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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 8 JAKARTA 
Jl. Taman Bukitduri Tebet Jakarta Selatan Ph. 8295455 Fax : 8351782 

 

 
TRY OUT UJIAN NASIONAL 

   MATA PELAJARAN : GEOGRAFI  
   KELAS  : XII IPS/  HUM 
   HARI/ TANGGAL :SENIN/ 9 PEBRUARI 2015 
   WAKTU  : 120 MENIT 
   SOAL   : 50 PILIHAN GANDA 
 

Petunjuk Soal : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
 
01. Keterkaitan antara faktor yang satu dengan 

yang lainnya dan terjadi di permukaan 
bumi serta tersebar tidak merata, dapat 
dipelajari dengan menggunakan prinsip .... 
A. Distribusi dan interaksi 
B. Deskripsi dan interelasi 
C. Interelasi dan distribusi 
D. Korologi dan depedensi 
E. Korologi dan interaksi 

 
02. Tanah yang terletak di pinggir jalan raya 

lebih tinggi harganya daripada yang 
terletak dekat dengan kuburan. Hal ini 
dalam geografi berkaitan dengan konsep 
.... 
A. Morfologi 
B. Pola 
C. Nilai kegunaan 
D. Keterjangkauan 
E. Lokasi 

 
03. Kerusakan lapisan ozon oleh akumusalasi 

gas CO2 di atmosfer disebabkan emisi gas 
buang kendaraan bermotor dan asap 
pabrik industri. Pendekatan geografi yang 
mengkaji hal tersebut adalah .... 
A. Pendekatan keruangan 
B. Pendekatan ekologi 
C. Pendekatan kewilayahan 
D. Pendekatan morfologi 
E. Pendekatan korologi 

 
04. Perhatikan hal dibawah ini  :   

1. Setiap hari terjadi urbanisasi dari desa 
ke kota 

2. Pemandangan alam yang indah  
3. Penduduk di kutub menggunakan 

pakaian tebal  
4. Untuk mengurangi tingkat erosi, 

pemanfaatan lahan di daerah miring 
dilakukan dengan membuat  
sengkedan     

Yang termasuk aspek sosial dalam 
kehidupan sehari hari adalah nomor-
nomor . . . . 
A. 1 dan 2  D. 2 dan 4 
B. 1 dan 3  E. 3 dan 4 
C. 2 dan 3 
  
 

05. Pola gerakan lempeng Australia dan 
lempeng Eurasi yang konvergen 
mengakibatkan terbentuknya busur 
gunung api di Indonesia. Damapak 
fenomena tersebut bagi Indoensia adalah 
.... 
A. Sering terjadi gempa dan gunung 

meletus 
B. Umumnya hutan Indonesia berjenis 

hutan hujan tropik 
C. Sebagian besar wilayah Indonesia 

terdiri dari lautan 
D. Memiliki sumber daya alam hayati 

yang melimpah 
E. Sering terjadi bencana banjir dan 

kekeringan 
 
06. Teori yang menyatakan bahwa bumi 

pada awalnya  hanya terdapat dua benua 
besar yang bergerak perlahan kemudian 
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terpecah-pecah menjadi benua seperti 
sekarang ini adalah pendapat teori .... 
A. Kontraksi 
B. Apungan benua 
C. Godwana-laurasia 
D. Konveksi 
E. Lempeng tektonik 

 
07. James Jeans dan Jeffrey , teorinya dianggap 

mendekati kebenaran karena susunan 
planet yang ada sekarang sesuai dengan 
bentuk cerutu, yaitu planet yang berada di 
tengah-tengah susunan adalah planet yang 
terbesar, didampingi oleh planet-planet 
yang lebih kecil, teori tersebut adalah teori 
. . .  
A. dentuman besar 
B. bintang kembar 
C. kabut nebula 
D. pasang surut 
E. planetesimal 

 
08. Menurut teori  Dentuman  Besar,  Jagatraya  

terbentuk  karena  .... 
A. Jagatraya  bersifat  statis,  tidak  

bermula  dan  berakhir 
B. adanya tumbukan antara  2 massa gas  

yang  bergerak  berpapasan 
C. jagatraya  mengalami  pergeseran  

spektrum  merah dan meledak 
D. adanya reaksi  inti,  yang  

menimbulkan  ledakan  dan  
mengembang sangat  cepat 

E. Jagatraya  memiliki  permulaan  dan 
mengalami  pengembangan 

 
09. Planet ini tampak berwarna hijau dan 

memiliki 18 satelit diantaranya adalah 
satelit Uriel, Umbriel, Titania, Oberon dan 
Miranda. Dengan ciri-ciri seperti itu, maka 
kita  mengenalnya sebagai planet . .  
A. Jupiter 
B. Neptunus 
C. Uranus 
D. Saturnus 
E. Venus 
 
 
 

10. Pernyataan: 
(1)  batu opal; 
(2) batu  putih; 
(3) intan; 
(4)  topaz; 
(5)  berlian. 
Batuan yang mempunyai  nilai  ekonomi  
tinggi  terdapat  pada  angka  .... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (l),  (2),  dan (5) 
C. (2),  (3),  dan (4) 
D. (2), (3), dan  (5) 
E. (3), (4), dan (5) 

 
11. Akibat rotasi bumi adalah sebagai 

berikut : 
A. Peredaran semu harian benda langit, 

peristiwa siang malam, dan 
perbedaan waktu 

B. Peredaran semu harian benda langit, 
peristiwa siang malam, dan 
perbedaan iklim 

C. Peredaran semu harian benda langit, 
perbedaan iklim, dan perbedaan 
waktu 

D. perbedaan iklim, peristiwa siang 
malam dan perbedaan waktu 

E. perbedaan iklim, perbedaan waktu, 
dan perbedaan tanaman 

 
12. Pernyataan: 

(1) abu  vulkanis  menyuburkan  
tanaman; 

(2)  mengeluarkan  gas panas beracun; 
(3) magmayang  dikeluarkan 

mengandung mineral logam;  
(4) mengeluarkan  lava  pijar  

menghanguskan areal  yang  dilalui; 
(5) material  yang  dikeluarkan 

mengeluarkan  material pasir,  
kerikil, dan  batu. 

Dampak  positif vulkanisme terdapat 
pada  angka  .  . . . 
A. (l), (2), dan  (3) 
B. (1), (2), dan  (4) 
C. (1), (3), dan  (5) 
D. (2),(4),  dan  (5) 
E. (3), (4), dan  (5) 
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13. Tindakan terbaik yang harus dilakukan 
saat berada dalam bangunan/ ruangan bila 
terjadi gempa bumi adalah .... 
A. Menelpon pihak berwajib untuk 

memberitahu adanya gempa 
B. Berteriak dengan kencang meminta 

pertolongan 
C. Diam di tempat hingga gempa berakhir 
D. Berlindung di bawah meja atau benda 

yang kokoh 
E. Secepatnya keluar gedung dengan 

menggunakan lift 
 
14. Perhatikan jenis tanah dibawah ini : 

1. tanah gambut 
2. tanah alluvial 
3. tanah loss 
4. tanah kapur 
Di Kalimantan dan Jawa bagian utara 
terdapat jenis tanah . . . . 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 3 dan 4 
 

15. Salah satu upaya untuk meningkatkan dan 
menjaga  kesuburan tanah dapat dilakukan 
melalui .... 
A. Penghijauan dan pemupukan 
B. Pemupukan dan pergiliran tanaman 
C. Reboisasi dan rehabilitas 
D. Rehabilitasi dan pemupukan 
E. Pergiliran tanaman dan rehabilitas 

 
16. Atmosfer terdiri dari berbagai lapisan. 

Lapisan udara yang langsung 
berhubungan dengan cuaca dan iklim di 
permukaan bumi disebut .... 
A. Stratosfer 
B. Mesosfer 
C. Trosposfer 
D. Termosfer 
E. Eksosfer 

 
17. Suatu gejala anomali akibat meningkatya 

suhu permukaan laut di atas rata-rata dan 
menyebabkan musim kemau 

berkepanjangan yang menyerang 
wilayah Indonesia disebut .... 
A. El Nino 
B. La Nina 
C. Pemansan global 
D. Pemansan lokal 
E. Efek rumah kaca 

 
 
18. Jenis angin Fohn yang bertiup di daerah 

Sulawesi Selatan adalah .... 
A. Angin gending 
B. Angin grenggong 
C. Angin brubu 
D. Angin bohorok 
E. Angin wambrau 

 
19. Aliran sungai yang banyak dijumpai di 

daerah ledok atau cekungan, biasanya 
berpola aliran .... 
A. Anular 
B. Pinate 
C. Dendritik 
D. Radial sentripugal 
E. Radial sentripetal 

 
 
20. Arus kuroshio, yaitu arus panas yang 

didorong oleh angin barat dan mengalir 
dari utara kepulauan Filipina, menyusuri 
sebelah timur kepualuan Jepang dan 
terus ke pesisir Amerika utara di .... 
A. Selatan khatulistiwa samudera 

Pasifik 
B. Utara khatulistiwa samudera pasifik 
C. Utara khatulistiwa samudera Atlantik 
D. Selatan khatulistiwa samudera 

Atlantik 
E. Selatan khatulistiwa samudera Artik 

 
21. Yang mempengaruhi pasang surut air 

laut adalah .... 
A. Posisi matahari terhadap bumi 
B. Rotasi bumi 
C. Posisi bulan terhadap bumi 
D. Evolusi bumi 
E. Posisi bumi terhadap planet-planet 

lain 
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22. Ciri-ciri hutan : 
1) sinar matahari tidak sampai ke tanah 
2) banyak tumbuhan merambat 
3) berdaun lebat dan hijau 
4) hujan musiman 
Hutan dengan ciri tersebut berklasifikasi 
Koppen jenis ... dan banyak terdapat di 
pulau .... 
A. Af , Sumatra 
B. Am, Jawa 
C. Aw, Nusa Tenggara 
D. Et, Papua 
E. Bs, Timor 

 
23. Salah satu fauna Indonesia yang berada di 

wilayah peralihan dan menjadi salah satu 
keajaiban dunia adalah .... 
A. Anoa 
B. Orang utan 
C. Burung maleo 
D. Burung cendrawasih 
E. Komodo 

 
24. Masyarakat  yang  tinggal  di daerah  

kutub  dengan  vegetasi  tundra  (lumut)  
memiliki aktivitas  .... 
A. bertani  dan  beternak 
B. bertani  dan berburu 
C. berladang dan  menangkap  ikan 
D. berburu  dan berladang 
E. berburu  dan  menangkap  ikan 

 
25. Hewan  endemik  yang terdapat  pada  

angka  4 dan  5 seperti  garnbar  adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. gajah,  kasuari,  dan maleo 
B. anoa, badak,  dan  siamang 
C. gajah, maleo,  dan kasuari 
D. anoa, komodo, dan  babirusa 
E. gajah, harimau,  dan kasuari 
 

26. Angka perpindahan  penduduk  dari 
desa  ke kota  tinggi.  Hal itu  
dipengaruhi  oleh  .... 
A. keseiahteraan  yang  tinggi 
B. tingkat  kelahiran  tinggi 
C. kesernpatan  kerja yang tinggi 
D. potensi  alam melimpah 
E. keterbatasan  sumber  daya alam 
 

27. Dampak ledakan penduduk yang tinggi 
terhadap kehidupan sosial diantaranya 
.... 
A. Rawan pangan 
B. Rawan kejahatan 
C. Rawan gempa 
D. Rawan pendidikan 
E. Rawan bencana 

 
28. Jumlah penduduk usia 65 – 74 tahun 

pada pertengahan tahun adalah 200.000 
jiwa. Jumlah kematian pada usia 65 – 75 
tahun adalah 900 jiwa, sedangkan 
kematian menurut golongan semua 
umur adalah 2200 jiwa. Maka angka 
kemtian khusus penduduk tersebut 
adalah .... 
A. 34 
B. 45 
C. 50 
D. 55 
E. 60 

 
29. Untuk menggambarkan piramida 

penduduk suatu wilayah diperlukan 
data yang berkaitan dengan .... 
A. Jenis kelamin, kelahiran  dan jumlah 

penduduk 
B. Pendidikan, kesejahteraan  dan suku 

bangsa 
C. Umur, jenis kelamin  dan pendidikan 
D. Migrasi, Kelahiran dan kematian 
E. Jenis kelamin, Jumlah penduduk dan 

umur 
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30. Barang tambang yang dihasilkan di daerah 
yang di arsir adalah ...., 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Intan  D. minyak bumi 
B. Emas  E. batu bacan 
C. tembaga 

 
31. Pernyataan: 

(1)  selektif; 
(2) eksploitasi  untuk kepentingan  sendiri; 
(3)  efektif-efisien; 
(4)  pengolahan  secara  modern  dengan  

mesin; 
(5)  menghindari  pencemaran. 
Pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  
sesuai ditunjukkan  angka .... 
A. (1), (2), dan (3) D. (2), (3), dan (5) 
B. (2),  (3), dan (4) E. (3), (4), dan (5) 
C. (1), (3), dan  (5) 
 

32. Pemeliharaan  saluran sungai  dengan  cara  
pengkerukan  dasar  saluran  dimaksudkan  
untuk pengelolaan banjir  di bagian hilir  
bertujuan  .... 
A. meningkatkan  kapasitas  menahan  air 
B. meningkatkan kapasitas  menampung  

air  
C. memperlancar  pengaturan  air 
D. meningkatkan  laju  aliran 
E. mempertahankan bentuk  saluran 
 

33. Petani  pada  umumnya  menggunakan  
pestisida  yang  berlebihan  dan secara  
terus menerus, dalam  waktu  yang lama  
unsur  pestisida dapat mencemari  tanah.  
Upaya  pengendalian pencemaran  tanah  
adalah  .... 
A. mencari  pupuk  tambahan  secara  

berkala  untuk  meningkatkan  
kesuburan tanah 

B. menggunakan lahan  pertanian  secara  
kontinu  agar tetap  produktif 

C. mengubur  segala  jenis sampah  yang 
berfungsi  sebagai pupuk alami 

D. mengurangi  tumbuhan  pada  lahan  
kehutanan untuk  mengurangi  beban  
lahannya 

E. mengolah  pertanian  dengan  masa 
jeda tanpa  penggunaan  pestisida 

 
34. Informasi  yang dapat  diperoleh  

pengguna dari  membaca  peta  pertanian  
adalah  .  .  . . 
A. jenis  dan  sebaran tanaman  

pertanian 
B. sebaran  dan lokasi  tanaman  

pertanian 
C. lokasi  dan  manfaat tanaman  

pertanian 
D. manfaat dan posisi  tanaman  

pertanian 
E. posisi  dan  komposisi tanaman   
 

35. Proyeksi  peta  yang  digunakan  untuk 
memetakan daerah  kutub  adalah  ... 

A. proyeksi kerucut  normal 
B. proyeksi kerucut  transversal 
C. proyeksi azimuth normal 
D. proyeksi azimuth  transversal 
E. proyeksi azimuth oblique 
 

36. Jika jarak  A – C  = 5  cm  dan  B - C = 2 
cm seperti  gambar  maka titik B berada 
pada ketinggian  ... dan  dimanfaatkan  
untuk  .... 

 
 
 
 
 
 

A. 30 m, usaha  perikanan 
B. 40 m, pertanian  padi 
C. 50 m, perkebunan  teh 
D. 60 m, hutan  lindung 
E. 65 m, hutan  bakau 
 

37. Untuk  meningkatkan  produksi  hasil 
pertanian,  kesesuaian  antara jenis 
tanaman  dan kondisi lahan  perlu 
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dipertimbangkan, sehingga  memerlukan  
jenis  peta  tertentu  yaitu  .... 
A. peta  curah hujan  dan peta jenis  tanah 
B. peta  tekanan  udara dan peta  curah 

hujan 
C. peta  jenis  tanah  dan peta  musim 

tanam 
D. peta  curah hujan  dan peta luas  lahan 
E. peta  luas  lahan  dan peta  pemupukan 
 

38. Pabrik  pengolahan  tapioka  dibangun  di  
wilayah  2 seperti  pada  gambar  karena.... 

 
 
 
 
 
 
 

A. jauh  dari sumber 
B. dekat dengan jalan  raya 
C. jauh  dari  pemukiman 
D. hutan dekat  tenaga  kerja 
E. dekat bahan  baku 
 

39. Jika suatu obyek foto pada foto udara 
memiliki ciri berkelok-kelok, tekstur halus, 
dengan bentuk yang semakin menyempit, 
maka obyek tersebut adalah . . . . 
A. jalan 
B. sungai 
C. rel kereta 
D. jembatan 
E. garis pantai 

 
40. Pernyataan: 

(1)  perencanaan  lokasi  reboisasi; 
(2) identifikasi  potensi  hasil  pertanian; 
(3) alih fungsi  lahan  pertanian; 
(4) evaluasi  laju  produksi; 
(5) evaluasi pertumbuhan  tanaman. 
Pemanfaatan citra penginderaan  jauh  
dalam  bidang  pertanian  dan  perkebunan 
terdapat  pada angka .... 
A. (1), (2), dan  (4) 
B. (1), (2), dan  (5) 
C. (1), (4), dan  (5) 
D. (2), (3), dan  (5) 
E. (2), (4), dan  (5) 

41. Manfaat penginderaan jauh dalam 
bidang klimatologi antara lain .... 
A. Pemantaun wilayah bencana 
B. Mengamati arah aliran sungai 
C. Mengamati gerak massa batuan 
D. Mengamati sifat fisik tanah 
E. Analisa cuaca dan iklim 

 
 
42. Manfaat Sistem Informasi Geografi (SIG) 

1) mengetahui potensi dan persebaran 
penduduk 

2) mengetahui luas dan persebaan lahan 
pertanian 

3) pendataan dan pengembangan 
jaringan jalan 

4) prediksi ketinggian banjir 
5) prediksi tingkat kekeringan 
Manfaat SIG dalam bidang sosial 
ditunjukkan oleh nomor 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 3) dan 4) 
C. 2), 3) dan 4) 
D. 2), 3) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 

 
43. Wilayah  pedesaan  dengan ciri;  

topografinya  kasar, permukaan  air 
tanah  yang  dangkal, keamanan  wilayah  
terjamin.  Pola  permukiman akan  
terbentuk  sesuai  kondisi  alam adalah.... 
A. pola  menyebar 
B. pola  menyatu 
C. pola  memusat 
D. pola  memanjang 
E. pola  melingkar 
 

44. Akibat interaksi  desa-des a antara  lain: 
(1) lahirnya pennukiman  kumuh dan  

miskin (slum  area); 
(2) menin gkatkan  keanekaragaman  

mata pencaharian  
(3) meningkatkan  pendapatan  

penduduk; 
(4)  menumbuhkan  kesadaran  

penduduk  tentang  pentingnya  
pendidikan; 

(5)  menimbulkan  pemekaran  wilayah; 
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Dampak interaksi  desa-kota yang  dapat 
dirasakan  oleh masyarakat  desa  terdapat  
pada angka....  
A. (1), (2), dan  (4) 
B. (1), (2), dan  (5) 
C. (1), (3), dan  (5) 
D. (2),  (3), dan (4) 
E. (3), (4), dan  (5) 
 

45. Angka 2 dan 4 pada  teori  sektoral  
menunjukkan  zona  ... 
A. peralihan  dan  permukiman kelas  

menengah 
B. permukiman kelas  rendah  dan kelas 

atas 
C. pusat  kegiatan  dan  permukiman 

kelas  rendah 
D. peralihan  dan  permukiman kelas  

rendah 
E. pusat  kegiatan  dan  Peralihan 
 

46. Penduduk  kota  A :  20.000 jiwa  dan  kota  
B  : 5.000 jiwa.  Sedangkan  jarak  kota  A ke  
kota B: 45 km. Jika  antarakota A  dan  B 
akan  didirikan Puskesmas,  maka jarak  
idealnya  di  .... 
A. 9 km  dari kota  A 
B. 9 km  dari  kota  B 
C. 15 km  dari  kota  A 
D. 15 km  dari  kota  B 
E. 30 km  dari  kota  B 
 

47. Pengembangan  wilayah  seperti  pada  
gambar adalah  ke  arah  .... 

 
 
 
 
 
 

A. laut,  dikembangkan  wisata  bahari 
B. sawah,  sumber air cukup 
C. ladang,  tersedia lahan  luas 
D. industri,  lapangan  kerja memadai 
E. hutan,  tersedia  sumber  daya  alam 
 
 
 
 

48. Model pengembangan wilayah 
perkotaan pada gambar berikut ini 
disebut bentuk … 

 
 
 
 
 
 
 

A. metropolis galaktika 
B. metropolis memusat 
C. metropolis menyebar 
D. metropolis bintang 
E. metropolis cincin 
 

49. Karakteristik demografi negara maju 
ditandai oleh .... 
A. Tingkat pertumbuhan penduduk 

yang pesat 
B. Angka ketergantungan penduduk 

yang tinggi 
C. Jumlah penduduk rata-rata usia 

muda 
D. Kepadatan penduduk tinggi 
E. Piramida penduduk berbentuk 

stationer 
 
50. Negara-negara  maju: 

(1)  New  Zealand; 
(2)  Chili; 
(3) Jepang; 
(4)  Venezuela, 
(5) Australia. 
Negara-negara maju di kawasan Asia- 
Oceania tersebut  pada  angka  ,... 
A. (1) dan (2) 
B. (2) dan (3) 
C. (2) dan (4) 
D. (3) dan (5) 
E. (4) dan (5) 

 

 

 




