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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 : 
   WAKTU  : 120 MENIT 
   SOAL   : 50 PILIHAN GANDA 
 

Petunjuk Soal : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

01. Atap rumah orang Eskimo dibuat rendah 
dengan tujuan membuat suhu rumah 
tetap hangat walaupun berada di daerah 
kutub. Pernyataan tersebut adalah 
contoh dari prinsip .... 
A. Spasial  D. Interelasi 
B. Persebaran  E. Deskripsi 
C. Korologi 
 
 

02. Di Jakarta kita mengenal adanya 
Kampung Melayu dan Kampung 
Ambon. Penamaan wilayah ini juga 
terjadi di daerah lain di Indonesia. Jika 
ditelusri asal muasalnya proses kejadian 
ini sesuai dengan konsep geografi yaitu 
.... 
A. Keterjangkauan  
B. Nilai kegunaan 
C. Pola 
D. Aglomerasi 
E. Differensiasi area 

 
03. Daerah pantai sering dilanda banjir 

pasang (rob). Kondisi itu dimanfaatkan 
penduduk sekitar untuk usaha 
pertambakan. Pendekatan geografi untuk 
menganalsia hal tersebut adalah .... 
A. Pendekatan spasial 
B. Pendekatan ekologi 
C. Pendekatan keruangan 
D. Pendekatan kewilayahan 
E. Pendekatan terpadu 
 

04. Gejala geosfer antara lain sebagai berikut : 
1) hujan badai 
2) gempa bumi 
3) transmigrasi 
4) urbanisasi 
5) wilayah kumuh 
6) tanah longsor 
Termasuk aspek sosial adalah nomor .... 
A. 1), 2) dan 5) 
B. 1), 2) dan 6) 
C. 2) 3) dan 4) 
D. 3), 4) dan 5) 
E. 4), 5) dan 6) 
 

05. Gempa yang sering melanda wilayah 
pantai barat Sumatra, selatan Jawa dan 
Nusa Tenggara merupakan akibat adanya 
tumbukan antara lempeng .... 
A. Australia dengan Indo-Cina 
B. Eurasia dengan Indo-Australia 
C. Eurasia dengan Pasifik 
D. Pasifik dengan Indo-Australia 
E. Pasifik dengan Jepang 

 
06. Peristiwa tenggelamnya Godwana di 

belahan bumi selatan ke bawah permukaan 
laut sehingga menjadi dasar  Samudera 
Hindia merupakan contoh dari proses .... 
A. Orogenesa 
B. Epirogenesa postif 
C. Epirogenesa negatif 
D. Seisme 
E. Vulkanisme 
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07. Proses pembentukan Tata Surya menurut 
Teori Kabut Kant-Laplace adalah .... 
A. Terjadi ledakan yang hebat suatu 

massa besar dan bertenaga tinggi 
B. Adanya perputaran kabut bola panas 

dan lambat makin lama makin cepat 
C. Sebuah kabut dengan inti yang 

dingin  berputra cepat dan membeku 
D. Terjadi gerakan tarik menarik antar 

inti sehingga sebagaian terlepas dari 
inti tersebut 

E. Adanya gravitasi dari Bintang yang 
meledak di sekeliling matahari dan 
membeku 

 
08. Terdapat  anggapan bahwa  zat baru  

selalu  diciptakan  dalam  ruang angkasa  
diantara berbagai galaksi,  sehingga  
galaksi  baru akan terbentuk  guna 
menggantikan  galaksi  yang menjauh 
disebut  .... 
A. teori  big bang 
B. teori  keadaan  tetap 
C. teori  antroposentris 
D. teori  ledakan  besar 
E. teori  galaktocentris 
 

09. Ciri-ciri Planet : 
1) mempunyai satelit Io, Europa dan 

Callisto 
2) mempunyai 4 buah cincin 
3) jarak 5,2 AU 
4) planet terbesar dalam tata surya 
Panet sesuai dengan ciri tersebut adalah 
.... 
A. Merkurius  D. Uranus 
B. Jupiter  E. Venus 
C. Saturnus 
 
 

10. Jenis batuan yang bernilai ekonomis 
tinggi adalah .... 
A. Aquamarine, Peridot, Amethyst  

(kecubung) dan Breksi 
B. Ruby, Sapphire, Spinel dan 

Konglomerat 
C. Aquamarine, Peridot, Intan dan 

Kapur 

D. Ruby, Sapphire, Intan dan Marmer 
E. Ruby, Sapphire, Spinel dan Amethyst 
 

11. Pernyataan : 
1) terjadinya siang dan malam 
2) bumi pepat pada kedua kutubnya 
3) terjadinya perubahan musim 
4) pembelokan arah angin 
5) terjadinya gerhana matahari 
Akibat rotasi bumi sesuai dengan nomor .... 
A. 1), 2) dan 4) 
B. 1), 2) dan 5) 
C. 1), 3) dan 4) 
D. 2), 3) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 
 

12. Peristiwa melestusnya Gunung Merapi di 
Yogyakarta menyisakan luka yang 
mendalam bagi masyarakat sekitar, seperti 
kehilagan harta benda dan keluarga. 
Dampak postif dari peristiwa meletusnya 
Gunung Merapi adalah .... 
A. membentuk aliran pasir dan lahar 
B. mencegahh terjadinya reboisasi dan 

penebangan liar 
C. mengeluarkan bahan galian dan 

mineral 
D. membentuk mata air baru dan artesis 
E. membentuk alirann lava dan sungai 

baru 
 
13. Tindakan pertama yang dilakukan saat 

Gempa bumi dan berada di dalam dapur 
adalah .... 
A. matikan kompor 
B. berlindung di bawah meja 
C. lari keluar ruangan 
D. berteriak minta tolong 
E. memberi tahu tetangga 

 
14. Jenis tanah yang dominan ada di Sumatra 

bagian timur, Jawa bagian utara dan 
Kalimantan  bagian selatan adalah .... 
A. tanah podzolit 
B. tanah organosol 
C. tanah aluvial 
D. tanah kapur 
E. tanah laterit 
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15. Ketinggian 85 – 300 km seperti gambar 
lapisan  atmosfer  menunjukkan .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. eksosfer;  melindungi  bumi  dari  
radiasi  ultraviolet 

B. termosfer,  memantulkan gelombang 
radio 

C. stratosfer, melindungi  bumi  dari 
meteoroid 

D. troposfer,  tempat  terjadinya  cuaca 
E. tropopause ,tempat terjadinya  

ionisasi  besar-besaran 
 

16. Faktor-faktor  yang  memengaruhi  
perubahan  cuaca  suatu  wilayah  adalah 
.... 
A. suhu  udara  dan  arah  angin 
B. kelembaban  udara  dan  waktu 
C. tekanan udara  dan  pencahayaan 
D. angin  dan  arus  laut 
E. awan  dan  curah  hujan 
 

17. Ciri-ciri iklim Koppen  di wilayah tropis: 
1) temperatur terdingin 180 C 
2) Rata curah hujan bulanan di atas 60 

mm 
3) Tumbuhan yang ada jenis hutan 

hujan tropis 
Wilayah yang mempunyai ciri-ciri 
tersebut mempunya jenis iklim .... 
A. Af   D. Bw 
B. Am   E. Et 
C. Aw 
D. Bw 
E. Et 

 
18. Proses yang terjadi pada nomor 2  dan 3  

pada gambar berikut ini adalah .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Presipitasi dan evaporasi 
B. Evaporasi dan transpirasi 
C. Transpirasi dan presipitasi 
D. Presipitasi dan run off 
E. Infiltrasi dan evaporasi 

 
19. Salah satu akibat kerusakan daerah aliran 

sungai adalah volume dan kualitas sungai 
makin menurun. Usaha yang paling efektif 
untuk mengatasinya adalah .... 
A. Penghijauan 
B. Penundaan tanaman 
C. Mempusokan 
D. Terasering 
E. Alih fungsi lahan 

 
20. Pernyataan : 

1) kedalaman kurang dari 200 m 
2) merupakan zona lumpur 
3) cahaya matahari sampai dasar laut 
4) merupakan pemusatan ikan 
5) kedalaman lebih dari 200 m 
Menurut zona kedalaman laut, zona neritik 
sesuai dengan nomor .... 
A. 1), 2) dan 3)  D. 2), 4) dan 5) 
B. 1), 2) dan 5)  E. 3), 4) dan 5) 
C. 1), 3) dan 4) 
 

21. Gerakan massa air laut dari suatu tempat 
ke tempat lain secara vertikal berupa 
upwelling memiliki keuntungan  berupa .... 
A. pembangkit tenaga listrik air laut 
B. ciri-ciri tsunami 
C. tempat berkumpulknya ikan karena 

banyaknya plankton 
D. jalur trasportasi perhubungan antar 

pulau 
E. sebagai batas wilayah laut antarnegara 
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22. Faktor-faktor  biotik yang memengaruhi 
persebaran makhluk hidup di muka 
bumi adalah  .... 
A. manusia, tumbuhan,  dan  tanah 
B. angin.  tanah,  dan  hervan 
C. angin, tumbuhan,  dan  manusia 
D. angin,  tanah.  dan  manusia 
E. rmanusia,  turnbuhan,  dan  hewan 
 

23. Daerah  Nusa Tenggara  sebagian besar 
terdiri  dari  sabana  sehingga  aktivitas  
penduduknya di bidang  .... 
A. pertanian 
B. peternakan 
C. perburuan 
D. perikanan 
E. kehutanan 
 

24. Hewan endemik  dari  wilayah  angka  1 
seperti gambar adalah .... 

 
A. kera, badak  dan  harimau 
B. badak,  harimau,  dan  anoa 
C. harimau,  anoa,  dan kanguru 
D. anoa,  kanguru,  dan buaya 
E. kanguru, buaya,  dan  kera 
 

25. Pernyataan: 
(1)  natalitas; 
(2)  migrasi; 
(3)  mortalitas; 
(4) dependency  ratio; 
(5) sex ratio. 
Faktor-faktor yang memengaruhi 
dinamika penduduk suatu daerah 
ditunjukkan  angka.... 
A. (1), (2), dan  (3) 
B. (1), (3), dan  (5) 
 

C. (2), (3), dan  (4) 
D. (2), (4), dan  (5) 
E. (3), (4), dan  (5) 
 

26. Pernyataan: 
(1) meningkatnya  jumlah  kematian; 
(2) besarnya angka ketergantungan  
(3) meningkatnya  jumlah tenaga  kerja; 
(4) angka  sex ratio tinggi; 
(5) tingkat pengangguran tinggi: 
Dampak  ledakan  penduduk  suatu  
negara/masyarakat  terdapat  pada  angka  
.... 
A. (1), (2), dan  (3) 
B. (1), (2), dan  (4) 
C. (1), (3), dan  (4) 
D. (2), (3), dan  (5)  
E. (3), (4), dan  (5) 
 

27. Pola  pengerakan  penduduk  dan  
dampaknya pada  kehidupan  yaitu  .... 
A. Transmigrasi mengakibatkan  terkon-

sentrasinya  penduduk  di  kota 
B. ruralisasi  mengakibatkan  bertambah-

nya  penduduk  di kota 
C. evakuasi  penduduk  mengakibatkan  

kesenjangan sosial penduduk  di 
wilayah  lain 

D. deportasi penduduk  ke  asalnya  
mengakibatkan  kepadatan  bertambah  
di  desa 

E. migrasi penduduk  mengakibatkan  
bertambahnya  penduduk 

 
28. Sumber daya alami : 

1) ketela rambat 
2) kedelai 
3) kelapa sawit 
4) cengkeh 
5) jagung 
Jenis sumber daya alam nabati sebagai 
sumber bahan pangan ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 2) dan 4) 
C. 1), 2) dan 5) 
D. 2), 3) dan 4) 
E. 3), 4) dan 5) 
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29. Daerah  yang bertanda  x  seperti  
gambar  rnerupakan  daerah  penghasil  
.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. bijih besi  D. emas 
B. timah  E. batubara 
C. minyak bumi 

 
30. Pernyataari: 

(1)  selektif; 
(2) eksploitasi  untuk kepentingan  

sendiri; 
(3) efektif-efisien; 
(4) pengolahan  secara  modern  dengan  

mesin; 
(5)  menghindari  pencemaran. 
Pemanfaatan  sumberdaya  alam yang  
sesuai dengan pembangunan berkelan-
jutan 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) 

 
31. Ciri pembangunan berkelaniutan  adalah  

.... 
A. pembangunan dilaksanakan  secara  

bertahap 
B. pembangunan dilaksanakan  dengan 

rnelakukan  penghematan 
C. pembangunan dilaksanakan  tanpa  

rnenimbulkan  pencemaran 
D. menjamin kesinambungan  

pembangunan  antar  generasi 
E. menghindari terjadinya  pengrusakan  

lingkungan  hidup 
 

32. Peningkatan jumlah air infiltrasi  pada  
suatu posisi lereng  yang terlalu miring 
dapat dilakukan  secara  efektif dan  
efisien dengan  cara.... 

A. pembuatan embung 
B. pembuatan cek dam 
C. pembuatan lubang  biopori 
D. penanaman  pohon  berakar  tunjang 
E. pemberian  pupuk 

 
33. Di wilayah pantai  utara  Jawa sekarang  

mengalami abrasi yang kuat sehingga 
banyak bangunan  di pinggir pantai 
terancam  roboh  akibat terjangan 
gelombang laut. Fenomena tersebut  dapat  
dikendalikan  secara  tepat  dengan .... 
A. memasang  kronjong 
B. membuat tanggul 
C. reboisasi  mangrove 
D. membuat tambak 
E. melarang kapal  masuk 
 

34. Informasi  yang  diperoleh pengguna  dari 
membaca peta kekeringan  di pulau  Jawa 
adalah .  .  .. 
A. posisi  dan tingkat  kekeringan 
B. tingkat  dan bentuk  kekeringan 
C. bentuk  dan  lokasi  kekeringan 
D. lokasi  dan  luas  kekeringan 
E. luas  dan pola  kekeringan 
 

35. Proyeksi peta yang baik digunakan untuk 
wilayah Jepang dan sekitarnya sebaiknya 
menggunakkan  proyeksi .... 
A. Azimuthal normal 
B. Azimuthal transversal 
C. Azimuthal miring 
D. Kerucut normal 
E. Kerucut tranversal 

 
36. Jika jarak P-Q : 4 cm dan jarak P-R : 5  cm,  

maka titik Q berada padaketinggian ....  
dan dimanfaatkan untuk  .... 
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A. 795 m, perkebunan  kelapa 
B. 795 m, perkebunan teh 
C. 790 m, persawahan 
D. 785 m, perkebunan  tebu 
E. 785 m, perkebunan kelapa  sawit 
 

37. Pemerintah daerah Kabupaten Subang 
akan mengembangkan  tanaman Nenas 
Madu  di daerahnya.  Jenis  peta  yang 
diperlukan adalah .... 
A. Peta Geologi dan Peta Curah Hujan 
B. Peta Geologi dan  Peta Persebaran  

Penduduk 
C. Peta Jenis  Tanah  dan  Peta Curah 

Hujan   
D. Peta  Persebaran  Penduduk  dan  

Peta Curah Hujan 
E. Peta Geologi dan  Peta  Jenis  Tanah 
 

38. Lokasi industri  berbasis peternakan  
seperti gambar grafis  tata guna  lahan  
ditunjukan oleh angka.... 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1 dan 2  D. 2 dan 4 
B. 1 dan 3  E. 3 dan 4 
C. 2 dan 3 
 

39. Karakteristik : 
1) Ukuran dan jarak objek sama 
2) Bentuk kota-kotak seragam 
3) Jaringan jalan teratur dengan ukuran 

yang sama 
4) Objek berderet teratur mengikuti 

jalan 
Berdasarkan karakteristik yang tampak 
pada objek, yang tergambar adalah 
A. Perkotaan 
B. Kompleks perumahan 
C. Pemukiman desa 
D. Gedung sekolah 
E. Kawasan pergudangan 

40. Manfaat citra : 
1) mengamati pola perubahan pantai 
2) menunjukkan situs purbakala 
3) memetakan data cuaca 
4) mengamati pola pergerakan angin 
5) menganalisa hotspot 
Pemanfaatan citra yang berhubungan 
dengan bidang meteorologi sesuai dengan 
nomor .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 2) dan 4) 
C. 1), 3) dan 5) 
D. 2), 4) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 
 
 

41. Keunggulan sistem informasi geografis 
menggunakan perangkat komputer adalah 
.... 
A. mengolah sejumlah data dengan proses 

cepat 
B. menghitung statistik data spasial 

dengan mudah 
C. menyimpan data dilakukan secara 

mekanis 
D. memerlukan tenaga banyak untuk 

mengoperasikannya 
E. memerlukan tenaga ahli yang 

bervariasi untuk interpreter 
 
 
42. Pernyataan : 

1) perencanaan tata guna lahan 
2) pemantauan daerah aliran sungai 
3) pemantauan pergerakan massa batuan 
4) pemantauan sedimentasi di muara 

sungai 
5) pemantauan pendangkalan danau 
Pemanfaatan Sistem Infromasi Geografis 
dalam bidang hidrologi terdapat pada 
angka .... 
A. 1), 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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43. Pemyataan: 
(1) wilayahnya  membentuk  zona  yang  

heterogen; 
(2) di beberapa  wilayah  muncul daerah  

kumuh/slum  area; 
(3) pola  keruangan  dipengaruhi  kondisi  

alam seperti  memanjang  sungai  dan  
pantai; 

(4) dalam  satu  wilayah  mempunyai  
hubungan  keluarga; 

(5) pola  keruangan memanfaatkan  teori  
konsentris  dan  sektor. 

Ciri-ciri pola  tata  ruang  kota  terdapat  
pada  angka  .... 
A. (1), (2), dan (3) D. (2), (4), dan (5) 
B. (1), (2), dan (5) E. (3), (4), dan (5) 
C. (1), (3), dan (4) 

 
44. Pernyataan : 

(1) tumbuh  kawasan  kumuh dan  
miskin; 

(2)  banyak  lahan  pertanian yang 
terbengkalai; 

(3) dekadensi  moral pada  masyarakat 
desa; 

(4) perubahan orientasi  mata 
pencaharian penduduk  desa; 

(5)  tingkat  pendidikan masyarakat desa  
menurun; 

(6) arus lalu lintas  yang  lancar. 
Dampak  negatif interaksi  desa  kota  
bagi masyarakat desa  terdapat  pada  
angka ... 
A. (1), (2), dan  (3) D. (3),(5), dan  (6) 
B. (1), (4), dan  (5) E. (4), (5), dan  (6) 
C. (2), (3), dan  (5) 
 

45. Zona  pusat kegiatan  dan  permukiman  
kelas  bawah  seperti  gambar  keruangan  
kota ditunjukkan  angka .... 

 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 5 
E. 3 dan 5 

46. Arah pembangunan wilayah seperti pada 
gambar ke arah kawasan industri dengan 
alasan .... 

 
 
 
 
 
 
 

A. jalur transportasi yang lancar dan jauh 
dari pusat ke daerah  

B. pola pikir masyarakat sudah maju dan 
dekat bandara 

C. daerah berkembang dengan pesat dan 
dataran rendah 

D. berdekatan dengan lokasi kerja dan 
pengembangan usaha  

E. industri padat karya dan memerlukan 
banyak tenaga kerja 

 
47. Lokasi titik henti dari interaksi desa A ke 

kota B yang berjarak 10 km dengan 
informasi desa A berpenduduk 300.000 
jiwa dan kota B berpenduduk 1.200.000 
jiwa adalah .... 
A. 3,3 km dari B 
B. 3,3 km dari A 
C. 4,3 km dari B 
D. 4,3 km dari A 
E. 5,1 km dari B 

 
48. Struktur kota metropolis dengan informasi 

berikut :  
1) permukiman kota yang kecil,  
2) berpenduduk rapat,  
3) kegiatan sosial ekonomi terbagi 

menjadi berbagai unit kecil,  
4) arus lalu lintas menyebar 
Struktur kota yang dimaksud adalah .... 
A. metropolis Bintang 
B. metropolis Cincin 
C. metropolis Galatika 
D. metropollis Menyebar 
E. metropolis Memusat 
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49. Faktor yang mendorong industri di 
negara-negara maju dapat berkembang 
dengan pesat adalah .... 
A. tingkat produktivitas penduduk re-

latif rendah 
B. tingkat etos kerja penduduk relatif 

maju 
C. pendapatan diperoleh dari aktivitas 

sektor sekunder 
D. sarana infrastruktur memadai 
E. mendominasi negara-negara berkem-

bang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Nama–nama negara 
1) India 
2) Belanda 
3) Thailand 
4) Malaysia 
5) Korea Selatan 
Negara yang digolongkan sebagai negara 
berkembang adalah .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 3) dan 4) 
C. 1), 4) dan 5) 
D. 2), 3) dan 5) 
E. 2), 4) dan 5) 

 




