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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. Perkampungan suku Baduy Dalam di 
provinsi Banten terletak di daerah 
pegunungan sehingga untuk mencapainya 
hanya dapat dilakukan dengan berjalan 
kaki.  
 
Konsep geografi yang berkaitan dengan 
fenomena tersebit adalah konsep .... 
A. Keterjangkauan 
B. Lokasi 
C. Morfologi 
D. Jarak 
E. Diferensiasi area 
 

02. Sungai Musi merupakan salah satu tempat 
wisata di kota Palembang, namur sayang 
kebersihan dan kelestariannya tidak dapat 
divaga dengan baik. Penduduk kota 
Palembang banyak membuang sampah di 
sungai Musi. 
 
Pendekatan geografi yang tepat untuk 
mengkaji permasalahan  di atas adalah …. 
A. pendekatan ekologi 
B. pendekatan keruangan 
C. pendekatan kewilayahan 
D. pendekatan deskripsi 
E. pendekatan kronologi 
 

03. Sebagian besar penduduk di daerah 
pegunungan bermata pencaharian di 
bidang perkebunan. 
Prinsip geografi yang berkaitan dengan 
hal tersebut di atas adalah .... 
A. prinsip deskripsi 
B. prinsip interelasi 
C. prinsip distribusi 
D. prinsip ekologi 
E. prinsip korologi 

04. Pernyataan : 
1) seisme 
2) urbanisasi 
3) abrasi 
4) ruralisasi 
5) tsunami 
6) aglomerasi industri 
 
Yang termasuk asfek fisik terdapat pada  
angka …. 
A. (1), (2) dan (4) 
B. (1), (3) dan (5) 
C. (2), (3) dan (4) 
D. (2), (4) dan (6) 
E. (3), (5) dan (6) 
 

05. Terbentuknya mid oceanic ridge 
menguatkan salah satu teori tentang proses 
terbentuknya bumi, yaitu .... 
A. teori pengapungan benua 
B. teori dua benua 
C. teori tektonik lempeng 
D. teori konveksi 
E. teori kontraksi 

 
06. Pegunungan lipatan muda Himalaya 

terbentuk akibat gerakan .... 
A. konvergen 
B. divergen 
C. konvergen dan divergen 
D. tektovulkanik 
E. sesar mendatar 

 
07. Berikut ini yang merupakan inti teori awan 

debu tentang pembentukantata surya, 
adalah  .... 
A. tata surya berasal dari nebula yang 

sangat luas dan bersuhu tinggi yang 
berputar sangat lambat 
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B. tata surya berasal dari adanya bahan-
bahan padat kecil yang mengelilingi 
inti 

C. tata surya berasal dari bola gas yang 
bersuhu tinggi dan berputar sangat 
cepat 

D. tata surya berasal dari awan yang 
sangat luas yang terdiri atas debu dan 
gas 

E. tata surya merupakan pusat dari 
planet dan benda angkasa lainnya 

 
08. Jagat raya terbentuk dari hasil ledakan 

karena adanya reaksi pada inti massa. 
Pernyataan ini merupakan inti dari teori .... 
A. big bang theory  
B. oscillating theory 
C. nebulae theory 
D. planetesimal theory 
E. steady state theory 

 
09. Pernyataan : 

1) berotasi selama 23 jam 56 menit 
2) melakuka revolusi selama 365 hari, 6 

jam, 9 menit dan 10 detik 
3) dikenal sebagai planet biru 
 
Pernyataan-pernyataan tersebut menun-
jukkan ciri planet .... 
A. Mars 
B. Venus 
C. Bumi 
D. Merkurius 
E. Jupiter 
 

10. Tiga jenis batuan yang  bernilai ekonomi  
tinggi  yaitu  .... 
A. konglomerat, obsidian,  dan  intan 
B. obsidian, granit,,  dan  korundum 
C. korundum,  intan,  dan granit 
D. intan, konglongmerat,  dan  korundum 
E. granit,  obsidian, dan  konglomerat 
 

11. Salah satu dampak yang timbul daru gerak 
orogenetik berupa patahan adalah 
terbentuknya.... 
A. Rangkaian pegununungan Bukit 

Barisan 
B. Teras pantai bertingkat di Pulau Timor 
C. Kompleks gunung Bromo di Jawa 

Timur 
D. Patahan Lembang di Bandung 
E. Patahan Semangko di Pulau Sumatra 

 

12. Pernyataan: 
(1)  kerusakan  pemukiman  penduduk; 
(2)  tanah di sekitar  gunung  menjadi 
subur; 
(3)  tanah  pertanian tertutup abu vulkanik; 
(4)  banyak  penduduk  migrasi ke  daerah  
lain: 
(5)  menyebabkan  adanya wisata  
pegunungan. 
Dampak  positif, pasca vulkanisme  pada  
kehidupan  penduduk  terdapat  pada 
angka  .... 
A. (1)  dan (3) 
B. (1) dan (5) 
C. (2) dan (4) 
D. (2) dan (5) 
E. (3) dan (5) 

 
13. Pada saat  terjadi  gempa,  masih  banyak  

karyawan  yang  berada  di lantai  tiga  
sebuah perkantoran. Agar terhindar dari 
timbunan bangunan, yang seharusnya 
dilakukan  adalah .... 
A. turun  melalui  lift  agar cepat  sampai  

di bawah 
B. turun  melalui  tangga  darurat 
C. diam  di  tempat  agar tidak  menguras  

tenaga 
D. bersembunyi  di bawah kolong meja 
E. berteriak  sekeras-kerasnya  minta 

tolong 
 
14. Upaya untuk menjaga kesuburan tanah 

adalah .... 
A. Ladang berpindah 
B. Pemilihan bibit unggul 
C. Pergiliran tanaman 
D. Penambahan unsur hara 
E. Pembuatan saluran air 

 
15. Angka 1 seperti  gambar  lapisan  atmosfer  

menunjukkan ... 
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A. eksosf'er,  melindungi  bumi  dari 
radiasi  ultraviolet 

B. mesosf'er, melindungi  bumi  dari 
radiasi  ultraltraviolet 

C. stratosfer,  melindungi  bumi  dari 
meteorid 

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

besar-besaran 
 

16. Salah satu faktor yang menyebabkan Nusa 
Tenggara Barat mempuyai iklim yang 
lebih kering dibandingkan Jawa adalah .... 
A. Kelembaban udara 
B. Bentuk medan wilayah 
C. Posisi geografis 
D. Jarak perjalan angin 
E. Angin sepanjang pantai 
 

17. Perhatikan ciri-ciri iklim dibawah ini  : 
1. curah hujan minimal sebulan 60 mm 
2. kering pada musim panas 
3. tumbuhan beraneka ragam 
4. terdapat hutan sabana 
5. terdapat hutan hujan tropis 
 
Berdasarkan klasifikasi Dr. Wladimir 
Koppen, maka yang termasuk tipe Af 
adalah angka  . . .  
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 5 
C. 1, 3 dan 4 
D. 2, 3 dan 4 
E. 3, 4 dan 5 
 

18. Proses  yang terjadi pada nomor 1, 3 dan 5 
adalah .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Evaporasi, transpirasi dan 
evapotranspirasi 

B. Evaporasi, presipitasi dan infiltrasi 
C. Evaporasi, presipitasi dan perkolasi 
D. Transpirasi, evaporasi dan kondesasi 
E. Run off, perkolasi dan transpirasi 
 

19. Air tanah yang terperangkap dalam 
rongga-ronggga batuan endapan, sejak 
pengendapan itu terjadi, termasuk juga air 
yang terperangkap pada rongga-rongga 
batuan beku leleran (lelehan) sewaktu 
magma tersembur ke luar ke permukaan. 
Asalnya mungkin dari air laut atau air 
darat. Jenis air tanah yang dimaksud 
adalah .... 
A. Meteoric water (vadose water) 
B. Connate water (air tanah tubir) 
C. Fossil water (air fosil) 
D. Juvenil water (air magma) 
E. Artesian water (air artesis) 
 

20. Pola aliran yang anak-anak sungainya 
bermuara pada sungai induknya secara 
tidak teratur yaitu membentuk sudut yang 
berlain-lainan besarnya dan tidak tentu 
besarnya. Pola ini terdapat di daerah yang 
menunjukkan tidak adanya pengaruh 
struktur. Pola ini sering terdapat pada 
batuan yang horizontal (mendatar).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pola  aliran sungai yang dimaksud adalah 
Pola aliran sungai .... 
A. Dendritis 
B. Rectanguler 
C. Sentripetal 
D. Sentrfugal 
E. Trelis  

 
21. Perhatikan hal-hal berikut dibawah ini  : 

1. iklim  
2. tanah  
3. relief dan topografi 
4. manusia 
5. hewan 
Merupakan faktor abiotik yang 
mempengaruhi persebaran flora/fauna 
adalah nomor   . . . . 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 2 dan 4 
C. 1, 3 dan 4 
D. 2, 3 dan 4 
E. 3, 4 dan 5 
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22. Perhatikan gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upaya yang dapat dilakukan guna 
memperbaiki kerusakan hutan seperti 
gambar di atas adalah .... 
A. menjadikan areal hutan tetap memiliki  

fungsi ekonomis  
B. memberikan sanksi yang setimpal, 

apabila ditemukan sekelompok orang 
atau perusahaan yang memiliki HPH 
melanggar undangundang 

C. memberikan penyuluhan atau 
penerangan khususnya kepada 
perusahaan yang memiliki HPH. 

D. memberikan kemudahan ijin 
mengusahakan hutan 

E. menerapkan analisa dampak 
lingkungan pada setiap usaha 
pengelolaan hutan. 

 
23. Wilayah fauna Indonesia bagian barat 

meliputi Pulau Sumatra,  Jawa, Bali, 
Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di 
sekitarnya. Fauna wilayah  Indonesia 
bagian barat antara lain sebagai berikut .... 
A. gajah, badak bercula satu, tapir 
B. rusa, banteng, komodo 
C. kerbau, monyet, anoa 
D. orang utan, macan, cendrawasih 
E. tikus, bajing, kuskus 
 

24. Jenis hewan seperti badak bercula dua, 
kuda nil, gorila,  simpanse, zebra, zarafah, 
singa, dan jenis-jenis harimau, merupakan 
jenis fauna yang banyak tersebar di 
wilayah .... 
A. Paleartik 
B. Neotropik 
C. Oriental 
D. Ethiopian 
E. Australia 

 
 
 
 

25. Perhatikan gambar piramida penduduk 
berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melihat piramida penduduk di atas, maka 
langkah Pemerintah yang harus dilakukan 
dalam bidang kesehatan adalah .... 
A. membuat rumah sakit daerah dan 

puskemas 
B. mendirikan SD, SMP dan SMA baru 
C. membuat lapangan kerja baru 
D. menyediakan beasiswa untuk peserta 

didik 
E. mengratiskan biaya pendidikan atau 

wajib belajar 15 tahun 
 

26. Fenomena : seseorang yang bekerja di  
Jakarta, sedangkan tempat tinggalnya di 
kota Bogor atau Bekasi. Dengan kemajuan 
prasarana dan sarana transportasi, jarak 
antara  kedua kota tersebut dirasakan tidak 
terlalu jauh. Oleh karena itu, terjadi 
aktivitas pergi pagi hari untuk bekerja dan 
pulang sore atau  senja tanpa harus 
menginap di Jakarta. Mobilitas seperti 
tersebut dinamakan .... 
A. ruralisasi 
B. komuter 
C. remigrasi 
D. urbanisasi 
E. reurbanisasi 

 
27. Berdasarkan golongannya, yang termasuk 

sumber daya Golongan C adalah .... 
A. Batu bara, minyak bumi dan bahan  

radio aktif 
B. Tembaga, alumunium, timah putih 
C. Emas, perak, batu permata 
D. Batu gamping, tanah liat dan kaolin 
E. Emas, bahan radio aktif dan batu 

apung 
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28. Wilayah angka 3, 4, dan 5 seperti gambar  
merupakan  daerah  penghasil ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. batubara.  tembaga, dan  aspal 
B. bauksit,  belerang, dan  emas 
C. gas  alam.  minyak  bumi,  dan  nikel 
D. minyak bumi,  nikel dan tembaga 
E. tembaga,  timah,  dan terpentin 
 

29. Sumber daya alam barang tambang yang 
dapat dimanfaatkan untuk membuat 
porselen adalah .... 
A. Kaolin 
B. Marmer 
C. Nikel 
D. Pasir kuarsa 
E. Timah 

 
30. Faktor penghambat dalam penggunaan 

sumber daya alam adalah .... 
A. jumlah penduduk banyak dan 

kurangnya tenaga ahli 
B. iklim tidak menentu dan investasi 

modal sedikit 
C. kurangnya tenaga ahli dan kurangnya 

modal 
D. kurangnya modal dan jumlah 

penduduk banyak 
E. sumber daya alam banyak dan 

beraneka ragam 
 

31. Pemanfaatan lahan pertanian yang sesuai 
dengan pembangunan berkelanjutan 
adalah .... 
A. menanami lahan dengan satu jenis 

tanaman secara berturut-turut 
B. memberi pupuk sebanyak-banyaknya 

agar tanah subur 
C. menanami lahan dengan berbagai jenis 

tanaman dalam waktu yang sama 
D. melakukan rotasi tanaman agar tanah 

terjaga kesuburannya 
E. menggunakan traktor sebagai 

pengganti bajak agar lebih cepat 

 
32. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

pencegahan banjir dan untuk kelestarian 
lingkungan hidup adalah .... 
A. membuat taman air mancur dan taman 

kota 
B. membangun permukiman dan taman 

di bantaran kali 
C. membuat sumur resapan dan 

penghijauan 
D. membangun gedung dan kawasan 

terbuka 
E. menyediakan alat idikator banjir dan 

pompa air 
 
33. Pukat harimau dan bahan peledak dilarang 

penggunaanya di perairan Indonesia. 
Upaya preventif yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi kegiatan  tersebut  
adalah  .... 
A. memberikan sanksi tegas kepada 

pelaku 
B. memblokade wilayah perairan yang 

banyak ikan 
C. menggunakan GPS dan patrolis lepas 

pantai 
D. memperbanyak penyuluhan kepada 

nelayan 
E. mempersulit ijin eksplorasi lepas 

pantai 
 
34. Jenis peta yang diperlukan penduduk 

untuk meminimalisir kemacetan dan demi 
kelancaran mudik lebaran adalah .... 
A. peta persebaran desa 
B. peta jalur transportasi 
C. peta kepadatan penduduk 
D. peta persebaran penduduk 
E. peta lokasi peristirahatan 

 
35. Skala peta B sesuai gambar adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1 : 1.250 
B. 1 : 5.000 
C. 1 : 12.500 
D. 1 : 50.000 
E. 1 : 100.000 
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36. Ketinggian P sesuai peta kontur berikut 
adalah .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1.340 
B. 1.380 
C. 1.420 
D. 1.460 
E. 2.000 

 
37. Proyeksi peta yang digunakan untuk 

wilayah lintang tengah dan khatulistiwa 
sebaiknya menggunakan  proyeksi .... 
A. Kerucut dan Zenithal 
B. Silinder dan Kerucut 
C. Zenithal dan Silinder 
D. Kerucut dan Silinder 
E. Zenithal dan Kerucut 

 
38. Lokasi pembangunan indsutri keju dan 

susu  sesuai ilustraisi gambar tata guna 
lahan, paling cocok berdeketan dengan 
angka 5 karena .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. bahan baku lebih berat dari bahan jadi 
B. bahan jadi industrinya mudah rusak 
C. bahan baku industrinya mudah rusak 
D. biaya transportasi tergolong tinggi 
E. pemasaran utama terdapat pada 

wilayah peternakan 
 
39. Sebuah bangunan  berbentuk  memanjang 

dengan ukuran besar, beraosiasikan dua 
jalur,  dikenali sebagai  bentang budaya  
berupa.... 
A. pabrik 
B. perkantoran 

C. terminal  bis 
D. stasiun  kereta api 
E. bengkel  kereta api 

 
40. Manfaat citra penginderaan jauh : 

 Pemetaan penggunaan lahan 
 Pemantauan distribusi sumber daya 

alam 
 Perencanaan pembangunan wilayah 
Pernyataan di atas merupakan manfaat 
citra penginderaan jauh dalam bidang .... 
A. sumber daya bumi dan lingkungan 
B. tata guna lahan dan pembangunan 
C. pembangunan dan lingkungan 
D. geologi dan pertanahan 
E. geologi dan pembangunan wilayah 
 

41. Pernyataan: 
(1)  data mudah diperbaharui; 
(2)  biaya  kegiatan  murah; 
(3)  data mudah dimanipulasi; 
(4)  hasil analisis mudah dibawa; 
(5) informasi  yang  dihasilkan cepat  dan  
tepat. 
Keunggulan  Sistem Informasi  Geografis  
terdapat  pada  angka .... 
A. (1),  (2), dan  (3) 
B. (1), (3),  dan  (5) 
C. (2), (3),  dan  (4) 
D. (2), (3),  dan  (5) 
E. (3), (4),  dan  (5) 

 
42. Pemanfaatan  Sistem  Informasi Geografis  

dalam  bidang  sumber  daya  alam  dapat 
menentukan  .... 
A. pengendalian  dan persebaran  

pergerakan penduduk 
B. pengelolaan  dan pemantauan  tingkat  

produktivitas  petani 
C. pengendalian  dan transportasi  antar  

wilayah 
D. perubahan  luas  lahan  maupun 

pengelolaan  hutan 
E. penentuan  lokasi  permukiman  dan  

daerah  pengembangan 
 
43. Ciri-ciri masyarakat desa : 

1) ketergantungan pada alam 
2) sarana prasarana lengkap 
3) pengelolaan adminsitrasi dilaksanakan 

dengan baik  
4) adat istiadat mengalami transisi 
5) pola pikir masyarakat lebih rasional 
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Klasifikasi desa swasembada terdapat 
pada nomor .... 
A. 1), 3) dan 4) 
B. 1), 4) dan 5) 
C. 2), 3) dan 4) 
D. 2), 3) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 

 
44. Pola pemukiman desa yang terbentuk di 

daerah Karst adalah .... 
A. Pola mengelompok 
B. Pola radial 
C. Pola tersebar 
D. Pola memanjang 
E. Pola bertingkat 

 
45. Dampak  positif dari interaksi  desa  

dengan  kota  adalah  .... 
A. terbentuk  pemukiman  padat di 

perkotaan 
B. berkurangnya  tenaga  kerja produktif 

bagi  desa 
C. tingkat  pendidikan warga  desa  

meningkat 
D. kehidupan  ekonomi  warga  desa  

tergantung  alam 
E. terjadi  penurunan  etika  dan  moral 

pada  masyarakat 
 
46. Penduduk desa A berjumlah  2000  jiwa  

dan  desa  B berjumlah 500 jiwa  dan jarak  
kedua desa 6 km.  Jika akan  dibangun  
sebuah Puskesmas  Pembantu  untuk  
melayani kesehatan masyarakat niaka 
posisi optimal  dengan  menggunakan  
teori  titik henti adalah  .... 
A. 1 km dari A ke B 
B. 1 km dari B ke A 
C. 2 km dari A ke B 
D. 2 km dari B ke A 
E. 3 km dari Ake B 

 
47. Perhatikan daerah-daerah berikut : 

1) dataran rendah yang subur 
2) lembah-lembah sungai 
3) daerah pegunungan 
4) dataran tinggi 
5) daerah persimpangan jalan 
Berdasarkan kondisi fisik daerahnya, maka 
yang memungkinkan untuk berkembang 
menjadi wilayah inti adalah .... 

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

 
48. Arah pembangunan wilayah yang pesat 

seperti gambar adalah dari pusat kegiatan 
menuju ke .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pelabuhan laut karena letak strategis 
B. Pegunungan karena lahan masih luas 
C. Hulu sungai karena transportasinya 

mudah dijangkau 
D. Tambang batubara karena banyak 

memerlukan fasilitas 
E. Perbukitan karena harga tanah murah 

 
49. Pernyataan : 

1) penduduk sebagain besar tinggal di 
kota 

2) memiliki wilayah yang sangat luas 
3) sumber daya manusia berkualitas 

tinggi 
4) menggantungkan diri pada alam 
5) berorientasi pada industri 
Ciri negara maju 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) 

 
50. Negara maju di  benua  Asia adalah  .... 

A. Taiwan, China,  dan  Jepang 
B. Korea  Utara,  Singapura,  dan  Jepang 
C. Korea  Selatan,  Jepang,  dan  

Singapura 
D. China,  Jepang,  dan  Singapura 
E. Jepang,  Korea  Utara,  dan  Filipina 

 

 




