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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 

 

 
UJIAN SEKOLAH 

   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. Pak Rizky pengusaha dari Jakarta memiliki lahan 2 ha di kawasan Puncak yang dijadikan 

sebagai tempat peristirahatan. Pak Ino memiliki lahan 1 ha di samping pak Rizky yang 
ditanami dengan palawija untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsep geografi yang 
digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah konsep .... 
A. pola 
B. morfologi 
C. keterjangkauan 
D. nilai kegunaan 
E. aglomerasi 

 
02. Banjir yang sering terjadi di pemukiman penduduk di daerah perkotaan akibat semakin 

dangkalnya dasar sungai. Pendangkalan sungai terjadi akibat adanya penduduk yang 
membuang sampah ke sungai. Pendekatan geografi untuk mengkaji hal tersebut 
menggunakan pendekatan .... 
A. keruangan 
B. kkologi 
C. korologi 
D. kewilayahan 
E. kompleks wilayah 

 
03. Dalam kurun lima tahun terakhir, wilayah pantai Barat Sumatra sudah beberapa kali 

diguncang gempat tektonik dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada 
pada zona tumbukan lempeng. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena 
tersebut adalah prinsip .... 
A. persebaran 
B. distribusi 
C. interelasi 
D. deskripsi 
E. korologi 

 
04. Gejala geosfer : 

1) perubahan iklim global 
2) kebakaran hutan di Kalimantan 
3) penambangan pasir di lereng Merapi 
4) naiknya permukaan air laut 
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5) evakuasi korban tsunami 
Gejala geofer yang termasuk aspek geografi fisik  adalah 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) 

 
05. Pernyataan : 

1) persamaan garis kontur Pantai Timur benua Amerika Utara – Selatan dengan garis 
kontur pantai Barat Eropa – Afrika 

2) Dataran Greenland bergerak menjauhi Eropa dengan kecepatan 36 meter/ tahun 
3) Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter/ tahun 
4) Samudera Atlantik semakin sempit karena benua Amerika bergerak ke Timur 
5) Batas samudera Hindia mendesak ke Selatan 
Bukti pergerakan lempeng di permukaan bumi ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 2) dan 5) 
C. 1), 3) dan 4) 
D. 2), 4) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 
 

06. Salah satu bukti yang menunjukkan adanya gerakan transform di permukaan bumi adalah 
.... 
A. Pegunungan Himalaya 
B. Pegunungan Bukit Barisan 
C. Pegunungan Rocky 
D. Sesar San Andreas 
E. Tanggul samudera 

 
07. Teori ini pertama Thomas C. Chamberlain, pada suatu masa ada sebuah bintang yang 

melewati matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya terjadilah pasang naik pada 
permukaan matahari maupun bintang itu. Sebagian dari massa matahari tertarik ke arah 
bintang itu. Teori ini adalah ... 
A. Teori kabut 
B. Teori planetesimal 
C. Teori pasang surut 
D. Teori peledakan bintang 
E. Teori Kuiper 

 
08. Jagad raya terbentuk dari adanya suatu materi yang diawali oleh massa mengembang. 

Penyebabnya adalah reaksi inti hidrogren. Pada masa ini terbentuklah galaksi-galaksi. 
Selanjutnya galaksi dan bintang meredup dan memampat dengan didahului oleh keluanya 
pancaran panas. 
Teori pembentukan tata surya yang dimaksud adalah .... 
A. The Big Bang theory 
B. The Oscillating theory 
C. The Steady state theory 
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D. Teori material 
E. Teori Kabut 
 

09. Pernyataan : 
1) merupakan planet kedua terbesar dalam tata surya 
2) memiliki cincin yang sangat indah 
3) kala rotasinya lebih cepat dari bumi yaitu ± 10 jam 
4) termasuk planet dalam 
5) memiliki daerah gurum yang luas 
Karakteristik planet Saturnus ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 2) dan 5) 
C. 1), 3) dan 4) 
D. 2), 4) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 
 

10. Jenis-jenis batuan yang bernilai ekonomis tinggi diantaranya adalah .... 
A. Peridot, Amethyst (kecubung) dan Breksi 
B. Peridot, Intan dan Kapur 
C. Ruby, Sapphire, dan Amethyst  
D. Sapphire, Spinel dan Konglomerat 
E. Sapphire, Intan dan Marmer 
 

11. Salah satu dampak yang timbul akibat gerak tektonik epirogenesa 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. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Jogyakarta menyisakan luka yang mendalam bagi 

masyarakat sekitar  yang kehilangan harta benda dan keluarga. Peristiwa itu juga dapat 
menimbulkan dampak positif seperti .... 
A. membentuk aliran pasir dan lahar 
B. mencegah penebangan liar dan reboisasi 
C. mengeluarkan bahan galian dan mineral 
D. membentuk mata air baru dan artesis 
E. membentuk aliran lahar dan sungai baru 

 
13. Pernyataan : 

1) keluar dari dalam ruangan 
2) mencari lapangan yang cukup luas untuk berlindung 
3) jika berada dalam gedung tinggi, sembunyi di bawah meja 
4) mendekati gedung-gedung yang tinggi 
5) menghubungi pihak tertentu 
Mitigasi  bencana yang dilakukan jika terjadi gempa bumi adalah .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 2) dan 5) 
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C. 1), 3) dan 4) 
D. 2), 4) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 

 
14. Aktivitas pertanian yang tidak melakukan pergiliran tanaman pada lahan yang sama akan 

berakibat cepat habisnya unsur tertentu pada tanah. Akibatnya, tanaman akan  kekurangan 
unusr hara tertentu. Agar tanah kesuburannya tetap terjaga maka harus dilakukan .... 
A. pertanian sistem sorjan 
B. pembuatan saluran air 
C. pemupukan secukupnya 
D. pembuatan terasering 
E. penanaman tumpang sari 

 
15. Perhatikan gambar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lapisan nomor 3 pada ketinggian 49 – 82 km adalah lapisan .... dan berfungsi untuk .... 

A. Troposfer, perubahan cuaca 
B. Stratosfer, lapisan ozon dan isotermis 
C. Mesosfer, menghancurkan meteor 
D. Termosfer/ionosfer , gelombang radio 
E. Eksosfer, penempatan satelit 

 
16. Pagi ini  Jakarta  ditutupi oleh  awan  tebal  yang gelap,  tetapi  lambat  laun  langit cerah.  

Faktor  penyebabnya adalah .... 
A. daerah bayangan  hujan 
B. hembusan  angin 
C. ketinggian  tempat 
D. sudut  datang  sinar matahari 
E. pengaruh vegetasi 
 

17. Ciri-ciri  suatu wilayah: 
(1)  ketinggian  0 -  300 m (di atas  permukaan  laut); 
(2)  suhu  260 C – 230C; 
(3)  tumbuhan  dominan  kelapa, padi. 
Menurut klasifikasi  Junghun wilayah  tersebut  termasuk  .... 
A. zona  panas 
B. zona sedang 
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C. zona  kering 
D. zona  sejuk 
E. zona dingin 
 

18. Proses  presipitasi  seperti gambar  ditunjukkan  angka ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

19. Air tanah yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap (tidak tembus) air sehingga 
dapat menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan.  Apabila air tanah ini memperoleh 
jalan keluar, baik disengaja maupun tidak, maka akan keluar dengan kekuatan besar ke 
permukaan bumi dan terjadilah sumber air. Jenis air tanah yang dimaksud adalah air .... 
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 sungai yang memperlihatkan letak yang paralel. Anak-anak sungainya 
bergabung secara tegak pada sungai yang paralel (sejajar) tadi. Pola ini terjadi di daerah 
dengan struktur lipatan. Pola  aliran sungai yang dimaksud adalah Pola aliran sungai .... 
A. dendritis 
B. rectanguler 
C. sentripetal 
D. sentrfugal 
E. trelis  
 

21. Tekstur tanah, kegemburan, dan air tanah  merupakan faktor fisik yang memengaruhi  
pertumbuhan tanaman, yang termasuk dalam  faktor .... 
A. biotik 
B. biota 
C. edafik 
D. fisiografik 
E. klimatik  
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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. Perhatikan peta berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis fauna endemik yang ada diantara garis weber dan wallace adalah .... 
A. anoa, babi rusa, badak 
B. kuskus, monyet hitam, harimau 
C. biawak komodo, kura-kura, banteng 
D. katak terbang, maleo, anoa  
E. kuskus, banteng dan badak 

 
24. Perhatikan peta berikut ini : 
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Jenis fauna yang ditemukan pada region paleartik adalah .... 
A. beruang panda, rusa dan beruang kutub 
B. tikus berkantung, kelelawar, bajing 
C. piranha, belut listrik, ilama 
D. badak bercula dua, kudanil, gorila 
E. badak bercula satu, gabon, orang utan 

 
25. Perhatikan gambar piramida penduduk berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melihat piramida penduduk di atas, maka langkah Pemerintah yang harus dilakukan dalam 
bidang pendidikan adalah .... 
A. membuat pasar inpres dan rumah sakit umum 
B. mendirikan SD, SMP dan SMA baru 
C. membuat kurikulum pendidikan baru 
D. menyediakan beasiswa untuk peserta didik baru 
E. mengratiskan biaya pendidikan atau wajib belajar 15 tahun 
 

26. Pak Darmin yang tinggal di Jakarta memilih pulang kampung ke halamannya untuk 
menetap di sana. Mobilitas seperti yang dilakukan pak Darmin termasuk .... 
A. Ruralisasi 
B. Penglaju 
C. Remigrasi 
D. Urbanisasi 
E. Reurbanisasi 

 
27. Berdasarkan lokasinya, yang termasuk sumber daya terestrial adalah .... 

A. nipah, batu bara dan teripang 
B. rumput laut, udang dan garam 
C. udang, teripang dan rumput laut 
D. bata bara, timah dan minyak bumi 
E. teripang, bauksit dan bijih besi 

 
 
 
 
 
 
 

 



Wangsa Jaya/UJIAN SEKOLAH/ 2015 KODE A Page 8 3/19/2015 

28. Wilayah angka  1,2, dan  4 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,  gas  bumi, dan  emas 
E. tembaga,  timah,  dan terpentin 
 

29. Sumber daya alam barang tambang yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pipa ledeng, 
logam patri dan kawat telepon adalah .... 
A. Kaolin 
B. Marmer 
C. Nikel 
D. Pasir kuarsa 
E. Timah 

 
30. Pernyataan : 

1) kurangnya tenaga ahali dalam pengelolaan sumber daya alam 
2) mahalnya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya alam 
3) transportasi ke lokasi sumber daya alam terbatas 
4) jumlah penduduk yang banyak untuk tenaga kerja 
5) jenis sumber daya alam yang beraneka ragam 
Faktor penghambat dalam pemanfaatan sumber daya alam terdapat pada nomor .... 
A. 3), 4) dan 5) 
B. 2), 4) dan 5) 
C. 1), 3) dan 5) 
D. 1), 2) dan 4) 
E. 1), 2) dan 3) 
 
 

31. Pemanfaatan  lingkungan  hidup  yang  sesuai  dengan pembangunan  berkelanjutan 
tercermin pada tindakan  .... 
A. penerapan  prinsip  ekonomi dalam kegiatan  industri 
B. membiarkan  sumber daya alam  agar lestari 
C. melestarikan  kemampuan  fungsi  ekosistem 
D. memberikan  kemarnpuan  sumber daya  alam  bertambah 
E. mernanfaatkan teknologi  sesuai tuntutan  produksi 
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32. Upaya terasering pada lahan pertanian bertujuan untuk menjaga lahan tersebut dari  adanya 
.... 
A. binatang liar  
B. bahaya erosi  
C. kerusakan hutan 
D. genangan air 
E. kerusakan tanah 
 

33. Penebangan  pohon  untuk industri  dan  perumahan  mengakibatkan  banyak  hutan 
gundul, sehingga  terjadi  bencana  tanah  longsor  dan banjir.  Upaya  pengendalian  
terhadap  kasus tersebut  adalah  .... 
A. mencegah  hilangnya hutan  lindung 
B. membangun  waduk sebagai  resapan 
C. memperluas  areal  hutan  bakau 
D. memperluas  areal  hutan pinus 
E. memperluas  perkebunan  di dataran   

 
34. Jenis peta yang diperlukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 

penelitian mengenai penyebab kemarau panjang di wilayah Indonesia adalah .... 
A. peta topografi dan arah angin 
B. peta suhu udara dan kelembaban udara 
C. peta arus dan suhu laut 
D. peta morfologi dan tekanan udara 
E. peta navigasi dan curah hujan 

 
35. Skala peta A adalah 1 : 20.000, maka skala peta B pada ilustrasi gambar adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1 : 80.000 
B. 1 : 250.000 
C. 1 : 500.000 
D. 1 : 750.000 
E. 1 : 1.000.000 
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36. Ketinggian daerah A dan D pada peta adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 150 m 
B. 250 m 
C. 350 m 
D. 450 m 
E. 550 m 

 
37. Proyeksi peta yang digunakan untuk wilayah lintang tengah dan kutub 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 yang tepat untuk industri genteng dan bata adalah yang bertanda X karena .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. dekat dengan bahan baku 
B. dekat dengan tenaga kerja 
C. jauh dari pemukiman penduduk 
D. dekat dengan sumber air 
E. dekat dengan pemasaran 

 
39. Karakteristik objek pada citra : 

1) bentuk ukuran bangunan terdiri dari besar kecil dan sedang, berjumlah banyak 
2) bangunan mengikuti jalan 
3) jarak bangunan satu dengan yang lain relatif sama 
4) ada tanaman bertekstur kasar antar bangunan 
Obyek-obyek pada citra menunjukkan kenampakan berupa .... 
A. perkampungan 
B. perkotaan 
C. pasar modern 
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D. asrama militer 
E. perumahan 

 
40. Manfaat citra penginderaan jauh : 

 Memetakan pola pergerakan angin 
 Merekam perawanan dan pergerakan angin 
Pernyataan di atas merupakan manfaat citra penginderaan jauh dalam bidang .... 
A. geologi 
B. demografi 
C. meteorologi 
D. geomorfogi 
E. oceanografi 
 

41. Salah  satu keunggulan  Sistem Informasi  Geografis  adalah .... 
A. dapat  mengidentifikasi  daerah  rawan  banjir 
B. membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar 
C. dapat  memantau perkembangan  pantai 
D. mengevaluasi  perkembangan  cuaca 
E. dapat  dipanggil  ulang  secara  cepat 
 

42. Manfaat Sistem  Informasi  Geografis: 
(1)  sistem  jaringan  air  bersih; 
(2)  analisa  potensi  pariwisata  suatu  daerah; 
(3)  perluasan  jaringan listrik. 
 
Manfaat Sistem Informasi  Geografis  sesuai  pemyataan  tersebut  digunakan  untuk  ....  
A. pengawasan  daerah  bencana 
B. manajemen  tata  guna  lahan 
C. inventarisasi  pemanfaatan  lahan  pertanian 
D. perencanaan  zona  perkebunan 
E. perencanaan pembangunan wilayah 
 

43. Ciri-ciri masyarakat desa : 
1) ketergantungan pada alam 
2) adat istiadat mengalami transisi 
3) lembaga-lembaga sosial masih sederhana 
4) mata pencaharian mulai heteorogen 
5) pendidikan dan ketrampilan masih rendah 
 
Klasifikasi desa swakarya 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) 
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44. Pola pemukiman desa yang terbentuk pada gambar adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. pola memanjang 
B. pola menyebar 
C. pola memusat 
D. pola terbuka 
E. pola mengelompok 

 
45. Dampak  positif  adanya  interaksi  desa-kota  di  pedesaan  adalah .... 

A. adanya  tempat  pemasaran  hasil  industri 
B. pasokan  bahan  mentah  terutama  bahan  pangan  terpenuhi 
C. perubahan  penggunaan  lahan  dari  pertanian  ke permukiman 
D. tersedia  tenaga  kerja  produktif  bidang  pertanian 
E. tingkat  pengetahuan  penduduk  desa  meningkat 
 

46. Sebuah sekolah akan dibangun diantara dua kota kecamatan. Kota A berpenduduk 40.000 
jiwa, dan kota B berpenduduk 10.000 jiwa. Jika jarak kota A dan B adalah 90 km, maka titik 
pembangunan akan terletak di .... 
A. 15 km dari kota A 
B. 15 km dari kota B 
C. 30 km dari kota A 
D. 30 km dari kota B 
E. 45 km dari kota A 

 
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) 
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48. Arah pengembangan  pembangunan pemukiman yang ideal sesuai pola keruangan seperti 
gambar adalah ke arah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. lahan pertanian, sebab tanah subur 
B. rawa, sebab lahan murah 
C. laut, sebab dekat pantai 
D. kawasan industri, karena dekat pusat industri 
E. gunung, karena dekat wisata alam 

 
49. Pernyataan : 

1) tingkat pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan lebih luas 
2) komoditas ekspor berasal dari produk olahan (industri) 
3) keadaan perekonomian lebih baik 
4) angka kelahiran dan kematian tergolong tinggi 
5) industri berasal dari latar belakang agraris 
 
Karakteristik negara maju ditunjukkan oleh angka .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 1), 3) dan 4) 
C. 1), 4) dan 5) 
D. 2), 3) dan 5) 
E. 3), 4) dan 5) 

 
50. Nama-nama negara : 

1) India 
2) Belanda 
3) Thailand 
4) Malaysia 
5) Korea Selatan 
Negera yang digolongkan sebagai negara berkembang sesuai dengan angka .... 
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) 
 

 

 




