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SOAL TRYOUT 1 GEOGRAFI KLAS XII 
 
Pilihlah salah satu jawaban A B C D atau E dengan jalan menghitamkan bulatan  jawaban 
yang anda anggap benar  
 
1. Sifat fisik yang dimiliki kepulauan Indonesia sebagai pengaruh letak geografisnya adalah …. 

A. amplitudo suhu tahunan yang tinggi 
B. lapisan-lapisan batuan yang tidak stabil 
C. penyebaran hutan merata di seluruh wilayah 
D. curah hujan merata di seluruh wilayah 
E. pola angin berganti arah 1/2 tahun 

sekali 

 

2. Secara astronomis lebar lintang wilayah Indonesia adalah …. 
A. 17 º 
B. 11 º 
C. 6 º 
D. 5 º 
E. 4 º 

 

3. Bila hasil pertanian di daerah transmigrasi sering mengalami hambatan dalam 
pemasarannya, maka perencanaan lokasi daerah transmigrasi dianggap kurang 
memperhatikan penerapan konsep .... 
A. lokasi 
B. nilai kegunaan 
C. keterjangkauan 
D. jarak 
E. aglomerasi 

 

4. Perhatikan gambar! 
 

0                                                    25 km 
Skala grafis diatas jika diubah menjadi skala numerik adalah .... 
A. 1 : 25.000.000 
B. 1 : 5.000.000 
C. 1 : 3.000.000 
D. 1 : 2.500.000 
E. 1 : 75.000 

 

5. Pada peta topografi tampak garis kontur yang rapat,hal ini berarti ... 
A. daerah tersebut adalah wilayah hutan lebat 
B. daerah tersebut adalah daerah yang terjal 
C. wilayah tersebut adalah wilayah gurun pasir 
D. daerah tersebut adalah wilayah perairan 
E. daerah tersebut adalah wilayah yang 

landai 

 

6. Proyeksi peta yang dilakukan dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada bidang 
datar adalah …. 
A. proyeksi kerucut 
B. proyeksi azimuthal 
C. proyeksi konvensional 
D. proyeksi silinder 
E. proyeksi normal 
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7. Yang termasuk komponen-komponen dalam sebuah peta antara lain .... 
A. conform,equivalent, equidistant 
B. garis astronomis, skala dan legenda 
C. menarik,mudah dipahami dan estetis 
D. indeks,daftar pustaka dan daftar isi 
E. skala,luas dan bentuk 

 

8. Kenampakan air, misalnya sungai laut, rawa dan danau letteringnya menggunakan huruf .... 
A. besar dan tegak 
B. besar dan miring 
C. kecil dan tegak 
D. kapital dan miring 
E. kecil dan miring 

 

9. Dua buah peta masing-masing peta A dan peta B. Pada peta A yang berskala 1 : 500.000 
jarak titik P – Q = 5 cm. Apabila peta B berskala 1 : 1.000.000 maka jarak titik P – Q adalah 
.... 
A. 5 cm 
B. 10 cm 
C. 15 cm 
D. 2,5 cm 
E. 20 cm 

 

10. Diketahui sebuah peta topografi berskala 1 : 1.000.000 jarak interval garis kontur peta 
tersebut adalah .... 
A. 500 m 
B. 800 m 
C. 1000 m 
D. 5000 m 
E. 10.000 m 

 

11. Bila objek pada sebuah citra terlihat gelap, hal ini disebabkan oleh .... 
A. tekstur objek halus 
B. tekstur objek kasar 
C. intensitas sinar besar 
D. pantulan sinar dari objek kecil 
E. situs objek terpencil 

 

12. Citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum sinar tampak mulai dari warna biru 
sampai warna hijau disebut foto .... 
A. ultraviolet 
B. ortokromatik 
C. pankromatik 
D. inframerah 
E. inframerah termal 

 

13. Pada penginderaan jauh hamburan yang menyebabkan utama kabut tipis pada citra disebut 
.... 
A. hamburan rayleigh 
B. hamburan mie 
C. hamburan non selektif 
D. hamburan atmosfer 
E. jendela atmosfer 
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14. Peta-peta tematik yang diperlukan dalam kegiatan SIG untuk menentukan lokasi 
pembuangan sampah ialah ... 
A. peta persebaran pemukiman, peta persebaran air permukaan dan air tanah, peta 

topografi dan peta jaringan jalan 
B. peta persebaran pemukiman, peta curah hujan, dan peta persebaran tumbuhan 
C. peta penduduk, peta mata pencaharian penduduk, dan peta lokasi longsor 
D. peta jaringan jalan,peta pola air tanah dan peta tingkat pendidikan 
E. peta arah lalu lintas, peta persebaran 

 udara bersih dan peta air tanah 

 

15. Berikut ini bukan merupakan penerapan SIG dalam kajian geografis yaitu .... 
A. pemantauan masalah bencana alam 
B. pemantauan masalah lingkungan hidup 
C. pemantauan masalah penyimapnagn sosial 
D. pemantauan masalah sosial 
E. pemantauan masalah perkotaan 

 

16. Perbedaan antara data vektor dan data raster adalah ... 
A. data vektor bentuk datanya titik, sedangkan data raster berbentuk garis 
B. data vektor bentuk datanya poligon, sedangkan data raster berbentuk garis 
C. data vektor penyajian datanya dalam bentuk koordinat x dan y, sedangkan data raster 

penyajiannya menggunakan grid 
D. data vektor analisisnya secara manual sedangkan data raster dengan komputerisasi 
E. data vektor hanya dapat digunakan untuk data SIG sedangkan data raster dapat 

digunakan untuk semua data 
 

17. Perhatikan data berikut ! 
1. Citra foto 
2. Ketinggian suatu tempat 
3. Monografi daerah 
4. Tingkat kesuburan tanah 
5. Citra non-foto 
6. Besarnya rata-rata curah hujan 
Dari jenis data tersebut, yang termasuk data teristris adalah .... 
A. 1,2,3 
B. 1,2,4 
C. 2,3,5 
D. 2,3,6 
E. 2,4,6 

 

18. Peristiwa naiknya daratan, sehingga permukaan laut turun karena tenaga endogen disebut 
.... 
A. orogenesa 
B. epirogenesa negatif 
C. epirogenesa positif 
D. erupsi sentral 
E. erupsi areal 

 

19. Erupsi gunung api yang tidak menimbulkan ledakan, tetapi hanya menyebabkan aliran lava 
dari lubang kepundan disebut ... 
A. erupsi eksplosif 
B. erupsi linear 
C. erupsi sentral 
D. erupsi areal 
E. erupsi efusif 
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20. Apakah yang menyebabkan lempeng pada lapisan lithosfer bersifat dinamis ? 
A. karena lempeng bersifat cair dan plastis sehingga selalu bergerak 
B. ada gaya atau tekanan dari dalam bumi yang menggerakkan lempeng 
C. akibat rotasi bumi pada porosnya 
D. lempeng berada di atas lapisan astenosfer yang bersifat plastis 
E. sebagai akibat perputaran bumi 
 terhadap matahari 

 

21. Keadaan laut jawa sama dengan laut di Selat Malaka dan Teluk Siam, yaitu termasuk laut 
yang berbentuk .... 
A. regresi 
B. segresi 
C. ingresi 
D. basin 
E. transgresi 

 

22. Pola aliran sungai pada wilayah dengan corak bentang alam berupa dome/kubah adalah .... 
A. annular  
B. dendritik 
C. radial 
D. trellis 
E. rectangular 

 

23. Keragaman jenis tanah akan dijumpai pada suatu bentang alam. Dalam hal ini tanah 
ditentukan oleh faktor dibawah ini, kecuali.... 
A. batuan induk 
B. eksistensi mikroorganisme 
C. pola bercocok tanam 
D. lamanya proses pembentukan 
E. iklim setempat 

 

24. Pada daerah padang pasir yang panas penyebab utama pembentukan tanah adalah .... 
A. pelapukan biologis 
B. dekomposisi 
C. binatang pengerat 
D. insolasi 
E. lamanya pendinginan 

 

25. Berdasarkan hasil pengamatan curah hujan selama tiga tahun terakhir di stasiun pengamat 
cuaca X diketahui bahwa rata-rata bulan kering ada 5 bulan. Menurut Schmidt-Ferguson 
nilai Q untuk daerah X tersebut adalah .... 
A. 60 % 
B. 71 % 
C. 75 % 
D. 80 % 
E. 90 % 

 

26. Pada suhu 27ºC pada volume 1 m ³ mengandung 30 gram dan pada suhu tersebut maximal 
dapat mengandung 90 gram uap air,. Maka kelembaban relatifnya adalah .... 
A. 33,3 % 
B. 33,9 % 
C. 50 % 
D. 66,6 % 
E. 75 % 
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27. Awan yang bergumpal pekat yang sering mengganggu jalannya pesawat terbang adalah .... 
A. stratus 
B. cirrus 
C. cirrus stratus 
D. altocumulus 
E. cumulonimbus 

 

28. Bioma tundra terletak di daerah .... 
A. Iklim panas 
B. iklim dingin 
C. iklim tropik 
D. iklim subtropik 
E. iklim sedang 

 

29. Persebaran fauna di wilayah australis tidak meliputi .... 
A. Austalia 
B. Pulau Roti 
C. Papua 
D. Maluku 
E. Selandia Baru 

 

30. Fauna di bawah ini yang tidak termasuk dalam wilayah neotropik adalah ... 
A. siamang 
B. tapir 
C. trenggiling 
D. kera 
E. kus-kus 

 

31. Suatu kota mempunyai penduduk berusia 0-14 tahun = 560.000 jiwa, 15-64 tahun = 
1.500.000 jiwa, dan penduduk berusia > 64 tahun = 350.000 jiwa, maka dependency 
rationya .... 
A. 56,63 
B. 60,67 
C. 70,00 
D. 80,50 
E. 85,90 

 

32. Keberhasilan program KB di suatu daerah ditunjukkan oleh .... 
A. menurunnya ASFR  
B. menurunnya ASDR 
C. naiknya ASFR 
D. menurunnya kematian bayi 
E. naiknya CBR 

 

33. Negara India pada umumnya mempunyai bentuk piramida penduduk jenis .... 
A. gradual 
B. stasioner 
C. ekspansif 
D. sistematik 
E. konstriktif 

34. Terjadinya pemindahan lokasi industri negara maju ke negara berkembang bertujuan untuk 
.... 
A. menjauhi pasar yang telah ada 
B. meningkatkan pendapatan masyarakat 
C. meningkatkan produksi dan menciptakan pasar  
D. meningkatkan produktivitas masyarakat 
E. mendekati pasar untuk menjual produksinya 
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35. Dibawah ini yang termasuk industri hilir adalah .... 
A. industri mesin 
B. aneka industri 
C. industri angkutan 
D. industri logam dasar 
E. industri elektronika 

 

36. Faktor geografis yang berpengaruh terhadap pola persebaran desa adalah berikut ini, 
kecuali .... 
A. air 
B. iklim 
C. biotik  
D. topografi wilayah 
E. kondisi tanah 

 

37. Perhatikan ciri-ciri masyarakat desa berikut ini ! 
1) Mata pencaharian penduduk umumnya homogen 
2) Pengawasan sosial dilakukan keluarga 
3) Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir 
4) Sarana dan prasarana desa makin meningkat 
5) Roda pemerintahan desa makin meningkat 
Pernyataan tersebut diatas yang menunjukkan ciri desa swakarya adalah ... 
A. 1,2,3 
B. 1,3,4 
C. 2,3,4 
D. 3,4,5 
E. 2,4,5 

 

38. Berapakan indeks konektivitas wilayah berikut ini ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 0,7 
B. 1,4 
C. 1,5 
D. 1,7 
E. 1,9 

 

39. Indikator perkembangan suatu negara yang ditimbulkan oleh faktor umur, pendidikan, 
kesehatan dan standar hidup adalah ... 
A. pendapatan perkapita 
B. pendapatan nasional 
C. pemenuhan kebuthan pokok 
D. indeks pembangunan manusia 
E. indeks mutu hidup 

 

40. Perhatikan daftar negara berikut ini ! 
1) Asia tenggara 
2) Amerika utara 
3) Amerika selatan 
4) Afrika selatan 
Dari daftar diatas yang merupakan wilayah negara berkembang dan dikenal sebagai negara 
industri baru ditunjukkan pada nomor ... 
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A. 1 dan 3 
B. 1 dan 2 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
 
SOAL TRYOUT 2 GEOGRAFI KLAS XII  
Pilihlah salah satu jawaban A B C D atau E dengan jalan menghitamkan bulatan  jawaban 
yang anda anggap benar  
 

1. Geografi berasal dari kata geos dan sphaira yang artinya adalah lingkungan bumi. Ini 

berarti  yang dipelajari dalam geografi adalah ….     

A  Bumi itu sendiri 
B  Organisme yang hidup diatasnya 
C   Proses yang terjadi diatasnya 
D  Proses terjadinya bumi 
E   Bumi,isinya serta proses yang terjadi  

  

2. Bulan Mei 2006 kota Yogyakarta diguncang gempa berkekuatan 5,9 berskala Richter. 
    Untuk menjawab pertanyaan Why pada peristiwa diatas adalah …. 

A.   Yogyakarta 
B.   gempa adalah kutukan Tuhan 
C.   Gempa adalah musibah 
D.   Gempa adalah gejala alam 
E.   Gerakan lempeng tektonik 

 
3. Penyajian data kependudukan kedalam peta merupakan contoh prinsip …. 

A.   Penyebaran 
B.   Deskripsi 
C.   Interelasi 
D.   Korologi 
E    Keruangan 

 
4. Cabang geografi yang mempelajari tentang iklim dipermukaan bumi adalah …. 

A.   Geomorfologi 
B.   hidrologi 
C.   Astronomi 
D.   Klimatologi 
E.   Meteorogi 

 
5. Berikut ini yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah …. 

A.   Komplek pertokoan 
B.   Erosi dilereng gunung  
C.   Hubungan antara orang kota dengan orang desa 
D.   Kemajuan sarana komunikasi 
E.   Orang desa hidup sebagai petani 

 
6. Bontang menjadi terkenal karena disana ditemukan berbagai jenis barang tambang.Fe- 
    Nomena ini berkaitan dengan konsep …. 

A.   jarak relatif 
B.   Lokasi relatif 
C.   Morfologi 
D.   Differensiasi areal 
E.   Keterkaitan keruangan 
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7. Yang termasuk aspek sosial adalah …. 
A.  Geologi 
B.   Biologi 
C.   Ekonomi 
D.  Matematika 
E.   Hidrologi 

 
8. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan. Penelaahan ini meng- 
    Gunakan pendekatan …. 

A    Ekologi 
B.   Keruangan 
C.   Keilayahan 
D.   Regional 
E.   Kronologi 

 
9. Dibawah ini yang tidak termasuk manfaat peta ada;lah …. 

A.   Mengetahui luas wilayah 
B.   Mengetahui arah dan letak suatu wilayah 
C.   Mengetahui iklim 
D.   Mengetahui morfologi suatu wilayah 
E.   Mengetahui jenis batuan 

 
10. Manfaat inset dalam peta adalah … 

A.   Membandingkan jarak dipeta dengan jarak sebenarnya 
B.   Mengetahui luas suatu wilayah 
C.   Mengetahui letak suatu wilayah 
D.   Menunjukkan lokasi daerah yang digambar dengan daerah sekitarnya 
E.   Mengetahui jarak sebenarnya 

 
11. Peta berskala 1 : 30 000 000. Jarak kota X dan kota Y dalam peta 4cm. Maka jarak   
      Kota X dan kota Y yang sebenarnya adalah…. 

A.   100km 
B.   1000km 
C.   1200km 
D.   1250km 
E.   1300km 

 
12. Untuk membuat 1 ton semen dibutuhkan batu kapur sebanyak 3 ton.Indeks Material- 
      Nya adalah …. 

A.   2 
B.   3 BAHAN BAKU/BAHAN JADI 
C.   4 
D.  5 
E.   6 

 
13. Contoh industri yang berorientasi pasar adalah…. 

A.   Industri konveksi 
B.   Industri jamu 
C.   Industri assembling 
D.   Industri pecah belah 
E.   Indutri semen 

 
14. Berikut yang termasuk mineral organic adalah …. 

A.   Batubara 
B.   Bijih besi 
C    Marmer 
D.   Emas 
E.   Tembaga 
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15. Jenis hutan malesiana terutama menyebar di pulau-pulau dibawah ini yang tidak    
      adalah ….    

A.   Sumatra 
B.   Jawa 
C.  Kalimantan 
D.   Banka 
E.   Sulawesi 

 
16. Yang termasuk fauna Wallacea adalah  …. 
A.   Anoa dan kasuari 
B.   Kanggurudan kasuari 
C.   Kangguru dan harimau 
D.   Babirusa dan harimau 
E.   Anoa dan babirusa 

 
17. Salah satu fauna yang dilindungi di Suaka Margasatwa Baluran Jawa Timur adalah …. 

A.   Anoa 
B.   Banteng 
C.   Gajah 
D.   Badak 
E.   Rusa 

 
 

18. Jumlah penduduk dipertengahan tahun di daerah X adalah 200 000jiwa,banyaknya  
      Kelahiran 1200jiwa,CBR nya adalah …. 
A.   4 
B    6 
C.  8 
D.   10 
E.   12 

 
19. Salah satu faedah sensus penduduk selain untuk mengetahui jumlah penduduk adalah 
      Untuk…. 

A.   merencanakan pembangunan 
B.   Mengetahui kelancaran lalu lintas 
C.   Mengetahui komposisi penduduk 
D.   Mengurangi pengangguran 
E.   Menyediakan lapangan kerja 

 
20. Hitunglah rasio ketergantungannya apabila diketahui penduduk usia 0-14 th =11850, 
      15-64 th =4 000, > 65 th =950 …. 

A.   30% 
B.   50 % 
C.   60% 
D.   70% 
E.   75 % 

 
21. Penggolongan penduduk menurut umur,jenis kelamin,mata pencaharian disebut…. 

A.   Ratio ketegantungan 
B.   Komposisi penduduk 
C.   Dinamika penduduk 
D.  Piramida penduduk 
E.   Sex ratio 
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22. Berikut adalah factor penyebab urbanisasi yang tidak adalah …. 
A.   Fasilitas hidup di kota lebih baik 
B.   Kepemilikan lahan di desa semakin sempit 
C.   Upah didesa rendah 
D.   Iklim yang tidak menentu 
E.   Semakin sempitnya lapangan kerja 

 
23. Tenaga endogen menyebabkan terbentuknya …. 

A.   Pegunungan 
B.   Peneplain 
C.   Stalagmite 
D.   Sungai bawah tanah 
E.   Guguk pasir 

 
24. Berikut adalah ciri-ciri gunung akan meletus yang tidak adalah …. 

A.   Suhu udara panas 
B.   Suhu udara sejuk 
C.   Terjadi gempa skala kecil 
D.  Terdengar suara gemuruh 
E.  Benyak hewan turun gunung 

 
25. Berikut adalah faktor yang berpengaruh terhadap tenaga eksogen yang tidak adalah ... 

A.   Gempa bumi 
B.   Sinar matahari 
C.  Angin 
D.   Es 
E.   Air 

 
26. Endapan lumpur,kerikil,batuan hasil sedimentasi yang letaknya dimuara sungai…. 

A.   Morena 
B.   Bar 
C.   Meander 
D. Delta 
E.   Tombolo 

27. Tanah yang berasal dari endapan lumpur yang terbawa aliran sungai dinamakan …. 
A.  Podzolik 
B. Vulkanik 
C.   Alluvial 
D.   Laterit 
E.   Humus 

 
28. Crop rotasion adalah …. 

A.   Membajak sesuai garis kontur 
B.   Membuat lahan secara berteras-teras 
C.   Menanami kembali lahanyang gundul 
D.  Menanami lahan dengan berbagai jenis tanaman 
E.   Menanami tanaman secara bergilir agar tanah tidak kehilangan unsur hara 

 
29. Lahan yang terletak dilereng gunung yang terjal dan berbatu-batu sebaiknya  
      digunakan untuk…. 

A.   Pertanian lahan kering 
B.  Pertanian lahan basah 
C.   Perkebunan 
D.  Penggembalaan 
E.   Hutan lindung 
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30. Agar tidak mengganggu kepentingan umum maka hotel menggunakan ….  
A.  Air danau 
B.  Air sungai 
C.   Air tanah dangkal 
D.  Air tanah dalam 
E.   Air hujan 

 
31. Danau yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi dinamakan …. 

A.  Tektonik 
B.   Karst 
C. Vulkanik 
D.  Tektonovulkanik 
E.  Buatan 

 
32 . Laut yang mempunyai kedalaman 0-200m dinamakan …. 

A. Lithoral 
B Abisal 
C Batyal 
D Neuritis 
E Shelf 

 
33. Menurut letaknya laut-laut di Indonesia termasuk laut…. 

A.  Pertengahan 
B.  Tepi 
C  Pedalaman 
D.  Luar 
E.  Territorial 

 
34. Angin yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan seksli dinamakan …. 

a.  Pasat 
B. Fohn 
C.   Muson 
D.  Siklon 
E.   Anti siklon 

 
35. Pada suhu 18 °C setiap 1m udara dikota Bandung  mengandung uap air sebanyak  
      20 gr. Dalam suhu yang sama ternyata hanya terdapat 18gr maka kelembaban  relatif 
      Nya adalah ...   

A.  60% 
B.  70% 
C.   80% 
D.  85% 
E.   90% 

 
36. Pembagian iklim menurut W. Koppen didasarkan pada …. 

A.   Curah hujan dan tekanan udara 
B.  Temperature dan curah hujan 
C.   Penguapan dan kelembaban 
D.  Temperature dan penguapan 
E.   Tekanan udara dan penguapan 

 
37. Dari Indonesia bagian barat sampai Nusa Tenggara Timur berurutan dijumpai  … 

A.   Hutan hujan tropoik,hutan sabana ,hutan musim 
B.   Hutan musim,hutan hujan tropik, hutan sabana 
C.  Hutan musim, hutan sabana, hutan hujan tropic 
D.   Hutan hujan tropik, hutan musim, hutan sabana 
E.  Hutan hujan tropic, hutan taiga, hutan mangrove 
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38. Berikut yang tidak termasuk industri ringan adalah …. 
A.  Industri textile di Minangkabau 
B.  Industri batik Solo 
C.  Industri rokok di Kediri 
D.  Industri pupuk di Palembang 
E.  Kerajinan emas dan perak di Kota Gede 

 
39. Contoh industri hulu …. 

A.  Industri biskuit 
B.   Industri sarimi 
C.  Industri tepung terigu 
D.  Industri margarine 
E.  Industri ko nveksi 

 
40. Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean yang didalamnya  
     diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean disebut …. 

A.  Kawasan berikat 
B.  Kawasan in dustri 
C.  Lingku ngan industri 
D.  Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 
E.  Kawasan Pabean 

 
41. Sistem perhubungan di pedesaan dipengaruhi oleh …. 

A.  Luas wilayah,topografi,jumlah penduduk 
B.  Letak, fungsi desa 
C.  Pasar,system perekonomian,adat istiadat 
D.  Topografi,adatistiadat,jumlah penduduk 
E.  Topografi,letak dan fungsi desa 

 
42. Menurut teori konsentrik pusat daerah kegiatan ditandai dengan …. 

A.  Perumahan kumuh 
B.  Toko dan pasar 
C.  Bangunan industri 
D.   Bangunan perkantoran 
E.   Lorong sempit perkantoran 

 
43. Wujud interaksi dalam kota yang bersifat fisik adalah …. 

A.  Perubahan penggunaan lahan 
B.  Kontak sosial antar masyarakat 
C.  Perubahan status sosial masyarakat 
D.  Konsumerisme pada masyarakat 
E.  Heterogenitas sosial 

 
44. Yang merupakan ciri negara maju adalah …. 

A.  Aktifitas sebsgian besar penduduk disektor pertanian 
B.  Kualitas sumber daya manusia tinggi 
C.  Export terutama bahan dasar 
D.  Adanya pengangguran tersembunyi 
E.  Sumber daya alam belum dimanfaatkan 

 
45. Faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang adalah…. 

A. SDA terbatas 
B. Tingkat harapan hidup tinggi 
C. Pertumbuhan pendidikan menurun 
D. Tingkat pembentukan modal yang rendah 
E. Angka kematian tinggi 
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46. Kelebihan Sistim Informasi Geografi ,yang tidak…. 
A. Menggabungkan data special dan data statistik 
B. Menghasilkan peta secara lebih jelas dan tepat 
C. Data lebih cepat diolah 
D. Dapat mengolah citra satelit 
E. Dapat menggabungkan data hasil penginderaan jauh dan data lapangan 

 
47.Keterterikan antara obyek satu dengan yang lain disebut…. 

A. Situs 
B. Pola 
C. Bayangan 
D. Asosiasi 
E. Tekstur  

 
48.Suatu wilayah dipotret dari ketinggian 1500m dari atas permukaan laut,menggunakan kamera 
yang panjang fokusnya 15cm.Skala foto udara itu adalah…. 

A. 1:100 
B. 1:1000 
C. 1:10.000 
D. 1:100.000 
E. 1:1000.000 

 
49..Dalam kegiatan Sistim Informasi Geografi ada 2 macam data yang dikelola, yaitu…. 

A Data spasial dan data atribut 
B. Data terisi  dan data numeric 
C. Data visual dan data lapangan 
D. Data atribut dan data visual 
E. Data visual dan data numeric 

 
50.Yang termasuk negara-negara anggota G7 adalah…. 

A. Spanyol, Mesir, Argentina 
B. Inggris, Perancis, Amerika Serikat 
C. Brasilia, Australia, Filipina 
D. Norwegia,Afrika Selatan, Mozambik 
E. Malaysia, Jepang, Indonesia 

 
 
SOAL TRYOUT 3 GEOGRAFI KLAS XII 
 
Pilihlah salah satu jawaban A B C D atau E dengan jalan menghitamkan bulatan  jawaban 
yang anda anggap benar  

 
1. Kajian pokok geografi ditekankan pada …. 

A. proses alam dan sosial 
B. gejala alam dan sosial 
C. obyek formal geografi 
D. obyek material geografi 
E. keadaan alam dan lingkungan 

 

2. Geografi sebagai pengetahuan tentang gejala geosfer, di dalamnya mengandung pengertian 
bahwa .... 
A. akibat dari adanya persamaan geosfer 
B. akibat dari terjadinya perbedaan gejala geosfer 
C. faktor penyebab terjadinya persamaan gejala geosfer 
D. faktor penyebab terjadinya perbedaan gejala geosfer 
E. faktor penyebab sekaligus mencari jawaban mengapa terjadi persamaan dan  
 perbedaan gejala geosfer 
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3. Berikut ini merupakan fenomena sosial budaya dalam obyek studi geografi adalah  .... 
A. jenis tanah 
B. curah hujan 
C. pola gerakan angin  
D. pola permukiman 
E. persebaran vegetasi  

 

4. Geografi mengkaji dan menganalisis gejala atau masalah alam dan sosial yang terjadi di  
permukaan bumi, ini merupakan .... 
A. obyek formal geografi 
B. obyek material geografi 
C. ruang lingkup geografi  
D. tujuan studi geografi 
E. sasaran studi geografi 

 

5. Daerah dataran tinggi seperti Dieng, memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk, kemudian 
dijadikan daerah wisata. Hal ini dalam geografi merupakan konsep .... 
A. interaksi dan interdependensi 
B. aglomerasi 
C. morfologi 
D. pola 
E. lokasi 

 

6. Perhatikan aspek-aspek berikut ini : 
1. tanah 
2. kemampuan teknologi 
3. kemampuan ekonomi 
4. hidrografi 
5. topografi 
Yang termasuk dalam sub sistem fisis dalam pertanian adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 4 dan 5 

 

7. Salah satu bentuk pendekatan keruangan adalah difusi ekspansi yang dapat dilihat, pada 
perbandingan antara ruang dan waktu, adalah .... 

 
 

A.       D.  
 
 
 
 

B.       E.  
 
 
 
 
 
 

C. 

T3 T2 T1 

T3 
T1 T2 

T1 T2 T3 

T1 T2 T3 

T1 T2  
T3 
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8. Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan densitas atau nilai distribusi 
yang sama disebut .... 
A. isohyet 
B. isobar 
C. isopleth 
D. isoterm 
E. isohypse 

 

9. Nur siswa Madrasah Aliyah ingin membuat peta salah satu propinsi di Indonesia, karena 
keterbatasan media, ada bagian wilayah propinsi yang berupa kepulauan tidak bisa tergambar. 
Sebaiknya digambar dimana wilayah tersebut ? 
A. legenda 
B. proyeksi 
C. keterangan  
D. inset 
E. garis tepi 

 

10. Diketahui jarak A dan B pada sebuah peta 20 cm. A terletak pada 30 derajat 15 menit LU dan 
B terletak pada 30 derajat 35 menit LU. Maka skala peta tersebut adalah .... 
A. 1 : 186.000 
B. 1 : 185.000 
C. 1 : 180.500 
D. 1 : 185.000 
E. 1 : 181.000 

 

11. Diketahui sebuah peta kontur mempunyai jarak interval kontur 20 cm, maka peta tersebut 
berskala .... 
A. 1 : 20.000 
B. 1 : 40.000 
C. 1 : 50.000 
D. 1 : 60.000 
E. 1 : 100.000 

 

12. NOAA adalah nama satelit milik Amerika Serikat yang digunakan untuk memantau bumi 
khususnya dalam bidang ... 
A. Meteorologi dan Hidrologi 
B. Meteorologi dan pertanian 
C. Oceanografi dan pertambangan 
D. Oceanografi dan Meteorologi 
E. Oceanografi dan Hidrologi 

 

13. Berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan citra sarelit Seasat di bidang oseanologi 
adalah .... 
A. pendeteksian sifat fisik laut yang berupa kadar garam 
B. menentukan nilai suhu permukaan 
C. pengumpulan data meteorologi dan klimatologi 
D. pengamatan pasang surut dan gelombang laut 
E. penelitian erosi, sedimentasi dan perubahan pantai 
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14. Lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nife adalah .... 
A. barisfera  
B. chalkosfer 
C. core 
D. mantle 
E. astenosfera 

 

15. Suatu daerah yang dulunya rata dengan daerah sekitar, kemudian kelihatan lebih tinggi akibat 
terangkat oleh tenaga endogen, disebut .... 
A. graben 
B. horst  
C. slenk 
D. rebahan 
E. lipatan 

 

16. Perhatikan ciri letusan gunung api berikut : 
1. lava sangat encer 
2. terjadi gloedwolk 
3. interval waktu relatif sama 
4. lava sangat kental 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, ciri tipe merapi adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 

17. Pusat gempa yang terletak di lapisan kulit bumi bagian dalam disebut .... 
A. episentrum 
B. homoseista 
C. hiposentrum 
D. isoseista 
E. pleistoseista 

 

18. Berikut ini yang termasuk peristiwa post vulkanik adalah …. 
A. makdani 
B. gletser 
C. gelombang pasang 
D. pyroclastik 
E. awan emulsi 

 

19. Perhatikan gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 

             
 
  
 
    

Gambar disamping adalah seismograf  yang digunakan 
untuk mengukur getaran gempa. Jenis getaran gempa 
apakah yang dapat ditangkapnya? 
A. gelombang longitudinal 
B. gelombang transversal 
C. gelombang ralight 
D. gelombang panjang 
E. gelombang horizontal  



Converted pdf by cimoudh  18

20. Air tanah yang berada pada lapisan yang poreus, disebut air tanah .... 
A. artesis 
B. freatik 
C. dangkal 
D. impermiable 
E. aquifer 

 

21. Air tanah juvenil adalah air tanah yang bersumber dari .... 
A. artesis 
B. preatis 
C. atmosfer 
D. magma 
E. water table 

 

22. Perhatikan gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
   

23. Faktor perusak tanah yang paling dominan adalah…. 
A. erosi tanah 
B. pencemaran 
C. kekeringan  
D. kebakaran 
E. polutan 

 

24. Cover crop adalah salah satu usaha mengurangi tingkat erosi tanah dengan cara …. 
A. penanaman bergilir 
B. tanaman penutup lahan  
C. tanaman dengan sistem acak 
D. tanaman jenis kayu keras 
E. penanaman di bagian pinggir lahan 

 

25. Berikut adalah macam-macam usaha konservasi tanah : 
1. pembuatan terasiring 
2. pergiliran tanaman 
3. dam penahan air 
4. penanaman vegetasi penutup 
5. saluran pembuangan air ( SPA ) 
6. penanaman tumbuhan dalam jalur 
Dari berbagai macam usaha konservasi tanah di atas  yang termasuk usaha konsevasi secara 
vegetatif adalah…. 
A. 1, 2, 3    
B. 2, 3, 4    
C. 2, 4, 5 
D. 2, 4, 6 
E. 3, 4, 6 

 

 

Disamping adalah gambar hasil erosi pada 
dinding sungai yang sudah tua. Apa nama 
kelokan sungai seperti gambar disamping? 
A. endapan 
B. oxbowlake 
C. abrasi 
D. erosi 
E. meander
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26. Data Daerah R adalah sebagai berikut :   
Tahun Jumlah Bulan Basah Jumlah Bulan Kering 
2001 6 2 
2002 7 3 
2003 8 3 
2004 7 2 
2005 7 3 
2006 8 3 

      Dari data di atas, berdasarkan pembagian tipe iklim Schmidt-Ferguson, maka  daerah R 
beriklim .... 
A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. E 

 

27. Junghun membagi iklim berdasarkan .... 
A. ketinggian tempat dan zona vegetasi 
B. temperatur dan penguapan 
C. kebutuhan air untuk irigasi 
D. curah hujan dan temperature 
E. ketinggian tempat dan curah hujan 

 

28.  Perhatikan ciri-ciri hutan berikut ini : 
1. Jenis tumbuhannya termasuk tumbuhan tropofit 
2. Mampu menyimpan air tanah yang relatif besar 
3. Sangat dipengaruhi oleh musim 
4. Terdapat tanaman epifit dan liana 
5. Daunnya lebat saat musim hujan 
6. Vegetasinya tahan terhadap kekeringan 
7. Selalu hijau sepanjang tahun 
Ciri hutan musim ditunjukkan oleh  .... 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 1, 3, 5, 6 
C. 2, 3, 4, 7 
D. 2, 4, 5, 6 
E. 3, 5, 6, 7 

 

29.  Suaka margasatwa Gunung Leuser, merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia. 
Hewan-hewan yang mendapat perlindungan di tempat ini antara lain .... 
A. Badak  sumatra,  ayam  hutan, orang hutan, banteng, kera dan kanau 
B. Gajah, kerbau liar, ayam hutan, lutung, kera, banteng dan tapir 
C. Gajah, badak sumatra, orang utan, tapir, harimau dan berjenis-jenis burung  
D. Orang utan, ayam utan, kambing hutan, rusa, babi hutan dan berjenis-jenis burung.  
E. Orang utan,  ayam utan, kambing hutan, rusa, babi hutan dan lutun  

 

30. Berdasarkan produktifitas perorangan,  industri yang menghasilkan barang-barang tanpa 
pengolahan lebih lanjut, dinamakan .... 
A. Industri berat 
B. Industri fasilitatif 
C. Industri sekunder 
D. Industri tersier 
E. Industri primer 



Converted pdf by cimoudh  20

31. Berdasarkan lokasi penempatannya, raw material oriented industry menekankan pada .... 
A. jumlah tenaga kerja 
B. bahan mentah/bahan baku 
C. sumber tenaga kerja 
D. tempat pengolahan bahan mentah 
E. orientasi daerah pemasaran 

 

32. Berdasarkan bahan dasar yang digunakan industri yang seluruh bahan mentahnya diperoleh 
dari import, dinamakan .... 
A. industri fasilitatif  
B. industri ekstarktif 
C. aneka industri 
D. industri campuran 
E. industri trafik 

33. Persebaran industri yang berorientasi ke Pulau Jawa di dasarkan pada .... 
B. kesuburan tanah yang baik 
C. terdapat pelabuhan dan posisi dekat dengan Ibu Kota 
D. letak geografisnya yang dekat dengan Australia 
E. bahan baku sudah tersedia 
F. jumlah penduduknya tinggi 

 

34. Industri kertas di Indonesia tidak terdapat di .... 
A. Pematang Siantar 
B. Martapula 
C. Bogor 
D. Cilacap 
E. Banyuwangi 

 

35. Daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota disebut .... 
A. pradesa 
B. desa swadaya 
C. hinterland 
D. the farm village type 
E. developed village 

 

36. Dilihat dari kualitas perkembangannya, kota di Indonesia yang jumlah pesentasenya paling 
besar yaitu pada tahap .... 
A. tryanapolis 
B. megapolis 
C. metropolis 
D. eopolis 
E. polis 

 

37. Perubahan pola keruangan perkotaan dipengaruhi oleh .... 
A. banyaknya sarana hiburan di kota 
B. besarnya jumlah pabrik yang ada di kota 
C. besarnya arus urbanisasi  serta banyaknya jaringan transportasi 
D. banyaknya kawasan industri yang didirikan di kota 
E. banyaknya pusat pertokoan yang dibangun di kota 
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38. Dalam tata ruang kota timbulnya gejala untuk menjauhi titik utama, sehingga menimbulkan 
pusat-pusat baru disebut .... 
A. difusi 
B. segregasi 
C. sentralisasi 
D. desentralisasi 
E. nukleasi 

 

39. Untuk mengetahui potensi penduduk di setiap wilayah digunakan teori yang dipopulerkan 
oleh .... 
A. Peter Hagget 
B. K.J. Kansky  
C. Issac Newton 
D. Revenstein 
E. William J. Relley 

 

40. Diketahui jumlah penduduk kota A,B,C dan D masing-masing adalah 10.000, 20.000, 30.000 
dan 40.000 jiwa.  Jarak kota A-B  = 50 km, A-C  = 60 km dan A-D = 80 km. Yang 
interaksinya paling kuat adalah …. 
A. A-C  
B. A-B 
C. A-D 
D. B-C 
E. B-D 

 
 
 
 


