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TPS – 1  
 
1. Jawab: C 

Simpulan paragraf merupakan jawaban dari ide pokok 
yang menjadi inti sebuah paragraph. Sesuai denga nisi 
paragraph 1 tersebut simpulan yang benar adalah > 
pemerintah perlu membenahi tata niaga e-dagang guna 
mengantisipasi lonjakan impor. 

 
2. Jawab: A 

Berdasarkan paragraf 2 pernyataan yang tidak benar 
menurut data indef adalah > Ada potensi investor 
mendorong vendor secara illegal untuk menurunkan harga 
> data yang benar sesuai isi paragraph adalah > Ada 
potensi investor mendorong vendor secara legal untuk 
menurunkan harga. 

 
3. Jawab: C 

Berdasarkan paragraf 2, jika investor tidak mendorong 
vendor menentukan harga dan menutup kesempatan bagi 
pesaing, simpulan yang paling mungkin benar adalah hal 
tersebut tidak menimbulkan harga predator. 

 
4. Jawab: C 

Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang tidak benar 
adalah Jerman, Austria, dan Amerika Serikat 
menginvestigasi Amazon > yang benar adalah Jerman, 
Austria, dan Komisi Eropa. 

 
5. Jawab: C 

Simpulan yang benar berdasarkan paragraf 4 adalah 
Perkembangan e-dagang berpotensi memperlebar 
ketimpangan karena dikuasai masyarakat kelas atas dan 
belum inklusif bagi UMKM. Simpulan tersebut merupakan 
inti dari paragraph 4 

 
6. Jawab: A 

Berdasarkan data tabel, simpulan yang benar mengenai 
belanja e-dagang tertinggi kedua setelah elektronik dan 
media fisik periode Januari 2021 adalah perjalanan dan 
akomodasi (6,02 miliar), sedangkan elektronik dan media 
fisik (6,91 miliar) 

 
7. Jawab: A 

Simpulan yang benar mengenai pertumbuhan e-dagang 
terendah kedua pada periode Januari 2021 adalah video 
game (31,1%), sedangkan terendah pertama adalah 
perjalanan dan akomodasi (- 45,8%) 

  
8. Jawab: C 

Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang adalah Indonesia 
perlu memperkuat dan mempertajam strategi mengelola 
risiko agar perekonomian segera berangsur pulih. Hal 
tersebut merupakan inti dari paragraf 1. 

 
9. Jawab: D 

Simpulan yang paling mungkin benar mengenai risiko 
kesehatan dan ekonomi Indonesia berdasarkan isi paragraf 
2 adalah risiko yang timbul antara lain, lonjakkan Covid-19 
di tengah vaksinasi, pembengkakkan utang serta 

bertambahnya pengangguran dan kemiskinan. Hal 
tersebut paling sesuai dengan inti paragraf 2. 

 
10. Jawab: E 

Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraph 3 
adalah melakukan perjanjian kemitraan ekonomi 
komprehensif dengan beberapa negara meliputi 
perdagangan dan investasi > pernyataan yang sesuai isi 
paragraf 3 tidak ada frasa dengan beberapa negara. 

 
11. Jawab: A 
 Simpulan yang paling mungkin benar berdasarkan paragraf 

4 adalah upaya-upaya konkret akan memperdalam akses 
keuangan, meningkatkan investasi, mempercepat sektor 
prioritas lain, dan menghasilkan lapangan kerja, serta 
perlunya Indonesia mencermati sejumlah risiko atas 
ketidakpastian karena pandemi. Simpulan tersebut paling 
sesuai dengan inti paragraf 4. 

 
12. Jawab: C 

Simpulan yang paling mungkin benar berdasarkan isi 
paragraf 5 mengenai utang pemerintah Indonesia adalah 
manfaat utang bisa digunakan secara produktif apabila 
program PC-PEN berjalan efektif. Hal itu telah sesuai 
dengan inti paragraf 5. 

 
13. Jawab: B 

Simpulan yang benar mengenai indikator ekonomi 
Indonesia sesuai dengan data tabel adalah utang luar 
negeri Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.  

 
14. Jawab: C 

Simpulan yang benar mengenai persentase kenaikan utang 
luar negeri pemerintah Indonesia adalah  

 A. kenaikan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2017-
2018 sebesar 6,40 % (S) yang benar 6,50 % 

 B. Kenaikan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2019-
2020 sebesar 2,24 % (S) yang benar 3,24 % 

 C. Kenaikan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2016-
2017 sebesar 10,15 % benar sesuai data. 

 D. Kenaikan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2020-
2021 sebesar 7,30 % (S) yang benar 7,27 % 

 
15. JAWAB: (C) 
 Pada pernyataan (a) dan (b), kata yang sama adalah na dan 

air, berarti na = air. 
 Pada pernyataan (b) dan (d), kata yang sama adalah jo dan 

kehidupan, berarti jo = kehidupan. 
 Sehinga tod = adalah. 
 
16. JAWAB: (B) 
 SBMPTN  urutan huruf dibalik: NTPMBS  urutan huruf 

mundur satu langkah: MSOLAR. 
 LTMPT  urutan huruf dibalik: TPMTL urutan huruf 

mundur satu langkah: SOLSK 
 
17. JAWAB: (D) 
 Pada kode tersebut, A = 2, B = 4, C = 6,.... , Z = 52. 
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 Sehingga, ACT = 2 + 6 + 40 = 48 dan 
 BAT = 4 + 2 + 40 = 46 
 
18. JAWAB: (B) 
 Pola barisan dapat dibagi menjadi dua: 

(i) 3 – 7 – 15 – 31 – 63 – 127  

(ii) 2 – 4 – 7 – 9 – 12 – X  pola: +2, +3, +2, +3, +2, … 

Jadi X = 12 + 2 = 14  
 

19. JAWAB: (D)  

 ? = (6 + 2) x 3 = 8 x 3 = 24 

20. JAWAB: (E) 

 

1 1 5 3
1 3 3 1 43 5 15 15
5 2 15 2 15 15 15

a
 

        

 (E)    
7 4
.... 7 15 .... 29 4 105 116

29 15
      

 
 

 
TPS – 2 

 
21. Jawab: B 

Kalimat utama yang bersifat umum yang sesuai untuk 
mengawali paragraf 2 adalah bagi para politisi pilkada 
hanya menjadi ajang perebutan kuasa dan jabatan. Hal 
tersebut sesuai dengan konteks isi paragraf 2. 

 
22. Jawab: B 

Kesalahan tanda baca ditemukan pada kalimat 2 > 
penggunaan tanda baca koma di depan kata untuk tidak 
sesuai EBI > anak kalimat yang posisimya di belakang induk 
kalimat tanpa koma 

  
23. Jawab: C 

Frasa praktik ijon politik adalah membiayai kandidat guna 
mendapatkan jaminan politik. 

 
24. Jawab: B 

Pola kalimat inti yang sama dengan kalimat 5 > Pesta 
demokrasi lima tahunan ini (S) ternyata merupakan (P) 
kesempatan (pel) bagi para pebisnis ………………. (K) sama 
dengan pola kalimat inti 

 >Setiap pilkada (S) selalu menjadi (P) ajang kolusi antara 
pengusaha dan politisi (pel) 

 
25. Jawab: C 

Akronim adalah singkatan yang dapat dilafalkan atau dieja 
> Jatam (jaringan advokasi tambang) 

 
26. Jawab: B 

Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memenuhi 
kaidah kebahasaan. Kalimat yang tidak efektif adalah 
kalimat 2 > kalimat tersebut hanya mengandung subjek 
saja > syarakat minimal kalimat baku minimal terdapat 
unsur Subjek dan predikat.  

 
27. Jawab: C 

Perbaikan kalimat 11 adalah mengganti kata tetapi dengan 
melainkan > konjungsi korelatif yang benar adalah > baik … 
maupun ; tidak hanya … tetapi ; bukan … melainkan  

 
28. Jawab: D 

Kesalahan ejaan terdapat pada kalimat 12 > penulisan 
menejerial (tidak baku) seharusnya manajerial. 

 
29. Jawab: D 

Makna kata liyan adalah lain (KBBI) 

30. Jawab: E 
Kesalahan ejaan ditemukan pada kalimat 9 > di depan kata 
penghubung apabila seharusnya tidak pakai koma > anak 
kalimat di belakang induk kalimat tanpa koma. 

 
31. Jawab: D 

Kalimat yang menganduk asas kesejajaran bentuk adalah 
kalimat 7 > Ia memberikan dan menorehkan diri tanpa 
berpihak dan bersyarat. 
 

32. Jawab: B 
Kalimat 2 tidak efektif > kalimat tersebut diawali dengan 
konjungsi tetapi 
Kalimat 8 tdiak efektif > kalimat tersebut hanya terdiri 
unsur subjek saja 

 
33. Jawab: B 

Paragraf tersebut akan menjadi padu apabila ditambahkan 
kalimat > itulah sebabnya guru diyakini sebagai pahlawan 
tanpa tanda jasa > letaknya setelah kalimat 10 

 
34. Jawab: B 

Kesalahan penggunaan kata bentukan ditemukan pada 
kata pencerahan (kalimat 5) kata tersebut seharusnya 
mencerahkan  

 
35. Jawab: C 

Syarat judul yang baik: 1) kontekstual (sesuai dengan 
isinya), 2) spesifik, 3) singkat dan menarik/ 
Judul yang sesuai dengan isinya adalah > Bila pendidik 
Berpolitik Praktis 

 
36. Jawab: E 

Penulisan sesuai KBBI adalah antibodi 
 
37. Jawab: B 

Kata pengelola tidak tepat seharusnya pengelolaan. 
 
38. Jawab: E 

Penulisan akronim Puskesma seharusnya puskesmas 
 
39. Jawab: C 

Permasalahan sering terjadi baik dinegara maju dan 
negara berkembang adalah masalah yang terjadi saat 
transportasi vaksin maupun pada saat menyimpan. > 
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perbaikan kalimat tersebut adalah 1) kata dan diganti 
maupun, 2) kata menyimpan seharusnya penyimpanan. 

 

40. Jawab: B 
Penulisan sebelum kata penanda contoh pakai koma > ……, 
yaitu  

 
TPS – 3 

 
41. Jawab: B 

Gagasan pokok paragraf 2 yang sesuai adalah kalimat 7 > 
kalimat tersebut bersifat umum. 

 
42. Jawab: B 

Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf adalah > 
kelemahan susu tidak praktis dan mudah mengalami 
kerusakan > penggunaan kata tidak praktis (S) > tidak ada 
dalam teks. 

 
43. Jawab: C 

Hipernim adalah kata umum > hipernim dari susu adalah 
minuman 

 
44. Jawab: B 

Kalimat 2 > kalimat tersebut hanya satu unsur keterangan 
(anak kalimat saja) 
Kalimat 5 > kalimat tersebut hanya satu unsur keterangan 
(anak kalimat) > kalimat efektif tidak boleh di awali dengan 
konjungsi sehingga. 

 
45. Jawab: A 

Kesalahan proses imbuhan pada kata mengkonsumsi > 
seharusnya mengonsumsi > awalah me + ( k,t,s,p) luluh 

 
46. Jawab: E 

Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah memaparkan 
upaya mempertahankan umur simpan susu dengan 
sentuhan teknologi modern > tulisan eksposisi 

 
47. Jawab: A 

Gagasan pokok selanjutnya yang sesuai adalah fermentasi 
susu > sudah disinggung pada paragraf sebelumnya, tetapi 
belum dibahas secara utuh. 

 
48. Jawab: D 

Hubungan makna yang sama dengan bunga > melati 
adalah hubungan hiponim (kata khusus) 

 Sama dengan warna > merah (khusus) 
 
49. Jawab: C 

Makna istilah distilasi adalah > proses memanaskan benda 
cair atau padat hingga berubah menjadi uap kemudian 
disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian 
dikondensasikan dengan pendingin (sesuai KBBI)  

 
50. Jawab: E 

Penggunaan istilah komoditi tidak baku > yang baku adalah 
komoditas (KBBI) 

 
51. Jawab: A 

Agar paragraf tersebut padu perlu ditambahkan kalimat > 
Beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia adalah 

jenis Cananga odorata > kalimat tersebut ditambahban 
setelah kalimat 1 

 
52. Jawab: D 

Kalimat tidak koheren atau kalimat sumbang adalah 
kalimat 7 > tidak sesuai dengan konteksnya. 
 

53. Jawab: C 
Topik dari wacana soal yang kita simpulkan dari awal 
hingga akhir paragraf adalah seorang pakar/ahli dari 
Universitas Gajah Mada (UGM) berbagi tips menghemat 
data internet saat terjadi pandemi.  

 
 

54. Jawab: E 
Sudah sangat jelas bahwa informasi utama dari teks akan 
sangat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(science and technology), bukan gaya hidup modern, seni 
dan budaya, sistem pendidikan, pembelajaran jarak jauh.  

 
55. Jawab: A 

Penulis tampaknya setuju bahwa penghematan data 
internet dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 
pendekatan gadget dan aplikasi.  

 
56. Jawab: D 

Sudah sangat jelas dari isi wacana bahwa langkah pertama 
bagi kita bila ingin menghemat data internet pada 
komputer adalah menafsirkan koneksi terukur saat 
menambatkan.  

 
57. Jawab: C 

Sikap penulis tentang penghematan data internet selama 
pandemi adalah informatif. Bukan sinis, skeptis, netral, 
perbandingan.  

 
58. Jawab: C 

Berdasarkan bacaan tersebut, dapat dihipotesiskan bahwa 
kita banyak menulis dengan tangan, hal tersebut dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif kita.  

 
59. Jawab: D 

Teknologi saat ini dirancang untuk membuat hidup lebih 
mudah (paragraph 1), aktifitas yang tidak berhubungan 
dengan kalimat pernyataan adalah GPS memudahkan anda 
tersesat, seharusnya GPS membuat anda sulit tersesat 
(GPS makes it difficult to get lost).  

 

60. Jawab: A 
Sudah sangat jelas bila menemukan kata hubung despite 
(meskipun, walaupun) maka penggabungan dua kalimat 
merupakan contradictive meaning (kontradiktif = 
bertentangan, berlawanan, berseberangan). Jadi bukan 
augmentative = tambahan, comparative = perbandingan, 
cause effect = sebab akibat, superlative = paling.  
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TPS – 4 
 
61. JAWAB: (B) 

6

11 17 11 11 6 11 6 11 6 6

1 1 1 1 2

2 5 2 5 5 10 5 10 5 2
   

    
 

6
6 17 17

11 6

2
2 10 64 10

10 10
     


 

Sehingga bentuk ini memiliki digit tidak-nol 64.  
 
 
62. JAWAB: (D) 

 
3

2 1

x
f x

x



  

 
 

 

3 3

2 2
( )

11

x x
f x f x

xx

 
    

 
 

63. JAWAB: (B) 

3 30,1
10 10 10 10 10

100
x y y y       

x = y – 3 atau y = x + 3 
 
64. JAWAB: (D) 

Misalkan jumlah total mobil adalah X, maka 

Jumlah mobil hitam = 
2

X
 

Jumlah mobil biru = silver = putih = 
2

3 6

X X
  

Jumlah mobil terjual = 

 70% 80% 30% 40%
2 6

X X
      

=  35% 25% 60%X X X      

 
65. JAWAB: (C) 

Karena daftar R terdiri dari 15 bilangan bulat, maka 
mediannya adalah bilangan yang ke-8. Karena median R 
sama dengan nilai terkecil dari T, maka 8 bilangan 
terbesar pada R akan sama dengan 8 nilai terkecil pada T. 
Jumlah bilangan bulat berbeda pada gabungan daftar 
bilangan tersebut sama dengan 15 + 21 – 8 = 28.  

 
66. JAWAB: (B) 

 

BC = 2R = 
2 24 4 4 2   

Jari-jari lingkaran, R = 2 2  

Luas lingkaran =  
2

2 2 2 8R     

Luas daerah berwarna gelap = 
8 16

2 4
4





   

 
67. JAWAB: (E) 

30 = 2 x 3 x 5 
25 = 5

2
 

50 = 2 x 5
2
 

KPK dari 30, 25 dan 50 adalah 2 x 3 x 5
2
 = 150 

Selain pukul 08.00, ketiga dokter akan mulai memeriksa 
pasien pada jam yang sama, pada: 
- Pukul 08.00 + 150 menit = pukul 10.30 

- Pukul 08.00 + 300 menit = pukul 13.00  

 
68. JAWAB: (D) 

Pertidaksamaan 
2 10 0x   ekuivalen dengan 

2 10.x   Dengan pemeriksaan, bilangan bulat positif 

yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 1, 2, dan 3. 
Perhatikan bahwa 0 dan bilangan bulat negatif −1, −2, 
dan −3 juga memenuhi pertidaksamaan, dan tidak ada 
penyelesaian bilangan bulat lainnya. Jadi ada tujuh 
bilangan bulat di himpunan penyelesaian: −3, −2, −1, 0, 
1, 2, dan 3.  

 
69. JAWAB: (E) 

5 4

4 5 4 5 9 20

m n m n m n m n  
   


 

45 36 20 20m n m n    

25 16m n  

 
70. JAWAB: (D) 

  
(A) (2,18): 4x + 3y = 4(2) + 3(18) = 8 + 54 = 62 > 60  (A) 

di luar daerah R. 

(B) (10,7): 4x + 3y = 4(10) + 3(7) = 40 + 21 = 61 > 60  

(B) di luar daerah R. 

(C) (11,6): 4x + 3y = 4(11) + 3(6) = 44 + 18 = 62 > 60  

(C) di luar daerah R. 

(D) (12,3): 4x + 3y = 4(12) + 3(3) = 48 + 9 = 57 < 60  (D) 

di dalam daerah R. 

(E) (15,2): 4x + 3y = 4(15) + 3(2) = 60 + 6 = 66 > 60  (E) 

di luar daerah R. 

 
71. JAWAB: (D) 

Misalkan x adalah tinggi maksimum, dimana tangki dapat 
diisi dengan air, sehingga ketika air membeku, es tidak 
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akan naik ke atas tangki. Berdasarkan asumsi volume air 
meningkat 10 persen saat membeku dan fakta bahwa 
panjang dan lebar tangki tidak akan berubah, maka tinggi 
maksimum es adalah 1,1x sentimeter. Karena tinggi 
tangki adalah 270 sentimeter, maka 1.1x = 270, atau, jika 
dibulatkan, x = 245 cm. 
 

72. JAWAB: (B) 

3 2 3 0 3 1
;

0 5 2 5 17 0
TA A B

      
        

     
 

3 1 3 0 0 1

17 0 2 5 15 5
TAX B A

       
         

      
 

det(A) = 3x5 – 2 x 0 = 15 
det(AX) = 0x5 – (-1)x(-15) = -15 
det(AX) = det(A) x det(X) 
-15 = 15 x det(X)  det(X) = -1 
 

73. JAWAB: (B) 
Misalkan, 
a : umur adik sekarang 
k : umur kakak sekarang 
 
Sekarang umur kakak 6 tahun lebih dari umur adik. 
k = a + 6 
a = k − 6 … (1) 
 
Lima tahun yang akan datang, jumlah umur kakak dan 
adik adalah 6 kali selisihnya. 
(k + 5) + (a + 5) = 6[(k + 5) - (a + 5)] 
          k + a + 10 = 6(k − a) 
          k + a + 10 = 6k − 6a 
              7a + 10 = 5k            … (2) 
 
Substitusi persamaan (1) ke persamaan (2), diperoleh: 
7(k − 6) + 10 = 5k 
7k − 42 + 10 = 5k 
                 2k = 32 
                   k = 16 
 

74. JAWAB: (C) 
Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan 
keliling (2x + 24) m. 
K = 2x + 24 
2(p + l) = 2x + 24 
p + l = x + 12 
 
Lebar taman adalah (8 − x) m. Kita substitusikan lebar 
taman ini pada persamaan di atas. Diperoleh: 
p + 8 − x = x +12 
            p = 2x + 4 
 
Luas taman tersebut adalah: 
L = p × l 
   = (2x + 4)(8 − x) 
   = 16x − 2x

2
 + 32 − 4x 

   = −2x
2
 + 12x + 32 

 
Agar luas taman maksimum maka turunan fungsi luas 
harus sama dengan nol. 

           L' = 0 
−4x + 12 = 0 
           4x = 12 
             x = 3 
Dengan demikian, panjang taman adalah: 
p = 2x + 4 
   = 2 ∙ 3 + 4 
   = 10 
 

75. JAWAB: (E) 

     1 2 8#2 2 2 8:2 1 4 4 1 9            

 
76. JAWAB: (B) 

 Untuk n = 1, 

 1 2 1 1 1 3 2 13 3 3 1 2 5p p p p p p
 
           

 Untuk n = 2, 

2 2 2 1 2 4 3 23 3 3 5 1 14p p p p p p
 
          

 4 24 14 4 10p p     

 

77. JAWAB: (A) 

 Jumlah total keluaran yang mungkin, mengambil 2 kaos 

kaki dari 8 kaos kaki, 
8
2

8!
28

(8 2)!2!
C  


. 

 Jumlah kemungkinan kasus berhasil, 

- 2 kaos kaki biru, 
2
2

2!
1

(2 2)!2!
C  


 

- 2 kaos kaki merah, 
4
2

4!
6

(4 2)!2!
C  


 

- 2 kaos kaki kuning, 
2
2

2!
1

(2 2)!2!
C  


 

 Peluang terambil kaos kaki dengan warna yang sama, 

 

2 4 2
2 2 2

8
2

1 6 1 8

28 28

C C C
P

C

   
     

 

78. JAWAB: (A) 

  
2 21 2 1x z z z      

  
2 21 2 1y z z z      

 Rata-rata dari x dan y = 

2
22 2
1

2 2

x y z
z

 
    

 

79. JAWAB: (C) 

f(x) = x
2
 dan g(x) = ax + b 

Pada g(x), a adalah gradien dan b merupakan titik potong 

g(x) dengan sumbu-Y. 

(1) a = 4  g(x) = 4x + b 

Untuk mencari titik potong antara f(x) dan g(x), 

gunakan: 

f(x) = g(x)  x
2
 = 4x + b 
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Karena b tidak diketahui, maka titik potong f(x) dan 

g(x) tidak dapat ditentukan. 

(2) b = 8  g(x) = ax + 8 

Untuk mencari titik potong antara f(x) dan g(x), 

gunakan: 

f(x) = g(x)  x
2
 = ax + 8 

Karena a tidak diketahui, maka titik potong f(x) dan 

g(x) tidak dapat ditentukan. 

 

Jika (1) & (2) digabung: g(x) = 4x + 8 dan x
2
 = 4x + 8 atau 

x
2
 - 4x – 8 = 0  titik potong f(x) dan g(x) dapat 

ditentukan. 

 

80. JAWAB: (E) 

(1) B = 90
o
  

 A + B + C = 180
o
  A + C = 180

o
 – 90

o
 = 90

o
 

 Karena C tidak diketahui, maka A tidak bisa 

ditentukan, demikian juga sin A. 

(2) AB = AC  segitiga ABC sama kaki   B = C 

 Karena B = C tidak diketahui, maka A tidak 

bisa ditentukan, demikian juga sin A. 

 

Jika (1) & (2) digabung: B = C = 90
o
  pada segitiga, 

tidak mungkin ada dua sudut yang nilainya masing-

masing 90
o
. 

SEJARAH 
 
81. Jawab: C 

Metode dalam penelitian sejarah diantaranya adalah 
sebagai berikut. 

 Heuristik yaitu tahap mencari atau mengumpulkan 
sumber sejarah. 

 Verifikasi yaitu proses untuk menilai sumber sejarah. 
Proses ini dilakukan dengan memberikan kritik terhadap 
sumber-sumber yang ada. 

 Interpretasi yaitu proses untuk memberikan penafsiran 
dari sumber yang sudah terverifikasi. 

 Historiografi yaitu proses penulisan dari hasil penelitian. 
 
 
 

82. Jawab: C 
Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana 
keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang 
akan datang. Jadi, menurut ilmu sejarah, pergantian 
kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru berarti telah 
terjadi perubahan.  

 
83. Jawab : D 

Masuknya Islam di Nusantara membawa perubahan dalam 
bidang budaya. Berikut ini pengaruh Islam dalam bidang 
budaya di Indonesia adalah peringatan hari lahir Nabi 
Muhammad yang dikenal dengan Grebeg Maulud. 

 
 

84. Jawab : E 
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 
1927 di Semarang dibawah pimpinan Semaun 
mengakibatkan pemerintah Belanda mengeluarkan 
tindakan tegas, yaitu penangkapan, pemenjaraan, dan 
pengasingan tokoh-tokoh politik yang radikal. 

 
85. Jawab : A 

Pada tahun 1628 dan 1629 menyerang benteng VOC di 
Batavia. Penyebab kegagalan serangan yang dilakukan oleh 
Sultan Agung adalah lumbung-lumbung persediaan 
makanan di bakar oleh VOC, mewabahnya bencana wabah 
penyakit malaria, prajurit banyak yang kelelahan secara 
fisik dan senjata yang kurang seimbang. 

 

86. Jawab : C 
Teori yang menyatakan bahwa manusia yang berada di 
Indonesia berasal dari Taiwan disebut teori Out of Taiwan. 
Teori yang didukung oleh pakar Harry Truman Simanjuntak 
didasari sejumlah argumentasi. Teori Out of Taiwan 
menjelaskan tentang penutur bahasa Austronesia yang 
menyebar di Asia Tenggara hingga ke kepulauan Pasifik 
dan Madagaskar yang berasal dari Taiwan atau Formosa. 
Mereka terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa 
Tenggara, Papua bagian Barat, Oseania, hingga Melanesia 
di Pasifik. Ketika singgah di setiap pulau yang dilalui, 
mereka kemudian memperkenalkan kebudayaannya 
kepada masyarakat setempat, termasuk bahasa. Jadi, 
menurut teori Out of Taiwan menjelaskan bahwa nenek 
moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hal ini 
didasarkan pada aspek kebudayaan yaitu bahasa.  

 
87. Jawab : D 

Salah satu dampak yang ditimbulnya setelah terjadinya 
Perang Dunia II adalah terjadinya Perang Dingin. Peristiwa 
berikut ini yang melatarbelakangi terjadinya Perang Dingin 
adalah Perjanjian Postdam dan perbedaan ideologi liberal 
dan komunis. 

 
88. Jawab: A 

Tokoh dalam soal adalah H.O.S Tjokroaminoto. Banyak 
tokoh pergerakan nasional yang belajar pada dirinya, 
sehingga dia dikenal sebagai “guru bangsa ku”. Selain itu, 
dia juga dikenal sebagai pendiri dari organisasi Sarekat 
Islam. 

 
89. Jawab : B 

Di masa Belanda, Kabupaten Boven Digoel, yang dikenal 
dengan sebutan Digoel Atas, merupakan lokasi 
pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan 
Indonesia. Tokoh pejuang kemerdekaan berikut ini yang 
pernah dibuang oleh pemerintahan Belanda di Boven 
Digoel adalah Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Mohamad 
Bondan, Maskun, Burhanuddin, Suka Sumitro, Moerwoto, 
Ali Archam, dan sejumlah para pejuang lainnya. 
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90. Jawab : B 
Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia berupaya untuk 
mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya dilakukan 
melalui perjuangan diplomasi, hal ini dikarenakan Belanda 
tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
 

91. Jawab : C 
Pada abad pertengahan, Eropa mengalami masa kegelapan 
(the dark age). Berikut ini yang merupakan ciri-ciri masa 
tersebut adalah sebagai berikut. 

 berkembang lahir filsafat scholastic yaitu suatu 
pemikiran filsafat yg dilandasi pada agama dan alat untuk 
pembenaran agama 

 pemikiran manusia pada abad pertengahan ini mendapat 
doktrinasi dari gereja 

 hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir 
(ekstologi) 

 kehidupan manusia pada hakekatnya sudah ditentukan 
oleh Tuhan. maka tujuan hidup manusia adalah mencari 
keselamatan 

 pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan 
kepada theologi 

 
92. Jawab : D 

Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950 
dibubarkan, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. 
Sistem pemerintahan pun berubah dari sistem presidensil 
menjadi sistem parlementer. Kelemahan sistem 
parlementer adalah ketidakpuasan daerah semakin 
meningkat, pemerintahan menjadi rapuh dan tidak stabil, 
proses pengambilan kebijakan menjadi lamban dan rumit, 
dan persoalan-persoalan ekonomi tidak dapat 
terselesaikan dengan cepat. 

 
93. Jawab : D 

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan 
Dekrit Presiden. Alasan utama Presiden Soekarno 
mengeluarkan dekrit presiden adalah kegagalan 
konstituante menyusun UUD yang baru untuk 
menggantikan UUD Sementara Tahun 1950. 

 
94. Jawab : D 

Dalam periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, 
prinsip kebijakan 
luar negeri yang dikemukakan adalah prinsipall-
directions foreign policy dengan tagline million friends 
zero enemy. Prinsip million friends zero enemy dimaknai 
sebagai sebuah prinsip politik luar negeri yang bebas 
dalam melakukan diplomasi atau kerjasama dengan 
negara mana saja baik dalam level bilateral, regional, 
maupun multilateral. 

 
95. Jawab: C 

Pada masa Orde Baru ABRI memiliki Dwi Fungsi ABRI yaitu 
Abri sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial 
politik. Pelaksanaan yang nyata dari doktrin Dwi Fungsi 
ABRI pada masa Orde Baru adalah ABRI memainkan peran 
sipil dalam pemerintahan dan parlemen. 

 

96. Jawab : A 
Revolusi Perancis suatu revolusi sosial politik yang 
dilakukan oleh rakyat Perancis untuk menumbangkan 
kekuasaan raja yang sewenang-wenang atau absolute. 
Berikut ini yang merupakan akibat yang ditimbulkan 
Revolusi Perancis pada 14 Juli 1789 diantaranya adalah 
sebagai berikut. 

 berkembangnya paham demokrasi dan liberal 

 HAM semakin diakui 

 menguatnya paham nasionalisme 

 monarki absolute hancur dan digantikan menjadi 
monarki konstitusional 

 
97. Jawab : E 

Berakhirnya Perang Dunia II mengakibatkan terjadinya 
krisis pangan. Hal ini dikarenakan banyaknya lahan 
pertanian yang hancur dan meningkatnya pertumbuhan 
manusia di muka bumi. Salah satu usaha untuk mengatasi 
krisis pangan dikenal dengan istilah Revolusi Hijau. 
Revolusi Hijau merupakan revolusi dalam bidang pertanian 
yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 
tanaman pangan. 

 
98. Jawab : B 

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Belanda mulai 
tahun 1870 adalah melaksanakan kebijakan ekonomi 
liberal. Berikut ini ciri-ciri kebijakan ekonomi liberal yang 
dijalankan oleh pemerintah Belanda adalah memberikan 
kebebasan pada rakyat Indonesia menanam berbagai jenis 
tanaman dan melaksanakan voting dalam pengambilan 
keputusan. 
 

99. Jawab : E 
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden 
Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah sebagai 
berikut pembentukan MPRS, pembubaran DPR dan 
pembentukan DPR-GR, pelaksanaan kerjasama poros 
Jakarta-Peking-Pnom Penh-Pyong Yang, dan pembentukan 
DPAS. 

 
100. Jawab : A 

Perjanjian Nanking pada 29 Agustus 1842 antara Inggris 
dan China menandai berakhirnya Perang Opium 
Pertama. Berikut ini isi dari Perjanjian Nanking adalah …. 

 Cina setuju menyerahkan Pulau Hong Kong (beserta 
pulau-pulau kecil di sekitarnya) kepada Inggris  

 Inggris menerima ganti rugi sebesar US $ 21 juta 

 Cina membuka beberapa pelabuhan di daratan 
Tiongkok untuk perdagangan asing, di antaranya 
Pelabuhan Canton (Guangzhou), Amoy (Xiamen), 
Foochow (Fuzhou), Ningpo (Ningbo), dan Shanghai 
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GEOGRAFI 
 
101. Jawab: C 

Pada daerah yang terpisah–pisah, ada daerah yang 
terpisahnya ukurannya kecil maka agar seluruh wilayah 
dapat dipetakan maka wilayah yang kecil tersebut 
skalanya diperbesar (skala peta inset lebih besar) 

 
102. Jawab: D 

Topografi yang datar lahan potensial untuk membangun 
fasilitas kota dan infrstruktur lain namun topografi yang 
datar kritis terhadap banjir. 

 
103. Jawab: B 

Indonesia masih negara berkembang pendapatan 
perkapitanya 3917 dolar AS per tahun. 

 
104. Jawab: B 

Kedudukan gerakan semu tahunan matahari di BBS, 
sehingga  Benua Australia (tekanan – ), Benua Asia 
(tekanan +) 

 
105. Jawab: E 

Sudah jelas 
 

106. Jawab: A 

- Sex ratio rendahnya  poligini (umum disebut 
poligami) 

- Seimbang  monogami (berpasang satu) 

- Sex ratio tinggi  poliandri (suami lebih dari satu) 
 

107. Jawab: C 
Isobar : garis pada peta yang menghubungkan tempat–
tempat yang tekanan udaranya sama, dapat 
terindentifikasi arah angin (dari tekanan udara tinggi ke 
yang tekanan udara rendah dan berkekuatan angin (dari 
gradien barometer) 
 

108. Jawab: C 

- Melindungi tanah dari curahan langsung air hujan       
buffering, yaitu melalui tumbuhan penutup (jati, pinus, 
cemara, dan tanaman keras lain) 

- Metode kimia, meningkatkan stabilitas agregat tanah 
(struktur tanah) 

 
109. Jawab: B 

Arah angin dipengaruhi oleh rotasi bumi, gradien 
barometer (gerakan barometer besar, angin sukar 

berbelok) kekuatan yang menahan  hambatan, 
misalnya ada gunung/pegunungan (arah bisa 
keatas/kesamping) 

 
110. Jawab: B 

Bentang alam yang terbentuk berupa gurun 
 

111. Jawab: C 
3 tahun : 36 bulan 

Jumlah bulan basah 6  rata
2
  
  

 
 : 5,3 

Bulan lembab 8 

Jadi bulan kering 12  rata
2
   
  

 
  : 4 

  Q  = 
 

   
 x 100% 

 = 75,4% (Iklim D) 
 

112. Jawab: D 
Konsep geomorfologi bentuk muka bumi sebagai hasil 
proses alam hubungannya dengan aktivitas manusia. 
Pantai landai oleh sedimentasi dan pantai curam/terjal 
karena pengangkatan atau pembengkakan oleh 
konvergen (pengangkatan lempeng tektonik) 

 
113. Jawab: E 

Option A ½ luas permukaan bumi, 30 menit  satelit 
GMS Jepang 

              C 30 m
2
 dan 16 hari  landsat 

       D 20 m
2
 dan 6 jam 

  (spot)    (NOAA) 
 

114. Jawab: C 
Peta komposit longsor (landslide) over lay dari peta 
1. topografi 
2. curah hujan 
3. penutup vegetasi 

 
 
 
 
 
 
 
 

115. Jawab: E 
Faktor lokasi industri berorientasi pada total biaya 
transportasi paling murah 

 
116. Jawab : D 

Kemiringan AB = 
     

          
  x 100% 

 = 
     

      
 x 100% 

 = 
      

     
 

 = 5% (berombak) 
117. Jawab: E 

Grand Canyon terjadi karena erosi vertikal kuat (sungai 
menjadi dalam) dan erosi horizontal sungai menjadi 
lebar, apabila kedua erosi itu laut terjadi sungai yang 
dalam dan berkelok yang disebut Grand Canyon 

 
118. Jawab : E 

Isogone : arah angin yang sama 
Isogon : ketinggian yang sama 
Isonephe : curah hujan salju yang sama 
Isoneph : perawanan yang sama 
Digurun tidak ada isonephe dan isoneph. 
Di Indonesia tidak ada isonephe. 

 
 
 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

Peta komposit 
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119. Jawab: D 
Pembagian Iklim matahari berdasarkan garis lintang, 
daerah yang berada didalam garis lintang yang sama 
iklimnya sama dengan asumsi bumi homogen. 

120. Jawab: B 
- Subsidence (tanah amblas) terjadi pada waktu musim 

kemarau 
- Landslide (longsor) pada waktu musim hujan 

 
SOSIOLOGI 

 
121. Jawab : A 

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan 
untuk membentuk dan mengembangkan secara abstrak 
hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa 
menggunakannya dalam masyarakat. Hal ini merupakan 
hakekat sosiologi sebagai ilmu murni. 

 
122. Jawab : D 

Tindakan tradisional merupakan suatu tindakan sosial 
yang didasarkan pada kebiaisaan. Contohnya adalah Joko 
berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi 
nilai-nilai kejawen. Setiap 1 Syuro, kakek Joko selalu 
menyuruh Joko untuk mencuci benda-benda pusaka. 

 
123. Jawab : C 

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, 
berupa hubungan antara individu yang satu dengan 
individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan yang 
lain. Syarat interaksi sosial adalah adanya kontak dan 
komunikasi. Contoh interaksi  sosial adalah Andika 
belajar dengan rajin agar diterima di PTN seperti harapan 
orang tuanya, Sandi mengubah penampilannya untuk 
mengikuti teman-teman di kelasnya, Kayla 
membersihkan kamarnya karena disuruh oleh ibunya, 
dan Gibran menasehati adiknya yang sering malas 
belajar. 

 
124. Jawab : A 

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana 
memperkenalkan sistem pada seseorang. Proses 
sosialisasi dianyatakan berhasil apabila sosialisasi, 
internalisasi, dan institusionalisasi. 

 
125. Jawab: D 

Gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 
pengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial. Contoh  
gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan disintegrasi 
sosial adalah tidak adanya nilai bersama yang melandasi 
solidaritas masyarakat, tindakan sosial bertentangan 
dengan nilai yang berlaku, norma sosial tidak lagi ditaati 
oleh masyarakat, dan lemahnya sanksi sosial. 

 
126. Jawab: D 

Keteraturan dan keselarasan dalam masyarakat dapat 
tercapai apabila terjadi integrasi sosial. Berikut ini  
pendorong integrasi sosial adalah perkawinan antar ras 
dan suku, peluang setara untuk memperoleh pekerjaan, 
akses sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan 
terjadi akomodasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian 
konflik. 

 
 
 

127. Jawab : A 
Kemajemukan bangsa Indonesia ditandai beragamnya 
suku bangsa, antara lain suku Jawa, Sunda, Melayu, dan 
sebagainya. Salah satu faktor yang mengakibatkan 
terjadinya kemajemukan suku bangsa dalam masyarakat 
Indonesia adalah faktor geografis wilayah kepulauan.  
 

128. Jawab : A 
Kelompok sosial dapat terbentuk dari berbagai faktor. 
Hal ini disesuiakan dengan dinamika yang terjadi dalam 
masyarakat. Berikut ini yang merupakan faktor 
pembentuk kelompok sosial adalah kesamaan 
kepentingan, memiliki pertalian darah, berasal dari 
wilayah yang sama, dan memiliki idea atau gagasan yang 
sama.  
 

129. Jawab : A 
Difusi adalah penyebaran unsur-unsur budaya ke 
kelompok lain. Contohnya, pengunaan media sosial telah 
membantu penyebaran pengetahuan dan ide-ide baru 
dari masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya yang 
dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. 

 
130. Jawab : C 

mobilitas sosial adalah mobilitas sosial adalah perubahan 
status dan peran seseorang dalam strukur sosial. Bentuk 
mobilitas sosial terbagi menjadi dua yaitu horizontal dan 
vertikal. 
 

131. Jawab : A 
Karakteristik solidaritas organis menurut Emile Durkheim 
adalah pembagian kerja secara jelas, terbentuk atas 
dasar perjanjian atau kontrak, dan pada umumnya 
terjadi pada masyarakat perkotaan. 

 
132. Jawab : B 

Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar individu 
atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang 
tidak setara. Contohnya, hubungan antara kelompok 
buruh dan pengusaha Indonesia tidak selalu harmonis. 
Terkadang muncul konflik yang berujung pada tindakan 
kekerasan atau perusakan. 

 
133. Jawab : E 

Butet asli dari Tapanuli yang tidak pernah tinggal di luar 
desa. Pada umumnya tetangga di sekeliling rumahnya 
masih terhitung sebagai saudara yang kehidupannya 
bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Ketika ia 
melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran, ia merasa 
canggung pada kehidupan yang baru. Berdasarkan 
pemikiran Ferdinand Tonnies, kehidupan Butet di 
Tapanuli memiliki ciri-ciri berikut ini, yaitu berdasarkan 
darah, tempat, keluarga, dan kekerabatan. 
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134. Jawab : C 
Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat 
diakibatkan oleh beberapa hal. Penyebab terjadinya 
perilaku menyimpang diantaranya adalah pemberian 
stigma negatif, sosialisasi yang tidak sempurna, hasil 
proses belajar yang menyimpang, dan hasil proses 
sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. 

 
135. Jawab : A 

Konflik peran adalah berseterunya antara sebuah peran 
dengan peran yang lain di dalam diri seseorang. 
Contohnya seorang guru harus tetap mendidik murid-
muridnya dengan disiplin meskipun salah satu muridnya 
adalah anaknya sendiri. Ketika ujian, anaknya 
menyontek, dia memberikan hukuman kepadanya. 

 
136. Jawab : C 

Arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang menghadirkan 
pihak ketiga yang lebih tinggi posisinya dari kedua belah 
pihak yang berkonflik. Jadi, penyelesaian konflik Kamboja 
dilakukan melalui perundingan yang difasilitasi oleh 
Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut merupakan 
penyelesaian konflik dalam bentuk arbitrasi. 

 
137. Jawab : E 

Hakikat Lembaga sosial adalah sistem yang tersusun 
berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari 
organisasi atau grup yang terdiri atas sejumlah orang. 
Pernyataan berikut ini yang berhubungan dengan 
lembaga sosial adalah …. 

 pola pembenaran tingkah laku dan tata cara yang 
ditentukan, dilakukan secara membudaya 

 pola-pola tingkah laku yang ditetapkan secara ketat 
diperhitungkan sebagai sesuatu yang agak permanen 

 lembaga sosial berkembang ke dalam masyarakat 
dengan cara dibangun oleh kelompok-kelompok 
sekunder 

 lembaga sosial mengandung nilai-nilai peranan dan 
bentuk tingkah laku yang ditetapkan baik tertulis 
maupun tidak tertulis 

 
138. Jawab : A 

Dalam masyarakat majemuk sangat dibutuhkan adanya 
integrasi sosial. Berikut ini faktor pendorong integrasi 
sosial adalah tumbuhnya toleransi dan saling menghargai 
di dalam masyarakat majemuk, adanya perkawinan lintas 
etnik di dalam masyarakat majemuk, dan pemahaman 
bahwa dengan bekerjasama secara fungsional akan 
diperoleh hasil yang lebih baik. 

 
139. Jawab : A 

Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya dapat 
diidentifikasi berdasarkan beberapa contoh berikut yaitu 
penjunjungan HAM, solidaritas tinggi antarbangsa, 
peningkatan kualitas diri, dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

 
140. Jawab : D 

Dalam mobilitas horizontal, perpindahan 
status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak 
akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar 
seperti sebelumnya. Contohnya Diding beralih profesi 
dari penarik taksi online menjadi sopir pribadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKONOMI 

 
141. Jawab E 

Dampak dari langkanya suatu barang adalah harga 
barang tersebut akan menjadi mahal/naik 
 

142. Jawab A 
Kurva Engel merupakan kurva yang menggambarkan 
hubungan jumlah barang yang dikonsumsi dengan 
pendapatan, dimana kurva Engel diturunkan dari kurva 
ICC (income consumption curve) 

 
 
 
 
 
 
 
 

143. Jawab E 
Produksi rata-rata akan maksimum saat produksi rata-
rata sama dengan produksi marginal 

 
TP = total product = produksi total  
MP = marginal product = produksi marginal 
AP = average product = produksi rata-rata 

 
 

 

AP 

TP 

MP 
Tenaga kerja 

output 
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144. Jawab: B 
Dik : Qs = 100 + 2P, P1= 100, P2 = 150 
Dit: Q..? 
Jawab : 
P = 100 maka Q = 100 + 2(100) = 100 + 200 = 300 
P = 150 maka Q = 100 + 2(150) = 100 + 300 = 400 

 
145. Jawab A 

 
Daerah A merupakan daerah surplus konsumen yang 
dinikmati konsumen super marginal  
Daerah B merupakan daerah surplus produsen yang 
dinikmati oleh produsen super marginal 
E merupakan titik keseimbangan 
Konsumen super marginal merupakan konsumen yang 
daya belinya di atas harga pasar 
Konsumen marginal merupakan konsumen yang daya 
belinya di sama dengan harga pasar 
Konsumen submarginal merupakan konsumen yang daya 
belinya di bawah harga pasar 
Produsen super marginal merupakan produsen yang 
daya jualnya di bawah harga pasar 
Produsen marginal merupakan produsen yang daya 
jualnya sama dengan harga pasar 
Produsen submarginal merupakan produsen yang daya 
jualnya di atas harga pasar 
 

146. Jawab: D 
Elastisitas penawaran adalah persentase perubahan 
jumlah barang yang ditawarkan karena perubahan harga 
barang 

 
147. Jawab: C 

Barang normal mempunyai nilai elastisitas pendapatan 
sebesar 1, artinya persentase perubahan kenaikan 
pendapatan sama dengan persentase kenaikan jumlah 
barang. Berdasarkan data tersebut kenaikan pendapatan 

= 
                   

         
          

Maka barang C yang merupakan barang normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. Jawab: E 
Ciri pasar persaingan sempurna : 

 Jumlah perusahaan   : sangat banyak  

 Jenis barang    : homogen 

 Kemampuan penetapan harga : price taker 

 Hambatan masuk pasar  : tidak ada 

 Bentuk kurva permintaan  : horizontal 

 Keseimbangan jangka panjang  : laba normal 

 Keseimbangan jangka pendek  : bisa rugi, laba normal atau laba super normal 

 Persaingan non harga   : tidak ada 

 Contoh : beras, sayuran, tahu, tempe 
 

149. Jawab D 

 Jumlah perusahaan   : beberapa/tertentu 

 Jenis barang   : diferensiasi/homogen 

 Kemampuan penetapan harga : cukup besar 

 Hambatan masuk pasar  : relatif susah 

 Bentuk kurva permintaan  : patah (kinked curve) karena antar produsen ada aksi reaksi 

 Keseimbangan jangka panjang  : laba super normal 

 Keseimbangan jangka pendek : rugi, laba normal, atau laba super normal 

 Persaingan non harga  : sangat besar (diferensiasi ) dan tidak ada (untuk barang homogen) 

 Contoh : seng, paralon, semen, mobil, motor 
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150. Jawab: E 
Motif memiliki uang menurut J.M Keynes 
a. Bertransaksi 
b. Berjaga-jaga 
c. Berspekulasi 

 
151. Jawab: C 

Memberikan pelatihan sama dengan memberikan 
pengarahan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh 
karyawan sehingga masuk dalam fungsi actuating. 

 
152. Jawab: D 

Modal koperasi : 
1. Modal sendiri: simpanan pokok, simpanan wajib, 

dana cadangan dan hibah 
2. Modal dari luar: simpanan sukarela, pinjaman dari 

bank 
 

153. Jawab: D 
Dik : S=-400 + 0,4Y, maka a = 400 MPS = 0,4 
Dit : MPC…? 
Jawab :  MPC = 1-MPS 

                MPC = 1-0,4 = 0,6 
 

154. Jawab: B 
Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana nilai PDB 
meningkat tanpa melihat pertumbuhan penduduk. Asal 
ada peningkatan pendapatan nasional walaupun tanpa 
menyebabkan kesejahteraan rakyat. 
 

155. Jawab: B 
Tenaga kerja anak-anak banyak dipekerjakan oleh 
beberapa pengusaha tentu saja bertujuan agar upah 
yang dikeluarkan oleh perusahaan rendah, karena anak-
anak tersebut mempunyai keterampilan dan tingkat 
pendidikan yang rendah. 

156. Jawab: E 
Menjelang hari raya/lebaran biasanya terjadi 
peningkatan permintaan terhadap sembako sehingga 
kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Hal 
ini yang akan memicu adanya inflasi yang disebabkan 
oleh tarikan permintaan (demand full inflation) 

 
157. Jawab: D 

Pajak menurut Lembaga pemungutnya terdiri dari pajak 
daerah dan pajak pusat. Pajak daerah terdiri dari pajak 
hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak 
tontonan, pajak galian C, BPHTB, pajak penerangan jalan 

 
158. Jawab: C 

Tarif adalah Kebijakan perdagangan internasional yang 
ditujukan untuk menambah kas negara dan membatasi 
jumlah barang impor 

 
159. Jawab: C 

Akun nominal adalah akun yang berada dalam laporan 
laba rugi terdiri dari pendapatan (penjualan) dan beban 
(pembelian) 

 pendapatan bunga diterima di muka (utang – akun riil) 

 sewa yang masih harus dibayar (utang – akun riil) 

 beban sewa (beban – akun nominal) 

 sewa dibayar di muka (harta- akun riil) 

 persediaan barang dagangan (harta – akun riil) 
 

160. Jawab: D 
Penerimaan pinjaman menyebabkan kas (aktiva) 
bertambah dan utang bertambah dalam persamaan 
dasar akuntansi. Walaupun ditujuan untuk menambah 
modal yang berubah hanya kas/aktiva dan utang. 

 

 
 


