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TES POTENSIAL SKOLASTIK (TPS) & TES KEMAMPUAN DASAR SOSIAL HUMANIORA (TKD SOSHUM) 
 

HARI, TANGGAL  : SABTU, 20 MARET 2021 
JUMLAH SOAL  : 160 

 

TPS 1 – Penalaran Umum  
 

Teks 1 
 Pemerintah perlu segera membenahi tata niaga e-dagang, terutama dalam penentuan harga produk. Selain 
itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi lonjakan impor melalui e-dagang. Penguasaan ekosistem e-dagang oleh 
pihak dan kelompok masyarakat yang memiliki akses dan privilese memunculkan harga predator dan memperderas 
barang impor ke Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi barang-barang 
lokal tertekan dan kalah bersaing. 
 Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development Economics  and  Finance 
(Indef), Media Wahyudi Askar mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Indef, mayoritas barang impor yang 
masuk ke sejumlah e-dagang di Indonesia berasal dari China. Investor pemain e-dagang tersebut juga merupakan 
perusahaan China. Ada potensi investor mendorong vendor secara legal untuk menentukan harga dan menutup 
kesempatan bagi pesaing. “Hal itu meninbulkan predatory pricing ( harga predator),” ujarnya yang digelar Indef di 
Jakarta, Senin ( 8/3/2021). Modus harga predator lainnya adalah memanfaatkan algoritma pada sistem e-dagang 
serta pembelajaran mesin yang dapat membatasi kompetitor. Sistem e-dagang dapat mendeteksi produk yang sering 
dibeli dan dilihat konsumen. Informasi itu digunakan untuk menciptakan produk serupa.  
 Hal itu terjadi pada Amazon, pemain e-dagang asal Amerika Serikat (AS). Mengutip Reuters pada Februari 
2019, Jerman, Austria, dan Komisi Eropa menginvestigasi Amazon yang dinilai berperan ganda sebagai penyedia 
wadah e-dagang sekaligus peritel. Regulator setempat menduga adanya praktik perdagangan tak setara, seperti 
penghentian akun penjual secara tiba-tiba kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan harga pembelian serta 
klausul yurisdiksi yang memperumit tindakan hukum.  
 Dari sisi penjual yang ada di e-dagang Media menekankan adanya potensi kesenjangan dan ketimpangan. 
Sebanyak 63,39 persen penjual e-dagang merupakan masyarakat di kelompok 20 persen terkaya. Proporsi 
masyarakat di kelompok 40 persen menengah dan golongan 40 persen terbawah masing-masing 34,62 persen dan 
18,92 persen. Dengan demikian, perkembangan e-dagang berpotensi memperlebar ketimpangan karena dikuasai 
masyarakat kelas atas yang memiliki akses terhadap keran barang impor. Itu menunjukkan e-dagang belum inklusif 
bagi UMKM atau kelompok masyarakat rentan.  

Tabel Pertumbuhan dan Pelaku E-Dagang 
             Belanja E-Dagang ( miliar )      Pertumbuhan e-Dagang (%) 

Januari 2020 Januari 2021 URAIAN Januari 2020 Januari 2021 

13,06 6,02 Perjalanan dan Akomodasi 15 -45,8 

4,79 9,81 Mode dan Kecantikan 54 50,7 

4,73 6,91 Elektronik dan Media Fisik 48 38,9 

3,17 4,66 Makanan dan Perawatan Pribadi 60 61,3 

2,91 4,48 Furnitur dan Peralatan  57 47,8 

3,16 4,44 Mainan dan Hobi 67 51,5 

0,119 0,199 Musik digital 5,7 35,1 

0,937 1,68 Video game 7,8 31,1 

  
1. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang benar 

adalah …. 
(A) Pelaku usaha mikro kecil dan menengah 

tertekan. 
(B) Kelompok masyarakat yang memiliki akses 

memunculkan harga predator. 
(C) Pemerintah perlu membenahi tata niaga e-

dagang guna mengantisipasi lonjakan impor.  
(D) Penguasaan e-dagang memunculkan derasnya 

barang impor ke Indonesia. 

(E) Pelaku usaha kecil dan menengah kalah 
bersaing.  

 
2. Berdasarkan paragraf 2, pernyataan yang tidak 

benar menurut data Indef adalah …. 
(A) Ada potensi investor mendorong vendor secara 

illegal untuk menurunkan harga. 
(B) Mayoritas barang impor yang masuk ke 

sejumlah e-dagang di Indonesia berasal dari 
China. 
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(C) Yang menjadi investor pemain e-dagang adalah 
perusahaan China. 

(D) Modus harga predator adalah memanfaatkan 
algoritma pada sistem e-dagang. 

(E) Sistem e-dagang dapat mendeteksi produk yang 
sering dibeli dan dilihat konsumen. 
 

3. Berdasarkan paragraf 2, jika investor tidak 
mendorong vendor menentukan harga dan 
menutup kesempatan bagi pesaing simpulan YANG 
PALING MUNGKIN BENAR adalah .… 
(A) Pemanfaatan algoritma pada sistem e-dagang 

tidak terjadi. 
(B) Produk yang sering dilihat dan dibeli konsumen 

tidak terdeteksi. 
(C) Tidak menimbulkan predatory pricing (harga 

predator) 
(D) Pembelajaran mesin dapat membatasi 

kompetitor 
(E) Sistem e-dagang tersebut dapat digunakan 

menciptakan produk serupa.  
 

4. Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang tidak 
benar adalah …. 
(A) Regulator setempat menduga adanya praktik 

perdagangan tak setara. 
(B) Contoh perdagangan tak setara adalah 

penghentian akun penjual secara tiba-tiba. 
(C) Jerman, Austria, dan Amerika Serikat 

menginvestigasi Amazon. 
(D) Amazon dinilai berperan ganda sebagai 

penyedia wadah e-dagang sekaligus peritel. 
(E) Amazon adalah pemain e-dagang Amerika 

Serikat. 

5. Berdasarkan paragraf 4, simpulan yang benar 
adalah …. 
(A) Adanya potensi kesenjangan dan ketimpangan 

dalam e-dagang. 
(B) Mayoritas penjual e-dagang (63,39) persen 

adalah masyarakat di kelompok 20 persen 
terkaya. 

(C) Perkembangan e-dagang berpotensi 
memperlebar ketimpangan karena dikuasai 
masyarakat kelas atas dan belum inklusif bagi 
UMKM. 

(D) Golongan UMKM belum sepenuhnya mendapat 
tempat dalam e-dagang. 

(E) Dalam e-dagang dikuasai masyarakat kelas atas 
yang memiliki akses terhadap keran barang 
impor. 
 

6. Berdasarkan tabel, simpulan yang benar mengenai 
belanja e-dagang tertinggi kedua setelah elektronik 
dan media fisik periode Januari 2021 adalah .… 
(A) Perjalanan dan akomodasi. 
(B) Makanan dan perawatan pribadi. 
(C) Furnitur dan peralatan. 
(D) Mainan dan hobi. 
(E) Mode dan kecantikan. 

 
7. Berdasarkan tabel, simpulan yang benar mengenai 

pertumbuhan e-dagang terendah kedua pada 
periode Januari 2021 adalah … 
(A) Video game 
(B) Elektronik dan media fisik 
(C) Music digital 
(D) Furniture dan peralatan 
(E) Mainan dan hobi 

 
Teks 2 
 Indonesia tetap perlu memperkuat dan mempertajam strategi mengelola risiko. Rancangan induk mengatasi 
utang, arah dan bentuk investasi, dan serapan tenaga kerja diperlukan. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai 
positif sinergi atau bauran kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan imbasnya ke 
perekonomian nasional. IMF juga menyebutkan ekonomi RI akan berangsur-angsur pulih mulai tahun ini dengan 
perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,9 persen. 
      Kendati begitu, Indonesia diharapkan tidak takabur, dan tetap menyelaraskan program Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) antara pusat dan daerah, serta mencemati sejumlah risiko di bidang 
kesehatan dan ekonomi. Risiko-risiko itu, antara lain, lonjakan kasus Covid-19 di tengah vaksinasi, pembengkakan 
utang, serta bertambahnya pengangguran dan kemiskinan. 
      Dalam laporan Article IV Consultation tahun 2020 yang dirilis Rabu (3/3/2021), IMF menilai, bauran kebijakan 
ditempuh secara kuat dan cepat oleh Indonesia sehingga dapat menopang pemulihan ekonomi. Kebijakan yang 
diambil Indonesia itu, antara lain, mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan, stimulus fiskal, 
kebijakan moneter akomodatif, pelonggaran kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, serta berbagi beban 
antara Bank Indonesia dan pemerintah.  Indonesia juga telah berupaya melanjutkan reformasi struktural melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan membentuk lembaga pengelola investasi bernama 
Indonesia Investment Authority (INA). Di tambah dengan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional 
(RCEP) yang mencakup perdagangan dan investasi, Langkah-langkah ini akan menguntungkan Indonesia.  
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      Upaya-upaya konkret itu akan memperdalam akses keuangan, meningkatkan investasi, mempercepat sektor 
prioritas lain, dan  menghasilkan lapangan kerja,” kata Direktur Eksekutif IMF  utuk Indonesia, Alisara Mahasandana 
dalam siaran pers. Selian itu, IMF juga meminta Indonesia agar mencermati sejumlah risiko atas ketidakpastian yang 
masih terjadi karena pandemi dapat berlangsung lebih lama. Misalnya potensi kerentanan di sektor perbankan dan 
korporasi nonkeuangan terkait kualitas aset, pengetatan kondisi keuangan global, serta perubahan iklim yang bisa 
mengganggu perekonomian dan menambah beban fiskal.  
      Seiring dengan beban pembiayaan program PC-PEN utang pemerintah Indonesia pada tahun 2021 
diperkirakan melebar menjadi 40,1 persen dari produk domistik bruto. Kendati begitu, dalam skenario terburuk, 
utang pemerintah Indonesia akan stabil di kisaran 48,4 persen dari PDB pada tahun 2025. Rasio utang pemerintah 
terhadap PDB pada tahun 2020 sebesar 38, 5 persen. “Pemerintah perlu memitigasi risiko-risiko yang disebut IMF, 
salah satunya menyangkut utang. Pastikan program PC-PEN berjalan dengan efektif agar manfaat utang ini bisa 
benar-benar digunakan secara produktif dan tidak sia-sia,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics 
(CORE)  

 
8. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang benar 

adalah .… 
(A) IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun ini mencapai 4,9 persen. 
(B) IMF menilai positif sinergi atau bauran 

kebijakan Indonesia dalam menghadapi 
pandemi. 

(C) Indonesia perlu memperkuat dan mempertajam 
strategi mengelola risiko agar perekonomian 
segera berangsur pulih.  

(D) Kebijakan Indonesia dalam menghadapi Covid-
19. 

(E) Rancangan Induk mengatasi utang, arah dan 
bentuk investasi, serta serapan tenaga kerja 
sudah benar. 

 
 
 
 
 

9. Berdasarkan paragraf 2, simpulan YANG PALING 
MUNGKIN BENAR mengenai risiko kesehatan dan 
ekonomi Indonesia adalah …. 
(A) Indonesia tidak boleh takabur dan tetap 

menyelaraskan program penanganan Covid-19 
dan pemulihan ekonomi nasional. 

(B) Pusat dan daerah perlu mencermati sejumlah 
risiko yang timbul. 

(C) Perlu mewaspadai lonjakkan Covid-19 di tengah 
vaksinasi. 

(D) Risiko yang timbul antara lain, lonjakkan Covid-
19 di tengah vaksinasi, pembengkakkan utang, 
serta bertambahnya pengangguran dan 
kemiskinan. 

(E) Orang miskin dan pengangguran semakin 
bertambah. 
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10. Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang tidak 
benar adalah …. 
(A) IMF menilai, bauran kebijakan yang ditempuh 

Indonesia secara kuat dan cepat sehingga dapat 
menopang pemulihan ekonomi. 

(B) Kebijakan Indonesia di sektor ekonomi adalah 
stimulus fiscal, kebijakan moneter yang 
akomodatif, dan pelonggaran kebijakan 
makroprudensial dan mikroprudensia. 

(C) Indonesia telah berupaya melanjutkan 
reformasi structural melalui Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

(D) Membentuk Lembaga pengelola investasi yang 
bernama Indonesian Investment Authority (INA) 

(E) Melakukan perjanjian kemitraan ekonomi 
komprehensif dengan beberapa negara meliputi 
perdagangan dan investasi.  
 

11. Berdasarkan paragraf 4, simpulan YANG PALING 
MUNGKIN BENAR adalah .… 
(A) 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. 

(B) Potensi kerentanan sektor perbankan perlu 
diwaspadai. 

(C) Pengetatan kondisi keuangan global dan 
perubahan iklim dapat mengganggu ekonomi 
nasional. 

(D) Penambahan beban fiscal dapat sewaktu-waktu 
terjadi. 

(E) Munculnya ketidakpastian akibat pandemi perlu 
dicermati.  

 
12. Berdasarkan paragraf 5, simpulan YANG PALING 

MUNGKIN BENAR mengenai utang pemerintah 
Indonesia adalah …. 
(A) Utang pemerintah Indonesia naik sebasar 2,4 

persen pada tahun 2021. 
(B) Skenario terburuk utang Indonesia terjadi pada 

tahun 2025. 
(C) Manfaat utang bisa digunakan secara produktif 

apabila program PC-PEN berjalan efektif. 
(D) Utang pemerintah Indonesia diperkirakan tidak 

sampai 40,1 persen terhadap PDB. 
(E) Pemerintah perlu memitigasi risiko seperti 

disarankan IMF.   
 
13. Berdasarkan tabel, simpulan yang benar mengenai 

indikator ekonomi Indonesia adalah …. 
(A) Neraca perdagangan Indonesia tidak stabil. 

(B) Utang luar negeri Indonesia mengalami 
kenaikan dari tahun ke tahun. 

(C) Persentase utang luar negeri Indonesia 
terhadap PDB mengalami kenaikan sebesar 1,4 
persen dari tahun 2016 ke 2017. 

(D) Impor barang dan jasa mengalami penurunan 
sebesar 1,9 persen pada tahun 2019 ke tahun 
2020. 

(E) Neraca perdagangan terendah kedua terjadi 
pada tahun 2016. 

 
14. Berdasarkan tabel, simpulan yang benar mengenai 

persentase kenaikan utang luar negeri pemerintah 
Indonesia adalah .… 
(A) Terjadi kenaikan utang luar negeri pemerintah 

Indonesia sebesar 6,40 persen dari tahun 2017 
– 2018. 

(B) Kenaikan utang luar negeri Indonesia sebesar 
2,24 pada tahun 2019 – 2020. 

(C) Kenaikan sebesar 10,15 persen utang luar 
negeri pemerintah Indonesia dari tahun 2016 – 
2017.  

(D) Kenaikan 7,30 persen utang luar negeri 
Indonesia dari tahun 2020 – 2021. 

(E) Utang luar negeri pemerintah Indonesia naik 
sebesar 7,50 dari tahun 2018 – 2019 .  

 
15. Dalam bahasa kode 

tertentu,  
(a)  pit na som  berarti  bawakan saya air  
(b)  na jo tod  berarti  air adalah kehidupan  
(c)  tub od pit  berarti  berikan saya mainan  
(d)  jo lin kot  berarti  kehidupan dan kematian  

 
Manakah dari pilihan berikut ini yang berarti  
adalah  dalam bahasa itu? 
(A) jo 
(B) na 
(C) tod 
(D) lin 
(E) tub 
  

16. Dalam kode tertentu, SBMPTN dituliskan sebagai 
MSOLAR. Bagaimana LTMPT dituliskan dalam kode 
tersebut?  
(A) OWPSW  
(B) SOLSK 
(C) UQNUM 
(D) JRKNR 
(E) RNKRJ 
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17. Jika Z = 52 dan ACT = 48, maka BAT = …. 
(A) 39 
(B)  41  
(C)  44  
(D)  46  
(E)  49 

 
18. Perhatikan barisan bilangan berikut: 3 – 2 – 7 – 4 – 

15 – 7 – 31 – 9 – 63 – 12 – 127 - X. 
 Nilai X =  

(A) 13 
(B) 14 
(C) 15 
(D) 129 
(E) 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Bilangan pada pusat segitiga-segitiga berikut 

terbentuk dengan pola yang sama. Nilai ? yang 

tepat adalah .... 

 
(A)  6 

(B)  8 

(C)  12 

(D)  24 

(E)  32 

 

20. Jika a adalah titik tengah antara 1/5 dan 1/3, maka 

dari pilihan berikut, yang nilainya lebih kecil dari a 

adalah .... 

(A) 2/7 

(B) 3/11 

(C) 5/18 

(D) 6/19 

(E) 7/29 

 
TPS 2 – Pemahaman Bacaan dan Menulis  

 
Teks. 3 
 1Di balik keunggulan sektor tambang yang 
diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan 
ekonomi, sektor ini secara langsung dan tak langsung 
erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi 
masyarakat wilayah lingkar tambang. 2Peluang dan 
harapan yang bagi rakyat, untuk mendapatkan solusi 
terhadap krisis yang diakibatkan oleh sektor tambang 
lewat pergantian pemimpin daerah seperti jauh 
panggang dari api. 3Penulis mewakili Jaringan Advokasi 
Tambang (Jatam) melihat bahwa pilkada serentak 
ternyata tak akan menyelesaikan krisis dan masalah di 
wilayah lingkar tambang.  
      4*…+ 5Pesta demokrasi lima tahunan ini ternyata 
merupakan kesempatan bagi para pebisnis berbasis 
lahan skala besar melakukan praktik ijon politik untuk 
mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan 
usaha mereka di daerah. 6Laporan Direktorat Penelitian 
dan Pertambangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) berjudul “Status Potensi Benturan Kepentingan 
dalam Pendanaan Pilkada 2015” memaparkan biaya 
yang dibutuhkan untuk menjadi walikota/bupati 
mencapai 20 sampai 30 miliar, sedangkan untuk 
gubernur bisa mencapai Rp20 sampai Rp100 miliar. 

21. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf 2 di 
atas adalah … 
(A) Praktik korupsi dan kolusi antara pengusaha 

dan politisi sudah sering terjadi. 
(B) Bagi para politisi pilkada hanya menjadi ajang 

perebutan kuasa dan jabatan. 
(C) Pilkada menjadi arena untuk aktualisasi tokoh-

tokoh daerah. 
(D) Biaya opitik yang semakin besar membuat 

korupsi merajalela. 
(E) Pilkada telah menguras tenaga dan biaya. 

 
22. Kesalahan tanda baca ditemukan pada kalimat … 

(A) Kalimat 1 
(B) Kalimat 2 
(C) Kalimat 3 
(D) Kalimat 4 
(E) Kalimat 5 

 
23. Makna frasa praktik ijon politik pada kalimat 5 

adalah … 
(A) Hubungan pebisnis dan politisi 
(B) Membeli pengaruh 
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(C) Membiayai kandidat guna mendapatkan 
jaminan politik 

(D) Praktik politik tidak sehat 
(E) Kolusi pengusaha dalam pilkada 

 
24. Pola kalimat inti yang sama dengan kalimat 5 di 

atas adalah … 
(A) Banyak pengusaha yang melakukan praktik ijon 

politik di Indonesia 
(B) Setiap pilkada selalu menjadi ajang kolusi 

antara pengusaha dan politisi 
(C) Politik uang apa pun alasannya telah melanggar 

Undang-Undang Pemilu 
(D) Perlu kesadaran semua pihak mendukung 

pilkada yang berkualitas 
(E) Dengan pilkada yang berkualitas, rakyat akan 

diuntungkan  
 

25. Akronim dapat ditemukan pada kalimat … 
(A) (1) 
(B) (2) 
(C) (3) 
(D) (5) 
(E) (6) 

 
26. Kalimat tidak efektif terdapat pada … 

(A) Kalimat 1 
(B) Kalimat 2 
(C) Kalimat 3 
(D) Kalimat 5 
(E) Kalimat 6 

 
Teks 4 
 1Berpolitik adalah hak. 2Tetapi tidak semua hak, 
termasuk berpolitik praktis, harus didapatkan. 3Lebih-
lebih lagi bagi pendidik karena akan berpotensi 
mengganggu martabat dan keselamatan jiwa. 4Pendidik 
adalah lentera kehidupab. 5Ia pencerahan kehidupan . 
6Lentera itu menerangi siapa dan apa saja. 7Ia 
memberikan dan menorehkan diri tanpa berpihak dan 
bersyarat. 8Lentera yang  tak mengenal sekat dan 
membuat sekat. 9Tak memisahkan, apalagi memecah 
belah. 
      10Pemberian dirinya tulus dan ikhlas. 
11Kebahagiaan dan kebermaknaan seorang pendidik 
bukan karena mendapatkan memiliki apalagi 
mengeksploitasi, tetapi memberdayakan dan 
membebaskan anak didik. 12Kompetensi dan 
kemampuan menejerial pendidik diniscayakan melulu 
demi semakin mampu memberdayakan dan 
membebaskan liyan agar menjadi insan yang unik 
secitra penciptanya. 13Begitulah pendidik sebagai rekan 
sang Pencipta dalam terus-menerus menaburkan 
rahmat kehidupan.  

27. Kalimat 11 pada teks di atas tidak efektif agar 
menjadi efektif perlu direvisi dengan cara berikut… 
(A) Mengubah kata kebermaknaan menjadi 

bermakna. 
(B) Kata mengeksploitasi diganti mengeksploitir 
(C) Mengubah kata tetapi dengan melainkan 
(D) Mengganti kata apalagi dengan apabila 
(E) Kata memberdayakan diganti berdayakan.  

 
28. Kesalahan ejaan pada paragraf 2 di atas ditemukan 

pada … 
(A) Kalimat 9 
(B) Kalimat 10 
(C) Kalimat 11 
(D) Kalimat 12 
(E) Kaimat 13 

 
29. Makna kata liyan pada kalimat 12 adalah .… 

(A) Beda 
(B) Lain 
(C) Sama 
(D) Menyerupai 
(E) Orang lain  

 
30. Kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf 1 

ditemukan pada kalimat .... 
(A) (2) 
(B) (4) 
(C) (6) 
(D) (7) 
(E) (9) 

 
31. Pemenuhan asas kesejajaran bentuk pada paragraf 

1 terdapat pada 
(A) Kalimat 3 
(B) Kalimat 5 
(C) Kalimat 6 
(D) Kalimat 7 
(E) Kalimat 9  

 
32. Kalimat tidak efektif dalam teks di atas terdapat 

pada  … 
(A) Kalimat (1) dan (3) 
(B) Kalimat (2) dan (8) 
(C) Kalimat (3) dan (7) 
(D) Kalimat (5) dan ( 6) 
(E) Kalimat (4) dan (9) 

 
33. Paragraf 2 akan menjadi padu apabila kalimat 

Itulah sebabnya guru diyakini sebagai pahlawan 
tanpa tanda jasa ditambahkan setelah .... 
(A) Kalimat  9 
(B) Kalimat  10 
(C) Kalimat  11 
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(D) Kalimat  12 
(E) Kalimat 13 

 
34. Kesalahan penggunaan kata bentukan pada teks di 

atas adalah … 
(A) Didapatkan (kalimat 2) 
(B) Pencerahan (kalimat 5) 
(C) Memisahkan (kalimat 9) 
(D) Kebermaknaan (kalimat 11) 
(E) Menaburkan (kalimat 13) 

 
35. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah… 

(A) Politik pendidik 
(B) Pendidik berpolitik ptaktis 
(C) Bila pendidik berpolitik praktis 
(D) Potensi pendidik berpolitik 
(E) Politik praktis seorang pendidik  

 
Teks 5 
      Vaksin yang digunakan untuk membentuk 
36antibody mempunyai beberapa kerentanan atau 
kelemahan terhadap kerusakan.sin berpotensi 
mengalami kerusakan apabila terpapar dengan suhu 
panas dan suhu beku. 37Pengelola suhu penyimpanan 
vaksin di tingkat 38Puskesmas berada pada suhu 20-80C. 
Beberapa permasalahan terkait pengelolaan rantai 
dingin vaksin merupakan masalah yang dihadapi oleh 
setiap negara di dunia. 39Permasalahan  sering terjadi 
baik di negara maju dan negara berkembang adalah 
masalah yang terjadi saat tranportasi vaksn maupun 
pada saat menyimpan. Vaksin terdiri dari dua jenis 
40yaitu vaksin yang rentan terhadap suhu beku dan 
vaksin yang rentan terhadap suhu panas.  
 
36.  

(A) TIDAK PERLU DIPERBAIKI 
(B) anti body 
(C) antibodi 
(D) antibody 
(E) antibodi 

37. 
(A) TIDAK PERLU DIPERBAIKI 
(B) Pengelolaan 
(C) pengelolaan 
(D) mengelola 
(E) Kelola 

 
38.  

(A) TIDAK PERLU DIPERBAIKI 
(B) Puskesmas 
(C) PUSKESMAS 
(D) Puskesmas 
(E) Puskesmas 

 
39.  

(A) TIDAK PERLU DIPERBAIKI 
(B) Permasalahan  yang sering terjadi baik di negara 

maju dan negara berkembang adalah masalah 
yang terjadi saat tranportasi vaksn maupun 
pada saat menyimpan 

(C) Permasalahan yang sering terjadi baik di negara 
maju maupun negara berkembang adalah 
masalah yang terjadi saat tranportasi vaksin 
maupun pada saat penyimpanan. 

(D) Permasalahan yang sering terjadi baik di negara 
maju dan negara berkembang adalah masalah 
yang terjadi saat tranportasi vaksn maupun 
pada saat penyimpanan. 

(E) Permasalahan  sering terjadi baik di negara 
maju maupun negara berkembang adalah 
masalah yang terjadi saat tranportasi vaksn 
maupun pada saat menyimpan 

40. 
(A) TIDAK PERLU DIPERBAIKI 
(B) Menambahkan koma sebelum yaitu 
(C) Menambahkan  titik dua setelah yaitu 
(D) Mengganti yaitu dengan seperti 
(E) Menghilangkan yaitu dengan titik dua  

 

 
TPS 3 – Pengetahuan dan Pemahaman Umum  

 

Teks 6 
      1Kesadaran masyarakat akan pentingnya 
kesehatan dan kecukupan gizi dalam mengkonsumsi 
bahan makanan membuat mereka sadar akan 
pentingnya susu. 2Karena susu salah satu sumber 
protein hewani yang bergizi tinggi. 3Namun, dengan 
banyaknya manfaat yang diperoleh dari susu ada 
kelemahan susu, yaitu mudah mengalami kerusakan 
dan umur simpannya yang pendek.  
 4Banyak upaya dan inovasi yang dilakukan untuk 
mempertahankan umur simpan susu dengan sentuhan 

teknologi modern. 5Sehingga membuat susu mengalami 
diversifikasi produk. 6Salah satunya adalah produk 
yoghurt. 7Yoghurt merupakan produk fermentasi yang 
melibatkan jasa mikroorganisme, yaitu bakteri. 8Yoghurt 
terbentuk dari bakteri baik yang bermanfaat bagi 
kesehatan, seperti Laktobacillus bulgaricus dan 
Sreptococus thermopillus. 9Pada dasarnya kerja dua 
bakteri yoghurt adalah menghasilkan asam laktat yang 
penting peranannya untuk menciptakan keseimbangan 
miklofora usus. 10Keasaman yang dihasilkan mampu 
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menghambat bakteri penyebab penyakit yang 
umumnya tidak tahan terhadap asam. 
 
41. Teks di atas terdiri atas dua paragraf. Gagasan 

pokok paragraf 2 yang sesuai terdapat pada …. 
(A) Kalimat 5 
(B) Kalimat 7 
(C) Kalimat 8 
(D) Kalimat 9 
(E) Kalimat 10 

 
42. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas 

adalah …. 
(A) Susu merupakan salah satu protein hewani. 
(B) Kelemahan susu tidak praktis dan mudah 

mengalami kerusakan 
(C) Telah dilakukan upaya dan inovasi untuk 

mempertahankan umur simpan susu 
(D) Sentuhan teknologi modern terhadap susu 

membuat diversifikasi produk susu 
(E) Yoghurt terbentuk dari bakteri baik. 

 
43. Hipernim dari kata susu adalah … 

(A) Sapi 
(B) Murni 
(C) Minuman 
(D) Fermentasi 
(E) Bayi 

 
44. Paragraf di atas tidak padu agar terjadi kepaduan 

beberapa kalimat perlu diperbaiki, yaitu pada … 
(A) Kalimat 1 dan 3 
(B) Kalimat 2 dan 5 
(C) KalImat 4 dan 6 
(D) Kalimat 7 dan 8 
(E) Kalimat 9 dan 10 

 
45. Kesalahan afiksasi pada teks di atas terdapat pada 

kalimat … 
(A) (1) 
(B) (3) 
(C) (5) 
(D) (7) 
(E) (9) 

 
46. Tujuan penulis dalam teks di atas adalah 

(A) Membuktikan bahwa susu mempunyai banyak 
manfaat 

(B) Menggambarkan proses fermentasi yoghurt. 
(C) Menjelaskan diversifikasi produk susu. 
(D) Mengajak pembaca untuk gemar minum susu 
(E) Memaparkan upaya mempertahankan umur 

simpan susu dengan sentuhan teknologi 
modern  

47. Gagasan utama paragraf selanjutnya yang sesuai 
untuk teks di atas adalah … 
(A) Fermentasi susu 
(B) Intoleran susu 
(C) Proses membuat yoghurt 
(D) Manfaat susu fermentasi 
(E) Alergi susu 

 
Teks 7 
      1Tanaman kenanga merupakan tanaman pohon 
atau perdu yang bunganya dapat dimanfaatkan untuk 
menghasilkan minyak asiri. 2Beberapa jenis kenanga 
yang terdapat di Indonesia adalah jenis Cananga 
odorata. 3Ada dua jenis kenanga, yaitu Cananga 
adorate forma macrophylla yang dikenal sebagai 
kenanga biasa dan Cananga adorate formagenuina atau 
kenaga Filipina.  4Kenanga termasuk keluarga anoncca 
dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan 
ketinggian daerah di bawah 1.200 m dpt. 5Bunganya 
berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih 
muda dan berwarna kuning setelah masak, berbau 
harum , berada tunggal atau berkelompok pada tangkai 
bunga. 6Bunga yang warnanya sudah kuning benar 
dapat didistilasi untuk menghasilkan minyak asiri. 7Di 
daerah tertentu bunga kenanga merupakan salah satu 
bunga untuk sesaji. 8Minyak asiri bunga kenanga 
merupakan komoditi ekspor dengan nama ylang-ylang 
yang bernilai ekonomi tinggi. 
 
48. Hubungan makna yang sama dengan bunga 

kenanga adalah … 
(A) Tante itu menyukai burung besar. 
(B) Ayah sudah tahu kalau ibu suka tahu. 
(C) Orang berbaju hitam itu memiliki ilmu hitam. 
(D) Warna merah adalah warna kesukaannya. 
(E) Dua pasang remaja bercinta ketika air laut 

pasang. 
 

49. Makna istilah distilasi pada paragraf di atas adalah 
… 
(A) Proses  penyerbukan bunga 
(B) Pembakaran daun menjadi minyak 
(C) Proses memanaskan benda cair atau padat 

hingga berubah menjadi uap kemudian 
disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, 
kemudian dikondensasikan dengan pendingin. 

(D) Proses penguapan minyak 
(E) Proses penyulingan 

 
50. Kesalahan ejaan pada teks di atas dapat ditemukan 

pada kalimat … 
(A) (1) 
(B) (2) 
(C) (4) 
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(D) (5) 
(E) (8) 

 
51. Agar paragraf di atas memenuhi unsur kohesi dan 

koherensi maka perlu ditambahkan kalimat 
Beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia 
adalah jenis Cananga odorata. Letaknya setelah … 
(A) Kalimat 1 
(B) Kalimat 2 
(C) Kalimat 3 
(D) Kalimat 4 
(E) Kalimat 5 

52. Kalimat yang tidak koheren pada teks di atas 
terdapat pada kalimat … 
(A) (1) 
(B) (3) 
(C) (5) 
(D) (7) 
(E) (8) 

 
 
 
 
 

 

Read the text and choose the correct answer. 
Questions 53 – 57 are based on this following text. 
 
 The COVID-19 pandemic has forced people to engage in new habits, including learning, working and 
conducting other activities online from home, causing a surge in the use of internet data. 
 To help conserve internet data, Gadjah Mada University (UGM) information technology expert Ridi Ferdiana 
has shared some tips on how to operate gadgets efficiently to avoid spending extra money. 
 “Savings can be made through two approaches: gadget and application approaches,” Ridi said as quoted in a 
statement made available to The Jakarta Post recently. 
 He said the gadget approach was related to the available default features that were already active or could 
be activated on computers and smartphones — the two gadgets that most students use to access online teaching 
and learning activities. 
 Saving internet data on smartphones, he added, could be done by activating data-saving features, namely 
data limit and billing cycle, then turning off the auto-sync feature, auto download feature and background data 
feature. 
 He also suggested internet users update applications manually and selectively. 
 “Stream less or watch at a low resolution of 5 Mbps,” said Ridi, who is also head of the undergraduate 
information technology study program at the university's School of Technical Engineering. 
 He continued that on a computer, saving internet data could be done by activating the metered connection 
while tethering, then set the data limit, restrict background data and turn off automatic updates and the auto-sync 
facility. 
 Data saving through an application approach, he said, could be done by using data compression while using 
browser applications. Then, when in a video conference/meeting, turn off the video and audio facilities, and turn 
them on only when needed. 
 “Reduce the video resolution to 720 pixels, because high-resolution video/HD is relatively data consuming,” 
he said. 
 He added that turning off auto-upload and notification facilities on social media and using only data-saving 
applications also help conserve internet data consumption.  
 For example, for WhatsApp, users can choose WhatsApp Lite instead, or for Skype they can pick Skype Lite. 
 Salsabila Ramadhani, a student of UGM’s School of Engineering majoring in geodetic engineering, said the 
online lecturing activities that she had been engaging in for the last two semesters had indeed forced her to spend 
more money on internet data packages. 
 “Alhamdulillah *Thank God+, since last month I have been receiving 50 GB of free internet data per month 
from the Education and Culture Ministry’s learning quota program,” said Salsabila, referring to the free internet data 
provided by the ministry, which she received after registering for it through the university’s website. (swa) 

 

53. What is the topic of the passage? 

(A) Central government has effectively contributed 
to online learning for children in isolated area 

(B) Online learning system has been swiftly 
encouraged by UGM expert since 2020 

(C) UGM expert shares tips on conserving internet 
data during pandemic 

(D) Education and culture ministry will always 
support all government schools to hold distance 
learning 
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(E) One of outstanding universities in Indonesia has 
encouraged government to do online learning 
during pandemic 

 
54. The main information of the text will be closely 

related to .… 

(A) modern lifestyle 

(B) art and culture 

(C) education system 

(D) distance learning 

(E) science and technology 

 
55. The author would apparently agree that .... 

(A) saving internet data can be made through two 

approaches: gadgets and application 

approaches 

(B) conserving internet data is only supported by 

high technology and expensive smartphones 

(C) sophisticated technology is always applied on 

distance learning in pandemic situation 

(D) the government has ignored the teacher role in 

developing online learning 

(E) the local government merely encourages  

private schools in supporting distance learning 

 
56. What is the first step for us if we want to save 

internet data on our computer? 

(A) Reducing the data limit  

(B) Restricting the background data 

(C) Updating and continuing the recent data 

(D) Activating the metered connection while 

tethering 

(E) Activating and updating data saving features 

 
57. The author’s attitude regarding conserving internet 

data during pandemic is …. 

(A) cynical 

(B) sceptical 

(C) informative 

(D) neutral 

(E) comparative 

Questions 58 – 60 are based on this following text. 
 
 Today’s technology is designed to make life easier. In the past, we had to use a book and a pen or a pencil to 
write things down, but now we tend to turn to a note-taking application on our smartphones or laptops. 
 Despite the modern conveniences, Kompas.com reports that writing by hand is actually good for the brain as 
it improves cognitive abilities. 
 Deborah Dewi, an expert in handwriting analysis, said that there was a significant difference between 
processing information by typing or writing, saying that the more people use their hands to write, the more the brain 
cognitive area is improved.  
 She also mentioned that hand-writers are more likely to remember better than those who use devices to 
take notes, explaining that writing by hand is considered more complex when compared with typing as it involves 
different parts of the body, including fingers and arms, stimulating different areas of the brain. 
 “Have you ever felt like your brain goes blank? That’s because our mind is overloaded,” said Deborah, the 
only Indonesian graphologist recognized by the American Association of Handwriting Analysts (AAHA) and the 
American Handwriting Analyst Foundation (AHAF).   
 She said that writing by hand could also help to empty the mind. 
 Deborah suggested bringing back a handwriting culture, saying that typing was not supposed to eliminate 
handwriting. (jes/wng) 
 
58. Based on the passage, it can be hypothesized that 

we write a lot by hand, .... 

(A) it can support our general knowledge 

(B) it will be effectively used for learning 

(C) it can improve our cognitive abilities 

(D) it will strengthen our writing skill 

(E) it will widen our performance in front of public 

 
 
 
 

59. Today’s technology is designed to make life easier 

(paragraph 1). Which is the activity not related to 

the statement? 

(A) Online grocery shopping 

(B) Safer online payments 

(C) Improved healthcare 

(D) GPS makes it easy to get lost 

(E) Instant answers to everything 

 
 

https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/23/183000520/rajin-menulis-dengan-tangan-bikin-otak-tambah-cerdas
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60. Despite the modern conveniences, kompas.com 

reports that writing by hand is actually good for the 

brain as it improves cognitive abilities. The joining 

of the two sentences states …. meaning. 

(A) contradictive 
(B) augmentative 
(C) comparative 
(D) cause effect 
(E) superlative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TPS-4 Pengetahuan Kuantitatif  
 

61. Jika 
11 17

1

2 5
 dinyatakan dalam bentuk desimal, 

berapa jumlah maksimum digit tidak-nol dari 
desimal tersebut? 
(A) 1 

(B) 2 

(C) 4 

(D) 6 

(E) 11 

 
62. Fungsi f berikut terdefinisi untuk semua bilangan x. 

Mana di antara fungsi tersebut yang memiliki sifat 

   f x f x    untuk semua bilangan x? 

(A)    2 3 1f x x x   

(B)    3 1f x x x   

(C)    2 2 1f x x x   

(D)  
3

2 1

x
f x

x



 

(E)  
2

2

1

1

x
f x

x





 

 

63. Jika 10x  sama dengan 0,1% dari 10y , dimana x 
dan y bilangan bulat, mana hubungan berikut ini 
yang pasti benar? 
(A) y = x + 2 
(B) y = x + 3 
(C) x = y + 3  
(D) y = 1000x 
(E) x = 1000y 

 
 
 
 
 
 
 

64. Suatu dealer mobil menerima kiriman mobil, 
dimana setengahnya berwarna hitam, sisanya 
terdiri dari mobil berwarna biru, silver, dan putih 
dalam jumlah yang sama. Dalam satu bulan, 70% 
mobil hitam, 80% mobil biru, 30% mobil silver, dan 
40% mobil putih terjual. Berapa persen dari mobil 
dalam pengiriman tersebut yang terjual selama 
bulan itu? 
(A) 36% 
(B) 50% 
(C) 55% 
(D) 60% 
(E) 73% 

 
65. R adalah daftar 15 bilangan bulat yang berurutan 

dan T adalah daftar 21 bilangan bulat yang 
berurutan. Median bilangan bulat pada daftar R 
sama dengan bilangan bulat terkecil pada daftar T. 
Jika kedua daftar bilangan ini digabung ke dalam 
satu daftar 36 bilangan bulat, berapa banyak 
bilangan bulat yang berbeda pada daftar gabungan 
tersebut? 
(A) 25 
(B) 27 
(C) 28 
(D) 32 
(E) 36 

 
66. Pada bangun berikut, jika luas persegi ABCD adalah 

16, maka luas daerah yang berwarna gelap sama 
dengan .... 

 
(A) 2 - 1 

(B) 2 - 4 

(C) 4 - 2 
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(D) 4 - 4 

(E) 8 - 4 
 
67. Pada suatu klinik tertentu, dr. Wasim 

menjadwalkan bertemu dengan pasien setiap 30 
menit, dr. Surya setiap 25 menit, dan dr. Budiman 
setiap 50 menit. Ketiga dokter menjadwalkan 
menemui pasien pertama mereka pada pukul 
08.00 pagi, yang diikuti dengan pasien berikutnya 
secara berturut-turut sepanjang hari tanpa 
istirahat sampai pukul 14.00. Dari pilihan berikut 
ini, selain jam 08.00 pagi, pada jam berapa lagi 
ketiga dokter akan mulai menemui pasien pada 
jam yang sama?  
(A) 11.00 
(B) 11.30 
(C) 12.15 
(D) 12.30 
(E) 13.00 

 
68. Berapa banyak bilangan bulat dalam himpunan 

penyelesaian pertidaksamaan 2 10 0x   ? 
(A) 2 
(B) 5 
(C) 6 
(D) 7 
(E) 10 

 

69.  Jika 
4 5 4 5

m n m n
 


, mana di antara hubungan 

berikut ini yang pasti benar? 
(A)  m = n 
(B)  5m = 4n 
(C)  5m = -4n 
(D)  25m = 16n 
(E)  25m = -16n 
 

70.  Pada bidang xy, daerah segitiga R dibatasi oleh 
garis x = 0, y = 0, dan 4x + 3y = 60. Manakah dari 
titik berikut yang terletak di dalam daerah R? 
(A) (2, 18) 
(B) (10,7) 
(C) (11, 6) 
(D) (12, 3) 
(E) (15, 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

71. Ukuran bagian dalam suatu tangki penyimpanan air 
yang berbentuk balok adalah sebagai berikut: 
panjang 110 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 270 cm. 
Tangki ini diletakan pada permukaan tanah yang 
mendatar. Pada saat musim dingin, air dalam 
tangki biasanya membeku dan volumenya naik 
sekitar 10%. Agar saat musim dingin, air yang 
membeku menjadi es tidak naik melebihi bagian 
atas tangki, berapa ketinggian maksimum air yang 
boleh diisikan ke dalam tangki tersebut (ambil nilai 
yang paling dekat)? 
(A) 230 cm 
(B) 235 cm 
(C) 240 cm 
(D) 245 cm 
(E) 250 cm 

 
72. Diketahui matriks 

 
Jika AT transpose matriks A dan AX = B + AT maka 
determinan matriks X adalah .... 
(A) -5 
(B) -1 
(C) 1 
(D) 5 
(E) 8 

 
73. Lima tahun yang akan datang, jumlah umur kakak 

dan adik adalah 6 kali selisihnya. Sekarang, umur 
kakak 6 tahun lebih dari umur adik. Umur kakak 
sekarang adalah …. 
(A) 21 tahun 
(B) 16 tahun 
(C) 15 tahun 
(D) 10 tahun 
(E) 6 tahun 

 
74. Sebuah taman berbentuk persegi dengan keliling 

(2x + 24) m dan lebar (8 − x) m. Agar luas taman 
maksimum maka panjang taman tersebut adalah 
…. 
(A) 4 m 
(B) 8 m 
(C) 10 m 
(D) 12 m 
(E) 13 m 

 

75. Fungsi  didefinisikan oleh

   # 2 :a b c d d c b a       . Nilai 

 1 2 8#2 ....     

(A) 5 
(B) 6 
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(C) 7 
(D) 8 
(E) 9 

 

76. Barisan 1 2 3, , ,....p p p memenuhi 1 2p   , 2 1p  , 

2 13n n np p p
 
  untuk setiap bilangan asli n. Nilai 

4 24 ....p p   

(A) 9 
(B) 10 
(C) 11 
(D) 12 
(E) 13 

 
77. Di laci lemari terdapat 2 kaos kaki biru, 4 kaos kaki 

merah dan 2 kaos kaki kuning. Kemudian 2 kaos 

kaki diambil secara acak dari laci tersebut. 

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P 
dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? 

P Q 

Peluang kedua kaos kaki 
memiliki warna yang sama. 

6/28 

(A) P > Q 
(B) Q > P 
(C) P = Q 
(D) Informasi yang diberikan tidak cukup untuk 

memutuskan salah satu dari tiga pilihan di 
atas. 

 

78. Diketahui  
2

1x z  dan  
2

1y z   

P Q 

Rata-rata dari x dan y 2z  
(A) P > Q 
(B) Q > P 
(C) P = Q 
(D) Informasi yang diberikan tidak cukup untuk 

memutuskan salah satu dari tiga pilihan di 
atas. 

 

 

 

79. Diketahui parabola f(x) = x2 dan garis g(x) = ax + b. 

Tentukan koordinat titik potong antara f(x) dan 

g(x)!    

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut 
cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
(1) Garis g memiliki gradien 4. 
(2) Garis g memotong sumbu y di titik (0,8). 

 
(A) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab 

pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak 
cukup. 

(B) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab 
pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak 
cukup. 

(C) DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup 
untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU 
pernyataan SAJA tidak cukup. 

(D) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab 
pertanyaan danmpernyataan (2) SAJA cukup. 

(E) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup 
untuk menjawab pertanyaan. 

 

80. Diketahui segitiga ABC dengan sudut masing-

masing A, B dan C. Berapakah nilai sin A? 

 Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut 

cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

(1) B = 90o 
(2) AB = AC 

 
(A) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab 

pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak 
cukup. 

(B) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab 
pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak 
cukup. 

(C) DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup 
untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU 
pernyataan SAJA tidak cukup. 

(D) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab 
pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup. 

(E) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup 
untuk menjawab pertanyaan. 

 

SEJARAH 
 

81. Kegiatan berikut ini termasuk ke dalam rangkaian 
metode penelitian sejarah, kecuali .... 
(A) mengumpulkan dokumen, arsip, dan koran 
(B) mewawancarai tokoh-tokoh pelaku sejarah 
(C) menentukan manfaat dari tujuan penelitian  
(D) memberikan penafsiran terhadap sumber yang 

ada 

(E) melakukan verifikasi tentang kebenaran 
informasi sejarah 
 

82. Menurut ilmu sejarah, pergantian kekuasaan dari 
Orde Lama ke Orde Baru berarti telah terjadi …. 
(A) sinkronik 
(B) diakronik 
(C) perubahan 
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(D) pengulangan 
(E) perkembangan 

 
83. Masuknya Islam di Nusantara membawa 

perubahan dalam bidang budaya. Berikut ini 
pengaruh Islam dalam bidang budaya di Indonesia 
adalah .... 
(A) aksara Arab digunakan dalam penulisan kitab 

kuning 
(B) gamelan Jawa dipergunakan dalam upacara 

keagamaan 
(C) penggunaan sejumlah elemen candi pada 

bangunan masjid 
(D) peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang 

dikenal dengan Grebeg Maulud 
(E) seni pahat yang menggambarkan makhluk 

hidup secara nyata semakin berkurang 
 

84. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 
pada tahun 1927 di Semarang dibawah pimpinan 
Semaun mengakibatkan pemerintah Belanda 
mengeluarkan tindakan tegas, yaitu …. 
(A) penyitaan segala hak milik tokoh-tokoh PKI 
(B) pemberlakuan darurat militer di seluruh wilayah 

Indonesia 
(C) pembubaran organisasi-organisasi sosial politik 

yang radikal 
(D) pelaksanaan pengawasan secara ketat terhadap 

seluruh aktivitas rakyat 
(E) penangkapan, pemenjaraan, dan pengasingan 

tokoh-tokoh politik yang radikal 
 

85. Pada tahun 1628 dan 1629 menyerang benteng 
VOC di Batavia. Berikut ini yang bukan merupakan 
penyebab kegagalan serangan yang dilakukan oleh 
Sultan Agung adalah …. 
(A) strategi pembumihangusan kota Batavia 

mengalami kegagalan 
(B) lumbung-lumbung persediaan makanan di 

bakar oleh VOC 
(C) mewabahnya bencana wabah penyakit malaria 
(D) prajurit banyak yang kelelahan secara fisik 
(E) senjata yang kurang seimbang 

 
86. Menurut teori Out of Taiwan menjelaskan bahwa 

nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari 
Taiwan. Hal ini didasarkan pada aspek …. 
(A) ras 
(B) teknologi 
(C) kebudayaan 
(D) kepercayaan 
(E) mata pencaharian 

 

87. Salah satu dampak yang ditimbulnya setelah 
terjadinya Perang Dunia II adalah terjadinya Perang 
Dingin. Peristiwa berikut ini yang melatarbelakangi 
terjadinya Perang Dingin adalah …. 
(A) terbentuknya negara adi kuasa 
(B) persaingan persenjataan nuklir 
(C) perebutan daerah-daerah koloni  
(D) Perjanjian Postdam dan perbedaan ideologi 
(E) semangat balas dendam dari kelompok yang 

kalah Perang Dunia II 
 

88. Perhatikan gambar tokoh berikut ini! 
 

 
 

Tokoh-tokoh pergerakan nasional banyak yang 
belajar pada dirinya, sehingga dia dikenal sebagai 
“guru bangsa ku”. Selain itu, dia juga dikenal 
sebagai pendiri dari organisasi …. 
(A) Sarekat Islam 
(B) Indiche Partij 
(C) Muhammadiyah 
(D) Sarekat Dagang Islam 
(E) Partai Nasional Indonesia 

 
89. 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 …. 
(A) Soekarno 
(B) Moh. Hatta 
(C) Tan Malaka 
(D) Muh. Yamin 
(E) Ki Hajar Dewantara 

 
90. Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia berupaya 

untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah 
satunya dilakukan melalui perjuangan diplomasi, 
hal ini dikarenakan …. 
(A) Sekutu tidak mengakui kemerdekaan bangsa 

Indonesia 
(B) Belanda tidak mengakui proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 
(C) Jepang berusaha untuk mengagalkan 

kemerdekaan Indonesia 
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(D) Jepang dan Belanda bersekutu untuk 
menyerang kedaulatan Indonesia 

(E) Jepang dan Sekutu melakukan agresi terhadap 
wilayah kedaulatan Indonesia 
 

91. Pada abad pertengahan, Eropa mengalami masa 
kegelapan (the dark age). Berikut ini yang 
merupakan ciri-ciri masa tersebut adalah …. 
(A) kota sebagai pusat kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan 
(B) tujuan dan makna hidup pada nilai sekular 
(C) berkembang lahir filsafat scholastik 
(D) mementingkan kebudayaan materi 
(E) pemujaan kebudayaan klasik 

 
92. 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. Berikut ini yang bukan merupakan 
kelemahan sistem parlementer adalah …. 
(A) ketidakpuasan daerah semakin meningkat 
(B) pemerintahan menjadi rapuh dan tidak stabil 
(C) proses pengambilan kebijakan menjadi lamban 

dan rumit 
(D) partai politik memiliki kebebasan dalam 

menentukan agendanya 
(E) persoalan-persoalan ekonomi tidak dapat 

terselesaikan dengan cepat 
 

93. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 
mengeluarkan Dekrit Presiden. Alasan utama 
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 
adalah …. 
(A) instabilitas politik  
(B) usia kabinet relatif singkat 
(C) kegagalan DPR dalam menampung aspirasi 

rakyat 
(D) kegagalan konstituante menyusun UUD yang 

baru 
(E) banyaknya pemberontakan yang terjadi di 

daerah-daerah 
 

94. Politik Luar Negeri yang diterjemahkan dengan 
prinsip million friends zero enemy dilaksanakan 
pada masa pemerintahan …. 
(A) B.J Habibie 
(B) Abdurrahman Wahid 
(C) Megawati Soekarno Putri 
(D) Susilo Bambang Yudhoyono 
(E) Joko Widodo 

 
 

95. Pelaksanaan yang nyata dari doktrin Dwi Fungsi 
ABRI pada masa Orde Baru adalah …. 
(A) ABRI mendukung presiden menduduki peran 

penting dalam militer 
(B) ABRI membantu POLRI dalam mewujudkan 

keamanan nasional 
(C) ABRI memainkan peran sipil dalam 

pemerintahan dan parlemen 
(D) ABRI menjadi kekuatan utama dalam 

pertahanan negara 
(E) ABRI proaktif mendukung peserta pemilu 

 
96. Berikut ini akibat dari Revolusi Perancis pada 14 Juli 

1789 adalah .... 
(A) berkembangnya paham demokrasi dan liberal 
(B) timbulnya golongan borjuis dan buruh 
(C) munculnya industri dalam skala besar 
(D) semakin kuatnya monarki absolute 
(E) timbulnya kapitalisme modern 

 
97. 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  .... 
(A) Recovery Industry 
(B) Global Farming 
(C) Global Warming 
(D) Revolusi Agraria 
(E) Revolusi Hijau 

 
98. 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 …. 
(1) memberikan kebebasan pada rakyat Indonesia 

menanam berbagai jenis tanaman 
(2) berkembangnya pengusaha swasta asing di 

Indonesia 
(3) melaksanakan voting dalam pengambilan 

keputusan 
(4) perkebunan-perkebunan di Indonesia dikuasai 

oleh swasta 
 
(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 
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99. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden 
Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah 
sebagai berikut …. 
(1) pembentukan MPRS 
(2) pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR 
(3) pelaksanaan kerjasama poros Jakarta-Peking-

Pnom Penh-Pyong Yang 
(4) pembentukan DPAS 

 
(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

(2) Inggris menerima ganti rugi sebesar US $ 21 juta 

(3) Cina membuka beberapa pelabuhan di daratan 
Tiongkok untuk perdagangan asing, di 
antaranya Pelabuhan Canton (Guangzhou), 
Amoy (Xiamen), Foochow (Fuzhou), Ningpo 
(Ningbo), dan Shanghai 

(4) Inggris memiliki hak mendirikan East India 
Compagny untuk melakukan  monpoli 
perdagangan  

  
(A)  Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 

 

GEOGRAFI 
 
101. Pada suatu wilayah administratif yang daerahnya 

terpisah–pisah, dan daerah yang terpisah 
berukuran relatif kecil diperlukan insert peta, 
dengan tujuan ....  
(A) dapat melihat lokasi relatif 
(B) skala menggambarkan luas sebenarnya 
(C) seluruh wilayah terpetakan 
(D) menghemat media peta 
(E) wilayah yang daerahnya kecil lebih jelas 

 
102. Faktor geografis sebagai potensi dan sebagai 

masalah Kalimantan Timur direkomendasikan 
menjadi ibu kota pemerintahan adalah ... 
(A) lokasi relatif 
(B) lahan masih kosong 
(C) sumber daya alam 
(D) topografi datar 
(E) dekat ke laut 

 
103. Kriteria umum yang sudah diakui internasional 

sebagai negara maju yang dikeluarkan Bank Dunia, 
adalah ... 
1) pendapatan perkapita 10.726 dolar As/tahun 
2) tingkat pengangguran rendah 
3) tingkat pendidikan 
4) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Kriteria ini mengidentifikasi Indonesia ... 
(A) negara belum berkembang 

(B) negara yang masih berkembang 
(C) pada tahap transisi dari berkembang menuju 

maju 
(D) sudah pra negara maju 
(E) sudah masuk negara maju  

 
104. Berikut ini yang tidak terkait dengan Angin Musim 

Barat 
(A) musim penghujan 
(B) kedudukan gerakan semu tahunan matahari di 

BBU 
(C) bersifat basa 
(D) tekanan maksimum di benua Asia 
(E) terjadi Oktober - April 

 
105. Pada tahun 2010 (sensus penduduk 2010) Infant 

Mortality Rate (IMR) Indonesia 34, artinya 
(A) terdapat 34 kematian dari setiap 1000 

penduduk dalam satu tahun 
(B) terdapat 34 kematian dari setiap 1000 

penduduk wanita dalam satu tahun 
(C) terdapat 34 kematian dari setiap 1000 wanita 

usia produktif pada tahun yang sama 
(D) dari setiap 1000 kelahiran terdapat 34 bayi yang 

meninggal pada tahun yang sama 
(E) dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 34 

kematian bayi sebelum 1 (satu) tahun pada 
tahun yang sama  
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106. Sex ratio rendah, seimbang dan tinggi urutan yang 
benar, cenderung ... 
(A) poligini, monogami, poliandri 
(B) poliandri, monogami, poligini 
(C) poligini, monogami, poligami 
(D) poliandri, monogami, poligami 
(E) homogami, monogami, poliamori 

 
107. Isobar pada peta dapat mengidentifikasi ... 

(A) tekanan udara dan sifat angin 
(B) adanya tekanan udara rendah dan tinggi 
(C) arah dan kekuatan angin 
(D) angin yang bersifat kering dan basah 
(E) gradien barometer dan pergerakan angin 

 
108. Metode pengawetan tanah pada prinsipnya untuk 

.... 
1) melindungi tanah dari curahan langsung air 

hujan 
2) meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah  
3) mengurangi run off (aliran air di permukaan 

tanah) 
4) meningkatkan stabilitas agregat tanah 
Metode pengawetan tanah vegetatif dan kimia 
pada angka ... 
(A) 1 dan 2 
(B) 1 dan 3 
(C) 1 dan 4 
(D) 2 dan 3 
(E) 3 dan 4 

 
109. Perhatikan : 

1) gradient barometrik 
2) rotasi bumi 
3) kekuatan yang menahan  
Merupakan faktor kekuatan yang mempengaruhi 
(A) kekuatan angin 
(B) arah angin 
(C) kecepatan angin 
(D) karakteristik angin 
(E) sistem angin. 

 
110. Perhatikan pernyataan berikut 

1) amplitudo harian sangat besar 
2) pelapukan mekanis 
3) curah hujan rendah (kurang dari 25 cm 

pertahun) 
Bentang alam yang terbentuk oleh fenomena 
klimatik ini ialah ... 
(A) padang rumput 
(B) gurun 
(C) tundra 
(D) taiga 
(E) hutan basah 

111. Observasi 3 tahun didapat data curah hujan jumlah 
bulan basah 16, jumlah bulan lembab 7, menurut 
iklim Schmidt dan Ferguson termasuk tipe iklim ... 
(A) iklim B 
(B) iklim C 
(C) iklim D 
(D) iklim E 
(E) iklim F 

 
112. Di Indonesia bentuk pantai landai umumnya 

menghadap ke laut pedalaman misalnya pantai 
utara Pulau Jawa, sedangkan bentuk pantai terjal 
umumnya menghadap ke laut lepas (samudra). 
Pernyataan ini terkait konsep geografi ... 
(A) aglumerasi  
(B) lokasi 
(C) nilai kegunaan 
(D) geomorfologi 
(E) interaksi/interdependensi 

 
113. Pernyataan yang terkait Satelit LAPAN A3. Jenis 

resolusi spasial dan resolusi temporal adalah ... 
(A) 1/3 luas permukaan bumi, dan 30 menit 
(B) Luas 592 km2, dan 2 (dua) kali sehari 
(C) 30 m2 dan 16 hari 
(D) 20 m2 dan 6 jam sehari 
(E) 16 meter, lebar swath 100 km dan 4 (empat) 

kali sehari 
 

114. Fenomena Landslide merupakan informasi spasial 
yang baru dari data yang sudah ada, data Sistem 
Informasi Geografi ini merupakan peta komposit 
dari peta tematik .... 
(A) jenis tanah, geologi, geomorfologi 
(B) kemiringan lereng, tata guna lahan, jenis 

vegetasi 
(C) topografi, curah hujan, dan vegetasi penutup 
(D) ketinggian tempat, penggunaan lahan, 

klasifikasi tanah 
(E) pertanian, pemukiman, perkebunan  

 
115. Faktor lokasi industri dalam kenyataannya 

ketersediaan terbatas dan persebarannya tak 
merata, juga transportasi tak selalu ada, maka 
lokasi industri lebih berorientasi .... 
(A) bahan mentah 
(B) sumber tenaga kerja 
(C) pemasaran 
(D) sumber energi 
(E) biaya transportasi minimal 
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116. Pada peta geografi yang menggunakan internal 
contur 50 m, jarak A ke B 2 cm maka kemiringan 
dan bentuk muka daerah tersebut adalah .... 
(A) 2,5%, datar 
(B) 2,5%, berombak 
(C) 5%, datar 
(D) 5%, berombak 
(E) 5%, bergelombang  

 
117. Apabila erosi vertikal dan erosi horizontal pada 

sebuah sungai bekerja dengan kekuatan yang 
sama, menghasilkan ... 
(A) flood plain 
(B) air terjun embun 
(C) air terjun katarak 
(D) air terjun kaskada 
(E) grand canyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. Perhatikan berikut ini 
1) isogone  
2) isogon 
3) isonephe 
4) isoneph 
Isopleth yang tak ada di gurun, dan yang tak ada di 
Indonesia pada angka .... 
(A) 1 dan 2 
(B) 1 dan 3 
(C) 1 dan 4 
(D) 2 dan 4 
(E) 3 dan 4 

 
119. Pembagian iklim matahari, menyatakan daerah 

yang berada pada lintang yang sama memiliki iklim  
yang sama dengan asumsi .... 
(A) jarak matahari relatif tetap 
(B) intensitas penyinaran matahari sama 
(C) sudut datang sinar matahari berubah konstan 
(D) bumi bersifat homogen 
(E) lama penyinaran matahari tidak sama 

 
120. Perbedaan terjadinya subsidence dengan lanslide 

pada ... 
(A) asal tenaga penyebab 
(B) waktu terjadi 
(C) tempat proses geesper 
(D) faktor penyebab terjadinya 
(E) jenis gempa 

 

SOSIOLOGI 
 

121. 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 …. 
(A) ilmu murni 
(B) ilmu terapan 
(C) ilmu konkret 
(D) ilmu sosial 
(E) ilmu pengetahuan alam 

 
122. Joko berasal dari keluarga yang sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai kejawen. Setiap tanggal 1 Syuro, 
kakek Joko selalu menyuruh Joko untuk mencuci 
benda-benda pusaka. Tindakan yang dilakukan 
Joko merupakan contoh dari tindakan …. 
(A) afektif 
(B) faktual 
(C) rasional 
(D) tradisional 
(E) berorientasi nilai 

123. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan 
interaksi sosial adalah …. 
(A) Andika belajar dengan rajin agar diterima di PTN 

seperti harapan orang tuanya 
(B) Sandi mengubah penampilannya untuk 

mengikuti teman-teman di kelasnya 
(C) Sisi belajar memasak karena ingin makan 

makanan yang sehat 
(D) Kayla membersihkan kamarnya karena disuruh 

oleh ibunya 
(E) Gibran menasehati adiknya yang sering malas 

belajar 
 

124. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana 
memperkenalkan sistem pada seseorang. Proses 
sosialisasi dianyatakan berhasil apabila …. 
(A) sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi 
(B) sosialisasi, imajinasi, dan institusionalisasi 
(C) sosialisasi, instuisi, dan  institusionalisasi 
(D) sosialisasi, internalisasi, dan imajinasi 
(E) sosialisasi, ilusi, dan internalisasi 
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125. Gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat 
dapat pengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial. 
Berikut ini gejala-gejala sosial yang tidak berkaitan 
dengan disintegrasi sosial adalah …. 
(A) tidak adanya nilai bersama yang melandasi 

solidaritas masyarakat 
(B) tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang 

berlaku 
(C) norma sosial tidak lagi ditaati oleh masyarakat 
(D) pembentukan lembaga sosial baru 
(E) lemahnya sanksi sosial 

 
126. Keteraturan dan keselarasan dalam masyarakat 

dapat tercapai apabila terjadi integrasi sosial. 
Berikut ini yang bukan pendorong integrasi sosial 
adalah …. 
(A) perkawinan antar ras dan suku 
(B) peluang setara untuk memperoleh pekerjaan 
(C) akses sama untuk mendapatkan layanan 

pendidikan 
(D) pembagian jenis pekerjaan yang jelas dalam 

masyarakat 
(E) terjadi akomodasi dan rekonsiliasi dalam 

penyelesaian konflik 
 

127. 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  
…. 
(A) geografis wilayah kepulauan 
(B) struktur tanah dan iklim 
(C) kepribadian kelompok 
(D) letak yang strategis 
(E) ideologi politik 

 
128. Kelompok sosial dapat terbentuk dari berbagai 

faktor. Hal ini disesuiakan dengan dinamika yang 
terjadi dalam masyarakat. Berikut ini yang bukan 
merupakan faktor pembentuk kelompok sosial 
adalah …. 
(A) memiliki variasi tujuan 
(B) kesamaan kepentingan 
(C) memiliki pertalian darah 
(D) berasal dari wilayah yang sama 
(E) memiliki idea atau gagasan yang sama 

 
 
 
 
 
 
 

129. Pengunaan media sosial telah membantu 
penyebaran pengetahuan dan ide-ide baru dari 
masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya yang 
dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. 
Penyebaran pengetahuan dan ide-ide baru sebagai 
sumber penyebab perubahan sosial disebut …. 
(A) difusi 
(B) inovasi 
(C) infiltrasi 
(D) asimilasi 
(E) enkulturasi 

 
130. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai 

mobilitas sosial adalah …. 
(A) mobilitas sosial adalah gerakan sosial untuk 

menuntut keadilan 
(B) mobilitas sosial adalah intensitas seseorang 

dalam interaksi sosial 
(C) mobilitas sosial adalah perubahan status dan 

peran seseorang dalam strukur sosial 
(D) mobilitas sosial adalah pergeseran nilai sosial 

dari yang baik ke buruk dan sebaliknya 
(E) mobilitas sosial merupakan pembagian hak dan 

kewajiban pada setiap anggota masyarakat 
 

131. Berikut ini karakteristik solidaritas organis menurut 
Emile Durkheim adalah …. 
(A) pembagian kerja secara jelas 
(B) kerja secara bersama-sama 
(C) solidaritas terbentuk secara kuat 
(D) tidak membutuhkan keahlian khusus 
(E) umumnya dilaksanakan oleh masyarakat desa 

 
132. Hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha 

Indonesia tidak selalu harmonis. Terkadang muncul 
konflik yang berujung pada tindakan kekerasan 
atau perusakan. Konflik antara kaum buruh dan 
pengusaha ini dikategorikan sebagai konfilk …. 
(A) politik 
(B) vertikal 
(C) horizontal 
(D) ekonomi 
(E) oposisional 

 
133. 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, kecuali …. 
(A) berdasarkan darah 
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(B) berdasarkan tempat 
(C) berdasarkan keluarga 
(D) berdasarkan kekerabatan 
(E) berdasarkan kepentingan 

 
134. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu 

dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Berikut ini 
yang bukan penyebab terjadinya perilaku 
menyimpang adalah …. 
(A) pemberian stigma negatif 
(B) sosialisasi yang tidak sempurna 
(C) dikucilkan atau dijauhi kelompoknya 
(D) hasil proses belajar yang menyimpang 
(E) hasil proses sosialisasi subkebudayaan yang 

menyimpang 
 

135. Seorang guru harus tetap mendidik murid-
muridnya dengan disiplin meskipun salah satu 
muridnya adalah anaknya sendiri. Ketika ujian, 
anaknya menyontek, dia memberikan hukuman 
kepadanya. Guru tersebut mengalami …. 
(A) konflik peran 
(B) kegagalan peran 
(C) ketegangan peran 
(D) kesenjangan peran 
(E) ketimpangan peran 

 
136. Penyelesaian konflik Kamboja dilakukan melalui 

perundingan yang difasilitasi oleh Dewan 
Keamanan PBB. Hal tersebut merupakan 
penyelesaian konflik dalam bentuk …. 
(A) koersi 
(B) mediasi 
(C) arbitrasi 
(D) negosiasi 
(E) rekonsiliasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137. 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 …. 
(1) pola pembenaran tingkah laku dan tata cara 

yang ditentukan, dilakukan secara membudaya 
(2) pola-pola tingkah laku yang ditetapkan secara 

ketat diperhitungkan sebagai sesuatu yang agak 
permanen 

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

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

 
(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 
 

138. Dalam masyarakat majemuk sangat dibutuhkan 
adanya integrasi sosial. Berikut ini faktor 
pendorong integrasi sosial adalah …. 
(1) tumbuhnya toleransi dan saling menghargai di 

dalam masyarakat majemuk 
(2) adanya perkawinan lintas etnik di dalam 

masyarakat majemuk 
(3) pemahaman bahwa dengan bekerjasama secara 

fungsional akan diperoleh hasil yang lebih baik 
(4) stereotif negatif terhadap  perbedaan suku, ras, 

dan agama 
 
(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 
 

139. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya 
dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa contoh 
berikut yaitu …. 
(1) penjunjungan HAM 
(2) solidaritas tinggi antarbangsa 
(3) peningkatan kualitas diri 
(4) sikap intoleransi 

 
(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 
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140. Dari pernyataan berikut ini yang merupakan 
contoh mobilitas vertikal horizontal adalah …. 
(1) Andri seorang karyawan PT Angin Bahorok 

diangkat menjadi manajer di PT Artho Moro 
(2) Kabayan anak tukang semir sepatu, berhasil 

lulus dari perguruan tinggi dan diterima menjadi 
Aparatur Sipil Negara 

(3) Anton bekerja sebagai staf administrasi di suatu 
perusahaan dan sekarang kepala personalia 

(4) Diding beralih profesi dari penarik taksi online 
menjadi sopir pribadi 

(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar 
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar 
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar 
(E) Jika semua jawaban benar 

 
 
 
 
 

 

EKONOMI 
 
141. Apabila barang kebutuhan pokok tertentu seperti 

gas atau minyak goreng menjadi langka, maka 
dampak langsungnya ialah …. 
(A) penyelundupan barang kebutuhan pokok 

serupa/sejenis akan meningkat 
(B) Barang kebutuhan pokok tersebut sulit dicari 

atau ditemukan di pasar 
(C) Harga barang-barang kebutuhan pokok yang 

lain akan turut naik 
(D) Impor barang kebutuhan pokok serupa/sejenis 

akan meningkat 
(E) Harga barang kebutuhan pokok tersebut 

menjadi naik 
 

142. Kurva Engel merupakan suatu kurva yang bisa 
diturunkan dari …. 
(A) Kurva ICC 
(B) Kurva PCC 
(C) Kurva Phillips  
(D) Kurva Indiferens 
(E) Kurva permintaan  

 
143. Ketika produksi rata-rata maksimum …. 

(A) Total produksi maksimum 
(B) produksi marginal maksimum 
(C) Total produksi sama dengan nol 
(D) produksi marginal sama dengan nol 
(E) Marginal produksi sama dengan produksi rata-

rata 
 

144. Penawaran barang X di suatu pasar dinyatakan 
dalam bentuk fungsi sebagai berikut:   
Qs = 100 + 2P. 
Jika terjadi perubahan harga 100 menjadi 150, 
maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang 
ditawarkan dari …. 
(A) 400 menjadi  300  
(B) 300 menjadi  400  
(C) 300 menjadi 200 
(D) 200 menjadi 300 

(E) 100 menjadi  150  
 

145. Perhatikan kurva berikut ini 

 
Pernyataan yang tepat sehubungan dengan kurva 
di atas yaitu .... 
(A) Surplus konsumen (daerah A) dinikmati oleh 

konsumen super marginal, yaitu konsumen 
yang daya belinya di atas harga pasar 

(B) Surplus produsen (daerah A) dinikmati oleh 
produsen sub marginal, yaitu produsen yang 
biaya produksinya di atas harga pasar 

(C) Surplus konsumen (daerah B) dinikmati oleh 
konsumen super marginal, yaitu konsumen 
yang daya belinya di bawah harga pasar 

(D) Surplus produsen (daerah B) dinikmati oleh 
produsen super marginal, yaitu produsen yang 
biaya produksinya di di atas harga pasar 

(E) Surplus konsumen/produsen (daerah E) 
dinikmati oleh konsumen/produsen marginal, 
yaitu konsumen/produsen yang daya beli/daya 
saingnya sama dengan harga pasar. 

 
146. Konsep elastisitas penawaran mengukur …. 

(A) Perubahan harga barang 
(B) Perubahan jumlah penawaran 
(C) perubahan penawaran karena perubahan 

pendapatan 
(D) persentase perubahan jumlah penawaran 

karena perubahan harga 
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(E) persentase perubahan jumlah penawaran 
karena perubahan pendapatan 

 
147. Ketika pendapatan Dosan meningkat dari 

Rp4.000.000,00 perbulan menjadi Rp5.000.000,00 
per bulan, terjadi perubahan konsumsi Dosan, 
pembelian barang A naik 5%, pembelian barang B 
naik 20 %, pembelian barang C naik  25%, 
pembelian barang D naik 40%, sedangkan 
pembelian barang E turun 5%. Berdasarkan data 
tersebut, yang memenuhi syarat sebagai barang 
normal adalah …. 
(A) Barang A 
(B) Barang B 
(C) Barang C 
(D) Barang D 
(E) Barang E 

 
148. Ciri pasar monopoli yang tidak terdapat pada pasar 

persaingan sempurna adalah …. 
(A) Dalam jangka panjang hanya diperoleh laba 

normal 
(B) Pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar 
(C) Adanya informasi pasar yang sempurna  
(D) Pembeli dan penjual relatif banyak 
(E) Harga ditentukan oleh produsen 

 
149. Industri sepeda motor di Indonesia merupakan 

contoh industri yang berada di pasar oligopoli 
karena …. 
(A) Sepeda motor merupakan produk yang unik  
(B) Dalam jangka Panjang perusahaan memperoleh 

laba normal 
(C) Industri sepeda motor di Indonesia memiliki 

banyak penjual 
(D) Antar perusahaan sepeda motor saling 

melakukan aksi reaksi 
(E) Industri sepeda motor di Indonesia 

menghasilkan produk yang homogen 
 

150. Berikut faktor yang mempengaruhi permintaan 
uang  
1. Tingginya suku bunga bank 
2. Naiknya pendapatan perkapita 
3. Ingin melakukan spekulasi uang 
4. Untuk kebutuhan yang bersifat mendadak 
5. Keinginan untuk berbelanja kebutuhan sehari-

hari 
Berdasarkan data di atas yang merupakan motif 
seseorang untuk memiliki uang menurut J.M 
Keynes adalah ....  
(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 

 
151. Pelatihan yang diberikan pada karyawan baru agar 

dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan 
perusahaan merupakan salah satu bagian dari 
fungsi manajemen .... 
(A) Leading 
(B) Planning 
(C) Actuating 
(D) Organizing 
(E) Controlling 
 

152. Sumber modal koperasi yang bukan dari luar 
adalah .... 
(A) Simpanan wajib, simpanan pokok, dan 

simpanan sukarela  
(B) Simpanan pokok, dana cadangan, dan pinjaman 

dari bank  
(C) Pinjaman bank, bantuan pemerintah dan 

simpanan pokok 
(D) Simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan 

dana cadangan 
(E) Pinjaman pemerintah, simpanan pokok dan 

simpanan sukarela 
 

153. Jika fungsi tabungan S = -400 + 0,4 Y, maka 
besarnya marginal propencity to consume adalah 
sebesar …. 

(A) 
4

5
  

(B) 
4

10
  

(C) 
6

5
  

(D) 
6

10
  

(E) 
10

6
  

 
154. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai .... 

(A) Proses perubahan dan perbaikan struktur 
ekonomi 

(B) Usaha untuk meningkatkan pendapatan suatu 
negara 

(C) Mengubah kekuatan-kekuatan ekonomi 
potensial menjadi ekonomi riil 

(D) Kenaikan produk nasional per kapita dari tahun 
ke tahun dalam jangka panjang 

(E) Usaha menaikkan pendapatan nasional 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
rakyat 
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155. Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia 
adalah masih banyaknya perusahaan yang 
mempergunakan tenaga kerja anak-anak atau yang 
masih di bawah umur. Dampak negatif yang 
didapatkan oleh tenaga kerja anak-anak adalah .... 
(A) Tidak bisa bersekolah 
(B) Mendapatkan upah yang rendah 
(C) Tidak mempunyai kesempatan kerja lembur 
(D) Tidak mempunyai waktu bermain 
(E) Lebih mudah lelah 
 

156. Mendekati bulan Ramadahan dan hari raya Indul 
Fitri, biasanya terjadi inflasi yang cukup tinggi. Hal 
itu disebabkan oleh …. 
(A) Kurva penawaran agregat bergeser ke kanan 
(B) Kurva penawaran agregat bergeser ke kiri 
(C) Kurva biaya total bergeser ke kanan 
(D) Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri 
(E) Kurva permintaan agregat bergeser ke kanan 

 
157. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

adalah …. 
(A) Pajak pertambahan  nilai 
(B) Pajak penghasilan 
(C) Pajak penjualan 
(D) Pajak reklame 
(E) Cukai 

 

158. Kebijakan perdagangan internasional yang 
ditujukan untuk menambah kas negara dan 
membatasi jumlah barang impor adalah .... 
(A) dumping 
(B) subsidi 
(C) tarif  
(D) kuota 
(E) devaluasi 
   

159. Akun yang termasuk dalam akun nominal adalah .... 
(A) pendapatan bunga diterima di muka  
(B) sewa yang masih harus dibayar 
(C) beban sewa 
(D) sewa dibayar di muka 
(E) persediaan barang dagangan 

 
160. Penerimaan pinjaman uang dari bank untuk 

tambahan modal sebesar Rp100.000.000,00 
mempunyai pengaruh terhadap persamaan 
akuntansi sebagai berikut ....  
(A) Aktiva bertambah, modal berkurang, masing-

masing sebesar Rp100.000.000,00 
(B) Aktiva berkurang, utang bertambah, masing-

masing sebesar Rp100.000.000,00 
(C) Modal dan utang berkurang, masing-masing 

sebesar Rp100.000.000,00 
(D) Aktiva dan utang bertambah, masing-masing 

sebesar Rp100.000.000,00 
(E) Aktiva dan modal bertambah masing-masing  

Rp100.000.000,00 
 

 


