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TPS – 1  
 
1. Jawab: D  

Simpulan adalah pernyataan atau proposisi (kalimat yang 
disampaikan) yang diambil dari beberapa pernyataan (ide 
pemikiran) dengan beberapa aturan inferensi. 
Teks membahas mengenai vlog atau kegiatan blogging 
yang menggunakan beberapa perangkat. Jadi, 
berdasarkan paragraf 1, simpulan yang BENAR adalah 
Sebagian Vblog yang digunakan oleh para youtuber 
Indonesia bergaya vlog-family 

 
2. Jawab: E  

Pernyataan yang TIDAK MENDUKUNG kalimat bercetak 
tebal pada paragraf 2 adalah Kombinasi video dan teks 
meningkatkan informasi yang tidak dapat berbagi dengan 
para pengguna internet lainnya. 

 
3. Jawab: B  

Pernyataan yang paling mungkin BENAR berdasarkan 
paragraf 1 dan 2 adalah Istilah “vlog” lebih dulu ada 
sebelum kemunculan YouTube. (istilah “vlog” tahun 2000 
dan 2002 di blog, YouTube 2005) 
 

4. Jawab: D 
Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan  di bawah 
ini yang PALING MUNGKIN benar mengenai YouTuber di 
Indonesia adalah Sule adalah selebritas yang masuk 
dalam peringkat 100 besar YouTuber di Indonesia.  
 

5. Jawab: B 
Simpulan paragraf 3 adalah memiliki latar belakang 
selebritas tidak menjamin sebagai youtuber yang populer. 
 

6. Jawab: D 
Grafiks genre youtuber berdasarkan tipe konten video 
yang dibuat dan jumlah subsciber tertinggi kedua setelah 
game adalah gabungan informasi populer dengan animasi 
[11%+4% =15%].  
A > Informasi populer 11%, B > Musik 14%, C > Game 19% 
(yang ditanya), E > Gabungan animasi dengan mistik 
[4%+3% =7%] 
 

7. Jawab: E 
Pernyataan yang BENAR mengenai genre 100 YouTuber di 
Indonesia adalah genre kecantikan diminati sebesar 2% 
subscriber bersanding dengan genre kuliner. 
Tidak ada keterangan tentang genre, B> diminati, C > 
(33% < 39%), D> (animasi dan mainan ada konten y dekat 
d dunia anak-anak). 
 

8. Jawab: B 
Kesimpulan yang dapat diambil sebagai suatu definisi 
gratifikasi yang paling tepat adalah pemberian yang 
meliputi pemberian baik uang, barang, diskon, komisi, 
hadiah perjalanan, maupun penyediaan fasilitas lainnya 
yang berpengaruh pada kepentingan kekuasaan. 
 
 
 

9. Jawab: D 
Pernyataan yang PALING MUNGKIN BENAR adalah dalam 
adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam, praktik 
pemberian dan menerima hadiah lebih bervariasi 
 

10. Jawab: E  
Pernyataan yang yang dianggap sebagai suap adalah Jika 
terdapat hubungan jabatan atau kekuasaan, makna 
memberi dan menerima hadiah menjadi bertentangan 
dan tidak netral lagi. 
 

11. Jawab: C  
Berdasarkan paragraf 2, pernyataan   yang PALING 
MUNGKIN benar mengenai gratifikasi adalah Penerimaan 
hadiah yang memiliki kepentingan lain dalam relasi 
kekuasaan serta mengharapkan keuntungan. 
 

12. Jawab:  A 
Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang tidak BENAR 
adalah Persentase pelaporan gratifikasi 2010-2013 
cenderung menurun. [seharusnya fluktuatif pada 2012 
sempat turun] 
 

13. Jawab:E 
Penyataan yang benar di bawah ini yang BENAR 
mengenai Pelaporan Gratifikasi  2004 s.d. 2013 adalah 
Pelaporan gratifikasi tertinggi adalah 2013 (2013=1391, 
2012=1158 yg diminta 2004 sd 2013).

 

 A (bukan gratifikasi, tetapi laporan gratifikasi) 
B(fluktuatif) C(yang ditanya 2004 sd 2013), D( 
tidak dihitung karena bukan tren, tetapi laporan) 

 
14. Jawab: A 

Pernyataan mengenai Tren Pelaporan Gratikasi (TPG) 
yang TIDAK sesuai dengan isi tabel adalah TPG tahun 2006 
sampai dengan2010 mengalami kenaikan, mengalami 
flutuatif 2007 turun. 

 
15. JAWAB: (C) 

20 - 2 + 3 x 10 : 6 = 18 + 5 = 23 
 
16. JAWAB: (C) 

Dari kalimat pertama dan kedua, terdapat dua kata yang 
sama yaitu ‘baik’ dan dua angka yang sama, yaitu ‘4’. Hal 
ini menunjukkan 4 = baik. Dari kalimat kedua dan ketiga, 
terdapat dua kata yang sama yaitu ‘anak’ dan dua angka 
yang sama, yaitu ‘7’. Artinya 7 = anak. Dari kalimat 
pertama dan ketiga, kata yang sama adalah ‘rajin’, dan 
angka yang sama adalah ‘1’, yang menunjukkan 1 = rajin. 
Selanjutnya diperoleh 3 = dan, 8 = menjadi, dan 6 = dua. 
Maka ‘Cukup dua anak’ akan mengandung angka 7 dan 
6.  

 
17. JAWAB: (D) 
 FISIKA  dibalik menjadi AKISIF  geser dua huruf ke 

depan: CMKUKH 
 BIOLOGI  dibalik menjadi IGOLOIB  geser dua huruf 

ke depan: KIQNQKD 
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18. JAWAB: (B)  

 x = 13 – 1 = 12 

 y = 5 x 2 = 10 

 x + y = 22 

19. JAWAB: (E) 
Perhatikan jumlah segitiga pada masing-masing pola. 
Dari pola satu ke pola berikutnya jumlah segitiga selalu 
bertambah di bagian bawahnya (tumpukan segitiga di 
bagian bawah). 
Pola (1) : 1 segitiga 
Pola (2) :  1 + 2 segitiga 
Pola (3) : 1 + 2 + 3 segitiga 
……………………………………………. 
Pola (6) : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 segitiga 
  = 21 segitiga 
  = 21 x 3 batang korek api 
  = 63 batang korek api 

20. JAWAB: (E) 
Karena x dan y keduanya negatif, maka xy positif, 
sedangkan x

2
y dan xy

2
 keduanya negatif, sehingga xy 

merupakan bilangan terbesar. Untuk menentukan mana 
yang lebih besar antara x

2
y dan xy

2
, kita misalkan x = -0,5 

dan y = -0,2, maka diperoleh x
2
y = -0,05 dan xy

2
 = -0,02, 

sehingga x
2
y < xy

2
. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
TPS – 2 

 
21. Jawab:A  

Masyarakat Papua melakukan BABS karena masyarakat 
Papua tidak memiliki fasilitas sanitasi di rumahnya. 
 

22. Jawab: E 
Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap 
oleh indra manusia berupa data dari keadaan nyata yang 
telah terbukti kebenarannya. Fakta yang salah di bawah 
ini adalah Semua warga papua memiliki sanitasi dan toilet 
pribadi.   

 

23. Jawab: D  
Kalimat yang akan melemahkan argumen pada paragraf 
adalah Mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui 
pemberdayaan masyarakat setempat. 
 

24. Jawab: C 
Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan 
adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata 
lainnya. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan 
menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang 
kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; -- lingkungan 
cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama 
lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Jadi, 
sinonimnya adalah kebersihan. 
 

25. Jawab: D 
Pernyataan yang tersirat dalam bacaan di atas adalah 
Pelaku BABS melakukan hal tersebut karena tidak punya 
fasilitas sanitasi di rumahnya. [ A> berbeda makna,  B> 
meninggal karena diare,  C > makna terbalik, E > tidak 
logis. 
 

26. Jawab: D 
Diksi atau piliha kata yang kurang tepat digunakan pada 
kalimat 3 adalah kata ketimbang (cak) seharusnya 
daripada. 
 
 

27. Jawab: C 
Bentukan kata yang TIDAK tepat dalam teks adalah kata 
perairan > laut yang termasuk kawasan suatu Negara; 
urusan persediaan air; seharusnya pengairan > pekerjaan 
yang bertalian dengan penyediaan air untuk pertanian 
dengan bendungan, bandar, terusan, dan sebagainya; 2 
proses, cara, perbuatan mengairi. 

28. Jawab: A 
Kalimat yang merupakan perbaikan kalimat 8 adalah 
Padahal, banyak persawahan dan perkebunan 
mengandalkan air sungai untuk pengairan. 
 

29. Jawab: E 
Ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan 
dalam tulisan adalah diagram persentase pelaku BABS 
karena alasan sudah biasa 
 

30. Jawab: D 
Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau 
pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya 
berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan 
utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari 
sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah 
paragraf. Gagasan utama paragraf 1 teks tersebut adalah 
Pahlawan nasional bernama Cipto Mangunkusumo. 
 

31. Jawab: E  
Tujuan utama penulis dalam teks tersebut adalah Penulis 
menceritakan kisah hidup Cipto Mangunkusumo. 

 

32. Jawab: C 
Kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah 
kalimat 8. Kalimat tsb tidak berhubungan dengan pikiran 
utama teks. 
 

33. Jawab: D  
Kata pikirannya dan gerakannya pada kalimat  3 harus 
dipebaiki menjadi pemikirannya dan penggerakannya. > 
penggerakan adalah proses, cara, perbuatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Panca_indra
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menggerakkan  [pemikiran> n proses, cara, perbuatan 
berpikir] 
 

34. Jawab: E 
Pengertian koheren dalam paragraf adalah keserasian dan 
kekompakan yang terjadi antar unsur pragraf dan 
menimbulkan pengertian yang baik. Koheren akan 
terbentuk dalam suatu paragraf jika tercipta kohesi dalam 
paragraf yang bersangkutan. Koheren adalah pertalian 
atau hubungan, jika dalam suatu paragraf atau wacana 
terdapat kohesi maka harus ada koherennya sehingga 
wacana tersebut bisa dibaca dengan baik. Kalimat yang 
TIDAK diperlukan dalam tulisan di atas adalah kalimat 11 
karena tidak berhubungan dengan ide pokok paragraf 
 

35. Jawab: C  
Kata membicarakan pada kalimat 9 harus diperbaiki 
menjadi berbicara 
 

36. Jawab: A 
Kalimat yang dapat ditambahkan pada paragraf 1 (kalimat 
3) adalah sebagai seorang dokter, Cipto lebih terkenal 
karena pikirannya dan gerakannya yang dia cetuskan. 
 

37. Jawab: C 
pada 18 Mei 1817 

38. Jawab: A 
Huruf kapital digunakan untuk nama (orang, agama, 
tuhan/kata gantinya, kitab suci, geografi, bangsa, suku, 
bahasa, tahun, bulan, hari kekhasan budaya, adat, etnis, 
judul,  lembaga, dokumen resmi, buku, peristiwa sejarah 
dsb) > 's Lands Plantentuin te Buitenzorg tidak perlu 
diperbaiki. 

 

39. Jawab: E  
ex situ 
In situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di 
dalam habitat aslinya, sedangkan ex situ adalah usaha 
pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. 
Tujuan in situ maupun ex situ adalah untuk mencegah 
kepunahan satwa langka. 
 

40. Jawab: D 
generatif maupun vegetatif seharusnya  baik secara 
generatif maupun vegetatif 
generatif pertanian yang memerlukan usaha pembibitan, 
pengolahan, pemeliharaan, dan sebagainya (pada 
tanaman dan hewan) generasi  masa orang-orang satu 
angkatan hidup, sedangkan vegetatif  n cara 
perkembangbiakan secara tak kawin; vegetasi  n 
kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau (dunia) 
tanam-tanaman. 

 
TPS – 3 

 
41. Jawab: E 

Inti frasa telah digadang-gadang pada paragraf 1 memiliki 
makna yang sama dengan kata diharapkan. 
Digadang-gadang adalah diharap-harapkan, dijadikan 
harapan banyak orang. 
 

42. Jawab: B 
Kata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 1 
kalimat 3 adalah infrastruktur  

 

43. Jawab:A 
Bukan padan kata selang pada paragraf  3 adalah ikhtiar. 
Ikhtiar adalah n 1 alat, syarat untuk mencapai maksud; 
daya upaya. Selang adalah antara; sela (waktu, peristiwa, 
ruang. 

 

44. Jawab: A  
Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang 
hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik 
pembicaraan. Jadi, topik yang dibahas pada bacaan di 
atas  adalah  masyarakat Lombok menciptakan komunitas 
daur ulang sampah plastik yang mencemari pantai,  hasil 
daur ulangnya  bernilai ekonomis. 
 

45. Jawab: B 
Sikap penulis dalam bacaan di atas  adalah antusias 
terhadap tenaga pendidikan agar segera diberi vaksinasi 
demi mutu pendidikan. Terlihat pada kalimat Dengan 
demikian, saat ini tinggal mengatur bagaimana protokol 
kesehatan bagi anak didik agar proses belajar mengajar 
bisa berlangsung aman. 

46. Jawab: A 
Frasa hal itu pada paragraf 1 mengacu pada prioritas 
vaksinasi. 
 

47. Jawab: B 
Fungsi paragraf 2 pada teks di atas adalah menjelaskan 
perluasan konsep literasi dari paragraf sebelumnya 
 

48. Jawab: C 
Terkait dengan paragraf 2 pada wacana di atas, paragraf 3 
melanjutkan apa yang diformulasikan paragraf 2 dengan 
perspektif yang lain. 

 
49. Jawab: E 

Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang 
hendak disampaikan. Topik yang mungkin dibahas pada 
paragraf berikutnya adalah komponen bahan pencemar 
tanah. Komponen Bahan Pencemar Tanah Komponen-
komponen bahan pencemar yang diperoleh dari sumber-
sumber bahan pencemar tersebut di atas antara lain 
berupa: Senyawa organik yang dapat membusuk Senyawa 
organik dan senyawa anorganik yang tidak dapat 
dimusnahkan. Pencemar Udara berupa gas yang larut 
dalam air. Pencemar berupa logam-logam berat yang 
dihasilkan dari limbahindustri. Zat radioaktif yang 
dihasilkan dari PLTN, reaktor atom. 

 
50. Jawab: A 

Berdasarkan bacaan di atas, yang akan terjadi kemudian 
jika pencemaran tanah terus-menerus

 
dilakukan adalah 

Berdampak pada kesehatan manusia karena tanah tsb 
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mengandung bakteri penyebab penyakit dan merusak 
ekosistem yang berpengaruh terhadap produktivitas 
tanaman. 
 

51. Jawab: D 
Upaya yang TIDAK dapat dilakukan masyarakat agar dapat 
mengurangi pencemaran tanah adalah Beli produk yang 
dikemas dengan antibiodegradable. Biodegradable adalah 
limbah yang dapat hancur atau terurai oleh organisme 
hidup lainnya 
 

52. Jawab: B  
Kalimat yang dicetak miring paragraf 3, kalimat 1 memiliki 
makna yang sama dengan Sumber pencemar udara dan 
air pada umumnya merupakan sumber pencemar tanah. 
 

53. Jawab: C 
Kita dapat menyimpulkan dari awal hingga akhir paragraf 
bahwa informasi utama dari wacana adalah ribuan orang 
di Indonesia menandatangani petisi yang mendesak label 
peringatan untuk bahan kimia beracun dalam wadah air = 
Thousands in Indonesia sign petition urging warning label 
for toxic chemical in water containers. 

 
54. Jawab: D 

Bayi dan anak kecil (infants and young children) yang 
beresiko lebih tinggi karena sistem pemerintah yang 
menghilangkan zat berbahaya pada air kemasan yang 
masih berkembang.  
 

55. Jawab: A 
Makna kata highlighted = focused on = menyoroti atau 
memfokuskan pada. Sementara makna kata 
elaborated=diuraikan, integrated=terintegrasi, 
conducted= dilakukan, demanded= menuntut. 

56. Jawab: E 
Berdasarkan situasi yang diberikan, pemerintah harus 
membentuk badan hukum untuk menangani dan 
memberikan Pendidikan dan arahan kepada masyarakat 
tentang senyawa kimia yang banyak ditemukan dalam 
wadah air plastik berukuran galon 19 liter.  
 

57. Jawab: B 
Informasi utama wacana akan berkaitan erat dengan 
Kesehatan (=health), kita simpulkan dari awal hingga akhir 
paragraf. 

 
58. Jawab: B 

Wacana soal memaparkan bahwa sebuah studi yang 
memperkirakan bahwa polusi plastik yang mengalir ke 
lautan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2040 = A study 
estimates that plastic pollution flowing into oceans to 
triple by 2040.  

 
 

59. Jawab: D 
Berdasarkan isi wacana, jumlah sampah plastik yang 
berlebihan juga dapat mematikan dan merusak biota laut, 
kecuali perusahaan dan pemerintah secara drastis 
mengurangi produksi plastik. Kalimat ini termasuk kalimat 
pengandaian (if clause) tipe satu yang masih mungkin 
terjadi dengan menggunakan unless (=if not = jika…tidak… 
atau mempunyai makna kecuali).  

60. Jawab: A 
Sikap penulis tentang masalah pencemaran plastik adalah 
prihatin = concerned. Sementara makna kata determined 
= ditentukan, neutral = netral, sceptical=skeptis ragu ragu, 
emotional = emosional.  

 

 
TPS – 4 

 
61. JAWAB: (E) 

Perhatikan gambar berikut: 

 
Keliling = 2 x (9 + 8) = 34 

 
62. JAWAB: (C) 

Terdapat 21 bilangan bulat positif dengan median (bilangan ke-11) = 10 dan bilangan terbesar (bilangan ke-21) = 16. Ini 
menunjukkan bila ke-21 bilangan tersebut diurut dari yang terkecil ke yang terbesar, maka: 

 Bilangan ke-1 sampai ke-10 merupakan bilangan bulat dari 1 sampai dengan 10; 

 Bilangan ke-11 adalah 10; 

 Bilangan ke-12 sampai ke-20 merupakan bilangan bulat dari 10 sampai dengan 16; 
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 Bilangan ke-21 adalah 16. 

Nilai rata-rata terkecil akan dicapai jika diambil bilangan yang terkecil dari kemungkinan bilangan yang digambarkan di atas, 
yakni: 

 Bilangan ke-1 sampai ke-10 semuanya 1; 

 Bilangan ke-11 adalah 10; 

 Bilangan ke-12 sampai ke-20 semuanya 10; 

 Bilangan ke-21 adalah 16. 

Jadi nilai rata-rata terkecil adalah, 

min
10 1 10 10 16 126

6
21 21

x
   

    

 
63. JAWAB: (B) 

                       2 3 4 5 7 11 13 2 4 5 7 11

39
x

y y

         
   

x merupakan bilangan bulat jika dan hanya jika y merupakan faktor dari          2 4 5 7 11    . Dari pilihan yang ada, 

yang merupakan faktor dari          2 4 5 7 11     adalah 28 (= 4 x 7). 

 
64. JAWAB: (E) 

   2 23 1 3 3 1 1 13       

   2 213 1 13 13 1 1 183       

 
65. JAWAB: (D) 
 (p + 1) (t – 3) = 0 
 (t – 3) = 0  t = 3 
 
66. JAWAB: (D) 

a = 60
o
; b = 120

o
; c = 50

o
; d = 130

o
; e = 110

o
 

 
 
67. JAWAB: (D) 

Misalkan R1 = jejari lingkaran kecil = 3 dan R2 = jejari lingkaran besar = 6, maka keliling daerah yang berwarna gelap = busur 

AB + busur BC + busur CA = R1 + R1 + R2 = 3 + 3 + 6 = 12. 
 
68. JAWAB: (E) 

 
 
69. JAWAB: (A) 

kx – 3y = 4  
4

3 3

k
y x   

4x – 5y = 7  
4 7

5 5
y x   

Sistem persamaan di atas tidak akan memiliki penyelesaian bila kedua garis lurus yang dinyatakan dengan persamaan di 

atas sejajar (kedua garis tidak memiliki titik potong). Hal ini terjadi bila 
4 12

3 5 5

k
k    
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70. JAWAB: (C) 
Faktor dari f(x) berkaitan dengan nilai x yang menyebabkan f(x) = 0. Berdasarkan tabel di atas, berarti x = 4 atau (x – 4) = 0. 

 
71. JAWAB: (D) 

 
5 5 160

32
9 9 9

C F F     

5

9
C F    atau 

9

5
F C    

I. Bila F = 1
o
 F, maka C = 5/9 

o
C  I BENAR 

II. Bila C = 1
o
 C, maka F = 9/5 

o
F  II BENAR 

III. Bila F = 5/9 
o
 F, maka C = 25/81 

o
C  III SALAH 

 
72. JAWAB: (B) 

Misalkan bilangan tersebut adalah x, y dan z, maka: 

     

 

3
50%

2

2

3

x y z y z y z

y z x

      

 

 

855x y z    

2 5 3
855 855 513

3 3 5
x x x x        

 
73. JAWAB: (D) 

Ketika 5 huruf disusun ulang, A harus berada di posisi ke-3 dan B tidak boleh di sebelah A, jadi hanya ada dua kemungkinan 
posisi untuk B: posisi 1 dan 5. 
 
Kasus 1: Dalam daftar yang disusun ulang, A di posisi ke-3, B di posisi ke-1, dan masing-masing dari 3 huruf yang tersisa bisa 
di salah satu dari 3 posisi yang tersisa. Banyaknya cara susunan 3 huruf yang tersisa ini adalah 3 !, atau 6. Jadi jumlah total 
susunan ulang pada kasus 1 adalah 6. 
 
Kasus 2: Dalam daftar yang disusun ulang, A di posisi ke-3, B di posisi ke-5, dan masing-masing dari 3 huruf yang tersisa 
dapat berada di salah satu dari 3 posisi yang tersisa. Jadi, seperti dalam kasus 1, jumlah total penyusunan ulang dalam 
kasus 2 adalah 6. 
 
Jadi ada 6 + 6 = 12 kemungkinan penyusunan ulang. 
 

74. JAWAB: (E) 
Kubus besar dengan luas permukaan total 2400 cm

2
 akan memiliki luas masing-masing permukaan = 2400/6 cm

2
 = 400 cm

2
, 

yang berarti panjang rusuk kubus a = (400) = 20 cm. Volume kubus = a
3
 = 8000 cm

3
. 

Kubus kecil dengan luas permukaan total 96 cm
2
 akan memiliki panjang rusuk (96/6) = 4 cm, dan volume kubus = 4

3
 = 64 

cm
3
. 

Banyaknya kubus kecil = 8000/64 = 125. 
 

75. JAWAB: (E) 
Misalkan x adalah jumlah siswa di kelas Pak Haris. 
Kondisi yang dijelaskan dalam soal dapat diwakili oleh persamaan n = 3x + 5 (i) dan n + 21 = 4x (ii). Substitusi (i) ke (ii): 3x + 
5 + 21 = 4x atau x = 26. 

 
76. JAWAB: (C) 

(A) A (2,-1)  (2+2)
2
 + (-1+1)

2
 = 16  tepat pada lingkaran. 

(B) B (-2,-5)  (-2+2)
2
 + (-5+1)

2
 = 16  tepat pada lingkaran. 

(C) C (3,1)  (3+2)
2
 + (1+1)

2
 = 29 > 16  di luar lingkaran. 

(D) (0,1)  (0+2)
2
 + (1+1)

2
 = 8 < 16  di dalam lingkaran. 

(E) (-1,2)  (-1+2)
2
 + (2+1)

2
 = 10 < 16  di dalam lingkaran. 
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77. JAWAB: (C) 

 
23

3 5
2

x
f x x

 
   

 
 

 
25 3

(4) 3 5 5 5 75
2

f f
 

      
 

 

P = f(4) = 75  
Q = 75  

 

78. JAWAB: (C) 

Perhatikan penjelasan berikut: 
1) 10

1
 + 2 = 12  Bila 12 dibagi 11, sisanya 1 

2) 10
2
 + 2 = 102  Bila 102 dibagi 11, sisanya 3 

3) 10
3
 + 2 = 1002  Bila 1002 dibagi 11, sisanya 1 

4) 10
4
 + 2 = 10002  Bila 10002 dibagi 11, sisanya 3 

Jadi, jika pangkatnya ganjil, sisanya 1 
dan, jika pangkatnya genap, sisanya 3. 
Dengan demikian, jika 10

32
 + 2 dibagi 11, maka sisanya adalah 3 = n. 

 
79. JAWAB: (D) 

(1) Diketahui BD = 9 cm 

 

cos
AC AD

AB AC
    

28
9 64

9 8

x
x x

x
   


 

2 9 64 0x x    

 x = 4,68 xm 

 
4,68

cos 0,585
8 8

AC x

AB
      

 sin 0,811   

 sin 8 0,811 6,5CD AC      cm 

(2) Diketahui BC = 15 cm 

  

 
2 2 2 28 15 17AB AC CB     cm 



BAHAS_TO – SOSHUM_27 MARET 2021  

 

 sin
CB CD

AB AC
    

 
15 15 8

7,1
17 8 17

CD
CD


    cm 

 
80. JAWAB: (D) 

Bilangan bulat positif a, b, c, d, e membentuk barisan aritmetik. Misalkan beda dari barisan tersebt adalah p, maka: a, b, c, 
d, e  a, a+p, a+2p, a+3p, a+4p 

( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
8

5

a a p a p a p a p       
  

5 10
8 2 8

5

a p
a p


     .... (i) 

  
 

SEJARAH 
 
81. Jawab : D 

Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan 
terhadap roh nenek moyang.  Kepercayaan animism 
praaksara Indonesia ditandai dengan adanya tradisi 
penyembahan tugu batu berupa obelisk. 

 
82. Jawab : C 

Penggunaan alat seperti kapak genggam dan alat yang 
terbuat dari tulang dan tanduk diperkirakan berasal dari 
manusia purba jenis Phitecanthropus Erectus 

 
83. Jawab : B 

Lagaligo adalah sebuah syair kepahlawanan asli yang 
panjang berisi mitoligis mengenai seorang raja Sulawesi 
yang legendaris masih tetap dipandang keramat oleh 
banyak orang Bugis dan Makasar hingga saat ini. 
 

84. Jawab : E 
Prasasti Trengganu merupakan salah satu sumber 
penyebaran Islam ke daerah Trengganu  dan Jawa Timur 
pada abad ke-14. Prasasti tersebut menggunakan bahasa 
Arab dan Sanskerta.  Prasasti Trengganu melambangkan 
masuknya hukum Islam di daerah yang sebelumnya 
bukan merupakan daerah yang memeluk Islam. 
 

85. Jawab : A 
Pelayaran Inggris untuk mendapatkan rempah-rempah 
dibawah pimpinan Sir James Lancaster  pada tahun 1602 
berhasil mendarat di Aceh, lalu melanjutkan perjalanan 
ke Banten. 
 

86. Jawab : A 
Kebijakan sistem ekonomi liberal pada akhir abad ke-19  
berdampak terhadap perubahan kebudayaan masyarakat 
di Pulau Jawa, yaitu mulai dikenalnya sistem uang. Hal ini 

dikarenakan sistem ekonomi liberal mengakibatkan 
adanya sistem kerja upah. 

 
87. Jawab : B 

Untuk menumpas perjuangan rakyat Aceh, Belanda 
melakukan strategi yang memusatkan perhatiannya pada 
daerah-daerah yang telah dikuasainya. Strateginya 
tersebut dinamakan Konsentrasi Stelsel (pengepungan 
wilayah). 
 
 
 

88. Jawab : C 
Organisasi pergerakan nasional pada tahun 1925 
mengeluarkan manifestonya adalah Perhimpunan 
Indonesia. Manifestonya berupa mencapai kemerdekaan 
untuk Indonesia. 
 

89. Jawab : E 
Penyerahan Jepang atas Sekutu pada tanggal 15 Agustus 
1945 telah didengar para pemuda melalui radio ilegal 
sebelum Soekarno-Hatta kembali dari Dallat. Setelah 
Soekarno-Hatta tiba di Jakarta, tindakan pertama yang 
dilakukan para pemuda Indonesia adalah menemui dan 
meminta Soekarno dan Hatta untuk segera 
menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Soekarno-
Hatta menolak, sehingga terjadilah Peristiwa 
Rengasdengklok. 
 

90. Jawab : A 
Hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
pada 18 Agustus 1945 di Pejambon diantaranya adalah 
mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta 
sebagai wakil presiden, mengesahkan UUD 1945, dan 
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membentuk KNIP untuk bertugas membantu presiden 
dalam menetapkan GBHN. 

 
91. Jawab : E 

Hasil Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den 
Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 
adalah 
o Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia 

Serikat. 
o Pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu 

Juliana sebagai pemimpinnya 
o Masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya 1 tahun 

seteleha KMB 
o Hutang-hutang Belanda selama perang kemerdekaan 

ditanggung oleh Indonesia 
Jadi, Berikut ini yang merupakan hasil Konferensi Meja 
Bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 
Agustus hingga 2 November 1949 pembentukan 
persekutuan Belanda-Indonesia dengan Ratu Belanda 
(Kerajaan Belanda) sebagai kepala negara. 

 
92. Jawab : C 

Kabinet Sukiman melakukan nasionalisasi De Javasche 
Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuan nasionalisasi De 
Javasche Bank adalah membentuk dan mempunyai bank 
sirkulasi sendiri, yaitu bank yang dapat mencetak dan 
mengedarkan mata uang.  

 
93. Jawab : D 

Pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak 
MPR melalui mekanisme voting dalam Sidang Paripurna 
MPR XII. Dampak penolakan MPR terhadap pidato 
pertanggungjawabaan tersebut adalah bahwa Presiden 
B.J Habibie tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai 
presiden Republik Indonesia. Penolakan tersebut 
diakibatkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia.  

 
94. Jawab : A 

Ajaran Mahatma Gandhi untuk memimpin rakyat India 
melawan Inggris adalah sebagai berikut. 
o Satyagraha : “jalan kebenaran”. Gerakan Satyagraha 

merupakan bentuk perlawanan yang dipimpin oleh 
Mahatma Gandhi dengan cara menolak kerjasama 
dengan pemerintah Inggris karena merasa berdiri 
dengan kebenaran, keadilan dan peri kemanusiaan. 

o Ahimsa: “non kekerasan”. Merupakan gerakan yang 
intinya tidak berbuat apa-apa, tanpa menggunakan 
kekerasan, musuh akhirnya akan kalah. 

o Hartal meletakkan pekerjaan sebagai tanda protes 
terhadap peraturan yang dianggap kurang adil atau 
sebagai tanda berkabung untuk memperingati kejadian 
yang menyediahkan.  

o Swadesi marupakan gerakan yang dicetuskan oleh 
Mahatma Gandhi yaitu bangsa India harus mampu 
mencukupi kebutuhan sendiri dengan hasil dan usaha 
sendiri. 

 
95. Jawab : B 

Insiden Teluk Babi adalah salah satu upaya dinas intelijen 
Amerika Serikat (CIA) untuk menjatuhkan pemerintahan 
Fidel Castro di Kuba pada 1961 mendorong terbentuknya 
organisasi Gerakan Non Blok (GNB). GNB bertujuan 
untuk membantu PBB dalam menciptakan perdamaian 
dunia dengan cara tidak memihak blok barat ataupun 
blok timur. 

 
96. Jawab : C 

Pada tanggal 28 Maret 1963 untuk menciptakan ekonomi 
nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme, 
Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan berupa 
Deklarasi Ekonomi (Dekon).  

 
97. Jawab : B 

Tokoh yang meluncurkan program ‘Lompatan Besar ke 
Depan” (Great Leap Forward), yang membagi 
Chinamenjadi 26 000 komune dengan tujuan menghapus 
hak milik pribadi atas penghasilan-penghasilan besar 
dalam bidang pertanian dan industri adalah Mao Zedong. 
Hal ini dilakukan melalui revolusi kebudayaan pada 
tanggal 1 Oktober 1949 yang berhasil mengubah 
Republik China menjadi Republik Rakyat China dengan 
ideologi komunis. 

 
98. Jawab : E 

Pernyataan yang benar mengenai peradaban Sungai 
Eufrat dan Tigris adalah mengenal bercocok tanam, 
menggunakan Codex Hammurabi, terdapat bangunan 
dengan model Zigurat, dan huruf tulisannya berupa 
piktograf (tulisan paku). 

 
99. Jawab : D 

Dampak kehadiran bangsa Portugis dalam 
keberlangsungan aktivitas perdagangan antarbenua yang 
melibatkan Nusantara diantaranya adalah sebagai 
berikut penyebaran bahasa Portugis di kalangan 
masyarakat di sekitar kota-kota pelabuhan. 

 
100. Jawab : D 

Australia adalah salah satu negara yang memberi 
dukungan kepada Indonesia untuk memperoleh 
kedaulatan karena partai buruh yang berkuasa di 
Australia anti-kolonialisme.  

 
GEOGRAFI 

 
101. Jawab: B 

Hubungan sosial masyarakat kota Gesselschaft 
(patembayan) dengan ciri formal, individualistis, karena 
tingkat heterogenitasnya tinggi keanekaragaman 

berbagai aspek, misal jenis mata pencaharian, genetik, 
ras, keagamaan, dan sebagainya. 
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102. Jawab: A 
Esensi teori konsentris (penggunaan lahan kota secara 
melingkar) semakin jauh dari Central Business District 
(Pusat Daerah Kegiatan) kegiatan ekonomi berkurang, 
pemukiman bertambah. 
 

103. Jawab: B 
Slum area (daerah kumuh) terbentuk di zona transisi 
karena berbatasan langsung dengan CBD (Pusat Daerah 
Kegiatan Ekonomi) sebagai tempat mencari nafkah 
sebagai kuli kasar. 
 

104. Jawab: C 
Urbanisasi (dalam arti sempit pergerakan penduduk dari 
desa atau kota kecil ke kota atau kota besar) akan selalu 
terjadi karena perbedaan ruang akan selalu terjadi atau 
akan tetap terjadi perbedaan ruang.  
 

105. Jawab: C 
Pembagian iklim Junghuhn dasar yang dipakai adalah 
ketinggian tempat kecocokan dengan tanaman budaya, 
hal ini menunjukkan tiap ketinggian mempunyai potensi 
masing-masing, potensi terkait dengan nilai kegunaan. 
 

106. Jawab: A 
Sungai konvigurasi konsekwen dengan bagiannya 
(subsekwen, resekwen, obsekwen) polanya trellis sedang 
sungai insekwen pola denritik. 

 
107. Jawab: A 

Informasi dari piramida dapat teridentifikasi, komposisi 
biologis berdasarkan jenis kelamin. Sex ratio 
(perbandingan laki dan perempuan) angka 
ketergantungan (dependency ratio) 
 

108. Jawab : C 
Faktor penghambat pemanfaatan SDA Indonesia ialah 
modal, teknologi, tenaga ahli.  

 
109. Jawab: D 

Pada peta topografi yang menggunakan garis kontur 
dapat diketahui ketinggian tempat, kemiringan, jarak 
sebenarnya.  
 

110. Jawab: E 
Sawah teknis daerah pasang surut tone (relatif) gelap, 
sedangkan tambak garam cerah dan sawah. Teknis 
pasang surut berasosiasi dengan pengairan irigasi.  
 

111. Jawab:  B 
Peta penutup vegetasi, kemiringan lereng, curah hujan.  
 

112. Jawab: E 
Homoseista : garis pada peta yang menghubungkan 
tempat yang menerima gempa pada waktu yang sama. 
 

113. Jawab: C 
Indonesia merupakan wilayah megabiodiversity 
terutama disebabkan faktor topografi (ketinggian tempat 
yang terkait suhu) daratan (ketinggian tempat) dan laut 
(kedalamannya). 

114. Jawab: A 
Taman Nasional Gunung Leuser di provinsi Aceh dan 
Sumatera Utara 
- hewan : gajah, beruang, badak, sumatera, orang 

utan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa. 
- tumbuhan : Rafflesia arnoldii, titan arum (bunga 

bangkai suweg raksasa). 
 

115. Jawab: C 
Bioenergi : energi yang dihasilkan dari makhluk hidup. 
Produk makhluk hidup tersebut dinamakan biomassa. 
Produk biomassa yang digunakan untuk pembangkit 
listrik (PLTB) di Indonesia berasal dari limbah buangan 
berupa sawit, sabut kelapa, dan serat kayu.  
Biodiesel, menghasilkan bahan bakar yang memiliki sifat 
seperti mimnyak diesel (solar) dari lemak nabati dan 
hewani. Lemak nabati dihasilkan dari kelapa sawit, 
tanaman jarak pagar, kelapa, kapuk, sirsak, srikaya, alga.  
Bioethanol, bersifat seperti premium atau gasohol dari 
karbohidrat yang berasal dari jagung, tebu, dan umbi-
umbian (ubi kayu, ubi jalar, sagu). 
 

116. Jawab: C 
Teori Tempat Sentral dapat diterapkan dengan asumsi: 
- keadaan fisis, misalnya topografi sama 
- keadaan ekonomi penduduk relatif sama 
- fasilitas transportasi 
 

117. Jawab: A 
Perkembangan kota ke daerah pinggiran terdapat: 

 Tipe konsentris (concentric development) merembet ke 
seluruh pinggiran kota 

 Tipe memanjang (linier development) mengikuti jaring 
jalan, kota berkembang sepanjang jaringan jalan 

 Tipe meloncat (leaf frog development)  kota yang 
tumbuh terpisah dari kota induk  

 
118. Jawab: C 

Iklim Oldeman 
 

Tipe Iklim  Jumlah bulan basah 

A > 9 

B 7 – 9 

C 5 – 6 

D 3 – 4 

E < 3 
 

Catatan:  
- > 200 mm: bulan basah 
- 100 – 200 mm: bulan lembab 
- < 100 mm: bulam kering 
Kegunaan untuk pertanian padi sawah 
 

119. Jawab: D 
Gradien Barometer Vertikal, tiap naik 8 meter (8,5 
meter) tekanan udara berkurang 1 milibar. 

TLembang  = 1000 mb – 1 1 mb 
110 740

8

 
 
 

  

 = 1000 mb – 1 mb (45) 
 = 1000 mb – 45 mb 
 = 955 mb 
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120. Jawab: A 
Tekstur holokristalin (semua komposisi disusun oleh 
kristal sempurna, disebut pula tekstur phaneritis) 
terbentuk karena membeku sangat lambat. 

 

 

SOSIOLOGI 
 
121. Jawab : B 

Metode yang tepat dalam penelitian sosial yang 
bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah 
satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat adalah 
studi kasus (case study) 

 
122. Jawab : D 

Kontravensi adalah sikap mental tersembunyi terhadap 
orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu 
golongan tertentu. Contohnya, para pendukung calon 
presiden X menyebarkan berita bohong kepada 
pendukung calon presiden Y, begitu pula dengan 
sebaliknya. Hal ini dilakukan agar terbentuk opini yang 
menyesatkan, sehingga kedua belah pihak memiliki 
informasi yang tidak benar. 

 
123. Jawab : A 

Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan 
atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk 
menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya 
lebih mendalam dari imitasi. Imitasi adalah merupakan 
suatu kecenderungan untuk meniru orang lain. 

 
124. Jawab : C 

Saat ini informasi dan kemajuan teknologi berkembang 
dengan cepat. Keadaan ini mengakibatkan kehidupan 
masyarakat menjadi modern. Menurut Max Weber 
masyarakat modern memiliki ciri-ciri sebagai berikt 
berpikir rasional, bersifat sekuler, orientasi jauh 
kedepan, dan adanya sistem pengumpulan data yang 
baik. 

 
125. Jawab : E 

Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan 
pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan 
sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. 
Berikut ini merupakan tujuan dari akomodasi adalah 
mengusahakan peleburan antara kelompok yang 
terpisah, mengurangi pertentangan akibat adanya 
perbedaan paham, mencegah meledaknya suatu 
pertentangan untuk sementara waktu, dan 
memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok 
yang terpisah. 

 
126. Jawab : D 

In-group feeling adalah suatu perasaan yang kuat sekali 
bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan 
kelompok yang bersangkutan. Sikap ini dapat 
menghambat terjadinya asimilasi dalam masyarakat. 

 
127. Jawab : E 

Kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley 
dibedakan menjadikan dua yaitu kelompok primer dan 

sekunder. Ciri-ciri kelompok primer adalah antar anggota 
terjadi interaksi yang sangat erat, bersifat irasional dan 
tanpa pamrih, saling kenal mengenal (face to face), dan 
jumlah anggotanya kecil. 

 
128. Jawab : C 

Planned expressive group merupakan suatu kerumunan 
yang pusat perhatiannya tak begitu penting, tetapi 
mempunyai persamaan tujuan yang tersimpan dalam 
aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang 
dihasilkannya. Berikut ini yang merupakan contoh dari 
planned expressive group adalah orang-orang yang 
sedang berdansa, berpesta, dan sebagainya. 

 
129. Jawab : C 

Perbedaan kehidupan antara masyarakat kota dan desa, 
mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Faktor pendorong 
masyarakat desa melakukan urbanisasi adalah kaum 
muda di desa banyak yang tertekan oleh adat istiadat 
yang monoton, kesempatan untuk menambah wawasan 
di desa tidak banyak, di desa kurang lapangan pekerjaan, 
dan kurangnya fasilitas hiburan di desa. 

 
130. Jawab : A 

Gambar menjelaskan mengenai bentuk stratifikasi sosial 
yang bersifat. Stratifikasi sosial terbuka atau dikenal 
dengan open social stratification adalah terbentukan 
jejaring kehidupan di masyarakat yang mana setiap 
bagian anggota masyarakat mempunyai kesempatan 
untuk berusaha dengan kecakapannya sendiri menuju ke 
lapisan yang lebih tinggi. 

 
131. Jawab : C 

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung 
jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan 
perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat 
berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap 
pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau 
kebiasaan masyarakat. Contohnya anak perempuan 
menyukai boneka frozen dan segala sesuatu yang 
berwarna pink. Sementara, anak laki-laki menyukai  
robot dan segala jenis mobil-mobilan. 

 
132. Jawab : E 

Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang diulang-
ulang dalam bentuk yang sama. Apabila suatu kebiasaan 
diterima sebagai sebagai norma pengatur, maka 
kebiasaan disebut sebagai tata kelakukan (mores). 

 
133. Jawab : D 

Lembaga sosial adalah suatu jenis lembaga yang 
mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan 
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hubungan antar manusia. Ciri-ciri lembaga sosial adalah 
sebagai berikut. 

 memiliki tingkat kekebalan dalam masyarakat 

 adanya lambang-lambang tertentu 

 mempunyai satu atau beberapa tujuan 

 memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis untuk 
mengatur perilaku anggotanya 

 suatu organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang 
terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan 

 
134. Jawab: E 

Inovasi (innovation), pada cara adaptasi init perilaku 
seseorang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat 
dengan menggunakan cara yang dilarang masyarakat. 
Contohnya seorang kepala rumah tangga yang ingin 
mendapatkan penghasilan tambahan untuk mencukupi 
kebutuhan keluarganya melakukan korupsi. 

 
135. Jawab : B 

Menurut Max Weber, teori interaksionisme simbolik 
merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh individu 
didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap 
lingkungan sekitarnya. Makna sosial diperoleh melalui 
proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-
simbol di sekitarnya. Contohnya, seorang anak remaja 
menggunakan sepatu bermerk dan barang barang 
bermerk untuk menunjukan status sosialnya. 

 
136. Jawab : D 

Mobilitas sosial antargenerasi adalah mobilitas sosial 
yang terjadi pada dua generasi atau lebih. Contohnya 
mobilitas sosial antara kakek, ayah, dan anak atau ayah 
dan anak. Jadi, kakek seorang penjual sayur, ayah 
seorang pengusaha, dan anak seorang konglomerat 
merupakan contoh mobilitas sosial antargenerasi vertikal 
naik. Hal ini dikarenakan kedudukan atau status sosial 
dalam suatu generasi mengalami peningakatan. 
 

137. Jawab : A 
Menurut Lewis Coser bahwa konflik tidak hanya 
berdampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif, 
hal ini dikenal sebagai katup penyelamat (savety-valve). 

Dampak positif konflik diantaranya adalah sebagai 
berikut. 

 Menjadi jembatan agar suatu masyarakat bisa 
menyesuaikan kembali terhadap nilai dan norma. 

 Meningkatkan solidaritas antar individu maupun 
kelompok dalam masyarakat. 

 Mengurangi rasa ketergantungan terhadap suatu 
individu maupun kelompok.  

 Menciptakan harmoni dan keteraturan di masyarakat 
dengan cara memunculkan kembali norma-norma lama 
maupun norma baru yang muncul setelah terjadi 
konflik. 

 Alat untuk menyeimbangkan kekuatan di dalam 
masyarakat. 

 Memunculkan kompromi baru antara pihak yang 
bersangkutan.  

 

138. Jawab : B 
Pada masyarakat dengan sistem stratifikasi tertutup, 
mobilitas sosial sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh 
status dan strata sosial ditentukan sejak lahir, 
perkawinan bersifat endogami, dan masyarakat bersifat 
homogen. 

 
139. Jawab : E 

Sosiologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji gejala-gejala 
sosial mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik 
antara aneka gejala-gejala sosial berikut ini yaitu gejala 
ekonomi dan agama, gejala keluarga dengan moral, 
gejala hukum dengan ekonomi, dan gerak masyarakat 
dengan politik. 

 
140. Jawab : E 

Alat-alat pengedalian sosial untuk mencegah dan 
mengatasi perilaku menyimpang dapat dikelompokan 
menjadi lima (5) yaitu sebagai beriku. 

 menimbulkan rasa takut 

 menciptakan sistem hukum 

 mengembangkan rasa malu 

 memberikan penghargaan pada anggota masyarakat 

 mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan 
kebaikan norma. 

 
EKONOMI 

 
141. Jawab B 

Penting tidaknya suatu kebutuhan dinamakan intensitas 
kebutuhan, jenis kebutuhan menurut intensitasnya 
dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier 

 
142. Jawab D 

 

Bila terjadi peningkatan harga salah satu barang maka 
kurva budget line akan berotasi ke dalam (BL1 ke BL2) 
dengan sumbu barang yang tidak mengalami perubahan 
harga, sebaliknya bila harga salah satu barang turun 
maka akan ada rotasi keluar. Bila ada peningkatan 
pendapatan kurva budget line akan bergeser ke kanan, 
sedangkan bila pendapatan menurun kurva budget line 
akan bergeser ke kiri 

 
143. Jawab A 

TC = FC + VC, TC = total cost = biaya total 
FC = fixed cost = biaya tetap (tidak tergantung Q) 
VC = variable cost = biaya variabel (tergantung Q) 
Bila TC = Q

2
+2Q+ 50, maka FC = 50 , VC= Q

2 
+ 2Q 
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144. Jawab A 
Fungsi permintaan : Pd = -aQ + b, atau Qd = -aP + b 
dalam fungsi permintaan hubungan antara harga dan 
jumlah barang berhubungan terbalik. 
100- 2P – 3Q = 0→ -2P = 3Q 
Q-2P- 120=0→Q = 2P 
150Q-5-P= 0→150 Q = P 
0,5P – 6P -200+2Q=0→ -5,5 P = -2Q 
4Q -2P -25 = 0→4Q = 2P 

 
145. Jawab A 

Kebijakan harga maksimum artinya pemerintah 
menerapkan harga di bawah harga keseimbangan, 
sehingga akibatnya harga akan lebih rendah akibatnya 
terjadi kelebihan permintaan (excess demand) dan 
kekurangan penawaran (shortage supply) 

 
146. Jawab B 

Dik :  

P Q 

8.000 
10.000 

200 
180 

Dit : koefisien elastisitas…? 
Jawab  : 

Elastisitas =
  

  
 
 

 
=
  

    
 
    

   
      

E<1 maka inelastis 
 

147. Jawab: B 
Barang inferior merupakan barang yang bila terjadi 
kenaikan pendapatan maka permintaan terhadap barang 
ini akan menurun dan sebaliknya bila pendapatan turun 
maka permintaan terhadap barang ini naik atau 
merupakan barang yang mempunyai elastisitas 
pendapatan yang negatif 

 
148. Jawab: A 

Produsen yang dalam jangka Panjang akan memperoleh 
laba normal adalah produsen yang berada di pasar 
persaingan sempurna dan pasar persaingan 
monopolistik, karena di pasar ini jumlah penjual dan 
pembeli banyak dengan barang yang dijual relatif sama 
sehingga tingkat persaingan tinggi maka sukar 
memperoleh laba  

 
149. Jawab: A 

Pembeli super marginal merupakan pembeli yang 
mampu membeli barang di atas harga keseimbangannya 

 
150. Jawab: C 

BPR boleh melakukan kegiatan menerima tabungan dan 
deposito serta menyalurkan kredit BPR dilarang 
melakukan kegiatan perasuransian, perdagangan valuta 
asing dan menerima giro. 

 
151. Jawab: A 

Bauran pemasaran yang dilakukan oleh manajemen 
pemsaran dikenal dengan istilah 4P yaitu : Product, 
place, price, promotion 

 
 

152. Jawab A 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
a. Pajak daerah 
b. Retribusi daerah 
c. Bagian laba BUMD 
d. Penerimaan dari dinas-dinas 
e. Lain-lain PAD yang sah : 

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan 

- jasa giro 
- pendapatan bunga 
- keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 
- komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh 
daerah 

 
153. Jawab E 

Perseroan terbatas terbuka sahamnya bisa dimiliki oleh 
masyarakat umum, maka dalam pengangkatan dan 
pemberhentian direktur dilakukan dalam rapat umum 
pemegang saham 

 
154. Jawab E 

- Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dihitung 
dengan pendapatan nasional, misalnya dengan Gross 
Domestic Product (GDP) nya 

 

                     
         

    
      

GDPt = GDP  tahun t 
GDP 0 = GDP tahun dasar 
Berdasarkan rumus tersebut bila ada penurunan 
pertumbuhan ekonomi 2019, menunjukkan selisih 
pendapatan nasional tahun 2018-2019 lebih kecil 
dibandingkan selisih tahun 2017-2018. 

   
155. Jawab: D 

Inflasi menunjukkan kenaikan tingkat harga, bila 
kenaikan harga lebih tinggi dari kenaikan upah, maka 
kesejahteraan buruh akan semakin berkurang. 

 
156. Jawab: B 

Kebijakan kontraktif yang dilakukan pemerintah biasanya 
berkaitan dengan kebijakan fiskal (kebijakan yang 
berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran). 
Kebijakan yang dilakukan dengan menurunkan belanja 
negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini 
bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan 
mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan 
lebih besar daripada pengeluarannya 

 
157. Jawab: A 

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-
harga secara umum dan terus menerus (continue) 
bekaitan dengan mekanisme pasar yang berkaitan 
dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai 
faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat 
dan ketidaklancaran distribusi barang. 
Bila nilai inflasi tahun 2021 lebih tinggi dari inflasi tahun 
2020 menunjukkan tingkat inflasi yang menurun, 
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walaupun tingkat inflasi menurun tetapi tingkat harga 
tetap naik (karena ada inflasi). 

 
158. Jawab: D 

Kebijakan pemerintah menaikkan harga US$ 
menyebabkan nilai rupiah turun yang dinamakan 
devaluasi. Ada devaluasi akan mendorong ekspor dan 
menurunkan impor  

 
159. Jawab: D 

Modal akhir = modal awal + pendapatan – beban – prive 
Modal awal = modal akhir –pendapatan + beban+ prive 

   = 75.000.000  - 50.0000.000 + 15.000.000 + 
2.500.000 = 42.500.000 

160. Jawab: E 
Jurnal khusus ada 4 macam : 
a. Jurnal khusus penjualan ; untuk mencatat penjualan 

secara kredit 
b. Jurnal khusus pembelian : untuk mencatat pembelian 

secara kredit 
c. Jurnal khusus penerimaan kas : untuk mencatat 

penjualan tunai, penerimaan pendapatan/piutang 
d. Jurnal khusus pengeluaran kas ; untuk mencatat 

pembelian tunai, pembayaran beban/utang 
Dalam soal ada transaksi pembelian secara tunai maka 
dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas 

 


