
 

1. 



 
2. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Pd = 50-2Q, sedangan fungsi 

penawarannya adalah Ps = -30+2Q. Setiap barang dikenai pajak sebesar Rp 5,00 per 

unit. Keseimbangan harga dan jumlah setelah pajak adalah sebesar… 

a. (12,17) 

b. (13,18) 

c. (12,5),(18,5) 

d. (12,5),(18,75) 

e. (13,5),(17,75) 

Jawaban : D 

T = 5/unit 

Pd = 50-2Q 

Ps = -30+2Q = -30 + 2Q + 5 

Ps’          = -25 + 2Q 

Keseimbangan setelah pajak: 

Pd = Ps’ 

50-2Q = -25 + 2Q 

50 + 25 = 2Q + 2Q 

75 = 4Q 

18,75 = Q 

 

Ps = -25 + 2Q 

     = -25 + 2(18,75) 

     = -25 +37,5 

P    = 12,5 

Keseimbangan setelah pajak = (12,5),(18,75) 

 

3. Cateris paribus dalam hukum permintaan dan penawaran adalah anggapan bahwa 

faktor lain dianggap… 

a. Naik 

b. Turun 

c. Berubah-ubah 

d. Konstan 

e. Tidak menentu 

Jawaban: B 

Cateris paribus adalah istilah dari bahasa Yunani yang jika diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia artinya “faktor lain dianggap tetap/konstan”. 

 

4. Salah satu kebijakan moneter untuk menekan deflasi adalah 



 
A. Mengurangi jumlah pengeluaran 

B. Menaikkan pajak 

C. Menaikkan suku bunga 

D. Membeli surat berharga 

E. Menurunkan suku bunga 

 

Jawaban : E 

Pembahasan 

Menurunkan suku bunga. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank 

Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara 

menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika Bank Sentral menaikkan suku 

bunga berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menguragi 

inflasi. Sedangkan jika Bank Sentral menurunkan suku bunga berarti bertujuan untuk 

menambah jumlah uang yang beredar dan menguragi deflasi 

 

5. Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas 

ekonomi dan sosial adalah fungsi uang sebagai…. 

a. satuan hitung 

b. pembayaran yang sah 

c. alat tukar menukar 

d. pemindah kekayaan 

e. Penunjang kegiatan ekonomi dan sosial 

Jawaban: E.  

Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas 

ekonomi dan sosial, sebagai turunan dari fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan 

satuan hitung. 

6. Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan investasi, termasuk 

investasi yang berasal dari negara asing. Manfaat dari adanya investasi adalah sebagai 

berikut, kecuali… 

a. Tingginya angka pengangguran 

b. Mendorong peningkatan produksi secara kuantitas 

c. Terbangunnya pabrik baru 

d. Terbukanya lapangan kerja baru 

e. Terpenuhinya modal untuk membuka usaha baru 

Jawaban : A 

Pembahasan: 

Beberapa manfaat investasi bagi suatu negara ialah : 

✔ Mendorong peningkatan produksi secara kuantitas 

✔ Terbangunnya pabrik baru 

✔ Terbukanya lapangan kerja baru 

✔ Terpenuhinya modal untuk membuka usaha baru 



 
 

7. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembangunan Ekonomi kecuali... 

a.    Jumlah penduduk  dan kualitas penduduk   

b.    Sistem sosial dan sikap masyarakat 

c.    Sumber daya modal dan teknologi 

d.    Sumber daya alam 

e.    Menumbuhkan tingkat pengangguran 

Jawaban : E 

Pembahasan: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi diantaranya ialah : 

✔ Jumlah penduduk dan SDM penduduk 

✔ Sistem sosial dan sikap masyarakat 

✔ Sumber daya modal dan teknologi 

✔ Sumber daya alam 

✔ Dll 

 

8. Hari ini Johnny menukarkan mata uang Korea Selatan yaitu Won dengan Rupiah di 

salah satu bank konvensional yang ada di Jogjakarta. Kurs yang berlaku saat itu 

adalah… 

a. Kurs jual 

b. Kurs tengah 

c. Kurs beli 

d. Kurs Won 

e. Kurs Rupiah 

Jawaban: C 

Pembahasan: 

Kurs beli adalah kurs yang berlaku jika bank melakukan pembelian mata uang asing 

dari orang yang menukar mata uang.  

9. Keuntungan dari adanya perdagangan bebas akan dinikmati oleh negara… 

a. Negara eksportir 

b. Negara importir 

c. Negara maju 

d. Negara berkembang 

e. Negara-negara yang terlibat 

Jawaban: E 



 
Pembahasan: 

Perdagangan bebas dilakukan oleh negara yang berbeda keuntungan yang timbul 

karena adanya perdagangan internasional tentu saja akan dinikmati oleh negara-

negara yang ikut terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional.  

10. Beberapa pungutan yang merupakan pembayaran kepada kas Negara yang dilakukan 

oleh mereka yang menggunakan jasa Negara seperti parkir, kebersihan,  ijin bangunan 

dll disebut ? 

a. Iuran negara      d. Sumbangan 

b. Pajak                 e. Subsidi 

c. Retribusi 

Jawaban: C 

Pembahasan: 

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.  

 

11. Yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang dikelola lembaga negara/ 

kementerian adalah : 

a. Lelang, SIM dan Pass Kayu     d. Minyak mentah 

b. Gas Negara                               e. Hasil Laut. 

c. Hasil Tambang 

Jawaban: A 

Pembahasan: 

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi yaitu penerimaan yang 

bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber 

daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, 

dan penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah. 

 

12. Perhatikan manfaat dan tujuan penghitungan pendapatan nasional di bawah ini: 

1) Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara 

2) Dapat membandingkan perekonomian antar daerah 

3) Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan 

4) Mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat 

5) Mengetahui pertumbuhan perekonomian negara 

6) Dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi 

Tujuan dari penghitungan pendapatan nasional ditunjukkan oleh kombinasi angka… 

a. 1) 2) 3) 

b. 2) 4) 6) 

c. 1) 5) 6) 



 
d. 3) 3) 5) 

e. 1) 3) 6) 

Jawaban: C 

Pembahasan: 

Terdapat 5 tujuan dari penghitungan pendapatan nasional, yaitu: 

1) Mengetahui tingkat kemakmuran 

2) Mengetahui struktur perekonomian 

3) Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi 

4) Mengetahui perbandingan kemajuan teknologi antar negara 

5) Dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi 

13. Jika pendapatan nasional di suatu negara lebih besar daripada tingkat pertumbuhan 

penduduknya, hal tersebut menunjukkan bahwa… 

a. Terjadi keseimbangan pendapatan masyarakat 

b. Harga barang dan jasa mengalami peningkatan 

c. Pertambahan penduduk lambat 

d. Pendapatan perkapitanya meningkat 

e. Pendapatan perkapita menurun 

Jawaban: D 

Pembahasan: 

Pendapatan perkapita dihitung dengan melakukan pembagian antara pendapatan 

nasional denga jumlah penduduk. Sehingga jika pendapatan nasional bertambah lebih 

besar daripada pertumbuhan penduduknya, hal ini akan menghasilkan pendapatan 

perkapita yang ikut bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

14. Salah satu peran dari rumah tangga konsumen sebagai pelaku kegiatan ekonomi 

adalah  ... 

a. Memperoleh balas jasa 

b. Mengatur kegiatan ekonomi 

c. Sebagai penghasil barang dan jasa 

d. Sebagai pengguna faktor produksi 

e. Sebagai penggerak kegiatan ekonomi  

Jawaban: A 



 
Pembahasan: 

Rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi  sehingga  rumah 

tangga konsumen akan memperoleh balas jasa berupa upah, sewa, bunga, dan laba. 

 

15. Salah satu kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan adalah  ... 

a. Menggunakan barang dan jasa  

b. Faktor menyediakan faktor produksi  

c. Menggunakan faktor produksi 

d. Menerima pembayaran atas penyerahan faktor produksi 

e. Mengatur jalannya kegiatan produksi 

Jawaban: C  

Pembahasan: 

Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang atau 

jasa.  Menggunakan faktor-faktor produksi oleh perusahaan akan mengurangi nilai 

atau menghabiskan nilai dari faktor-faktor produksi tersebut.  

16. Air merupakan kebutuhan pokok dan sangat vital bagi kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, usaha penyaluran air minum di Indonesia dikelola oleh negara. hal ini 

dilakukan dengan tujuan utama untuk… 

a. Agar negara memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya 

b. Agar masyarakat dapat menikmati secara merata sehingga tercipta kemakmuran 

c. Agar tidak terjadi persaingan antara pihak-pihak perusahaan lain 

d. Agar negara dapat memperoleh dana dari aktvitas penyaluran air untuk 

masyarakat 

e. Agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan negara 

Jawaban: B 

Pembahasan: 

Penyaluran sumber daya air oleh negara sudah diatur dalam UU 1945 Pasat 33. Yang 

intinya mengatakan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hayat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran  masyarakat, termasuk air 

 

17. Perbedaan pasar monopoli dengan pasar monopoli jika dilihat dari jumlah penjual dan 

pembeli adalah pada pasar monopoli terdapat… 

a. Satu pembeli banyak penjual, pada pasar monopolistic satu penjual banyak 

pembeli 

b. Satu penjual banyak pembeli, pada pasar monopolistic satu pembeli banyak 

penjual 

c. Satu pembeli satu penjual, pada pasar monopolistic satu pembeli banyak penjual 



 
d. Satu pembeli banyak pejual, pada pasar monopolistic banyak pembeli dan penjual 

e. Banyak pembeli satu penjual, pada pasar monopolistic banyak pembeli dan 

penjual 

Jawaban: E 

Pembahasan: 

Pasar monopoli memiliki ciri-ciri utama yaitu satu penjual dan pembeli yang banyak. 

Sedangkan pasar monopolistic penjual dan pembelinya hampir setara. 

 

18. Di dalam masa pandemi seperti ini, resesi menjadi ancaman yang tak dapat dihindarkan. 

Dalam hal ini, kebijakan fiskal untuk tetap berupaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi adalah melalui… 

a. Menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah 

b. Meningkatkan pajak dan menurunkan belanja pemerintah 

c. Meningkatkan tagihan PLN dan meningkatkan produksi listrik negara 

d. Meningkatkan tingkat suku bunga dan Membeli surat berharga 

e. Meningkatkan cadangan kas minimun dan memperketat kredit 

Jawaban : A 

Pembahasan: 

Dalam masa pandemi seperti saat ini tentunya banyak kegiatan ekonomi yang 

terhambat dan banyak orang kehilangan pekerjaan karna perusahaan juga mengurangi 

pekerjanya. Akibatnya resesi ekonomi juga akan menghantam hampir seluruh negara 

di dunia. Dengan lesunya perekonomian, tentunya harus ada stimulus yang mendorong 

terjadinya kegiatan ekonomi. Salah satunya dengan menurunkan tingkat pajak dan 

menaikkan tingkat belanja pemerintah. Dengan demikian tentunya tingkat konsumsi 

agregat akan meningkat dan akan meningkatkan tingkat produksi agregat. 

 

19. Ketika inflasi tinggi, maka negara akan sedikit menghambat laju pertumbuhan ekonomi 

untuk menstabilkan harga melalui pengurangan uang yang beredar di masyarakat. 

Dalam hal ini, kebijakan fiskal memiliki peran untuk ikut dalam andil mengatasi inflasi 

tersebut yaitu melalui jenis kebijakan… 

a. Ekspansif 

b. Kontraksional 

c. Kontraktif 

d. Sparatis 



 
e. Progresif 

Jawaban : B 

Pembahasan: 

Dalam keadaan inflasi, peran kebijakan fiskal adalah dengan cara mengurangi uang 

beredar dengan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif. Seperti meningkatkan nilai 

pajak dan mengurangi belanja pemerintah 

20. Pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan sistem perekonomian disebut 

pengangguran… 

a. Pengangguran siklis 

b.Pengangguran musiman 

c. Pengangguran friksional 

d. Pengangguran struktural 

e. Pengangguran terbuka 

Jawaban: D 

Pembahasan: 

Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya 

a. Pengangguran Struktural Bentuk pengangguran ini sebagian besar didefinisikan 

sebagai pengangguran yang dihasilkan dari nilai yang dipersepsikan dan 

keterampilan yang dibawa seseorang ke pekerjaan melawan keterampilan yang 

dibutuhkan oleh pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dengan benar. 

b. Pengangguran Siklis Pengangguran siklis mirip dengan pengangguran struktural 

dalam hal siklus bisnis juga sangat dinamis, dan berubah setiap saat. Ketika 

ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih  banyak pekerja, dan 

tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke 

bawah, pengangguran meningkat, ketika perusahaan membiarkan pekerja pergi, 

dan berhenti mempekerjakan mereka dengan cepat sebelum pension, seperti 

yang mereka lakukan dalam periode ekonomi yang kuat. 

c. Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan 

sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang 

ada. Menurut para ekonom seperti Keynes dan Lerner, pengangguran friksional 

adalah jenis pengangguran yang cukup konsisten dengan kondisi lapangan kerja 

penuh dalam suatu ekonomi. Pengangguran friksional disebabkan oleh kesulitan 

dalam mendapatkan pekerja dan lowongan bersama. 



 
Oleh karena itu masalah pengangguran friksional harus ditangani oleh beberapa 

alat khusus untuk mengatasi mobilitas tenaga kerja seperti penyebaran informasi 

tentang peluang kerja, pengaturan pekerjaan melalui pertukaran pekerjaan, 

peningkatan fasilitas transportasi dll, dapat membantu mengurangi besarnya 

gesekan pengangguran. 

d. Pengangguran Musiman. Industri tertentu mungkin hanya terbuka untuk bisnis 

pada periode tertentu selama tahun kalender (bayangkan penjual pohon Natal 

beroperasi di luar tempat parkir mal, toko es krim di tepi pantai yang tutup 

setelah Hari Buruh, atau dalam skala yang lebih besar, sebuah pertanian di Iowa 

yang memproduksi jagung secara musiman.) Pengangguran untuk industri 

musiman meningkat pada periode yang tidak sibuk, dan angka pengangguran 

AS mencerminkan masalah musiman itu dalam jumlah bulanan mereka. 

e. Pengangguran Regional. Pengangguran regional adalah masalah besar 

juga. Pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri lainnya bergantung pada 

batasan geografis, cuaca, dan permintaan konsumen.  Tidak diragukan lagi, 

Florida Selatan mengalami penurunan dari wisatawan setelah pertengahan 

April, ketika cuaca mulai membaik di negara bagian Utara.  Itu mengarah pada 

penurunan permintaan untuk pekerja musiman, dan tingkat pengangguran yang 

lebih tinggi untuk karyawan regional. 

f. Pengangguran Sukarela. Beberapa pekerja, karena berbagai alasan, memilih 

untuk tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja. Pikirkan pekerja industri 

perangkat lunak yang mengambil paket pesangon besar dari perusahaan 

terakhirnya, dan dapat hidup dengan nyaman selama enam bulan dengan 

uangnya.  Dia mungkin mengambil cuti 90 hari, dan menghabiskan 90 hari 

berikutnya mencari pekerjaan. Atau, seseorang yang sejahtera dapat 

memutuskan bahwa mereka lebih suka mengumpulkan tunjangan pemerintah 

seperti kesejahteraan yang memasuki dunia kerja.  

g. Pengangguran Santai. Dalam industri seperti konstruksi bangunan, katering atau 

pertanian, di mana pekerja dipekerjakan sehari-hari, ada kemungkinan 

pengangguran kasual terjadi karena kontrak jangka pendek, yang dapat 

dihentikan kapan saja. Jadi, ketika kontrak pekerja berakhir setelah penyelesaian 

pekerjaan, ia harus mencari pekerjaan di tempat lain, yang kemungkinan besar 

akan ia dapatkan tergantung pada keadaan atau ia mungkin mendapatkan 



 
kontrak baru dengan perusahaan yang sama ketika beberapa pekerjaan baru 

dimulai. Demikian pula, mungkin ada pekerjaan kausal pekerja tambahan di 

beberapa tempat seperti galangan kapal selama terburu-buru memuat atau 

membongkar. 

h. Pengangguran Teknologi. Semacam pengangguran struktural dapat terjadi 

dalam suatu perekonomian sebagai akibat dari peningkatan 

teknologi. Pengangguran seperti itu dapat digambarkan sebagai pengangguran 

teknologi. Karena pengenalan mesin baru, peningkatan dalam metode produksi, 

alat hemat tenaga kerja dll, beberapa pekerja cenderung diganti oleh mesin. 

Pengangguran teknologi pada dasarnya diciptakan oleh pengenalan mesin. Tapi, 

itu adalah fenomena sementara.  Dalam jangka panjang, pengembangan yang 

dipengaruhi oleh penggunaan lebih banyak modal mengarah pada diversifikasi 

kegiatan dan promosi banyak industri yang bersekutu yang akan menciptakan 

peluang kerja tambahan. Pekerja yang menganggur akan terserap dengan cara 

yang lebih menguntungkan. 

i. Pengangguran Kronis. Ketika pengangguran cenderung menjadi fitur jangka 

panjang suatu negara itu disebut "pengangguran kronis."  Negara-negara 

terbelakang menderita pengangguran kronis karena lingkaran setan kemiskinan. 

Kurangnya sumber daya yang dikembangkan dan kurang pemanfaatannya, 

pertumbuhan populasi yang tinggi, terbelakang, keadaan teknologi yang 

primitif, pembentukan modal yang rendah, dll. Adalah penyebab utama 

pengangguran kronis di negara-negara terbelakang. 

j. Pengangguran Terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran 

yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. 

Entah karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan 

ataupun lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja yang 

rendah. Beberapa alasan yang adanya pengangguran terselubung ialah kurang 

terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Selain itu, baru 

mulai bekerja atau kurang pengalaman dalam bekerja dan keterpaksaan 

seseorang  yang membuat bekerja tidak sesuai dengan bakat dan 

keterampilannya. Contoh pengangguran terselubung adalah seseorang dengan 

gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru, padahal seharusnya seorang dengan 

gelar hukum bekerja menjadi hakim, pengacara, atau jaksa. 

https://www.merdeka.com/tag/kemiskinan/


 
 

21. Pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian disebut 

pengangguran… 

a. Pengangguran siklis 

b.Pengangguran musiman 

c. Pengangguran friksional 

d. Pengangguran struktural 

e. Pengangguran terbuka 

 

Jawaban: A 

Pembahasan: Tercantum dalam pembahasan soal nomor 19 

 

22. Peta dinamis merupakan peta yang menggambarkan keadaan obyek yang mudag 

berubah. Berikut contoh dari peta dinamis yaitu…. 

A. Peta Geologi 

B. Peta Geomorfologi 

C. Peta Penggunaan Lahan 

D. Peta Dunia 

E. Peta Tanah 

Pembahasan: (C) 

Peta geologi, peta geomorfologi, dan peta tanah merupakan jenis peta stasioner. 

Sedangkan peta dunia merupakan peta umum. 

 

23. Wilayah pegunungan berpotensi dikembangkan untuk tujuan wisata. Pembangunan 

villa-villa mendukung tujuan tersebut. Selain itu, penduduk mulai ramai membangun 

rumah dan membuka ladang dengan membuka lahan baru. Selain udara sejuk dan tanah 

subur, lingkungan pegunungan dianggap nyaman sebagai tempat tinggal. Kondisi ini 

ternyata memperburuk daerah hilir yang mengalami banjir setiap musim hujan. 

Fenomena tersebut sesuai dengan prinsip geografi, yaitu.... 

A. Korologi 

B. Interaksi 

C. Penyebaran 

D. Deskripsi 

E. Interelasi   

Pembahasan: (E) 

Adanya potensi wisata suatu daerah menyebabkan terjadinya fenomena lain. Sehingga 

prinsip geografi yang tepat dalam mengkaji fenomena tersebut yaitu interelasi karena 

menjelaskan hubungan antarfenomena yang terjadi di bumi. 

 

24. Indonesia memiliki berbagai jenis tanah. Setiap jenis tanah memiliki sifat fisik dan 

kimia. Contohnya tanah alluvial yaitu tanah yang berasal dari endapan material halus 

oleh aliran sungai. Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki tanah alluvial. 

Fenomena tersebut menunjukkan kajian geografi yaitu aspek…. 



 
A. Morfologi 

B. Nonbiotik 

C. Topologi 

D. Ekonomi 

E. Nonfisik 

Pembahasan: (B) 

Aspek fisik geografi meliputi topologi, biotik, dan nonbiotik. Aspek topologi seperti 

letak wilayah, bentuk muka bui, dan batas wilayah. Aspek biotik seperti karakteristik 

manusia, hewan, dan tumbuhan. Aspek nonbiotik seperti batuan, tanah, air, dan 

atmosfer. Sehingga berdasarkan soal tersebut tanah merupakan salah satu dari aspek 

fisik nonbiotik. 

 

25. Bukit Barisan memanjang dari utara hingga selatan Pulau Sumatra. Pegunungan ini 

terbentuk karena aktivitas lempeng tektonik. Fenomena tersebut berkaitan dengan 

konsep geografi yaitu…. 

A. Pola 

B. Lokasi 

C. Interaksi 

D. Morfologi 

E. Keterjangkauan  

Pembahasan : (D) 

Bukit Barisan terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng tektonik yang merupakan 

bagian dari pegunungan mediterania. Bentuk permukaan bumi berupa relief yang 

terjadi akibat proses tektonik dapat dikaji menggunakan konsep morfologi. 

 

26. Tenaga endogen berupa aktivitas vulkanik ditunjukkan oleh fenomena…. 

A. Terbentuknya kaldera 

B. Terjadinya gempa dalam 

C. Lipatan pada batuan 

D. Gerak lempeng divergen 

E. Pembentukan batuan beku 

Pembahasan: (A) 

Vulkanik merupakan gejala fenomena alam yang disebabkan tenaga endogen berupa 

gerakan magma. Kaldera adalah kawah besar atau runtuhan batuan ke dalam dapur 

magma. Contohnya Danau Toba yang terbentuk karena letusan sangat besar. Terjadinya 

gempa dalam, lipatan, dan gerak lempeng merupakan gejala tektonik. Pembentukan 

batuan beku disebut proses pembekuan fisik.  

 

27. Perhatikan fenomena berikut ini! 

1) Daerah Greenland bergerak menjauhi Eropa 

2) Madagaskar menjauhi Afrika Selatan 

3) Benua Amerika bergerak ke barat sehingga Samudra Atlantik meluas 

Fenomena tersebut disebabkan oleh…. 

A. Pencairan es di kutub secara massif 



 
B. Perluasan Benua Antartika akibat pembekuan es 

C. Pergerakan pecahan Benua Gondwana ke arah kutub 

D. Pergerakan pecahan Laurasia kea rah ekuator 

E. Pergerakan pecahan super Pangea kea rah ekuator 

Pembahasan: (E) 

Pernyataan tersebut merupakan bukti-bukti teori Apungan Benua. Teori ini ditemukan 

oleh Alfred Wegener sebagai awal mula pembentukan permukaan bumi. Dahulu bumi 

berasal dari dataran luas yang terpecah-pecah akibat pergerakan dasar laut. Pecahan 

tersebut bergerak kea rah barat menuju ekuator. Arah gerak pecahan daratan tersebut 

dipengaruhi rotasi bumi. 

 

28. Batuan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat orname dan perhiasan yaitu…. 

A. Intan, pirit, dan andesit 

B. Marmer, batu asbak, dan belerang 

C. Korondum, topaz, dan turmalin 

D. Breksi, batu permata, dan kuarsa 

E. Schist, obsidian, dan pirit 

Pembahasan: (C) 

Batu yang memiliki nilai ekonomi tinggi yaitu batu sejenis permata. Batuan ini 

termasuk batu metamorf thermal-pneumatolik. Contoh batu permata adalah intan, 

topaz, dan berlian. Turmalin memiliki Kristal-kristal dan ditemukan dalam warna yang 

indah. Korondum berupa Kristal aluminium, ditemukan sebagai ruby atau safir. 

Keduanya diolah menjadi perhiasan. 

 

29. Air laut tinggi bergerak secara vertical dan horizontal. Penyebab pergerakan tersebut 

adalah…. 

A. Angin, densitas, salinitas, dan gravitasi bulan 

B. Densitas, salinitas, gravitasi bulan, dan relief 

C. Gravitasi bulan, relief, tumbuhan laut, dan angin 

D. Relief, tumbuhan laut, angina, dan gravitasi matahari 

E. Salinitas, gravitasi bulan, relief, dan tumbuhan laut 

Pembahasan: (A) 

Penyebab terjadinya peregerakan arus laut sebagai berikut. 

1. Tiupan angin 

2. Perbedaan salinitas (kadar garam) 

3. Perbedaan densitas air laut 

4. Perbedaan temperatur 

5. Terjadinya gempa 

6. Gaya tarik bulan dan matahari 

 

30. Wilayah pasang surut air laut disebut…. 

A. Neritik  

B. Litoral 



 
C. Bathyal 

D. Abisal 

E. Rawa gambut 

Pembahasan : (B) 

Berdasarkan kedalamannya, air laut dibedakan menjadi 

- Zona litoral 🡪 pasang surut air laut naik tertinggi dan pasang surut terendah 

- Zona neritik 🡪 batas air laut terendah sampai kedalaman 200 m 

- Zona batial 🡪 kedalaman 200 m – 400 m 

- Zona abisal 🡪 kedalaman lebih dari 400 m 

 

31. Di perairan Indonesia sering terjadi arus vertical (upwelling) yang memunculkan 

banyak plankton. Sebagian besar lokasi upwelling terletak di area Wallace seperti Selat 

Makassar, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Arafuru, perairan utara kepala 

burung Papua, dan perairan timur Papua. Fenomena tersebut berdampak positif bagi 

kehidupan nelayan karena…. 

A. Cuaca selalu cerah 

B. Banyak ikan berkumpul 

C. Perairan laut menjadi hangat 

D. Gelombang laut elatif tenang 

E. Ikan-ikan berkembang biak 

Pembahasan: (A) 

Upwelling terjadi karena naiknya massa air laut akibat perbedaan temperatur air laut 

bagian permukaan yang hangat dan bagian bawah yang dingin. Arus ini menyebabkan 

banyak plankton (sebagai makanan ikan) di bagian bawah/ dasar naik ke permukaan 

laut. Gejala ini menyebabkan ikan-ikan bergerak mendekati daerah upwelling. 

Sebagian besar lokasi upwelling di perairan Indonesia terjadi di daerah Wallace yaitu 

suatu kawasan perairan yang dibatasi garis Wallace di bagian barat dan garis Lydekker 

di bagian timur. Daerah tersebut memiliki kelimpahan kekayaan ikan. Selain Selat 

Makassar dan Laut Banda, upwelling terjadi di Laut Seram, Laut Arafuru, dan 

perairan utara kepala burung Papua, dan perairan timur Papua. Lokasi upwelling di 

luar daerah Wallace adalah perairan selatan Jawa hingga Sumbawa. 

32. Perhatikan ciri-ciri daerah berikut ini! 

1) Mempunyai bioma berupa hutan hujan tropic 

2) Jenis tumbuhan heterogen, berbatang tinggi, dan daun rimbun 

Aktivitas masyarakat yang sesuai karakteristik daerah tersebut adalah…. 

A. Industry tambang dan kerajinan 

B. Peternakan hewan besar dan unggas 

C. Perikanan dan pengembangan wisata 

D. Pertanian lahan basah dan perkebunan 

E. Budidaya lebah dan pengolahan kayu 

Pembahasan: (E) 

Hutan hujan tropic mempunyai karakteristik berupa tingkat kerapatan vegetasi tinggi 

dan jenis flora heterogen. Kondisi tersebut disebabkan faktor penyinaran Matahari 



 
sepanjang tahun dan curah hujan tinggi. Karakteristik hutan tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk hutan budidaya. Huta ini dapat diambil hasilnya sebagai komoditas 

kehutanan berupa kayu. Dengan pasokan bahan baku yang mencukupi, industry 

pengolahan kayu dapat dikembangkan. Selain itu, penduduk sekitarhutan budi daya 

dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk budidaya nonkayu seperti lebah madu. 

Pemanfaatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan penduduk, khususnya yang 

tinggal di sekitar hutan sekaligus berfungsi sebagai bentuk konservasi. 

 

33. Sabana merupakan bioma yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Karakteristik 

tersebut adalah…. 

A. Cuaca hangat ketika musim kering 

B. Perubahan suhu sangat ekstrim 

C. Heterogenitas flora cukup tinggi 

D. Curah hujannya sangat rendah 

E. Kerapatan pepohonan tinggi 

Pembahasan: (D) 

Hutan sabana merupakan kenampakan khas yang terbentuk dari perpaduan daerah 

tropis dan subtropics. Hutan sabana ditumbuhi rerumputan diselingi beberapa pohon. 

Beberapa karakteristik hutan sabana yaitu mempunyai suhu hangat dan relative tetap 

sepanjang tahun, curah hujan rendah, dan saat musim kering justru suhu udara terasa 

lebih dingin. Jenis vegetasi dan fauna di hutan sabana sangat terbatas. 

 

34. Perhatikan jenis fauna berikut ini! 

1) Anoa 

2) Orang utan 

3) Burung cendrawasih 

4) Burung kakaktua 

5) Kuskus 

Fauna khas Indonesia Timur ditunjukkan oleh angka…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1, 3), dan 4) 

C. 2), 3), dan 4) 

D. 2), 4), dan 5) 

E. 3), 4), dan 5) 

Pembahasan: (E) 

Fauna khas Indonesia Timur bercorak Australis yang mempunyai ciri banyak jenis 

burung berbulu warna-warni dan adanya mamalia berukuran sedang hingga kecil. 

Burung tersebut contohnya burung cendrawasih dan kakaktua. Kuskus merupakan 

spesies marsupial dan beberapa jenisnya menjadi hewan endemic di Maluku. Anoa 

merupakan tipe fauna peralihan dan orang utan merupakan fauna khas tipe Asiatis di 

Indonesia bagian barat. 

35. Perhatikan kondisi fisik wilayah berikut ini! 

1) Tingkat evaporasi tinggi 



 
2) Terjadi kondensasi di atas laut 

3) Curah hujan relative tinggi 

4) Vegetasi cenderung heterogen 

Iklim yang sesuai dengan ciri-ciri wilayah tersebut adalah…. 

A. Iklim laut 

B. Iklim gurun 

C. Iklim daratan 

D. Iklim gunung 

E. Iklim benua 

Pembahasan: (A) 

Tingkat penguapan atau evaporasi yang tinggi di laut mengakibatkan kadar uap airnya 

juga tinggi. Tingkat penguapan yang tinggi mendorong proses kondensasi di atas laut 

yang menyebabkan hujan. Iklim laut biasanya terdapat di kawasan tropis dan subtropics 

yang mempunyai heterogenitas.  

- Pilihan B 🡪 tidak tepat karena amplitude suhu hariannya tinggi dan curah hujan 

relative rendah 

- Pilihan C dan E 🡪 ciri angin darat yang kering 

- Pilihan D 🡪 ditandai adanya hujan orografis 

 

36. Wilayah B terletak pada ketinggian 1.600 mdpl. Rata-rata suhu harian di wilayah 

tersebut antara 17 - 11°C. Menurut Junghuhn, daerah tersebut memiliki iklim…. 

Masyarakat setempat memanfaatkan potensi tersebut untuk aktivitas ekonomi yaitu…. 

A. Panas; petani jagung 

B. Sedang; industry tembakau 

C. Sejuk; agrowisata 

D. Panas; industry keju 

E. Sejuk; industry pupuk 

Pembahasan: (C) 

Klasifikasi iklim menurut Junghuhn berdasarkan pada ketinggian dan vegetasi yang 

berkembang dengan baik di suatu tempat. Uraian pada soal menunjukkan ciri-ciri 

daerah beriklim sejuk. Vegetasi yang berkembang di daerah beriklim sejuk meliputi 

tanaman industry, sayuran, the, dan kina. Masyarakat memanfaatkan potensi tersebut 

untuk mengembangkan kegiatan agrowisata. 

 

37. Fenomena atmosfer yang dipengaruhi aktivitas manusia pada lapisan stratosfer 

berdampak pada…. 

A. Pembentukan awan cumulus 

B. Penipisan lapisan ozon 

C. Peningkatan debu kosmis 

D. Penyerapan radiasi matahari 

E. Penurunan gaya gravitas 

Pembahasan: (B) 



 
Gas chloro fluoro carbon (CFC) merupakan salah satu gas yang menyebabkan efek 

rumah kaca. Tingkat konsentrasi gas CFC yang besar di atmosfer dapat memperburuk 

efek rumah kaca bagi kehidupan di bumi. Gas ini merusak lapisan ozon yang berguna 

dalam penyerapan radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon terdapat pada lapisan 

stratosfer. 

38. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di daerah Y mencapai 89%. 

Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 50%. 

Dampak sosial ekonomi kondisi kependudukan tersebut yaitu…. 

A. Pembangunan fasilitas sekolah dasar meningkat 

B. Partisipasi tenaga pengajar semakin berkurang 

C. Jumlah lapangan pekerjaan di kota terbatas 

D. Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih rendah 

E. Angka beban tanggungan meningkat 

Pembahasan: (D) 

Apabila usia non produktif lebih besar maka dampak ekonominya yaitu tenaga kerja 

rendah. Karena usia non produktif tidaklah usia untuk menjadi tenaga kerja 

39. Bu Isnaini bekerja sebagai direktur perusahaan garmen di Jakarta. Setelah pensiun, 

Bu Isnaini sekeluarga pulang ke kampung halaman di Karanganyar, Jawa Tengah 

dan menetap di kampung tersebut. Perpindahan penduduk yang dilakukan Bu Isnaini 

sekeluarga disebut…. 

A. Imigrasi 

B. Emigrasi 

C. Ruralisasi 

D. Urbanisasi 

E. Transmigrasi  

Pembahasan: (C) 

Perpindahan dari kota kembali ke desa disebut ruralisasi. Hal ini berkebalikan 

dengan urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota. 

 

40. Perhatikan kondisi penduduk berikut! 

1) Kebutuhan kesehatan penduduk tinggi 

2) Sarana pendidikan kurang memadai  

3) Tingkat kesejahteraan rendah 

4) Tenaga kerja terampil rendah 

5) Angka harapan hidup rendah 

Masalah kependudukan akibat laju pertumbuhan penduduk tinggi ditunjukkan oleh 

angka…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 2), dan 4) 

C. 1), 4), dan 5) 

D. 2), 3), dan 5) 

E. 3), 4), dan 5) 

Pembahasan: (E) 

Tidak adanya penekanan dalam laju pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan 

kuantitas penduduk juga rendah. Hal ini ditunjukkan pada nomor 3, 4, dan 5. 

 



 
41. Perhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan urbanisasi berikut! 

1) Fasilitas pendidikan di kota lebih baik 

2) Musim kemarau berkepanjangan 

3) Gagal panen di desa karena hama wereng 

4) Mudah mencari pekerjaan di kota 

5) Fasilitas kesehatan dan sarana hiburan di kota lengkap 

Faktor pendorong terjadinya urbanisasi ditunjukkan oleh angka…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 4), dan 5) 

C. 2), 3), dan 5) 

D. 2), 4), dan 5) 

E. 3), 4), dan 5) 

Pembahasan: (A) 

Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari tempat asal sehingga 

mengharuskannya pergi dari tempat tersebut. Sehingga pada nomor 1,2, dan 3 dapat 

menjadi faktor pendorong kenapa harus keluar dari desa. Sedangkan nomor 4 dan 5 

merupakan faktor penarik yang berasal dari tempat tujuan.  

 

42. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam proses perjanjian internasional berdasarkan 

UU Nomor 24 Tahun 2000 yaitu tahap .... 

a. perundingan  

b. deklarasi  

c. pengesahan  

d. penerimaan  

e. penjajakan  

 

Jawaban: b 

Pembahasan: 

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional adalah perjanjian, 

dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat 

secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian 

internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession), penerimaan 

(acceptance) dan penyetujuan (approval).Pembuatan perjanjian internasional dilakukan 

melalui tahap penjajakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan 

penandatanganan. 

 

43. Bentuk pemerintahan dengan Kekuasaan penguasa tidak terbatas....  

a. okhlokrasi  

b. republik absolut  

c. monarkhi absolut  

d. republik konstitusional  

e. monarkhi konstitusional 
 

Jawaban: b 

Pembahasan: 
Kerajaan mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip 

seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. 



 
 

44. Di bawah ini yang tidak termasuk subjek hukum hubungan internasional adalah....  

a. TKI  

b. individu  

c. organisasi internasional  

d. tahta suci  

e. negara  

 

Jawaban: a  

Pembahasan: 

Subjek hukum internasional meliputi negara, tahta suci, organisasi internasional, 

individu, serta pemberontak dan pihak dalam sengketa. 

 

45. Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru adalah menjalin kerja sama dengan IMF 

yang bertujuan . . . .  

a. memperoleh bantuan finansial  

b. memanfaatkan sumber daya alam  

c. meningkatkan perekonomian negara  

d. meningkatkan kerja sama internasional  

e. mengembalikan kepercayaan negara-negara asing  

 

Jawaban: e  

Pembahasan: 

Pada awal masa Orde Baru Indonesia menjalin kerja sama dengan IMF. Kerja sama ini 

tidak lepas dari usaha pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan 

negara-negara asing agar bersedia menanamkan modal di Indonesia. 

 

46. Salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada 

awal masa pemerintahannya adalah . . . .  

a. mendapat bantuan proyek pembangunan pertanian  

b. mengatur kembali jadwal pembayaran utang  

c. memperoleh sumbangan dari negara-negara Barat  

d. mendapat bantuan dana dari negara-negara PBB  

e. melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo  

 

Jawaban: b  

Pembahasan: 

Pemerintah Orde Baru melakukan diplomasi ekonomi untuk mengatasi masalah utang 

luar negeri yang telah jatuh tempo. Diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah 

tersebut berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya 

telah jatuh tempo. Selain itu, pemerintah berhasil menarik simpati beberapa negara yang 

dibuktikan dengan pembentukan lembaga konsorsium bernama Inter Governmental 

Group on Indonesia (IGGI). 

 

47. Secara fundamental, pembangunan perekonomian pada masa Orde Baru ternyata masih 

rapuh. Salah satu penyebabnya adalah . . . .  

a. kurangnya jiwa wirausaha masyarakat  

b. rendahnya kegiatan ekonomi masyarakat  

c. tidak adanya kontrol efektif dari pemerintah  



 
d. adanya monopoli kebijakan oleh pemerintah  

e. kurangnya dukungan dari pengusaha nasional  

 

Jawaban: c  

Pembahasan: 

Perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru memang mengalami peningkatan. Akan 

tetapi, secara fundamental pembangunan yang dilakukan tidak merata. Rapuhnya 

perekonomian negara berawal dari distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana 

pembangunan yang tidak dibarengi kontrol efektif dari pemerintah. Selain itu, pada 

masa ini pembangunan perekonomian hanya dikuasai oleh golongan tertentu sehingga 

menimbulkan kesenjangan. Kondisi inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia 

masih rapuh. 

 

48. Tujuan Belanda membagi Kerajaan Mataram Islam yaitu ….  

a. melakukan politik pecah belah  

b. memudahkan monopoli  

c. memudahkan pengawasan  

d. menghindari perpecahan  

e. menghindari kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam  

 

Jawaban: a 

Pembahasan: 

Belanda membagi kerajaan Mataram Islam agar mudah menguasai kerajaam mataram 

dan juga mudah menguasai daerah daerah perdagangan kerajaan, hal tersebut juga 

dilakukan agar belanda mampu dengan mudah memonopoli perputaran uang di wilayah 

tersebut. Dan dengan taktik memecah belah dari kedua belah pihak sehingga Belanda 

dengan mudah menguasai wilayah yang di inginkan dan akhirnya bisa menguasai 

wilayah indonesia secara keseluruhan dengan mudah. 

 

49. Sunan kalijaga menyebarlauskan agama islam dengan cara … 

a. Dakwah di masjid 

b. Dakwah 

c. Paksaan 

d. Sembunyi-sembunyi 

e. Melalui wayang 

 

Jawaban: e 

Pembahasan: 

Islam pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Setelah sampai di 

Indonesia, penyebaran dilakukan melalui berbagai media. Media tersebut di antaranya 

media perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Sunan Kalijaga dengan 

nama asli Raden Sahid yang merupakan salah satu dari wali songo. Dalam dakwahnya, 

ia menggunakan perwayangan dan gamelan. Salah satu lagu peninggalannya adalah 

Gundul Pacul 

 

50. Penyebaran Islam dan kebudayaannya menggunakan berbagai saluran di bawah ini 

kecuali … 

a. saluran perdagangan 

b. tasawuf 



 
c. perkawinan 

d. dakwah 

e. alam 

 

Jawaban: e 

Pembahasan: 

Durasi penyebaran awal Islam Indonesia dalam kisaran abad ke-7 hingga 13 Masehi. 

Penyebarnya berasal dari Arab, Persia, dan India (Gujarat, Benggala). Profesi para 

penyebar umumnya pedagang, mubalig, wali, ahli-ahli tasawuf, guru-guru agama, dan 

haji-haji. Mereka menyebarkan Islam lewat sejumlah saluran. Saluran-saluran ini 

berlangsung dalam enam aras, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, 

seni dan tawaran pembentukan masyarakat egalitarian dalam strata sosial. 

 

51. Kaum priyai pada masa kolonial lebih merujuk pada kelompok 

a. alim ulama 

b. terpelajar 

c. pegawai eropa 

d. pejabat pribumi 

e. keluarga bangsawan 

Jawaban : e 

Pembahasan: 

Priayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan 

bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan 

dari keluarga kerajaan. Priayi orang yang termasuk lapisan masyarakat yang 

kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri. 

 

52. Lahirnya nasionalisme karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam 

memperjuangkan persatuan dan nasib yang sama adalah pendapat dari.... 

a. Joseph Ernest Renan 

b. Otto Bauer 

c. Hans Kohn 

d. Louis Snyder 

e. Aristoteles 

Jawaban: b 

Pembahasan: 

Lahirnya nasionalisme karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam 

memperjuangkan persatuan dan nasib yang sama adalah pendapat dari Otto Bauer. Otto 

Bauer adalah pemikir dari Austria yang karyanya berjudul  The Question of 

Nationalities and Social Democracy atau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia 

adalah Pertanyaan seputar nasionalisme dan sosial-demokrasi menyinggung bahwa 

lahirnya suatu bangsa yang merupakan sekelompok manusia, ternyata memiliki 

persamaan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib dan pengalaman 

sejarah,  pertumbuhan kebudayan dan perkembangannya bersamaan dengan bangsa 

tersebut. 

 

53. Menurut pendapat Otto Bauer, dasar nasionalisme adalah... 

a. politik 

b. ekonomi 

c. satu cita-cita 



 
d. perasaaan senasib 

e. satu budaya bangsa 

Jawaban: d 

Pembahasan: 

Menurut Otto Bauer. nasionalisme merupakan suatu persatuan perangai yang timbul 

karena perasaan senasib. Artinya bahwa peletak dasari dari nasioanlisme itu sendiri 

adalah karena adanya persaman dijajah sehingga menghasilakan adanya persamaan 

nasib untuk memerdekakan wilayahnya. 

 

54. Dampak ketidakmampuan Konstituante menyusunundang-undang dasar adalah . . . . 

a. Bangsa Indonesia tidak memiliki undang-undang yang bersumber pada hukum 

nasional 

b. Gerakan dan petisi rakyat menuntut pem-berlakuan kembali UUD 1945 semakin 

kuat 

c. Pemerintah tetap memberlakukan undang-undang dasar warisan pemerintah 

kolonialbelanda 

d. Presiden Soekarno memerintahkan dprmembuat undang-undang dasar baru meng-

gantikan UUD 1945 

e. Konstituante dianggap belum mampu me-wujudkan sistem demokrasi yang 

dipersiap-kan sejak Indonesia merdeka 

Jawaban: b 

Pembahasan: 

Konstituante yang diharapkan mampu menyusunundang-undang dasar baru ternyata 

tidak mampumenjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi inimenyebabkan munculnya 

berbagai gerakan danpetisi rakyat agar memberlakukan kembali UUD1945. Presiden 

Soekarno pun mendukung gerakandan petisi ini dengan menganjurkan 

agarKonstituante memberlakukan kembali UUD 1945sebagai konstitusi negara. 

 

55. Perhatikan faktor-faktor berikut! 

1) Parlemen hanya dikuasai partai-partai besarpemenang pemilu 1955. 

2) Ketidakstabilan politik Indonesia hingga tahun1959. 

3) Parlemen dianggap tidak mewakili aspirasirakyat Indonesia. 

4) Kegagalan Konstituante merumuskan undang-undang dasar baru pengganti 

UUD1945. 

5) Desakan Presiden Soekarno untuk mem-berlakukan kembali UUD 1945. 

Faktor yang melatarbelakangi pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh 

pernyataan nomor . . . . 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 3), dan 4) 

c. 2), 3), dan 4) 

d. 2), 4), dan 5) 

e. 3), 4), dan 5) 

Jawaban: d 

Pembahasan:  

Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dilatar-belakangi faktor-faktor berikut. 

1) Ketidakstabilan politik Indonesia hingga tahun1959. 

2) Hingga tahun 1959 Konstituante belum berhasil merumuskan undang-undang dasar 

untuk menggantikan UUD 1945. 

3) Presiden Soekarno mendesak agar Konstituante memberlakukan kembali UUD1945.  



 
 

56. Rakyat Indonesia menyambut baik pembacaanDekret Presiden 5 Juli 1959. Dari fakta 

tersebutdapat dimaknai bahwa . . . . 

a. Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959bertujuan menyejahterakan rakyat 

Indonesia 

b. Dekret Presiden 1959 mengandung maknakembalinya aspirasi rakyat Indonesia 

c. Rakyat mendambakan stabilitas politik yangsempat tercampakkan selama 

demokrasiliberal 

d. Rakyat Indonesia menginginkan pelaksanaanpemilu demokratis yang diakomodasi 

melaluidekret Presiden 5 Juli 1959 

e. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 rakyatkembali memperoleh kedaulatannya 

yang selama Demokrasi Liberal berada di tanganparlemen  

Jawaban: c  

Pembahasan: 

Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959mendapat tanggapan positif beberapa 

pihak.Rakyat Indonesia pun menyambut baikpembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. 

Tanggapan tersebut muncul karena rakyatmendambakan stabilitas politik yang 

sempattercampakkan selama Demokrasi Liberal 

 

57. Mulai berlakunya UUD sementara 1950 sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah 

terjadi beberapa pergantian kabinet sebanyak … 

a. 5 kabinet 

b. 6 kabinet 

c. 7 kabinet 

d. 8 kabinet 

e. 9 kabinet 

Pembahasan 

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak 

stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya 

mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam 

Konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. 

Jawaban : C 

 

58. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai 

dan cita-cita yang sama disebut … 

a. Komitas Politik 

b. Front Nasional 

c. Partai Politik 

d. Demokrasi Terpimpin 

e. Demokrasi Liberal 

 

Pembahasan : 

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara 

konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka 

Jawaban : C 
 
 



 
59. Partai yang tidak mempunyai wakil dalam permerintahan disebut … 

a. Partai Oposisi 

b. Partai Pemerintah 

c. Partai Nasional 

d. Partai Desosiasi 

e. Partai Koalisi 
 

Pembahasan : 

Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang di dewan perwakilan dsb yang 

menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang 

berkuasa. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. 

Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi. 

Jawaban : A 

 

60. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadiankejadian, dan 

peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian 

sejarah menurut .... 

a. R.G. Collingwood 

b. Kuntowijoyo 

c. Sartono Kartodirdjo 

d. R. Moh. Ali 

e. Ibnu Kholdun 

Pembahasan: 

Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadiankejadian, 

dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu merupakan pengertian sejarah 

menurut R. Moh. Ali. 

Jawaban: d 

  

61. Istilah sejarah yang berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu .... 

a. geschichte 

b. geschiedenis 

c. syajarotun 

d. history 

e. historia 

Pembahasan: 

Geschichte adalah istilah sejarah dalam bahasa Jerman. Geschiedenis adalah istilah sejarah 

dalam bahasa Belanda. Syajarotun adalah istilah sejarah dalam bahasa Arab. History adalah 

istilah sejarah dalam bahasa Inggris. Historia adalah istilah sejarah dalam bahasa Yunani. 

Jawaban: b 

62. Pekerja pabrik tanpa keterampilan, pengemudi truk, dan pelayan restoran termasuk 

golongan .... 

a. Elite 

b. Profesional 

c. Semiprofesional 

d. Tenaga terampil 

e. Tenaga semiterampil 

Jawaban E 

a. Elite adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan atau 

pekerjaan yang oleh masyarakat sangat dinilai (dihargai). 



 
b. Profesional adalah orang yang berijazah serta bergelar dari dunia pendidikan yang 

berhasil. 
c. Semiprofesional, seperti pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan 

menengah, dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. 

d. Tenaga terampil, seperti orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik 

teknik, pekerja pabrik yang terampil, dan pemangkas rambut. 
e. Tenaga semiterampil, seperti pekerja pabrik tanpa keterampilan, pengemudi truk, 

dan pelayan restoran. 
f. Tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik, seperti pembantu rumah tangga, tukang 

kebun, dan penyapu jalan. 
 

63. Ciri perkawinan bersifat harus dipilih dari orang yang sederajat atau sekasta dalam 

masyarakat kasta di India disebut .... 

a. Eksogami 

b. Endogami 

c. Poligami 

d. Poliandri 

e. Poligini 

Jawaban B 

Sistem kasta dalam masyarakat India mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan atau kelahiran sehingga 

anak yang lahir memperoleh kedudukan sama dengan orang tuanya. 
2. Keanggotaan yang telah diwariskan berlaku seumur hidup. 
3. Perkawinan bersifat endogami, artinya harus dipilih dari orang yang sederajat 

atau sekasta. 
4. Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas. 

5. Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional telah 

ditetapkan. 

6. Prestise suatu kasta benar-benar diperhatikan. 

 

64. Pertanyaan di antara para ilmuwan tentang kedudukan ilmu sosial, yaitu apakah ilmu 

sosial itu merupakan ilmu pengetahuan dijawab oleh …. 

a. Alan Ryan 

b. Auguste Comte 

c. Pitirim A. Sorokin 

d. Selo Soemardjan 

e. Soelaeman Soemardi 

Jawaban A 

Pertanyaan di antara para ilmuwan tentang kedudukan ilmu sosial, yaitu apakah ilmu 

sosial itu merupakan ilmu pengetahuan dijawab Alan Ryan. Alan Ryan dalam buku 

berjudul The Philosophy of Social Science mengungkapkan bahwa beberapa waktu 

lalu sempat muncul bahwa ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan karena telah 

memenuhi syarat minimal suatu ilmu, yaitu memiliki objek atau sasaran, metode, dan 

sistematika atau generalisasi. 

 

65. Ilmu pengetahuan harus mampu merencanakan suatu desain penelitian yang dapat 

digunakan untuk menganalisis fakta-fakta, fenomena atau data yang relevan dengan 

disiplin ilmu tersebut. Hal itu merupakan prosedur ilmiah dalam …. 

a. Merumuskan permasalahan 



 
b. Merencanakan desain penelitian 

c. Mengumpulkan data 

d. Menganalisis data 

e. Merumuskan simpulan 

Jawaban B 

Menurut Horton dan Horton, setiap ilmu pengetahuan memiliki prosedur ilmiah, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Merumuskan Permasalahan 

Setiap ilmu pengetahuan harus mampu merumuskan permasalahan karena 

perumusan masalah merupakan suatu tahap yang tidak mungkin ditinggalkan 

dalam penelitian. 
2. Merencanakan Desain Penelitian 

Perencanaan desain penelitian merupakan bagian penting dari suatu metode 

ilmiah. Ilmu pengetahuan harus mampu merencanakan suatu desain penelitian 

yang dapat digunakan untuk menganalisis fakta-fakta, fenomena atau data yang 

relevan dengan disiplin ilmu tersebut. 

3. Mengumpulkan Data 

Setelah menyusun desain penelitian, ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan 

pengumpulan data, fakta-fakta atau fenomena yang relevan melalui metode 

yang sistematis dan logis. 

4. Menganalisis Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian harus dijadikan bahan analisis 

untuk memahami data, fakta atau fenomena tersebut. 
5. Merumuskan Kesimpulan 

Setelah data, fakta atau fenomena dalam proses penelitian selesai dianalisis, 

dilakukan perumusan kesimpulan terhadap data, fakta atau fenomena yang telah 

dianalisis tersebut. 

 

66. Kerusakan akibat bencana alam tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta 

adalah contoh perubahan …. 

a. Laten 

b. Manifes 

c. Tidak disengaja 

d. Disengaja 

e. Regresif 

Jawaban E 

Perubahan regresif, yaitu suatu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih 

buruk, menuju pada kemunduran, seperti kerusakan akibat bencana alam tsunami di 

Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta. 

 

67. Datangnya Ratu Adil sebagai mesias (penyelamat) merupakan contoh …. 

a. Difusi 

b. Sinkretisme 

c. Asimilasi 

d. Akulturasi 

e. Milenarisme 

Jawaban E 

Milenarisme disebut juga mesianisme, yaitu perubahan kebudayaan dalam masyarakat 

yang sudah dinantikan bersamaan dengan munculnya pemimpin yang dianggap 



 
bijaksana, wibawa, dan adil. Contohnya, pada zaman Perang Kemerdekaan, bangsa 

Indonesia membutuhkan fgur yang mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia 

sehingga dalam masyarakat muncul keinginan menunggu datangnya Ratu Adil 

sebagai mesias (penyelamat). 

 

68. Suatu metode ilmiah yang menunjukkan bahwa untuk melihat suatu perilaku 

tergolong menyimpang atau tidak dapat dilihat berdasarkan tingkat keabsolutannya 

disebut defnisi …. 

a. Statistik 

b. Label 

c. Relatif 

d. Absolut 

e. Liberal 

Jawaban D 

Defnisi absolut, yaitu suatu metode ilmiah yang menunjukkan bahwa untuk melihat 

suatu perilaku tergolong menyimpang atau tidak dapat dilihat berdasarkan tingkat 

keabsolutannya. Apabila suatu perilaku secara absolut memang menyimpang dari 

kesepakatan bersama maka perilaku tersebut tergolong menyimpang. 

  

69. Suatu metode ilmiah yang menunjukkan bahwa suatu perilaku akan dapat dinyatakan 

menyimpang apabila tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat disebut 

defnisi …. 

a. Statistik 

b. Label 

c. Relatif 

d. Absolut 

e. Liberal 

Jawaban A 

Suatu metode ilmiah yang menunjukkan bahwa suatu perilaku akan dapat dinyatakan 

menyimpang apabila tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat disebut defnisi statistic 

 

70. Penelitian yang bertujuan memecahkan masalah yang lebih luas, tetapi hanya pada 

satu objek disebut penelitian …. 

a. Terapan 

b. Murni 

c. Strategis 

d. Ilmiah 

e. Parametrik 

Jawaban A 

Penelitian terapan tidak bersifat meluas, artinya memecahkan masalah yang lebih 

luas, tetapi hanya pada satu objek. Misalnya, penelitian tentang tenaga kerja wanita 

yang bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia. Penelitian ini hanya terbatas pada 

masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi para tenaga kerja wanita di Malaysia dan 

tidak berlaku pada tenaga kerja wanita di Singapura atau Korea Selatan. 

 



 
71. Bagian yang memuat objek, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, cara 

pengolahan data, dan analisis data yang digunakan adalah …. 

a. Analisis data 

b. Perumusan masalah 

c. Metodologi penelitian 

d. Latar belakang masalah 

e. Perumusan hipotesis 

Jawaban C 

Bagian yang memuat objek, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, cara 

pengolahan data, dan analisis data yang digunakan adalah metodologi penelitian. 

Metodologi penelitian adalah uraian tentang metode penelitian. 

72. Hukum adat yang berlaku di daerah Lampung yang melarang terjadinya perceraian 

karena akan mencemarkan nama baik seluruh anggota keluarga merupakan contoh …. 

a. Folkways 

b. Mores 

c. Custom 

d. Usage 

e. Fashion 

Jawaban C 

Hukum adat yang berlaku di daerah Lampung yang melarang terjadinya perceraian 

karena akan mencemarkan nama baik seluruh anggota keluarga merupakan contoh 

custom. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku 

masyarakat dapat meningkat kekuatan pengikatnya menjadi adat istiadat atau custom. 

Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenai sanksi sosial yang 

keras yang kadang-kadang tidak diterapkan secara langsung. 

 

73. Norma-norma yang telah mengalami proses berkembang menjadi bagian tertentu dari 

lembaga kemasyarakatan dinamakan proses …. 

a. Institutionalization  

b. Constitutionalization 

c. Institutization 

d. Substitutions 

e. Aubjunctions 

Jawaban A 

Norma-norma yang telah mengalami proses akan berkembang menjadi bagian tertentu 

dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan 

(institutionalization). Norma-norma yang telah diterima dalam proses 

institusionalisasi adalah norma sosial yang telah dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati 

oleh anggota masyarakat. 

74. Paham atau sikap yang tidak termasuk sisi negatif dari kemajuan iptek adalah .... 

a. Materialistis 

b. Sekularisme 

c. Individualisme 

d. Elitisme 

e. Integralisme  

Jawaban E 



 
Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam 

kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang 

memiliki keserasian fungsi. Sehingga integrasi merupakan dampak positif. 

 

75. Berikut dampak positif globalisasi terhadap budaya Indonesia, kecuali …. 

a. Masyarakat berwawasan makin luas 

b. Masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa penting di luar negeri 

c. Masyarakat bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah 

d. Masyarakat mengenal bermacam kebudayaan dari luar negeri 

e. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan 

peradaban kita dengan konsep dari luar negeri. 

Jawaban C 

Dampak positif globalisasi terhadap budaya Indonesia, yaitu: 

a. Masyarakat berwawasan makin luas; 

b. Masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa penting di luar negeri; 

c. Masyarakat mengenal bermacam kebudayaan dari luar negeri; 

d. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan 

peradaban kita dengan konsep dari luar negeri. 

 

76. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga sarana mobilitas sosial adalah …. 

a. Organisasi politik 

b. Organisasi tradisional 

c. Lembaga pendidikan 

d. Angkatan bersenjata 

e. Organisasi ekonomi 

Jawaban B 

Di bawah ini yang termasuk lembaga sarana mobilitas sosial: 

1) Angkatan Bersenjata 

Angkatan bersenjata merupakan salah satu organisasi yang dapat digunakan 

sebagai sarana mobilitas vertikal ke atas melalui mekanisme kenaikan pangkat 

para prajurit. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa menumpas pemberontakan 

akan mendapatkan penghargaan dari negara berupa kenaikan pangkat yang lebih 

tinggi, walaupun ia berasal dari golongan masyarakat rendah. 

2) Lembaga Keagamaan 

Lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi sarana mobilitas sosial seseorang. 

Misalnya, para pemuka agama, seperti ustad, pendeta, biksu, dan pastur. 

Lembaga-lembaga keagamaan juga merupakan saluran penting dalam mobilitas 

sosial vertikal. Setiap ajaran agama menganggap bahwa manusia mempunyai 

kedudukan yang sederajat. Para pemuka agama 

selalu berusaha keras untuk menaikkan kedudukan orang-orang dari lapisan 

rendah dalam masyarakat agar memperoleh kedudukan yang sederajat. Misalnya, 

Nabi Muhammad saw. yang berjuang mengangkat derajat para budak dan kaum 

wanita yang sebelumnya tertindas. 

3) Lembaga Pendidikan 

Lembaga-lembaga pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial yang efektif 

karena dapat mengangkat kedudukan seseorang yang rendah ke kedudukan yang 



 
lebih tinggi. Lembaga pendidikan sering disebut social elevator karena 

mempercepat mobilitas sosial seseorang. Pendidikan memberikan kesempatan 

pada seseorang untuk menempati kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang 

anak yang berasal dari keluarga miskin yang berhasil menempuh pendidikan 

tinggi sehingga dengan berbekal pendidikannya ia bisa mendapatkan bekerja 

dengan penghasilan yang tinggi. Ada asumsi yang melatarbelakangi pemikiran 

pendidikan sebagai the great equalizer. 

4) Organisasi Politik 

Organisasi politik bisa menjadi sarana mobilitas sosial para anggotanya untuk 

menempati jabatan yang lebih tinggi sehingga status sosialnya meningkat. 

Misalnya, seorang anggota partai politik yang pandai berorganisasi dan giat dapat 

mencapai kedudukan politik yang tinggi, seperti menjadi pimpinan partai atau 

anggota DPR atau MPR, dan menteri. 

5) Organisasi Ekonomi 

Organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, dan BUMN bisa menjadi 

sarana mobilitas sosial para anggotanya karena lembaga tersebut dapat 

meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Seseorang yang bekerja di lembaga 

ekonomi akan meningkat penghasilannya sehingga status sosialnya di masyarakat 

meningkat. 

 

77. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor, sebagai berikut, kecuali …. 

a. Perubahan politik 

b. Perubahan kondisi sosial 

c. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk 

d. Pola komunikasi yang bebas 

e. Pembagian kerja 

Jawaban A 

Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain sebagai berikut: 

1) Perubahan Kondisi Sosial 

Struktur kasta dan kelas dapat berubah karena adanya perubahan dari dalam dan 

dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi yang membuka kemungkinan 

timbulnya mobilitas sosial ke atas atau perubahan ideologi yang dapat 

menimbulkan stratifkasi sosial yang baru. 

2) Ekspansi Teritorial dan Perpindahan Penduduk 

Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat memperkuat ciri 

fleksibilitas struktur stratifkasi dan mobilitas sosial. Misalnya, perkembangan 

kota, transmigrasi, dan pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk. 

3) Pola Komunikasi yang Bebas 

Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antarkelompok sosial menambah 

hambatan antarkelompok sosial untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan 

pengalaman dan akan menghalangi mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan 

komunikasi yang bebas serta efektif antarkelompok sosial akan memudarkan 

semua batas garis strata sosial yang ada dan merangsang mobilitas sosial. 



 
4) Pembagian Kerja 

Terjadinya mobilitas sosial dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang dalam 

masyarakat. Apabila tingkat pembagian kerja dalam masyarakat tinggi, mobilitas 

sosial akan sulit dilakukan yang menghambat terjadinya peningkatan status sosial 

dalam pekerjaan karena spesialisasi pekerjaan menuntut adanya keterampilan 

khusus. Kondisi ini mendorong anggota masyarakatnya untuk berusaha 

menempati status tersebut. 

78. Menurut Soekmono, masyarakat awal pada zaman praaksara yang datang pertama kali 

di Kepulauan Indonesia adalah ras …. 

a. Austroloid 

b. Melanosoid Negroid 

c. Negroid 

d. Kaukasoid 

e. Melayu Mongoloid 

Jawaban A 

Menurut Soekmono dalam Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I, masyarakat 

awal pada zaman praaksara yang datang pertama kali di Kepulauan Indonesia adalah 

ras Austroloid sekitar 20.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, disusul kedatangan 

ras Melanosoid Negroid sekitar 10.000 tahun lalu. Ras yang datang terakhir ke 

Indonesia adalah ras Melayu Mongoloid sekitar 2500 tahun SM pada zaman 

Neolithikum dan Logam. Ras Austroloid kemudian bermigrasi ke Australia dan 

sisanya hidup di di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Ras Melanesia 

Mongoloid berkembang di Maluku dan Papua, sedangkan ras Melayu 

Mongoloid menyebar di Indonesia bagian barat. Ras-ras tersebut tersebar dan 

membentuk berbagai suku bangsa di Indonesia. Kondisi tersebut juga mendorong 

terjadinya kemajemukan kelompok sosial di Indonesia. 

 

79. Secara harfiah, multikultural berasal dari kata multi dan culture, di mana multi 

mengandung makna … 

a. Budaya 

b. Banyak 

c. Tunggal 

d. Masyarakat 

e. Satu 

Jawaban B 

Makna multi di KBBI adalah: banyak; lebih dari satu; lebih dari dua. Contohnya yaitu 

multikultural. 

 

80. Persatuan artis Indonesia, ikatan perancang mode, dan kelompok pecinta alam 

termasuk contoh organisasi …. 

a. formal 

b. nonformal 

c. informal 

d. normal 

e. abnormal 



 
Jawaban B 

Organisasi nonformal adalah organisasi yang didasarkan pada hubungan pribadi 

aggotanya dalam mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri organisasi nonformal, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pembentukannya didasarkan pada kepentingan bersama; 

2. Hubungannya bersifat nonformal; 

3. Jumlah anggotanya relatif kecil; 

4. Adanya kegemaran yang sama di luar organisasi; 

5. Disiplin kerja didasarkan pada kesadaran pribadi. 

Contoh organisasi nonformal, antara lain persatuan artis Indonesia, ikatan perancang 

mode, dan kelompok pecinta alam. 

 

81. Di SMA Al Lukman setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

pengurus OSIS. Siswa yang memiliki kemampuan akademis stabil dapat mengikuti 

serangkaian tes yang diadakan oleh sekolah. Melalui pemilihan yang jujur dan adil, 

akhirnya pengurus OSIS dapat dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Ilustrasi tersebut menunjukkan fungsi utama lembaga pendidikan adalah…. 

a. mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja 

b. menciptakan warga negara yang patriotik 

c. menciptakan integritas antarsuku yang berbeda 

d. melakukan pewarisan budaya sebagai tradisi 

e. melatih partisipasi siswa dalam dunia politik 

Jawaban A 

Lembaga pendidikan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 

a) Melestarikan kebudayaan 

b) Memberi pengetahuan dan keterampilan 

c) Mengembangkan pola berfikir yang rasional 

d) Mengembangkan potensi yang dimiliki individu 

e) Mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah 

f) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi 

Pada ilustrasi soal ini fungsi lembaga pendidikan adalah mempersiapkan anggota 

masyarakat mencari nafkah atau mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.  

 


