
 



 

 

WEEKLY TRYOUT SOSHUM 2 

1. Saat harga buku pelajaran ekonomi sebesar Rp 25.000,00 jumlah yang diminta 

sebanyak 6.000 eksemplar. Saat harganya diturunkan menjadi Rp 22.600,00, jumlah 

buku yang diminta bertambah 5%. Dari ilustrasi tersebut, kesimpulan yang paling 

tepat adalah… 

a. Fungsi permintaan Pd = -8Q – 73.000 

b. Fungsi permintaan Qd = -8Q+73.000 

c. Jika harga berubah menjadi Rp 23.000,00, permintaan sebesar 6.250 eksemplar 

d. Jika harga berubah menjadi Rp 21.000,00, permintaan sebesar 6.375 eksemplar 

e. Saat permintaannya 7.000 eksemplar, harganya Rp 17.500,00 

Jawaban: C 

P1 = 25.000 

P2 = 22.600 

Q1 = 6.000 

Q2 =naik 5% dari 6.000 = 6.300 
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300P-7.500.000 = -2.400Q+14.400.000 

300P = -2.400Q + 14.400.000+7.500.000 

300P = -2.400Q + 21.900.000 

Pd = -8Q + 73.000 

Atau  

Qd = 9.125-0,125P 

Karena pilihan a dan b tidak tepat, kita harus melanjutkan untuk meneliti pilihan c 

Ketika harga Rp 23.000,00, maka permintaannya adalah: 

Qd = 9.125-0,125P 

Qd = 9.125 – 0,125(23.000) 

Qd = 6.250 

 

2. Ketika pendapatan masyarakat di daerah Malang meningkat, hal yang akan tejadi 

adalah… 

a. Permintaan bertambah, penawaran bertambah 

b. Permintaan berkurang, penawaran bertambah 

c. Permintaan bertambah, penawaran berkurang 

d. Permintaan berkurang, penawaran berkurang 



 

e. Permintaan berkurang, penawaran tetap 

Jawaban: A 

Ketika pendapatan masyarakat naik, hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk 

meningkatkan konsumsinya, sehingga permintaan akan suatu barang atau jasa akan 

bertambah. Selain itu, ketika pendapatan masyarakat meningat, artinya biaya produksi 

suatu barang juga akan meningkat sehingga harga suatu barang juga akan naik. Hal ini 

akan menyebabkan penawaran akan suatu barang juga ikut bertambah.  

 

3. Metode ilmu ekonomi yang menggunakan cara mengumpulkan semua data informasi 

yang ada di dalam realitas kehidupan disebut metode… 

a. Metode induktif 

b. Metode deduktif 

c. Metode matematika 

d. Metode statistika 

e. Metode ekonometrika 

Jawaban : A 

Dalam ilmu ekonomi ada beberapa macam metode yang dapat digunakan untuk 

melakukan analisa ekonomi, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Metode Induktif 

 

Metode Induktif adalah suatu metode dimana suatu keputusan dilakukan dengan 

mengumpulkan semua data informasi yang ada didalam realita kehidupan manusia. 

Realita tersebut terjadi dalam setiap unsur kehidupan yang dialami oleh keluarga, 

individu, masyarakat lokal, dan sebagainya. Sehingga dilakukanlah suatu metode untuk 

mencari solusinya sehingga upaya pemenuhan kebutuhannya tersebut dapat dikaji 

secermat mungkin.  

Contohnya adalah dalam upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi, 

upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga diperolehlah barang dan jasa yang 

dapat tersedia pada harga, jumlah, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan 

tersebut. 

 

2. Metode Deduktif 

Metode Deduktif ialah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar 

ketentuan, hukum atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dalam metode 

ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan dasar, 

prinsip, hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi.  

Contohnya adalah dalam ilmu ekonomi terdapat hukum yang mengemukakan bahwa 

“jika persediaan barang-barang dan jasa berkurang dalam masyarakat, sementara 

permintaannya tetap, maka barang dan jasa tersebut akan naik harganya”. 

Bertolak dari hukum ekonomi tersebut, para ahli ekonomi secara deduktif sudah dapat 

menyimpulkan bahwa harus adanya motif berjaga-jaga agar persediaan barang dan jasa 



 

yang dibutuhkan masyarakat tersebut selalu dapat mencukupi dalam kuantitas dan 

kualitasnya. 

 

3. Metode Matematika 

Metode Matematika adalah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah perekonomian dengan cara pemecahan soal-soal secara 

matematis. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa dalam matematika terdapat 

kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan 

dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajian tersebut dapat diterima secara umum. 

 

4. Metode Statistika 

Metode Statistika ialah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang digunakan dalam 

pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis 

data, penafsiran data, serta penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. 

Dari angka-angka yang yang disajikan, kemudian dapat diketahui permasalahan yang 

sesungguhnya untuk kemudian mencari cara pemecahannya. Contohnya adalah 

pembahasan mengenai masalah pengangguran. Dalam hal ini bisa terlebih dahulu 

diidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran. Dari data yang 

tekumpul tersebut, seorang ahli ekonomi akan dapat menyusun pengolahan/analisis 

serta penafsiran data secara statistik yang berhubungan dengan pemecahan masalah 

pengangguran tersebut misalnya: 

1) Data-data perusahaan. 

2) Data-data tenaga kerja yang terdidik ataupun kurang terdidik. 

3) Jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia. 

 

4. Metode ilmu ekonomu yang menggunakan cara memecahkan masalah-masalah 

ekonomi dengan cara pemecahan secara matematis disebut metode… 

a. Metode induktif 

b. Metode deduktif 

c. Metode matematika 

d. Metode stastistika 

e. Metode ekonometrika 

Jawaban : C (Pembahasan sudah tertera pada pembahasan nomor 3) 

5. Berikut yang bukan merupakan prinsip manajemen  menurut Hanry Fayol adalah ... 

a. Otoritas atau wewenang 

b. Penonjolan diri 

c. Kesatuan perintah 

d. Pembagian kerja 

e. Remunerasi 

Jawaban : B 

1. Pembagian Kerja (Division of work) 



 

Pernah mendengar prinsip “the right man in the right place?”.  Dalam praktiknya, 

karyawan memiliki spesialisasi dalam bidang yang berbeda dan mereka memiliki 

keterampilan yang berbeda pula satu sama lain. Tingkat keahlian yang berbeda dapat 

dibedakan dalam bidang pengetahuan mulai dari generalis hingga spesialis, 

pengembangan pribadi dan profesi harus saling mendukung. Menurut Henri Fayol, 

meningkatkan efisiensi tenaga kerja dapat  meningkatkan produktivitas. Selain itu, 

spesialisasi tenaga kerja meningkatkan akurasi dan kecepatan mereka. Prinsip 

manajemen ini berlaku untuk kegiatan teknis dan manajeria di setap organisasi, 

2. Otoritas dan Tanggung jawab (Authority and responsibility) 

Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk 

memberi perintah kepada karyawan. Tentu saja ini dengan otoritas ini ada tanggung 

jawab. Menurut Henri Fayol, kuasa atau kewenangan yang menyertainya memberi 

manajer  hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Tanggung jawab dapat ditinjau 

kembali dari kinerja dan oleh karena itu perlu membuat perjanjian atas otoritas yang 

diberikan. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama dan mereka 

adalah dua sisi dari mata uang yang sama. 

3. Disiplin 

Prinsip ketiga dari 14 prinsip manajemen adalah tentang kedisiplinan. Hal ini sering 

menjadi bagian dari nilai inti (core) misi dan visi bentuk perilaku yang baik dan 

interaksi yang saling menghormati. Prinsip manajemen ini sangat penting dan dilihat 

sebagai hal yang membuat organisasi berjalan lancar. 

4. Kesatuan Komando (Unity of command) 

Prinsip manajemen ‘Unity of command’ atau kesatuan komando adalah bahwa setiap 

karyawan harus menerima perintah dari satu manajer sehingga karyawan memiliki 

tanggung jawab kepada manajer tersebut. Jika tugas dan tanggung jawab yang 

dipercayakan kepada karyawan diberikan oleh lebih dari satu manajer, ini dapat 

menyebabkan kebingungan yang dapat menyebabkan konflik bagi karyawan. Dengan 

menggunakan prinsip ini, tanggung jawab agar terhindar dari kesalahan akan bisa di 

minimalisir. 

5. Kesatuan Arah (Unity of direction) 



 

Prinsip manajemen ini adalah tentang fokus dan kesatuan. Semua karyawan 

memberikan kegiatan yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama, hal 

ini seperti Anda mencari North Star Metric untuk bisnis Anda. Semua kegiatan harus 

dilakukan oleh satu kelompok yang membentuk tim. Kegiatan-kegiatan ini harus 

dijelaskan dalam rencana aksi. Manajer pada akhirnya bertanggung jawab atas rencana 

ini dan dia memantau perkembangan kegiatan yang ditentukan dan direncanakan. Area 

fokus adalah upaya yang dilakukan oleh karyawan dan koordinasi. 

6. Subordinasi Kepentingan Individu 

Selalu ada semua jenis kepentingan dalam suatu organisasi. Agar organisasi berfungsi 

dengan baik, Henri Fayol mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi lebih rendah 

daripada kepentingan organisasi (etika). Fokus utamanya adalah pada tujuan organisasi 

dan bukan pada individu. Ini berlaku untuk semua tingkat dari seluruh organisasi, 

termasuk para manajer. 

7. Penggajian (Remuneration) 

Motivasi dan produktivitas adalah dua hal yang berkaitan dalam kelancaran organisasi. 

Prinsip manajemen ini menjelaskan bahwa penggajian harus cukup untuk membuat 

karyawan termotivasi dan produktif. Ada dua jenis penggajian yaitu non-moneter 

(pujian, tanggung jawab lebih, kredit) dan moneter (kompensasi, bonus atau 

kompensasi finansial lainnya). Pada akhirnya, ini adalah tentang menghargai upaya 

karyawan yang telah dilakukan. 

8. Pemusatan (The Degree of Centralization) 

Manajemen dan otoritas untuk memproses pengambilan keputusan harus seimbang 

dalam sebuah organisasi. Ini tergantung pada volume dan ukuran organisasi tersebut. 

Sentralisasi berarti meletakan konsentrasi otoritas dalam pengambilan keputusan di 

manajemen puncak (dewan eksekutif). Berbagi kewenangan untuk proses pengambilan 

keputusan dengan tingkat yang lebih rendah (manajemen menengah dan bawah), 

disebut sebagai desentralisasi. Henri Fayol mengindikasikan bahwa organisasi harus 

berusaha untuk melakukan keseimbangan yang baik dalam hal ini. 

9. Hirarki (Scalar Chain) 

https://cpssoft.com/blog/akuntansi/mengetahui-lebih-jauh-tentang-north-star-metric/


 

Hirarki atau tingkatan hadir dalam organisasi tertentu. Hal Ini bervariasi, mulai dari 

manajemen senior (dewan eksekutif) ke level terendah dalam organisasi. Prinsip 

manajemen hierarki menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di bidang otoritas 

(dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkatan dan divisi). Hal Ini bisa 

dilihat sebagai tipe struktur manajemen. dengan adanya hierarki ini, maka setiap 

karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia 

mendapat perintah 

10. Ketertiban (Order) 

Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang 

tepat sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Selain 

tatanan sosial (tanggung jawab manajer) lingkungan kerja harus aman, bersih dan rapi. 

11. Keadilan dan Kejujuran (Equity) 

Prinsip manajemen keadilan dan kejujuran sering terjadi pada nilai-nilai inti dari suatu 

organisasi. Menurut Henri Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara. 

Karyawan harus berada di tempat yang tepat di organisasi untuk melakukan hal yang 

benar. Manajer harus mengawasi dan memantau proses ini dan mereka harus 

memperlakukan karyawan secara adil dan tidak memihak. 

12. Stabilitas kondisi karyawan (Stability of Tenure of Personnel) 

Prinsip manajemen ini merupakan penempatan dan pengelolaan personil dan hal ini 

harus seimbang dengan layanan yang disediakan dari organisasi. Manajemen berusaha 

untuk meminimalkan perputaran karyawan dan memiliki staf yang tepat di tempat yang 

tepat dan waktu yang tepat. Hal seperti perubahan posisi pada karyawan harus dikelola 

dengan baik. 

13. Inisiatif (Initiative) 

Henri Fayol berpendapat bahwa dengan prinsip manajemen ini, karyawan harus 

diizinkan untuk mengungkapkan ide-ide baru. Ini mendorong minat dan keterlibatan 

dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Inisiatif karyawan adalah sumber 

kekuatan untuk organisas, hal ini juga mendorong karyawan untuk terlibat dalam 

kemajuan organisasi. 



 

14. Semangat kesatuan (Esprit de Corps) 

Prinsip manajemen ‘esprit de corps’ adalah perjuangan untuk keterlibatan dan kesatuan 

karyawan. Manajer bertanggung jawab atas pengembangan moral di tempat kerja, baik 

secara individual dan dalam komunikasi. Esprit de corps berkontribusi pada 

pengembangan budaya dan menciptakan suasana saling percaya dan pengertian. 

6. Sebuah organisasi busa menggunakan tenaga ahli khusus nan terampil dalam 

penanganan konsumen baik pribadi atau kelompok, ini adalah kelebihan dari 

departementalisasi. 

a. lokasi  

b. pelanggan  

c. produk  

d. jasa  

e. fungsional. 

Jawaban : B 

Lima dasar depastementalisasi adalah sebagai berikut 

✔ Lini Fungsional. Masing-masing departemen fungsional mengerjakan 

bagiannya terpisah dari keseluruhan perusahaan 

✔ Lini Proses. Masing-masing departemen proses mengerjakan bagiannya 

terpisah dari keseluruhan proses produksi 

✔ Lini Produk. Masing-masing departemen memproduksi dan menjual satu 

produk tertentu 

✔ Lini Pelanggan. Masing-masing dari departemen pelanggan memenuhi 

kebutuhan produk dan jasa konsumen tertentu 

✔ Lini geografis. Masing-masing departemen wilayah memproduksi dan menjadi 

produk di wilayah 

7. Ketika hasil akhir dari kebijakan fiskal di akir tahun menunjukkan nilai yang lebih 

banyak pemasukkan daripada nilia belanja yang dikeluarkan, berarti pemerintah 

mengalami… 

a. Anggaran Defisit 

b. Anggaran Surplus 

c. Anggaran Seimbang 



 

d. Anggaran Dinamis 

e. Anggaran Bocor 

Jawaban : B 

Ketika hasil akhir dari kebijakan fiskal di akir tahun menunjukkan nilai yang lebih 

banyak pemasukkan daripada nilai belanja yang dikeluarkan, berarti pemerintah 

mengalami anggaran surplus 

8. Ketika hasil akhir dari kebijakan fiskal di akir tahun menunjukkan nilai yang lebih 

sedikit pemasukkan daripada nilia belanja yang dikeluarkan, berarti pemerintah 

mengalami… 

a. Anggaran Defisit 

b. Anggaran Surplus 

c. Anggaran Seimbang 

d. Anggaran Dinamis 

e. Anggaran Bocor 

Jawaban : A 

Ketika hasil akhir dari kebijakan fiskal di akir tahun menunjukkan nilai yang lebih 

sedikit pemasukkan daripada nilia belanja yang dikeluarkan, berarti pemerintah 

mengalami anggaran defisit 

9. a. Anggaran Defisit 

10. b. Anggaran Surplus 

11. c. Anggaran Seimbang 

12. d. Anggaran Dinamis 

13. e. Anggaran Bocor 

14.  

A. Neraca Saldo 

B. Penyesuaian 

C. Laporan L/R 

D. Laporan Posisi Keuangan 

E. tidak dicatat dalam Neraca Lajur 

JAWABAN: D 

Laporan Posisi Keuangan. Bunga yang masih harus diterima merupakan sebuah piutang 

sehingga dimasukkan kedalam asset bagian dari Laporan Posisi Keuangan. 

15. Berikut ini yang termasuk kelompok Aktiva Tetap adalah… 

A. Kas, Piutang, Persediaan, Tanah 



 

B. Tanah, Perlengkapan, Bangunan,Piutang 

C. Piutang, Kas, Bangunan, Peralatan 

D. Kas, Piutang, Persediaan, Perlengkapan 

E. Peralatan, Kendaraan, Bangunan, Tanah 

JAWABAN : E 

Peralatan, Kendaraan, Bangunan, Tanah. Pengertian aktiva tetap menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai 

dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun 

16. Berikut ini UU yang menjelaskan tentang fungsi koperasi sekunder adalah… 

a. UU nomor 25 tahun 1992 

b. UU nomor 24 tahun 1992 

c. UU nomor 26 tahun 1992 

d. UU nomor 25 tahun 1991 

e. UU nomor 23 tahun 1992 

Jawaban : A 

UU yang menjelaskan tentang fungsi koperasi sekunder termasuk dalam perundang-

undangan perkoperasian yaitu UU nomor 25 tahun 1992 

17. Sebagai syarat untuk mendirikan koperasi sekunder yang telah tertuang dalam 

peraturan UU perkoperasian minimal sejumlah… 

a. 2 anggota 

b. 3 anggota 

c. 4 anggota 

d. 5 anggota 

e. 6 anggota 

Jawaban : B 

Sebagai syarat untuk mendirikan koperasi sekunder yang telah tertuang dalam peraturan 

UU perkoperasian minimal sejumlah 3 orang dari koperasi primer 

18. Suatu Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan 

jaminan barang atau surat berharga .... 

A. Koperasi 

B. Bank 

C. Dana pension 

D. Asuransi 



 

E. Pegadaian 

 

JAWABAN : E 

Pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan 

jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat 

yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk 

mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh 

pegadai boleh membeli kembali atau menebus kembali barang yang telah digadaikan 

dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak pegadaian. 

 

19. Fungsi utama bank sebagai Lembaga keuangan adalah ..... 

A. Menciptakan rung giral 

B. Menjadi perantara kredit 

C. Melancarkan transaksi 

D. Menghimpun dana masyarakat 

E. Melancarkan pembayaran utang 

 

JAWABAN : D 

Pengertian bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun 

dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan 

dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. 

 

20. Berikut yang termasuk beberapa transaksi khusus di dalam jurnal penerimaan kas, 

kecuali...... 

a. Penjualan tunai 

b. Penerimaan pelunasan piutang 

c. Pembelian secara tunai 

d. Penerimaan pendapatan. 

e. Penerimaan bunga 

JAWABAN : C 

Pembelian secara tunai akan masuk kedalam jurnal pengeluaran kas. 

 

21. Berikut ini beberapa transaksi yang tercatat pada jurnal khusus pengeluaran kas, 

kecuali... 

a. Pembayaran atau pelunasan utang dagang 

b. Penerimaan pendapatan 

c. Retur penjualan 

d. Pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi atau prive 

e. Pembelian secara kredit 

JAWABAN : B 

Penerimaan pendapatan akan masuk kedalam jurnal penerimaan kas. 

 

https://kamus.tokopedia.com/j/jaminan/


 

22. Minggu depan Jaemin kan berangkat ke Thailand untuk liburan Bersama keluarganya. 

Untuk itu, Jaemin pergi ke salah satu bank konvensional yang ada di Bali untuk 

menukar uangnya senilai Rp 130.000.000 ke mata uang negara Thailand yaitu Bath 

Kurs beli yang berlaku pada saat itu adalah 470 sedangkan kurs jualnya adalah 450 

Jumlah uang dalam mata uang Thailand yang akan diterima Jaemin pada saat itu 

adalah… 

a. 276.595,745 

b. 288.888,888 

c. 61.100.000.000 

d. 58.500.000.000 

e. 135.777.777,777 

Jawaban: B 

Kurs yang berlaku pada saat itu adalah kurs jual, karena bank menjual mata uang 

Thailand ke Jaemin, sehingga: 

130.000.000/450 = 288.888,888 

23. Berikut ini merupakan transaksi yang akan dicatat dalam neraca pembayaran 

internasional: 

1) Ekspor barang dan jasa 

2) Impor barang dan jasa 

3) Penerimaan hasil investasi 

4) Pembayaran hasil investasi 

5) Pengurangan aset keuangan 

6) Peningkatan aset keuangan 

Yang merupakan transaksi yang akan dicatat pada sisi kredit adalah… 

a. 1) 2) 3) 

b. 4) 5) 6) 

c. 1) 3) 5) 

d. 2) 4) 6) 

e. 3) 4) 5) 

Jawaban: C 

Transaksi yang akan dicatat dalam transaksi kredit adalah: 

a. Ekspor barang dan jasa 

b. Penerimaan dari hasil investasi 



 

c. Penjualan valuta asing 

d. Utang 

e. Pengurangan aset keuangan 

24. Sistem pembayaran yang menggunakan uang giral adalah 

A. Kredit 

B. Debit 

C. Tunai 

D. Nontunai 

E. Langsung 

 

JAWABAN : D 

Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu 

uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada 

sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat 

pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang 

elektronik. 

 

25. Uang adalah sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang.  

Definisi uang dikemukakan oleh 

A. Adam smith 

B. R.J. Thomas 

C. A.C. pigou 

D. Robertson 

E. R.S. sayers 

JAWABAN : C 

Menurut A. C. Pigou dalam bukunya the Veil of Money menyatakan 

bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. 

 

26. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Data lengkap 

2) Data valid 

3) Tepat Waktu 

4) Biaya Murah 

5) Waktunya cepat 

Berdasarkan penyataan diatas, yang termasuk kelebihan sensus cara Canvasser 

yaitu…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 3) dan 4) 

C. 2), 3), dan 4) 

D. 4) dan 5) 

E. 3), 4), dan 5) 

Pembahasan: (A) 

Cara canvasser merupakan sensus dimana data diisi oleh petugas. Hal ini memiliki 

kelebihan yang ditunjukkan nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan nomor 4 dan 5 merupakan 

kelebihan dari cara sensus House Holder. 



 

 

27. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi adanya migrasi penduduk, kecuali…. 

A. Adanya dorongan dari tempat asal 

B. Program Keluarga Berencana 

C. Adanya taraikan dari tempat tujuan 

D. Rintangan 

E. Pekerjaan 

Pembahasan: (B) 

Program Keluarga Berencana merupakan faktor yang mempengaruhi fertilitas atau 

kelahiran. 

 

28. Kecamatan Kebakkramat memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 

0,0080. Pada tahun 2015 sebanyak 61.728 jiwa. Berapakah jumlah penduduk pada 

tahun 2018? 

A. 62.744 jiwa 

B. 62.632 jiwa 

C. 63.221 jiwa 

D. 61.149 jiwa 

E. 60.468 jiwa 

Pembahasan: (C) 

P2018 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)𝑡  

      = 61728 (1 +  0,0080)3  

 = 61728 (1,02419251) 

 = 63.221 jiwa 

 

29. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar usia 0-14 tahun 

sebanyak 194.240 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 597.709 jiwa, dan usia lebih dari 

65 tahun sebanyak 83.997 jiwa. Berapakah beban ketergantungan penduduk di 

Kabupaten Karangnyar tahun 2018? 

A. 456 jiwa 

B. 546 jiwa 

C. 645 jiwa 

D. 564 jiwa 

E. 465 jiwa 

Pembahasan: (E) 

DR =  
(𝑈𝑠𝑖𝑎 0−14𝑡ℎ) + (𝑈𝑠𝑖𝑎 >65𝑡ℎ)

(𝑈𝑠𝑖𝑎 15−64𝑡ℎ)
𝑥1000 

 =  
194240 + 83997

597709
𝑥1000 

=  
278237

597709
𝑥1000 

=  465,50579  

Setiap 1000 penduduk usia produktif menanggung 465 penduduk usia nonproduktif.  

 

30. Provinsi Nusa Tenggara merupakan wilayah yang memiliki hutan sabana, karena 

memiliki iklim.... 

A. Af 

B. Am 



 

C. Aw 

D. Bs 

E. BW 

Pembahasan: (C) 

Iklim Af (hujan tropis) 🡪 Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua 

Iklim Am (hutan musim) 🡪 Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur 

Iklim Aw (hutan sabana) 🡪 Nusa Tenggara 

Iklim Bs (stepa) 

Iklim BW (gurun) 

 

31. Pada tanggal 21 Maret belahan bumi utara (BBU) mengalami musim.... 

A. Musim dingin 

B. Musim gugur 

C. Musim panas 

D. Musim semi 

E. Musim hujan 

Pembahasan: (D) 

BBU (Belahan Bumi Utara) 

21 Maret 🡪 musim semi 

21 Juni 🡪 musim panas 

23 September 🡪 musim gugur 

21 esember 🡪 musim dingin 

 

32. Hujan yang terjadi akibat pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin 

disebut hujan.... 

A. Zenital 

B. Siklonal 

C. Muson 

D. Orografis 

E. Frontal 

Pembahasan: (E) 

Jenis-jenis hujan: 

- Hujan zenital 🡪 uap air naik secara vertikal akibat pemanasan matahari dalam 

jumlah besar sehingga udara renggang kemudia uap air naik, biasanya erjadi di 

daerah tropis 

- Hujan siklonal 🡪 angin siklon membawa udara naik dan menjadi dingin, terjadi 

kondensasi membentuk awan akhirnya jatuh menjadi hujan 

- Hujan muson 🡪 akibat angin muson barat membawa banyak uap air  

- Hujan orografis 🡪 angin yang membawa uap air naik ke pegunungan, setelah naik 

menjadi angin semakin dingin, terjadi kondensasi, terbentuk awan dan turun hujan 

- Hujan frontal 🡪 hujan yang terjadi akibat pertemuan antara massa udara panas dan 

massa udara dingin 

33. Pola persebaran fauna di dunia tidak setegas persebaran flora. Oleh karena itu, ada 

wilayah yang menjembatani kawasan persebaran fauna di dunia seperti Kepulauan 



 

Indonesia. Kepulauan Indonesia menghubungkan dua kawasan zoogeografi yang 

sifatnya berlainan, yaitu…. 

A. Oriental dan Palearktik 

B. Neotropik dan Oriental  

C. Oriental dan Australian 

D. Australian dan Paleartik 

E. Neotropik dan Australian 

Pembahasan : (C) 

Pulau-pulau di Indonesia menjadi penghubung dua kuwasan zoogeografi yaitu kawasan 

orientas dan kawasan Australian Kawasan oriental tersebar di Asia Selatan dan Asia 

Tenggara dengan fauna khas berupa mamalia berukuran besar. Jenis fauna di kawasan 

oriental mempunyai kemiripan dengan fauna di kawasan Ethiopian Kawasan Australian 

mencakup Australia, Selandia Baru, Papua, dan pulau pulau di sekitarnya. Fauna khas 

di kawasan ini berupa burung berbulu wama-wami, reptil, dan mamalia berkantung. 

 

34. Karakteristik vegetasi di hutan hujan tropis berbeda dengan karakteristik vegetasi di 

gurun. Setiap kawasan tersebut mempunyai jenis fauna khas. Kedua fakta tersebut 

berkaitan dengan…. 

A. curah hujan selalu tinggi di daerah ekuator 

B. tumbuhan sebagai sumber makanan bagi fauna 

C. kesuburan tanah bagi habitat berbagai jenis fauna 

D. perbedaan topografi sebagai media per tumbuhan flora 

E. daya adaptasi tanaman di daerah tropis terhambat 

Pembahasan : (B) 

Pada dasarnya tumbuhan merupakan salah satu sumber makanan bagi fauna. Tumbuhan 

berfungsi sebagai produsen dalam rantai makanan. Karakteristik vegetasi turut 

memengaruhi ketersediaan pangan bagi fauna. Fauna yang hidup di kawasan hutan 

hujan tropis lebih beragam karena ketersediaan makanan yang bervariasi. Berbeda 

dengan jenis fauna di kawasan gurun lebih terbatas. Gurun mempunyai kondisi 

fisiografis cukup ekstrem sehingga jenis flora yang hidup lebih sedikit. 

 

35. Perhatikan ciri-ciri berikut! 

1) Mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan hujan 

2) Flora khas di daerah iklim monsun tropis. 

3) Mampu mengatur tingkat penguapan ber dasarkan tingkat kelembapan. 

Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungannya, jenis flora sesuai ciri-ciri tersebut, 

yaitu ...  

A. kaktus, xerophyte 

B. anggrek, mesophyta  

C. pohon jati, tropophyta 

D. teratai, xerophyta  

E. jamur, mesophyta 

Pembahasan : (C) 



 

Ciri-ciri pada soal menunjukkan karakteristik tiora yang termasuk kelompok 

tropophyta. Tumbuhan yang berada pada kelompok ini yatu pohon jati dan eucalyptus. 

Pohon jati menggugurkan daun pada musim kemarau untuk mengurangi tingkat 

penguapan pada kondisi panas. Saat musim hujan, daun-daun pada pohon jati kembali 

tumbuh sesuai ketersediaan air dan tingkat kelembapan. Pilihan A merupakan 

kelompok tumbuhan yang berkembang di lingkungan ekstrem. Pilihan B adalah 

kelompok tumbuhan yang berkembang di lingkungan yang lembap. Pilihan D dan E 

kurang tepat karena teratai dan jamur merupakan kelompok hygrophyta atau sesuai 

hidup di lingkungan yang lembab. 

 

36. Sungai Bengawan Solo, Sungai Opak, Sungai Progo, Sungai Code, dan Sungai Brantas 

merupakan contoh dari sungai …. 

A. Perennial 

B. Periodik 

C. Episodic 

D. Ephemeral 

E. Permanen 

Pembahasan: (B) 

Berdasarkan debit atau volume air, sungai dibedakan menjadi  

a. Sungai permanen (perennial) 🡪 debit air tetap sepanjang tahun (sungai Kapuas, 

sungai Kahayan, sungai Barito, sungai Musi, sungai Bataghari, sungai Indragiri, 

dan sungai Mahakam) 

b. Sungai periodic (intermiten) 🡪 melimpah saat musim hujan dan menyusut saat 

kemarau (sungai Bengawan Solo, sungai Opak, sungai Progo, sungai Code, dan 

sungai Brantas) 

c. Sungai episodic 🡪 kering saat kemarau dan banyak saat musim hujan (sungai 

Kalada dan Kadaha dan sungai Benain) 

d. Sungai ephemeral 🡪 belum tentu banyak pada musim hujan (sungai di NTT) 

 

37. Perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) tentang hukum laut disebut…. 

A. Deklarasi Djuanda 

B. Konferensi Meja Bundar 

C. Perjanjian Renville 

D. UNCLOS II 

E. World Ocean Conference 

Pembahasan: (D) 

- Deklarasi Djuanda 🡪 hukum laut territorial Indonesia 

- KMB 🡪 pengakuan kedaulatan Indonesia 

- Perjanjian Renville 🡪 batas laut ZEE 

- UNCLOS II 🡪 United Nation Convention on the Law of the Sea merupakan hukum 

laut Internasional yang ditetapkan sejak tahun 1982 

- World Ocean Conference 🡪 Dewan Kelautan Indonesia 

 



 

38. Pada masa Orde Lama ditetapkan adanya Deklarasi Djuanda sebagai hukum laut 

Indonesia. Deklarasi ini ditetapkan pada tanggal…. 

A. 12 Desember 1957 

B. 13 Desember 1957 

C. 14 Desember 1957 

D. 15 Desember 1957 

E. 16 Desember 1957 

Pembahasan: (B) 

Pada tanggal 13 Desember 1957 terdapat Deklarasi Djuanda (hukum laut Indonesia), 

kekuatan maritim Indonesia kembali. Pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia 

menjadi bagian NKRI. Deklarasi ini diperkuat dengan UU No. 4 Tahun 1960 tentang 

Perairan Indonesia. 

 

39. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Menjadi sumber energi panas bumi 

2) Terjadi gempa dan longsor 

3) Terbentuk kantong minyak bumi dan gas 

4) Tanah menjadi subur 

5) Terjadi perubahan bentuk muka bumi 

Pernyataan diatas yang menunjukkan dampak gejala tektonisme bagi kehidupan 

yaitu…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 2), dan 4) 

C. 1), 2), dan 5) 

D. 2), 3), dan 4) 

E. 2, 3), dan 5) 

Pembahasan: (E) 

Angka 1 dan 4 merupakan dampak gejala vulkanisme bagi kehidupan manusia. 

 

40. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Menghasilkan bahan galian atau barang tambang 

2) Abu vulkanik dapat menyuburkan tanah 

3) Terjadi gempa dan longsor 

4) Membentuk panorama alam sebagai objek wisata 

5) Terbentuk kantong minyak bumi dan gas 

Pernyataan diatas yang menunjukkan dampak gejala vulkanisme bagi kehidupan 

yaitu…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 2), dan 4) 

C. 1), 2), dan 5) 

D. 2), 3), dan 4) 

E. 2), 3), dan 5) 

Pembahasan: (B) 

Angka 3 dan 5 merupakan dampak gejala tektonisme bagi kehidupan manusia. 



 

 

41. Daerah di permukaan bumi yang menjadi pusat getaran gempa disebut…. 

A. Hiposentrum 

B. Episentrum 

C. Seismograf 

D. Seismogram 

E. Skala richter 

Pembahasan: (B) 

Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan gempa sebagai berikut. 

- Hiposentrum 🡪 daerah di dalam bumi yang menjadi sumber terjadinya gempa 

- Episentrum 🡪 daerah di permukaan bumi yang menjadi pusat getaran gempa 

- Seismograf 🡪 alat perekam gempa 

- Seismogram 🡪 gambaran getaran gempa yang direkam seismograf 

- Skala richter 🡪 satuan yang digunakan untuk menyatakan kekuatan gempa 

 

42. Perhatikan fenomena berikut! 

1) Permukiman 

2) Jalan Tol 

3) Pegunungan 

4) Teluk  

5) Pasar 

Gejala yang termasuk aspek geografi nonfisik adalah nomor…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 2), dan 5) 

C. 1), 4), dan 5) 

D. 2), 3), dan 4) 

E. 3), 4), dan 5) 

Pembahasan: (B) 

Aspek nonfisik dalam kajian geografi berupa aspek sosial, ekonomi, budaya, dan 

politik. Contoh kajian aspek nonfisik adalah komponen-komponen buatan manusia 

seperti jalan, saluran air, permukiman, pusat kegiatan, dan bangunan. Dengan demikian, 

aspek geografi nonfisik ditunjukkan oleh nomor 1), 2), dan 5). Gejala geosfer pada 

nomor 3) dan 4) merupakan kajian aspek topologi, biotik, dan nonbiotik. 

 

43. Coban Rondo merupakan salah satu wisata alam air terjun terkenal di daerah Pujon, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Banyak wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara yang berdatangan untuk menikmati keindahan alam ini. Sehingga wisata 

alam ini mampu meningkatkan pendapatan daerah. 

Fenomena tersebut dapat dikaji dengan konsep geografi yaitu…. 

A. Lokasi 

B. Jarak 

C. Pola 

D. Nilai Kegunaan 

E. Aglomerasi 



 

Pembahasan: (D) 

Fenomena tersebut menceritakan potensi daerah Pujon yang dijadikan sebagai wisata 

alam yang dapat menunjang perkembangan wilayah tersebut. Sehingga dapat dikaji 

menggunakan konsep nilai kegunaan.  

  

44. Pada peta Provinsi Bali dengan skala 1 : 900.000, jarak antara Singaraja ke Denpasar 

yaitu 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya? 

A. 11,25 km 

B. 7,2 km 

C. 112,5 km 

D. 72 km 

E. 80 km 

Pembahasan: (C) 

Letak komponen peta topografi: 

- Arah mata angin 🡪 diletakkan dimana saja asalkan tidak mengganggu kenampakan 

peta 

- Legenda 🡪 biasanya diletakkan di pojok kiri bawah peta 

- Sumber peta 🡪 diletakkan bagian bawah peta 

- Skala peta 🡪 diletakkan bagian atas peta 

- Inset peta 🡪 diletakkan bagian bawah kiri atau kanan peta 

 

45. Data spasial yang dibutuhkan untuk menganalisa tingkat kemacetan lalu lintas di 

perkotaan adalah…. 

A. Jalur transpostasi dan jenis kendaraan 

B. Klasifikasi jalan dan kualitas jalan 

C. Pusat kegiatan pendudukdan kondisi jalan 

D. Jalur transportasi dan lebar/panjang jalan 

E. Daya tampung dan jalur transportasi 

Pembahasan: (C) 

Ci =  
1 

2000 
 𝑥 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎  

Skala =  
1 

2000 𝑥 𝐶𝑖 
 =  

1 

2000 𝑥 25 
 =  

1 

50000 
  

 

Sehingga, jarak dilapangan = 20 x 50.000 = 1.000.000 cm = 10 km 

 

46. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat sebagai contoh kegunaan edukatif adalah .... 

a. Kisah sejarah membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme 

b. Kisah sejarah membuat seseorang bijaksana menghadapi masa depan 

c. Kisah sejarah memberikan suatu hiburan kepada para pembacanya 

d. Kisah sejarah mendorong seseorang untuk cinta terhadap tanah air 

e. Kisah sejarah dapat mendorong seseorang menjadi lebih kreatif 

 

Pembahasan: 

Pernyataan di atas yang menunjukkan kegunaan sejarah dalam aspek edukatif adalah kisah 

sejarah membuat seseorang bijaksana menghadapi masa depan. Sejarah dapat menjadi 

panduan atau pengalaman untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada masa lalu dapat 

dihindari atau diperbaiki pada masa depan. 

Jawaban: b 

http://www.tigaserangkai.com/id/?p=3632


 

 

47. Kata sejarah berasal dari bahasa inggris history yang berarti .... 

a. Sesuatu yang bersifat lampau 

b. Masa lampau 

c. Kisah 

d. Riwayat 

e. Sesuatu yang telah terjadi 

 

Pembahasan : 

 kata sejarah dalam bahasa inggris yaitu "history" yang artinya adalah cerita masa lalu. kata 

"history" sendiri sebenarnya berasal dari bahasa yunani. 

Jawaban: A 

48. Dibawah ini yang bukan beberapa hal yang mengandung pengertian sejarah menurut W.J.S 

Poerwodarminto adalah.... 

a. Kesusastraan lama 

b. Silsilah 

c. Kejadian atau peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi 

d. Kejadian masa lalu dalam umat manusia 

e. Ilmu pengetahuan, cerita masa lalu yang benar-benar terjadi 

 

Pembahasan : 

Pengertian sejarah menurut W.J.S. Poerwadarminta : 

1. sejarah adalah kesusastraan lama, silsilah, dan asal usul. 

2. sejarah adalah kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. 

3. sejarah adalah ilmu pengetahuan, cerita/pelajaran tentang kejadian, peristiwa yang benar 

terjadi di masa lampau. 

Jawab: D.  

 

49. Mengapa Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong pada tahun 

1960…. 

a. Karena program kabinet Gotong Royong tidak sesuai dengan situasi Indonesia saat 

itu 

b. Karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD yang tidak setuju 

dengan dibentuknya kabinet Gotong Royong 

c. Karena adanya anggapan kalau kabinet Gotong Royong anggotanya PKI 

d. Karena adanya anggapan Nasakom merupakan ajaran PKI 

e. Karena mendapat pertentangan dari rakyat yang tidak setuju dengan cabinet 

 

Pembahasan : 

Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 

1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat 

kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA 

dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan 

Revolusi (MPPR). Kondisi ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk 

mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol 

terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena 

Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI 

Jawaban : A 
 

50. Lembaga yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 

2/1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah … 

a. MPRS 



 

b. DPRS 

c. MPPR 

d. DPAS 

e. DPRGR 

 

Pembahasan : 

MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden no 2/1959  MPRS diangkat dengan 

tujuan untuk menyusun Garis Besar Haluan Negara  syarat masuk anggota adalah setuju 

kembali pada UUD 1945. UUD 1945 sebelumnya pernah menggantikan Undang-

Undang Dasar Sementara 1950. setia kembali perjuangan Republik Indonesia 

menggantikan Republik Indonesia Sementara oleh Belanda, setuju pada manifesto 

Politik. 

Jawaban : A 
 

51. Tokoh yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya 

adalah pembangunan ekonomi baru adalah … 

a. Ali Sastroamidjojo 

b. Moh. Hatta 

c. Burhanuddin Harahap 

d. Soemitro Djojohadikusumo 

e. Syafruddin Prawiranegara 
 

Pembahasan : 

Prof. Dr. Suomitro Djojohadikoesoemo merupakan seorang ekonom Indonesia yang 

pernah menjadi menteri di masa orde baru maupun orde lama. Pasa saat menjadi 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Natsir di zaman demokrasi 

liberal pada masa orde lama, beliau mengemukakan pemikiran bahwa pembangunan 

ekonomi Indonesia harus dibangun dengan cara merubah sistem ekonomi kolonialis 

yang hanya mementingkan keuntungan negara induk di Belanda, menjadi sistem 

ekonomi Nasional yang akan memajukan bangsa Indonesia sendiri beserta seluruh 

rakyatnya. Jadi sistem yang akan dibangun haruslah sistem ekonomi yang baru. 

Jawaban : D 

 

52. Tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda agarbersedia berunding dengan Indonesia 

terjadi karena. . . . 

a. Belanda kalah dari Indonesia dalamkonfrontasi militer 

b. Indonesia berhasil menguasai sebagian besarwilayah Irian Barat 

c. Amerika Serikat mencegah terseretnya UniSoviet dalam konfrontas  

d. Amerika Serikat telah mengirim Ellsworth Bunker sebagai mediator 

e. kedudukan Belanda tidak didukung sepenuh-nya oleh rakyat Irian Barat 

Jawaban: c 

Pembahasan:  

Operasi militer yang dilakukan pasukan Komando Mandala berhasil menusuk jantung 

pertahanan Belanda di Irian Barat. Oleh karena itu, Amerika Serikat semakin mendesak 

Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan Amerika 

Serikat dengan tujuan mencegah terseretnya Uni Soviet dalam konfrontasi. 

 

53. Pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 6 September 1943 ditindak lanjuti 

Presiden Soekarno dengan . . . . 

a. Memutus hubungan diplomatik denganinggris 



 

b. Mendukung perjuangan rakyat Kalimantan utara melawan Inggris 

c. Mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 

d. Membawa masalah pembentukan federasi Malaysia dalam perundingan PBB 

e. Meminta bantuan kepada Amerika Serika tuntuk menengahi permasalahan federasi 

Malaysia 

Jawaban: c 

Pada tanggal 16 September 1963 Federasi Malaysia resmi diproklamasikan. Peristiwa 

inimemicu respons negatif pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno menganggap 

Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Untuk menyikapinya, 

Presiden Soekarno kemudian mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 

tanggal 3 Mei 1964. 

 

54. Bagi Presiden Soekarno, politik mercusuardianggap sebagai . . . . 

a. Cara bangsa Indonesia menjauhkan diri daripengaruh paham komunis 

b. Langkah bangsa Indonesia menyamaikekuatan blok Barat dan blok Timur 

c. Upaya Soekarno mendekatkan diri dengannegara-negara blok Barat 

d. Anggapan bangsa Indonesia sebagai unsuryang menerangi jalan negara-negara 

Nefo 

e. Respons atas terjadinya Perang Dingin yangdianggap mengganggu bangsa 

Indonesia 

 

Jawaban: d 

Pembahasan: 

Politik mercusuar adalah politik untuk mencarik emegahan/keindahan dalam pergaulan 

antar-bangsa di dunia. Politik ini dijalankan PresidenSoekarno pada masa Demokrasi 

Terpimpin.Presiden Soekarno berkeinginan agar politikmercusuar dianggap sebagai 

unsur yangmenerangi jalan negara-negara Nefo. Politik mercusuar diwujudkan dengan 

penyelenggaraan Games of the New Emerging Force   (Ganefo), yaitupesta olahraga 

negara-negara Nefo. 

 

55. Berikut tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia, kecuali….. 

a. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah 

sumbernya. 

b. Menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. 

c. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. 

d. Ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. 

e. Bekerja sama memperdagangkan rempah-rempah. 

Jawaban: E.  

Pembahasan: 

Tujuan Bangsa Eropa menguasai Indonesia: 

1. Mendapatkan dan menguasai Rempah-Rempah 

2. Menyebarkan agama atau kepercayaan di Eropa 

3. Menguasai atau memasuki jalur perdagangan di Asia 

4. Menyalurkan hasil produksi dari eropa ke Indonesia 

5. Menambah wilayah ekpansi atau pemerintahan. 

 

56. Raja dari Banten yang gigih menentang VOC adalah ….  

a. Sultan Haji  

b. Sultan Abdul Mufakir  

c. Sultan Ageng Tirtayasa  



 

d. Sultan Maulana Muhammad  

e. Sultan Hasanuddin 

Jawaban: c  

Pembahasan:  

Pada masa pemerintahan Abdul Mufakir, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis 

de Houtman tiba di Banten. Raja dari Banten yang gigih menentang VOC adalah Sultan 

Ageng Tirtayasa. Sultan Haji adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji 

bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa.  

 

57. Imperialisme kuno, dipelopori oleh dua negara Eropa yang mulai melakukan 

penjelajahan benua pada abad ke-15, yaitu .... 

a. Yunani dan Romawi 

b. Belanda dan Inggris 

c. Inggris dan Portugis 

d. Portugis dan Belanda 

e. Spanyol dan Portugis 

Jawaban: E 

Pembahasan: 

Imperialisme kuno dan penjelajahan benua yang dilakukan oleh bangsa Eropa 

dipelopori oleh Bangsa Spanyol dan Portugis. Adapun kedua negara tersebut 

mempunyai tujuan, di antaranya: 

● Gold: Mencari kekayaan dengan memburu emas dan perak serta bahan-bahan lain 

yang berharga 

● Glory: Membangun kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. 

● Gospel: Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. 

 

58. Tiga Dato yang bersedia membantu sulawesi selatan dalam proses islamisasi yaitu... 

a. Rajiman, Dato Bandani Matowaya, 

b. Dato alam, Dato Ri Bandang, Dato soebandono, 

c. Dato Rahmat, Dato Ri Tallu Syariffudin, 

d. Dato tri rasa, Dato marsah, Dato Ri pattimang, 

e. Dato Ri Bandang, Dato Ri Tiro, Dato Ri pattimang 

Jawaban: e 

Pembahasan: 

Dato ri Bandang, Dato ri Patimang dan Dato ri Tiro adalah tiga mubaligh yang berasal 

dari Sumatera Barat, yang menyebarkan Islam. Mereka adalah tiga bersaudara yang 

menyebarkan Islam di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, 

dan Sulawesi Tenggara. 

59. Pelabuhan transit di makassar yang digunakan untuk mendatangkan rempah-rempah 

terutama di maluku yaitu ...  

a. Pelabuhan somba opu  

b. Pelabuhan makassar  

c. Pelabuhan teluk bayau  

d. Pelabuhan pare-pare  

e. Pelabuhan manado  

Jawaban: a 

Pembahasan: 

Pelabuhan somba opu pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di 

mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rempah-rempah
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sekitar Indonesia dan wilayah Eropa. Sayangnya tempat yang sering dikunjungi oleh 

beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada 

tahun 1669, kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang 

 

60. Berikut ini adalah isi perjanjian Bongaya yang terjadi pada tahun 1667 M, kecuali...  

a. Makassar melepaskan daerah kekuasaannya, seperti bone dan pulau-pulau di luar 

Makassar  

b. VOC memperoleh hak monopoli dagang di makassar  

c. Arung palaka di akui raja boneka  

d. Makassar sebagai kerajaan yang berdaulat 

e. VOC mendirikan benteng di Makassar 

Jawaban: d 

Pembahasan: 

Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dari 

Kesultanan Makassar dengan pihak VOC. Perjanjian ini dilakukan setelah Sultan 

Hasanuddin kalah atas pemberontakan Aru Palakka dan harus mengakui monopoli 

VOC. 

berikut adalah isi Perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin 

yaitu 

1. VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. 

2. Belanda mendirikan benteng di Makassar yang kemudian bernama Rotterdam. 

3. Makassar harus melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di 

luar Makassar. 

4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. 

5. Semua kapal Makassar harus mendapat izin dari Belanda untuk dapat bebas 

berlayar. 

6. Makassar harus membayar 250.000 ringgit serta menyerahkan 1.000 budak kepada 

VOC 

 

61. Dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi kehidupan sosial menjelang akhir Orde 

Baru adalah . . . .  

a. muncul industri kecil di desa-desa  

b. kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) semakin rendah  

c. jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat  

d. sebagian besar penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa  

e. terjadi transmigrasi besar-besaran ke luar Pulau Jawa  

Jawaban: c  

Pembahasan: 

Turunnya rupiah menjelang akhir Orde Baru menyebabkan pasar uang dan pasar modal 

terpuruk. Sejumlah perusahaan baik skala besar maupun skala kecil mengalami 

kebangkrutan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara 

besar-besaran. Adanya PHK tersebut mengakibatkan pengangguran dan jumlah 

penduduk di bawah garis kemiskinan terus meningkat. 

 

62. Salah satu faktor penyebab keterpurukan sektor ekspor Indonesia pada akhir periode 

Orde Baru adalah . . . .  

a. terjadi demonstrasi di berbagai daerah  

b. bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar  

c. ketergantungan pada komponen impor  

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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d. tutupnya enam belas bank swasta di Indonesia  

e. perdagangan didominasi oleh masyarakat Tionghoa  

Jawaban: c  

Pembahasan: 

Salah satu harapan Presiden Soeharto dalam menanggulangi krisis ekonomi pada akhir 

periode Orde Baru adalah sektor ekspor. Akan tetapi, sektor ekspor yang diharapkan 

mampu menyelamatkan krisis, ternyata juga mengalami keterpurukan. Keterpurukan 

sektor ekspor disebabkan oleh beban utang, ketergantungan besar pada komponen 

impor, kesulitan trade financing, dan ekspor migas anjlok 34,1% dibandingkan periode 

1997, sementara nonmigas hanya tumbuh 5,3%. 

 

63. Perhatikan kebijakan berikut!  

1) Melakukan privatisasi BUMN.  

2) Meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club.  

3) Menetapkan undang-undang antimonopoli sebagai sebuah langkah ke arah 

penegakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.  

4) Melibatkan pedagang menengah, kecil, dan koperasi untuk ikut serta distribusi 

beras dalam rangka mencegah monopoli dan timbulnya penimbunan beras oleh 

pedagang besar.  

Reformasi ekonomi B.J. Habibie dalam rangka mengatasi krisis ekonomi ditunjukkan 

oleh nomor . . . .  

a. 1) dan 2)   d. 2) dan 4)  

b. 1) dan 3)  e. 3) dan 4) 

c. 2) dan 3)  

Jawaban: e  

Pembahasan: 

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie Indonesia masih mengalami krisis 

ekonomi dan menghadapi musim kemarau panjang. Untuk mengatasi kondisi tersebut, 

dibuatlah Reformasi ekonomi yang isinya sebagai berikut.  

1) Reformasi perbankan dalam rangka program pemulihan ekonomi sejalan dengan 

penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia.  

2) Menetapkan Undang-Undang antimonopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 

1999 sebagai sebuah langkah ke arah penegakan lingkungan bisnis yang lebih 

transparan. 

3) Memprioritaskan jumlah suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau karena 

jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah.  

4) Melibatkan pedagang menengah, kecil, dan koperasi untuk ikut serta distribusi beras 

dalam rangka mencegah monopoli dan timbulnya penimbunan beras oleh pedagang 

besar. 

 

64. Di bawah ini yang bukan merupakan sumber hukum internasional yaitu ....  

a. Keputusan pengadilan  

b. Prinsip-prinsip hukum umum  

c. Perjanjian internasional  

d. Traktat, asas-asas hukum  

e. Hubungan internasional  

Jawaban: b 

Pembahasan: 

Pasal 38.1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan lima sumber hukum 

internasional, yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Internasional


 

1. Perjanjian internasional 

2. Kebiasaan internasional 

3. Asas hukum yang "diakui oleh negara-negara beradab" 

4. Putusan-putusan pengadilan dan  

5. ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum 

 

65. Yang pertama kali mengusulkan Politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif yaitu ...  

a. Moh. Hatta  

b. Soekarno  

c. D.N. Aidit  

d. M. Nasir  

e. Mr. Asaad  

Jawaban: a 

Pembahasan: 

Konsep dan prinsip politik luar negeri bebas aktif dikemukakan oleh Mohammad Hatta 

dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di antara dua Karangpada tanggal 2 

September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-

KNIP). Pemikiran Mohammad Hatta terkait dengan politik luar negeri bebas aktif 

tersebut tentunya tidak lepas dari situasi dan kondisi Indonesia saat itu. Sebagai negara 

yang baru merdekasedang mengalami tantangan baik dari internal maupun eksternal 

 

66. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menandai adanya diferensiasi sosial dalam suatu 

masyarakat, kecuali .... 

a. ras 

b. agama 

c. kasta 

d. suku bangsa 

e. profesi 

Jawaban C  

Karena diferensiasi Sosial (horizontal) adalah klasifikasi terhadap perbedaan 

perbedaan yang sejenis atau sama, artinya tidak ada yg lebih tinggi, semuanya sama. 

Sehingga kasta termasuk dalam stratifikasi social. 

 

67. Timbulnya diferensiasi sosial disebabkan oleh .... 

a. perbedaan peranan-peranan sosial dalam setiap kelompok sosial yang mengarah 

pada suatu konflik 

b. perbedaan kedudukan-kedudukan yang dimiliki masyarakat yang menimbulkan 

konflik 

c. adanya pelapisan sosial yang membedakan kehidupan sosial yang tinggi dari 

kehidupan sosial yang rendah 

d. latar belakang kehidupan sosial yang tidak sama bagi setiap manusia, baik secara 

fisik maupun social 

e. semua jawaban benar 

 

Jawaban D  

Pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut 

heterogenitas sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional
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berdasarkan hal-hal berikut. Diferensiasi ini timbul karena perbedaan ciri-ciri fisik 

tertentu. 

 

68. Dalam bidang ekonomi memakai sistem pelapisan sosial terbuka, bidang kekuasaan 

memakai sistem pelapisan tertutup. Teori ini dapat kita jumpai di Indonesia dengan 

taraf perkembangan masyarakat tergolong …  

a. Sedang berkembang  

b. Sudah maju  

c. Terbelakang  

d. Modern 

e. Maju 

Jawaban A  

Sedang berkembang. Karena dalam stratifikasi Negara berkembang pelapisan keadaan 

ekonominya terbuka. Jadi setiap orang dapat naik ke lapisan atas maupun turun ke 

lapisan bawah. 

 

69. Pada masyarakat industri, sistem pelapisan sosialnya lebih bersifat .... 

a. Terbuka 

b. Tetutup 

c. Kaku 

d. Demokratis 

e. Kasta 

Jawaban A 

Terbuka. Dalam masyarakat industri unsur kekayaan dan keturunan tidak terlalu 

penting. Sehingga setiap orang dapat naik ataupun turun ke lapisan manapun. 

 

70. Bu Rahayu merupakan pengrajin gerabah asal Bayat, Klaten. Ia merintis usaha 

membuat berbagai macam benda multifungsi dari gerabah sejak lulus sekolah. 

Permintaan yang datang dari berbagai daerah membuatnya kewalahan sehingga ia 

mengajak pengrajin sekitarnya untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok. Melalui 

kelompok ini, Bu Rahayu dapat memberikan tambahan penghasilan bagi tetangganya 

dan memenuhi permintaan pasar. Kelompok sosial tersebut terbentuk berdasarkan 

faktor... 

a. Kesamaan wilayah tempat tinggal 

b. Kondisi geografis suatu daerah 

c. Kesamaan kepentingan 

d. Tingkat status ekonomi 

e. Kesamaan keturunan 

Jawaban C 

Karena memiliki kesamaan kepentingan yaitu membuat usaha kerajinan gabah. 

Sehingga terbentuklah kelompok sosial. 

 

71. Perhatikan ciri-ciri kelompok sosial berikut! 

1) Bentuk kehidupan bersifat pamrih 

2) Memiliki hubungan solidaritas organis 

3) Hubungan berlangsung dalam jangka pendek 

Kelompok sosial berdasarkan ciri-ciri tersebut adalah... 

a. In-group 

b. Out-group 



 

c. Paguyuban 

d. Patembayan 

e. Kelompok referensi 

Jawaban D 

Patembayan merupakan konsep yang merujuk pada hubungan anggota masyarakat 

yang memiliki ikatan yang lemah. 

 

72. Sosiologi mempunyai empat ciri ilmu, salah satunya adalah ilmu sosiologi selalu 

berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Ciri 

sosiologi tersebut dikenal dengan istilah … 

a. Teoritis 

b. Empiris 

c. Kumulatif 

d. Non etis 

e. Khayalan 

Jawaban A 

Sosiologi mempunyai empat ciri ilmu, antara lain: 

▪ Empiris, yaitu didasarkan pada observasi (pengamatan) yang hasilnya tidak bersifat 

spekulasi (menduga-duga). 

▪ Teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang 

konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur 

yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat 

sehingga menjadi teori. 

▪ Kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian 

diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama. 

▪ Non etis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk 

masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara 

mendalam. 

Sedangkan khayalan bukan merupakan ciri-ciri ilmu sosiologi. 

 

73. Objek sosiologi yang menjelaskan tentang gejala-gejala kehidupan sosial dan proses 

hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri 

merupakan objek sosiologi .... 

a. Material 

b. Formal 

c. Primer 

d. Sekunder 

e. Campuran 

Jawaban A 

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek: 

1. Objek Material 

Ialah objek yang menjelaskan tentang segala yang dapat mempengaruhi kesatuan 

hidup manusia. Objek ini bersifat nyata dan dapat digambarkan secara detail di 

dalam fenomena sosial. 

2. Objek Formal 

Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau 

masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia 

antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam 

masyarakat. 



 

3. Objek Budaya 

Objek budaya salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan satu dengan 

yang lain. 

4. Objek Agama 

Pengaruh dari objek agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial, dan 

banyak juga hal-hal ataupun dampak yang memengaruhi hubungan manusia. 

 

74. Tentukan interaksi sosial berikut. 

Naufal mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia menerima nasihat 

yang disampaikan oleh gurunya. 

a. Simpati 

b. Imitasi 

c. Empati 

d. Identifikasi 

e. Sugesti 

Jawaban E 

Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, 

sehingga ada proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut secara 

ataupun tidak, tanpa berpikir panjang. 

 

75. Tentukan interaksi sosial berikut. 

Desti merasa sedih karena temannya sakit. 

a. Simpati 

b. Sugesti 

c. Motivasi 

d. Empati 

e. Imitasi 

Jawaban A 

Simpati merupakan salah satu faktor dalam interaksi sosial, dimana memiliki kaitan 

yang erat terhadap perasaan seseorang. Secara umum, simpati merupakan suatu proses 

kejiwaan yang berkaitan dengan ketertarikan seseorang terhadap orang lain maupun 

terhadap suatu kelompok. 

 

76. Pengusaha perkebunan sedang melakukan perluasan area kebun untuk pengembangan 

perusahaan dengan membeli lahan warga. Warga menolak menjual tanahnya karena 

harga yang ditawarkan terlalu murah. Perusahaan kemudian menyewa sekelompok 

orang memaksa warga pindah dari tanah miliknya. Dampak perubahan sosial sesuai 

deskripsi tersebut adalah…. 

a. Pemberontakan terjadi untuk menjatuhkan kekuasaan 

b. Konflik horizontal diantara warga dengan kelompok lain 

c. Muncul protes warga yang diwujudkan dalam aksi demonstrasi 

d. Terjadi praktek kolusi antara oknum warga dengan perusahaan 

e. Kenakalan remaja dari kalangan warga yang tergusur meningkat 

Jawaban B 

Pada soal ini dampak perubahan sosial yang terjadi adalah adanya konflik horizontal 

diantara warga dengan kelompok lain. Konflik horizontal adalah konflik antar 

individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setara.  

 

77. Internet menjadi media bagi mengalirnya informasi dari dan ke seluruh dunia. 

Hubungan antarmanusia menjadi kian mudah dan cepat. Kerjasama 



 

antarmanusia/pemerintah bisa diintensifkan tanpa tatap muka langsung dari kedua 

pihak atau lebih. Dampak positif globalisasi dari ilustrasi diatas adalah… 

a. Kesadaran mempertahankan tradisi tinggi 

b. Kriminalitas bisa ditekan serendah mungkin 

c. Tidak terjadi saling ketergantungan antarnegara 

d. Internet menjadi kebutuhan pokok masyarakat 

e. Hubungan antarmanusia/pemerintah makin efisien 

Jawaban E 

Dampak positif globalisasi ilustrasi diatas adalah hubungan antarmanusia/pemerintah 

makin efisien. 

 

78. Di bawah ini yang bukan bentuk konflik sosial adalah… 

a. Konflik pribadi. 

b. Konflik rasial. 

c. Konflik politik. 

d. Konflik antarkelas sosial. 

e. Konflik batin. 

Jawaban E 

Terjadinya konflik sosial sejatinya karena adanya perbedaan pandangan, tujuan, latar 

belakang kesukuan, idealisme, dan lain sebagainya yang tidak terakomodir dengan 

baik. 

▪ Konflik sosial itu memiliki beberapa bentuk, yakni konflik pribadi, rasial, politik, 

antarkelas sosial, internasional, dan antar kelompok. 

▪ Konflik pribadi merupakan pertentangan yang terjadi antar orang per orang. 

Konflik ini biasa terjadi karena adanya masalah pribadi dari pihak yang 

berkonflik. 

▪ Konflik rasial adalah pertentangan kelompok ras yang berbeda karena 

kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik tersebut umumnya 

terjadi karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan 

paling sempurna dibandingkan ras lainnya. Salah satu contoh konflik ini terjadi di 

Afrika Selatan yang dikenal dengan politik apartheid. 

▪ Lalu, konflik politik merupakan pertentangan yang terjadi didasari perbedaan 

pandangangan ataupun pilihan politik. Konflik ini sangat mudah terjadi lantaran 

manusia sejatinya merupakan makhluk politik dan memiliki pandangan serta 

kepercayaan ataupun idealisme politik masing-masing. 

▪ Konflik antarkelas sosial merupakan pertentangan antara dua kelas sosial. Konflik 

ini umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan antara dua golongan sosial 

tersebut. Kemudian, konflik internasional yaitu pertentangan yang melibatkan 

beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan. 

▪ Terakhir, konflik antar kelompok adalah pertentangan yang terjadi karena 

persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau karena 

pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Adapun, konflik ini bisa juga terjadi 

lantaran adanya pemaksaan agama, dominasi politik, atau adanya konflik 

tradisional yang terpendam. 

 

79. Cara-cara penyelesaian atau pengendalian konflik ada beberapa macam. Salah satunya 

ialah konsiliasi. Pengertian dari konsiliasi adalah.. 

a. Suatu usaha kompromi yang tidak dilakukan sendiri secara langsung. 

b. Usaha mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang mengalami 

konflik demi tercapainya tujuan bersama. 



 

c. Usaha penyelesaian konflik yang dilakukan dengan bantuan phiak ketiga sebagai 

perantara pihak yang berkonflik. 

d. Usaha menghalang-halangi pihak lain dalam mencapai tujuan. 

e. Usaha menyelesaikan konflik dengan perantara pejabat atau pihak berwenang. 

Jawaban B 

Definisi konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-

pihak yang berkonflik demi tercapainya tujuan bersama. Konsoliasi akan terwujud 

bila ada peranan lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat. Lembaga tersebut 

harus berfungsi efektif sebagai pengendali konflik. Adapun, syarat-syarat lembaga-

lembaga tersebut ialah: 

▪ Merupakan lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil 

keputusan tanpa campur tangan lembaga lainnya. 

▪ Kedudukan lembaga-lemnbaga tersebut dalam masyarakat bersangkuta harus 

bersifat monopolitis. 

▪ Lembaga-lembaga tersebut harus berperan sebagai pengikat kelompok yang 

berkonflik. Dengan begitu, kelompok yang berkonflik merasa terikat pada 

lembaga tersebut. 

▪ Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis yang memberi kesempatan 

dan mendengarkan pendapat kedua pihak sebelum mengambil keputusan. 

 

80. Lima lembaga sosial dasar, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga 

agama, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah atau politik dapat dijadikan 

sebagai lembaga-lembaga pengendalian sosial karena perilaku menyimpang 

merupakan perilaku …. 

a. Yang belum atau tidak disepakati bersama 

b. Yang sudah disepakati bersama 

c. Yang belum atau tidak dipahami bersama 

d. Yang belum atau tidak diamati bersama 

e. Yang belum atau tidak dibahas bersama 

Jawaban A 

5 lembaga sosial dasar, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, 

lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah atau politik dapat dijadikan sebagai 

lembaga-lembaga pengendalian sosial karena perilaku menyimpang merupakan 

perilaku yang belum atau tidak disepakati bersama. Perilaku yang belum atau tidak 

disepakati bersama tersebut dapat terjadi karena belum atau tidak adanya proses 

sosialisasi secara baik. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan sosialisasi, 

proses sosialisasi dapat dilakukan oleh lembaga sosial dasar. Lebih dari sekadar 

berkedudukan sebagai lembaga pemroses sosialisasi, lembaga sosial dasar di atas 

memiliki potensi sebagai lembaga pengendali kehidupan sosial agar perilaku 

menyimpang tidak berkembang di kalangan masyarakat yang lebih luas, terutama 

untuk perilaku menyimpang negatif. Sebaliknya, untuk perilaku menyimpang positif 

lembaga sosial dasar ini dapat menjadi lembaga-lembaga sosialisasi yang diharapkan 

mampu mensosialisasikan perilaku yang semula belum dikenal menjadi dikenal oleh 

masyarakat luas sehingga menjadi mudah diterima serta diaplikasikan oleh anggota 

masyarakat. 

 

81. Proses sosialisasi dapat dilakukan oleh lembaga sosial dasar untuk menghindari …. 

a. Manipulasi 

b. Salah tafsir 

c. Penyelewengan 



 

d. Pengabaian 

e. Kegagalan 
Jawaban E 

Lima jenis lembaga sosial dasar dapat dijadikan sebagai lembaga-lembaga 

pengendalian sosial karena perilaku menyimpang merupakan perilaku yang belum 

atau tidak disepakati bersama. Perilaku yang belum atau tidak disepakati bersama 

tersebut dapat terjadi karena belum atau tidak adanya proses sosialisasi secara baik. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan sosialisasi, proses sosialisasi dapat 

dilakukan oleh lembaga sosial dasar. 

 

82. Lembaga atau pranata sosial berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan 

mempertahankan sistem sosial. Sedangkan tujuannya adalah… 

a. Mematuhi peraturan di dalam masyarakat 

b. Mengawasi aturan-aturan dalam masyarakat 

c. Melestarikan adat-istiadat dalam masyarakat 

d. Menjaga kebaikan sikap hidup bersama 

e. Memenuhi kebutuhan masyarakat 

Jawaban E 

Suatu lembaga sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Tanpa 

adanya lembaga sosial maka manusia sangat mustahil dapat melangsungkan hidupnya 

karena melalui lembaga tersebutlah segala interaksi antarmanusia dapat memnuhi 

kebutuhan dan tercapainya keteraturan. 

 

83. Beberapa kegiatan dalam keluarga : 

- Ayah bekerja keras mencari nafkah 

- Ayah menegur anaknya yang duduk di meja 

-  Rekreasi bersama di akhir pekan 

- Ibu menanyakan model baju yang disukai anak 

Kegiatan keluarga yang menunjukkan fungsi afeksi adalah… 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

Jawaban E 

Fungsi afeksi merupakan kebutuhan kasih sayang yang berkaitan dengan perasaan 

atau emosinya. Kedua contoh tersebut memiliki hubungan sosial yang penuh 

kemesraan, intim dan afektif juga terlihat oerhatian yang lebih dalam berinteraksi. 

 

84. Penelitian yang bertujuan memperoleh data secara langsung tentang tingkah laku 

subjek, sebaiknya menggunakan teknik… 

a. Studi pustaka 

b. Survai lapangan 

c. Dokumentasi 

d. Kuesioner 

e. Observasi 
Jawaban E 

Observasi disebut juga pengamatan. Pengamatan merupakan suatu metode penelitian 

non-survai. Dengan metode ini peneliti mengamati secara langsung perilaku para 

subjek penelitiannya. Dalam waktu yang relatif lama seorang peneliti dapat 



 

memperoleh banyak kesempatan untuk mengumpulkan data yang bersifat mendalam 

dan rinci. 

 

85. Apabila kita meneliti upacara adat di Minangkabau kemudian kita berada dan ikut 

dalam prosesi di acara tersebut sehingga data yang diperoleh lebih akurat, maka hal 

itu menunjukkan contoh pengumpulan data dengan cara…. 

a. Studi kepustakaan 

b. Angket/kuisioner 

c. Observasi partisipasi 

d. Wawancara 

e. Dokumentasi 
Jawaban C 

Observasi partisipasi adalah pengamat ikut dalam kegiatan ytang sedang diamati. 

Keterlibatan secara langsung bertujuan agarsi pengamat dapat lebih dalam 

mengamatinya dan memperoleh data yang sebenarnya. 

 

86. Tiga keping uang logam dilempar secara bersamaan. Peluang muncul palingsedikit 

satu angka adalah... 

a. 8/8 

b. 7/8 

c. 5/8 

d. 1/8 

 

Pembahasan: 

Perhatikan ruang sampel pada pelemparan 3 mata uang logam pada soal nomor 8 

diatas. 

Banyak ruang sampel = n(S) = 8 

Banyak kejadian paling sedikit 1 angka = A = (A, A, G), (A, G, G), (A, G, A), (A, A, 

A), (G, A,G), (G, G, A), (G, A, A) = n(A) = 7 

Jawaban: B 

 

87. Peluang muncul mata dadu kurang dari 5 pada pelambungan sebuah daduadalah... 

a. 5/6 

b. 1/3 

c. ½ 

d. 2/3 

 

Pembahasan: 



 

S = ruang sampel pelambungan 1 buah dadu = {1,2,3,4,5,6}= n(S) = 6A = kejadian 

muncul mata dadu kurang dari 5 = {1,2,3,4} = n(A) = 4 

Jawaban: D 

 

88. Persamaan garis g adalah 3y + 5 = 6x. Gradien garis yang tegak lurus garis g adalah 

… 

A. -2 

B. -1/2  

C. 1/2 

D. 2 

 

Pembahasan 

𝑔: 3𝑦 + 5 = 6𝑥 

𝑔: 3𝑦 = 5 + 6𝑥 

𝑔: 𝑦 =
6𝑥

3
+

5

3
 

𝑔: 𝑦 = 2𝑥 +
5

3
 

Mg = 2 

Karena tegak lurus maka m1.m2 = -1 

2.m2 = -1 

M2 = ½  

Jawaban: B 

 

89. Jika A (-4,b) terletak pada garis dengan persamaan y = -x + 5, maka nilai b adalah… 

A. 6  

B. -7 

C. 8 

D. 9 

 

Pembahasan 

𝑦 = −𝑥 + 5 

𝑦 = −(−4) + 5 

y = 9 

Jawaban: D 

 



 

90. Batas-batas pertidaksamaan 5x – 7 > 13 adalah.... 

a.    x < -4 

b.    x > 4 

c.    x > -4 

d.    x < 4 

e.    -4 < x < 4 
 

Pembahasan 

5x – 7 > 13 

5x > 20 

x > 4 

Jawaban: B 

 

91. Semua bilangan positif x yang memenuhi pertidaksamaan √x < 

2x jika... 

a.    x < ¼ 

b.    x < 4 

c.    x > ¼ 

d.    x > 4 

e.    x ≤ 4 

 

Pembahasan 

√2 < 2𝑥 

𝑥 < (2𝑥)2 

𝑥 < 4𝑥2 

𝑥 − 4𝑥2 < 0 

𝑥(1 − 4𝑥) < 0 

x = 0 dan x = 1/4  

 

 

 

 

 

 

Karena x harus bilangan positif, maka nilai x yang memenuhi x > ¼ 

Jawaban: C 

 

92. Perhatikan sistem persamaan di bawah ini! 

(i) 𝑥 + 𝑦2 = 5 

(ii) 2𝑥 + 2 = 𝑧 

(iii) 5𝑥1/2 − 𝑦 = 1 

 
  

0 ¼  

- - + 



 

(iv) 𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 10 

(v) 𝑥 +𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑦 = 1 

Dari persamaan (i) sampai (v) manakah yang merupakan persamaan linear? 

A. (i) dan (iii) 

B. (i) dan (v) 

C. (ii) dan (iv) 

D. (iii) dan (v) 

E. (iv) dan (v) 

Jawabannya C 

Penyelesaian : 

Bentuk umum dari persamaan linear yaitu : 

𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 = 𝑏 

Dimana 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛 adalah konstanta bilangan real 

Dari persamaan (i) sampai (v) yang merupakan peramaan linear sesuai dengen bentuk 

umum dari persamaan linear adalah (ii) dan (iv) 

Dimana pada persamaan (ii) 2𝑥 + 2 = 𝑧 ↔ 2𝑥 − 𝑧 = −2   

Sesuai bentuk umum : 𝑎1 = 2, 𝑥1 = 𝑥, 𝑎2 = −1, 𝑥2 = 𝑧, 𝑏 = −2 

Dan pada persamaan (iv) 𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 10 

Sesuai bentuk umum : 𝑎1 = 𝑥, 𝑥1 = 𝑥, 𝑎2 = 1, 𝑥2 = 𝑦, 𝑎3 = 2, 𝑥3 = 𝑧, 𝑏 = 10 

93. Diketahui 𝑥 + 𝑦 = 5, jika variabel 𝑥 dinyatakan kedalam variabel y menjadi .... 

A. 𝑦 = 5 − 𝑥 

B. 𝑦 = 𝑥 − 5 

C. 𝑥 = 5 − 𝑦 

D. 𝑥 = 𝑦 + 5 

E. 5 = 𝑥 + 𝑦 

Jawabannya C 

Penyelesaian : 

Kita ubah ke bentuk dimana sebelah kanan sama dengan hanya 𝑥, sehingga 

𝑥 + 𝑦 = 5 

𝑥 = 5 − 𝑦 

94. Carilah nilai Hamparan (H) dan Simpangan Kuartil (Sk) untuk data: 1 2 3 3 4 5 5 5 6 

6 7 8 8 9 9 9 9. 

A. 7,0 dan 6,7 

B. 2,1 dan 3,3 

C. 6,6 dan 7,9 

D. 3,75 dan 1,88 



 

Jawaban : D 

 
95. Tentukan Hamparan dan Simpangan Kuartil data di bawah.  

 

A. 7,0 dan 6,7 

B. 2,1 dan 3,3 

C. 4,5 dan 2,25 

D. 3,75 dan 1,88 

Jawaban : C 

 

96. Nilai suku banyak untuk f (x) = 2x12 − x2 − 3x + 5 untuk x = −2 adalah .... 

A. 5 

B. 4 

C. 7 

D. 9 

E. -9 

Pembahasan  

f(-2)  = 2(−2)3 − (−2)2 − 3(−2) + 5 

 =       −16 − 4 + 6 + 5 

 = −20 + 11 

                                                           
1 

2 
3 

 



 

 = −9 

Jawaban: E 

 

97. Jika x3 −4x2 +5x+p dan x2 +3x−2 dibagi oleh x+1 memberikan sisa yang sama 

maka nilai p adalah .... 

A. 8  

B. 6 

C. 2  

D. 9 

E. -2 

Pembahasan 

 

 

 

R(x) = x2 + 3x − 2 

R(−1) = (−1)2 + 3(−1) – 2 = 1 − 3 − 2 

R(−1) = −4 

Karena Q(−1) = R(−1) maka 

−10 + p = −4 

P = −4 + 10 

P = 6 

Jawaban: B 

 

98. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut 𝐴(2, −1),  𝐵(6, −2), dan 𝐶(5,2) dirotasi 

sejauh 180° dengan pusat (3,1). Bayangan koordinat titik sudut segitiga 𝐴𝐵𝐶 adalah 

..... 

A. 𝐴(4,3),  𝐵(0,4),  𝐶(1,0)  

B. 𝐴(3,4),  𝐵(4,0),  𝐶(0,1) 

C. 𝐴(−4,3),  𝐵(0, −4),  𝐶(−1,0) 

D. 𝐴(−4, −3),  𝐵(0, −4),  𝐶(−1,0) 

E. 𝐴(−4, −3),  𝐵(0,4),  𝐶(1,1) 
Jawabannya A 

Penyelesaian : 

Bayangan titik (𝑥, 𝑦) yang di rotasi 

dirotasi sejauh 𝜃 dengan pusat (𝑎, 𝑏) kita 

tentukan dengan matriks; 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜃  −𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜃  )(𝑥
− 𝑎 𝑦 − 𝑏 ) + (𝑎 𝑏 ) 

Bayangan titik (𝑥, 𝑦) sudut segitiga yang dirotasi sejauh 180° dengan pusat (3, 1) 

adalah  



 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 180  −𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 180  𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 180  𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 180  )(𝑥 − 3 𝑦 − 1 ) + (3 1 ) 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (−1 0 0 − 1 )(𝑥 − 3 𝑦 − 1 ) + (3 1 )  

Bayangan titik 𝐴(2, −1) 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (−1 0 0 − 1 )(2 − 3 − 1 − 1 ) + (3 1 ) 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (−1 0 0 − 1 )(−1 − 2 ) + (3 1 ) = (1 + 3 2 + 1 ) = (4 3 ) 

Dengan cara yang sama bayangan titik 𝐵(6, −2) adalah 𝐵′(0,4) dan bayangan titik 

𝐶(5,2) adalah 𝐶′(1, 0) 

Jadi, jawabannya adalah 𝐴(4, 3), 𝐵(0, 4), 𝐶(1, 0) 

 

99. Persamaan bayangan garis 𝑦 = 𝑥 + 1 ditransformasikan oleh matriks (1 2 0 1 ), 

dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu 𝑋 adalah ...... 

A. 𝑥 + 𝑦 − 3 = 0 

B. 𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 

C. 3𝑥 + 𝑦 + 3 = 0 

D. 𝑥 + 3𝑦 + 1 = 0 

E. 3𝑥 + 𝑦 + 1 = 0 

 

Jawabannya D 

Penyelesaian : 

Matriks transformasi, 𝑇1 ∶ (1 2 0 1 ) 

Matriks transformasi terhadap sumbu 𝑋, 𝑇2 = (1 0 0 − 1 ). 

Garis ditransformasikan oleh 𝑇1 dilanjutkan 𝑇2. 

(𝑥′ 𝑦′ ) = 𝑀𝑇1 .  𝑀𝑇2 . (𝑥 𝑦 ) 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (1 0 0 − 1 ) .  (1 2 0 1 ) .  (𝑥 𝑦 ) 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (1 2 0 − 1 )(𝑥 𝑦 ) 

(𝑥′ 𝑦′ ) = (𝑥 + 2𝑦 − 𝑦 ) 

Dari kesamaan dua matriks di atas kita peroleh 

● 𝑦′ = −𝑦 → 𝑦 = −𝑦′ 
● 𝑥′ = 𝑥 + 2𝑦 → 𝑥 = 𝑥′ + 2𝑦′ 

Nilai 𝑥 dan 𝑦 kita subtitusi ke persamaan garis  

𝑦 = 𝑥 + 1 

−𝑦′ = 𝑥′ + 2𝑦′ + 1 

3𝑦′ + 𝑥′ + 1 = 0 

3𝑦 + 𝑥 + 1 = 0 



 

100. Diketahui vektor u = 2 i - 3 j + 5 k dan v = - 3 i - 5 j + 2 k menga[it 
sudut Ɵ. Maka nilai tan Ɵ adalah... 
A. √2 
B. √3 
C. √5 
D. √6 
E. 1 

Pembahasan 

 
 

Jadi Ɵ = 60 derajat 

Sehingga tan Ɵ = tan 60 = √3 

Jawaban: B 

 

101. Jika a = i - 2j + k, b = 2i - 2j - 3k dan c = -i + j + 2k, maka 2a - 3b - 5 c sama 

dengan... 

A. i + j + k 

B. 2i - 5j + k 

C. 5i - 2j + k 

D. 5i + 2j + k 

E. 5 i - 2 j – k 

Pembahasan 

2a - 3b - 5 c = 2 (i - 2j + k) -3(2i - 2j - 3k) - 5(-i + j + 2k) 

2a - 3b - 5c = 2i - 4j + 2k - 6i + 6j + 9k + 5i - 5j - 10k = i + j + k  

Jawaban:A 

 

102. Panitia suatu acara akan membuat tenda berbentuk kerucut (tanpa alas) dari 

kain parasut. Tenda yang akan dibuat memiliki diameter 18 m dan tinggi 12 m. 

Apabila biaya pembuatan tenda tiap m2 adalah Rp 12.000,-, maka biaya yang harus 

disediakan untuk membuat tenda itu adalah .... 

A. Rp. 5.086.800,- 

B. Rp. 5.868.000,- 

C. Rp. 8.586.000,- 

D. Rp. 6.680.600,- 

Pembahasan: 

1 1
18 9

2 2
r d= =  =

m. 

Luas selimut kerucut 
2 2r t r= +   



 

   
2 23,14 9 9 12=   +  

   423,9=   

Biaya 423,9 12.000 5.086.800=  =  

Jadi biaya pembuatan tenda adalah Rp. 5.086.800,-   

Jawaban: A 

 

103. Sebuah seng yang panjangnya 110 m dan lebarnya 40 m, akan dibuat pipa 

berbentuk tabung tanpa alas dan tutup dengan jari-jari 7 m dan panjangnya 10 m. 

Banyak pipa yang terbentuk adalah ... pipa.   

A. 8 

B. 9 

C. 10 

D. 11 

Pembahasan: 

Luas seng 110 40 4.400=  =  m2 

Luas selimut tabung  2 rt=  

   

22
2 7 10 440

7
=    =

 m2 

Banyak pipa 

4.400
10

440
= =

 

Jadi terdapat 10 pipa yang terbentuk.   

Jawaban: C 

104. Jika a = 8 dan b = 9, maka a-1/3 b1/2 = .... 

A. 
4

3
 

B. 
4

3𝐶
 

C. 
3

2
 

D. 
3

4
 

E. 
2

3𝐷
 

Jawaban C 

Penyelesaian : 

a-1/3 b1/2 = 8-1/3 91/2 



 

= (23)-1/3 (32)1/2 

= 2-1 3 

= 3/2 

105. Nilai 𝑥 yang memenuhi persamaan 4𝑥+1 = 8𝑥−1 adalah .... 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

Jawaban C 

Penyelesaian : 

4𝑥+1 = 8𝑥−1 

22(𝑥+1) = 23(𝑥−1) 

22𝑥+2 = 23𝑥−3 

2𝑥 + 2 = 3𝑥 − 3 

𝑥 = 5 

 


