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PEMBAHASAN TRY OUT UTBK 
 

TKA-SOSHUM 

 

MATEMATIKA SOSHUM 

 

1. Jawaban : E 

a. cari pilihan yang merupakan angka 

kuadrat. 

b. lihat (a - 2)2 berarti bilangan di 

kurangi 2 lalu di kuadratkan. 

c. 36 akarnya 6 dan 16 akarnya 4, 

sehingga pilih 4 karena 6 – 2 = 4 

 

2. Jawaban : C 

a. rasional adalah mengalikan dengan 

penyebut yang berbeda tandanya. 

b. karena x tidak dalam akar maka x 

adalah hasil perkalian dua akar yang 

sama, sehingga |√2𝑥√2| = 2 atau -2.  

c. masukkan 2 dan -2 dalam 

persamaan x2 – 6x + 9 maka didapat 

1 dan 25. Jadi pilihlah jawaban 25. 

 

3. Jawaban : B 

Misal u = 2𝑥2 + 3𝑥 + 4 turunanya du = 
4𝑥 + 3𝑥 mempunyai hubungan 3 (4x + 
3) = 12x + 9. 
Sehingga persamaan menjadi 

= 3 ∫ 𝑢−
1

2
1

0
 𝑑𝑢  

= 6𝑢
1

2 = 6√2𝑥2 + 3𝑥 + 4|0
1   

= 6 ( 3 – 2 ) = 6 
 

4. Jawaban : D 

 lim
𝑋→3

√𝑎𝑥+𝑏−3

𝑥−3
=

8

6
  

Jika x = 2 
√3𝑎+𝑏−3

0
=

8

6
  

√3𝑎 + 𝑏 = 3  3a + b = 9 
Turunkan persamaan 

𝑎/2

√3𝑎+𝑏
=  

8

6
  

3a = 8√2𝑎 + 𝑏 
3a = 8(9) = 72  a = 24 
Jika a = 24 maka b = -63 
Jadi, a : b = 4 : 7 
 

5. Jawaban : D 

Rata-rata produksi barang : 

(4 – 0,04x ) 
Maka, total produksi barang dalam 
pabrik : 
F(x) = x(4 – 0,04x ) = 4x – 0,04x2 
F(x)’ = 4 – 0,08x = 0  x = 50 
F(50)  = 4(50) – 0,04(50)2 
  = 100 buah 
 

6. Jawaban : A 

X = (
𝑎 𝑏

−1 −3
) , Y = (

1 −1
4 −6

), XT.Y = 

(
−2 4
−8 14

).  

XT.Y = (
𝑎 −1
𝑏 −3

) (
1 −1
4 −6

) 

(
−2 4
−8 14

) = (
𝑎 − 4 −𝑎 + 6

𝑏 − 12 −𝑏 + 18
) 

a – 4 = -2  a = 2 

b – 12 = -8  b = 4 

Nilai dari a + b = 2 + 4 = 6 

 

7. Jawaban : A 

a. Perkalian antara matriks identitas 

yang determinannya positif dengan 

determinan yang negatif 

menghasilkan matriks dengan 

determinan negatif. 

b. A.B-1 = 2.
2

−4
 = -1  

c. Pilihlah matriks yang 

determinannya -1 

 

8. Jawaban : D 

f(x) = ax + 1 dan g(x) = (a+3)x – 2 

a. masukkan angka 1 ke persamaan 

f(x) dan g(x) 

b. didapatkan f(1) = a + 1 dan g(1) = a 

+ 1 

c. karena f(1) dan g(1) sama maka 

selisihnya adalah nol 

 

9. Jawaban : d 

 (g o g-1)(x) = 3y dan g(2x +1) = 2x – 6 

a. (g o g-1)(x) = x misal (g o g-1)(2) = 2 
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b. cari pilihan yang bisa dibagi 3 yaitu 

12 

c. 12 = 3y  y = 4 

 

10. Jawaban : b 

x2 + px – 6 = 0 

(-3)2 + p(-3) – 6 = 0 

9 – 3p – 6 = 0 

-3p = -3  p = 1  

 

11. Jawaban : E 

22x+1 – 7.2x + 22 = 0 

Misal 2x = a 

2.22x – 7.2x + 4 = 0 

2a2 – 7a + 4 = 0 

(2a – 1)(a – 4) = 0 

a = 1/2 atau a = 4 

2x = 1/2 atau 2x = 4 

x = -1 atau x = 2 

2x1.x2 = 2(-1)(2) = -4 

 

12. Jawaban : A 

y = 2x2 - x + 2p ,(-1,3p)  

3p = 2 + 1 + 2p 

p = 2  y = 2x2 - x + 6 

Berpotongan tepat di sumbu x (y = 0) 

2x2 - x + 6 = 0 

x1 + x2 = 1/2 

x1 . x2 = 3 

𝑥1
2 + 𝑦1

2 + 𝑥2
2 + 𝑦2

2 , y1 = y2 = 0 

= (x1 + x2)2 – 2(x1.x2)  

= (1/2)2 – 2(3) 

= 6,25 

 

13. Jawaban : D 

 

HB = √4𝑎2 + 8𝑎2 = 2𝑎√3 cm 

 

 

 

14. Jawaban : A 

a. Hitung pola suku genap terlebih 

dahulu. 

10 = 20r  r = ½ 

b. Hitung suku keenam dan jumlah 

suku genap 

Suku keenam = 10/4 = 2,5 

Jumlah suku genap = 20 + 10 + 2,5 = 

32,5 

c. Jumlah suku kedua sampai keenam 

32,5 + 20 = 52,5 

d. Cari angka yang mendekati sehingga 

jawabannya 54,5 

 

15. Jawaban : B 

karena range bilangan sama yaitu -20 

sampai 20 maka jumlahnya pasti 0. 

 

16. Jawaban : A 

Kuadratkan ruas kiri dan kanan. 

x (2x +7) < 15 

2x2 + 7x – 15 < 0 

(2x -3)(x + 5) < 0 

x = 3/2 atau x = -5 

sehingga, -5 < x < 3/2 

 

17. Jawaban : E 

The Nine Secret : 

a. Gunakan rata-rata gabungan 

dengan n1 = 38 dan n2 = 2 

b. Hitung nilai x2 dengan cara berikut 

 𝑋𝐺𝐵 =
𝑛1.𝑋1+𝑛2.𝑋2

𝑛1+𝑛2
  

81 =
38.80+2.𝑥

38+2
  

3.240 = 3.040 + 2x 

x = 100 

 

18. Jawaban : B 

S = {1,2,3,4,5,6}, n(S) = 6 

A = bilangan prima, B = bilangan ganjil 

A = {2,3,5}, n(A) = 3, P(A) = 3/6 

B = {2,4,6}, A ∩ B = {2}  n(A ∩ B) = 1 

P(A|B) = 
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐴)
= 

1

6
3

6

=
1

3
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19. Jawaban : D 

a. Seperangkat kartu bridge berisi 52 

kartu, karena tanpa pengembalian, 

sehingga pengambilan kedua tinggal 

51 kartu. 

b. Banyak warna kartu bridge merah 

ada 26 kartu, karena tanpa 

pengembalian, sehingga 

pengambilan kedua tinggal 25 kartu. 

c. Peluangnya adalah 
25

2𝑥51
=

25

102
, angka 

2 menunjukkan jumlah 

pengambilan kartu. 

 

20. Jawaban : C 

2x + y – 3z = -1,5 

2x         + z  = 4 

-3x + y        = -0,5+ 

x + 2y – 2y = 2 

SEJARAH 

 

21. Jawaban : C 

Kritik Ekstern digunakan untuk 

memperoleh keabsahan tentang 

keaslian sumber (otentitas). Salah satu 

kritik eksternal terhadap sumber 

catatan harian yaitu mengecek 

konsistensi tulisan tangan dalam buku 

harian tersebut. 

 

22. Jawaban : A 

Tradisi megalitik (batu besar) yang 

terjadi pada masa praaksara dan masih 

berlanjut pada abad ke-20 berkembang 

di Mentawai, Nias, Sumba, Toraja, 

Flores. Di Flores terdapat tugu batu 

besar untuk memuja arwah leluhur dan 

yang terkenal di Flores yaitu wilayah 

kampung Bena dimana tradisi megalitik 

masih terpelihara dengan baik. 

 

23. Jawaban : D 

Keruntuhan Mataram Kuno dipicu oleh 

perseteruan anggota keluarga. 

Semuanya bermula sejak 

Samarattungga meninggal dunia. 

Istrinya yang bernama Dewi Tara 

memiliki anak, Balaputeradewa. 

Balaputeradewa sebenarnya tidak 

terima atas kepemimpinannya Rakai 

Pikatan sebagai Raja Mataram Kuno. 

 

 

 

24. Jawaban : D 

Isi pokok kitab Negarakertagama 

adalah tentang silsilah kerajaan 

Majapahit, arsitektur, sistem 

pemerintahan, dan silsilah raja. Di kitab 

itu juga ditemukan istilah Pancasila 

yang berarti lima perintah (lima 

larangan). Kitab ini merupakan sumber 

terpercaya karena ditulis pada 

zamannya oleh Mpu Prapanca tahun 

1365  

 

25. Jawaban : E 

Semboyan Revolusi Prancis yang 

merupakan hasil pemikiran dari 

J.J.Rousseau yaitu:  

-Liberte atau kebebasan 

-egalite atau persamaan 

-fraternite atau persaudaraan 

 

 

26. Jawaban : E 

Semua benar 

Sultan Ageng Tirtayasa berupaya untuk 

mengembalikan kejayaan Kesultanan 

Banten dengan cara: 

 Memajukan perdagangan Banten 

dengan meluaskan daerah 

kekuasaan dan menjadikan Banten 

sebagai bandar internasional 

 Memodernisasi bangunan istana 

dengan arsitektur Lukas Cardeel 
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 Memajukan Islam dan menentang 

monopoli VOC 

 Mengusir VOC dari Banten dan 

membangun armada laut. 

 

27. Jawaban : E 

Coercive Act merujuk pada 4 undang-

undang yang berbeda: Undang-undang 

Pelabuhan Boston, Undang-undang 

Pemerintahan Massachusetts, Undang-

undang Administrasi Keadilan, dan 

Undang-undang Seperempat. Secara 

keseluruhan, Coercive Act dikeluarkan 

sebagai tanggapan atas PERISTIWA 

BOSTON TEA PARTY.  

 

28. Jawaban : D 

Nasionalisme di India muncul dengan 

didahului lahirnya ajaran-ajaran 

kebangkitan nasional yang dibawa oleh 

pejuang-pejuang muda antara lain 

Rammohan Roy, Rabindranath Tagore, 

Swami Vivekanenda, Swami 

Narendranath Dutta. 

 

29. Jawaban : A 

Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang 

dipimpin oleh  4 serangkai dibubarkan 

oleh Jepang karena disinyalir Putera 

digunakan sebagai sarana untuk 

menyebarkan faham kebnagsaan di 

kalangan rakyat Indonesia. 

 

30. Jawaban : E 

Strategi politik containment of 

communism yang digagas oleh Amerika 

pada masa Perang Dingin dikembangkan 

melalui pemberian bantuan ekonomi 

dan militer antara lain: 

 Truman Doctrine yang diberikan 

kepada Yunani dan Turki 

 Pakta Warsawa yang diberikan 

kepada Polandia dan Rumania 

 Marshall Plan yang diberikan kepada 

Negara Eropa Barat 

 Molotov Plan yang diberikan kepada 

Negara-negara Eropa Timur 

 

31. Jawaban : A 

Triple Aliansi terdiri dari Jerman, 

Austria, Turki, dan Italia (pada akhirnya 

Italia pindah). 

32. Jawaban : D 

Pernyataan salah, alasan benar 

Ilmu sejarah mengkaji konsep waktu 

yakni masa lalu, bukan masa sekarang 

dan masa yang akan datang. 

 

33. Jawaban : B  

Pernyataan benar, alasan benar. Tapi 

keduanya tidak menunjukkan hubungan 

sebab akibat. 

Mohenjo-daro dan Harappa merupakan 

kota terbesar yang berada di lembah 

sungai Indus. Mohenjo-daro dan 

Harappa merupakan peradaban yang 

tinggi nilainya, yang ditandai dengan 

adanya kota yang teratur penataannya. 

Rancangan kota Mohenjo-daro dan 

Harappa termasuk kota pertama di 

dunia yaitu menggunakan sanitasi 

sistem. 

 

34. Jawaban : C 

Pernyataan benar, alasan salah  

Alasan salah karena Bangsa-bangsa 

Eropa menyerap pengetahuan  geografi 

dan astronomi dari Bangsa Arab, yang 

kemudian menyebar di kalangan 

bangsa-bangsa Kristen Eropa dan 

berkembang pesat terutama lewat 

sarjana Islam bukan yahudi. 

 

35. Jawaban : C 

Pernyataan benar, alasan salah 

Setelah Soekarno ditangkap oleh 

Belanda pada Desember 1929 

berdampak pada pembubaran PNI dan 

Soekarno tetap ingin agar PNI tetap 

berdiri dan memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. 
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36. Jawaban : D 

Pernyataan salah, alasan benar.  

Saat memimpin nusantara Raffles 

menerapkan beberapa kebijakan, salah 

satunya pembagian Jawa menjadi 16 

karesidenan yang ditujukan agar 

pembangunan di Jawa mudah dilakukan, 

penerapan kerja bebas untuk 

menghapus kerja paksa. Langkah-

langkah kebijakan Raffles tersebut tidak 

semua berjalan lancar karena terdapat 

penyimpangan, contohnya peristiwa 

Banjarmasin ennormity, yaitu tetap 

dilaksanakannya kerja paksa dan 

perbudakan di wilayah Banjarmasin. 

 

37. Jawaban : D 

(4 saja yang benar).  

Pada masyarakat tradisional, naskah-

naskah sastra atau sejarah sering kali 

dipergunakan sebagai alat untuk 

melegitimasi kekuasaan atau 

membenarkan bahwa raja adalah 

keturunan dewa atau bangsa pilihan 

dewa. Pada masyarakat Yunani 

tradisional (bangsa Hellenie), hal seperti 

itu antara lain terlihat pada naskah Illiad 

dan Oddessy. Illied dan Oddesy Illiad 

merupakan sebuah karya yang 

menceritakan tentang siasat Akhilles 

dalam Perang Troya sehingga dapat 

mengalahkan Troya. 

 

38. Jawaban : B 

Gerakan separatis yang muncul sebagai 

bentuk penolakan dari pembubaran RIS 

dan kembali ke bentuk negara kesatuan 

(NKRI) yaitu Republik Maluku Selatan 

dan Peristiwa Andi Aziz. 

 

39. Jawaban : A 

Masa Apartheid adalah masa dimana ada 

penggolongan suku yang 

menganaktirikan dan menindas 

golongan kulit hitam dengan tiga 

Undang-undang yaitu: 

1. Land Act 

Land Act merupakan undang-undang 

yang melarang orang-orang berkulit 

hitam memiliki "homeland" di luar 

wilayah tempat tinggal yang telah 

ditentukan pemerintah. 

2. Group Area Act 

Group Area Act merupakan undang-

undang yang mengatur pemisahan orang 

kulit putih dan orang kulit hitam. 

3. Population Registration Act 

Population Registration Act merupakan 

undang-undang yang mewajibkan 

semua orang kulit hitam untuk 

mendaftarkan diri menurut kelompok 

suku masing-masing. 

 

40. Jawaban : B 

Tugas khusus IMF dan Bank Dunia 

setelah Perang Dunia II yaitu membiayai 

pembangunan ekonomi negara maju dan 

menyiapkan anggaran bagi negara-

negara miskin. 

  

GEOGRAFI

41. Jawaban : A 

Salinitas adalah kadar garam air laut. 

Yang berpengaruh adalah : 

a. Evaporasi atau penguapan. Semakin 

tinggi penguapan maka semakin 

tinggi juga salinitasnya. 

b. Banyaknya sungai yang bermuara ke 

laut. Semakin banyak sungainya 

maka semakin rendah salinitasnya. 

c. Curah hujan. Semakin tinggi curah 

hujannya maka semakin rendah 

salinitasnya. 

 

42. Jawaban : A 

Identifikasi adalah pengenalan objek. 

Sensor berfungsi untuk merekam objek 

yang tergambarkan pada suatu citra.  
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43. Jawaban : D 

Kualitas air tanah dipengaruhi oleh 2 

faktor, yaitu faktor alami dan non alami. 

- Kandungan kimia air tanah di 

permukiman : kata kunci air hujan 

maka termasuk faktor alami tanpa 

ada campur tangan manusia 

- Keadaan lingkungan terbentuknya 

akuifer : akuifer adalah lapisan 

batuan yang bisa menangkap air. 

Kondisi alami di lingkungan sekitar 

- Penggunaan alat mekanik untuk 

mengolah tanah :  mengolah tanah 

pakai alat bantu seperti cangkul 

untuk mengolah tanah 

- Penggunaan pestisida di lahan 

pertanian : senyawa kimia yang bisa 

mempengaruhi kualitas tanah. Jadi 

merupakan faktor non alami 

- Pola penggunaan air tanah untuk 

irigasi : merupakan faktor alami. 

 

44. Jawaban : D 

El Nino dan La Nina adalah anomali 

cuaca yang terjadi di Pasifik barat dan 

timur. Ciri El Nino :  

- Samudera menghangat 

- Evaporasi tinggi 

- Banyak terbentuk awan hujan 

- Indonesia bagian timur evaporasi 

terhambat, maka tidak banyak 

terjadi awan hujan 

 

45. Jawaban :  E 

Dampak geografis berkaitan dengan 

lokasi. Produksi akan berpindah ke 

lokasi yang lebih murah, karena pasar 

bebas, kapasitas produksi meningkat 

para produsen akan memindahkan 

lokasi industrinya untuk meningkatkan 

efektivitas produksi, meningkatkan 

keuntungan. 

 

46. Jawaban : C 

Spasial : ciri yang terkait dengan ruang 

yang  

Temporal : perekaman pada waktu yang 

berbeda dari waktu ke waktu, contoh 

perkembangan kota dari tahun ke tahun  

Spektral : ciri yang dihasilkan oleh 

interaksi antraa tenaga elektromagnetik 

dan objek 

 

47. Jawaban : D 

Erosi lempeng (sheet erosion) adalah 

butir-butir tanah yang diangkut lewat 

permukaan atas tanah oleh selapis tipis 

limpasan permukaan, yang dihasilkan 

oleh intensitas hujan yang merupakan 

kelebihan dari daya infiltrasi. 

 

48. Jawaban : E 

Pendekatan keruangan yaitu suatu 

metodologi  yang digunakan untuk 

menelaah suatu sistem geografi dimana 

menggunakan prinsip geografi yang 

biasa digunakan adalah prinsip 

penyebaran, interelasi, dan deskripsi. 

Dalam pendekatan keruangan ada 

pendekatan topik ( pendekatan geografi 

tertentu), pendekatan manusia  

(penyebaran). 

 

49. Jawaban : A 

Penduduk kota Sambas usia muda lebih 

banyak daripada usia tua. Ekspansif 

(usia muda lebih dominan), Konstruktif 

(usia tua lebih dominan), Stasioner 

(seimbang antara usia muda dan usia 

tua). 

 

50. Jawaban : C 

Konsep diferensiasi area yaitu 

membandingkan dua wilayah, karena 

tiap wilayah mempunyai karakteristik 

khas masing-masing. Rumah Gadang di 

Sumatera dan Rumah Joglo dari Jawa 

merupakan contoh perbedaan rumah 

adat yang mempunyai khas masing-

masing tiap daerah. 

 

51. Jawaban : A 
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Gerak orogenesis adalah gerak 

pembentuk pegunungan yang 

menyebabkan tekanan horizontal dan 

vertikal pada kulit bumi serta 

mengakibatkan peristiwa dislokasi atau 

berpindah-pindahnya letak lapisan kulit 

bumi. Pegunungan sesar (patahan) 

terjadi apabila batuannya merupakan 

material yang bersifat kompak atau tidak 

lentur sehingga menjadi retak atau 

patah. 

 

52. Jawaban : D 

Angka kelahiran kasar ( crude birth rate 

) adalah angka yang menunjukkan 

banyaknya kelahiran pada tahun 

tertentu per 1.000 penduduk pada 

pertengahan tahun yang sama. Jadi 

faktor yang menentukan tinggi 

rendahnya angka kelahiran (crude birth 

rate) adalah jumlah kelahiran dalam 

setahun dan jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun. 

 

53. Jawaban : D 

Abrasi pantai adalah proses pengikisan 

pantai oleh tenaga gelombang laut dan 

arus laut yang bersifat merusak. 

Sedangkan akresi adalah proses 

pengendapan sedimen di daerah pantai. 

Pulau Jawa bagian selatan banyak terjadi 

adalah abrasi. Hal ini karena dipengaruhi 

oleh kecepatan dan panjang gelombang 

di pantai tersebut cukup besar. Berbeda 

kondisinya dengan pantai di Pulau Jawa 

bagian utara, beberapa pantai 

mengalami akresi. Hal ini terjadi karena 

di bagian utara kecepatan dan panjang 

gelombang reltif kecil. 

 

54. Jawaban : B 

Batuan granit adalah satu dari jenis 

batuan beku yang terbentuk dari 

pembekuan magma yang berlangsung 

perlahan-lahan ketika masih berada jauh 

di dalam kulit bumi. Batuan granit 

banyak dimanfaatkan masyarakat untuk 

ornamen, baik untuk dinding maupun 

untuk lantai, karena batuan granit 

termasuk batuan yang memiliki 

kekerasan yang tinggi. 

 

55. Jawaban : B 

Akibat yang ditimbulkan dari adanya 

interelasi antara atmosfer (lapisan 

udara) dan ekosistem bumi adalah curah 

hujan di permukaan bumi tidak merata. 

Hal ini terjadi karena posisi darat 

terhadap laut berbeda sehingga curah 

hujan tidak merata. 

 

56. Jawaban : E 

Berdasarkan faktor ketinggiannya, 

karakteristik fisik geografis yang 

menyebabkan vegetasi beragam pada 

daerah gunung api ini lebih 

menitikeratkan pada tingkat curah hujan 

tropis di Sumatera terbentuk akibat 

curah hujan yang tinggi di atas 2.000 

mm/tahun. 

 

57. Jawaban : A 

Dari komposisi penduduk ini kita bisa 

melihat beberapa indikator seperti : 

- Beban ketergantungan, yaitu angka 

yang menunjukkan besar beban 

tanggungan kelompok usia produktif 

atas penduduk usia nonproduktif 

- Angka usia sekolah 

- Besaran tenaga sekolah 

Masalah kependudukan yang dihadapi 

desa Karangtanjung adalah beban 

ketergantungan rendah.  

 

58. Jawaban : D 

Pengembangan sumber daya energi 

alternatif dari bahan anorganik 

merupakan salah satu upaya 

mengurangi konsumsi bahan bakar fosil  

yang selama ini digunakan sebagai 

sumber energi. Penggunaan sumber 

daya energi alternatif dari bahan 

anorganik, seperti menggunakan sinar 

matahari, energi kinetik air dan angin 
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serta energi panas bumi dianggap 

merupakan alternatif energi yang ramah 

lingkungan karena minim emisi. Selain 

itu, energi tersebut termasuk dalam 

sumber daya yang dapat diperbarui yang 

dapat diupayakan kelestariannya. 

 

59. Jawaban : A 

Pernyataan benar : langkah strategis 

untuk mengatasi kebakaran hutan 

adalah dengan mengolah dan merevisi 

tata ruang hutan. 

Alasan benar : salah satu langkah untuk 

menangani permasalahan kebakaran 

hutan adalah dengan mengatur fire 

breaks dan fuel breaks yang akan 

mencegah meluasnya kebakaran hutan 

apabila terjadi kebakaran hutan. 

Caranya dengan membangun sekat atau 

jalan yang memisahkan bagian-bagian 

hutan sehingga apabila terjadi 

kebakaran hutan, api tidak akan 

merambat pada areal hutan yang lain. 

 

60. Jawaban : C 

Limbah adalah zat sisa atau zat buang 

yang dihasilkan oleh industri, dan 

keberadaannya akan sangat merugikan 

lingkugan jika tidak diolah dan ditangani 

dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah nyata untuk meminimalisasi 

dampak tersebut adalah dengan cara :  

- Melakukan program AMDAL 

sebelum industri dilaksanakan 

- Daur ulang limbah hasil industri 

- Melokasikan industri yang jauh dari 

permukiman padat penduduk 

SOSIOLOGI 

 

61. Jawaban : A 

Seorang pemuda yang berasal dari 

keluarga dengan kondisi ekonomi 

keluarga yang sulit, ia memperoleh 

status sebagai pengusaha yang berhasil 

berkat usahanya sendiri, sehingga status 

yang diperoleh merupakan Achieved 

status yaitu status pemuda tersebut 

lebih tinggi daripada orang tua 

 

62. Jawaban : A 

Berjabat tangan lalu saling berbicara 

adalah bentuk kontak yang berupa 

kontak Primer, atau secara langsung. 

 

63. Jawaban : A 

Mobilitas intragenerasi adalah peralihan 

status sosial yang terjadi dalam satu 

generasi yang sama. Contohnya, remaja 

di masa milenial memiliki kesempatan 

yang luas untuk mengembangkan iptek 

karena hidup ditengah-tengah era 

globalisasi dan industralisasi. 

 

64. Jawaban : D 

Akulturasi adalah proses sosial yang 

terjadi bila kelompok sosial dengan 

kebudayaan tertentu dihadapkan pada 

kebudayaan asing yang berbeda. Proses 

sosial itu akan berlangsung hingga unsur 

kebudayaan asing itu diterima 

masyarakat dan diolah ke dalam 

kebudayaan sendiri. Namun umumnya 

akulturasi berlangsung tanpa 

menghilangkan kepribadian 

kebudayaan itu sendiri. Misalnya dalam 

penerapan kalender di Indonesia 

menggunakan perpaduan sistem 

kalender Qomariah secara Islam dengan 

sistem tahun saka. Selain itu, istilah 

tahun yang berpaduan dengan 

kebudayaan Cina.  

 

65. Jawaban : E 

Aksi demonstrasi buruh merupakan 

suatu bentuk adanya ketidakpuasan 

kaum buruh terhadap pihak yang 

memberikannya kerja atau pihak 

perusahaan yang melakukan PHK. Jadi, 

dalam perspektif sosiologi, masalah 
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tersebut termasuk ke dalam konflik 

sosial.  

 

66. Jawaban : D 

Difusi adalah suatu proses penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan yang meliputi 

ide-ide, keyakinan, hasil-hasil 

kebudayaan, dan sebagainya dari 

individu ke individu lai, dari suatu 

golongan ke golongan lain dalam suatu 

masyarakat atau dari satu masyarakat ke 

masyarakat lain. 

 

67. Jawaban : C 

Pembagian keberagaman seperti ini 

menurut A.L. Kroeber adalah ciri 

masyarakat multikultural dilihat dari sisi 

ras. 

 

68. Jawaban : A 

Norma hukum memiliki ciri-ciri khusus 

atau karakteristik berikut, 

- Dibuat oleh pejabat atau lembaga 

yang berwenang 

- Proses pembuatannya mengikuti 

tata cara tertentu 

- Mengikuti hierarki tertentu 

- Terdapat aturam yang mengatur 

pergaulan hidup manusia 

- Bersifat memaksa 

- Disertai sanksi yang tegas dan 

memaksa 

 

69. Jawaban : A 

Ketika terdapat pernyataan mengenai 

perkembangan teknologi, informasi dan 

komunikasi, hal ini menandakan adanya 

gejala globalisasi, dimana manusia tidak 

memiliki sekat waktu ataupun sekat 

ruang. 

 

70. Jawaban : D 

Alienasi adalah proses keterasingan 

buruh terhadap pekerjaannya. Buruh 

hanya dipandang sebagai alat proses 

produksi. 

 

71. Jawaban : B 

Salah satu cara untuk mengendalikan 

tindakan menyimpang adalah dengan 

adanya desas desus atau gosip. Cara ini 

dapat mengendalikan perilaku yang 

menyimpang karena mudah tersebar di 

kalangan masyarakat. 

 

72. Jawaban : E 

Gemeinschaft memiliki ciri-ciri seperti 

terdapat ikatan batin yang kuat antar-

anggota dan hubungan antar-anggota 

bersifat informal (tidak resmi). Terbagi 

atas 3 tipe, gemeinschaft by blood 

(keluarga, kekerabatan),  gemeinschaft 

by place (Rukun Tetangga, Rukun 

Warga), dan gemeinschaft by mind 

(partai politik berdasarkan agama). 

 

73. Jawaban : E 

Integrasi Koersif adalah Integrasi yang 

terbentuk karena didasarkan kepada 

kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa 

 

74. Jawaban : E 

Stratifikasi sosial memiliki tiga sifat 

yaitu, terbuka tertutup dan campuran.  

Stratifikasi sosial terbuka ditandai 

dengan dapat terjadinya mobilitas sosial 

di dalam masyarakat tersebut. 

 

75. Jawaban : A 

Perspektif sosiologi yang digunakan Karl 

Marx untuk mengkaji hubungan kaum 

borjuis  dan proletar ialah Teori Konflik 

 

76. Jawaban : A 

Pernyataan benar, dalam proses 

sosialisasi norma, nilai, dan peran sosial 

dipelajari untuk memungkinkan 

partisipasi yang efektif dalam kehidupan 

sosial 

Alasan benar, salah satu tujuan 

sosialisasi adalah menjaga integrasi 

dalam masyarakat. 

 

77. Jawaban : D 
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Pernyataan salah, Lembaga sosial 

dilibatkan dalam penyelesaian 

perselisihan dua pihak yang bertikai 

melalui cara Konsilidasi 

Alasan benar, Arbitrase merupakan 

salah satu bentuk interaksi sosial antara 

individu dan kelompok dalam upaya 

menyelesaikan pertentangan. 

 

78. Jawaban : D    

Lewis A Coser, seorang ahli sosiologi 

yang berasal dari Jerman 

mengemukakan bahwa konflik dapat 

memberikan sumbangan positif bagi 

sebuah kelompok sosial, yaitu dapat 

membentuk serta mempertahankan 

struktur suatu kelompok sosial tertentu. 

Coser mengeluarkan sebuah konsep 

yang dinamakan Katup Penyelamat 

(savety valve), konsep ini merupakan 

suatu mekanisme khusus yang dapat 

dipakai untuk mempertahankan 

kelompok dari kemungkinan konflik 

sosial, konflik sosial sering kali 

dibutuhkan untuk memperkuat integrasi 

sosial pada internal kelompok sosial 

dengan syarat tidak menghancurkan 

seluruh struktur sosial. 

Jawaban yang benar 4 

 

79. Jawaban : A 

Perbedaan dalam struktur sosial dalam 

masyarakat ke dalam kelompok- 

kelompok secara tak bertingkat atau 

disebut diferensiasi sosial menimbulkan 

suatu paham seperti Primodialisme, 

Etnosentrisme, dan Sektarian. 

Jawaban yang benar 1, 2, dan 3 

 

80. Jawaban : D 

Yang termasuk bentuk asimilasi adalah 

(4) Pernikahan antara selebritis 

Indonesia dengan warga negara asing. 

1, 2 dan 3 termasuk akulturasi

 

 

EKONOMI 

 

81. Jawaban: C 

Rina memiliki dua pilihan pekerjaan, 

apakah memilih menjadi seorang 

pegawai di perusahaan asuransi atau 

perusahaan farmasi. Rina lebih memilih 

menjadi seorang karyawati di 

perusahaan asuransi dengan gaji 

Rp2.000.000,00 sebulan daripada 

bekerja di perusahaan farmasi dengan 

gaji Rp3.500.000,00 sebulan. Karena 

tidak memilih bekerja di perusahaan 

farmasi maka itulah yang menjadi biaya 

peluangnya dengan meninggalkan 

kesempatan memperoleh gaji sebesar 

Rp3.500.000,00. 

 

82. Jawaban: D 

Dimisalkan: 

Pendapatan nominal = Y 

Kebutuhan pokok = Q 

Jika Y naik maka Q naik tetapi tidak 

banyak, meskipun Y naik terus menerus 

dan Q perubahannya hanya sedikit. 

Maka, elastisitas pendapatan terhadap 

kebutuhan pokok lebih kecil dari 1 

artinya bahan kebutuhan pokok inelastic 

terhadap pendapatan. Inelastis karena 

meskipun pendapatan naik terus maka 

seseorang akan terus memenuhi 

kebutuhan pokok dan perubahannya 

tidak terlalu besar.  

Untuk pilihan A = Elastis 

Untuk pilihan B = Y naik dan Q turun 

Untuk pilihan C = Y naik dan Q naik 

tetapi besar 

Untuk pilihan E = tidak membahas 

substitusi 

 

83. Jawaban: D 

Cateris Paribus: hukum ekonomi berlaku 

dengan syarat-syarat tertentu (berlaku 
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bila keadaan lain tetap). Jadi naiknya 

permintaan menyebabkan harga dan 

kuantitas ekuilibrium naik. 

Jika harga barang atau jasa naik, maka 

jumlah permintaan akan turun, 

sebaliknya jika harga barang atau jasa 

turun maka jumlah permintaan akan 

naik, dengan syarat cateris paribus 

(faktor lain dianggap tetap) 

 

84. Jawaban: D 

Biaya produksi  TC = FC + VC 

   ATC = AFC + AVC 

Untuk pilihan A = tidak ada Firm Cost 

Untuk pilihan B = Kurva average fixed 

cost berbentuk landai bukan terbalik 

Untuk pilihan C = Salah karena MC = hasil 

penambahan biaya produksi yang 

digunakan untuk menambah produksi 

satu unit barang/produk. Jika 

perusahaan memproduksi 1.000 unit, 

biaya tambahan peningkatan output 

menjadi 1.001. 

Untuk pilihan E = Kurva AVC dan kurva 

FC bukan berpotong di titik maksimum 

tetapi dititik minimum 

 

85. Jawaban: B 

Semakin banyak input variabel 

digunakan dalam proses produksi, 

sedangkan input lainnya tetap, maka jika 

dilakukan secara terus menerus hasil 

produksi akan meningkat sampai titik 

jenuh, hingga akhirnya pada produksi 

tertentu akan mengalami penurunan 

pada output. Disiniliah hukum hasil lebih 

akan berlaku dalam kegiatan ekonomi. 

Misalnya saja perusahaan menambah 

karyawan secara terus menerus dan 

mengesampingkan penambahan bahan 

baku sehingga penambahan karyawan 

tersebut tanpa diimbangi dengan input 

lainnya, maka akan terjadi 

ketidakseimbangan dimana pada satu 

titik, hasil produksinya akan menurun. 

 

86. Jawaban: D 

Salah satu ciri dari pasar persaingan 

sempurna adalah perusahaan sudah 

menerima harga yang ditentukan oleh 

pasar, sehingga penjual tidak dapat 

mempengaruhi harga pasar. 

 

87. Jawaban: D 

Diketahui: 

MPS = 0,2 

MPC = 1 – MPS 

MPC = 1 – 0,2 

MPC = 0,8 (4/5) 

 

88. Jawaban: D 

Kurva indifirensi adalah kurva yang 

menggambarkan berbagai kombinasi 

dari barang yang dikonsumsi oleh 

konsumen dengan manfaat atau 

kepuasan yang sama. 

Budget Line / garis anggaran adalah 

garis yang menunjukkan jumlah barang 

yang dapat dibeli dengan pendapatan 

tertentu. 

Oleh karena itu keseimbangan 

konsumen dicapai pada saat budget line 

bersinggungan dengan kurva 

indiferensi. 

 

89. Jawaban: D 

Salah satu indikator yang paling umum 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat adalah pendapatan per 

kapita. Pendapatan per kapita dihitung 

dengan pendapatan nasional dibagi 

dengan jumlah penduduk. Jadi kita dapat 

mengetahui rata-rata pendapatan 

penduduk. Meskipun pendapatan per 

kapita tinggi, tetapi distribusi 

pendapatan belum merata. Belum tentu 

semua masyarakat memiliki pendapatan 

di atas 5 juta. 

 

90. Jawaban: C 

Resesi = pertumbuhan ekonomi 

nilainya negatif ( GNP negatif ) 

Ditandai dengan fenomena deflasi 

(permintaan berkurang) 
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Tugas BI adalah melakukan kebijakan 

ekspansif 

Untuk pilihan A = harusnya membeli 

surat berharga 

Untuk pilihan B = harusnya membeli 

surat berharga 

Untuk pilihan C = Benar, ketika suku 

bunga turun secara tidak langsung 

masyarakat akan meminjam uang dan 

membeli surat-surat berharga, maka BI 

harus menambah JUB terhadap surat-

surat berharga tersebut. Sehingga, 

ketika surat-surat tersebut terbeli maka 

uang akan mengalir ke masyarakat. 

 

91. Jawaban: C 

Perbedaan antara PDB dengan PNB 

adalah: 

a. PDB memperhitungkan nilai barang 

barang dan jasa yang dihasilkan 

sedangkan PNB memperhitungkan 

nilai barang dan jasa yang 

diproduksi 

b. PDB dihitung dengan menggunakan 

3 metode pendekatan yaitu 

pengeluaran, pendapatan, dan 

produksi sedangkan untuk 

menghitung PNB adalah dengan PDB 

dikurangi dengan produk netto 

terhadap luar negeri 

c. PDB dihitung berdasarkan jumlah 

seluruh komponen permintaan akhir 

seperti konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah, ekspor dan 

impor sedangkan PNB dihitung 

dengan menggunakan rumus PDB 

dikurangi dengan produk neto 

terhadap luar negeri 

d. PDB perhitungannya dihitung 

berdasarkan wilayah negara 

sedangkan PNB dihitung 

berdasarkan warga negara 

e. Dalam perhitungannya PDB hanya 

menghitung total produksi dari 

suatu negara tanpa 

memperhitungkan apakah produksi 

itu dilakukan dengan memakai 

faktor produksi dalam negeri atau 

tidak sedangkan PNB dalam 

perhitungannya memperlihatkan 

asal usul faktor produksi yang 

digunakan. 

 

92. Jawaban: C 

IH16 = 110% 

IH17 = 140% 

Laju inflasi: 

= 
𝐼𝐻16−𝐼𝐻17

𝐼𝐻16
× 100% 

= 
140%−110%

110%
× 100% 

= 30% 

 

93. Jawaban: E 

Angka pengganda (multiplier), dalam 

perekonomian tertutup 2 sektor 

(investasi & government) dirumuskan: 

Untuk I = G = 1/MPS 

MPC = 0,25.  

MPS = 1 – 0,25 = 0,75 

Jadi multiplier dilambangkan dengan k 

k = 1/MPS 

k = 1/0,75 

k = 1,3 

 

94. Jawaban: A 

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka adalah 

sebagai salah satu kebijakan yang sudah 

diputuskan oleh Bank Sentral dalam 

menambah atau mengurangi jumlah 

nominal uang yang telah beredar 

 

95. Jawaban: C 

Kebijakan pemerintah meningkatkan 

cadangan kas atau cash ratio adalah 

kebijakan pemerintah dalam rangka 

mengatasi inflasi, bukan untuk 

mengatasi pengangguran. 

 

96. Jawaban: A 

Dalam perdagangan saham, pembeli dan 

penjual tidak dapat langsung 

mengadakan transaksi. Sementara pada 

perdagangan biasa penjual dan pembeli 

bisa saja langsung melakukan transaksi. 
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97. Jawaban: A 

Jika perusahaan membeli perlatan 

secara kredit maka jurnalnya adalah: 

Peralatan (D) 

 Kas (K) 

 Utang (K) 

 

98. Jawaban: D 

Pembelian bersih = (Pembelian + beban 

angkut pembelian) – ( retur pembelian 

+ potongan pembelian) 

Pembelian bersih= (Rp50.000.000,00 + 

Rp1.000.000,00) – (Rp2.000.000,0 + 

Rp1.500.000,00) 

Pembelian bersih= Rp47.500.000,00 

Barang tersedia untuk di jual  

= persediaan barang dagang awal + 

pembelian bersih 

= Rp10.000.000,00 + Rp47.500.000,00 

= Rp57.500.000,00 

 

99. Jawaban: B 

Manajemen digunakan untuk 

mempermudah kegiatan dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan . (Jadi, pernyataan 

benar). George R Terry menyebutkan 

bahwa manajemen adalah pencapaian 

tujuan yang ditentukan terlebih dahulu 

dengan mempergunakan kegiatan orang 

lain (jadi, alasan benar). Pernyataan 

benar, alasan benar, tidak menunjukkan 

keterkaitan 

 

100. Jawaban: D 

Sesuai dengan UU No.19 tahun 2003 

bab 1 pasal 9 berbunyi “BUMN terdiri 

dari Persero dan perum.  

 


