
 

PEMBAHASAN TRY OUT UTBK 
 

TKA-SOSHUM 

 

MATEMATIKA SOSHUM 

 

1. Jawaban : C 

m + 4 dan m – 4 adalah akar-akar 

persamaan x2 + 2x – c = 0, maka nilai c? 

  

 

 

     




 



 

 

2. Jawaban : C 

Jika x1 dan x2 adalah akar-akar 

persamaan kuadrat x2 – 3x + 1 = 0, maka 

persamaan kuadrat yang akar-akarnya 

 dan 2x1.x2? 

  
  

 


     

    

 


   

  

 

 

3. Jawaban : E 

Jika p dan q adalah bilangan prima dan 

semua akar x2 – px + q = 0 merupakan 

bilangan bulat positif, maka nilai p2 + q2? 

a. Hitung penjumlahan dan hasil kali 

akarnya. 


     

  

 

b. Pasangan bilangan yang 

dijumlahkan maupun dikali tetap 

menjadi bilangan prima adalah 1 dan 

2.  

1 + 2 = 3 (prima) dan 1(2) = 2 

(prima) 

c. Jadi, nilai p2 + q2 = 1 + 4 = 5. 

 

4. Jawaban : A 

Fungsi kuadrat f dengan titik puncak 

(1,3) dan melalui titik (2,1), maka nilai 

f(-3)? 

   

  

 

      

  

 

 

 

5. Jawaban : B 

Diketahui grafik fungsi kuadrat f(x) = ax2 

+ bx + c mempunyai titik puncak (-3, 5). 

Jika grafik memotong sumbu x positif, 

maka a < 0, b < 0, dan c > 0. 

 

6. Jawaban : B 

Diketahui fungsi kuadrat f(x) = ax2 - bx - 

c. Jika f(2) = 0 dan f’(1) = 1, maka 2a - b - 

c? 

Persamaan yang terbentuk : 

4a – 2b – c = 0 ... (1) 

2ax – b = 2a – b = 1 ...(2) 
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4a – 2b – c  = 0 

2a – b   = 1 – 

2a – b – c = -1 

 

7. Jawaban : A 

Jika x1 dan x2 adalah akar-akar 

persamaan     , maka 

nilai x1 + x2? 

Misal 3x = a, maka : 

 

 

  



 

  

 

 

 

8. Jawaban : D 

Diketahui a dan b adalah bilangan bulat 

positif yang memenuhi  , nilai 

dari  ? 


   

 , gunakan berbagai 

kemungkinan : 

a b ab 
 

8 2 64 10/16 = 

5/8 

4 3 64 7/12  

2 6 64 8/12 = 4/3 

Jadi, jawaban yang tepat adalah 4/3. 

 

9. Jawaban : A 

Jika a2x = 2, maka nilai dari 







 ? 

Kalikan semua bilangan dengan a5x agar 

menjadi genap. 


















 

 

 

10. Jawaban : B 

Jika    dan 

   , maka nilai ab? 

Misal 3 log a = x dan 3 log b = y, maka : 

x + 2y = 1 |x2| 2x + 4y = 2 

2x + y = 2 |x1| 2x + y   = 2 - 

   3y = 0 

   y = 0 dan x =1 
3 log a = x  a = 3  
3 log b = y  b = 1 

Nilai ab = (3)(1) = 3 

 

11. Jawaban : C 

  dan  . Jika 

  , maka nilai ab? 

Dari a dan b diperoleh b = 2a. Misal a = 2 

maka b = 4, kita coba masukkan 

persamaan : 

 

 

 

 

Jadi, ab = (2)(4) = 8 

 

12. Jawaban : C 

Diketahui  , maka nilai

? 
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13. Jawaban : E 

Jika f(x) = x2 – 3x + 2 ,maka 



 


? 

Turunkan persamaan f(x) dua kali. 

f'(x) = 2x – 3 

f”(x) = 2 

 

14. Jawaban : C 

Matriks A = 
 
 
  

dan matriks B = 

 
 
  

. Jika C = 2A – B, maka |C|? 

   
    

      

 
  
 

 

| C | = (2)(0) – (2)(0) = 0 

 

15. Jawaban : E 

Diketahui matriks X = 
 
 
 

dan 

matriks Y = 
 

 
 

. Jika X.Y = 

  
 
 

, maka nilai a – b? 

      
    

     

      
   

   

    

    

 

Jadi, a – b = 2 – (-6) = 8 

 

16. Jawaban : C 

Gunakan integral substitusi untuk 

menyelesaikannya. 





 


  



  

  

  





 

 

17. Jawaban : A 

Fungsi f(x) = 2x2 – 5x + 2. Jika g(x) = 3x – 

a dan (f o g)(0) = 20, maka nilai a? 

Ambil -a saja pada g(x) dan masukkan 

pada f(x). 

2x2 – 5x + 2 = 20 

2a2 + 5a + 2 = 20 

2a2 + 5a – 18 = 0 

(2a + 9)(a - 2) = 0 

a = 9/2 atau a = 2 

Nilai a yang memenuhi adalah a = 2 

karena ada pada pilihan jawaban. 

 

18. Jawaban : D 

Tali dipotong menjadi 5 bagian yang 

panjangnya masing-masing membentuk 

deret geometri dengan bagian terpendek 

20 cm dan terpanjang 3,2 m. Panjang 

total tali? 























 

Jadi, panjang total tali 620 cm2. 
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19. Jawaban : B 

Empat buah parasit dapat membelah diri 

menjadi 2 setiap 24 jam. Setiap 3 hari, 

setengah dari populasi parasit dibasmi. 

Populasi parasit pada hari ke-5? 

Deret yang terbentuk : 

4, 8, 16, 32, 64, ... 

Populasi pada hari ke-3 : 

4 + 8 + 16 = 28 

Sisa populasi setelah dibasmi : 

½ (28) = 14 

Populasi pada hari ke-5 : 

14 + 28 + 56 = 98 buah 

 

20. Jawaban : E 

Satu kotak terdapat 4 bola merah dan 6 

bola biru. Jika diambil 2 bola berturut-

turut tanpa pengembalian, peluang 

terambilnya 2 bola biru? 

Bola diambil tanpa pengembalian 

sehingga jumlah bola keseluruhan pada 

pengambilan kedua berkurang satu. 

Peluang terambilnya dua bola biru tanpa 

pengembalian : 





 

SEJARAH 

 

21. Jawaban : D 

Fungsi atau kegunaan sejarah ada lima 

yaitu: 

- Edukatif artinya sejarah berguna sebagai 

bahan dan media di bidang pendidikan 

untuk dipelajari makna dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi. 

- Inspiratif artinya sejarah berguna untuk 

dijadikan bahan inspirasi dalam 

kehidupan, baik pribadi maupun sosial.  

- Rekreatif artinya sejarah berfungsi sebagai 

sarana memberikan hiburan dengan 

dijadikan materi sebuah film misalnya. 

- Instruktif artinya sejarah berfungsi 

sebagai dasar untuk melakukan / 

memberlakukan sebuah instruksi / 

kebijakan sebuah negara. 

- Masa depan artinya sejarah berguna 

sebagai bahan untuk menciptakan masa 

depan yang lebih baik dengan 

mengadaptasi peristiwa/hal-hal positif 

nya dan tidak mengulangi kesalaha-

kesalahan dimasa lalu.  

Penanaman sejarah sebagai nation and 

character building memiliki kegunaan 

edukatif, karena berguna dalam 

membangun generasi emas Indonesia yang 

berkarakter. 

 

22. Jawaban : E 

Manusia pendukung kebudayaan 

Mesolithikum adalah Homo Sapiens yang 

memiliki volume otak lebih dari 1300 CC. 

Dibanding manusia pendahulunya manusia 

jenis ini bisa dikategorikan  sebagai 

manusia cerdas sehingga sangat logis jika 

perkembangan kebudayaan Mesolithikum 

berlangsung lebih cepat daripada zaman 

Batu Tua atau Paleolitikum. 

 

23. Jawaban : E 

Raja Kertanegara adalah raja terkemuka 

dan terakhir dari Kerajaan Singasari. Di 

bawah pimpinannya, Kerajaan Singasari 

berhasil mencapai masa kejayaannya. 

 

24. Jawaban : B 

Pelaksanaan politik etis meliputi tiga 

bidang yaitu edukasi, irigasi, dan 

transmigrasi.  Dalam hal ini, edukasi atau 

pendidikan memberi dampak paling 

signifikan bagi Indonesia. Melalui 

pendidikan, muncullah golongan elite 

pribumi yang memikirkan nasib bangsanya. 

Golongan elite pribumi tersebut kemudian 

menjadi pelopor masa pergerakan nasional. 
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25. Jawaban : D 

Pendudukan Jepang di Indonesia sejak 

tanggal 8 Maret 1942, ditandai dengan 

penyerahan tanpa syarat angkatan perang 

Hindia Belanda kepada Jepang dalam 

Perjanjian Kalijati. 

 

26. Jawaban : A 

Perundingan Linggarjati menghasilkan 

beberapa keputusan sebagai berikut. 

 Indonesia diakui secara de facto oleh 

Belanda 

 Dibentuknya negara federal yang 

disebut RIS. 

 Sebelum 1 Januari 1949, RIS dan Uni 

Indonesia dibentuk. 

 Ratu Belanda sebagai kepala negara 

dari pembentukan Uni Indonesia 

Belanda 

Pilihan A merupakan isi perundingan 

Renville. 

 

27. Jawaban : C 

Reformasi Gereja pada abad XVI 

menyebabkan agama Nasrani terpecah 

menjadi dua, yaitu Katolik Roma dan 

Kristen Protestan. Kedua agama tersebut 

masih berkembang hingga sekarang. Kedua  

agama tersebut masih menjadi agama 

mayoritas yang dianut oleh masyarakat 

Eropa. Katolik Roma masih mendominasi 

negara-negara Eropa di bagian utara. 

 

28. Jawaban : A 

Pada masa Perang Dingin muncul aliansi-

aliansi yang semakin menegaskan adanya 

persaingan. Salah satu aliansi tersebut 

adalah North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) dibentuk pada tanggal 4 April 1949. 

Pembentukan NATO bertujuan 

membendung komunis mulai dari Eropa 

Utara sampai Turki dan Yunani. 

 

 

 

 

29. Jawaban : A 

Setelah Perang Dunia II, dunia mengalami 

krisis ekonomi (malaise) karena faktor 

berikut. 

 Kelebihan produksi dalam bidang 

industri dan pertanian. 

 Hilangnya daerah pemasaran untuk 

barang-barang industri dan pertanian. 

 Terjadinya kredit macet. 

 Kemiskinan akibat Perang Dunia II. 

Pernyataan benar, alasan benar, dan 

keduanya menunjukkan hubungan sebab 

akibat. 

 

30. Jawaban : E 

Dalam memenuhi industrinya, setiap 

negara imperialisme ingin mendapatkan 

daerah-daerah jajahannya karena faktor 

berikut ini. 

 Tempat pemasaran hasil industrinya. 

 Tempat pengambilan bahan mentah atau 

bahan baku. 

 Tempat penanaman modal. 

Jadi, pernyataan dan alasan salah. 

 

31. Jawaban : B 

 Pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia 

tidak hanya berdagang, tetapi juga 

menyebarkan agama yang mereka anut. 

 Sejak abad ke-7 M, para pedagang Islam dari 

Arab, Persia, dan India telah ikut mengambil 

bagian dalam perdagangan di Indonesia.  

Hal ini menyebabkan terjadinya hubungan 

perdagangan antara masyarakat dengan 

para pedagang Islam. 

 Pernyataan dan alasan benar, tetapi tidak 

saling berhubungan. 

 

32. Jawaban : B 

Pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak 

berkaitan. Pada tahun 684, benar terjadi 

pemberontakan oleh Kaum Syi’ah dan 

Khawarij menentang Bani Umayyah. 

Khawarij adalah kaum yang awalnya 

pengikut Ali bin Abi Thalib, tetapi 

memutuskan untuk tidak mengikutinya 
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lagi. Penyebabnya adalah sikap Ali bin Abi 

Thalib yang menerima arbitrase (tahkim) 

pada Perang Shiffin sebagai jalan untuk 

menyelesaikan persengketaan khalifah 

dengan Muawiyah bin Abu Sofyan yang 

kondisinya pada waktu itu hampir kalah 

perang. Pada akhirnya, Muawiyah yang 

diangkat menjadi khalifah. Kaum Syiah 

sebaliknya adalah kaum yang mendukung 

Ali bin Abi Thalib (Syiah berarti pembela). 

Bani Ummayah adalah kekhalifahan yang 

dimulai dari Muawiyah dan generasi 

berikutnya. Dua kaum yang bertentangan 

haluan akhirnya bersatu untuk menetang 

pemerintahan generasi Muawiyah. Pada 

tahun 705 sampai 717.Bani Ummayah 

melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. 

Mereka mampu menaklukkan Spanyol, 

tetapi tertahan di Prancis karena kalah 

berperang dengan pasukan Charles Martel 

dalam Pertempuran Tours (Poitiers) pada 

tahun 732. Rincian dari pertempuran ini, 

termasuk lokasi persis dari jumlah tentara 

yang bertarung tidak dapat benar-benar 

dipastikan. 

 

33. Jawaban : C 

 Pernyataan benar, alasan salah 

 Sebab runtuhnya Kerajaan Malaka adalah 

setelah kedatangan Portugis yang dipimpin 

Alfonso d’Albuquerque (1511) bukan Del 

Cano. 

 

34. Jawaban : B 

 Pergerakan nasionalisme Indonesia muncul 

bersamaan dengan kebangkitan 

nasionalisme Asia yang dianggap sebagai 

reaksi terhadap penjajah. Reaksi tersebut 

terdiri dari reaksi nasionalisme-zelotisme 

dan nasionalisme-herodianisme. 

 Reaksi nasionalisme-zelotisme adalah 

reaksi atau sikap rakyat yang terjajah 

selama berpuluh-puluh tahun oleh Bangsa 

Barat.  

 Pernyataan dan alasan benar, namun 

keduanya tidak memiliki hubungan sebab-

akibat. 

 

35. Jawaban : A 

Hasil kebudayaan Bangsa Sumeria yang 

menguasai daerah Mesopotamia sebagai 

berikut. 

(1) Mengenal bentuk tulisan yang disebut 

huruf paku. 

(2) Menggunakan batu bata sebagai bahan 

bangunan. 

(3) Menghasilkan kisah kepahlawanan, 

yaitu Gilgamesh. 

Pilihan 1, 2, dan 3 benar. 

 

36. Jawaban : D 

Revolusi industri membawa akibat yang 

sangat luas dalam berbagai bidang 

kehidupan, seperti timbulnya golongan 

borjuis dan buruh. Pertentangan antara 

kedua golongan tersebut menimbulkan 

sosialisme dan komunisme. 

Pilihan 4 saja yang benar. 

 

37. Jawaban : E 

Perang Dunia 1 meletus disebabkan oleh 

faktor berikut ini. 

(1) Kemajuan industri di Eropa. 

(2) Politik kolonialisme dan imperialisme. 

(3) Politik mencari kawan untuk 

menghadapi lawan. 

(4) Perdamaian bersenjata menimbulkan 

suasana tetap tegang dan panas meski 

tidak ada perang. 

Semua pilihan benar. 

 

38. Jawaban : C 

 Peninggalan-peninggalan Kerajaan Taruma 

Negara yang terkenal diantaranya prasasti 

tugu, lebak, pasir awi, jambu, muara 

cireteun, dan kebon kopi. 

 Jadi, kecuali nomor 2 dan 4.  

 

39. Jawaban : C 

Jawaban yang benar adalah pilihan 2 dan 4. 

Dalam PD 1, Turki bergabung dengan 

Jerman dan akhirnya kalah melawan 

Sekutu. Kemudian, Turki dan Sekutu 

mengadakan perjanjian Sevres. Perjanjian 
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ini bertujuan membatasi kekuasaan Turki 

dan menjadi awal keruntuhan kekuasaan 

Turki. Isi perjanjian Sevres: 

 Wilayah Turki diperkecil hanya tinggal 

Konstatinopel dan sekitarnya 

 Armenia dan Kurdi diberikan 

kemerdekaan. 

 Daerah yang berpenduduk asli bukan 

Turki harus dilepaskan. 

 Smyrna dan Thracia diberikan ke Yunani 

 Marmola, Borporus, dan Dardanella 

aksesnya dibuka untuk masyarakat 

dunia secara umum. 

 

 

40. Jawaban : D 

Zaman Renaisans di Eropa memunculkan 

berbagai perkembangan baru dalam bidang 

seni, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Setelah 

minyak diperkenalkan sebagai sarana baru 

dalam kesenian di Italia, para seniman 

menciptakan lukisan yang begitu terperinci 

yang berfokus pada menangkap subjek 

yang realistis dalam bentuknya yang paling 

alami. Selain itu, muncul seniman-seniman 

yang bekerja secara mandiri seperti 

Leonardo da Vinci dan Michaelangelo. 

Jadi jawaban yang benar 4 saja. 

 

 

GEOGRAFI 

 

41. Jawaban : C 

Prinsip geografi yang menunjukkan 

adanya hubungan timbal balik antara 

gejala geosfer pada soal dengan banjir 

dan tanah longsor yang dikarenakan 

kerusakan hutan pada bagian hulu 

merupakan prinsip interelasi. 

 

42. Jawaban : C 

Pada soal membahas tema urbanisai. 

Konsep esensial yang sesuai 

menjelaskan urbanisasi adalah konsep 

interaksi. Interaksi merupakan 

hubungan yang ditimbulkan akibat 

aktivitas untuk memenugi kebutuhan 

hidup.  

 

43. Jawaban : D 

Awan yang dapat menimbulkan hujan 

adalah awan cumulus, nimbus. Sehingga 

nama awan yang disertai dengan nimbus 

dan cumulus merupakan awan yang 

berpotensi hujan. Tetapi,awan yang 

menimbulkan hujan deras disertai oleh 

petir adalah awan cumulonimbus. 

 

 

 

44. Jawaban : D 

Secara geologis, Indonesia terletak pada 

pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, 

yakni lempeng Eurasia dari arah utara, 

lempeng Pasifik dari arah timur, dan 

lempeng Indo-Australia dari arah 

selatan. Kondisi ini menyebabkan 

Indonesia kaya gunung api, palung laut 

dalam, serta sering mengalami gempa. 

Meskipun demikian keberadaan gunung 

api aktif di Indonesia menyebabkan 

Indonesia memiliki jenis tanah vulkanik 

yang subur. 

 

45. Jawaban : C 

Masalah keruangan penduduk di 

Indonesia adalah persebaran penduduk 

tidak merata. Kondisi ini terjadi karena 

sebagian besar penduduk terpusat di 

Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena pulau 

Jawa memiliki jenis tanah subur serta 

pusat pemerintahan juga terdapat di 

Pulau Jawa. Dalam rangka mengatasi 

masalah tersebut, pemerintah 

menggalakkan program transmigrasi. 
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46. Jawaban : A 

Bijih besi laterit terbentuk dari hasil 

pelapukan beku dalam, yaitu batuan 

peridotit. Batuan beku merupakan 

batuan yang berasal dari pendinginan di 

bawah permukaan kulit bumi. Biji besi 

laterit banyak terbentuk di Indonesia 

karena beriklim tropis dan memiliki 

curah hujan tinggi. Sinar matahari dan 

curah hujan mempercepat pelapukan 

batuan peridotit. 

 

47. Jawaban : C 

Wilayah Kalimantan bagian selatan, 

barat, dan timur serta Papua bagian 

barat dan selatan berupa rawa-rawa. 

Kondisi ini mendukung terbentuknya 

tanah organosol di wilayah-wilayah 

tersebut. Tanah organosol adalah tanah 

yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan 

rawa yang mengalami pembusukan. 

Tanah ini memiliki sifat kurang subur 

untuk pertanian.  

 

48. Jawaban : D 

Pn = jumlah penduduk setelah n tahun ke 

depan 

P0 = jumlah penduduk pada awal tahun 

r = angka pertumbuhan penduduk 

n = jangka waktu dalam tahun 

Pn = P0 (1+rn) 

2.487.450  = 2.163.000 (1 + r.10) 

2.487.450 = 2.163.000 (1+10r) 

2.487.450 = 2.163.000 + 2.163.000.10r 

2.487.450 -2.163.000 = 2.163.000.10r 

324.450 = 2.163.000.10r 

324.450 : 2.163.000 = 10r 

0,15 = 10r 

r = 0,15 : 10 

r = 0,015 

r = 1,5% 

  

49. Jawaban : C 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya 

banjir pada aliran sungai yaitu : 

 struktur batuan 

 pola aliran 

 daya tapung air 

 

50. Jawaban : C 

Danau Satonda di Bima, NTB terbentuk 

karena aktivitas vulkanik. Terjadinya air 

asin di danau tersebut disebabkan oleh 

air laut yang terperangkap di batuan  

saat proses pembentukan danau 

tersebut. 

 

51. Jawaban : A 

Litosfer tersusun atas lapisan silium dan 

aluminium (SiAl) dan lapisan sillisum 

dan magnesium (SiMg). Kerak benua dan 

kerak samudera terdapat pada lapisan 

SiAl. 

 

52. Jawaban : D 

Thailand atau Muangthai merupakan 

salah satu negara berkembang di 

kawasan Asia Tenggara, salah satu 

devisa negara  yang diandalkan adalah 

kepariwisataan yang dipusatkan di 

Pantai Phuket dan Pantai Pattaya 

 

53. Jawaban : C 

Pulau Kalimantan memiliki sungai yang 

jumlahnya banyak dan digunakan 

masyarakat untuk sarana transportasi, 

sehingga masyarakat tinggal memanjang 

di sepanjang sungai agar lebih mudah 

untuk bepergian 

 

54. Jawaban : E 

Negara Indonesia merupakan salah satu 

negara berkemabng sasaran relokasi 

industri. Hal ini dikarenakan potensi 

penduduk yang banyak sebagai 

penyedia tenaga kerja yang murah 

sehingga dapat memperkecil biaya 

produksi. 

 

55. Jawaban : B 

Daerah rural urban fringe memiliki 

kebudayaan yang sangat dipengaruhi 

budaya kota, hal ini dikarenakan jarak 

antara daerah tersebut dengan kota 
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lebih dekat sehingga akses lebih mudan 

dn interaksinya lebih tinggi. 

 

56. Jawaban : A 

Identifikasi perbedaan bangunan 

sekolah dan hotel dilakukan melalui 

unsur interpretasi foto udara yang bisa 

dari unsur spasial yang meliputi bentuk 

dan pola. Bentuk dan pola yang terlihat 

di foto udara mengenai objek sekolah 

dan hotel terlihat perbedaannya.  

 

57. Jawaban : C 

Berdasarkan teori faktor yang perlu 

diperhatikan dalam penentuan lokasi 

industri adalah pasar dan tenaga kerja 

yang masuk dalam aksesibilitas.  

 

58. Jawaban : E 

Hitung kemiringan rata-rata sungai (S) 





 

Hitung waktu konsentrasi (tc) 

 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 





 

 

59. Jawaban : A 

Sifat garis kontur : 

 Rapat menunjukkan lereng yang 

curam  

 Renggang menunjukkan daerah yang 

landai 

 Tertutup menunjukkan daerah 

puncak bukit 

 Bersirip menunjukkan daerah 

lembah 

 

60. Jawaban : B 

Dimasa mendatang, bahan bakar fosil 

akan semakin langka dan susah 

diperoleh sehingga harganya akan 

melambung tinggi. Sementara, energi 

nuklir memiliki prospek yang cukup 

tinggi karena energi yang dihasilkan dari 

bahan baku nuklir memiliki rasio lebih 

besar daripada energi fosil. Artinya, 

dengan jumlah bahan baku yang sama, 

energi nuklir yang dihasilkan lebih besar 

daripada bahan bakar fosil. Dengan 

adanya perkembangan teknologi, 

pengolahan nuklir dapat lebih efektif dan 

efisien lagi sehingga akan menghemat 

biaya. Sementara itu, saat ini masih 

banyak masyarakat yang 

mengkhawatirkan keamanan dan 

pengelolaan limbah nuklir. Namun, tidak 

terdapat hubungan antara harga energi 

nuklir dengan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemanfaatannya.
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SOSIOLOGI 

 

61. Jawaban : E 

Sosiologi bersifat empiris, artinya 

sosiologi didasarkan pada observasi dari 

akal sehat serta hasilnya dapat 

dibuktikan dengan data dan fakta, bukan 

khayalan dan tidak bersifat spekulatif. 

Seperti yang tertera pada ilustrasi 

tersebut yaitu peneliti menyusun  

abstraksi dari hasil pengamatan yang 

dilakukan yang berarti berupa fakta yang 

diperoleh dari lapangan. 

 

62. Jawaban : D 

Ketika calon presiden dan wakil presiden 

berkampanye, pada saat itu terjadi proses 

sugesti karena berkampanye bertujuan 

mempengaruhi serta meyakinkan 

masyarakat agar memilih partainya. 

 

63. Jawaban : E 

Salah satu tujuan sosialisasi adalah 

Membantu individu untuk beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar. Misalnya 

dalam kehidupan seniman kental akan 

nilai seni, hal ini akan membuat warga 

dilingkungan seniman menyesuaikan diri 

untuk hidup dalam lingkungan seniman. 

 

64. Jawaban : A 

Achieved status merupakan kedudukan 

seseorang yang diperoleh melalui usaha 

yang disengaja. Seperti pada ilustrasi 

yang menunjukkan adanya usaha dalam 

perolehan status sosial, dimana sang anak 

mendapatkan status sosial yang lebih 

tinggi dibandingkan orang tuanya melalui 

usaha (pekerjaannya).  

 

65. Jawaban : D 

Arbitrasi yaitu cara untuk mencapai 

sebuah kompromi melalui pihak ketiga 

karena pihak-pihak yang bertikai tidak 

mampu menyelesaikan masalahnya 

sendiri. Pihak ketiga yang dipilih 

biasanya aparat berwenang. Ilustrasi 

menunjukkan adanya penyelesaikan 

konflik melalui pihak ketiga yang 

memiliki kuasa atau berwenang.  

 

66. Jawaban : E 

Integrasi dapat terbentuk dari adanya 

fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat 

yang terlaksana dengan baik, penjelasan 

tersebut merupakan definisi dari 

terjadinya Integrasi Fungsional. 

 

67. Jawaban : E 

Ilustrasi diatas menunjukkan terjadinya 

mobilitas sosial antargenerasi vertical 

turun karena anak tidak bersedia 

melanjutkan pendidikannya. 

Konsekuensinya, terjadilah konflik 

antara orang tua  dan anaknya (Putri) 

karena tidak setuju dengan keputusan si 

anak. 

 

68. Jawaban : A 

Perubahan sosial direncanakan 

bertujuan melakukan perubahan ke arah 

lebih baik. Perubahan ini terjadi karena 

adanya pertimbangan dan perencanaan 

yang matang. Seperti pada ilustrasi, 

dimana pembangunan dilakukan oleh 

pemerintah yang kemudian 

menimbulkan perubahan sosial dalam 

masyarakat. 

 

69. Jawaban : A 

Konflik vertikal adalah yaitu konflik yang 

terjadi di antara pihak-pihak yang 

memiliki kedudukan tidak sejajar atau 

bersifat hierarkis. Seperti pada ilustrasi, 

konflik yang terjadi antara buruh dan 

pemilik perusahaan yang berbeda kelas 

sosial menunjukkan adanya konflik 

vertikal. 

 

70. Jawaban : D 

Kemiskinan struktural adalah 

kemiskinan yang muncul bukan karena 
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ketidakmampuan si miskin untuk bekerja 

(malas), melainkan karena 

ketidakmampuan sistem dan struktur 

sosial dalam menyediakan kesempatan-

kesempatan yang memungkinkan si 

miskin dapat bekerja. Struktur sosial 

tersebut tidak mampu menguhubungkan 

masyarakat dengan sumber-sumber yang 

tersedia, baik yang disediakan oleh alam, 

pemerintah maupun masyarakat yang 

ada disekitarnya. 

 

71. Jawaban : B 

Panic crowds adalah kerumunan orang-

orang yang sedang dalam keadaan panik. 

Mereka merupakan orang-orang yang 

berusaha menyelamatkan diri dari suatu 

bahaya. Dorongan dalam diri masing-

masing individu dalam kerumunan 

tersebut cenderung mempertinggi rasa 

panik. Dalam hal ini kumpulan orang 

terdorong menjadi panic karena ada 

anggota keluarganya yang terkena 

kecelakaan.  

 

72. Jawaban : B 

Berdasarkan fungsinya, lembaga sosial 

terbagi menjadi 

- Operative institutions yaitu lembaga 

yang berperan menghimpun pola-

pola atau tujuan dalam suatu 

lembaga. 

- Regulative institutions yaitu lembaga 

yang berperan mengawasi jalannya 

adat-istiadat dalam kehidupan 

masyarakat 

 

73. Jawaban : D 

Pernyataan salah, kemiskinan dan 

kesenjangan sosial merupakan bagian 

dari kajian dari sosiologi sedangkan 

penggunaan lahan bukanlah bagian dari 

kajian sosiologi namun bagian dari kajian 

geografi. 

Alasan benar, obyek kajian sosologi 

terbagi atas obyek material dan obyek 

formal. Obyek material sosiologi adalah 

kehidupan sosial, gejala-gejala, dan 

proses hubungan antarmanusia yang 

mempengaruhi kesatuan hidup manusia 

itu sendiri. Obyek formal sosiologi 

ditekankan pada manusia sebagai 

makhluk sosial atau masyarakat. Dengan 

demikian, obyek formal sosiologi adalah 

hubungan antarmanusia serta proses 

yang timbul dari hubungan manusia di 

dalam masyarakat.  

 

74. Jawaban : A 

Pernyataan benar, nilai sosial merupakan 

konsepsi abstrak dalam diri manusia 

mengenai apa yang dianggap baik dan 

apa yang dianggap buruk. Nilai sosial 

dapat menjadi acuan manusia dalam 

bersikap, berperilaku, dan 

pengembangan kepribadian manusia di 

dalam kehidupan masyarakat. 

Alasan benar, adanya nilai sosial di dalam 

masyarakat bersumber dari 3 hal, yaitu 

Tuhan, masyarakat dan individu. 

Keduanya saling berhubungan. 

 

75. Jawaban : B 

Pernyataan benar, penyimpangan 

mengklarifikasi batas-batas moral dan 

menegakkan norma. Ide suatu kelompok 

mengenai bagaimana orang harus 

bertindak dan beripikir menandai batas 

moralnya. Tindakan-tindakan 

menyimpang menentang batas tersebut. 

Hukuman terhadap penyimpang 

menegakkan norma kelompok dan 

mengklarifikasi makna dari menjadi 

anggota suatu kelompok. 

Alasan benar, penyimpangan 

mempromosikan perubahan sosial. 

Kelompok tidak selalu sepakat mengenai 

apa yang harus dilakukan terhadap orang 

yang melampaui batasan cara yang dapat 

dibenarkan. Beberapa anggota kelompok 

mungkin dapat membenarkan perilaku 

yang melanggar paraturan. Pelanggaran 

batas dapat memperoleh cukup 

dukungan sehingga menjadi perilaku 
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baru yang dibenarkan. Dengan demikian 

penyimpangan dapat memaksa suatu 

kelompok untuk memikirkan kembali 

dan mendefinisikan kembali batas 

moralnya, sehingga membantu kelompok 

dan seluruh masyarakat untuk mengubah 

kebiasaan mereka  

Keduanya tidak menunjukkan hubungan.  

 

76. Jawaban : C 

Pernyataan benar, untuk mengarahkan 

perilaku kita, masyarakat menggunakan 

sosialisasi gender. Dengan 

mengharapkan sikap dan perilaku 

berbeda dari kita karena kita laki-laki 

atau perempuan, kelompok manusia 

mendorong anak laki-laki dan 

perempuan ke arah yang berbeda dalam 

hidup. 

Alasan salah, Gender adalah pembedaan 

peran, kedudukan, tanggung jawab, dan 

pembagian kerja antara laki-laki dan 

perempuan yang ditetapkan oleh 

masyarakat berdasarkan sifat 

perempuan dan laki-laki yang dianggap 

pantas menurut norma, adat istiadat, 

kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. 

Tetapi gender tidak bersifat alamiah, atau 

kodrati melainkan bentukan atau 

kontruksi yang dibentuk oleh 

masyarakat.  

 

77. Jawaban : C 

Faktor penghalang atau penghambat 

asimilasi, 

- Kelompok yang terisolasi atau 

terasing biasanya minoritas 

- Kurangnya pengetahuan mengenai 

kebudayaan baru yang akan dihadapi 

- Prasangka negatif terhadap pengaruh 

kebudayaan baru. Kekhawatiran ini 

dapat diatasi dengan meningkatkan 

fungsi lembaga-lembag 

kemasyarakatan 

- Perasaan bahwa kebudayaan 

kelompok tertentu lebih tinggi dari 

pada kebudayaan kelompok lain. 

Kebanggaan berlebih seperti ini 

mengakibatkan kelompok 

kebudayaan yang satu tidak mau 

mengakui keberadaan kelompok lain. 

- Adanya perbedaan ciri-ciri fisik 

- Golongan minoritas mengalami 

gangguan terhadap kelompok 

penguasa. Seperti pembantaian suku 

minoritas di bekas negara Yogaslavia 

dan Rwanda.  

 

78. Jawaban : C 

Suku bangsa adalah suatu golongan 

manusia yang anggotanya 

mengidentifikasikan dirinya dengan 

sesamanya berdasar garis keturunan 

yang dianggap sama. Identitas suku 

ditandai melalui ciri khas seperti 

kesamaan budaya, bahasa, agama, adat, 

perilaku, dan biologis. 

Pernyataan yang benar nomor 2 dan 4. 

 

79. Jawaban : B 

Kekurangan metode responden  

- Responden sering tidak teliti, kadang 

ada pertanyaan yang terlewatkan 

- Sering tidak kembali jika dikirim 

lewat pos/jasa pengiriman lainnya 

- Validitas jawaban responden sukar 

diukur kebenarannya 

- Responden sering tidak jujur 

meskipun anonim 

- Responden dengan tingkat 

pendidikan tertentu kemungkinan 

mengalami kesulitan dalam mengisi 

kuesioner 

Pernyataan nomor (1) dan (3) benar. 

 

80. Jawaban : C 

Proses sosial yang berbentuk 

pertentangan antar kelompok dalam 

suatu masyarakat adalah 

- Kompetisi 

- Kontravensi 

- Konfilk 

Nomor (2) dan (4) benar. 
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EKONOMI 

 

81. Jawaban: B 

Faktor yang menyebabkan biaya 

peluang adalah: 

- Lokasi karena lokasi kerap 

membingungkan orang untuk 

memilih 

- Waktu karena waktu yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan 

tujuan yang dipilih perlu 

dipertimbangkan 

- Akomodasi biaya karena ketika 

akomodasi biaya yang dikeluarkan 

banyak karena jarak yang 

ditempuh jauh, maka perlu 

mempertimbangkan dengan hasil. 

- Hasil karena biasanya hasil dan 

tujuan saling bersangkutan ketika 

mempertimbangkan biaya peluang 

 

82. Jawaban: A 

Kurva AFC bergerak dari kiri atas ke 

kanan bawah, atau berslope negatif, 

maka semakin banyak kualitas barang 

yang diproduksi semakin turun biaya 

tetap rata-ratanya. 

 

83. Jawaban: B 

MR saat barang yang diproduksi 1 unit 

menjadi 2 unit: 

MR = TR2 – TR 1 

MR = Rp900 - Rp500 

MR = Rp400 

 

84. Jawaban: E 

Faktor yang menyebabkan penawaran 

akan barang adalah harapan keuntungan 

karena dari segi produsen dan intensitas 

kebutuhan yaitu seberapa butuh 

masyarakat akan barang tersebut. 

 

85. Jawaban: C 

Kurva permintaan menggambarkan 

tingkat harga dengan kuantitas. Jika 

harga tinggi maka permintaan akan 

rendah. 

 

86. Jawaban: A 

Permintaan elastis artinya harga sangat 

mempengaruhi permintaan. sebagai 

contohnya adalah makanan. Ketika 

harga dinaikkan maka konsumen akan 

mencari penggantinya yang harganya 

lebih murah. Barang yang 

permintaannya elastis adalah yang 

mudah dicari subtitusinya. 

 

87. Jawaban: A 

Permintaan/penawaran bersifat 

inelastis sempurna memiliki koefisien 

elastisitas harganya sama dengan nol 

(E=0). Pada kondisi ini, perubahan harga 

tidak mempengaruhi jumlah produk 

yang diminta. Artinya, berapapun harga 

yang ditawarkan, kuantitas produk 

barang atau jasa tetap tidak berubah. 

Contoh produk yang bersifat inelastic 

sempurna adalah tanah. Meskipun harga 

naik terus, kuantitas ketersediaannya 

tetap terbatas. Tanah merupakan 

sumber daya alam. 

 

88. Jawaban: A 

Pasar monopsoni adalah bentuk pasar 

yang dikuasai oleh satu orang atau badan 

dengan penawaran dari beberapa 

penjual atau produsen yaitu hanya ada 

satu pembeli. Tengkulak beras adalah 

satu-satunya pembeli beras atau 

penampung beras hasil panen dari 

petani beras. 

 

89. Jawaban: D 

Pendapatan faktor netto luar negeri 

diperoleh dengan cara menyelisihkan 

pendapatan penduduk Indonesia yang 

bekerja di luar negeri dengan 
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pendapatan orang asing yang bekerja di 

Indonesia. 

 

90. Jawaban: D 

- Ketika terjadi inflasi, nilai mata 

uang akan lebih rendah, sehingga 

para kreditur akan mendapatkan 

kerugian dikarenakan perbedaan 

nilai mata uang saat ia memberikan 

kredit dengan saat ia menerima 

pembayaran utang. 

- Debitur (peminjam uang) akan 

mendapatkan keuntungan dari 

adanya inflasi, dikarenakan adanya 

perbedaan nilai mata uang (saat 

inflasi nilai mata uang jauh lebih 

rendah) antara saat ia meminjam 

dan saat ia membayar. 

- Jika terjadi inflasi maka produsen 

akan lebih untung sebab produsen 

mampu menjual barang dengan 

harga yang lebih tinggi. 

 

91. Jawaban: E 

Akibat beralihnya masyarakat dari 

telepon kabel dan handphone, 

mengakibatkan berkurangnya 

permintaan pemasangan telepon kabel 

dan menyebabkan pengangguran akibat 

perusahaan yang gulung tikar, hal ini 

akan mengakibatkan pengangguran 

konjungtural, yaitu pengangguran yang 

diakibatkan dari menurunnya 

permintaan suatu barang. 

 

92. Jawaban: D 

Dalam memilih dan menggunakan 

produk & jasa dari suatu lembaga jasa 

keuangan, konsumen dan masyarakat 

wajib memperhatikan informasi terkait 

(peraturan BI No. 7/6/PBI/2005). 

a) Nama produk bank, 

b) jenis produk bank, 

c) manfaat dan risiko yang melekat 

pada produk bank, 

d) persyaratan dan tata cara 

penggunaan produk bank, 

e) biaya yang melekat pada produk 

bank, 

f) perhitungan bunga atau bagi hasil 

dan margin keuntungan,  

g) jangka waktu berlakunya produk 

bank, dan 

h) penerbit produk bank. 

 

93. Jawaban: A 

Belanja pemerintah merupakan penentu 

posisi permintaan agregat. Apabila 

pemerintah meningkatkan belanja 

pemerintah (misalnya belanja 

infrastruktur), permintaan agregatif 

akan meningkat, sehingga meningkatkan 

produksi dan lapangan kerja dalam 

jangka pendek. 

 

94. Jawaban: D 

kI= 1/I-C  maka kI = 1/1 – 0,75 = 4 

 

95. Jawaban: A 

Fungsi APBN: 

- Fungsi distribusi: menunjukkan 

pembagian dana pada berbagai 

sektor 

- Fungsi stabilisasi: menjaga 

kestabilan arus uang dan arus 

barang 

- Fungsi alokasi: menunjukkan 

sasaran dan prioritas 

pembangunan sehingga kebutuhan 

umum (public goods) terpenuhi 

- Fungsi pertumbuhan ekonomi: 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan 

- Fungsi pengendali inflasi: 

mengendalikan inflasi. 

 

96. Jawaban: B 

Karena perusahaan mengalami kerugian 

dan harga saham akan turun, maka 

langkah yang dilakukan Andi adalah 

dengan menjual saham sebelum harga 

semakin turun. 
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97. Jawaban: D 

1 Maret – 31 Desember = 10 bulan  

 10/12 x 960.000 = 800.000 

 Beban iklan yang telah berjalan di 

kredit sebesar Rp800.000,00 dan iklan 

yang telah berjalan dijadikan beban iklan 

disebelah debet sebesar Rp800.000,00. 

 

98. Jawaban: A 

Transaksi yang dicatat dalam jurnal 

pembelian adalah pembelian semua 

aktiva secara kredit. 

 

99. Jawaban: D 

Pada pasar persaingan sempurna, kurva 

permintaan yang dihadapi produsen 

berbentuk horizontal. 

Sesuai hukum permintaan, ketika harga 

naik maka jumlah barang yang diminta 

turun, cateris paribus. 

 

100. Jawaban: B 

Dampak positif menguatnya nilai mata 

uang asing terhadap mata uang rupiah: 

- Memperbaiki devisa negara: 

menaikkan gaji dalam bentuk mata 

uang asing 

- Memperbaiki neraca perdagangan: 

meningkatkan pendapatan negara 

dalam bentuk ekspor 

Dampak negatif menguatnya nilai mata 

uang asing terhadap mata uang rupiah: 

- Harga barang impor semakin mahal 

-   Memberatkan utang negara dan 

swasta

 

 


