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PEMBAHASAN 
TO SBMPTN 2016  

(TKPA - TKD SOSHUM) 

 

TKPA 

 

1 C 

  

 
 

2 A 

 

 

 

 

 

 
 → x > 8 

 Syarat:  

 
 

 

 
 

 
     

       8         1          8           jadi x > 8 

 

3 A 

 

Diketahui: rata-rata berat badan 200 siswa = 50 kg 

Kesalahan penulisan 92 seharusnya 192 

8 seharusnya 88 

Ditanya: rataan yang benar …? 

Penyelesaian: 

Rataan yang benar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 A 

Diketaui: det (A) = 4,  

det (P) ≠ 0, dan PA = BP 

Ditanya: det (A) – det (B) = …? 

Penyelesaian: 

PA = BP 

det P.det A = det B.det P 

       4 = det B 

det (A) – det (B) = 4 – 4 = 0 

 

5 C 

Penyelesaian:  

 

 

 

 

 

 
Misalkan  maka 
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6 B 

 

  

 

 

 
        

 

 
 

 =   

 

7 B 

 

 …  

 
 

8 C 

Dari 5 orang laki-laki akan diambil 1 orang (5C1) 

Dari 5 orang perempuan akan diambil 1 orang (5C1) 

Dari keseluruhan akan diambil 2 orang (10C2) 

 
 

9 C 

Sn = , dengan .  

           

  

Dengan demikian berarti 

 

 

 
 

10 E 

 

 

 
 

 
 

 

 

11 C 

 

Gagasan utama adalah hal yang  diungkapkan, 

dijelaskan, diberitakan, atau diceritakan dalam 

sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga 

gagasan, pikiran, atau ide yang menjiwai 

karangan. Pada paragraf kesatu, gagasan utama 

yang diungkapkan adalah sastra Indonesia belum 

mendapat tempat/posisi di hati masyarakat 

Indonesia. Gagasan ini diperkuat dengan gagasan 

bawahan/penjelas pada kalimat (2) tentang 

asingnya sastra dibicarakan, kalimat (3) tentang 

sastra yang tertinggal daripada ilmu lainnya, 

kalimat (4) tentang buku-buku sastra yang lebih 

sering tertumpuk di gudang. Dengan demikian, 

gagasan utama paragraf kesatu terdapat dalam 

kalimat (1). 

 

12 C 

 

Isi pokok bacaan dapat diungkapkan dalam bentuk 

pertanyaan 5W+1H. Jawaban (C) dengan 

pertanyaan mengapa sastra Indonesia keropos di 

dalam lingkarannya sendiri terungkap dalam 

kalimat (7). Dalam kalimat (7) dijelaskan alasan 

keroposnya sastra Indonesia, yaitu himpitan 

ekonomi bagi “dapur” sastrawan, yang masih 

berputar-putar di urusan mengisi perut. Adapun 

opsi jawaban (A), (B), (D), (E) tidak ditemukan 

jawabannya dalam teks tersebut. 

 

13 D 

 

Perbedaan gagasan antarparagraf dapat 

ditemukan dengan melihat gagasan utama 

paragraf ke satu dan kedua. Paragraf kesatu dan 

kedua mengungkapkan gagasannya secara 

deduktif, yakni posisi sastra Indonesia di hati 

masyarakat (kalimat kesatu paragaf kesatu), 

sedangkan paragraf kedua mengungkapkan 

beberapa alasan posisi itu terjadi (kalimat 

kesatu). Oleh karena itu, jawaban yang tepat 

adalah jawaban D. 

 

14 A 

 

Paragraf yang baik harus menunjukkan dua 

kepaduan, yakni kohesi dan koherensi. Kohesi 

dan koherensi merupakan syarat utama 

kewacanaan atau tekstualitas. Keduanya 

merupakan konsep kepaduan. Secara sederhana, 

pengertian kohesi adalah keterpaduan 

bentuk, sedangkan koherensi adalah kepaduan 

makna. Dalam paragraf kesatu teks pada soal, 

terdapat koherensi yang tidak tepat pada kalimat 
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(5) yang membahas peran penting sastra dalam 

peningkatan kualitas masyarakat. Padahal, dalam 

kalimat-kalimat sebelumnya, yang diungkapkan 

adalah alasan tentang posisi sastra Indonesia 

yang belum mendapat tempat di hati masyarakat. 

Dengan demikian, kelemahan paragraf tersebut 

ada pada kalimat (5). 

 

15 B 

Penggunaan kata yang tidak tepat dalam teks 

adalah kata optimalisasi (kalimat 3) pada 

kelompok kata pembentukan kolagen 

optimalisasi. Optimalisasi bermakna „proses 

mengoptimalkan‟. Padahal, kelompok kata 

tersebut memerlukan penggunaan kata optimal  

yang bermakna „sifat terbaik‟. Jadi, 

penggunaannya dalam kelompok kata tersebut 

seharusnya pembentukan kolagen optimal. 

 

Adapun penggunaan kata mengimplikasikan  

pada kalimat  (8) bisa tepat, bisa juga tidak tepat.  

Hal tersebut bergantung pada dasar analisisnya. 

Jika, dasar  analisisnya adalah penggunakan kata 

depan, penggunaan kata yang tidak tepat adalah 

kata tentang. Sebaliknya, jika dasar analisisnya 

adalah kata mengimplikasikan, kata tersebut  

dalam konteks kalimat (8) tidak tepat karena 

harus diikuti langsung dengan objek. Karena ada 

kata depan tentang, kata mengimplikasikan lebih 

tepat diganti dengan kata berimplikasi. Oleh 

karena itu, ketidaktepatan penggunaan kata yang 

pasti adalah kata optimalisasi. 

 

16 D 

Kelompok kata selain itu pada kalimat (4) 

berfungsi sebagai penjelasan tentang vitamin 

esensial yang dibahas dalam kalimat sebelumnya. 

Kata selain itu merujuk pada kalimat (2) yang 

berkaitan dengan vitamin esensial yang berperan 

dalam proses pembentukan kolagen. Jawaban 

yang tepat untuk merujuk kata selain itu adalah 

opsi jawaban (D). 

 

17 D 

Kesalahan penggunaan ejaan atau EYD 

ditemukan dalam kalimat (5) dan (6). Pada kedua 

kalimat tersebut terdapat  kesalahan yang sama, 

yakni penggunaan tanda baca hubung (-) yang 

seharusnya tidak tertulis pada non-organik 

(kalimat 5) dan anti-oksidan (kalimat 6). Kata 

non dan anti termasuk unsur terikat yang dalam 

penulisannya harus diserangkaikan dengan kata 

yang di belakangnya tanpa disertai tanda hubung 

karena kata yang di belakangnya tidak diawali 

dengan huruf kapital. Jadi, penulisan yang tepat 

adalah nonorganik dan antioksidan. 

 

18 D 

 

Dalam mencari hubungan/keterkaitan isi 

antarparagraf, perlu diketahui isi pokok setiap 

paragraf. Isi pokok yang dibahas dalam paragraf 

ke-1 adalah mengenai rendahnya minat baca 

sastra siswa SMA di Indonesia dan 

membandingkannya dengan jumlah buku sastra 

yang dibaca di negara-negara luar. Paragraf  ke-2 

menggambarkan cerminan kualitas pendidikan 

yang masih rendah, baik dari segi kualitas tenaga 

pengajar maupun manjerialnya. Paragraf ke-3 

memberikan saran/langkah yang perlu dilakukan 

atas peningkatan kualitas pengajar sastra 

Indonesia yang dimulai sejak mereka berkuliah di 

perguruan tinggi. 

 

Hubungan isi antarparagraf yang tepat adalah 

paragraf  ke-2 menjadi penyebab paragraf  ke-3. 

Isi paragraf ke-3 merupakan saran/langkah 

terhadap isi paragraf  ke-2 mengenai rendahnya 

kualitas pendidikan. Jadi, opsi jawaban yang 

tepat adalah (D). 

 

19 A 

Simpulan dalam teks dapat diperoleh  dari 

gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama 

paragraf  ke-1 adalah rendahnya minat baca 

sastra. Gagasan utama  paragraf  ke-2 adalah 

cerminan kualitas pendidikan yang masih rendah. 

Adapun gaasan utama paragraf  ke-3 adalah 

perlunya “campur tangan” pada proses 

penggarapan mahasiswa bahasa dan sastra 

Indonesia. 

Penggabungan gagasan antarparagraf tersebut 

dapat disimpulkan dalam opsi jawaban (A). 

 

20 C 

Kalimat efektif memiliki beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Ketidakefektifan dalam teks 

tersebut terdapat pada kalimat (5) dan (6). 

Ketidakefektifan kalimat (5) adalah kesalahan 

penggunaan verba berpartikel, yakni verba sesuai 

seharusnya sesuai dengan. Ketidakefektifan 

kalimat (6) disebabkan ketidaksepadanan 

kalimat. Tidak adanya fungsi subjek dan predikat 

dalam kalimat karena penggunaan kata pada 

yang seharusnya dihilangkan. 
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21 E 

How are ideas in paragraph 1 and paragraph 2 

related? 

 

Polluting substances in the atmosphere and how 

the nature absorbs them  

 Pertanyaan ini menanyakan hubungan antara 

paragraf 1 dan 2 yang berarti menanyakan topik dari 

kedua paragraf tersebut. Kita bisa lihat bahwa 

paragraf pertama membahas mengenai fenomena 

rumah kaca dan bahan-bahan apa saja yang 

menyebabkan terjadinya hal tersebut sehingga pilihan 

jawaban (A), (B), dan (C) otomatis salah karena 

ketiganya mengatakan bahwa topik paragraf pertama 

bukanlah fenomena rumah kaca dan penyebabnya. 

Sedangkan paragraf ke dua ternyata tidak membahas 

penelitian untuk mengatasi fenomena tersebut 

sehingga jawaban (D) juga salah. 

 

22 A 

Which of the following is relevant with the idea of 

supporting the function of forests as carbon sink 

described in the passage? 

tree planting  

Baris 5-7 paragraf 2 mengatakan bahwa hutan disebut 

sebagai carbon sink karena menyerap sekitar setengah 

dari karbon dioksida yang kita keluarkan. Di kalimat 

pertama paragraf 1 dikatakan bahwa batu bara, 

minyak, dan gas bumi mengandung karbon yang 

diserap oleh tanaman yang hidup jutaan tahun yang 

lalu. Berarti hutan dapat berfungsi sebagai carbon 

sink karena hutan memiliki pohon. Untuk mendukung 

fungsi tersebut berarti kita harus menanam pohon 

sebanyak-banyaknya. Pilihan jawaban (B), (C), (D), 

dan (E) tidak tepat karena tidak berhubungan dengan 

pelaku penyerapan karbon (pohon). 

 

23 D 

The author holds the assumption that …. 

the carbon emitted to the air at present is the same 

carbon absorbed by plants in the past  

Kata assumption dalam pertanyaan ini menunjukkan 

bahwa kita harus mengambil kesimpulan berdasarkan 

petunjuk kalimat yang ada dalam teks. Namun 

kesimpulan itu sendiri tidak mungkin disebutkan secara 

eksplisit. Dari kalimat pertama paragraf pertama kita 

tahu bahwa karbon yang diserap oleh tanaman yang 

hidup jutaan tahun yang lalu terkandung dalam batu 

bara, minyak, dan gas bumi, dan dilepas kembali melalui 

pipa pembuangan dan pembakaran hutan. Dan karena 

kalimat tersebut tidak mengatakan apakah emisi karbon 

dari pembakaran hutan di negara miskin lebih besar 

dibandingkan emisi karbon dari pipa pembuangan (di 

negara industry), pilihan jawaban (C) tidak bisa 

dijadikan kesimpulan yang tepat. Pilihan jawaban (A) 

salah karena tak satupun kalimat dalam teks di atas yang 

membahas mengenai peralatan rumah tangga. Pilihan 

jawaban (B) juga tidak tepat karena dalam paragraf 1 

baris 3-5 dinyatakan bahwa polutan yang mengancam 

suhu bumi adalah karbon dioksida, metana, dan CFC. 

Karena kalimat terakhir paragraf pertama tidak 

mengatakan tingkat kecepatan melelehnya glacier, 

pilihan jawaban (E) juga otomatis salah.  

 

24 B 

Based on the passage, it can be inferred that …. 

the master cleanser is a complete guide for 

Lemonade Detox diet takers 

Baris 2 paragraf 1 mengatakan bahwa master cleanser 

merupakan buku karangan Stanley Burroughs yang 

bercerita mengenai pengalamannya menguji program 

lemonade detox yang berarti juga mengupas 

mengenai cara melaksanakan program tersebut. 

Kalimat pertama paragraf pertama memang 

mengatakan bahwa program Lemonade Detox 

pertama kali diperkenalkan untuk mengobati penyakit 

tukak lambung (maag). Namun karena program ini 

juga menyebabkan pelakunya mengalami penurunan 

berat badan (kalimat terakhir paragraf 1) dan juga 

merupakan suatu proses untuk menyembuhkan semua 

penyakit (baris 2 paragraf 3), belum tentu orang-

orang yang melaksanakan program ini adalah para 

penderita penyakit tukak lambung, sehingga pilihan 

jawaban (A) tidak tepat. Pilihan jawaban (C) juga 

tidak tepat karena tak satupun kalimat dalam teks 

tersebut yang mengatakan bahwa Stanley Burroughs 

adalah seorang penulis buku science. Pilihan jawaban 

(D) dan (E) juga tidak tepat karena tidak dibahas 

dalam teks.  

 

25 A 

The paragraph following the passage will likely talk 

about …. 

further information on how to take the program, 

the master cleanse diet 

Untuk mengetahui topik dari paragraf berikutnya kita 

harus melihat bagian terakhir teks tersebut. Paragraf 

terakhir teks tersebut membicarakan mengenai prinsip 

kerja program master cleanse yang ternyata tidak 

hanya berhenti di pelaksanaan program ini. Namun 

bagaimana caranya melaksanakan prgram ini tidak 

dibahas di paragraf tersebut yang berarti 

kemungkinannya baru akan diahas di paragraf 

berikutnya. Pilihan jawaban (B), (C) dan (E) salah 

karena sampai akhir teks ini hanya fokus kepada 

programnya saja. Pilihan jawaban (D) salah karena 

tidak ada satupun testimoni dari pasien yang 

menjalankan program ini yang dibahas di teks 

tersebut (kalaupun ada kata testimoni di paragraf 2, 
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hanya untuk mengatakan bahwa banyak testimoni 

yang beredar).  

 

26 B 

The author organizes ideas in the passage using a case 

followed up with an explanation on …. 

evidence of successful healing solely based on the 

program and detox principles 

Kasus yang disebutkan dalam soal di atas dibahas 

dalam paragraf pertama yang mengatakan bahwa 

program ini pertama kali diperkenalkan untuk 

menyembuhkan pasien penderita maag dimana 

paragraf 2 kemudian mengatakan bahwa banyak yang 

telah membuktikan keefektifan program ini, dan 

sekaligus membuktikan bahwapilihan jawaban (E) 

salah. Paragraf 3 teks ini tidak mengatakan bahwa 

program ini harus dibarengi dengan suatu jenis 

olahraga sehingga pilihan jawaban (A) salah. Paragraf 

terakhir itu juga tidak mengatakan mengenai metode 

lemonade detox sehingga pilihan jawaban (C) salah. 

Meskipun buku karya Woloshyn memang disebutkan 

di paragraf 2, namun buku itu hanya salah satu bukti 

penyembuhan dengan menggunakan program 

tersebut, sehingga jawaban (D) tidak tepat. 

 

27 B 

Ideas in paragraphs 1 and 2 are related in that they 

both …. 

dealt with the green investment for infrastructures  

Pertanyaan ini menanyakan persamaan topik antara 

paragraf 1 dan 2. Bisa kita lihat kalimat pertama 

paragraph 1 mengatakan bahwa pada tahun 2030 kita 

membutuhkan $100 trilyun untuk membiayai 

infrastruktur seluruh dunia dimana kalimat berikutnya 

mengatakan bahwa infrastruktur tersebut harus dibuat 

menjadi ramah lingkungan. Kemudian kalimat pertama 

paragraph 2 mengatakan bahwa kita membutuhkan 

tambahan $140 milyar pertahun untuk membuat sebuah 

investasi senilai $15 trilyun menjadi lebih ramah 

lingkungan. Itu berarti kedua paragraph ini fokus kepada 

infrastruktur yang ramah lingkungan (green 

infrastructure), bukan investasi miskin (needy 

investment), sehingga pilihan jawaban (A) dan (C) salah. 

Pilihan jawaban (D) tidak tepat karena justru kedua 

paragraph ini banyak membahas mengenai uang yang 

dibutuhkan untuk infrastruktur tersebut. Pilihan jawaban 

(E) juga tidak tepat karena keuntungan green investment 

hanya disebutkan sekilas di paragraph 2.  

 

 

 

 

 

 

 

28 E 

The following is relevant with the idea of worldwide 

greened infrastructures described in the passage 

except …. 

the government’s problem of improving tariffs 

Paragraf 1 baris 2-3 mengatakan bahwa investasi yang 

ramah lingkungan adalah investasi yang desain dan 

penggunaannya harus bergantung pada berkurangnya 

penggunaan karbon dan sumber daya alam lainnya untuk 

menghindari peningkatan suhu global (unsustainable 

increase in global temperature) sehingga pilihan jawaban 

(A) dan (C) benar. Kalimat terakhir paragraph 2 

mengatakan bahwa dukungan pemerintah merupakan hal 

penting untuk bisa maju dalam investasi ramah lingkungan 

ini, namun kelemahan keuangan global membuat hal ini 

tidak terjadi (bergerak ke arah sebaliknya/tidak 

berkembang), sehingga pilihan jawaban (B) dan  (D) juga 

benar. 

 

29 A 

About the worldwide greened infrastructures, the 

author assumes that …. 

the global spending on renewable energy seems 

more fantastic  

  Kalimat pertama paragraph 2 mengatakan 

bahwa tambahan biaya yang diperlukan untuk 

membuat sebuah investasi senilai $15 trilyun menjadi 

ramah lingkungan adalah $140 milyar per tahun. 

Angka itu kelihatannya sangat besar! Namun jika 

dibandingkan dengan efek negative yang akan timbul 

jika tidak dibuat menjadi ramah lingkungan, angka 

tersebut tidak apa-apanya (insignificant). Pilihan 

jawaban (B) salah karena di baris 4 paragraf 1 hanya 

dikatakan jika ingin menghindari (if we are to avoid). 

Yang berarti global temperature bisa jadi tidak 

bertambah. Pilihan jawaban (C) juga tidak tepat 

karena paragraph 3 hanya menyebutkan pengurangan 

tariff solar photovoltaic feed-in. Frase „more than 

business as usual‟ sendiri masih belum jelas 

maksudnya lebih dalam bidang apa sehingga pilihan 

jawaban (D) salah. Dan pilihan jawaban (E) salah 

karena tidak dibahas dalam teks.  

 

30 C 

The points discussed in paragraph 2 give an example 

of how …. 

crisis overshadowed most of green energy 

investments 

Paragraf 2 membahas mengenai jumlah uang 

tambahan yang sangat besar yang harus diberikan 

untuk membuat sebuah investasi energy biasa menjadi 

ramah lingkungan. Dan dana tambahan tersebut harus 

diberikan. Oleh siapapun ('someone still needs to put 

up the extra money', paragraf 2 baris 4).  Dana 

tambahan yang besar ini sebenarnya tidak signifikan 



122 

PEMBAHASAN TO SBMPTN 2016, TKPA-TKD SOSHUM, BKB NURUL FIKRI halaman 6 dari 16 halaman 

jika dibandingkan dengan resiko yang akan terjadi 

jika investasi itu tidak dibuat menjadi ramah 

lingkungan (paragraph 2 baris 2-4). Kata insignificant 

dalam kalimat itu bukan berarti dana tambahan itu 

tidak mencukupi pengeluaran yang ada (pilihan 

jawaban (A) salah). Yang mempengaruhi clean 

energy juga bukanlah kerusakan ekonomi, melainkan 

kelemahan fiscal (paragraph 2 kalimat terakhir), 

sehingga pilihan jawaban (B) salah. Kelemahan fiscal 

tersebut merupakan alasan mengapa pemerintah tidak 

mendukung green investment, bukan bagaimana, 

sehingga pilihan jawaban (E) salah dan membuat 

green energy investments berada dalam krisis (tidak 

bisa berkembang). Pilihan jawaban (D) sendiri salah 

karena tidak dibahas dalam teks. 

 

31 C 

 

RELATIF = Tidak mutlak. 

NISBI = Tidak mutlak.   

 

32 D 

 

BIJAK = selalu menggunakan akal budinya,   

mahir 

PANDAI = cepat menangkap pelajaran dan mengerti 

sesuatu, mahir; cakap; terampil 

 

33 A 

 

SPESIFIKASI = pernyataan tentang hal-hal yg khusus 

GENERALISASI = perihal membentuk gagasan atau 

simpulan umum dr suatu kejadian 

 

34 B 

 

SIMPATI = rasa setuju 

ANTIPATI = penolakan 

 

35 E 

 

AKU : KAU : KITA = 

AKU dan KAU bagian dari KITA 

Sirup : Air : Minuman 

 

36 C 

 

SAPI : MEMBAJAK : LADANG = 

benda : fungsi : tempat 

Mata : Melihat : Pemandangan 

 

 

 

 

37 C 

 

 

 

       43, 45, …, 40, 51, 35, …, 30, 59 

 

Jadi, jawabannya : 

43 + 4 = 47 

51 + 4 = 55 

 

38 B 

 

      38. 4, 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4, ..., .... 

 

Jadi, jawabannya : 

6 + 0 = 6 

4 + 5 = 9 

 

 

39 D 

 

Bentuk pecahan dari 60% adalah … 

15

9

3

3

5

3

20100

2060





 

 

40 C 

 

     Rata-rata dari 1125, 1135, 1145, 1155, 1165, 

1175, 1185, 1195 adalah … 

Jawaban :  

Cara  Biasa : 

1160
8

11951185117511651155114511351125




CARCEP : Nilai Rata – rata dari angka angka 

yang berpola = Median data 

= 1160
2

11651155



 

 

41 B 

 

      Seorang anak menempuh 4/5 lingkaran dalam 

waktu m menit. Berapa lama waktu yang 

diperlukan anak tersebut untuk menempuh 1 

lingkaran? 

Jawaban :  

 (4/5 = m) x 5/4   

 1 = 5/4m 

 

 

 

 

 

 

 

-5 -5 -5 

+4 +4 +4 +4 

+3 -3 +4 -4 +5 
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42 B 

 

     Seorang pedagang menjual dagangannya dengan 

harga Rp100.000 tetapi pembeli meminta diskon 

sebesar 20%. Apabila pedagang tadi membeli 

barang tersebut hanya sebesar 72% dari harga jual 

sebelum diskon, berapa% keuntungannya? 

Jawaban :  

Harga Jual = (100% – 20%) x 100000 = 80000 

Harga Beli = 72% x 100000 = 72000 

Keuntungan = 80000 – 72000 = 8000 

% Keuntungan = %11,11%100
72000

8000
   

 

43 B 

 

   Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa 

adalah 56. Jika nilai ujian dua siswa, yaitu Banu 

dan Indah, digabungkan dengan kelompok 

tersebut, maka nilai rata-rata ujian matematika 

menjadi 55.  Apabila Banu mendapat nilai 25, 

maka Indah mendapat nilai:  

Jawaban :  

Rata – rata 43 siswa = 56 

Nilai total 43 siswa = 43 x 56 = 2408 

Rata – rata 45 siswa (+Banu dan Indah) = 55 

Nilai total 45 siswa = 45 x 55 = 2475 

Banu + Indah = 2475 – 2408 = 67 

25 + Indah = 67 Indah = 42  

 

44 B 

 

Jam, Waktu, Tahun 

Jawaban :  

Jam bagian dari tahun. Tahun bagian dari waktu 

 

 

45 A 

  

Hewan, Usus, Jantung 

Jawaban :  

Hewan memiliki usus dan jantung. 

 

 

 

 

 

46 C 

 

Biologi, Kimia, Biokimia 

Jawaban :  

Biokimia bagian dari biologi, biokimia juga 

bagian dari kimia. 

 

 

 

47 B 

 

Urutan siswa berdasarkan nilai akhir tes dari 

tertinggi adalah … 

 Jawaban :  

Budi, Ema, Deby, Andi, Cinta 

 

48 D 

 

Siswa yang terpilih untuk mewakili sekolah dalam 

olimpiade biologi tahun ini dan tahun depan 

adalah …. 

Jawaban :  

Budi 
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49 A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban : 

Lingkaran Besar 

 

 

 

 

Garis Miring 

 

 

 

 

Lingkaran Kecil 

 

 

 

 

 

 

Titik Hitam 

 

 

 

 

 

Jadi, jawabannya adalah : 

(A)   

 

 

 

 

50 E 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkaran Besar 
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Garis Panjang 

 

 

 

 

 
 Garis Pendek 

 

 

 

 

 
 Garis dan Segitiga Hitam 

 

 

 
 

 

 Titik Hitam 

 

 

 

 

 

Jadi, jawabannya adalah :   (E) 

 

 

 

 

 (SOSHUM) 

 

51 B 

 

Zaman  Peninggalan  

Palaeolithikum  -  Kapak perimbas  

Mesolithikum  - Kjokenmodinger, Abris 

Sous Roche  

Neolithikum  - Beliung Persegi/Kapak 

persegi, Kapak lonjong  

Megalithikum  - Sarkofagus, menhir, 

dolmen, dll. 

Perundagian  - Nekara, Moko  

 

 

52 B 

 

- Peonale Sanctie= Sanksi hukuman bagi buruh 

perkebunan yang berhenti dari pekerjaannya 

sebelum masa kontraknya selesai  

- Cultuur procenten= Sistem pembagian keuntungan 

dalam sistem Tanam Paksa yang diberikan kepada 

pengawas Tanam Paksa  

- Ekstirpasi= Kebijakan penebangan paksa tanaman 

cengkih di Maluku pada masa VOC.  

- Preanger stelsel= lihat nomor 18  

- Comptabiliteits wet= Undang-Undang yang 

mengatur pengawasan tanah jajahan oleh parlemen 

Belanda.  

 

 

53 D 

 

Plakat   pendek adalah perjanjian yang diadakan 

Belanda kepada Sultan Aceh di akhir perang Aceh 

yang memuat ketentuan:  

- Kesultanan Aceh   harus mengakui kekuasaan 

Belanda atas wilayahnya.  

- Kesultanan Aceh dilarang melakukan hubungan 

dengan bangsa asing 
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54 C 

 

- Pertempuran Parit adalah salah satu episode dalam 

perang Dunia I.  

- Pemerintahan Vichy Prancis adalah pemerintahan 

Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Petain di 

kawasan Vichy, Prancis yang merupakan boneka 

Jerman-Nazi. 

 

55 A 

 

Metode sejarah meliputi: 

- Pemilihan topik  

- Heuristik (pengumpulan sumber)  

- Kritik (verifikasi), yang meliputi  

   - Kritik ekstern  

    - Kritik intern 

- Interpretasi (penafsiran)  

- Historiografi (penulisan sejarah)  

Terkait dari interpretasi/penafsiran, hal inilah yang 

menyebabkan penulisan sejarah berbeda-beda, karena 

penafsiran seorang sejarahwan terhadap sebuah 

peristiwa sejarah dipengaruhi oleh latar belakang dan 

sudut pandang yang berbeda-beda.    

 

56 A 

 

Pengelompokan dalam tubuh Budi Utomo  

Kelompok Konservatif  Kelompok Radikal  

- Menginginkan Budi 

Utomo bergerak 

dikalangan etnis Jawa 

- Tokoh= Radjiman 

Wedeodiningrat  

- Menginginkan Budi 

Utomo bergerak di 

bidang politik dan 

terbuka untuk seluruh 

bangsa Indonesia  

- Tokoh= Seotomo, Cipto 

Mangunkusumo  

 

57 D 

 

- Kebudayaan Indus = Akulturasi antara kebudayaan 

bangsa Arya dan Dravida yang melahirkan agama 

Hindu.  

- Kebudayaan Gangga= dirintis oleh Sidharta 

Gautama yang melahirkan agama Budha 

 

58 C 

 

Adapun kemunduran Kesultanan Banten diawali dari 

kedatangan bangsa Belanda yang lambat laun 

memaksa Kesultanan Banten untuk mengakui hak 

monopoli dagang Belanda  

 

59 A 

 

Adapun poin (4) salah karena Jepang lebih 

memusatkan perhatiannya pada produksi tanaman 

yang berguna untuk perang seperti karet dan jarak. 

 

60 C 

 

- Perang Krim yang terjadi antara Turki dan Rusia 

dimenangkan oleh Turki.  

- Dibukanya Terusan Suez pada 1869 berdampak 

makin singkatnya perhubungan laut antara Eropa 

dan Asia. Hal ini tidak memiliki kaitan langsung 

dengan Melemahnya Turki.   

 

61 D 

 

Dalam studi geografi dikenal empat prinsip utama, 

yakni : 

a) Deskripsi, artinya cara pemaparan hasil 

pengkajian studi geografi terhadap gejala, 

fenomena, atau masalah yang ada. Penjelasan 

atau deskripsi hasil pengkajian tersebut dapat 

berupa uraian, peta, tabel, grafik, citra, ataupun 

media lainnya. 

b) Distribusi, artinya gejala, fenomena, atau masalah 

geografi yang terdapat di ruang muka bumi dikaji 

penyebarannya. 

c) Interelasi, artinya terdapat hubungan timbal balik 

antara komponen atau aspek-aspek lingkungan 

geografi (aspek fisik dengan aspek fisik, aspek 

fisik dengan sosial, atau aspek sosial dengan 

aspek sosial) 

d) Korologi, artinya gejala, fakta, dan masalah 

geografi ditinjau dari penyebarannya, interelasi, 

dan interaksinya dalam ruang (gabungan dari 

prinsip deskripsi, distribusi, dan interelasi)  

 

62 B 

 

Sensus penduduk merupakan suatu proses 

keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, 

penilaian, penganalisaan, dan penyajian data 

penduduk yang menyangkut antara lain, ciri-ciri 

demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup 

(Mantra, 2000). Atau dengan kata lain sensus adalah 

pencacahan seluruh penduduk yang dilakukan oleh 

suatu negara pada suatu waktu secara serentak. Sensus 

penduduk umumnya dilakukan setiap 10 tahun sekali. 

Berdasarkan sistemnya (tempat domisilinya) sensus 

dibedakan menjadi : 

 Sensus de facto : pencacahan penduduk yang 

dilakukan pada setiap orang yang bertempat 

tinggal di suatu wilayah, tetapi tidak termasuk 

penduduk yang secara resmi berdomisili di 

wilayah yang bersangkutan. 
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 Sensus de jure : pencacahan penduduk yang 

dilakukan pada setiap orang yang secara resmi 

tercatat dan tinggal (berdomisili) sebagai 

penduduk di suatu wilayah pada saat sensus 

diadakan. 

 

63 C 

 

Keunggulan penggunaan Sistem Informasi Geografis 

adalah dapat menampilkan informasi gabungan yang 

bersifat spasial dan non spasial, karena jenis data 

yang dioperasikan dalam SIG berupa data spasial 

(bereferensi keruangan), seperti data vektor dan 

raster, serta data atribut/non spasial (keterangan dari 

data spasial). 

 

 

 

 

 

64 D 

 

Pola permukiman desa di dataran rendah cenderung 

teratur, sedangkan di perbukitan cenderung tidak 

teratur. Hal ini terjadi karena bekerjanya faktor 

topografi. Faktor topografi berkaitan dengan bentuk 

(relief) permukaan bumi yang dapat menyebabkan 

perbedaan pola (susunan keteraturan suatu fenomena 

dalam ruang) permukiman di suatu wilayah. 

 

65 B 

 

Pernyataan : Benar  

Struktur vertikal atmosfer terdiri dari : 

a) Troposfer :  

 Ketinggian 0-18 km, rata-rata ketinggian 12 

km, di kutub 8 km, dan di khatulistiwa dapat 

mencapai 16 km 

 Terjadi dinamika cuaca dan iklim (pelangi, 

hujan/presipitasi, pembentukan 

awan/kondensasi) 

b) Stratosfer : 

 Ketinggian 18-50 km 

 Terdapat lapisan ozon (O3) 

c) Mesosfer : 

 Ketinggian 50-80 km 

 Melindungi bumi dari benda-benda angkasa 

luar yang jatuh ke bumi (tempat meteor 

terbakar) 

d) Termosfer : 

 Ketinggian 80-800 km 

 Terjadi proses ionisasi 

 Terjadi pemantulan gelombang radio 

 Terjadi aurora 

e) Eksosfer  

 Ketinggian lebih dari 800 km hingga pada 

lapisan magnetopause 

Peristiwa-peristiwa presipitasi, kondensasi, dan 

terjadinya gejala optik berupa pelangi terjadi pada 

lapisan troposfer. 

 

Alasan : Benar 

Lapisan troposfer memiliki ketinggian antara 0-18 

km. 

 

66 B 

 

Pernyataan : Benar 

Potensi dan penyebaran mineral di Indonesia tidak 

terlepas dari proses geologis yang terjadi di wilayah 

Indonesia. Mineral adalah elemen atau senyawa kimia 

yang biasanya mengkristal yang merupakan hasil dari 

proses geologi. Mineral terbentuk pada zona aktif, 

zona aktif terdapat pada batas lempeng tektonik, yaitu 

konvergen, divergen, dan sesar geser (transform). 

Gerak lempeng tektonik berdampak pada proses 

pembentukan mineral. Temperatur dan tekanan 

mempengaruhi mineral yang terbentuk. Banyak logam 

yang dihasilkan oleh panas yang ditimbulkan pada 

batas lempeng tektonik. Contoh : pada jalur magmatik 

biasanya akan terbentuk zona mineralisasi emas, 

perak, dan tembaga, sedangkan pada jalur 

penunjaman akan ditemui mineral kromit. 

 

Alasan : Benar  

Secara geologis Indonesia berada di antara 3 lempeng 

besar (mayor), yaitu Lempeng Samudera Hindia 

(Indo-Australia), Lempeng Pasifik, dan Lempeng 

Eurasia 

 

67 E 

 

Pernyataan : Salah 

Foto udara tidak selalu memberikan informasi yang 

lebih rinci dan tepat bila dibandingkan dengan citra 

satelit. Hal ini karena semakin majunya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semakin banyak citra satelit yang mampu memberikan 

informasi yang lebih rinci dan tepat bila dibandingkan 

dengan foto udara. Berikut ini contoh citra satelit 

yang mampu memberikan informasi yang lebih rinci 

berdasarkan resolusi spasialnya : 

 Resolusi spasial citra satelit Quickbird dapat 

mencapai 0,61 m untuk pankromatik dan 2,4 m 

untuk multispektral 

 Resolusi spasial citra satelit Worldview 1 dapat 

mencapai 0,5 m untuk pankromatik 

 Resolusi spasial citra satelit Worldview 2 dapat 

mencapai 0,46 m – 0,5 m untuk pankromatik dan 

1,84 m untuk multispektral 
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 Resolusi spasial Geo Eye-1 dapat mencapai 0,41 

m untuk pankromatik hitam putih dan 1,65 m 

untuk sensor multispektral (berwarna) 

 

Alasan : Salah 

Foto udara skalanya tidak selalu lebih besar bila 

dibandingkan dengan skala pada citra satelit. 

Misalnya, skala pada citra satelit Worldview 2 dapat 

mencapai 1 : 2.500, contoh citra satelit Worldview 2 

daerah Plumpang, Jakarta 

 

68 D 

 

Gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 

diakibatkan oleh peristiwa tumbukan antara Lempeng 

Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia. Menurut 

para ahli, gempa bumi yang terjadi di Aceh pada 

tahun 2004 yang disertai dengan gelombang tsunami 

telah terjadi pada tahun 700 dan 1.200. Faktor 

penyebab terjadinya siklus gempa seperti di Aceh 

adalah adanya arus konveksi (convection current) di 

bawah kerak bumi, yaitu tepatnya pada lapisan mantel 

bumi. Arus konveksi ini berupa sirkulasi dari material 

mantel mulai dari mantel atas (astenosfer) sampai 

pada batas dengan inti luar. Terjadinya arus konveksi 

berkaitan dengan adanya aktivitas radioaktif yang 

menimbulkan panas di dalam mantel bumi. Arus 

konveksi merupakan sumber penggerak utama dari 

lempeng tektonik.  

 

69 E 

Ciri-ciri daerah aliran sungai bagian hilir : 

 aliran airnya lambat (arus sungainya lemah) 

 gradien sungainya kecil (kemiringan lerengnya 

landai) 

 erosi lateral (erosi horizontal) lebih dominan 

dibandingkan erosi vertikal 

 lembah sungainya berbentuk U 

 dapat ditemukan meander, oxbow lake, tanggul 

sungai, gosong sungai, beting, dan dataran banjir 

(flood plain) 

 merupakan daerah pengendapan (sedimentasi), 

karena aktivitas sedimentasi lebih dominan 

dibandingkan aktivitas erosi 

 penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan 

pertanian dan permukiman 

 

70 A 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi suatu 

industri disebut faktor lokasi. Faktor lokasi dibedakan 

menjadi : 

a) Faktor geografis : 

 Bahan mentah 

 Pasar 

 Tenaga kerja/buruh 

 Biaya transportasi 

 Relief wilayah/topografi 

b) Faktor non geografis : 

 Modal 

 Peraturan pemerintah 

 Teknologi 

 Lingkungan 

 Pajak 

 Manajemen 

 

71 D 

 

Menurut David McCleand, nilai atau kebutuhan yang 

tidak dimiliki oleh masyarakat yang sulit berubah dan 

pembangunan ekonominya tertinggal dari masyarakat 

lain yaitu nilai berprestasi. David McCleland 

memperkenalkan konsep N-Ach (need for 

achievement) yakni kebutuhan untuk berprestasi 

 

72 D 

 

Berdasarkan cara memperolehnya, data di bedakan 

menjadi dua yaitu :  

a. Data primer : data yang di dapatkan langsung dari 

penelitian melalui agket, wawancara dan 

observasi  

b. Data sekunder : data yang di dapat dari pihak 

kedua  

 

Jawaban D karena pelaksanaan tes kepada seluruh 

peserta didik baru dalam rangka menentukan 

pemetaan kelas merupakan jenis data primer yaitu 

didapatkan secara langsung dengan melakukan tes 

kepada siswa 

 

73 B 

 

Pernyataan benar : 

karena proses penyeleseaian konflik anatar buruh 

dengan perusahaan pada umumnya bisa diselesaikan 

melalui beberapa proses akmodasi salah satunya 

dengan mediasi yaitu memilih pihak ketiga yg netral. 

Alasan benar : 

merupakan definisi mediasi. Jawaban B karena tidak 

berhubungan, pernyataan membahas proses 

penyelesaian konflik antar buruh sedangkan alasan 

memabahas definisi mediasi 
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74 B 

 

Pernyataan Benar :  

Pada masyarakat yang multietnik dimana terdapat 

baragam suku, ras, etnis dan budaya tidak dapat di 

pungkiri sering memicu terjadinya konflik horizontal, 

tidak jarang kita mendengar adanya konflik yang 

terjadi antar suku di beberapa daerah. Meskipun 

demikian integrasi (penyatuan) masih bisa di 

pertahankan dalam negara kesatuan. hal ini di 

sebabkan masih adanya semangat nasionalisme. 

 

Alasan Benar : 

Masing-masing suku yang ada sangat menjunjung 

tinggi dan terikat secara kuat ikatan primodial 

merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari 

masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai 

macam suku yang ada. 

 

75 B 

 

Pernyataan benar :  

Di era modernisasi proses belajar di perguruan tinggi 

menuntut mahasiswa melek teknologi  

Alasan benar :  

Meskipun di era modernisasi semua akses ilmu 

pengetahuan mudah di dapat,  dosen  tetap memiliki 

peran central dalam perkuliahan sebagai pelaku utama 

proses transfer ilmu kepada mahasiswa. 

Jawaban B tidak saling berhubungan antara 

pernyataan dengan alasan. 

  

76 C 

 

Pernyataan Benar :  

Tujuan Lembaga sosial yaitu :  

☺ Untuk mengatur hubungan antar manusia 

(masyarakat) agar berjalan dengan tertib dan 

sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

☺ Memenuhi kebutuhan – kebutuhan pokok 

manusia  

Alasan Salah :  

Bentuk-bentuk lembaga sosial yaitu :  

☺ Lembaga Keluarga  

☺ Lembaga Agama  

☺ Lembaga Hukum  

☺ Lembaga Politik  

☺ Lembaga Pendidikan  

☺ Lembaga Ekonomi 

Alasan salah karena lembaga keluarga masuk 

dalam bentuk lembaga sosial. 

  

 

 

 

77 A 

 

Sebagai ilmu pengetahuan sifat yang harus melekat 

dalam kajian sosiologi adalah :  

☺ Kritis :  peka dalam menganalisis suatu masalah 

☺ Analisis : menganalisis setiap pernyataan atau 

persoalan 

☺ Empiris  : Berdasarkan hasil pengamatan atau 

observasi, hasilnya tidak spekulatif 

 

78 E 

 

Unsur-Unsur penentu terjadinya komunikasi yaitu :  

☺ Komunikator : pihak yang menyampaikan pesan 

kepada pihak lain 

☺ Komunikan : pihak  yang menerima pesan dari 

pihak lain 

☺ Pesan : isi atau maksud yang akan di sampaikan 

dari satu pihak ke pihak lain 

☺ Umpan balik : tanggapan dari penerima pesan 

terkait isi yg di sampaikan oleh komunikator 

 

79 A 

 

Munculnya komunitas di kalangan masyarakat pada 

umumnya memiliki sifat :  

a. Memiliki interaksi intensif antar anggotanya  

b. Memiliki tujuan bersama  

c. Memiriki jejaring sosial yang luas  

d. Tidak di batasi oleh wilayah  

 

80 C 

 

Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang 

dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi 

anggota masyarakat. Agen yang berperan dalam 

sosialisasi primer adalah keluarga, yang memiliki 

peranan penting dalam menanamkan nilai dan norma 

serta mengajarkan peran-peran sosial. 
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Factor produksi 
 (tanah, tenaga kerja, modal, skill) 

Sewa, upah, bunga, 
keutungan 

Perusahaan 

Pasar 
INPUT 

Pasar 
OUTPUT 

  

  

    

Barang   dan  jasa 

Harga  Barang   dan  jasa 

Rumah 
Tangga 

81 A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAR 
PASAR 

INPUT OUT PUT 

RTK 

(Rumah 

Tangga 

Konsumen) 

Menyediakan, 

menyerahkan, 

menjual/menawarkan 

faktor produksi 

Membeli, 

membutuhkan, 

menggunakan 

barang dan 

jasa 

Menerima balas jasa 

faktor produksi 

Membayar 

atas 

penggunaan 

barang dan 

jasa 

RTP 

(Rumah 

Tangga 

Produsen) 

Membutuhkan, 

menerima, 

membeli/meminta 

faktor produksi 

Menjual, 

menyerahkan, 

menghasilkan 

barang dan 

jasa 

Membayar balas jasa 

faktor produksi 

Menerima  

pembayaran 

atas 

penggunaan 

barang dan 

jasa 

 

 

 

82 A 

 

Kenaikan selera akan menyebabkan permintaan 

naik, dan kurva permintaan akan bergeser ke 

kanan. Sedangkan perbaikan cara produksi akan 

menyebabkan penawaran naik, dan kurva 

penawaran akan bergeser ke kanan juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 D 

 

Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang 

mencatat penjualan secara kredit. Maka dalam 

jurnal ini akan muncul akun piutang (D). apabila 

terjadi retur penjualan (pengembalian barang yang 

dijual), maka akan mengurangi piutang dan 

menambah harta. Apabila dibuat posting ke buku 

besar, maka kita tinggal memindahkan masing-

masing akun dan saldonya sesuai dengan data 

jurnal khusus. 

Maka dari soal yang ada pilihan jawaban yang 

benar adalah D 

 

84 E 

 

Diketahui: C=25+0,6Y 

Ditanya: a 

Jawab: C=a+bY 

 C= konsumsi 

 a=konsumsi autonom (konsumsi yang tetap 

kita keluarkan meskipun pendapatan nol) 

 b=mpc 

 Y=pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qs    Q1    Q2                 Q 

P 

 

 

P1 

 

P2 

P2 

P 

Qs     Q1      Q2                    Q 

P1 

 

P2 

P2 
P 
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85 C 

 

GDP adalah menghitung besarnya nilai produksi 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh 

penduduk yang ada di wilayah atau negara. 

GDP = pendapatan warga negara asing yang ada 

di dalam negeri + pendapatan warga negara asli di 

dalam negeri 

Maka elemen yang diperhitungkan sebagai bagian 

dari PDB/GDP adalah penghasilan yang 

dihasilkan oleh orang asing yang bekerja di 

Indonesia.  

 

86 D 

 

Hukum ekonomi bersifat ceterus paribus artinya 

Hukum ekonomi hanya berlaku kalau faktor selain 

yang sedang diamati tidak berubah. Maka 

implikasi asumsi ceterus paribus dalam teori 

permintaan adalah untuk menunjukkan pengaruh 

harga barang yang bersangkutan (factor yang 

diamati), karena faktor selain harga dianggap tetap 

(konstan). 

  

87 D 

 

Ketika pemerintah meningkatkan penerimaan 

pajak, maka belum tentu pendapatan nasional 

berubah sebesar pertambahan penerimaan pajak. 

 
 

 
 

88 A 

 

Inflasi: kenaikan harga secara keseluruhan yang 

disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di 

masyarakat banyak (ekspansif). Untuk 

mengendalikannya (deflasi), pemerintah harus 

mengurangi jumlah uang beredar(kontraktif) 

melalui peran bank Indonesia (kebijakan 

moneter),yang mencakup: 

 kebijakan cash ratio (giro wajib 

minimum/reserve requirement ratio) 

 kebijakan diskonto (suku bunga) 

 kebijakan pasar terbuka / open market 

(menjual atau membeli surat berharga) 

 kredit selektif / pagu kredit 

jadi, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia 

dapat melakukan kebijakan kontraktif dengan 

menaikkan cash ratio dan diskonto, menjual surat 

berharga, serta memperketat pemberian kredit.  

89 A 

 

Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang 

karena mekanisme pasar Akibatnya, harga barang 

dalam negeri akan turun, dan barang luar negeri 

menjadi relative lebih mahal, sehingga 

memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia 

dan memungkinkan pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan tingkat bunga dalam negeri. 

 

90 E 

 

Diketahui: C = 200 + 0,75Y 

Ditanya: MPC, MPS dan koefisien multiplier / 

angka pengganda dalam keseimbangan  

Jawab: C=a + bY 

 C = konsumsi 

 a = konsumsi autonom 

 b = mpc = kemiringan kurva konsumsi 

maka MPC = 0,75 dan MPS = 0,25  

berarti nilai MPC > MPS 

K  anggaran berimbang 

G = T 

 G – T = 0 
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