SERI SOAL : 01

KUNCI JAWABAN DAN PENYELESAIAN TRY OUT AKPOL

BAHASA INDONESIA
1.

2.

3.

Kunci
:E
Pembahasan :
Opini adalah adalah suatu pendapat,
tanggapan, pandangan, atau hasil pikiran
seseorang
dalam
menjelaskan
atau
menyikapi suatu hal tetapi sifatnya tidak
objektif dan belum pasti kebenarannya.
Opini penulis dalam kutipan tajuk rencana
tersebut adalah Negara COP diharapkan
melangkah maju sehubungan banyaknya
unjuk rasa.
Kunci
:B
Pembahasan :
Tajuk rencana mencakup tanggapan, koreksi,
masukan, dan sejenisnya kepada pihak-pihak
tertentu.
Pihak yang dituju penulis maksudnya adalah
pihak yang diberi masukan, koreksi atau
pandangan penulis. Pihak yang dituju dalam
kutipan tajuk rencana tersebut adalah negaranegara COP.
Kunci
:B
Pembahasan :
Hal yang dapat diteladani dari seorang tokoh
cerita adalah hal-hal yang positif yang dapat
menjadi pedoman atau tiruan/panutan bagi
para pembaca.
Hal yang dapat diteladani dari Taufik Ismail
adalah Ia aktif dalam berbagai kegiatan sastra
dan bahasa.

4.

Kunci
Pembahasan
Taufik pulang
Perang Teluk
bacaan)

5.

Kunci
:A
Pembahasan :
Ide pokok adalah masalah utama yang
dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide
pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok,
gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran
utama. Cara sederhana untuk menentukan
ide pokok bisa dengan mengajukan
pertanyaan “paragraf tersebut membahas
tentang apa?”.
Jawabannya ada di kalimat pertama : akibat
rumah kaca.

6.

7.

8.

:C
:
ke Indonesia karena terjadi
tahun 1993 (terdapat pada

Kunci
:C
Pembahasan :
Paragraf tersebut termasuk paragraf
argumentasi. Paragraf argumentasi adalah
paragraf yang membuktikan dengan alasanalasan.
Tujuan penulis dalam paragraf tersebut
adalah membuktikan akibat rumah kaca
terhadap lingkungan.
Kunci
:D
Pembahasan :
Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai
dengan KBBI.
Kalimat yang menggunakan kata tidak baku
adalah kalimat nomor 4, yakni kata ekosistim
seharusnya ekosistem.
Kunci
:D
Pembahasan :
Kalimat yang tidak padu adalah kalimat yang
tidak berhubungan dengan kalimat yang
lainnya dalam sebuah paragraf.
Kalimat yang tidak padu dalam paragaf
tersebut adalah kalimat nomor 4 karena tidak
berhubungan dengan bakat.

9.

Kunci
:C
Pembahasan :
Aktivitas tulis-menulis seringkali dikaitkan
dengan bakat seseorang karena bakat
selalu dijadikan kambing hitam dalam
menulis. (terdapat pada bacaan kalimat
ketiga)

10. Kunci
:A
Pembahasan :
Fakta
adalah
pernyataan
yang
sebenarnya. Ciri-ciri kalimat fakta
terdapat hal-hal yang membuktikan
kepastian seperti adanya waktu dan
tempat serta data-data berupa angka
pasti. Kalimat yang berisi fakta adalah
nomor 1 karena terdapat waktu dan
tempat pada kalimat tersebut.
11. Kunci
:A
Pembahasan :
Kalimat utama adalah kalimat yang
berupa pernyataan umum dalam suatu
paragraf.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah
nomor 1
12. Kunci
:C
Pembahasan :
Makna marginal dalam paragraf tersebut
adalah tepi. (terdapat dalam KBBI)
13. Kunci
:E
Pembahasan :
Persamaan kedua teks tersebut adalah
menceritakan gejala alam yang terjadi di
ruang angkasa.
Diketahui dari teks 1 mengenai komet dan
teks 2 mengenai gerhana.
14. Kunci
:C
Pembahasan :
Pernyataan yang menggambarkan Bang
Salim menakutkan terdapat pada kalimat
2,3, dan 4.
15. Kunci
:E
Pembahasan :
Nilai moral adalah nilai kehidupan yang
terdapat pada suatu cerita.
Nilai moral yang terdapat dalam kutipan
cerpen tersebut adalah kekuatan yang
dimiliki digunakan untuk kebaikan.
16. Kunci
:B
Pembahasan :
Amanat adalah pesan yang disampaikan
pengarang melalui cerita.
Amanat yang terdapat dalam kutipan
cerpen tersebut adalah jangan menakutnakuti orang lain apalagi mengancam.
17. Kunci
:A
Pembahasan :
Pantun adalah puisi lama dari Melayu
yang terdiri dari empat baris. Baris 1 dan
2 adalah sampiran sedangkan baris 3 dan
4 adalah isi.
Perbedaan isi kedua pantun tersebut
adalah berisi imbauan untuk meraih
kemenangan dan mengingatkan arti
persahabatan.
18. Kunci
:E
Pembahasan :
Watak adalah karakter atau sikap tokoh
pada cerita.
Penggambaran watak aku yang setia
kepada istrinya diungkapkan melalui
pikiran tokoh. (terdapat pada bacaan)
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19. Kunci
:A
Pembahasan :
Latar
adalah
cara
pengarang
menyampaikan isi cerita baik itu berupa
latar waktu, tempat, dan suasana.
Pernyataan yang membuktikan latar
suasana haru terdapat dalam kalimat 1
dan 2. (terdapat pada bacaan)
20. Kunci
:A
Pembahasan :
Konflik adalah masalah yang dialami tokoh
pada cerita.
Konflik pada tokoh aku dalam kutipan
tersebut adalah tidak mampu berterus
terang.
21. Kunci
:A
Pembahasan :
Unsur intrinsik adalah unsur dalam suatu
cerita yang terdiri dari tema, tokoh, watak,
alur, latar, sudut pandang, amanat, dan
diksi.
Persamaan unsur intrinsik kedua teks
tersebut adalah menceritakan seseorang
yang menjadi bahan pembicaraan di
lingkungannya.
22. Kunci
:C
Pembahasan :
Hal utama yang disepakati dalam kutipan
tersebut adalah adanya pemberitahuan
sebelum penggusuran dilaksanakan.
(terdapat pada bacaan)
23. Kunci
:C
Pembahasan :
Gurindam adalah puisi lama yang berisi
nasihat.
Maksud gurindam tersebut adalah lebih
baik mengoreksi diri sendiri daripada
membicarakan kejelekan orang lain.
24. Kunci
:C
Pembahasan :
Hal dalam kutipan yang terkait dengan
kehidupan bermasyarakat sekarang adalah
suatu keluarga menyiapkan hidangan yang
baik untuk menjamu tamu. (terdapat pada
bacaan)
25. Kunci
:D
Pembahasan :
Pernyataan sebab akibat yang sesuai
dengan isi teks tersebut adalah
penebangan hutan, tiadanya resapan air,
membuang sampah di sungai, dan
memperkecil daerah aliran sungai menjadi
penyebab banjir di musim penghujan.
26. Kunci
:C
Pembahasan :
Makna cukong dalam teks tersebut adalah
pemilik modal. (dalam KBBI)
27. Kunci
:C
Pembahasan :
Kalimat argumentasi adalah kalimat yang
membuktikan dengan memberikan alasanalasan. Kalimat argumentasi yang
mendukung pendapat tersebut adalah 2
dan 4.
28. Kunci
:E
Pembahasan :
Kalimat imperatif adalah kalimat perintah.
Kalimat perintah terdapat pada kalimat
nomor 6 dan 7.
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29. Kunci
:C
Pembahasan :
Paragraf yang padu adalah paragraph yang
kalimatnya saling berhubungan satu dengan
yang lainnya.
Urutan kalimat yang tepat agar menjadi
paragraf yang padu adalah 2, 4, 5, 1, dan 3
30. Kunci
:B
Pembahasan :
Kata baku adalah kata yang tepat
penggunaannya.
Kata baku yang tepat untuk mengisi paragraf
tersebut adalah mengonsumsi, memproduksi,
menyiasati
31. Kunci
:D
Pembahasan :
Kalimat argumentasi adalah kalimat yang
membuktikan dengan alasan-alasan. Kalimat
argumentasi yang tepat untuk mendukung
pendapat tersebut adalah Indikatornya adalah
banyaknya kendaraan mewah yang melintas
di jalan raya.
32. Kunci
:B
Pembahasan :
Konjungsi adalah kata penghubung dalam
kalimat.
Konjungsi yang tepat untuk mengganti kata
bercetak miring adalah kemudian, setelah,
ketika, kemudian, tak lama kemudian.
33. Kunci
:C
Pembahasan :
Paragraf padu adalah paragraf yang kalimatkalimatnya saling berhubungan.
Urutan yang tepat agar menjadi paragraf yang
padu adalah 5,3,2,4,1, 6,7, dan 8.
34. Kunci
:B
Pembahasan :
Kata serapan adalah kata yang diserap dari
bahasa asing dan disesuaikan menjadi
bahasa Indonesia.
Kata serapan untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah manajer, memanajemeni,
produksi.
35. Kunci
:E
Pembahasan :
Kata penghubung adalah kata yang
menghubungkan klausa satu dengan klausa
lainnya dalam kalimat.
Kata penghubung untuk mengganti kata
bercetak miring pada paragraf tersebut adalah
namun, karena, sementara.
36. Kunci
:D
Pembahasan :
Ungkapan adalah kiasan berupa istilah yang
memiliki persamaan hal.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah naik darah.
37. Kunci
:A
Pembahasan :
Peribahasa adalah perumpamaan yang
digunakan untuk suatu ilustrasi. Isi teks
tersebut bermakna sama dengan peribahasa
Seperti kera diberi bunga.
.
38. Kunci
:A
Pembahasan :
Kata ulang adalah kata yang mengalami
proses pengulangan kata.
Kata ulang yang tepat untuk melengkapi
paragraf
cepat-cepat,
tergesa-gesa,
terpingkal-pingkal.

39. Kunci
:C
Pembahasan :
Kata berimbuhan adalah kata yang telah
mengalami proses penambahan imbuhan
pada suatu kata dasar.
Kata berimbuhan yang tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah
perdagangan,
pertimbangan,
menerapkan.
40. Kunci
:B
Pembahasan :
Alasan kedua kalimat tersebut salah
karena menggunakan kata depan bagi
pada awal kalimat.
Kata depan bagi pada awal kalimat
mengakibatkan kalimat terkontaminasi
atau kerancuan bahasa hingga fungsi
subjek menjadi tidak jelas.
41. Kunci
:A
Pembahasan :
Kalimat deskripsi adalah kalimat yang
menggambarkan suatu keadaan sehingga
pembaca seolah mendengar dan
merasakannya.
Kalimat deskripsi yang tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah dari
genangan air itu tercium bau busuk yang
menyengat hidung.
42. Kunci
:D
Pembahasan :
Frasa adalah gabungan kata (yang terdiri
lebih dari satu kata) yang berada pada
satu jabatan kalimat.
Frasa yang tepat untuk mengganti frasa
bercetak miring adalah lebih menarik,
sangat diinginkannya.
43. Kunci
:E
Pembahasan :
Kalimat tanggapan adalah kalimat berupa
komentar terhadap sesuatu.
Kalimat tanggapan esai yang sesuai
dengan
novel
tersebut
adalah
sesungguhnya
kebesaran
jiwa
seseoranglah
yang
menumbuhkan
kekaguman kepada orang lain meski
orang itu tidak meninggalkan sesuatu
kepada kita.
44. Kunci
:D
Pembahasan :
Kalimat kritik adalah kalimat berupa
pendapat terhadap suatu hal.
Kalimat kritik yang sesuai dengan kutipan
tersebut adalah Acin dalam novel ini
adalah tokoh tambahan ,dari sisi umur
karakternya kurang relevan dengan jalan
pemikiran.
45. Kunci
:C
Pembahasan :
Kalimat resensi yang menyatakan
kelemahan novel adalah kalimat resensi
berupa penilaian yang isinya mengenai
kekurangan yang terdapat dalam novel.
Kalimat resensi yang menyatakan
kelemahan dalam novel tersebut adalah
cerpen “Perkawinan” menggunakan
banyak kata berbahasa jawa sehingga
agak mengganggu pembaca dalam
memahami cerita.
46. Kunci
:E
Pembahasan :
Kalimat yang tepat untuk melengkapi
kutipan tersebut adalah jangan begitu,
kecerdasan tiap-tiap orang tidak sama.
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(dari akhir cerita sebagai amanat atau
pesan yang menegur teman yang
mengejek teman)
47. Kunci
:D
Pembahasan :
Pantun adalah puisi lama yang berasal dari
Melayu. Pantun terdiri dari empat baris.
Baris 1 dan 2 adalah sampiran sedangkan
baris 3 dan 4 adalah isi. Larik atau sajak
pantun adalah sajak silang ab-ab.
Larik yang tepat untuk melengkapi isi
pantun tersebut adalah jika teman
mendapatkan keberhasilan.
48. Kunci
:D
Pembahasan :
Perbaikan penulisan judul buku yang tepat
adalah yang Buat Anda Para Pejabat,
Eksekutif Wartawan, dan Dosen (judul
yang mengandung kata tugas tidak diawali
dengan huruf kapital)
49. Kunci
:D
Pembahasan :
Kalimat simpulan adalah kalimat akhir dari
suatu pernyataan.
Kalimat simpulan yang tepat untuk
melengkapi kutipan tersebut adalah maka,
ibu-ibu harus tetap waspada dan menjaga
anak-anaknya.
50. Kunci
:A
Pembahasan :
Istilah yang tepat untuk mengganti istilah
yang bercetak miring adalah konservatif
(dalam KBBI artinya bersifat tetap
bertahan)

MATEMATIKA
51. Kunci
:B
Pembahasan :
Akar baru x +1  invers x – 1
subst ke x2 – 4x – 3=0
(x – 1)2 – 4(x – 1) – 3=0
x2 – 2x + 1 – 4x + 4 – 3 =0
x2 – 6x + 2=0
52. Kunci
:D
Pembahasan :
x2 – 5x – 6 ≤ 0
 (x + 1) (x – 6) ≤ 0
 hp : –1 ≤ x ≤ 6
53. Kunci
Pembahasan





:B
:

1
=
y
1
2
log y 3 2 log y 2  2 log
y

3. 2 log y 2 log y 2  2 log

2
= log

y3
y

2



1 2
= log 1 = 0
y

54. Kunci
Pembahasan

:A
:
1



 4 p 1q 2r 3 

 = 8 1 p 3 q 3 r 3
 32 p 2q 1r 6 





1

= 8 p 3q 3 r 3
55. Kunci
:C
Pembahasan :
x2 + 6x + 2= 0  a =1, b = 6 dan c = 2
x12 + x22 – 4 x1.x1 = (x1 + x2)2 – 6x1.x2
= (–6)2 – 6(2) = 36 – 12 = 24
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56. Kunci
:B
Pembahasan :
x = harga tiket dewasa/orang dan
y = harga tiket anak-anak/orang, maka :
2x + 3y =16.000 dan x + 5y = 15.000
57. Kunci
:D
Pembahasan :
3b + 2p = 19.500
4b + 3p = 27.000
Eliminasi diperoleh buku 4.500 dan pena
= 3.000
Kembalian Karim
= 20.000 – {9.000 + 3.000) = 8.000
58. Kunci
Pembahasan

2



:D
:

5 3 2 6 5 2 2



= 60  4 10  18 10  12
= 48  14 10
59. Kunci
:C
Pembahasan :
y = x2 – 2x + 4
xp = –b/2 = 2/2 = 1
yp = 12 – 2(1) + 4 = 3
koordinat titik balik (1,3)
60. Kunci
:A
Pembahasan :
f(x) = x – 1 dan g(x) = x2 +2x – 3
g o f (x) = g(f(x)) (x – 1)2 + 2(x – 1) – 3
= x2 – 2x+ 1 + 2x – 2 – 3 = x2 – 4
61. Kunci
:B
Pembahasan :
A + 2BT = C
a  4 8 
 a 4   2c  3b

  2


2
b
3
c
2
a

1
b

7   16 29 

 
2a   4 8 
 a 4   4c  6b

  


2
b
3
c
4
a

2
2
b
 14   16 29 

 

65. Kunci
:C
Pembahasan :
ax  b
f x  
 f 1 x  
cx  d
3x  4
 f 1 x  
f x  
2x  5
5(1)  4
f 11 
=–1
2(1)  3

dx  b
cx  a
5x  4
2x  3

66. Kunci
:D
Pembahasan :
x + 2y ≤ 8 titik potong (8,0) dan (0,4)
3x + 2y ≤ 12, titik potong (4,0) dan (0,6)
dan x ≥ 0 ; y ≥ 0
Eliminasi (2,3)
F(x,y) = x + 3y
F(0,4) = 12 (maksimum)
F(4,0) = 4
F(2,3) = 11
67. Kunci
:B
Pembahasan :
x + y ≤ 40
12.000x +10.000y ≤ 450.000 (: 2000)
6x + 5y ≤ 225
x ≥ 0 dan y ≥ 0
68. Kunci
:D
Pembahasan
a = 6 dan r = ½
6
a
s 
 s 
= 12
1
1 r
1
2
69. Kunci
:B
Pembahasan :
Citra = 2 Syfia
40.000 + 3.500x = 2(10.000 + 2.000x)
 x =40 hari
Syifa = ½ (40.000 + 3500(40)) = 90.000
70. Kunci
Pembahasan

:D
:

4 + 2a = 8  a = 2
(2b) + (4a +2) = 16 b = 3
62. Kunci
:D
Pembahasan :
C = (BA)
 2 1  3 1 
10 0 
.
  C  

C  
 2 1    4 2
 2 4
1  4 0   2 0
=

Maka 20.C 1  20  
40   2 10    1 5 
63. Kunci
:A
Pembahasan :
U8 = a + 7b = 37
U11 = a + 10b = 52 dieliminasi a = 2 dan b = 5
10
s10  22  95 =245
2
64. Kunci
:C
Pembahasan :
Misal kado A = x dan B = y, maka
Kado A Kado B
Bahan
Kertas
2
2
50 meter
Pita
2
1
40 meter
2x + 2y ≤ 50 titik potong (25,0) dan ( 0,25)
2x + y ≤ 40 titik potong (20,0) dan ( 0, 40)
Eliminasi (15,10)
Fungsi objektif f(x,y)= 5000x + 4000y
f(0,25) = 5000(0) + 4000(25) = 100.000
f(20,0) = 5000(20) + 4000(0) = 100.000
f(15,10)= 5000(15) + 4000(10)
= 115.000 (maksimum)

Garis PR, RW, dan PW membentuk segi
tiga sama sisi maka sudut terbentuk
adalah 60o
71. Kunci
Pembahasan
Cukup jelas

:D
:

72. Kunci
Pembahasan

:C
:

73. Kunci
Pembahasan
3
sin A 
5
4
tan B 
3

:B
:

74. Kunci
:E
Pembahasan :
x
sin 30 o 
10
1 x

x=5
2 10
75. Kunci
:E
Pembahasan :
2 sin 3000 – cos 180o + 2 cos 30o

 3
3 
=1
  1  2
= 2 
 2 
 2 




76. Kunci
Pembahasan

:A
:

5x 2  9x  2
5x-1x  2
= lim
x 2
x  2
x 2
x 2
= 5(–2) – 1 = –11
lim

77. Kunci
Pembahasan

 3x

2

:D
:



 7x  6 dx =

3 2 1
7 11
x

x  6x  C
2 1
1 1
7
= x 3  x 2  6x  C
2

78. Kunci
:B
Pembahasan :
f(x)= (5x2 + 3)3
f1(x) = 3(5x2+3)2.(10x) = 30x(5x2 + 3)2
79. Kunci
:D
Pembahasan :
Untung = n jual unit – biaya produksi
U(n) = 60.000n – (10.000 + 8.000n+ 1/3 n2)
U(n) = –1/3 n2 + 52.000n – 10.000
Untuk maksimum  U’ = 0
–2/3 n + 52.000 = 0  n =78.000
80. Kunci
:B
Pembahasan :
f(x)= x3 + 3x2 – 9x + 10 naik  f’(x) > 0
3x2 + 6x – 9 > 0 (:3)  x2 + 2x – 3 > 0
(x + 3)(x – 1)> 0 x < –3 atau x >1
81. Kunci
Pembahasan
3

 6x

2

:A
:



 2 x  7 dx = 2x 3  x 2  7x

1

3
1

= {2(27) – 9 + 7(3)} – {2 – 1+7}
= 66 – 8 = 58

sin 30 0 

h
15

1 h

2 15
 h = 7,5 meter
Tinggi layang-layang dari tanah
= 7,5 + 1,5 = 9,0 meter



3

82. Kunci
:D
Pembahasan :
Kuartil bawah
= Q1  ¼ (40) = data ke – 10
10  4   5 = 54,5 + 3,75
Q1  54 ,5 
8
= 58,25
83. Kunci
:C
Pembahasan :
Misal x = nilai tertinggi dan y = nilai
terendah
x–y=4
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20( 4,9)  x  y
 110 = 98 + x + y
22
x + y = 12
x – y = 4 eliminasi x = 8 (tertinggi) dan y = 4
(terendah)
5

84. Kunci
:B
Pembahasan :
Swasta = 360o – (90 + 45)o =225o
225
swasta 
 384 = 240
360
85. Kunci
Pembahasan

:E
:
7
mod  60,5 
 10 = 60,5 + 7 = 67,50
73

86. Kunci
:E
Pembahasan :
6!
6  5  4  3!
C36 
=
= 20
3!3! 3  2  1 3!
87. Kunci
:C
Pembahasan :
A= Bernomor 6  1 buah
BKurang dari 4  1, 2, 3 = 3 buah
1 3 4
P A  B    =
7 7 7
88. Kunci
Pembahasan

:B
:

Fharapan ( A)  64 

C23
2

3

= 64 

3
= 24 kali
8

89. Kunci
:A
Pembahasan :
2345578899
x
=6
10
SR 

 x x
i

n
4  3  2  1 1 1 2  2  3  3
SR 
= 2,2
10

90. Kunci
:B
Pembahasan :
Karena A selalu di ujung, maka A ada 2 posisi
ujung kanan dan kiri dan banyak yang bebas
7 rang
Banyak cara : 2 7!
SEJARAH
91. Kunci
:E
Politik aliran yang berkembang di Indonesia
diwujudkan dengan banyaknya partai politik.
Dampak positif yang timbul dari sistem politik
tersebut adalah beragam saluran aspirasi.
92. Kunci
:A
Proses
disosiatif
merupakan
cara
bertentangan dengan seseorang ataupun
kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.
93. Kunci
:C
(Topik: Masyarakat Multikultural) Keragam- an
agama yang dianut oleh masyarakat
Indonesia disebabkan oleh kondisi sosial di
masa lalu, yaitu penjajahan dan perdagangan
asing di Indonesia.
94. Kunci
:A
Fungsi pengendalian sosial, yaitu:
 Mempertebal keyakinan masyarakat
tentang kebaikan norma
 Mengembangkan rasa malu
 Mengembangkan rasa takut
 Menciptakan sistem hukum

95. Kunci
:A
Bentuk afeksi adalah suatu tindakan yang
diwujudkan dalam bentuk kasih sayang.
Misalnya kasih sayang seorang kakak
terhadap adiknya.
96. Kunci
:D
Lembaga
sosial
yang
menurut
manfaatnya dianggap sangat penting
untuk menuntun manusia dalam rangka
menemukan kedamaian hakiki adalah
lembaga agama.
97. Kunci
:B
Sistem administrasi negara yang baik dan
benar mewujudkan pelaksanaan birokrasi
yang tertib dan teratur.
98. Kunci
:B
Kebiasaan (folkways) merupakan suatu
bentuk perbuatan berulang - ulang,
bentuk yang sama yang dilakukan secara
sadar dan mempunyai tujuan yang jelas.
99. Kunci
:E
Unsur-unsur struktur sosial, yaitu:
lembaga sosial, kelompok sosial, dan
lapisan sosial.
100. Kunci
:D
Berdasarkan analisis sosiologis maka
dalam
partai
tersebut
masih
mengembangkan primordialisme yaitu
kesetiaan yang mendasar terhadap
kelompoknya.
101. Kunci
:B
Menurut Max Weber "tindakan sosial
adalah tindakan seorang individu yang
dapat mempengaruhi individu-individu
lainnya dalam masyarakat. ...tindakan
sosial merupakan perwujudan dari
hubungan atau interaksi sosial" (Tim
Sosiologi, 2001:18).
102. Kunci
:E
Kontravensi adalah proses disosiatif yang
mengarah pada penghancuran lawan
secara tidak langsung (Sri dan Yusniati,
2007:131).
103. Kunci
:A
"Peran nilai dan norma dalam yang ada di
masyarakat sebagai pengendali agar
tercipta ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat" (Sri dan Yusniati,
2007:21).
104. Kunci
:B
Salah satu fungsi nilai sosial adalah "alat
pengawas dengan daya tekan dan daya
pengikat tertentu". Sementara itu fungsi
nilai sosial yang lain adalah "
a. Alat solidaritas dalam masyarakat;
b. Petunjuk arah cara berpikir,
berperasaan,
bertindak,
dan
penentu dalam memenuhi peran
sosial;
c. Faktor pendorong seseorang meraih
cita- cita;
d. Benteng perlindungan dan menjaga
stabilitas
budaya
kelompok
masyarakat" (Sri dan Yusniati,
2007:25).
105. Kunci
:C
Apabila berkaitan dengan norma maka di
antara pilihan itu yang mendekatinya
adalah mengembangkan prinsip benar
salah.
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106. Kunci
:C
Norma kesusilaan adalah "norma yang
bersumber dari hati nurani atau akal
manusia. Nilai ini bersifat universal karena
setiap individu pasti memilikinya, hanya
bentuk perwujudannya saja yang berbeda.
Misalnya, dilarang berciuman di muka
umum" (Sri dan Yusniati, 2007:27).
107. Kunci
:A
"Sosialisasi primer adalah sosialisasi
pertama yang dijalani individu semasa
kecil pada saat ia tercatat sebagai anggota
masyarakat melalui agen-agen sosialisasi
utama. Proses ini dimulai pada saat
seseorang berusia anak-anak atau belum
sekolah untuk mengenal keadaan
lingkungan keluarga, teman sepermainan,
tetangga, dan sebagainya." Sementara itu,
"sosialisasi sekunder berlangsung di luar
keluarga melalui agen, teman bermain,
sekolah, dan media massa" (Sri dan
Yusniati, 2007:75).
108. Kunci
:B
Lingkungan fisik merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi kepribadian
seseorang. Lingkungan fisik berarti
"perbedaan topografi, iklim, kesuburan
tanah, dan sumber daya alam". Dalam opsi
itu kiranya yang mendekati pengertian
tersebut adalah lingkungan geografis (Sri
dan Yusniati, 2007:78).
109. Kunci
:D
Interaksi sosial secara langsung berarti
sebuah hubungan sosial yang dilakukan
secara langsung tanpa adanya suatu
perantara. Contohnya:
 Guru sedang mengajar sosiologi di
kelas X.
 Ibu membujuk adik yang menangis
karena jatuh.
110. Kunci
:D
Seorang siswa SMP di China menyumbangkan seluruh uang tabungan hasil jerih
payahnya dari mengumpulkan botol bekas
air mineral kepada anak-anak korban
HIV/AIDS. Tindakan siswa dalam interaksi
sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor
empati. Empati merupakan sebuah sikap
yang mengerti atau memahami perasaan
orang lain.
111. Kunci
:B
Mengucapkan salam ketika bertemu,
menganggukkan kepala sebagai tanda
hormat kepada orang lain, serta
membuang sampah pada tempatnya,
merupakan contoh dari cara-cara bertindak
yang digemari oleh masyarakat sehingga
dilakukan
berulang-ulang.
Apabila
perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka
dianggap sebagai penyimpangan. Contoh
tersebut penunjukkan jenis norma yang
diterapkan adalah folkways/ kebiasaan.
Folkways/kebiasaan merupakan sebuah
perbuatan yang dilakukan secara
berulang-ulang.
112. Kunci
:A
Unsur-unsur keteraturan sosial adalah:
 Pola, merupakan suatu cara atau
bertindak
yang
ada
dalam
masyarakat.
 Order, merupakan suatu norma yang
telah ditaati oleh masyarakat.
 Keajegan sosial, merupakan suatu
keadaan dimana norma-norma yang
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ada dalam masyarakat telah dipatuhi
dan dilaksanakan secara terus menerus.
Tertib sosial, suatu keadaan dalam
masyarakat yang sudah teratur.

113. Kunci
:C
Pola sosialisasi ada dua jenis yaitu:
 Partisipatiris, merupakan sebuah pola
dalam sosialisasi yang menekankan
pada adanya komunikasi dua arah.
Dalam pola ini lebih menekankan pada
pemberian hadiah.
 Represif, merupakan pola dalam
sosialisasi yang lebih menekankan pada
pemberian hukuman. Pola represif lebih
bersifat otoriter tanpa ada komunikasi
dua arah.
114. Kunci
:E
Pembentukan watak atau sikap dasar
seorang individu adalah dalam keluarga atau
melalui sosialisasi primer. Dalam sosialisasi
primer seorang anak akan dibekali dengan
keimanan, ketaqwaan, dan pemahaman pada
nilai dan norma sosial untuk membentuk
kepribadian yang bermoral kuat.
115. Kunci
:A
Bapak dan ibu Sosro yang berasal dari Jawa
Tengah mendidik putra-putrinya adat/ tradisi
kejawen, dengan menggunakan bahasa Jawa
Kromo (bahasa yang halus) untuk
berkomunikasi dengan orang yang lebih tua.
Contoh tersebut menunjukkan adanya
hubungan yang erat antara sosialisasi dengan
kebudayaan.
116. Kunci
:C
Suatu tindakan dianggap menyimpang
apabila tindakan tersebut dianggap tidak
sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.
Tindakan yang dilakukan oleh seseorang
tersebut dianggap telah terjadi pelanggaran
terhadap norma yang berlaku.
117. Kunci
:D
Ciri-ciri penyimpangan sekunder adalah:
 Penyimpangan
dilakukan
secara
berulang-ulang.
 Masyarakat pada umumnya tidak
mentolerir terjadi perilaku menyimpang
tersebut.
Contoh dari penyimpangan sekunder adalah:
 Seorang anggota legislatif ditangkap
KPK karena kasus korupsi.
 Koko
ditangkap
polisi
karena
mengkonsumsi narkoba.
118. Kunci
:B
Gosip atau desas sesus adalah berita yang
menyebar secara cepat dan tidak
berdasarkan kenyataan. Biasanya terjadi
ketika kritik sosial secara terbuka tidak dapat
dilontarkan. Tujuan dari dilakukannya gosip
adalah untuk mengendalikan penyimpangan
perilaku.
119. Kunci
:E
Akibat pembantu rumah tangga bu Desi
membuang sampah sembarangan, bu Santi
bertengkar dengan tetangganya. Mereka
saling tuduh dan menjelekkan perilaku
masing-masing. Lembaga pengendalian
utama yang mampu mengatasi kasus tersebut
adalah tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan
konflik terjadi antar anggota masyarakat yang
hidup secara berdampingan.

120. Kunci
:A
Ciri-ciri stratifikasi terbuka adalah:
 Mobilitas sosial vertikal cukup tinggi.
 Pelapisan sosial pada umumnya
berdasarkan
kriteria
pendidikan/keahlian.

137. Kunci
:D
Negara mandat dan dominion merupakan
negara bekas jajahan Inggris selama
Perang Dunia I, dan menjadikan Inggris
sebagai
negara
pemimpin
persemakmuran.

121. Kunci
:C
Organisasi perlawanan Afrika Selatan di
bawah kepemimpinan Nelson Mandela.

138. Kunci
:E
Latif Hendraningrat bertugas menaikkan
bendera merah putih bersama S. Suhut
dan Tri Murti.

122. Kunci
Ken Arok.

:C

123. Kunci
:C
Berlindung pada raja-raja Islam di luar
kerajaan, sehingga kini banyak orangorang Bugis-Makassar yang menetap di
luar Sulawesi Selatan.
124. Kunci
:B
Membentuk
Panitia
Kemerdekaan Indonesia.

Persiapan

125. Kunci
:C
Memajukan industri dalam negeri.
126. Kunci
:C
Machiavelli sangat terkenal dengan teori
pemerintahan monarki dan absolut.
127. Kunci
:B
Zaken Kabinet berorientasi pada sistem
pemerintahan yang lebih profesional dan
sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh
masing-masing menteri.
128. Kunci
:C
Prasastl Kutai yang berhuruf pallawa.
129. Kunci
:D
Adanya
perang
isyana
yang
menyebabkan meninggalnya mahapati
Gadjah Mada.
130. Kunci
Sutasoma
Prapanca.

:C
yang dibuat

oleh

Mpu

131. Kunci
:D
Atas desakan golongan liberal dan
pemilik modal yang hendak ikut
menanamkan modalnya di Indonesia.
132. Kunci
:C
Mampu mengaktifkan cabang-cabang
yang tersebar di seluruh Indonesia.
133. Kunci
:B
Mengadakan pemungutan suara untuk
menentukan apakah Irian Barat tetap
sebagai wilayah Rl atau bergabung
dengan Belanda.
134. Kunci
:E
OKI bertujuan untuk memajukan negaranegara Islam yang ada di dunia dengan
menaklukkan hubungan kerjasama yang
baik disegala bidang kehidupan.
135. Kunci
:C
Negara diatur harus berdasarkan hukum
bukan kekuasaan perorangan.
136. Kunci
:A
Perlawanan rakyat Indonesia sebelum
kemerdekaan, bertujuan untuk melawan
kolonialisme Belanda.
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139. Kunci
:C
Menghapus bea masuk dan pembatasan
ekspor.
140. Kunci
:D
Membagi dua kawasan, yaitu yang pro dan
kontra integrasi.
141. Kunci
:E
Perang dingin terjadi setelah Perang Dunia
II dengan usaha USA untuk menciptakan
pemerintahan demokratis di Eropa Timur.
142. Kunci
:A
Berbagai hal yang menciptakan terjadinya
tuntutan reformasi. Salah satunya adalah
adanya banyak praktik KKN dalam
pemerintahan.
143. Kunci
:C
Salah satu isi Dekrit Presiden adalah
berlakunya
kembali
UUD
1945
menggantikan UUDS.
144. Kunci
:D
Dimasa demokrasi terpimpin, dunia
menjalani masa perang dingin. Dimasa itu
pula, Indonesia menjalin kerjasama yang
kuat dengan China. Sehingga, Indonesia
condong ke blok timur dan membentuk
poros Jakarta-Peking.
145. Kunci
:C
Salah satu isi KMB adalah membentuk
Indonesia menjadi negara RIS (Republik
Indonesia Serikat) dengan 8 negara
bagian.
146. Kunci
:A
Sebab terjadinya konfrontasi antara
Indonesia-Malaysia tahun 1962 adalah
dijadikannya Malaysia menjadi anggota DK
PBB.
147. Kunci
:E
Sainendan merupakan penduduk pribumi
yang dipersenjatai untuk membantu
tentara Jepang dalam mengusir sekutu.
148. Kunci
:E
Presiden Soeharto mundur sebagai
presiden pada tanggal 21 Mei 1998, akibat
tuntutan reformasi.
149. Kunci
:C
Candi pada zaman kuno sangat
berhubungan dengan Dewi Maut (Durga).
Jadi candi berfungsi untuk memuliakan
orang yang telah wafat terutama para raja.
150. Kunci
:D
Belahan bumi selatan merupakan
kelompok negara sedang berkembang.
Maka
kerjasama
"Selatan-Selatan"
merupakan bentuk kerjasama negara
berkembang.

