SERI SOAL : 01

KUNCI JAWABAN DAN PENYELESAIAN TRY OUT BINTARA

BAHASA INDONESIA
1.

Kunci
:B
Ide pokok merupakan pernyataan yang
menjadi inti pembahasan. Inti dari paragraf
tersebut adalah perbedaan bahasa Indonesia
dengan bahasa lain dalam hal ungkapan dan
makna.

2.

Kunci
:A
Judul merupakan kepala karangan yang
dapat menyiratkan secara pendek maksud
dalam suatu tulisan atau wacana.
Berdasarkan wacana, maka judul yang tepat
adalah "Gen Usia Panjang".

3.

4.

5.

Kunci
:A
Topik merupakan inti permasalahan yang
dibicarakan dalam suatu tulisan atau wacana.
Kalimat topik yang tepat dalam wacana di
atas adalah kalimat I.
Kunci
:A
Bacaan tersebut merupakan contoh paragraf
narasi.
Narasi
merupakan
pola
pengembangan
paragraf
dengan
menceritakan (alur, tema, tokoh, setting).
Kunci
:A
Simpulan yang tepat adalah bahwa dapat
dikatakan nilai mereka baik.

6.

Kunci
:B
Inti kalimat minimal mengandung S - P / S - P
- 0. Maka, inti kalimatnya adalah peneliti
melakukan riset.

7.

Kunci
:C
Ayahnya menjadi kepala kantor
S
P
di lembaga baru itu.
K
Hadiahnva berupa tiket berlibur
S
P
O
ke Bali selama dua malam.
K

8.

9.

Kunci
:B
Kalimat tersebut tidak
menggunakan kata "akan".

15. Kunci
:C
Pemakaian tanda baca yang tepat adalah
kalimat: F. Ratulangi tinggal di Jalan
Mawar 5, Pati, Jawa Tengah.
16. Kunci
:D
Arti kata menugasi adalah memberi
tugas, semakna dengan kata melayani
yang berarti memberi layanan.
17. Kunci
:A
Ragam bahasa baku adalah penulisan
dan penggunaan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan EYD. Maka kata
yang tidak baku adalah menggunakan
yang seharusnya mengenakan.
18. Kunci
:D
Arti kata karang-mengarang adalah
melakukan kegiatan mengarang, sama
artinya dengan masak-memasak yang
berarti melakukan kegiatan memasak.
19. Kunci
:C
Unsur serapan merupakan kata asing
yang menjadi bahasa baku Indonesia.
Thema = tema, Agribisnis = agrobisnis,
Realita = realitas.
20. Kunci
:E
Kata sangsi dan sanksi merupakan jenis
kata homofon, yaitu memiliki pengucapan
yang sama namun bentuk tulisan dan arti
berbeda.

O

baku

14. Kunci
:C
Ragam baku mengandung unsur kata dan
serapan yang baik serta tidak memiliki
makna ganda. Kalimat yang baku adalah:
Dari hasil percobaan yang dilakukan
menunjukkan bahwa kerang hijau
mengandung protein yang tinggi.

21. Kunci
:A
Hiponim merupakan hubungan antara
makna yang lebih khusus (spesifik) dan
makna yang lebih umum.
karena

Kunci
:C
Kata yang tepat untuk mengisi rumpang
tersebut adalah ditumbuhkan, yang artinya
dikembangkan.

10. Kunci
:E
Penulisan kalimat harus disesuaikan dengan
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Maka
penulisan kata yang sesuai adalah:
ketidakpuasan.
11. Kunci
:C
Klausa sematan merupakan kata tambahan
yang berfungsi sebagai keterangan. Kata
yang dimaksud adalah karena persediaan
barang kami sudah habis yang menempati
posisi setelah objek (saudara).
12. Kunci
:E
Saudaranya sendirilah yang mencuri
S
P
barang-barang elektronik dari rumahnya
O
K
13. Kunci
:E
Penulisan yang salah adalah konggres,
seharusnya kongres.

22. Kunci
:A
Tersirat merupakan bagian yang
tersembunyi atau tidak terlihat dalam
suatu hal. Nilai yang dominan pada
penggalan novel adalah nilai budaya.
Nilai budaya merupakan aspek yang
mencerminkan suatu pola dalam
kehidupan sosial masyarakat budaya.
23. Kunci
:C
Kata yang cocok untuk melengkapi
rumpang tersebut adalah (1) produsen,
(2) produk,(3) produksi.
24. Kunci
:D
Skeptis = ragu-ragu, kurang yakin.
25. Kunci
:E
Terjadi penulisan yang rancu dalam
kalimat tersebut, seharusnya hasil
perhitungan laboratorium mengatakan
bahwa dua pertiga tidak akan terjadi
perubahan rasa akibat dari proses
absorpsi.
26. Kunci
:D
Penulisan kata bilangan tingkat dapat
dilakukan dengan cara:
Paku Buwono X
Paku Buwono ke-10
Paku Buwono kesepuluh
Bab II
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-

Bab ke-2
Bab kedua
Abad XX
Abad ke-20
Abad kedua puluh
Tingkat I
Tingkat ke-1
Tingkat kesatu (pertama)

27. Kunci
:A
Penulisan gelar yang benar adalah: Sidarta
Humbalangan, S.H.
Setiap gelar ditulis dengan tanda titik
sebagai antara antarhuruf pada
singkatan gelar yang dimaksud.
Gelar ditulis di depan atau dibelakang
nama orang.
Antara nama orang dan gelar yang
disandangnya, dibubuhi tanda koma.
Jika dibelakang nama orang terdapat
lebih dari satu gelar, maka diantara
gelar tersebut disisipi tanda koma.
28. Kunci
:D
Syarat melakukan gabungan kata, antara
lain:
Kata-kata
yang
membentuk
gabungan kata ditulis terpisah satu
dengan lainnya. Contoh: kantor pos,
luar negeri, tata bahasa, kereta api
ekspres, dll.
Gabungan kata yang sudah dianggap
sebagai sebuah kata ditulis serangkai
menjadi satu.
Contoh: matahari, hulubalang, apabila,
barangkali, daripada, bumiputera, bilamana, dll
Gabungan kata yang diberi awalan
dan akhiran, harus ditulis serangkai
sebagai sebuah kata.
Contoh: melipatgandakan, perkera-tapian,
ketidakadilan, dimejahijaukan, pembumihangusan.
Jika salah satu kata tidak dapat
berdiri sendiri maka dirangkai
menjadi sebuah kata.
Contoh: antarkota, mahasiswa, pra-kata,
nonbaku, internasional, multi-nasional.
Gabungan kata dilakukan untuk
menghindarkan salah baca dan salah
pengertian, maka di antara unsurunsur gabungan kata itu boleh diberi
garis penghubung.
Contoh: buku sejarah-baru
29. Kunci
:D
Peribahasa yang cocok untuk situasi
tersebut adalah Main api hangus, main air
basah, yang artinya bahwa setiap
melakukan pekerjaan pasti ada resikonya.
30. Kunci
:A
Majas yang cocok untuk gambaran
keadaan tersebut adalah personifikasi
yang berarti melukiskan benda-benda
seakan-akan menyerupai makhluk hidup.
31. Kunci
:C
Penggalan novel tersebut bercerita tentang
tokoh Corrie dan Hanafi yang tak mungkin
hidup bersama.
32. Kunci
:C
Berhamburan = Ber + hambur + an,
memiliki pola sama dengan ber + haiang +
an, yang sama-sama merupakan golongan
pokok kata.

SERI SOAL : 01

KUNCI JAWABAN DAN PENYELESAIAN TRY OUT BINTARA

33. Kunci
:C
Kata setengah memiliki makna satu perdua
(1/2).
34. Kunci
:C
Arti kata bermaksud adalah mempunyai
maksud. Bersepeda = mengendarai sepeda;
berusaha = melakukan usaha; berbelanja =
sedang belanja; berkeringat = menge- luarkan
keringat.
35. Kunci
:C
Pemerintah Jepang mengecam
S
P
pernyataan pemerintah Libya
O
belum lama ini.
K
36. Kunci
:C
Kalimat
majemuk
setara
adalah
penggabungan dari 2 kalimat atau lebih
dengan menggunakan kata hubung (atau,
dan, karena, maka, apabila, tetapi, bilamana,
dsb).
37. Kunci
:D
Kalimat majemuk bertingkat adalah adalah
kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat
tunggal
yang
kedudukannya
tidak
setara/sederajat.
Ayah berangkat ke kantor
S
P
K
ketika kami masih tidur
S
P
38. Kunci
:A
Kalimat perluasan merupakan kalimat yang
diberi keterangan tambahan dari pokok kata
Subjek (S) inti dan predikat (P) inti.
Tadi pagi ayah memanggil Heni,
K
S
P
anak tetangga
O
sebelah,dengan suara yang keras
K
Maka, inti kalimat di atas adalah ayah (S)
memanggil (P)
39. Kunci
:A
Perluasan makna berarti cakupan makna
suatu kata lebih luas dari makna asalnya.
Contoh: kata ibu, yang makna asalnya berarti
orang yang melahirkan kita, kini memiliki
makna baru berarti setiap perempuan dewasa
(banyak).
40. Kunci
:B
Bentuk asli kalimat tersebut adalah kalimat
pasif, sehingga kerja (predikat) berawalan
me- (membicarakan) diubah menjadi
berawalan di di-(dibicarakan).
41. Kunci
:D
Debirokratisasi artinya penghapusan atau
pengurangan hambatan yang terdapat dalam
sistem birokrasi.
42. Kunci
:A
Idiom merupakan pengungkapan yang tidak
menunjuk
langsung arti
sebenarnya
(konotasi).
Makan hati berulam jantung: artinya
suasana hati sangat sedih; seperti orang
tua melihat kelakuan anaknya yang
buruk yang sukar diperbaiki.
Dimakan zaman artinya sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan
zaman.
Makan bubur panas-panas: artinya

karena terlalu terburu-buru/gegabah
akhirnya merugi/kecewa.
Dimakan pakaian artinya seseorang
yang memiliki postur tubuh yang
bagus sehingga semua pakaian
cocok baginya.
Makan tangan artinya untung.

56. Kunci
:E
Kata -Mu merupakan petunjuk bahwa yang
dimaksud adalah Tuhan.

43. Kunci
:A
Ungkapan atau idiom adalah bentuk
pengungkapan
perasaan
yang
mengandung makna berbeda dengan
makna sebenarnya. Hal ini dilakukan agar
tidak vulgar didengarnya atau untuk
menghaluskan maknanya.

57. Kunci
:C
Jika dua kata mendapat awalan dan
akhiran, maka kata tersebut harus
dirangkai penulisannya. Maka kata beri
tahu jika mendapat awalan dan akhiran
maka tulisan harus dirangkai, maka
membentuk kata memberitahukan.

44. Kunci
:B
Kalimat yang menawarkan bantuan
adalah perkataan yang dilakukan oleh
seseorang dalam menawarkan bantuan
dengan maksud menolong.

58. Kunci
:D
Arti kata skeptis adalah meragukan setiap
hal.

-

-

45. Kunci
:D
Penutup surat berisi ketegasan atau
ucapan terima kasih.
46. Kunci
:A
Berjalan peliharalah kaki, berkata
peliharalah lidah mempunyai maksud
bahwa dalam tingkah laku dan ucapan,
kita dituntut untuk selalu berhati-hati atau
waspada.
47. Kunci
:B
Tema puisi tesrebut terdapat pada pada
baris ketiga dan keempat, yang bercerita
tentang cinta tanah air.
48. Kunci
:E
Hanya kata hemoglobin (sel darah
merah/zat besi) yang ditulis dengan
benar.
49. Kunci
:D
Kata depan, yaitu dari, di, ke, yang di tulis
terpisah dengan kata keterangan tempat
yang mengikutinya. Kata dimana
seharusnya ditulis di mana.
50. Kunci
:B
Pola kalimat musim hujan,
D
M
sedangkan pola kalimat sawah ladang
M
D
51. Kunci
:E
Panjang akaI berarti dapat berpikir
dengan baik.
52. Kunci
:D
Denotatif merupakan pengungkapan kata
yang sebenarnya. Sehingga kata
denotatif bulan adalah kata yang benar
tentang bulan (yang tampak pada malam
hari atau penanggalan).
53. Kunci
:C
Tema merupakan inti dari bacaan. Tema
dalam bacaan tersebut adalah kesadaran
pemakai jalan (pejalan kaki, sopir
angkutan, dan Iain-lain)
54. Kunci
:C
Kata
tersebut
berfungsi
untuk
menghubungkan kembali atau menunjuk
benda.
55. Kunci
:D
Kata dari memiliki makna bersumber atau
asal sebelum kejadian (keterangan waktu
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atau kata benda). Kalimat "Kota Jakarta
lebih luas dari kota Surabaya", kata dari
seharusnya diganti dengan kata daripada.

59. Kunci
:C
Kata mengenyampingkan seharusnya
ditulis
mengesampingkan
karena
merupakan bentuk kata kontaminasi.
60. Kunci
:E
Kata menjelang (hampir) merupakan satu
kata dan tidak mendapat awalan me-.
61. Kunci
:E
Makna imbuhan ber- pada kata beranak
memiliki arti mempunyai dan memiliki
makna yang sama pada kata berpikiran.
62. Kunci
:A
Inti kalimat di atas Subyek (Sinti) + Predikat
(Pinti), yaitu:
Adik Masuk
KB KK
63. Kunci
:D
Kata barang-barang pada kalimat: Kalau
kapal berangkat, tolong awasi barangbarang masing-masingl, seharusnya hanya
ditulis barang saja.
64. Kunci
:C
Tema merupakan pokok/inti pikiran dalam
sebuah bacaan.
65. Kunci
:C
Kalimat tersebut menjadi tidak efektif
karena terdapat kata dengan di awal
kalimat. Maka seharusnya kata dengan
dihapus saja.
66. Kunci
:E
Belenggu karya Armin Pane. Karya Sanusi
Pane adalah Puspa Mega dan Pancaran
Cinta.
67. Kunci
:C
Puisi tersebut melukiskan tentang suasana
kesepian sesuai yang terdapat pada kata
berdiri aku di senja senyap.
68. Kunci
:E
Jika anak kalimat mendahului induk
kalimat, maka kalimat tersebut harus
dipisahkan oleh tanda koma.
69. Kunci
:B
Jika terdapat kata tentang sifat Tuhan,
maka penulisannya harus memakai huruf
kapital di awal setiap katanya. Contoh:
Yang Maha Pengasih, dan sebagainya.
70. Kunci
:E
Kata kehabisan bermakna = telah habis.
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71. Kunci
:C
Kata menyederhanakan bermakna mem- buat
jadi. Maka kata yang relevan dengan soal
adalah
mengenyampingkan
bermakna
membuatjadi kesamping.
72. Kunci
:D
Kalimat di atas merupakan luas tak setara
dengan
klausa
bawahan
pengganti
keterangan.
73. Kunci
:C
Kata jatuh merupakan
sebenarnya (denotatif).

makna

yang

74. Kunci
:D
Kalimat baku merupakan kalimat yang jelas,
mudah dipahami, dan biasa digunakan dalam
kehidupan sehari-hari. Kata dilarcmg memiliki
makna yang sama dengan kata tidak.
75. Kunci
:C
Terjadi kerancuan pada paragraf tersebut.
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk
menjadikan pargaraf tersebut menjadi baik,
yaitu:
Mengubah kata tekhnologi menjadi
teknologi.
Mengubah kata bikin menjadi membuat.
Memberi tanda koma setelah kata
demikian.
76. Kunci
:C
Pilihan yang tidak dapat memperbaiki
paragraf tersebut adalah menambahkan
tanda koma di belakang kata Oxford.
77. Kunci
:B
Ide pokok paragraf terdapat di akhir paragraf
yang menekankan bahwa penggunaan kaca
spion cukup sewaktu- waktu.
78. Kunci
:E
Kesimpulan yang tepat adalah kaca spion
dilihat secara sekilas saja (kalimat terakhir).
79. Kunci
:A
Penulisan titel (gelar) setelah nama orang
harus di beri tanda titik. Maka penulisan yang
benar adalah: Prof. Dr. Agung Basuki,
S.E.,Ak.,M.A.
80. Kunci
:B
Kalimat petunjuk adalah kalimat yang
memberikan informasi atau saran tentang
pengunaan suatu benda.
81. Kunci
:B
Kata khusus merupakan kata turunan dari
kata umum. Kata khusus merupakan rincian
dari kata yang menjadi induknya. Maka kata
khusus dari bacaan tersebut adalah pepaya.
82. Kunci
:A
Urutan sebuah karya tulis adalah: judul, kata
pengantar, daftar isi, pendahuluan, inti,
penutuf, dan daftar pustaka.
83. Kunci
:B
Kalimat sebab akibat merupakan kalimat yang
memiliki ikatan dan tetap berhubungan.
Tanda penghubung yang biasa digunakan
adalah: maka, tetapi, oleh karena itu, sebab,
dan Iain-lain.
84. Kunci
:C
Inti dari bacaan adanya mal praktik karena
diagnosis yang berbeda.

85. Kunci
:A
Kalimat
kritik
bertujuan
untuk
memperbaiki kesalahan yang berakibat
fatal.

99. Kunci
:E
Majas personifikasi adalah majas yang
melukiskan benda-benda mati seakanakan menyerupai makhluk hidup.

86. Kunci
:A
Kalimat utama pada umumnya terletak di
awal paragraf, di akhir paragraf, dan
implisit. Untuk bacaan tersebut induk
kalimat terletak di awal paragraf.

100. Kunci
PU : A = B
PK : C = A
S :C=B

87. Kunci
:B
Kata kunci dari bacaan tersebut adalah
sarapan, yang biasa dilakukan pada pagi
hari.
88. Kunci
:B
Kalimat yang berlebihan seringkali berisi
kata idiom yang maknanya kadangkala
melebar atau dibesar-besarkan. Kalimat:
"melihat dengan mata kepalanya sendiri"
dapat diringkas menjadi melihatnya.
89. Kunci
:A
Puisi seringkali menggunakan bahasa
yang singkat (idiom) dan berirama (rima).
90. Kunci
:D
Lempar batu sembunyi tangan artinya
seseorang tidak ingin bertanggung jawab
dari apa yang dilakukannya dan hanya
menuduh orang lain sebagai pelakunya.
91. Kunci
:D
Majas metafora merupakan majas yang
membandingkan
benda
dengan
melukiskan secara langsung atas dasar
sifat yang sama. Kata bulan purnama
memiliki arti wajah yang berseri-seri.
92. Kunci
:A
Generalisasi
merupakan
bentuk
perubahan makna yang cakupan makna
sekarang lebih luas dari makna lampau.
Contoh: berlayar, bapak, saudara, dan
sebagainya.
93. Kunci
:B
Antonim
merupakan
kata
yang
berlawanan makna. Contohnya: timbultenggelam,
tinggi-rendah,
dan
sebagainya.

:E

BAHASA INGGRIS
1.

Kunci
:B
The city of Paris.

2.

Kunci
:E
On the top of the mountain.

3.

Kunci
:D
Pont Neuf is a bridge crossing the Seine
River.

4.

Kunci
:B
Near the Louvre.

5.

Kunci
:D
In ancient times, Paris was on an Island
called lie de la Cite.

6.

Kunci
:D
Subyek kalimat (forty percent) adalah
tunggal dan menerangkan oxygen
(uncountable) dengan tenses simple
present.

7.

Kunci
:A
The village was left uninhabited.
Merupakan bentuk Past Participle yang
menyatakan sebab akibat.

8.

Kunci
:E
Peristiwa terjadi di masa lampau dan
masih terus berlangsung, maka tensesnya
adalah past perfect continuous (had been
+ Ving).

9.

Kunci
:C
Offer = menawari pekerjaan.

10. Kunci
:B
Amir is the only one who is not the
members.

94. Kunci
:D
Polisi sedang berpatroli di jalan raya.
S
P
K

11. Kunci
:A
Pemerintah nampaknya tidak sanggup
mengerjakan proyek tersebut sehingga
ditenderkan ke perusahaan lain.

95. Kunci
:A
Kalimat fakta merupakan kalimat yang
didasarkan dari sumber baik berupa
pengamatan, data, dan sebagainya.

12. Kunci
:C
Ruangan sekolah di lantai dua direnovasi.

96. Kunci
:D
Kalimat poster harus di buat dengan
singkat, padat, dan jelas serta
menggunakan kata yang propaganda.
97. Kunci
:B
Sebuah diskusi harus berjalan dengan
baik tanpa ada pihak merasa terhina atau
semacamnya. Maka dalam diskusi,
bahasa
santun
harus
seringkali
diutamakan.
98. Kunci
:D
Predikat dengan kata kerja intransitif
adalah predikat yang tidak membutuhkan
obyek.
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13. Kunci
:B
Reflection = bayangan.
14. Kunci
Beautifully

:C

15. Kunci
:D
I couldn't either atau neither could I.
16. Kunci
:B
Eventhough = walaupun
17. Kunci
:B
Negara harus meningkatkan produksi
beras (sekarang dan akan datang).
18. Kunci
:C
The farmer left home early in the morning.
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19. Kunci
Should not

:E

20. Kunci
:B
Faktanya orang yang tertabrak sedang
dioperasi sehingga dapat dikatakan bahwa
orang tersebut masih hidup.
21. Kunci
Biography

:C

22. Kunci
:B
Has been playing.
23. Kunci
:C
Kata kerja yang cocok adalah dalam bentuk
V-ing dalam bentuk kalimat pasif.
24. Kunci
:D
The farmer let others plough his fields.

51. Kunci
:E
Merupakan jenis kalimat gerund, maka
kata yang tepat buying (V-ing).

38. Kunci
:C
Kata by (oleh) menunjukkan bahwa
kalimat dalam soal adalah kalimat pasif
dengan keterangan waktu every week.
Maka tenses yang cocok adalah Simple
Present (is/am/are + V3).

52. Kunci
:D
Terdapat dua kalimat yang telah dilakukan
secara berurutan pada masa iampau,
merupakan bentuk Present Participle.
Maka subyek yang tepat adalah having
saved = after he had saved.

39. Kunci
:B
Konjungsi and menunjukkan kesejajaran
antara dua hal atau lebih. Kata kerja
sebelum and adalah to infinitive (to
return). maka kata kerja sesudahnya
harus juga berbentuk to + infinitive (to
renew).

53. Kunci
:B
Must be digunakan untuk simpulan yang
bersifat pasti pada masa sekarang.

40. Kunci
:A
Obligation (keharusan/kewajiban) dalam
bentuk lampau (past tense) dinyatakan
dengan memakai had to.

25. Kunci
:E
Because wood is abundant.
26. Kunci
:A
Konjungsi yang paling tepat adalah for yang
berarti karena/sebab.
27. Kunci
:D
When + klausa present tense, dari konteks ini
menunjukkan
bahwa
induk
kalimat
mempunyai unsur future. Jadi yang paling
tepat: will direct.
28. Kunci
:E
Dalam soal menunjukkan fungsi to-infinitive
sebagai penjelas kata benda (such a nice
man).
29. Kunci
:B
Konjungsi yang tepat adalah
memerlukan keterangan waktu,
konjungsi yang tepat when (ketika).

37. Kunci
:D
Konjungsi yang paling tepat adalah that
(sehingga).

41. Kunci
:C
Setelah kata confessed dapat diikuti
dengan the clause tanpa harus diikuti
that, karena menempati posisi obyek.
42. Kunci
:C
Noun clause harus berupa kalimat berita.
Karena introductory verb adalah asked,
maka konjungsi yang harus digunakan
adalah whether atau if atau kata tanya
yang lain.
43. Kunci
:D
Kata annoyed dapat diartikan karena dia
dikecewakan.

54. Kunci
:E
Their semi-permanent houses sebagai
subyek yang dikenai pekerjaan, maka kata
kerja yang digunakan harus kata kerja
pasif.
55. Kunci
:C
Dilihat dari possessive adjective yang
digunakan adalah their ecological systems,
maka subyek kalimatnya adalah they yang
berubah menjadi reflexive pronoun
themselves.
56. Kunci
:B
Pernyataan ditandai dengan kata no
(hanya menyuruh mobilnya dicat), maka
bentuk yang tepat adalah causative have.
57. Kunci
:D
Until berfungsi sebagai duration of time
dengan bentuk kalimat masa Iampau.
Maka bentuk tensesnya adalah Past
Perfect (had + V3).

yang
maka

44. Kunci
:B
Penyataan ini menggunakan bentuk to
infinitive.

30. Kunci
:D
Kalimat tersebut harus diikuti anak kalimat
yang berpola Wh + S + Verb dan diletakkan
setelah kata from.

58. Kunci
:C
Dalam struktur kalimat pasif, setelah to be
dan V3 hanya dapat disisipi adverb of
manner (---Iy). Maka, jawaban yang cocok
adalah nationally.

45. Kunci
:D
Terdapat dua pekerjaan yang dilakukan
bersamaan. Pekerjaan pertama belum
selesai (past perfect continuous), maka
pekerjaan kedua past tense.

59. Kunci
:A
Fakta dari conditional sentences type I
berbentuk kemungkinan (future).

46. Kunci
:D
Kalimat ini disusun oleh dua kalimat,
yaitu:
 This is the best picture of my mother
(main clause)
 I have ever taken it (adjective
clause)
Kata it menerangkan kata benda, maka
relative pronoun-nva menggunakan
which.

61. Kunci
:A
Bahwa saat ini dia menyukai matematika.

31. Kunci
:E
Kalimat tersebut menunjukkan kata tempat
(the bank), maka konjungsi yang tepat adalah
where.
32. Kunci
:B
Dari percakapan tersebut ada kata no (berarti
bahwa gaun tersebut dibuat oleh orang lain),
maka pola yang digunakan adalah causative
pasif.
33. Kunci
:C
Kalimat tersebut menunjukkan kesimpulan di
waktu lampau, maka jawaban yang sesuai
must + have + V3.
34. Kunci
:B
Pola kalimat termasuk jenis pasif, maka
bentuk yang digunakan Past Participle + V3.
35. Kunci
:D
Jika diartikan, kalimat tersebut menceritakan
tentang buku yang belum dikembalikan dan
denda baru akan dibayarkan setelah buku
dikembalikan. Maka bentuk yang digunakan
adalah Future Tense.
36. Kunci
:E
Jika diartikan, kalimat tersebut berisi
penegasan bahwa gambar tersebut pasti
diambil. Maka bentuk yang cocok adalah
Passive Voice (To be + V3).

47. Kunci
:C
Hear menunjukkan suatu aktivitas yang
sedang berlangsung, maka tenses yang
tepat adalah Present Continuous Tense
(S + be + Ving).
48. Kunci
:B
Penempatan adverb of frequency (ever)
harus diletakkan sebelum kata kerja.
49. Kunci
:E
Yang dibutuhkan ibu adalah pembantu
(assistants).
50. Kunci
:D
Jenis kalimat tersebut negative, maka
elliptic structure-nya: neither atau either.
Sehingga, neither have I atau I haven'
either.
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60. Kunci
:D
Pola yang digunakan adalah causative
have dalam tenses present (we are going
...).

62. Kunci
:D
Kami bertanya kepada seorang polisi untuk
menanyakan arah ke museum.
63. Kunci
:E
Merupakan jenis kata possessive pronoun,
yaitu kata ganti kepunyaan yang tidak
diikuti oleh kata bendanya.
64. Kunci
:A
Merupakan dua kejadian yang saling
bertolak belakang, maka konjungsi yang
paling cocok adalah even though
(meskipun).
65. Kunci
:B
Kata since merupakan adverb of time
(keterangan waktu) yang diikuti oleh
bentuk present perfect.
66. Kunci
:B
Salah satu ciri dari dependent clause
adalah diawali oleh kata sambung.
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67. Kunci
:B
Each of them artinya setiap ruangan kelas
dengan bentuk singular.
68. Kunci
:D
Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak
langsung mengenai apa yang ditanyakan,
maka secara implisit diikuti kata (that) lalu
where he came from.
69. Kunci
:E
Kata yang tepat adalah unstable (tidak stabil)
70. Kunci
:C
Jika diartikan: aliran sungai dan lontaran air
ke permukaan dikarenakan oleh tekanan yang
lebih besar (greater pressure).
71. Kunci
:D
Kata
"used
to"
digunakan
untuk
membandingkan waktu lampau dan waktu
kini, dan seringkali menunjukkan makna
kebiasaan atau pengulangan.
72. Kunci
:A
Kata "had" dalam kalimat tersebut berarti
"menyuruh" dan membentuk struktur
"causative" aktif, sehingga kata kerja
dibelakangnya harus berbentuk infinitive
tanpa "to", yaitu "practice" (berlatih).
73. Kunci
:C
Salah satu ungkapan bahasa Inggris untuk
menyatakan "lebih baik" adalah "had better
+V1". Jadi , "had better reserve" (lebih baik
memesan) merupakan pilihan yang tepat
untuk kalimat tersebut.
74. Kunci
:A
Ungkapan "the first to break" dalam kalimat
terebut berasal dari bentuk panjang "the first
man who broke". Frasa "man who broke"
dengan kata kerja bentuk lampau ini dapat
diganti dengan struktur "to +V1", yaitu "to
break".
75. Kunci
:E
Kata ganti orang yang paling tepat adalah
"who", karena berfungsi sebagai pengganti
subjek dalam anak kalimat tersebut.
76. Kunci
:D
Kata "of" sebagai kata depan jika diikuti kata
ganti orang, maka harus berbentuk objek,
sehigga pilihanyang tepat adalah "us girls".
77. Kunci
:D
Kata bilangan penunjuk urutan (ordinals)
biasanya didahului sebuah kata sandang
tentu (definite determiner) yaitu " the".
78. Kunci
:B
Kata "time" termasuk kata benda tak dapat
dihitung (uncountable), jadi untuk menyatakan
"begitu sedikit waktu" yang tepat adalah "so
little time". "Little" hanya digunakan pada kata
benda tak dapat dihitung.
79. Kunci
:A
Kalimat tersebut berbentuk Present Perfect
Tense (hasn't seen). Jika keterangan
waktunya menunjuk pada suatu titik waktu
tertentu ("three years ago", misalnya dihitung
dari tahun 2008 titik waktunya adalah tahun
2005), maka kata depan yang harus dipakai
adalah "sejak" (since).
80. Kunci
:B
Kata "tastes" (terasa, rasanya) harus diikuti
jenis kata sifat, yaitu "strong" (kental)

81. Kunci
:E
"Such" digunakan secara khusus untuk
menunjukkan suatu ciri bentuk benda
tertentu (identity of type). Contoh lain:
"They regulary get'The Daily Courier'. I
wouldn't read such a paper"
82. Kunci
:A
Frasa kata benda dalam bahasa Inggris
pada umumnya berstruktur MD (yang
diterangkan terletak dibelakang (yang
menerangkan ). Jadi, berbalikan dengan
frasa kata benda bahasa Indonesia yang
berstruktur MD. Kata "tea" adalah
menerangkan (M) dan "cup" adalah yang
diterangkan (D). Struktur "noun phrase"
seperti ini dalam bahasa Inggris dikenal
sebagai "Modifier-Head" (MH)
83. Kunci
:C
Kalimat itu tepat jika dilengkapi dengan
subjek dan kata kerja berbentuk waktu
Simple Present Tense, yaitu "I finish"
84. Kunci
:D
Kalimat itu menggunakan Comparative
Degree. Jika terdiri dari dua suku kata,
untuk menyatakan lebih, maka cukup
memberi imbuhan "-er" dan diikuti "than".
Jadi, pilihan yang benar adalah "prettier
than".
85. Kunci
:C
Main clause ini membutuhkan Noun atau
noun clause yang berfungsi sebagai objek
dari Verb to determine agar main clause
diatas menjadi lengkap.
86. Kunci
:E
Adjective clause membutuhkan a
conjunction (kata hubung), a subject, and
a verb untuk menjadi sebuah adjective
clause yang lengkap.
87. Kunci
:C
Subject dalam kalimat tersebut adalah
forests yang merupakan noun plural
(jamak) dari kata forest. Sedangkan Verb
dalam kalimat tersebut adalah stabilize
yang artinya adalah menstabilkan. Yang
dibutuhkan adalah noun yang berfungsi
sebagai object untuk verb stabilize yang
merupakan verb (kata kerja) transitif,
maka verb ini memerlukan objek.
88. Kunci
:A
Verb made membutuhkan objek yang
berupa noun. Seiain itu juga terdapat
paralel noun dalam soal ini yang ditandai
dengan kata and yang setelahnya ada
noun uniformity, sehingga kata sebe- lum
and juga harus noun.
89. Kunci
:C
Kalimat diatas sudah terdapat verb (was
backed) dan tidak ada conjungtion,
sehingga yang dibutuhkan adalah subject.
90. Kunci
:D
Kalimat dalam soal terdapat verb (will
arrive) dan tidak ada conjungtion. Jadi,
yang dibutuhkan adalah pelengkap.
91. Kunci
:E
Pada kalimat tersebut memiliki 1 verb (is
attending) dan tidak ada conjungtion,
sedangkan George merupakan appositife.
Jadi, kalimat tersebut membutuhkan
subject yaitu my friends.
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92. Kunci
:A
Playing bukan merupakan kata kerja,
namun sebagai kata sifat yang tidak
memerlukan be dan kata kerja yang
sebenarnya dalam kalimat ini adalah is.
93. Kunci
:D
Kalimat di atas terdiri dari dua clause yang
membutuhkan adverb connector untuk
menghubungkannya. Pada klausa pertama
terdapat kata kerja was dan subyeknya
belum ada. Pada kalimat di atas terdapat
tanda koma berarti adverb connectornya di
depan sebelum subyek.
94. Kunci
:C
Alasannya: Setiap kalimat dalam bahasa
Inggris wajib ada subjek dan kata kerja.
Yang hilang pada kalimat dalam soal
adalah kata kerja. Kalimat ini kalimat
sederhana, memberikan definisi Eifel
Tower dan kata landmark berfungsi
sebagai kata benda.
95. Kunci
:A
Seharusnya jawaban yang tepat adalah If
Milk Should, namun if dapat dihilangkan
sehingga inversi terjadi \agi dan menjadi
jawaban Should milk.
96. Kunci
:A
Seharusnya Model
97. Kunci
:D
Seharusnya takes
98. Kunci
:D
Seharusnya in
99. Kunci
:C
Seharusnya has been
100. Kunci
:C
Seharusnya effortless

SEJARAH
1.

Kunci
:C
Undang-undang
tentang
Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah
Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2002 yang diputuskan
dengan persetujuan bersama antara DPR
Rl dan Presiden Rl.

2.

Kunci
:D
Tugas pokok kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah memelihara keamanan
dan ketertiban, menegakkan hukum, dan
memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat.

3.

Kunci
:B
Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU tentang
kepolisian,
KapoIri
diangkat
dan
diberhentikan oleh presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
atau DPR.

4.

Kunci
:A
Berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU tentang
kepolisian, jabatan penyidik dan penyidik
pembantu adalah jabatan fungsional yang
pejabatnya diangkat dengan keputusan
KapoIri.
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5.

6.

7.

8.

9.

Kunci
:C
Pasal 16 ayat 2 UU tentang kepolisian
Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
Tindakan penyelidikan dan penyidikan
dilaksanakan jika memenuhi syarat berikut.
tidak bertentangan dengan aturan hukum
selaras dengan kewajiban hukum harus patut,
masuk akal, dan termasuk lingkungan
jabatannya
pertimbanganyanglayakberdasarkan keadaan
yang memaksa menghormati hak asasi
manusia

11. Kunci
:C
Kasus yang ditangani polisi mencakup
berbagai kasus, terutama kasus pidana
umum yang menyangkut kasus kejahatan
dan berbagai kasus pelanggaran.

Kunci
:C
Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, seorang calon
harus memenuhi syarat sekurangnya sebagai
berikut.
warga negara Indonesia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa
setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
berpendidikan paling rendah Sekolah
Menengah Atas atau yang sederajat berumur
paling rendah 18 tahun sehat jasmani dan
rohani tidak pernah dipidana karena
melakukan suatu kejahatan berwibawa, jujur,
adil, dan berkelakuan tidak tercela lulus
pendidikan dan pelatihan pembentukan
anggota kepolisian.

13. Kunci
:C
Pada tanggal 29 September 1945
Presiden Sukarno melantik R.S. Sukanto
Cokrodiatmojo menjadi Kepala Kepolisian
Negara (KKN).

Kunci
:D
UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia pasal 30 ayat 2
menyatakan bahwa usia maksimum pensiun
anggota Kepolisian Republik Indonesia
adalah 58 tahun, dan bagi anggota yang
memiliki keahlian khusus dan sangat
dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat
dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.
Kunci
:E
Komisi Kepolisian Nasional bertugas:
membantu presiden dalam menetapkan arah
kebijakan Kepolisian Negara Republik
Indonesia memberikan pertimbangan kepada
presiden
dalam
pengangkatan
dan
pemberhentian KapoIri.
Kunci
:A
Organisasi Polri disusun secara berjenjang
dari tingkat pusat sampai ke kewiiayahan.
Organisasi Polri tingkat pusat disebut
Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi
Polri tingkat kewiiayahan disebut Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di
tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik
Indonesia Resort (Polres) di tingkat
kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah
kecamatan.

10. Kunci
:B
Pada awalnya kepolisian berada dalam
lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dengan nama Djawatan Kepolisian Negara
yang hanya bertanggung jawab masalah
administrasi, sedangkan masalah operasional
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan
Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.
11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang
bertanggung jawab langsung kepada Perdana
Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap
tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara
hingga saat ini.

12. Kunci
:A
Kepolisian modern Hindia Belanda yang
dibentuk antara tahun 1897-1920
merupakan cikal bakal dari terbentuknya
Kepolisian Negara Republik Indonesia
saat ini.

14. Kunci
:A
Pada masa kabinet presidensial, pada
tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap.
Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan
bahwa Polri dipimpin langsung oleh
presiden/wakil presiden dalam kedudukan
sebagai perdana menteri/wakil perdana
menteri.
15. Kunci
:E
Pada masa Orde Lama sesuai dengan
Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas,
dan tanggung jawab Polri ditentukan
sebagai berikut.
Alat Negara Penegak Hukum.
Koordinator Polsus.
Ikut serta dalam pertahanan.
Pembinaan Kamtibmas.
Kekaryaan.
Sebagai alat revolusi
16. Kunci
:D
Tangkai padi dan kapas dalam logo Polri
menggambarkan cita-cita bangsa menuju
kehidupan adil dan makmur, sedangkan
29 daun kapas dengan 9 putik dan 45
butir padi merupakan suatu pernyataan
tanggal pelantikan Kapolri pertama 29
September 1945 yang dijabat oleh
Jenderal Polisi Raden Said Sukanto
Cokrodiatmojo.
17. Kunci
:A
Perisai yang ada pada lambang logo
Kepolisian Republik Indonesia bermakna
pelindung rakyat dan negara.
18. Kunci
:C
Unsur pimpinan Mabes Polri adalah
Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah
Pimpinan Polri yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.
19. Kunci
:B
Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe
A, dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini
hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro
Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin
seorang perwira tinggi berpangkat
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen),
sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi
berpangkat Brigadir Jenderal Polisi
(Brigjen).
20. Kunci
:E
Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan
hak bagi peiapor. Dalam SP2HP, di sisi
pojok kanan atas tertera kode yang
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mengindikasikan keterangan-keterangan
berikut.
A1: Perkembangan hasil penelitian
Laporan;
A2: Perkembangan hasil penyelidikan
belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan
dilakukan penyidikan;
A4: Perkembangan hasil penyidikan;
A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian
Penyelidikan)
21. Kunci
:B
Komnas HAM adalah lembaga independen
yang bersifat mandiri yang bertugas dan
berwenang untuk memberikan pendapat
dalam perkara-perkara tertentu yang
sedang dalam proses peradilan. Anggota
Komnas HAM berjumlah 35 orang yang
dipilih oleh DPR dan dilantik oleh presiden
selaku kepala negara.
22. Kunci
:E
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) sebagai berikut.
Pengkajian dan penelitian
Penyuluhan
Pemantauan
Mediasi
23. Kunci
:A
Pasal 30 ayat 1 mencantumkan hak dan
kewajiban setiap warna negara untuk
usaha pertahanan dan keamanan negara.
24. Kunci
:E
Komnas HAM adalah lembaga independen
yang bersifat mandiri yang bertugas dan
berwenang untuk memberikan pendapat
dalam perkara-perkara tertentu yang
sedang dalam proses peradilan. Dengan
demikian, Komnas HAM melakukan
sebagian dari fungsi peradilan sehingga
berada di bawah pengawasan Mahkamah
Agung.
25. Kunci
:B
Hak pekerja untuk memeroleh upah
berdasarkan standar UMR yang ditetapkan
diatur dalam UU. No 13 tahun 2003
tentang Ketenegakerjaan
26. Kunci
:B
Hak asasi manusia merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng,
oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
Berdasarkan
Pertimbangan
tersebut
Pemerintah Indonesia menetapkan UU Rl
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
27. Kunci
:A
Pasal 28A UUD Republik Indonesia tahun
1945 mengatur tentang hak hidup, yaitu:
Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
28. Kunci
:C
UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang
mengatur tentang hak memeroleh
pendidikan tercantum pada Pasal 28C
yang berbunyi "(1) Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
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budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia. (2)
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya'.'
29. Kunci
:B
Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM, Pelanggaran hak asasi manusia adalah
setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja
maupun tidak disengaja atau kelalaian,
membatasi, dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan
tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang
adil dan benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku. Emansipasi merupakan
penyetaraan atau persamaan derajat, baik
dari status sosial, suku, ras, maupun gender
dan bukan merupakan pelanggaran hak asasi
manusia.
30. Kunci
:B
Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 pasal 79
ayat 1, Sidang Paripurna adalah pemegang
kekuasaan tertinggi Komnas HAM, sidang
paripurna yang nantinya menetapkan
peraturan tata tertib, program kerja, dan
mekanisme kerja Komnas HAM.
31. Kunci
:C
Implikasi dari pemerintahan desentralisasi
adalah sebagian kewenangan pemerintah
pusat ditangani langsung oleh pemerintah
daerah. Dalam hal ini berdasarkan UU No.
32/2004, daerah yang diberi wewenang
adalah daerah tingkat II. Mereka diberi hak
otonomi mengurus rumah tangganya sendiri.
32. Kunci
:C
Salah satu sistem pemerintahan parlementer
memiliki ciri-ciri kepala pemerintahan
dipegang oleh perdana menteri, sedangkan
kepala negara dipegang oleh presiden atau
raja.
33. Kunci
:A
Kekurangan
sistem
pemerintahan
presidensial, yaitu:
Keputusan tidak tegas karena pembuatan
keputusan atau kebijakan publik secara
tawar-menawar antara eksekutif dengan
legislatif.
Sistem pertanggungjawaban tidak jelas.
Tidak ada pengawasan langsung legislatif
terhadap kekuasaan eksekutif.
34. Kunci
:B
Sistem pemerintahan parlementer diterapkan
pada konstitusi RIS 1949. Berdasarkan sistem
pemerintahan ini, kepala negara dipimpin oleh
presiden dan kepala pemerintahan dipimpin
oleh perdana menteri.
35. Kunci
:D
Jika kelemahan sistem presidensial yang
diterapkan dibawah Undang-Undang Dasar
1945 yang cenderung sangat executive heavy
sudah dapatdiatasi melalui pembaharuan
mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan
dalam Undang-Undang Dasar ini, maka
ekses-ekses atau efek samping dalam prakek
penyelenggaraan
sistem
pemerintahan
presidensial seperti selama ini terjadi tidak
perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem
presidensial justru lebih menjamin stabilitas
pemerintahan.

36. Kunci
:A
Presiden dan wakil presiden merupakan
satu institusi penyelenggara kekuasaan
eksekutif negara yang tertinggi di bawah
UUD 1945. Dalam sistem ini tidak dikenal
dan tidak perlu dibedakan adanya kepala
negara dan kepala pemerintahan.
Keduanya adalah presiden dan wakil
presiden.
Dalam
menjalankan
pemerintahan negara, kekuasaan dan
tanggung jawab politik berada di tangan
presiden (concentration of power and
responsibility upon the president).
37. Kunci
:C
Tuntutan pemberhentian presiden dan/
atau wakil presiden yang didasarkan atas
tuduhan pelanggaran atau kesalahan,
terlebih dulu harus dibuktikan secara
hukum melalui proses peradilan di
Mahkamah Konstitusi. Jika tuduhan
bersalah itu dapat dibuktikan secara
hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
Barulah atas dasar itu, MPR, yaitu sidang
gabungan antara Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah,
bersidang dan secara resmi mengambil
putusan pemberhentian.
38. Kunci
:C
Kewenangan pemerintah pusat dalam
penyelenggaraan
desentralisasi
syaratnya antara lain pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah dengan
daerah otonom. Dalam bidang fiskal atau
moneter misalnya mencetak uang dan
menentukan nilai mata uang, menetapkan
kebijakan
moneter,
pengendalikan
peredaran uang, dan sebagainya.
39. Kunci
:A
Sistem pemerintahan kerajaan diperintah
oleh seorang Raja yang mendapatkan
kekuasaan berdasarkan hak waris
dengan waktu seumur hidup, sedangkan
sistem pemerintahan republik dikepalai
oleh seorang presiden yang dipilih oleh
rakyat untuk jangka waktu tertentu. Jadi,
yang membedakan sistem pemerintahan
kerajaandanrepublikadalahpengangkatan
masa jabatan kepala negara.
40. Kunci
:D
Pemerintah
pusat
memberikan
kekuasaan kepada daerah dengan asas
tugas pembantuan, hal tersebut
dikarenakan pemerintah pusat memiliki
keterbatasan dalam menyelesaikan
urusan-urusan yang ada di daerah
sehingga pemerintah pusat memberikan
tugas pembantuan tersebut kepada
pemerintah daerah.
41. Kunci
:D
Pancasila sebagai paradigma mencakup
pembangunan politik, ekonomi, sosial
budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Seementara
itu,
pembangunan
kepribadian bangsa timbul atas kebiasaan
dan adat bangsa tersebut.
42. Kunci
:E
Asas kebudayaan, secara yuridis
Pancasila telah dimiliki oleh bangsa
Indonesia dalam hal adat-istiadat dan
kebudayaan.
Asas religius, toleransi beragama yang
didasarkan pada nilai-nilai religius telah
mengakar kuat dalam kehidupan seharihari masyarakat Indonesia.
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Asas kenegaraan, karena Pancasila
merupakan jati diri bangsa dan disahkan
menjadi dasar negara, maka secara
langsung bangsa Indonesia ber-Pancasila
sebagai asas kenegaraan.
43. Kunci
:B
Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis,
antisipatif, dan senantiasa mampu
menyesuaikan dengan perkembangan
zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta dinamika perkembangan aspirasi
masyarakat.
Keterbukaan
ideologi
Pancasila bukan berarti mengubah nilainilai dasar yang terkandung di dalamnya,
namun mengeksplisitkan wawasannya
secara lebih konkret sehingga memiliki
kemampuan
yang
reformatif
untukmemecahkan
masalah-masalah
aktual yang selalu berkembang.
44. Kunci
:A
Makna konstitusi tidak sekadar naskah
yang memuat ketentuan hukum dasar. Di
dalamnya terkandung kehidupan sosial
politik suatu bangsa yang menjadi
pedoman
bernegara.
Keberadaan
konstitusi dalam negara pada prinsipnya
untuk membatasi kekuasaan pemerintah
dan jaminan atas hak politik rakyat.
Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan
kekuasaan parlemen dan lembagalembaga hukum.
45. Kunci
:D
Ciri-ciri ideologi terbuka adalah:
 nilai-nilai dan cita-cita digali dari
kekayaan adat istiadat, budaya, dan
religius masyarakatnya
 menerima reformasi
 penguasa bertanggung jawab pada
masyarakat sebagai pengemban
amanat rakyat
46. Kunci
:D
Perwujudan Pancasila sebagai ideologi
nasional yang berarti menjadi cita-cita
penyelenggaraan bernegara. Visi ideal,
yaitu cita-cita luhur sebagaimana
termaktub dalam pembukaan UndangUndang
Dasar
Negara
RepublikIndonesiaTahun 1945yaitu pada
alinea keempat. Pancasila merupakan
rangkaian kesatuan dan kebulatan yang
tidak terpisahkan karena setiap sila dalam
pancasila mengandung empat sila lainnya
dan kedudukan dari masing-masing sila
tersebut tidak dapat ditukar tempatnya
atau dipindah-pindahkan.
47. Kunci
:B
Nilai instrumental pancasila merupakan
penjabaran dari nilai dasar yang
merupakan arahan dalam kurun waktu dan
kondisi tertentu. Nilai instrumental bersifat
kontekstual dan disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Nilai instrumental
dapat ditemukan pada: UUD 1945,
Ketetapan
MPR,
Undang-Undang,
pertaturan pemerintah, dan peraturan
perundangan lainnya.
48. Kunci
:A
Setelah amendemen UUD 1945, terdapat
beberapa lembaga negara yang baru, yaitu
DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Yudisial, dan KPU.
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49. Kunci
:E
Pancasila sebagai paradigma, artinya nilainilai dasar pancasila secara normatif menjadi
dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur
segenap aspek pembangunan nasional yang
dijalankan di Indonesia. Pembangunan
dilaksanakan di berbagai bidang yang
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia
yang mengacu pada standar nilai Pancasila
adalah maksud dari Pancasila sebagai
paradigma pembangunan.
50. Kunci
:E
Setelah amendemen, MPR memiliki
kewenangan untuk mengubah UUD, melantik
presiden dan wakil presiden, memberhentikan
presiden dan wakil presiden dalam masa
jabatannya, dan MPR tidak lagi berwenang
untuk memilih presiden dan wakil presiden
serta tidak lagi menyusun GBHN.
Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR
dan anggota DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum (Pemilu).
51. Kunci
:B
Berdasarkan aturan peralihan pasal IV,
"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan
Undang-Undang
Dasar
ini,
segala
kekuasaannya dijalankan oleh presiden
dengan bantuan sebuah komite nasional."
52. Kunci
:A
Pada KTT ASEAN di Bali 1976, telah
ditandatangani oleh para menteri luar negeri
dengan disaksikan oleh para kepala
pemerintahan yang kemudian dokumen
perjanjian tersebut dikenal dengan nama
Agreement on the Establishment of the
ASEAN Secretariat yang antara lain
menyatakan bahwa tempat kedudukan
Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota
negara Rl.
53. Kunci
:C
Indonesia telah terpilih sebagai anggota
Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan
perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada
resumed session Sidang Majelis Umum PBB
ke-65 di New York, tanggal 20 Mei 2011.
Sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden
Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota
memberikan suaranya. Selain Indonesia,
terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai
anggota DHAM untuk periode 2011-2014,
yaitu: Filipina, India, Kuwait, Republik Ceska,
Rumania, Chili, Kosta Rika, Peru, Italia,
Austria, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan
Benin.
54. Kunci
:E
KAA menyepakati Dasasila Bandung yang
dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi
penyelenggaraan hubungan dan kerja sama
antarbangsa. Sejak saat itu proses pendirian
GNB semakin mendekati kenyataan. Dalam
proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran
kunci sejak awal adalah Presiden Mesir
Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana
Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India
Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia
Sukarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz
Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal
sebagai para pendiri GNB.
55. Kunci
:A
Latar belakang didirikannya Gerakan Non
Blok (GNB), yaitu:

KAA di Bandung, pada 1955.




Adanya krisis Kuba
Ketegangan antara Blok Barat dan
BlokTimur.

56. Kunci
:A
Tujuan OPEC (Organization Petroleum
Exporting Countries) sebagai berikut.

mengatur tata niaga pemasaran
minyak

menjaga dan menetapkan stabilitas
harga minyak

menghimpun
negara-negara
produsen dan pengekspor minyak
57. Kunci
:A
Dalam hukum internasional, tahapan
pembuatan hukum internasional diatur
dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang
Hukum
(Perjanjian)
Internasional.
Konvensi tersebut mengatur tahap-tahap
pembuatan perjanjian baik bilateral (dua
negara) maupun multilateral (banyak
negara). Tahap-tahapan tersebut adalah
sebagai berikut.
•
Perundingan (negotiation);
•
Penandatanganan (signature);
•
Pengesahan (ratification).
58. Kunci
:A
Setelah sepakat untuk memproklamirkan
proklamasi, Ir. Sukarno yang menuliskan
konsep naskah proklamasi, sedangkan
Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo
menyumbangkan pikiran lisan. Kalimat
pertama naskah proklamasi merupakan
saran dari Mr. Ahmad Subarjo,
sedangkan kalimat terakhir merupakan
sumbangan pikiran dari Moh. Hatta
mengenai pengalihan kekuasaan.
59. Kunci
:B
Prinsip-prinsip pada pelaksanaan politik
luar negeri Indonesia bebas aktif, di
antaranya:
 Negara Indonesia menjalankan
politik damai
 Indonesia membantu pelaksanaan
keadilan sosial internasional dengan
berpedoman pada piagam PBB
Indonesia bersahabat dengan
segala bangsa atas dasar saling
menghargai dengan tidak ikut
campur urusan pemerintah negara
lain.
60. Kunci
:E
Perjanjian bilateral merupakan perjanjian
yang disepakati antara dua negara,
sedangkan
perjanjian
multilateral
merupakan perjanjian yang disepakati
oleh banyak negara atau lebih dari dua
negara. Jadi, yang membedakan
perjanjian bilateral dan multilateral adalah
jumlah anggota atau pesertanya.
61. Kunci
:C
Indonesia terkenal dengan budayanya
yang beragam, salah satunya batik.
Corak batik yang terkenal di Indonesia
salah satunya corak batik mega mendung
yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa
Barat.
62. Kunci
:A
Berbagai jenis tarian yang ada di
Indonesia dan berasal dari berbagai
daerah merupakan salah satu kekayaan
budaya Indonesia. Tarian yang terkenal
seperti tari jaipong dari Jawa Barat, tari
kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera
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Barat, tari topeng dari Betawi, dan tari
saman dari Aceh.
63. Kunci
:A
Danau Toba merupakan danau terbesar di
Indonesia yang terbentuk akibat letusan
gunung berapi purba sehingga membentuk
sebuah cekungan yang sekarang menjadi
sebuah danau dengan pulau di tengahnya
yaitu Pulau Samosir, Danau Toba terletak
di Provinsi Sumatera Utara.
64. Kunci
:E
Cartenz Pyramid adalah puncak tertinggi di
Indonesia. Meskipun berada di daerah
Tropis, namun puncaknya diselimuti oleh
salju abadi. Gunung Puncak Carstenz
Pyramid memiliki ketinggian mencapai
4.884 mdpl dan merupakan gunung
tertinggi di Indonesia.
65. Kunci
:B
Daerah Indonesia sebagian besarnya
merupakan daerah perairan yang
menyebabkan banyaknya jembatan yang
menghubungkan antarpulau maupun
antardaerah yang terpisah oleh sungai.
Jembatan terpanjang yang ada di
Indonesia adalah Jembatan Suramadu,
jembatan yang berdiri di Selat Madura dan
dapat menghubungkan jalur transportasi
antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura.
Panjang jembatan ini yakni 5.483 meter
dan lebar 30 meter.
66. Kunci
:A
Ngaben merupakan upacara pembakaran
jenazah
yang
merupakan
adat
kepercayaan umat Hindu. Makna dari
upacara
ngaben
sendiri
adalah
mengembalikan orang yang sudah
meninggal kembali ke tempat asalnya.
67. Kunci
:D
Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah
adat dengan ciri khas masing-masing
seperti rumah joglo dari suku Jawa yang
ada di JawaTengah dan Jawa Timur,
Rumah Kasepuhan dari suku Sunda di
daerah Jawa Barat, dan Rumah Gadang
yang terkenal dari suku Minangkabau di
Sumatera Barat.
68. Kunci
:C
Indonesia dilewati garis bujur khatulistiwa
0° yang tepatnya melewati kota Pontianak,
Kalimantan Barat.
69. Kunci
:A
Indonesia kaya akan kebudayaan khas
dari setiap daerahnya, salah satunya
adalah kesenian Ondel-ondel yang
merupakan seni budaya khas dari Betawi.
70. Kunci
:A
Indonesia memiliki 5 pulau terbesar yang
tersebar di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia, kelima pulau tersebut
masing-masing memiliki sebutan lain.
Pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau
Papua yang memiliki sebutan lain New
Guinea dengan luas wilayah sekitar
786.000 km2, pulau terbesar kedua yaitu
Pulau Kalimantan dengan sebutan Borneo,
pulau terbesar ketiga adalah Pulau
Sumatra yang memiliki sebutan Andalas,
disusul Pulau Sulawesi dengan sebutan
Celebes, dan pulau kelima terbesar adalah
Pulau Jawa dengan sebutan lain The Java.

SERI SOAL : 01

KUNCI JAWABAN DAN PENYELESAIAN TRY OUT BINTARA

71. 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.
72. Kunci
:A
Proses
disosiatif
merupakan
cara
bertentangan dengan seseorang ataupun
kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.
73. 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.
74. Kunci
:A
Fungsi pengendalian sosial, yaitu:
 Mempertebal keyakinan masyarakat
tentang kebaikan norma
 Mengembangkan rasa malu
 Mengembangkan rasa takut
 Menciptakan sistem hukum
75. Kunci
:A
Bentuk afeksi adalah suatu tindakan yang
diwujudkan dalam bentuk kasih sayang.
Misalnya kasih sayang seorang kakak
terhadap adiknya.
76. Kunci
:D
Lembaga sosial yang menurut manfaatnya
dianggap sangat penting untuk menuntun
manusia dalam rangka menemukan
kedamaian hakiki adalah lembaga agama.
77. Kunci
:B
Sistem administrasi negara yang baik dan
benar mewujudkan pelaksanaan birokrasi
yang tertib dan teratur.
78. Kunci
:B
Kebiasaan (folkways) merupakan suatu
bentuk perbuatan berulang - ulang, bentuk
yang sama yang dilakukan secara sadar dan
mempunyai tujuan yang jelas.
79. Kunci
:E
Unsur-unsur struktur sosial, yaitu: lembaga
sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial.
80. Kunci
:D
Berdasarkan analisis sosiologis maka dalam
partai tersebut masih mengembangkan
primordialisme yaitu kesetiaan yang
mendasar terhadap kelompoknya.
81. 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).
82. Kunci
:E
Kontravensi adalah proses disosiatif yang
mengarah pada penghancuran lawan secara
tidak langsung (Sri dan Yusniati, 2007:131).
83. Kunci
:A
"Peran nilai dan norma dalam yang ada di
masyarakat sebagai pengendali agar tercipta
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat"
(Sri dan Yusniati, 2007:21).
84. 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).
85. Kunci
:C
Apabila berkaitan dengan norma maka di
antara pilihan itu yang mendekatinya
adalah mengembangkan prinsip benar
salah.
86. 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).
87. 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).
88. 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).
89. 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.
90. 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.
91. Kunci
:B
Mengucapkan salam ketika bertemu,
menganggukkan kepala sebagai tanda
hormat kepada orang lain, serta
membuang sampah pada tempatnya,
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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.
92. 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
ada dalam masyarakat telah dipatuhi
dan dilaksanakan secara terus
menerus.
 Tertib sosial, suatu keadaan dalam
masyarakat yang sudah teratur.
93. 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.
94. 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.
95. 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.
96. 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.
97. 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.
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98. 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.
99. 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.
100. Kunci
:A
Ciri-ciri stratifikasi terbuka adalah:
 Mobilitas sosial vertikal cukup tinggi.
 Pelapisan sosial pada umumnya
berdasarkan
kriteria
pendidikan/keahlian.
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