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BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 1111 s.d.s.d.s.d.s.d. 3.3.3.3.

(1) Walau pada beberapa sisi terlihat kusam dengan lumut yang menempel pada dinding tembok
benteng, kemegahannya masih terasa. (2) Saat berdiri di depan gerbangnya yang kokoh, saya mendadak
membayangkan kehebatan Kesultanan Gowa membangun benteng ini. (3) Dari 17 benteng yang dibangun
di sekeliling kota, Fort Rotterdam merupakan benteng yang masih tersisa hingga saat ini dan masih
terpelihara keasliannya. (4) Dari segi arsitektural benteng ini menampilkan bangunan berbentuk mirip penyu
hendak merangkak turun ke lautan. (5) Untuk itu, benteng ini dinamai Benteng Panyua (Penyu), sebagai
representasi kejayaan Kesultanan Gowa yang senantiasa meraih kemenangan di darat maupun di laut.

1. Ide pokok kutipan paragraf tersebut adalah ….
A. Benteng Fort Rotterdam
B. Kesultanan Gowa yang hebat
C. 17 benteng yang megah
D. benteng yang mirip penyu
E. kekaguman terhadap sultan

2. Di manakah letak Benteng Panyua (Penyu)?
Jawaban pertanyaan berdasarkan kutipan tersebut adalah ....
A. Fort
B. Gowa
C. Rotterdam
D. Kesultanan
E. Kota Rotterdam

3. Opini dalam kutipan paragraf tersebut terdapat pada kalimat ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 5
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 4444 dandandandan 5.5.5.5.

(1) Persoalan susu formula itu sudah jernih. (2) Penelitian IPB pada tahun 2003 – 2006 ini harus
dilihat dari tujuan penelitiannya. (3) Riset akademis ditujukan untuk riset-riset selanjutnya. (4) Karena itu,
riset pun masih dilakukan hanya pada mencit atau anak tikus. (5) Hanya saja, Indah (peneliti YLKI)
menyesalkan bahwa riset akademis yang dipakai untuk riset berikutnya malah dipublikasikan dalam situs
yang bebas diakses oleh publik. (6) Namun, tegasnya, penelitian IPB yang dilakukan oleh Sri Estuningsih itu
jelas-jelas tidak berlaku untuk bayi manusia. (7) Hasil penelitian memang memerlukan biaya yang besar dan
justifikasi para pakar.

4. Kalimat utama kutipan paragraf tersebut terdapat pada nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
E. 7

5. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam kutipan paragraf tersebut terdapat pada nomor ….
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E. 7

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 6666 s.d.s.d.s.d.s.d. 8.8.8.8.

(1) Teori hukuman alam tersebut mempunyai pandangan bahwa hukuman buatan itu tidak perlu
diadakan seperti hukuman yang diberikan secara sengaja oleh seseorang kepada orang lain yang
melakukan kesalahan atau pelanggaran, tetapi hendaknya anak dibiarkan berbuat salah atau pelanggaran
biar alam sendiri yang akan menghukumnya. (2) Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Umar
Muhammad Al-Taumy Al-Syaibany. (3) Beliau mengatakan bahwa alam natural bukan saja mencakup
segala makhluk, melainkan juga merangkum sistem, peraturan atau undang-undang alam yang semua
bagian alam tunduk kepada dasar-dasarnya dan sesuatu itu terjadi atau berlaku mengikuti ketentuan
persyaratan di sekelilingnya. (4) Seperti anak yang senang memanjat pohon adalah wajar dan logis, apabila
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suatu ketika ia jatuh. (5) Jatuh ini merupakan hukuman menurut alam sebagai akibat dari perbuatannya
sering memanjat pohon. (6) Dengan pengalamannya tersebut anak merasa akibatnya dan akan belajar
sendiri dengan pengalamannya.

6. Kalimat fakta paragraf tersebut terdapat pada nomor ....
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

7. Tujuan penulis melalui paragraf tersebut adalah ....
A. alam natural bukan saja mencakup segala makhluk, melainkan juga merangkum sistem
B. hendaknya anak dibiarkan berbuat salah dan kita tinggal melihat dan menghukumnya
C. sesuatu itu dapat terjadi atau berlaku mengikuti ketentuan persyaratan di sekelilingnya
D. hukuman buatan tidak perlu diadakan karena alam sendiri yang akan menghukumnya
E. anak yang senang memanjat pohon adalah wajar dan logis, apabila suatu ketika ia jatuh

8. Arti kata yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah ….
A. segala sesuatu yang bersifat sangat ilmiah
B. pendapat para ahli falak atau para pakar
C. asas dan hukum umum yang menjadi dasar
D. penyelidikan eksperimental dan korelasional
E. asumsi-asumsi yang terbukti kebenarannya

9. Bacalah kutipan biografi tokoh berikut dengan saksama!

Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi)
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan, Soekarno
berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di
Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas
pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya
terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di
Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai.
Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

Yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah ….
A. kesehatan harus dijaga agar karier politik tetap abadi
B. semangat nasionalisme terhadap bangsa harus tinggi
C. kita harus merumuskan Pancasila kembali secara modern
D. krisis politik sering terjadi dan tak perlu dirisaukan Soekarno
E. kita harus menjadi pahlawan yang sekaligus presiden

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan tajuktajuktajuktajuk rencanarencanarencanarencana berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 10101010 dandandandan 11.11.11.11.

Reaksi atas pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet bermacam-macam,
tetapi kebanyakan sangat terkejut.

Tidak sedikit yang spontan bergumam dan berdesah, dunia mengakui dan mengambil manfaat dari
kemampuan Sri Mulyani, tetapi mengapa kurang atau tidak dihargai di dalam negeri sendiri.

Suara desahan bertambah, lebih-lebih setelah beredar luas berita Sri Mulyani ditawar Bank Dunia
menduduki posisi strategis sebagai direktur pelaksana. Tawaran itu menunjukkan pengakuan dunia atas
kemampuan dan reputasi Sri Mulyani dalam bidang keuangan.

Jika Sri Mulyani menerima tawaran itu, tampaknya bukan karena pertama-tama tergoda dengan
jabatan strategis dan bergengsi di Bank Dunia, melainkan lebih karena kegaduhan politik dalam negeri yang
tampaknya banyak menghambatnya dalam berkinerja secara optimal.

10. Opini penulis tajuk rencana tersebut adalah ….
A. Sri Mulyani menerima tawaran bekerja pada Bank Dunia karena kegaduhan politik dalam negeri

yang tampaknya banyak menghambatnya dalam berkinerja optimal
B. reaksi atas pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet yang

ditanggapi bermacam-macam dan menimbulkan banyak sekali keterjutan
C. pengakuan masyarakat dunia, khususnya Bank Dunia, atas kinerja, kapabilitas, dan kemampuan

Sri Mulyani yang kurang dihargai di dalam negerinya sendiri
D. suara desahan yang kian bertambah, lebih-lebih setelah beredar berita, bahwa Sri Mulyani

ditawar Bank Dunia menduduki posisi strategis sebagai direktur pelaksana
E. Sri Mulyani menerima tawaran untuk bekerja pada Bank Dunia karena pertama-tama tergoda

dengan jabatan strategis, yaitu sebagai direktur pelaksana

11. Pihak yang dituju dalam tajuk rencana tersebut adalah ....
A. Bank Dunia
B. pemerintah
C. masyarakat luas
D. tokoh politik
E. para ekonom
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BacalahBacalahBacalahBacalah tabeltabeltabeltabel berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 12121212 dandandandan 13.13.13.13.

12. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah ....
A. pada tahun 1998 jumlah dokter spesialis di Riau lebih sedikit dibanding di Jambi
B. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu memiliki jumlah dokter yang sama
C. jumlah dokter spesialis di Nanggroe Aceh Darussalam selalu meningkat tiap tahun
D. tahun 2001 jumlah dokter spesialis di Bengkulu lebih banyak dibanding di Riau
E. jumlah dokter spesialis di Lampung dan Sumatera Selatan menurun tiap tahun

13. Simpulan isi tabel adalah ....
A. di setiap provinsi di Sumatera memiliki para dokter spesialis
B. kebutuhan dokter-dokter menurut provinsi di Pulau Sumatera
C. perbandingan kemampuan para dokter spesialis di Sumatera
D. fluktuasi dokter spesialis di Sumatera periode 1998 – 2001
E. jumlah dokter spesialis di Sumatera periode tahun 1998 – 2001

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan sastrasastrasastrasastra MelayuMelayuMelayuMelayu KlasikKlasikKlasikKlasik berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 14141414 s.d.s.d.s.d.s.d. 16.16.16.16.

Syahdan akan Permaisuri Kuripan pun ingin rasanya ia hendak berputera laki-laki yang baik parasnya.
Maka kata Permaisuri: “Kakang Aji, ingin pula rasanya kita ini peroleh anak.” Maka kata Nata: “Sungguh
seperti kata Tuan; Kakanda pun demikianlah juga bila gerangan Kakang ini beroleh putera dengan pun Yayi,
akan jadi ganti pun Kakang di dalam dunia ini, kalau kita kedua dikehendaki oleh sang maha sukma, kembali
ke kayangan kita.” Maka kata permaisuri: “Kakang Aji marilah kita memuja pada segala Dewa-dewa
memohonkan kalau-kalau dianugrahkan oleh Dewata mulia raja akan kita anak ini.”

14. Karakteristik sastra Melayu klasik yang tidak muncul pada kutipan tersebut adalah ….
A. bercerita seputar istana, yaitu raja, permaisuri
B. pilihan kata yang tidak lazim, yaitu Yayi, kahyangan
C. cerita yang tidak ada pengarangnya atau anonim
D. penggunaan kata penghubung, yaitu syahdan, maka
E. struktur bahasa yang baik, yaitu akan jadi ganti pun

15. Nilai yang terkandung dalam kutipan sastra Melayu klasik adalah ....
A. moral
B. religius
C. sosial
D. budaya
E. estetika

16. Isi kutipan sastra Melayu Klasik tersebut adalah ....
A. kisah permaisuri
B. kehidupan istana
C. permohonan
D. memuja dewata
E. kehendak

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan novelnovelnovelnovel berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 17171717 s.d.s.d.s.d.s.d. 19.19.19.19.

(1) “Ya, jalan berlutut, Ndoro Mas,” agen itu seperti mengusir kerbau ke kubangan. (2) Dan jarak yang
hampir sepuluh meter itu aku tempuh dengan menyumpah dalam lebih tiga bahasa. (3) Dan di kiri kananku
bersebaran hiasan lantai berupa kerang-kerangan. (4) Dan lantai itu mengkilat terkena empat sinar lampu
minyak. (5) Sungguh, teman-teman sekolah akan menertawakanku sekenyangnya melihat sandiwara
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bagaimana manusia, biasa berjalan sepenuh kaki, di atas telapak kaki sendiri, sekarang harus berjalan
setengah kaki, dengan bantuan dua belah tangan. (6) Ya Allah, kau nenek moyang, kau, apa sebab kau
ciptakan adat yang menghina martabat keturunanmu sendiri begini macam? (7) Tak pernah terpikir olehmu,
nenek moyang yang keterlaluan! (8) Keturunanmu bisa lebih mulia menghinakan engkau! (9) Sial dangkal!
(10) Mengapa kau sampai hati mewariskan adat semacam itu?
Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer

17. Kalimat mana yang menggambarkan watak tokoh dalam kutipan novel tersebut?
A. (1), (2), (3)
B. (3), (4), (5)
C. (5), (6), (7)
D. (8), (9), (10)
E. (1), (5), (10)

18. Cara pendeskripsian watak tokoh dalam kutipan novel tersebut adalah ….
A. perilaku sang tokoh
B. dialog yang intensif
C. tokoh-tokoh lain
D. penjelasan langsung
E. jalan pikiran tokoh

19. Amanat kutipan novel tersebut adalah ....
A. jalan berlutut merupakan sesuatu yang sangat sakral dan dihormati
B. kita harus mampu memahami dan menggunakan lebih tiga bahasa
C. orangtua harus selalu dihormati karena dia yang telah melahirkan kita
D. adat istiadat yang diciptakan seharusnya lebih memuliakan manusia
E. kita perlu belajar dari adat tersebut karena dunia panggung sandiwara

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan puisipuisipuisipuisi berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 20202020 dandandandan 21.21.21.21.

Engkau datang menghintai hidup,
Engkau datang menunjukkan muka,
Tetapi sekejap matamu kaututup,
Melihat terang anakda tak ada.

Mulut kecil tiada kaubuka,
Tangis teriakmu tak diperdengarkan,
Alamat hidup wartakan suka,
Kau diam anakku, kami kautinggalkan.

20. Makna kata berlambang yang tercetak miring dalam kutipan puisi tersebut adalah ....
A. sedang tidur
B. telah meninggal
C. telah pergi
D. terdiam kaku
E. sedang istirahat

21. Maksud isi kutipan puisi tersebut adalah menggambarkan suasana ….
A. kasih sayang orangtua pada anaknya dalam suka duka
B. kesedihan yang sangat menyayat kalbu/hati orangtua
C. anak kecil yang sangat lucu dan sedang tertidur pulas
D. kekaguman orangtua kepada anaknya yang ada di dunia
E. Tuhan yang sedang memantau kehidupan sang manusia

22. Bacalah pantun berikut dengan saksama!

Padang panjang dilingkar bukit
bukit dilingkung buah pala
Kasih sayang bukan sedikit
….

Larik yang tepat untuk pantun tersebut adalah ….
A. sebagai air banyak sekali
B. seindah bulan di nirwana
C. seperti ikan dalam lautan
D. seuntai kata para pujangga
E. sebanyak rambut di kepala

23. Bacalah gurindam berikut dengan saksama!

Jika hendak mengenal orang baik perangai
Lihat kepada ketika bercampur orang ramai

Maksud isi gurindam tersebut adalah ….
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A. kita harus mampu bekerja sama dengan semakin banyak orang
B. pergaulan sangat penting karena dapat membentuk perangai
C. orang baik harus dapat melihat perangai orang di pergaulan
D. perilaku seseorang terlihat ketika ia bergaul dengan orang lain
E. perangai seseorang dapat dilihat di pasar atau pusat belanja

24. Perhatikan kalimak acak berikut dengan saksama!
(1) Nama lengkapnya adalah Irawan.
(2) Akan tetapi, oleh teman-temannya ia biasa dipanggil dengan nama panggilan Han.
(3) Ketika itu, aku mempunyai kenalan seorang pemuda pelajar yang bernama Han.
(4) Aku mengawali kisah ini dengan kejadian beberapa tahun yang lalu.
Urutan kalimat yang tepat agar dapat menjadi paragraf padu adalah ….
A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4), (1)
C. (3), (4), (2), (1)
D. (4), (2), (3), (1)
E. (4), (3), (1), (2)

25. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia itu meraih

kepandaian, kebesaran, dan kekayaan, sifatnya akan menjadi rendah hati dan dermawan. Begitu pula
dengan padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri
tegak. Demikian pula dengan manusia yang tidak berilmu dan tidak berperasaan, ia akan sombong
dan garang. … .
Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi rumpang tersebut adalah …
A. Maka dari itu, padi harus kita semai, kita olah, dan kita manfaatkan untuk kemanusiaan.
B. Oleh karena itu, manusia diberi anugerah Tuhan melalui tanaman padi sebagai makanan.
C. Oleh sebab itu, manusia dan padi harus berjalan seiring karena keduanya ciptaan Tuhan.
D. Dengan demikian, manusia harus selalu bersyukur atas semua yang telah dikaruiakannya.
E. Oleh karenanya, sebagai manusia bila diberi kelebihan, bersikaplah seperti padi merunduk.

26. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Setelah diadakan peninjauan ke Desa Pekayon Bekasi, diketahui persentase penggunaan

listrik di RW 01 desa tersebut sebanyak 90%. Rumah penduduk yang telah menggunakan listrik, di
RW 02 sebanyak 95%, RW 03 sebanyak 100%, dan RW 04 sebanyak 85%. … .
Kalimat simpulan untuk melanjutkan paragraf generalisasi rumpang tersebut adalah …
A. Jadi, rumah penduduk Desa Pekayon sudah menggunakan listrik sebanyak 92%.
B. Setelah diadakan peninjauan, di Desa Pekayon diketahui penggunaan listrik 92%.
C. Rumah penduduk RW 03 Desa Pekayon telah menggunakan listrik sebanyak 100%.
D. Rumah penduduk Desa Pekayon Bekasi pada umumnya menggunakan listrik.
E. Listrik yang telah digunakan oleh penduduk Desa Pekayon Bekasi sebanyak 92%.

27. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Sejak kecil saya gemar menari. Saya sering diajak ayah ke sanggar tarinya. Tidak jarang ayah

mengajari menari bersama murid-muridnya. Di samping itu, ayah juga mengajari tentang kesabaran
dan disiplin dalam hal menari. … .
Kalimat akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab akibat rumpang tersebut adalah …
A. Sehingga suatu saat kelak, saya bercita-cita akan menjadi penari.
B. Oleh karenanya, ibu menjadi bangga terhadap tindakan ayah.
C. Oleh karena itu, murid-muridnya menjadi sangat patuh padaku.
D. Karena itu, saya berhasil menjadi salah seorang penari nasional.
E. Bahkan, ayah mendatangkan pelatih profesional di sanggar tari.

28. Perhatikan silogisme rumpang berikut dengan saksama!
Premis Umum : Semua pengendara kendaraan bermotor wajib menaati tata tertib

berlalu lintas.
Premis Khusus : Hery pengendara kendaraan bermotor.
Kesimpulan : …
Kalimat yang tepat untuk melengkapi silogisme rumpang tersebut adalah …
A. Semua pengendara wajib tertib berlalu lintas.
B. Hery menaati tata tertib karena pengendara.
C. Hery wajib menaati tata tertib berlalu lintas.
D. Setiap orang menaati tata tertib berlalu lintas.
E. Hery wajib mengendarai kendaraan bermotor.

29. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Saya melompat turun dari bemo sebelum bemo itu berhenti dan mulai berjalan kembali. Karena

ada waktu, saya melihat-lihat etalase-etalase toko sebelum pulang. Saya merasa senang dengan
kesempatan ini, namun pada saat itu juga ada perasaan tidak enak merayap. Lupakah aku sesuatu?
Saya berhenti berjalan dan mulai merogoh-rogoh saku. Lho, tidak ada, di mana? Tiba-tiba teringat,
saya tidak menyandang tas sekolah. Tas sekolah saya tertinggal! Tertinggal di bemo! Padahal isinya
selain dompet juga buku-buku yang penting. … .
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf narasi rumpang tersebut adalah …
A. Spontan saya lari-mengejar bemo yang sudah mulai menghilang dari pandangan.
B. Tidak kuduga bemo itu berbalik arah dan mengembalikan tas saya yang tertinggal.
C. Kondektur bemo hanya melambaikan tangan, kemudian melempar tas di jalanan.
D. Saya tertunduk lesu, berjalan gontai ke kantor polisi, dan hanya duduk termenung.
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E. Dan saya tidak khawatir karena teman yang duduk di samping akan membawa tas.

30. Perhatikan teks pidato berikut dengan saksama!
Janganlah kita mencemaskan perkembangan teknologi informasi. Pandai-pandailah kita

memanfaatkan media ini dan memilih yang bernilai positif. Ambillah hal yang perlu diambil dan
jadikanlah hal yang bernilai negatif sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Bersikap
positiflah menghadapi perkembangan teknologi informasi ini. ... .
Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi teks pidato rumpang tersebut adalah …
A. Perkembangan teknologi bukan sesuatu yang perlu dicemaskan.
B. Janganlah kita mencemaskan perkembangan teknologi informasi.
C. Kita tidak boleh bersikap positif terhadap perkembangan teknologi.
D. Perkembangan teknologi informasi ini janganlah dimanfaatkan.
E. Kita harus menutup peluang berkembangnya teknologi informasi.

31. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Padahal, persekusi terhadap keyakinan adalah bentuk pelanggaran dan penistaan terhadap

Tuhan. Sebabnya jelas, keyakinan adalah hak …. yang diberikan oleh Tuhan. Hak itu tidak dapat
diintervensi, dicabut, dan dinodai oleh …. eksternal karena lokusnya yang sangat …., semata-mata
datang sebagai anugerah Tuhan dan dijadikan sebagai ekspresi hubungan spiritual antara setiap
manusia dan Tuhan-nya.
Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut secara berturut-turut adalah ….
A. azasi, otoriter, personel
B. asasi, otoritas, personal
C. azazi, autoritas, persona
D. asasi, autoritas, personel
E. azasi, otoriter, person

32. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Kalkulasi ini menunjukkan bahwa di tengah kecemasan dunia akan dampak perubahan iklim,

negara berkembang seperti Indonesia bisa memiliki peran …. . Pada saat yang sama, kita bisa
menjawab krisis sektor kehutanan dan energi. Cara ini sekaligus bisa mengatasi …., yaitu krisis
energi dan krisis ekologi serta membuka lapangan kerja baru, mengentaskan masyarakat miskin, dan
memulihkan jutaan hektare lahan …. serta tata air.
Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut secara berturut-turut adalah ….
A. signifikan, multikrisis, kritis
B. penting, kritis, ekosistem
C. strategis, tantangan, gambut
D. sentral, destruktif, produktif
E. multilevel, krisis, pertanian

33. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Menjadwalkan …. rumah perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, …. dapur pada hari Rabu

dalam setiap minggunya, hasilnya akan lebih terlihat, kalau …. kapan saja, yang penting beres, yang
terjadi malah sebaliknya. Yang utama janganlah menyatukan semua kegiatan bersih-bersih dalam
satu hari yang sama. Jika hal ini dilakukan, pekerjaan justru tidak akan cepat beres.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut secara berturut-turut
adalah ….
A. kebersihan, kebersihan, membersihkan
B. dibersihkan, pembersihan, membersihkan
C. pembersihan, dibersihkan, kebersihan
D. pembersihan, membersihkan, dibersihkan
E. membersihkan, kebersihan, pembersihan

34. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Praktik kebahasaan haruslah mengacu pada aturan dan konvensi bahasa. Dalam bahasa

verbal maupun tulis, kata adalah unsur utama dalam pembentukan sarana komunikasi. .... dirangkai
menjadi suatu rangkaian kata yang bermakna. Oleh sebab itu, dalam berbahasa seseorang harus
memperhatikan kaidah sehubungan dengan pemilihan kata atau ungkapan. Pemilihan kata haruslah
tepat dan sesuai kadiah, terutama dalam praktik penulisan ilmiah atau ragam bahasa resmi.
Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ....
A. kata-kata
B. berkata-kata
C. klausa-klausa
D. berklausa-klausa
E. bahasa-bahasa

35. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Badannya kurus tinggi, punggungnya ..., dadanya cekung, serta kakinya pangkar; kepalanya

besar, tetapi tipis di muka, serta sulah pula. Rambutnya yang tinggal sedikit sekeliling kepala itu telah
putih sebagai kapas dibusur. Misai dan janggutnya panjang, tetapi hanya beberapa helai saja,
tergantung pada dagu dan ujung bibirnya, melengkung ke bawah.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ....
A. tegap berbidang
B. bungkuk udang
C. gemuk bongsor
D. busur panah
E. kekar kerbau
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36. Perhatikan paragraf tersebut dengan saksama!
Banjir telah melanda perkampungan tempat dia tinggal. Berhari-hari turun hujan sehingga

melumpuhkan aktivitas semua penduduk. Di penampungan, kondisi orang-orang, khususnya anak-
anak, semakin memprihatinkan. Namun, masih banyak orang yang peduli akan kondisi ini. Mereka
bekerja sama tanpa mengenal lelah, berusaha sekuat tenaga untuk saling meringankan beban yang
menimpa. Bahan makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang masih dimiliki,
dimanfaatkan bersama, ibarat peribahasa ....
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ….
A. seberat-berat beban, laba jangan ditinggalkan
B. hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga
C. terapung di tengah laut, dipukul ombak jatuh ke tepi
D. sekali merengkuh dayung, satu dua pulau terlampaui
E. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

37. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Dengan demikian, seperti di negara maju, angka beban tanggungan harus mengurangi oleh

Indonesia sekecil mungkin. Pada tahun 1990 saja, angka beban tanggungan di Jepang sudah 27 dan
Amerika Serikat 33. Dengan beban tanggungannya yang makin mengecil maka lebih mudah
memobilisasi dana masyarakat dan anggran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Di sini
terjadi proses penghematan konsumsi bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi
proses kualitatif kebutuhan kehidupan warga. Muncul kemudian meningkatnya angka harapan hidup
(life expectancy), semakin banyak penduduk usia uzur.
Perbaikan kalimat yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut adalah ...
A. Seperti di negara maju, Indonesia dengan demikian harus mengurangi angka beban tanggungan

sekecil mungkin.
B. Dengan demikian, angka beban tanggungan harus dikurangi oleh Indonesia sekecil mungkin

seperti di negara maju.
C. Angka beban tanggungan harus dikurangi oleh Indonesia sekecil mungkin, dengan demikian,

seperti di negara maju.
D. Indonesia harus mengurangi angka beban tanggungan sekecil mungkin, dengan demikian,

seperti di negara maju.
E. Dengan demikian, Indonesia harus mengurangi angka beban tanggungan sekecil mungkin

seperti di negara maju.

38. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Sepasang pelikan bertengger di atas batu sedang berhadap-hadapan. Bulunya sangat putih

sekali bersih seperti kapas. Ujung bulu sayap berwarna hitam pekat. Paruhnya sangat runcing sekali
panjang; berwarna cokelat muda, namun pangkalnya hitam pekat hingga ke lingkaran mata. Pelikan
jantan berbadan tinggi besar, sedangkan pelikan betina lebih kecil dan lebih pendek. Pelikan jantan
menempelkan paruhnya ke kepala pelikan betina, sedangkan pelikan betina merunduk sambil
menempelkan paruhnya ke leher pelikan jantan, yang seolah-olah keduanya saling bercengkrama.
Perbaikan frasa ajektiva yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut secara berturut-turut
adalah ….
A. putih bersih dan runcing panjang
B. bersih-bersih dan runcing-runcing
C. putih-putih dan panjang-panjang
D. sangat bersih sekali dan sangat runcing sekali
E. sangat putih sekali dan sangat panjang sekali

39. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Memang, anak-anak cerdas itu perlu didampingi. Maka, pendampingan itu harus dilandasi

dengan motivasi demi pertumbuhan dan perkembangan anak didik sebagai pribadi unik dan layak
mendapat layanan pendidikan sesuai dengan dinamika perkembangan kepribadiannya. Maka,
sebagai makhluk sosial, individu tidak akan tumbuh sehat jika model pendidikan lebih berupa
pemisahan daripada integrasi dan interaksi aktif dengan rekan sebaya.
Perbaikan kata penghubung antarkalimat yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut secara
berturut-turut adalah ….
A. Ataupun, Bahkan
B. Namun, Selain itu
C. Oleh karenanya, Dan
D. Dengan, Demikian juga
E. Untuk itu, Sehingga

40. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Karena itu, pemerintah sebaiknya mengubah pandangan terhadap masalah kritikal kemiskinan

ini dengan tidak bertumpu pada hitungan angka semata. Kemiskinan merupakan isu multi nasional
dan kesejahteraan bagi setiap orang mencakup pula hal-hal di luar pendapatan. Penting pula dicatat,
tak ada perimeter ganda untuk mengukur tingkat kesejahteraan mengingat kemiskinan merupakan
gejala sosial yang amat kompleks.
Perbaikan istilah yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut secara berturut-turut adalah ….
A. multi nasional dan perimeter tunggal
B. multinasional dan parameter-parameter
C. multi dimensional dan parameter ganda
D. multidimensional dan parameter tunggal
E. multidimensional dan perimeter ganda
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41. Perhatikan ilustrasi berikut dengan saksama!
Kegiatan rapat dinas dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2012 dari 14.00 s.d. 15.00 di Aula SMA
Negeri 78 Jakarta.
Penulisan pemerian surat undangan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Tanggal : 10 Januari 2012

Waktu : pukul 14.00 s.d. 15.00
Tempat : Aula SMA Negeri 78 Jakarta
Acara : Rapat Dinas

B. tanggal : 10 Januari 2012
waktu : jam 14.00 s.d. 15.00
tempat : Aula SMA Negeri 78 Jakarta
acara : Rapat Dinas

C. Tanggal : 10 Januari 2012
Waktu : jam 14.00 s.d. 15.00
Tempat : Aula SMA Negeri 78 Jakarta
Acara : Rapat Dinas

D. tanggal : 10 Januari 2012
waktu : pukul 14.00 s.d. 15.00
tempat : Aula SMA Negeri 78 Jakarta
acara : Rapat Dinas

E. Tanggal : 10 januari 2012
Waktu : pukul 14.00 s.d. 15.00
Tempat : aula sma negeri 78 jakarta
Acara : rapat dinas

42. Perhatikan kalimat penutup surat undangan berikut dengan saksama!
Atas pengertian dan perhatiannya diucapkan terima kasih yang sangat setinggi-tingginya.
Perbaikan kalimat penutup surat undangan yang tepat adalah ...
A. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
B. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.
C. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.
D. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih banyak.
E. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih banyak.

43. Perhatikan judul karya tulis berikut ini dengan saksama!
pendidikan bermutu untuk mewujudkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif
Penulisan judul karya tulis yang tepat sesuai EYD adalah ….
A. Pendidikan bermutu untuk mewujudkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif.
B. Pendidikan Bermutu Untuk Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Dan Kompetitif
C. Pendidikan Bermutu Untuk Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
D. PENDIDIKAN BERMUTU untuk MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF
E. PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS DAN

KOMPETITIF

44. Perhatikan topik karya tulis berikut ini dengan saksama!
Pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan menulis
Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Kurikulum di tingkat satuan pendidikan belum memasukkan standar kompetensi menulis dalam

arti yang sesungguhnya (hanya dilesapkan).
B. Banyak para siswa yang masih belum mampu menuangkan ide pokok maupun ide penjelas ke

dalam bentuk teks tertulis atau karangan.
C. Para siswa sangat bergairah dan sangat antusias jika diberikan tugas menulis, baik yang bersifat

fiksi maupun yang bersifat non-fiksi.
D. Para guru sangat mudah mengembangkan bahan ajar sehingga tidak banyak siswa yang

mengikuti les menulis di luar kegiatan belajar mengajar.
E. Masyarakat, khususnya orangtua dan peserta didik, sangat mengharapkan pada satuan

pendidikan agar kompetensi menulis digalakkan.

45. Perhatikan topik karya tulis berikut ini dengan saksama!
Pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan membaca
Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan

membaca?
B. Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan

membaca.
C. Peningkatan hasil dan proses pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan

membaca.
D. Di mana meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan

membaca?
E. Mengapa perlu bersusah-susah meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya

keterampilan membaca?
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46. Perhatikan kutipan puisi rumpang berikut dengan saksama!
Jauh sedikit sesayup sampai
Terdengar olehku bunyi serunai
….
Wahai gembala di segara hijau
Mendengar puputmu, menurutkan kerbau
Maulah aku menurutkan dikau
Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah …
A. Siapakah dia yang meniup serunai
B. Suaranya sungguh indah dan merdu
C. Ditiup oleh seorang gembala kerbau
D. Melagukan alam nan molek permai
E. Senandung rindu anak gembala

47. Perhatikan dialog drama rumpang berikut dengan saksama!
Sulung : Begitu pendapat Bapak? Memang Bapak ada hak penuh untuk berpendapat

demikian itu?
Bapak : ….
Sulung : Salah bagi Bapak dan benar bagiku. Dan, aku sadar akan hal itu. Dan penuh

kesadaran pula, aku bersedia menanggungnya.
Bapak : Ya, kita memang berbeda. Lain ladang lain ilalang, lain orang lain pula isi

kepala.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog drama rumpang tersebut adalah …
A. Sudahlah, pergi! Bapak sangat lelah.
B. Nak, keyakinanmu salah. Sadarlah!
C. O, begitu. Kamu memang berbeda.
D. Bagus, Nak. Bagus. Asal tidak salah.
E. Di mana letak kesalahanku, Nak?

48. Perhatikan penjelasan karya sastra berikut dengan saksama!
Robohnya Surau Kami merupakan buku kumpulan cerpen yang terkenal dan sampai sekarang

masih sering dibaca dan dibicarakan. Cerpen yang ditulis A.A. Navis berjumlah 114 halaman yang
diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1992. Dan sekarang buku tersebut sudah
masuk pada cetakan yang ke-5.

Kalimat resensi yang berisi imbauan berdasarkan kutipan tersebut adalah ...
A. Bahkan, tahun ini buku terebut sudah memasuki cetakan ke-11.
B. Untuk itu, buku ini patut dimiliki oleh pecinta cerpen di Indonesia.
C. Salah satu judul cerpen yang menarik ialah “Robohnya Surau Kami”.
D. A.A. Navis diimbau untuk menciptakan lagi cerpen-cerpen serupa.
E. Gramedia harus menghargai karya tersebut dengan lebih baik lagi.

49. Perhatikan penjelasan isi karya sastra berikut dengan saksama!
Bahaya besar justru dihadapi Joni Ariadinata. Penemuan estetik yang ditawarkannya dalam

Kali Mati (1999), ternyata kurang dapat dipelihara dengan baik dalam beberapa cerpennya yang
kemudian (Kastil Angin Menderu, 2000; Air Kaldera, 2000). Padahal, di antara nama-nama tadi, Joni
telah sangat meyakinkan membuat inovasi; menoreh bangunan estetik – yang mengingatkan kita
pada salah satu klub sepak bola Italia, Chievo Verona. Jika tak berhati-hati, meski tak mengalami
degradasi, paling banter ia bertahan di papan tengah.
Kalimat kritik yang sesuai dengan penjelasan isi karya sastra tersebut adalah …
A. Penemuan estetik cerpenis Joni Ariadinata kurang dipelihara dengan baik.
B. Cerpenis Joni Ariadinata telah sangat meyakinkan membuat satu inovasi.
C. Jika tak berhati-hati, paling banter Joni akan bertahan di papan bawah.
D. Kastil Angin Menderu (2000) dan Air Kaldera (2000) karya Joni Ariadinata.
E. Joni mengingatkan pada salah satu klub sepak bola Italia, Chievo Verona.

50. Perhatikan penjelasan esai sastra berikut dengan saksama!
Perbincangan mengenai kecerpenan siapa pun yang muncul belakangan ini justru menjadi

sangat signifikan. Ia tidak sekadar relevan dengan kondisi objektif lahirnya sejumlah nama dengan
kegelisahan dan style yang masing-masing terasa begitu khas, tetapi juga lantaran sampai sejauh
ini, cerpen Indonesia mutakhir terkesan tidak punya hubungan dengan gerakan cerpen sebelumnya.
Ia seperti tercerabut dari masa lalunya. Bagaimana sesungguhnya peta perjalanan cerpen kita?
Belum lagi yang menyangkut gerakan estetiknya yang juga belum banyak diangkat sebagai sebuah
wacana perdebatan.
Kalimat esai yang tepat berdasarkan penjelasan tersebut adalah ...
a. Dengan demikian, cerpen-cerpen di Indonesia akan memasuki sastra yang makin mendunia.
b. Oleh karena itu, kecerpenan Indonesia tidak perlu diperbincangkan karena sudah tercerabut.
c. Hal ini begitu penting untuk memetakan para sastrawan, khususnya bagi cerpenis Indonesia.
d. Perdebatan akan semakin banyak karena cerpen-cerpen Indonesia modern juga banyak.
e. Jadi, diskusi kecerpenan menjadi penting untuk memetakan perjalanan cerpen Indonesia.
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Kunci jawaban Paket A

No
Jawaba
n No

Jawaba
n No

Jawaba
n No

Jawaba
n No

Jawaba
n

1 A 11 C 21 B 31 B 41 D
2 B 12 A 22 E 32 A 42 C
3 A 13 E 23 D 33 D 43 E
4 A 14 E 24 E 34 A 44 B
5 E 15 B 25 E 35 B 45 A
6 A 16 C 26 A 36 E 46 D
7 D 17 D 27 D 37 E 47 B
8 C 18 E 28 C 38 A 48 B
9 B 19 D 29 A 39 B 49 A
10 A 20 B 30 B 40 D 50 E
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ChooseChooseChooseChoose A,A,A,A, B,B,B,B, C,C,C,C, D,D,D,D, orororor EEEE forforforfor thethethethe correctcorrectcorrectcorrect answer.answer.answer.answer.
ListeningListeningListeningListening SectionSectionSectionSection

In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English.
There are three parts to this section with special directions for each part.

PartPartPartPart IIII
QuestionsQuestionsQuestionsQuestions 1111 totototo 5555
Directions:Directions:Directions:Directions:
In this part of the test, you will hear some dialogues or questions spoken in English. The dialogues or
questions will be spoken two times. They will not be printed in your test book so you must listen carefully
to understand what the speakers say.

After you hear a dialogue and the question about it, read the five possible answers and decide which
one would be the best answer to the question you have heard. Now listen to a sample question.

You will hear:
Man : How about exercising tomorrow morning?
Woman : Alright. Pick me up at 6.

You will also hear:
Narrator : What will the man do?

You will read in your test book:
a. Do exercise at 6.
b. Go with six women.
c. Take exercise alone.
d. Leave the woman alone.
e. come to the woman’s house.

The best answer to the question is “Come to the woman’s house.” Therefore, you should choose answer
(e).

1. a. She cut herself quite badly. d. She sliced the onions hurriedly.
b. She wasn’t given any help. e. She was going to make fried rice.
c. She cried while slicing onions.

2. a. Do his assignment d. Offer the woman a book.
b. See a book fair. e. Go to the woman’s house.
c. Buy a history book.

3. a. To buy a novel. d. To go to a bookstore.
b. To read a novel. e. To finish reading a novel.
c. To lend a novel.

4. a.1
b.2
c.3
d.4
e.5
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5. a.1
b.2
c.3
d.4
e.5

PARTPARTPARTPART IIIIIIII
QuestionsQuestionsQuestionsQuestions 6666 totototo 10101010
Directions:Directions:Directions:Directions:
In this part of the test, you will hear a statement or a question spoken in English, foolowed by four

responses, also spoken in English. The statement or question and the responses will be spoken two
times. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the
speakers say. You have to choose the best response to each statement or question.

Now listen to a sample question:
You will hear:
Woman : Good morning, John. How are you?
Man : ……
You will also hear:
a. I am fine, thank you. c. Let me introduce myself.
b. I am in the living room. d. My name is John Travolta.

The best answer to the question “How are you?” is choice (a), “I’m fine, thank you.” Therefore, you
should choose answer (a).

6. Mark your answer on your answer sheet.
7. Mark your answer on your answer sheet.
8. Mark your answer on your answer sheet.
9. Mark your answer on your answer sheet.
10. Mark your answer on your answer sheet.

PartPartPartPart IIIIIIIIIIII
QuestionsQuestionsQuestionsQuestions 11111111 totototo 15151515
Directions:Directions:Directions:Directions:
In this part of the test, you will hear several monologues. Each monologue will be spoken two times.

They will not be printed in your test book so you must listen carefully to understand what the
speakers say.

After you hear a monologue and the questions about it, read the five possible answers and decide which
one would be the best answer to the questions you have heard.

11. a. Goose hunting d. A mathematics teacher
b. An unfaithful dog e. Chambers Country Policeman
c. An unusual accident

12. a. Arthur d. Perry Price
b. Houston e. Joe LaRive
c. Labrador
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13. a. It lies on high land. d. The climate is hot and humid.
b. It is densely populated. e. It is at the mouth of the Ciliwung River.
c. It lies on a flat low plain area.

14. a. James’ pet dog d. The night when Muggs died
b. Muggs’ characteristics e. Browny, the Cocker Spaniel
c. Muggs’ strange behavior

15. a. Andre d. Browny
b. Muggs e. George
c. James

ThisThisThisThis isisisis thethethethe endendendend ofofofof thethethethe listeninglisteninglisteninglistening sectionsectionsectionsection

ReadingReadingReadingReading SectionSectionSectionSection

TextTextTextText 1111 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 16161616

16. What is the message about?

A. Mr. Raja’s request to his secretary.
B. Ratu’s plan to Surabaya.
C. A business trip to Surabaya.
D. Mr. Raja’s schedule to Jakarta.
E.E.E.E. A reservation for a train ticket.

TextTextTextText 2222 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 17171717

Hi, Guys! 78 shs will hold a Fund Raising Activity next month. It is intended to help victims of
earthquake in several areas in Aceh. Everyone who is interested in this activity, please join us. You are also
invited to donor your used clothes. For further information, please contact Teuku as the chief program co-
coordinator at his office or to the following numbers:
021- 7996070
081318777056

17. What is the activity for?
A. Collecting used clothes
B. Helping their raising activity
C. Joining fund raising activity
D. Helping victims of earthquakes
E. Inviting neighbor to donor used clothes

TextTextTextText 3333 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 18181818

TheTheTheThe UniversityUniversityUniversityUniversity ofofofof AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

The University of Australia has an international reputation for educational professionals and applied
research. It is Australia’s largest university, with six campuses, including a specialized technology
campus. The university places particular importance on the quality of its teaching and learning
programs, and on its working links with industry, business and government.

18. Which information is NOT TRUE about the University of Australia?

Miss Ratu,

I’m going to have a business trip to Surabaya and Jakarta. I’d like to go by train from
here to Surabaya this afternoon and spend two days there. Then I’d like to fly to Jakarta
and stay there for three nights.

1. Please book an executive class train ticket and seat reservation to Surabaya.

2. Please book single room with bath for three nights (Wed 1, Thurs 2, Fri 3) at
Sulthan Hotel, Jakarta Selatan.

Thanks,

Raja
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A. It has an international educational reputation
B. It also has a specialized technology campus
C. It has six technology campuses
D. It is Australia’s largest university
E. It has good relation with industry

TextTextTextText 4444 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 19191919 andandandand 20202020

QuakeQuakeQuakeQuake RocksRocksRocksRocks SouthernSouthernSouthernSouthern PhilippinesPhilippinesPhilippinesPhilippines

Philippines: A 5,3-magnitude earthquake struck the southern Philippines on Thursday, the U.S.
Geological Survey said, but there were no reports of casualties or damage.

The undersea quake struck at 11:20 a.m. (03200 GMT) around 96 kilometers south east of the
southern city of General Santos on the island of Mindanao, the U.S. agency said.

The quake was felt in various cities in Mindanao but was not large enough to cause any major
damage or panic, said the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

The archipelago nation, made up of more than 7,000 islands, sits on the Pacific “Ring of fire” where
continental plates collide, causing frequent seismic and volcanic activity.

(Adapted from the Jakarta Post, December 2008)

19. How do we know that the quake was not considered as a big one? Because ....
A. It was an undersea quake
B. There was no victims or damage
C. The quake was less than 5,3 magnitute
D. The distance was deep down the sea
E. The quake rocked the center of Mindanao

20. Which of the following is NOT TRUE?

A. There were no victims or destruction
B. The quake was felt in Mindanao
C. The epicenter was under the sea
D. Mindanao is in the southern Phillipines
E.E.E.E. The quake rocked Philippines

TextTextTextText 5555 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 21212121 andandandand 22222222

I was born with club feet and spent a large part of my childhood in and out of the hospital having
corrective surgery. When I wasn’t wearing a cast, in a wheelchair or on crutches, my funny way of walking and
the ugly scars on my feet and legs set me apart from the other children.

Gym class was a nightmare. I was sidelinedsidelinedsidelinedsidelined, humiliated and generally tortured emotionally for being
different. The pain of having disfigured limbs destroyed my self-esteem and made me feel like a perpetual
outsider.

When I won a public speaking award in Year seven, my classmate claimed that I won because the
judges felt sorry for me.

Fortunately, when I was in Year Ten my family moved to the small town of Smithville in Ontario, Canada.
I spent only ten months in Smithville. For the first time, I was surrounded by people who had never seen me in a
wheelchair. When a friend confided that her boyfriend thought the way I walked was sexy. I was completely
stunned my limp was suddenly attractive.

I went on my first date, had my first kiss and learnt the profound lesson that perspective is a changeable
thing. Knowing that differences shunned by some can be embraced by others helped me discover my self-worth.
Two years later I got married.

When Emma was born, my midwife smiled and said, “she has ten long and thin perfect toes. You’ll
spend a lot on shoes”

21. What is the text about?

A. A bitter experience
B. The life of a handicapped woman
C. Discovering self-worth
D. How to face humiliation
E. Sufferings from being humiliated
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22. I was sidelinedsidelinedsidelinedsidelined, humiliated and generally tortured emotionally for being different. (paragraph 2)
The italic word has the closest meaning with ...

A. improper
B. important
C. underestimate
D. marginal
E. Embarrassed

TextTextTextText 6666 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 23232323 totototo 25252525

The body temperature of human beings almost stays fairly constant, regardlessregardlessregardlessregardless of the temperature
of their environment.

The human body is like a machine which transforms energy. One form is called dynamic energy.
This is developed in the muscles. When the muscles are used in exercise or running, part of the energy is
turned into heat thermal energy. If you run very fast more heat is produce. This is why you fell warm when
you have been playing games or running races.

You may have noticed that when you get very hot during exercise, you sweat, or perspire. This is the
body’s way or reducing its own heat. But sweating itself does not reduce body heat. When the sweat – the
water that comes out of the pores of the skin - evaporates, it cools the body so that it does not become
overheat.

23. How does the body temperature of human beings remain?

A. The temparature is changing irregulary.
B. The body tends to be very hot.
C. It changes slightly throughout the day.
D. It adjusts to its surroundings.
E. The body reduces body heat.

24. The text explains … .

A. how perspiration happens
B. the process of producing energy
C. why we feel warm when we exercise
D. the function of heat thermal energy
E. how dynamic energy changes into heat thermal energy

25. The body temperature of human beings almost stays fairly constant, regardlessregardlessregardlessregardless of the temperature of
their environment. (paragraph 1)
The underlined word means ….
A. whatever
B. moreover
C. considering
D. any kind of
E. Despite

TextTextTextText 7777 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 26262626 totototo 28282828

TEATEATEATEA

Tea is a kind of drink consumed by people all over the world. Tea ranks as the most popular drink in
more countries than any other beverage. But, there are people who do not drink tea. They say that tea
damages kidneys and the surface of teeth. I absolutely disagree with such argument.

The small amount of caffeine found in tea is a stimulant. Caffeine dissolves in water and has crystals
that look like needles. When taken in small amounts, caffeine increases the circulation and is considered
harmless. Caffeine is used as a stimulant of the heart and nervous system in certain disorders. People who
drink normal black tea distressed more quickly and had lower level of cortisol (a stress hormone) in their
blood after a harrowing event. When taken in large amounts, however, caffeine causes nervousness and
loss of sleep. Tea also may cause headaches and digestive disturbance. Caffeine is also remedy for
poisoning by alcohol, opium and other drugs that depress (slow down) the nervous system.

A recent report in the European Journal of Clinical Nutrition revealsrevealsrevealsreveals evidence that drinking three
cups of tea a day reduces the risk of coronary heart disease because the water in the tea can help top up
fluids in the body. Dietitian Frankie Phillips says it makes no difference if you drink tea by using a bag or
loose leaves. But the brewing time will have an effect on the tea. The stronger the tea, the higher the content
of polyphonies will be which acts as antioxidants in the body.

To my opinion, drink any kind of tea to reduce stress. Cool off with tea.
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26. What is the text about?

A. Brewing tea correctly
B. Caffeine found in tea
C. The benefit of drinking tea
D. Depressing the nervous system
E. Reducing coronary heart disease

27. What is the benefit of consuming tea regularly?

A. Consuming tea can cause digestive disturbance
B. Tea will reduce levels of cortisol
C. Caffeine increases fluids in the body
D. Tea is the best antioxidant to the body
E. It helps reduce the risk of coronary heart disease

28. A recent report in the European Journal of Clinical Nutrition revealsrevealsrevealsreveals evidence that drinking three cups of
tea a day … (paragraph 3)
Which of the following is similar in meaning with ‘‘‘‘revealrevealrevealreveal’’’’?

A. introduce

B. find

C. expose

D. conceal

E. Discover

TextTextTextText 8888 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 29292929 totototo 31313131

In today’s society cellular have become a way of life. In some ways, though, they have become an
annoyance.

Many use their mobile phones at inappropriate times and places, for example, during meeting, while
driving a car, not to mention while watching a movie.

On the other hand, the benefit of these communication devices, far outweigh the disadvantages. In
the case of World Trade Center tragedy, for instance, a mobile phone was a crucial communication device
that enabled us to get the inside story of catastrophe. One was able to phone a relative. Another managed to
report to the public on the tragic events taking place inside the building.

And those who faced their final moments had a chance to communicate with their loved ones
minutes or seconds before they left this world. So these magical devices have helped history to give us a
clear picture of what we were not aware of and could no see.

29. What does the text mainly discuss about?

A. A popular mobile phones
B. The benefit of mobile phones
C. The disadvantage of mobile phones
D. Pro and cons of mobile phones
E. The World Trade Center tragedy

30. When does a mobile phone become annoyance?

A. As it helps people in danger
B. When it is used during a meeting
C. When it gives a clear picture of the event
D. When ones face their final moments
E. As it gives a clear picture of what we are not aware of

31. “A mobile phone was a crucial communication device that enabled us to get the inside story of catastrophe”
(paragraph 3 line 1)
The underlined word has the same meaning with ....

A. Moments
B. Events
C. Tragedy
D. Actions
E. Accident
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TextTextTextText 9999 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 32323232 totototo 34343434

Bridge to Terabithia is a powerful novel by American author, Katherine Paterson. It was first
published in 1977 and has remained popular ever since. The novel is a real life fiction that explores
friendship, love and grief telling the story of Jess Aarons and his new neighbor, Leslie Burke.

The plot is, Jess Aarons lives on farm with his large family. At school, he wants to be the fastest
runner but is beaten by Leslie Burke, a girl! Jess and Leslie become friends and play in a make-believe land
on an island in a dry creek bed that they call Terabithia, Jess is a strong and courageous king. One day,
however, a tragedy occurs and Jess must overcome his grief and horror. Told in third person, Bridge to
Terabithia is a well-paced story told is a straightforward yet thought-provoking way.

Bridge to Terabithia is a very moving novel with believable characters and plot that keeps the
readers’ interest. You feel sympathy for Jess and can understand what he has to go through emotionally. Its
message of the power of friendship and the need to care about others and nature makes this a highly
suitable book for teenage readers.

32. What is the purpose of the text?

A. To tell a story about Aarons’ tragedy
B. To describe a worth reading novel
C. To show an island in dry creek bed
D. To Jess Aaron entertain readers
E. To review a novel, “Bridge to Terabithia”

33. Which of the following is NOT TRUE about the text?

A. It is not a real life story.
B. Jess is actually a real king.
C. The story is told in the third person.
D. The author is an American.
E. Jess and Leslie are the characters.

34. One day, however, a tragedy occurs and Jess must overcomeovercomeovercomeovercome his grief and horror. (paragraph 2)
The synonymsynonymsynonymsynonym of the underlined word is … .
A. Get closer
B. Come over
C. Make up
D. Find out
E. Triumph over

TextTextTextText 10101010 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 35353535 totototo 37373737

A long time ago in East Java there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya
was a crocodile. They lived in a sea. Actually, they were friends. But when they were hungry, they were very
greedy. They did not want to share their food. They would fight for it and never stop fighting until one of them
gave up.

It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat.
“Yummy, this is my lunch,” said Baya.
“No way! This is my lunch. You are greedy! I had not eaten for two days!” said Sura.
Then Sura and Baya fought again. After several hours, they were very tired. Sura had a plan to stop their
bad behavior.

“I’m tired of fighting, Baya,” said Sura.
“Me too. What should we do to stop fighting? Do you have any idea?” asked Baya.
“Yes, I do. Let’s share our territory. I live in the water, so I look for food in the sea. And you live on the land,
right? So, you look for the food also on the land. The border is the beach, so we will never meet again. Do
you agree?” asked Sura.
“Hmm... let me think about it. OK, I agree. From today, I will never go to the sea again. My place is on the
land,” said Baya.

Then they both lived in the different places. But one day, Sura went to the land and looked for some food in
the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew
that Sura broke the promise.

“Hey, what are you doing here? This is my place. Your place is in the sea!”
“But, there is water in the river, right? So, this is also my place!” said Sura.
Then Sura and Baya fought again. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to
Sura. He bit very hard until Sura finally gave up. He went back to the sea. Baya was very happy. He had his
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place again. The place where they were fighting was a mess. Blood was everywhere. People then always
talked about the fight between Sura and Baya. They then named the place of the fight as Surabaya, it’s from
Sura the shark and Baya the crocodile. People also put their fight as the symbol of Surabaya city. ***

35. The major complication of the story is ....
A. The fight between a shark and a crocodile for their food.
B. The greediness of two strong animals for their habitat.
C. Sura broke the promise not to have food on land
D. Sura and Baya’s plan to stop fighting for their place.
E. The big fighting that make the place look mess with blood.

36. The main idea of paragraph 3 is ....
A. Their plan not to fight anymore.
B. It’s Sura’s idea to stop fighting
C. Their agreement to share the territory
D. Their agreement to share the food
E. Baya promised not to go the sea.

37. What is the moral value of the story?
A. Fighting cannot solve the problem.
B. Debating may reach the goal.
C. Arguing is a way to find the solution.
D. Sharing leads to justice.
E. Betraying causes enemy.

TextTextTextText 11111111 forforforfor numbernumbernumbernumber 38383838 andandandand 39393939

Dave Smith
32 Alberta Way
Kingston

Dear Dave Smith,

On behalf of your brother, John and all the people of Alberta, I would like to personally invite you to visit
Alberta in 2012 to help mark the province’s Bicentennial year.

A number of activities have been planned in the province throught the year, and now John would love to
have your visit to help mark this important milestone in Alberta’s history.

To help you plan your travel, details of some of the events can be found on your website at
www.albertabicentinnial.ca, and additional information can be found at Travel Alberta’s website at
www.travelalberta.com. I am also enclosing a special gift for you, so when you do visit Alberta you can
celebrate our bicentennial year for learning more about our past at one of Alberta’s museums, heroic sites or
interpretive centers.

Please come join us as we celebrate our past and imagine our future.

Sincerely yours,

Ralph Klein

38. Why does the sender mention the websites in the letter?
A. To see the important news
B. To browse interesting events
C. To keep up with the current news
D. To facilitate the receiver to plan his trip
E. To help the receiver enjoy his travel

39. The letter mainly tells us about ... .
A. Important website contains Alberta’s celebration
B. An invitation to attend a celebration in Alberta
C. A special promotion about Alberta’s celebration
D. Activities during an annual celebration in Alberta
E. A celebration of Alberta’s Bicentennial year

TextTextTextText 12121212 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 40404040 totototo 42424242

The platypus is a semi-aquatic mammal endemic to eastern Australia, including Tasmania. It is one of
the five extent species of monotremes, the only mammals that lay eggs instead of giving birth to live young.

The body and the broad fat tail of this animal are covered with densedensedensedense brown fur that traps a layer of
insulating air to keep the animal warm.

It uses its tail for storage of fat reserves. It has webbed feet and a large rubbery snout. These are
features that appear closer to those of a duck than those of any known mammal.

Weight varies considerably from 0.7 to 2.4 kilograms, with males being larger than females. A male

http://www.travelalberta.com


Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 9

averages approximately 45 centimeters.
The platypus has an avarage body temparature of 32 degrees Celcius than 37 degrees Celcius, that’s

typical of a placental mammal.

40. What is the text about?
A. A story about the life of platypus
B. Characteristics of platypus
C. A description of platypus
D. A semi-aquatic mammal
E. Differences between duck and platypus

41. The body and the broad fat tail of this animal are covered with densedensedensedense brown fur that traps a layer of
insulating air to keep the animal warm. (paragraph 2)
The underlined word has the closest meaning with ....

A. crowded
B. transparent
C. heavy
D. thick
E. thin

42. The following information is NOT FACT about platypus:
A. It is a semi-aquatic mammal
B. The body is covered by dense brown fur
C. Its body temparature is always warm
D. It uses its skin to storage fat reserves
E. Males are larger than female.

TextTextTextText 13131313 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 43434343 totototo 45454545

THE GREATEST BRIDGE IN THE WORLD

The Verrazano Bridge, which has designed by Othmar Ammann, joins Brooklyn to Staten Island. It
has a span of 4,260 feet. The Bridge is so long that the shape of the earth had to be taken into account by its
designer. Two great towers support four hugecables.The towers are builts on immense underwater platforms
extend to a dept of over 100 feet under the sea. These alone took sixteen months to build. Above the surface
of the water, the towers rise to a height of nearly 700 feet.

TheyTheyTheyThey support the cable from which the bridge has been suspended. Each of the four cables contains
26,108 lenghts of wire. It has been estimated that if the bridge were packed with cars, it would still only be
carrying a third of each total capacity. However, size and strength are not the only important things about this
bridge. Despite immensity, it is both simple and elegant, fulfilling each designer’s dream to create an
enormous object drawn as faintly as possible’.

43. The text tells us mainly about ....
A. A description about the Verrazano Bridge.
B. An explanation how strong the bridge is
C. A story about the greatest bridge in the world
D. A report about the designer of the bridge
E. A description about the strenght of the tower.

44. Why must the bridge generally be very strong ?

A. It has six great towers
B. It has five great towers
C. It has two great towers
D. It has three great towers
E. It has four great towers

45. TheyTheyTheyThey support the cable from which the bridge has been suspended. (paragraph 2)
The word ‘‘‘‘theytheytheythey’’’’ refers to ....
A. Platforms
B. Cables
C. Huge cables
D. Bridges
E. Towers

46. (1) Enter your four-digit identification number
(2) Remove your card from the slot
(3) Enter the amount of money you withdraw
(4) Insert your card into your machine teller
(5) Press the withdrawal button checking or saving account
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Here are the correct procedure of withdrawing money using ATM:

A. 4 – 1 – 5 – 3 – 2
B. 4 – 3 – 2 – 1 – 5
C. 4 – 5 – 3 – 2 – 1
D. 4 – 2 – 5 – 1 - 3
E. 4 – 1 – 3 – 2 – 5

47. (1) I went fishing on the river
(2) I found out that the dock was rubbing against sharp rocks
(3) Suddenly the rubber exploded and took off to the other side of the dock
(4) I was trying to pull him back and finally I got him to my side.
(5) I casted under our own dock with a rubber worm

A good arragement for the story above is ....
A. 1 – 3 – 2 – 4 – 5
B. 1 – 4 – 3 – 5 – 2
C. 1 – 5 – 3 – 2 – 4
D. 1 – 2 – 5 – 3 – 4
E. 1 – 3 – 5 – 4 – 2

ForForForFor numbernumbernumbernumber 48484848 totototo 50,50,50,50, completecompletecompletecomplete thethethethe passagepassagepassagepassage belowbelowbelowbelow withwithwithwith anananan appropriateappropriateappropriateappropriate word/phraseword/phraseword/phraseword/phrase

With its famous Roman baths, its eighteenth century architecture, and its many museums, Bath is one of the
most beautiful cities in the country. It also has a large number of (48) ... shops and street markets, (49) ...
hotels, cafes and many good restaurants.

In the summer there are lots of places to eat outside. You can enjoy walking around the small streets, or you
can see the city from the water, with a boat cruise on the river Avon. But don’t take your car into the city
centre-parking, that is (50) ... in summer.

48. A. Interested
B. interesting
C. interests
D. interest
E. to interest

49. A. to excel
B. excelled
C. excellent
D. excellence
E. excellently

50. A. impossible
B. improper
C. inappropriate
D. unnecessary
E. unimportant

GoodGoodGoodGood luck!luck!luck!luck!
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ANSWERANSWERANSWERANSWER KEYKEYKEYKEY TOTOTOTO 1111 –––– 2012201220122012

NoNoNoNo KunciKunciKunciKunci NoNoNoNo KunciKunciKunciKunci NoNoNoNo KunciKunciKunciKunci NoNoNoNo KunciKunciKunciKunci NoNoNoNo KunciKunciKunciKunci

1111 11111111 21212121 B 31313131 C 41414141 B

2222 12121212 22222222 D 32323232 E 42424242 D

3333 13131313 23232323 C 33333333 B 43434343 A

4444 14141414 24242424 A 34343434 E 44444444 C

5555 15151515 25252525 E 35353535 A 45454545 E

6666 16161616 A 26262626 C. 36363636 C 46464646 A

7777 17171717 D 27272727 E 37373737 A 47474747 C

8888 18181818 D 28282828 A 38383838 D 48484848 B

9999 19191919 B 29292929 D 39393939 B 49494949 C

10101010 20202020 E 30303030 B 40404040 C 50505050 A
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: MATEMATIKAMATEMATIKAMATEMATIKAMATEMATIKA
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 121212120000 menitmenitmenitmenit

Petunjuk:Petunjuk:Petunjuk:Petunjuk:
•••• PilihPilihPilihPilih satusatusatusatu jawabanjawabanjawabanjawaban yangyangyangyang benarbenarbenarbenar

1. Pernyataan yang senilai dengan “Jika guru
tidak datang maka semua siswa sedih ”.
Adalah....
A. Jika semua siswa sedih maka guru

tidak datang
B. Jika guru datang maka semua siswa

tidak sedih
C. Tidak benar bahwa guru tidak datang

tetapi beberapa siswa tidak sedih
D. Tidak benar bahwa guru tidak datang

tetapi semua siswa tidak sedih
E. Tidak benar bahwa Jika semua siswa

tidak sedih maka guru datang

2. Negasi dari :”Jika perang terjadi maka
semua orang gelisah” adalah….
A. Perang terjadi dan semua orang tidak

gelisah
B. Perang terjadi dan ada orang gelisah
C. Perang terjadi tetapi semua orang

gelisah
D. Perang terjadi dan tidak ada orang

gelisah
E. Perang terjadi tetapi ada orang yang

tidak gelisah

3. Diketahui premis-premis berikut :
Premis 1 : Jika Budi rajin belajar, maka ia

menjadi pandai
Premis 2 : Jika Budi menjadi pandai, maka ia

lulus ujian
Premis 3 : Budi tidak lulus ujian
Kesimpulan yang sah adalah….
A. Budi menjadi pandai
B. Budi rajin belajar
C. Budi lulus ujian
D. Budi tidak pandai
E. Budi tidak rajin belajar

4. Bentuk sederhana dari
2

23

35

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
qp
rqp

adalah….

A. pqr
B. p2q2r
C. p2qr2
D. p4q2r2
E. p2qr

5.
3
6

+ 3 - 75 = …

A. - 5 3
B. - 2 3
C. 3
D. 3 3
E. 4 3

6. Diketahui p=5log2 dan q=3log2 maka

......45log2 =
A. p+2q
B. 2p+q
C. p+q

D.
qp +2

1

E.
qp 2

3
+

7. Grafik fungsi kuadrat yang mempunyai
puncak di titik (1, -3) dan memotong sumbu
Y di titik (0,-5) mempunyai persamaan ….
A. y = -2 x2 -5
B. y = -2 x2 + 4x -5
C. y = 2 x2 – 4x -5
D. y = -2 (x + 1)2 -3
E. y = 2 (x -1 )2 -3

8. Diketahui 12)( 2 −−= xxxf dan
xxg −= 3)( maka (f� g)(x) = …..

A. 242 +− xx
B. 282 +− xx
C. xxx 53 23 −+−
D. 422 ++− xx
E. 232 +− xx

9. Jika g(x)= x-2 dan (f� g)(x) = 332 −− xx
maka f(x) = ...
A. 1472 −− xx
B. 142 −− xx
C. 52 −− xx
D. 52 −+ xx
E. 572 −− xx
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10. Diketahui f (x) =
72
5
−
+
x
x

, invers fungsi f(x)

adalah f -1(x) = ….

A.
12
57

+
+
x
x

B.
12
57

−
+
x
x

C.
15
2
+
+
x
x

D.
15

2
+−

−
x

x

E.
15
2
−
+
x
x

11. Jika persamaan kuadrat px2 - 4x + 3 = 0
mempunyai akar-akar yang sama maka nilai
p adalah…

A. -
3
4

B. -
4
3

C. -
4
1

D.
4
3

E.
3
4

12. Persamaan kuadrat
0132 =−− xx mempunyai akar akar a dan

b. Nilai dari
a
b

b
a 11 +

+
+

adalah ….

A. -14
B. -12
C. -10
D. -5
E. 12

13. Akar-akar persamaan kuadrat 2x2 + 6x + 3 =
0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat
yang akar-akarnya x1 + x2 dan x1 .x2
adalah …

A. 2x2 + 3x + 10 = 0
B. 2x2 +10x - 3 = 0
C. 2x2 + 9x - 3 = 0
D. 2x2 - 3x + 9 = 0
E. 2x2 + 3x - 9 = 0

14. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
kuadrat – 2x2 – 5x + 3 ≤ 0, untuk x∈ R
adalah …

A. { x x 3−≤ atau x ≥ -
2
1 }

B. { x x 3−≤ atau x ≥
2
1 }

C. { x x
2
1

−≤ atau x ≥ - 3}

D. { x
2
13 ≤≤− x }

E. { x 3
2
1

≤≤ x }

15. Himpunan penyelesaian dari sistem
persamaan : 3 x + 4 y = - 5 dan 2 x – y =
4 adalah …
A. {(1,2)}
B. {(1,-2)}
C. {(-1,2)}
D. {(2,1)}
E. {(-2,1)}

16. Amin dan Budi berbelanja di sebuah toko.
Untuk membeli 3 buah pensil dan 3 buah
buku Amin harus membayar Rp 7000
sedangkan untuk membeli 5 buah pinsil dan
3 buah buku Budi harus membayar Rp
11.000,- harga sebuah pinsil adalah….
A. Rp 500
B. Rp 750
C. Rp 1000
D. Rp 1500
E. Rp 2000

17. Nilai maksimum 6x + 2y dari daerah
himpunan penyelesaian system
pertidaksamaan pada gambar di bawah ini
adalah….
A. 14
B. 18
C. 34
D. 39
E. 43

18. Pada lahan seluas 12.000 m 2 akan di
bangun kompleks paling banyak 120 unit ,
Rumah jenis I dibangun diatas tanah 120
m 2 , dan jenis 2 diatas lahan 60 m 2 , jika
rumah jenis I dijual Rp 100 juta dan jenis 2

Himpunan
penyelesaian

2x+y =13 x+2y =14

0

Y

X
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dijual RP 70 juta , maka pendapatan max
pada bisnis ini adalah .
A. Rp 8 miliar
B. Rp 8,4 miliar
C. Rp 9,6 miliar
D. Rp 10 miliar
E. Rp 10,8 miliar

19. Diberikan matriks A =

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

cb

a

2
3

2
2
1

dan B =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+−
7
1232

ba
abc

Dan Bt adalah transpose matriks B. Jika
berlaku hubungan A = Bt maka c adalah….
A. 10
B. 8
C. 5
D. 3
E. 2

20. Jika matriks A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

xx
x

1
61

adalah

matrik singular, maka nilai x yang memenuhi
adalah …
a. 1 atau 6
b. – 6 atau 6
c. 6 atau 3
d. 3 atau – 6
e. 6 atau – 3 .

21. Invers dari matriks A= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−− 34
23

adalah….
A. tA
B. 2A

C. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
34
23

D. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−
32
43

E. A

22. Nilai dari 81...1395 ++++ adalah….
A. 750

B. 780

C. 860

D. 930

E. 1720

23. Suku ke tiga barisan geometri adalah 6,
sedangkan suku ke enam adalah 48. Jumlah
tujuh suku yang pertama adalah ….
A. 182

B. 190,5

C. 192,5

D. 381

E. 384

24. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian
membentuk barisan geometri. Bagian yang
terpendek 3 cm, yang terpanjang 96 cm.
Panjang tali sebelum dipotong adalah
a. 169 cm
b. 179 cm
c. 189 cm
d. 199 cm
e. 209 cm

25. Nilai
53

4
2

lim
2

2

+−

−

→ xx
x = ….

A. 4
B. 6
C. 7
D. 8
E. 10

26. Nilai

....635 22lim =+−−+−
∞→

xx xx
x
A. – 2
B. – 1
C. 0
D. 1
E. 2

27. Turunan pertama dari f (x) =
5
5

−
+
x
x

, x ≠ 5

adalah ….

A.
5

5
−x

B.
( )25
10
−x

C.
( )25

10
−
−
x

D.
( )25

5
−x

E.
( )25

10
+
−
x
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42% Barat

10% Utara

10% pusat

8% Selatan

30% Timur

28. Biaya yang diperlukan tiap hari untuk
memproduksi x unit komputer dirumuskan

oleh f(x) =
4
1
x2 + 35 x – 25 (dalam ribuan

rupiah). Jika setiap unit komputer dijual

dengan harga (50 –
2
1
x) dan agar diperoleh

keuntungan maksimum maka banyaknya
komputer yang akan diproduksi perhari
adalah ….
A. 10 unit
B. 20 unit
C. 70 unit
D. 90 unit
E. 105 unit

29.

A. 2x (x3 + x2 – 2x) + c

B. 2 (x3 + x2 – 2x) + c

C. x3 + x2 – 2x + c
D. 12x3 + 2x2 – 2x + c
E. 12x + 2 + c

30. Luas daerah yang dibatasi y = 8 – x2 dan
garis y = 2x adalah ….

A. 36
B. 41

C. 41
D. 46
E. 46

31. Banyak bilangan bulat terdiri dari 3 angka
yang memuat angka-angka 1,2,3,4,5,dan 6
yang bernilai antara 230 dan 500 adalah …
A. 96
B. 132
C. 216
D. 264
E. 270

32. Banyaknya kata yang dapat dibuat dari
huruf huruf : MANTAN adalah ...
A. 24
B. 90
C. 180
D. 360
E. 720

33. Dari 6 orang pemain akan dibentuk
pasangan ganda bulutangkis. Banyaknya
pasangan ganda yang mungkin terbentuk
adalah …

A. 6
B. 15
C. 24
D. 30
E. 60

34. Dua dau dilempar bersamaan sebanyak 72
kali. Frekuensi harapan munculnya mata
dadu berjumlah lebih dari 8 adalah…
A. 6
B. 12
C. 20
D. 30
E. 36

35. Didalam sebuah tas hitam terdapat 7
kelereng merah dan 5 kelereng biru. Jika 3
kelereng diambil sekaligus, maka peluang
bahwa yang terambil satu merah dan dua
biru adalah …
a.

220
50

b.
220
60

c.
220
70

d.
320
60

e.
320
70

36. Hasil dari data KLH pencemaran udara Di
lima wilayah DKI Jakarta, disajikan dalam
diagram disebelah ini. Jika penduduk DKI
12,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk
Jakarta Barat yang terkena imbas polusi
adalah … juta jiwa

a. 4,50
b. 4,65
c. 4,75
d. 5,00
e. 5,25

37. Perhatikan table distribusi frekuensi di
bawah ini

Data F
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

3
15
20
10
7
5
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Nilai rata-rata data tersebut adalah….
A. 56,25
B. 56,5
C. 56,75
D. 57,3
E. 58,5

38. Perhatikan table berikut :

Nilai Frekuensi
60 – 64 2
65 – 69 4
70 – 74 10
75 – 79 8
80 – 84 6

Nilai median dari data pada table distribusi
frekuensi adalah ... .
A. 72,0
B. 72,5
C. 73,1
D. 73,6
E. 74.0

39. Perhatikan gambar Histogram berikut :
frekuensi

13

7
5 5

39,5 49,5 59,5 69,5 79,5 89,5
99,5

data

Nilai modus dari data pada histogram diatas
adalah …

A. 73,5
B. 73,9
C. 74,5
D. 74,9
E. 75,5

40. Simpangan baku dari dari data : 4, 8, 6, 6,
4, 8, 7, 5 adalah …

a. 52
1

b. 62
1

c. 2
d. 1,5

e.

3

9
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: GEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFI
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 90909090 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)!

1. Pada tahun 2004 terjadi gempa bumi dan
tsunami di Aceh. Salah satu daerah yang
terparah kerusakannya adalah Meulaboh.
Kondisi daerah ini seperti jalan, listrik dan
sarana komunikasi mengalami kerusakan
yang sangat berat sehingga para tim
evakuasi mengalami kesulitan dalam
pemberian bantuan seperti makanan dan
obat-obatan. Konsep geografi yang erat
kaitannya dengan fenomena tersebut
adalah ....

A. konsep nilai kegunaan
B. konsep keterjangkauan
C. konsep aglomerasi
D. konsep diferensiasi area
E. konsep keterkaitan keruangan

2. Daerah Sumatra Barat akhir-akhir ini
sedang marak aksi penebangan hutan
secara liar. Pembakaran hutan yang
membuat hampir 50% hutannya menjadi
rusak dan gundul, menyebabkan bencana
longsor dan banjir. Pendekatan untuk
memahami masalah tersebut sangat tepat
menggunakan ....
A. pendekatan kewilayahan
B. pendekatan spasial
C. pendekatan integritas
D. pendekatan kelingkungan
E. pendekatan ekosistem

3. Sebagian besar wilayah Indonesia seperti
Jawa, Sumatra dan Sulawesi sering
dilanda angin puting beliung. Hal ini
sangat erat kaitannya dengan perbedaan
tekanan udara dan suhu udara yang
ekstrim. Prinsip geografi yang berkenaan
dengan fenomena tersebut adalah ....

A. prinsip korologi
B. prinsip lokasi
C. prinsip deskripsi
D. prinsip interelasi
E. prinsip distribusi

4. Perhatikan fenomena Desa Tabek,
Kecamatan Pariangan, Sumatra Barat di
bawah ini.

1. letaknya di kaki Gunung Merapi

2. tanahnya subur
3. terdapat sumber mata air
4. mata pencaharian penduduk sebagai

petani
Pernyataan di atas termasuk aspek
geografi ....

A. aspek biotik
B. aspek sosial
C. aspek fisik
D. aspek topologi
E. aspek ekonomi

5. Tata surya berasal dari gumpalan kabut
berbentuk spiral, yang kemudian
didalamnya terbentuk gumpalan akibat
adanya grafitasi, gumpalan tersebut
akhirnya membentuk matahari dan
planet-planet termasuk bumi. Pernyataan
tersebut menurut teori ….

A. Bintang kembar

B. Awan debu

C. Pasang surut

D. Kabut/nebula

E. planetasimal

6. Perhatikan gambar di bawah!

Bagian dari benua Pangea yang di beri
tanda X akan menjadi benua ….

A. Antartika

B. Australia
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C. Afrika

D. India

E. Amerika Selatan

7. Perhatikan gambar galaksi di bawah!

Berdasarkan bentuknya galaksi tersebut
termasuk jenis ….

A. Elliptical galaxy

B. Spiral galaxi

C. Circular galaxy

D. Barred spiral galaxy

E. Irregular galaxy

8. Pernyataan!

1. Ketinggian maksilmal jika dilihat dari
bumi 480

2. Waktu rotasi lebih lama dibanding
waktu revolusinya

3. Bersuhu sangat tinggi dan tidak
memiliki air

Berdasarkan karakter tersebut di atas kita
dapat menentukan bahwa planet tersebut
adalah ….

A. Merkurius

B. Venus

C. Mars

D. Yupiter

E. Saturnus

9. Gunung api yang berbentuk seperti danau
kecil, yang disebaban oleh letusan
gunung yang bersifat eksplosif namun
tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali,
cirri-ciri tersebut termasuk dalam bentuk
gunung api… .

A. Strato

B. Maar

C. Perisai

D. Linear

E. Areal

10. Perhatikan gambar di bawah!

Berdasarkan sumbu lipatan, gambar
tersebut termasuk dalam jenis lipatan… .

A. Tegak

B. Miring

C. Simetris

D. Rebah

E. Menggantung

11. Stasiun pencatat gempa A mencatat
gelombang primer suatu gempa pukul
19.24’27”, dan gelombang sekunder
terjadi pukul 19.28’37”. jadi jarak
episentrum gempa adalah…

A. 3900 km

B. 3700 km

C. 3600 km

D. 3500 km

E. 3300 km

12. Upaya yang dapat dilakukan untuk
menjaga kesuburan tanah dengan cara
penanaman secara berjalur tegak lurus
terhadap arah aliran disebut… .

A. Kontur strip cropping

B. Strip cropping

C. Buffering

D. Terasering

E. Guludan
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13. Ciri-ciri tanah

1. Mengandung banyak abu vulkanik
2. Tanah sangat subur
3. Terjadi akumulasi bahan organik
4. Biasa digunakan untuk lahan

pertanian

Ciri –ciri tanah tersebut adalah jenis
tanah...

A. Aluvial
B. Andosol
C. Regosol
D. Kapur
E. Organosol

14. Lapisan udara yang berada pada
ketinggian 50 – 80 km yang dapat
mengakibatkan meteor-meteor terbakar
adalah ....

A. Troposfer

B. Stratosfer

C. Mesosfer

D. Termosfer

E. Eksosfer

15. Tanjung Priok memiliki suhu 26 C.
Daerah Puncak yang mempunyai
ketinggian 1.800 mdpl. Jika gradien
temperatur 0,6 C, maka suhu di Puncak
adalah ....

A. 14,5

B. 15,2

C. 16

D. 17

E. 17,5

16. Angin fohn yang melanda daerah Deli,
Sumatera Utara adalah ....

A. Angin Siklon

B. Angin Bahorok

C. Angin Kumbang

D. Angin Gending

E. Angin Laut

17. Perhatikan dasar-dasar penentuan
klasifikasi iklim dibawah ini:

1. Kelembaban udara

2. Curah hujan

3. Penguapan

4. Temperatur

5. Ketinggian tempat

Pembagian iklim menurut W. Koppen
didsarkan pada… .

A. 1 dan 4

B. 1 dan 5

C. 2 dan 3

D. 2 dan 4

E. 3 dan

18. Perhatikan gambar siklus air berikut!

Nomor yang menunjukkan proses infiltrasi
pada gambar adalah.. .

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5
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19. Perhatikan gambar pola aliran sungai di
bawah ini!

Yang membedakan karakteristik dua
gambar pola aliran sungai tersebut
adalah…

A. Gambar 1 di daerah pegunungan dan
gambar 2 di daerah danau

B. Gambar 1 di daerah danau dan
gambar 2 di daerah pegunungan

C. Gambar 1 di daerah pegunungan dan
gambar 2 di daerah patahan

D. Gambar 1 di daerah lipatan dan
gambar 2 di daerah patahan

E. Gambar 1 di daerah danau dan
gambar 2 di daerah lipatan

20. Perhatikan perhatikan peta arus dibawah
ini!

Simbol X pada peta merupakan arus
dingin di lautan pasifik yang disebut ….

A. Arus Brasilia

B. Arus Peru

C. Arus Ekuator Selatan

D. Arus California

E. Arus Teluk

21. Perhatikan pernyataan tersebut!

1. Lembab

2. Tumbuhan heterogen

3. Terdapat tumbuhan epifit

4. Ketinggian pohon kurang dari 10 m

5. Terdapat di lintang tinggi

Hutan hujan tropis dicirikan pada nomor

A. 1, 2 dan 3

B. 1, 2 dan 4

C. 1, 3 dan 5

D. 2, 4 dan 5

E. 3, 4 dan 5

22. Perhatikan gambar di bawah!

Sebaran hewan bercorak Neotropik dan
Paleartik ditunjukkan pada angka ….

A. 1 dan 2

B. 1 dan 5

C. 2 dan 4

D. 3 dan 5

E. 3 dan 4



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 5

23. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1. angka kelahiran tinggi

2. Angka tenaga kerja

3. Pendaptan perkapita tinggi

4. Banyak poligami

5. Angka harapan hidup tinggi

Dampak sex ratio < 100 ditunjukkan pada
nomor ….
A. 1, 2, dan 3

B. 1, 2, dan 4

C. 1, 3, dan 5

D. 2, 4, dan 5

E. 3, 4, dan 5

24. Pada tahun 2010, pada wilayah A
terdapat jumlah penduduk 2.500.000,
penduduk yang berusia 0-14 sebanyak
450.000 jiwa dan penduduk usia tidak
produktif 250.000. Berapa angka
ketergantunganya ….

A. 13.89%
B. 25 %
C. 28 %
D. 38,89%
E. 72 %

25. Perhatikan gambar berikut :

Dari gambar Piramida penduduk tersebut
menunjukkan ....

A. Jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan seimbang

B. Sebagian besar penduduk berusia
tua

C. Jumlah penduduk peempuan lebih
banyak

D. Tingkat kemakmuran masyarakat
tinggi

E. Sebagian besar penduduk berusia
muda

26. Semua kekayaan berupa benda mati
maupun benda hidup yang berada di
bumi dan dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia
adalah pengertian ….

A. lingkungan hidup
B. keselamatan hayati
C. pembangunan berwawasan

lingkungan
D. pembangunan berkelanjutan
E. sumber daya alam

27. Perhatikan pernyataan berikut!
1. emas

2. batu bara

3. minyak bumi

4. nikel

5. perak

Dari pernyataan tersebut yang termasuk
barang tambang golongan A adalah ….

A. 1, 2, dan 3

B. 2, 4, dan 5

C. 2, 3, dan 4

D. 1, 3, dan 5

E. 3, 4, dan 5

28. Perhatikan pernyataan berikut!

1. Ladang berpindah

2. Reboisasi

3. Tebang pilih

4. Illegal loging

5. Restorasi SDA

Dari pernyataan tersebut yang termasuk
pemanfaatan SDA yang berwawasan
lingkungan adalah ….

A. 1 dan 2

B. 2 dan 5

C. 3 dan 4

D. 4 dan 5

E. 1 dan 3
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29. Kegiatan berikut ini yang termasuk dalam
pemanfaatan hutan yang sesuai dengan
prinsip ekoefisiensi adalah ....

A. mengabaikan panduan tebang pilih
dalam memanen kayu

B. melakukan penebangan kayu di
kawasan hutan lindung

C. menebang habis hutan alam
D. melaksanakan reboisasi setelah

menebang kayu
E. melakukan pencurian kayu (illegal

logging)

30. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan
lingkungan dengan menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan yaitu ....

A. alih fungsi lahan di kawasan
pelindung

B. membangun permukiman di
sempadan sungai

C. membangun pompa air tanah di
kawasan pesisir

D. mengolah lahan pertanian secara
intensif dan kontinyu

E. penerapan kebijakan perikanan
menggunakan jaring dan pukat
harimau

31. Bila contour interval (CI) suatu peta topografi
adalah 25 m, skala peta tersebut adalah ....

A. 1 : 2.500
B. 1 : 25.000
C. 1 : 250.000
D. 1 : 50.000
E. 1 : 500.000

32. Perhatikan jenis-jenis proyeksi peta di
bawah ini !

Gambar proyeksi no.3 sangat cocok
untuk menggambarkan daerah ....

33. Berdasarkan peta tersebut, lokasi industri
peleburan biji besi ditunjukkan oleh
nomor ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

34. Berdasarkan gambar tersebut, sebaiknya
lokasi industri pengolahan kayu
ditempatkan di daerah…

A. Hutan
B. Pantai
C. Pasar
D. Pemukiman
E. Gunung kapur

35. Perhatikan Peta Indonesia berikut:

Pro
pinsi yang merupakan daerah industri semen
adalah nomor ....

A. Kutub Utara
B. Kutub Selatan .
C. Ekuator
D. Lintang Tinggi
E. Lintang Rendah

Pantai Hutan Pemukiman

Gunung Kapur Pasar
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A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 2 dan 5
D. 1, 3 dan 4
E. 3, 4 dan 5

36. Pernyataan manfaat penginderaan jauh

1. Perubahan jaringan sungai
2. Perubahan luas lahan pertanian
3. Perubahan cuaca
4. Mendeteksi wilayah kebakaran

hutan
5. Menghitung besarnya harga

tanah untuk lahan pertanian

Pemanfaatan Penginderaan Jauh di
bidang pertanian dan kehutanan
terdapat pada nomor… .

A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5

37. Citra foto Udara!

Gambar yang ditunjukkan oleh tanda x
adalah ….

A. pemukiman
B. bandara
C. jalan
D. rel kereta api
E. sungai

38. Dalam mengeinventarisasi sumber daya
alam (SDA) perlu adanya data spatial
yang cepat, tepat dan akurat dengan
tujuan ….

A. Tersebarnya sumber daya alam
secara merata

B. Terciptanya wahana pembangunan
yang terpadu

C. Terciptanya tata ruang yang serba
guna

D. Pemanfaatan sumber daya alam
secara optimal

E. Penghematan sumber daya alam
yang tersedia Terciptanya wahana
pembangunan yang terpadu

39. Perhatikan tabel berikut:
Berdasarkan tabel diatas, yang
merupakan pengelompokan desa
berdasarkan perkembangan
masyarakatnya adalah nomor ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

40. Perhatikan gambar berikut :

Pola pemukiman tersebut bentuknya
mengikuti jalan raya seperti gambar di
atas, dan umumnya terdapat di wilayah
pantai utara Pulau Jawa . Bentuk desa
tersebut adalah ....
A. Konsentris
B. Radial
C. Memusat
D. Linier
E. Tersebar

41. Berdasarkan gambar di bawah ini,

1 2 3 4 5

Tersebar,

memusat,

Linier

Industri

Agraris

Nelayan

Swadaya

Swakarya

Swasembad
a

Geneologis

Teritorial

Campuran

Swadaya

Agraris

Linier

xxxx
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EW. Burgess mengemukakan bahwa pusat
kegiatan ekonomi terdapat di inti kota, semakin ke
tepi terlihat pengurangan kegiatan ekonomi. Hal
ini sesuai dengan ....

A. Teori sektoral
B. Teori konsentris
C. Teori inti ganda
D. Teori titik henti
E. Teori gravitasi

42. Ciri-ciri masyarakat kota:

1. Sikap penduduk individualistik
2. Norma agama tidak begitu kental
3. Pandangan hidup bersifat rasional
4. Banyak gedung perkantoran
5. Tersedia fasilitas umum

Ciri-ciri sosial dan fisik masyarakat kota
ditunjukkan nomor ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 4 dan 5

43.

100.000 jiwa 400.000 jiwa

Dari gambar tersebut,jika jarak A-B
adalah 300 km, maka lokasi titik henti dari
A ke B adalah ….
A. 30 km dari A
B. 42 km dari A
C. 42 km dari B
D. 100 km dari A
E. 100 km dari B

44. Jika kota A berpenduduk 20.000 jiwa dan
kota B berpenduduk 100.000 jiwa, serta
jarak kota A ke kota B adalah 60 km.
Lokasi ideal untuk stasiun pengisian
bahan bakar umum berada pada ....

A. 22,22 km dari kota B
B. 22,55 km dari kota A
C. 24,89 km dari kota B
D. 24,89 km dari kota A
E. 35,29 km dari kota B

45. Perhatikan negara-negara di bawah ini!

1. Jepang
2. India
3. Jerman
4. Kanada
5. Brazil

Dari keterangan di atas, negara-negara
yang termasuk ke dalam negara industri
maju adalah ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 3, 4 dan 5
E. 1, 2 dan 5

46. Perhatikan pernyataan berikut!

1. angka kematian tinggi
2. angka harapan hidup tinggi
3. pertumbuhan penduduk rendah
4. pendapatan per kapita tinggi
5. angka pengangguran tinggi
Pernyataan yang menunjukkan indikator
negara berkembang adalah ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 5
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 4 dan 5

47. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1. tingginya tingkat kriminalitas
2. sebagian lahan digunakan untuk

lahan pertanian
3. tingginya kemacetan lalu lintas dan

kacaunya pelayanan umum
4. sebagian besar masyarakat bekerja

sebagai petani
Berdasarkan pernyataan di atas yang
merupakan ciri-ciri dari tahapan
perkembangan polis adalah....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 1 dan 3
D. 2 dan 4
E. 1 dan 4

48. Perhatikan pernyataan berikut:
1. teknologi masih sangat sederhana
2. meluasnya industri berteknologi

canggih
3. usaha produktif terus berkembang
4. kemajuan masyarakat semakin luas
5. industri tumbuh dan berkembang

dengan pesat
Tahapan perkembangan negara menurut
W. W. Rostow untuk masa tinggal landas
adalah ....

A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

A B
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49. Ciri-ciri negara:

1. pemanfaatan sumber daya alam tidak
efisien

2. tingkat penguasaan teknologi rendah

3. tingkat pengangguran tinggi

4. penduduk menguasai teknologi
modern

5. hukum dan keadilak ditegakkan
secara transparan

Dari pernyataan di atas yang termasuk
dalam ciri negara berkembang adalah ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4

C. 1, 3 dan 4

D. 2, 3 dan 5

E. 3, 4 dan 5

50. Perhatikan pernyataan berikut:

1. sumber daya alam, khususnya
tambang tembaga

2. sumber daya alam, khususnya
minyak bumi

3. sumber daya lahan yang masih luas

4. kaya dengan rempah-rempah

5. partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sangat tinggi

Pernyataan yang termasuk dalam
keunggulan wilayah timur Indonesia
adalah ....
A. 1, 2 dan 4

B. 1, 3 dan 4

C. 1, 4 dan 5

D. 2, 3 dan 4

E. 3, 4 dan 5
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 105105105105 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)!
• Dilarang menggunakan kalkulator, kamus dan alat bantu hitung lainnya!

1. Salah satu permasalahan perekonomian modern adalah menjawab pertanyaan How atau bagaimana
barang diproduksi. Tindakan berikut ini yang terkait dengan bagaimana cara memproduksi barang,
yaitu....
A. Melakukan survey ke masyarakat untuk melihat jenis barang apa yang dibutuhkan
B. Melakukan survey pasar untuk menampung keluhan konsumen tentang hasil produksi
C. Menentukan produksi yang diminati masyarakat menengah ke bawah
D. Mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan teknik produksi yang efisien
E. Membuat produk kendaraan yang hemat energi

2. Perhatikan bagan berikut!

A B C

1 Tidak ada pembagian kerja Alat produksi milik
pemerintah

Kegiatan bersifat profit oriented

2 Masyarakat bebas berinovasi Swasta dilibatkan
dalam perekonomian

Teknologi yang digunakan bersifat
sederhana

3 Pemerintah berperan dominan
dalam perekonomian

Penerapan teknologi
yang sederhana

Masyarakat tidak dilibatkan dalam
perekonomian

4 Tidak ada pemisahan antara
rumah tangga produksi dengan
rumah tangga konsumsi

adanya hak
kepemilikan pribadi

Peran pemerintah sangat sedikit
Dalam kegiatan perekonomian

Berdasarkan bagan di atas, yang termasuk karakteristik dari sistem ekonomi Komando adalah....
A. A1, B1, C1
B. A2, B2, C2

C. A3, B1, C3

D. A4, B3, C4

E. A3, B4, C3

3. Untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah Jakarta, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas
berupa bus Trans Jakarta (Busway). Berdasarkan kasus diatas, bila ditinjau dari kegiatan ekonomi,
maka pemerintah daerah DKI Jakarta berperan sebagai ....
A. Konsumen
B. Produsen
C. Distributor
D. Manajer
E. Developer
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4. Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi berikut ini

Berdasarkan bagan diatas yang termasuk arus uang atas pembelian faktor produksi adalah nomor....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

5. Diketahui fungsi permintaan Qd = 600 – 2P. Harga mula-mula Rp 50, jumlah barang yang diminta 500
unit jika harga naik menjadi Rp 80, jumlah barang yang diminta sebesar….
A. 100

B. 260

C. 275

D. 440

E. 500

6. Ketika harga barang X Rp 5.000/buah, Jumlah barang yang diminta 20. Harga naik menjadi Rp
5.500/buah. Jumlah barang yang diminta turun menjadi 15, Maka koefisien elastisitas permintaannya
sebesar ….
A. 2,5

B. 0,4

C. 0,33

D. 3,67

E. 0,04

7. Di daerah X hanya terdapat satu penjual minyak tanah, semingu sekali mendapat pasokan dari
pertamina sebanyak 5000 liter. Seluruh penduduk hanya dapat membeli di tempat tersebut. Pada saat
terjadi kelangkaan minyak, penduduk terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp 6.000,-
per liter dari harga resmi Rp 3.000,- per liter.
Jika diperhatikan struktur pasar di daerah X tersebut, maka termasuk pasar ....
A. Oligopoli
B. Monopoli
C. Monopsoni
D. Persaingan sempurna
E. Persaingan monopolistik

Rumah tangga
produksi

Rumah tangga
konsumsi

1
2

3

4

5

Pasar output
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8. Tanah adalah salah satu faktor produksi yang tidak dapat diperbaharui. Karakteristik dari penawaran
atas faktor produksi tanah adalah....
A. Jumlah yang ditawarkan meningkat bila harga naik
B. Jumlah yang ditawarkan sedikit bila harga turun
C. Penawaran atas tanah tidak akan bertambah atau berkurang
D. Penawaran atas tanah bakan selalu bertambah
E. Penawaran atas tanah akan selalu berkurang

9. Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah terkait permasalahan ekonomi mikro dan makro:
1. Menghapuskan subsidi BBM untuk jenis premium
2. Menetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk obat
3. Meningkatkan suku bunga SBI
4. Kredit lunak untuk pengusaha kecil dan menengah
5. Menaikkan tarif dasar listrik
Berdasarkan jenis-jenis kebijakan tersebut, yang tergolong ke dalam kebijakan ekonomi makro adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 3 dan 4
E. 3, 4 dan 5

10. Diketahui data keuangan suatu negara sebagai berikut:
GNP $ 480.000,-
Penyusutan $ 30.000,-
Pajak tidak langsung $ 25.000.-
Transfer of Paymen $ 10.000,-
Pajak langsung $ 20.000,-

Berdasarkan data diatas, maka besarnya Personal Income negara tersebut adalah …
A. $. 335.000,-
B. $. 415.000,-
C. $. 435.000,-
D. $. 500.000,-
E. $. 515.000,-

11. Berikut ini adalah PDB pertahun dan penduduk beberapa negara dikawasan ASIA tahun 20XX:

Negara PDB pertahun
(US $)

Penduduk
(Juta)

Indonesia
Malaysia
Singapura
Brunei
Thailand

276.004
130.759
117.882
775.759
350.525

233
25
4
119
285

Dari data diatas, negara yang memiliki pendapatan perkapita terendah adalah ….
A. Indonesia
B. Malaysia
C. Singapura
D. Brunei
E. Thailand

12. Berkurangnya subsidi untuk BBM menyebabkan harga BBM naik, akibat kenaikan tersebut harga-
harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga tingkat inflasi meningkat. Akibat inflasi tersebut
berdampak kepada beberapa pihak, di antaranya:
1. pegawai yang berpenghasilan tetap

2. para pedagang yang memiliki modal kecil

3. orang yang menyimpan uang tunai

4. para pedagang yang memiliki modal besar/modal kuat

5. orang yang meminjam uang dengan bunga tinggi
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Pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah….

A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5

13. Perhatikan data berikut!
NAMA

BARANG/SATUAN
HARGA BARANG BULAN

Januari Februari Maret
Gula Pasir / Kg Rp. 10.000 Rp. 11.000 Rp. 11.500
Telur / Kg Rp. 14.000 Rp. 14.600 Rp. 15.000
Tepung Terigu / Kg Rp. 8.000 Rp. 8.400 Rp. 8.500
Berdasarkan data di atas, maka tingkat inflasi pada bulan Maret sebesar ....
A. 10,94%
B. 9,72%
C. 9,38%
D. 6,25%
E. 2,94%

14. Fungsi konsumsi dinyatakan dengan persamaan C= 250 + 0,8 y. Besarnya tabungan pada saat
pendapatan 3000 adalah sebesar :
A. 150
B. 200
C. 250
D. 300
E. 350

15. Luqman berdomisili di Yogyakarta, ia menjual 1 Hektar tanah yang berada di daerah Malang seharga
Rp. 350.000.000. Tindakan yang dilakukan oleh Luqman tersebut, mencerminkan fungsi uang sebagai
alat....
A. Pembayaran
B. Satuan hitung
C. Alat tukar
D. Penimbun kekayaan
E. Pemindah kekayaan

16. Perhatikan matrik berikut:
A B C

1. Menerima simpanan dari
masyarakat

1.Menetapkan dan
melaksakan kebijakan
moneter

1.Mencetak dan
mengedarkan uang

2. Menjaga kestabilan nilai
rupiah

2. Menerima simpanan dalam
bentuk giro

2. Memberikan kredit
kepada masyarakat

3. Memberikan kredit
perusahaan

3. Melayani transfer devisa 3. Menaikan Cash Ratio

Berdasarkan matrik tersebut diatas yang merupakan fungsi bank sentral ....
A. A1, B1, C1
B. A1, A2, C1
C. A2, B1, C1
D. A2, B2, C2
E. A3, B2, C3

17. Berikut ini beberapa kebijakan terkait dengan cara mengatasi pengangguran :
1) Peningkatan mobilitas modal
2) Menggalakkan pengembangan sektor informal seperti industri rumahan
3) Mengadakan pelatihan tenaga kerja
4) Mendirikan pusat-pusat latihan kerja
5) Kebijakan padat karya
Yang termasuk cara mengatasi pengangguran siklis adalah ….
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A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

18. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
1. Kondisi negara aman dan stabil
2. Hibah dan bantuan pinjaman luar negeri
3. Sumber daya alam yang melimpah dan siap digunakan
4. Memiliki tenaga ahli dan tekonogi yang tepat guna
5. Masyarakat yang siap untuk menjadi konsumen yang konsumtif
6. Sumber daya masyarakat yang banyak dan produktif
Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah....
A. 1, 3 dan 6
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 3, 4 dan 5
E. 4, 5 dan 6

19. Nikita memiliki beberapa obyek pajak di wilayah Jakarta Timur, yaitu berupa:
1. Tanah L= 500 m2 Nilai Jual Rp 400.000/m2

2. Rumah L= 200 m2 Nilai Jual Rp. 500.000/m2

3. Taman L= 100 m2Nilai Jual Rp. 50.000/m2

4. Kolam Renang L= 50 m2 Nilai Jual Rp. 50.000/m2

Bila NJOPTKP untuk wilayah tersebut Rp. 12.000.000 maka besarnya PBB terutang adalah....
A. Rp. 147.750.000
B. Rp. 59.100.000
C. Rp. 29.550.000
D. Rp. 14.775.000
E. Rp. 2.955.000

20. Berikut ini adalah karakteristik dari saham dan obligasi:
1. Pendapatannya berupa deviden
2. Pendapatannya berupa bunga
3. Merupakan utang jangka panjang
4. Sebagai tanda kepemilikan perusahaan
Yang merupakan karakteristik obligasi adalah....
A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4

21. Keberadaan Bursa Efek Indonesia sangat membantu banyak pihak. Bagi Investor, manfaat yang
diperoleh dengan adanya BEI ini adalah....
A. Menyediakan dana jangka pendek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
B. Menyerap tenaga kerja sehingga memperkecil angka pengangguran
C. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak badan usaha
D. Menyediakan kebutuhan dana baik jangka pendek maupun jangka panjang
E. Memberikan pilihan untuk menempatkan kelebihan dana yang ada

22. Berikut ini adalah komponen-komponen neraca pembayaran:
1. Ekspor Tekstil ke Negara Afrika Selatan
2. Impor mobil mewah dari Jerman
3. Menjual saham perusahaan dalam negeri kepada pihak asing/luar negeri
4. Menerima pinjaman dari luar negeri
Yang termasuk ke dalam neraca perdagangan adalah....

A. 1 dan 2
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B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4

23. Selama mengikuti seminar di Jakarta Mr. Bill Gates memperoleh tunjangan akomodasi dari
perusahaannya sebesar US $ 4.500.Dari uang tersebut dia harus menyisihkan 30% untuk membeli
oleh-oleh. Apabila Nilai Kurs Jual 1 US $ sama dengan Rp. 9.400 sedangkan Kurs Beli Rp. 9.200 serta
Kurs tengah Rp. 9.300. Berdasarkan Kurs di atas besarnya sisa uang untuk oleh-oleh yang
dibelanjakan Mr. Bill Gates adalah....
A. Rp. 12.420.000
B. Rp. 12.690.000
C. Rp. 41.400.000
D. Rp .41.850.000
E. Rp. 42.300.000

24. Berikut adalah transaksi keuangan yang terjadi di Bengkel Lancar pada bulan Maret2008
Tgl 3 Maret : menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00
Tgl 5 Maret : telah diselesaikan pekerjaan servis 10 kendaraan bermotor @

Rp50.000,00 dan baru dibayar 8 kendaraan sisanya akan dibayar
seminggu kemudian.

Tgl 8 Maret : membeli perlengkapan bengkel Rp1.000.000,00 secara kredit.
Analisa yang dilakukan terhadap transaksi diatas adalah....
1. Tanggal 3 Maret Kas bertambah Rp20.000.000,00, dan modal bertambah
Rp20.000.000,00

2. Tanggal 3 Maret Kas bertambah Rp20.000.000,00, dan utang bank bertambah
Rp20.000.000,00

3. Tgl 5 Maret Kas bertambah Rp400.000,00, piutang usaha bertambah Rp100.000,00
dan modal bertambah Rp 500.000,00

4. Tgl 8 Maret Perlengkapan bengkel bertambah Rp 1.000.000,00 dan modal bertambah
Rp1.000.000,00

Berdasarkan transaksi tersebut diatas, jika dicatat dalam persamaan akuntansi yang benar adalah....
A. 1 dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4

25. . Berikut Bukti Transaksi Percetakan “Andalan” Jakarta

Jurnal untuk bukti transaksi di atas adalah ....

A. Piutang usaha Rp1.200.000,00
Pendapatan jasa Rp1.200.000,00

B. Kas Rp1.200.000,00
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Percetakan Andalan Rp1.200.000,00
C. Kas Rp1.200.000,00

Pendapatan jasa Rp1.200.000,00
D. Pendapatan usaha Rp1.200.000,00

Piutang usaha Rp1.200.000,00
E. Pendapatan usaha Rp1.200.000,00

Piutang usaha Rp1.200.000,00

26. Rental Mobil “Hujan Rejeki” membeli 2 set alat service mobil masing-masing Rp. 4.000.000 dibayar
tunai Rp. 3.000.000 sisanya akan di bayar satu minggu kemudian.
Jurnal umum untuk transaksi di atas yang benar adalah....

NAMA AKUN DEBET KREDIT

A Perlengkapan
Kas

Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.000

B Perlengkapan
Utang Usaha
K a s

Rp. 8.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 3.000.000

C Peralatan
K a s

Rp. 8.000.000
Rp. 8.000.000

D Peralatan
Utang Usaha
K a s

Rp. 8.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 3.000.000

E Peralatan
Utang Usaha

Rp. 4.000.000
Rp. 4.000.000

27. Perhatikan Jurnal umum berikut !

Tgl NAMA AKUN DEBET KREDIT

01-5 Piutang
K a s

Pendapatan Jasa

Rp. 3.000.000
Rp. 2.000.000

Rp. 5.000.000
01-10 Kas

Piutang
Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000
01-15 Piutang

Pendapatan Jasa
Rp. 6.000.000

Rp. 6.000.000

Apabila Saldo per 1 Januari : Kas Rp. 8.000.000
Piutang Rp. 1.200.000

Maka posting yang benar berdasarkan jurnal umum di atas adalah....
A. K A S

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

01-1 Saldo 8.000.000
01-5 2.000.000 10.000.000
01-10 1.000.000 11.000.000

B. PIUTANG

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

01-1 Saldo 1.200.000
01-5 3.000.000 3.000.000
01-10 1.000.000 1.000.000
01-15 6.000.000 6.000.000

C. PENDAPATAN JASA
Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
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Debet Kredit
01-5 5.000.000 5.000.000
01-15 6.000.000 6.000.000

D. PIUTANG

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

01-1 Saldo 1.200.000
01-5 3.000.000 1.800.000
01-10 1.000.000 800.000
01-15 6.000.000 6.800.000

E. K A S

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

01-1 Saldo 8.000.000
01-5 2.000.000 6.000.000
01-10 1.000.000 5.000.000

28. Perhatikan data keuangan berikut!
Biro Jasa Malahayati
Neraca Saldo (sebagian)
31 Desember 2010

Sewa Dibayar Dimuka Rp. 6.000.000
Perlengkapan Rp. 2.000.000
Peralatan Rp. 20.000.000
Akum. Penyus. Peralatan Rp. 4.000.000
Data penyesuaian per 31 Desember 2010 sebagai berikut:
a. Sewa dibayarkan untuk 1 tahun, terhitung mulai 1 April 2010
b. Perlengkapan yang tersedia Rp. 800.000
c. Peralatan disusutkan 20% tiap tahun dari nilai buku.
Ayat jurnal penyesuaian untuk data di atas yang benar adalah....

NAMA AKUN DEBET KREDIT

A Beban Sewa
Sewa Dibayar di Muka

Rp. 4.500.000
Rp. 4.500.000

B Perlengkapan
Beban Perlengkapan

Rp. 800.000
Rp. 800.000

C Beban Penyusutan Peralatan
Akumulasi Penyusutan Peralatan

Rp. 4.000.000
Rp. 4.000.000

D Sewa Dibayar di muka
Beban Sewa

Rp. 1.500.000
Rp. 1.500.000

E Beban Penyusutan Peralatan
Akumulasi Penyusutan Peralatan

Rp. 4.000.000
Rp. 4.000.000

29. Data neraca saldo sebagian adalah sebagai berikut:
Neraca saldo per 31 Desember 2009 ( dalam jutaan rupiah )

No Akun Debet Kredit

1
2
3
4

Peralatan
Akumulasi Penyusutan peralatan
Beban gaji
Beban asuransi

100
-
4
12

-
20
-
-

Data penyesuaian per 31 desember 2011 sebagai berikut:
a. Aktiva tetap disusutkan 10 %
b. Asuransi dibayartanggal 1 mei 2011 untuk satu tahun
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Berdasarkan data diatas disusun kertas kerja sebagai berikut: ( dalam jutaan rupiah )

No Akun N S AJP NSD R/L NERACA
D K D K D K D K D K

1
2

3
4
5

6

Peralatan
Akum Peny
Perltan
Beban gaji
Beban asuransi
Beban peny Perl
Ass dib dimuka

100
-

4
12
-

-
20

-
-
-

-
-

-
-
10

3

-
10

-
3
-

-

100
-

4
9
-

3

-
30

-
-
4

-

-
-

4
-
-

-

-
-

-
-
-

-

100
-

-
9
-

3

-
30

-
-
4

-

Penyelesaian kertas kerja tersebut diatas yang benar adalah ....

A. 1 , 2 dan 3
B. 1 , 2 dan 4
C. 2 , 3 dan 4
D. 3 , 4 dan 5
E. 3 , 5 dan 6

30. Data keuangan Service AC “DELTA” per 31 Desember 2011 sebagai berikut:
Pendapatan Jasa Rp. 12.600.000
Piutang Rp. 1.600.000
Beban Perlengkapan Rp. 800.000
Beban Penyusutan Alat Rp. 2.000.000
Prive Rp. 500.000
Beban Gaji Rp. 4.000.000
Berdasarkan data di atas maka Service AC “DELTA” memperoleh laba bersih sebesar....
A. Rp. 4.200.000
B. Rp. 5.300.000

C. Rp. 5.800.000

D. Rp. 6.300.000

E. Rp. 7.400.000

31. Perhatikan jurnal khusus berikut!
Jurnal Pembelian (Rp.000)

TGl Nama Kreditur Syarat Debet Kredit
Pembelian Serba-Serbi Utang Dagang

10-3 PT. Kartika E0M 3.000 3.000
10 CV. Kirana 5/10,n/30 5.000 5.000
18 Peralatan/PT.Ina n/20 2.000 2.000
26 PT. Kartika 5/10,n/30 8.000 8.000
30 Perlengkapan n/15 1.000 1.000

16000 19000

Jurnal Pengeluaran Kas (Rp.000)

TGL Keterangan Debet Kredit
Pembelian Utang Dag Serba (i) Pot. Pemb K a s

10- 6 500 500
10 Beb. Gaji 2.000 2.000
15 CV. Kirana 5.000 250 4.750
22 PT. Ina 1.000 1.000
25 Beb. L, A, T 600 600

500 6.000 250 8.850
Berdasarkan jurnal khusus di atas, posting yang benar adalah....

A. Pembelian
Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
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Debet Kredit
10-31 JKK 500 500
31 JB 16.000 16.000

B. Utang Dagan

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

10-31 JKK 6.000 6.000
31 JB 19.000 25.000

C. Pembelian

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

10-31 JB 16.000 16.000
31 JKK 500 16.500

D. Utang Dagang

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

10-31 JB 19.000 19.000
31 JKK 6.000 25.000

E. Peralatan

Tgl Keterangan Debet Kredit SALDO
Debet Kredit

10-31 JB 3.000 3.000

32. Diketahui data sebagai berikut:
Saldo Piutang Dagang per 31 April 2011 Rp. 2.600.000
Terdiri dari tagihan kepada:

Tn. Dennis Rp. 1000000
Mr. Fine Rp. 900000
Ny. Agustin Rp. 700.000

Jurnal Penerimaan Kas

Tgl Nama Debitur Ref Debet Kredit
K a s Pot. Pejlan Piutang Penjualan Serba(i)

5-03 Tn. Dennis 950000 50000 1000000
05 Nn. Daffa 300000 300000
12 Ny. Agustin 500000 500000
18 Pendptan

Bunga
200000 200000

25 Mr. Fine 400000 400000
30 Tn. Dennis 100000 100000

2450000 500000 1900000 400000 200000

Berdasarkan data di atas, posting ke buku besar pembantu yang benar adalah….

A. Nama: Tn. Dennis
Tgl Keterangan Debet Kredit D/K SALDO
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5-01 Saldo D 1.000.000
05 Pelunasan 1000000 0
30 Penjualan 100000 D 100.000

B. Nama: Ny. Agustin
Tgl Keterangan Debet Kredit D/K SALDO
5-01 Saldo 700.000 K 700.000
12 Pembayaran 500000 K 200.000

C. Nama: Mr. Fine
Tgl Keterangan Debet Kredit D/K SALDO
5-01 Saldo 900000 D 900.000
25 Pembayaran 400000 K 400.000

D. Nama: Tn. Dennis
Tgl Keterangan Debet Kredit D/K SALDO
5-01 Saldo D 1.000.000
05 Pembayaran 1.000.000 D 0

E. Nama: Piutang
Tgl Keterangan Debet Kredit D/K SALDO
5-01 Saldo D 2.600.000
31 JKM 1900000 D 700.000

33. PD. Niaga Raya mempunyai data keuangan per 31 Desember 2011 sebagai berikut :
- Persediaan barang dagang awal Rp. 1.000.000

- Pembelian Rp 4.000.000

- Beban angkut pembelian Rp 150.000

- Retur pembelian Rp 200.000

- Potongan pembelian Rp 80.000

- Penjualan Rp 5.000.000

Keterangan :

Pada tanggal 31 Desember 2011, persediaan barang sebesar Rp 1.500.000

Dari data di atas besarnya Harga Pokok Penjualan adalah ….

A. Rp 1.500.000

B. Rp 3.370.000

C. Rp 3.870.000

D. Rp 4.150.000

E. Rp 4.870.000

34. Perhatikan data berikut!
Neraca Saldo per 31 Desember 2011 terdapat akun Persediaan Barang Dagang Rp.
4.000.000 . Data penyesuaian per 31 Desember 2011, saldo Persediaan barang dagang Rp 5.000.000.
Bila penyesuaian menggunakan pendekatan ikhtisar laba/rugi, jurnal penyesuaian yang tepat ialah ….
A. Ikhtisar laba/rugi Rp 5.000.000
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Persediaan barang dagang Rp 5.000.000

Persediaan barang dagang Rp 4.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 4.000.000

B. Ikhtisar laba/rugi Rp 4.000.000

Persediaan barang dagang Rp 4.000.000

Persediaan barang dagang Rp 5.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 5.000.000

C. Ikhtisar laba/rugi Rp 1.000.000

Persediaan barang dagang Rp 1.000.000

Persediaan barang dagang Rp 5.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 5.000.000

D. Persediaan barang dagang Rp 4.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 4.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 1.000.000

Persediaan barang dagang Rp 1.000.000

E. Persediaan barang dagang Rp 5.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 5.000.000

Ikhtisar laba/rugi Rp 1.000.000

Persediaan barang dagang Rp 1.000.000

35. PD. MURANGKALIH
Neraca Lajur

31 Desember 2011

N
o

Akun Neraca Saldo Penyesuaian Neraca
Disesuaikan

Laba/Rugi Neraca

D K D K D K D K D K
1 Kas 2.000 - 2.000 - 4.000 - - - - 4.000
2 Pers.

Brg
Dag

9.000 - 10.000 9.000 10.000 - - - 10.000 -

3 Utang
dagang

- 150 - 50 - 200 - 200 - 200

4 Modal - 15.000 - - - 15.000 - 15.000 - 15.000
5 Ikhtisar

L/R
- 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 - -

Berdasarkan kertas kerja tersebut di atas, penyelesaian yang benar adalah ….

A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 5
E. 4 dan 5
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36. PD. Angkasa akhir periode 31 Desember 2010 memperlihatkan data sebagai berikut :
- Penjualan Rp 25.000.000

- Retur penjualan Rp 1.500.000

- Potongan penjualan Rp 500.000

- Pembelian Rp 10.000.000

- Retur pembelian Rp 2.000.000

- HPP Rp 20.000.000

- Beban sewa Rp 500.000

- Beban gaji Rp 1.200.000

Dari data di atas besarnya laba kotor untuk PD. Angkasa adalah ….

A. Rp 1.300.000

B. Rp 2.300.000

C. Rp 2.700.000

D. Rp 3.000.000

E. Rp 2.400.000

37. Sebagian data yang terdapat dalam kolom laba/rugi kertas kerja PD Elok adalah sebagai berikut:
No Akun Laba / Rugi

D K
411 Pendapatan Bunga - Rp 1.500.000
501 Pembelian Rp 9.500.000 -
502 Beban angkut pembelian Rp 300.000 -
601 Beban Gaji Rp 10.000.000 -

Berdasarkan kertas kerja sebagian di atas maka jurnal penutup yang dibuat oleh PD Elok adalah

1. Ikhtisar laba / rugi Rp1.500.000,00 -

Pendapatan bunga - Rp1.500.000,00

2. Pembelian Rp9 500.000,00 -

Ikhtisar laba / rugi - Rp9.500.000,00

3. Ikhtisar laba / rugi Rp300.000,00 -

Beban angkut pembelian - Rp300.000,00

4. Ikhtisar laba/ rugi Rp10.000.000,00 -

Beban gaji - Rp10.000.000,00

Jurnal penutup di atas yang benar adalah....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3
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D. 2 dan 4

E. 3 dan 4

38. Berikut ini kelebihan dari badan usaha swasta:
1. Mudah dalam proses pendirian usaha
2. Modal mudah diperoleh
3. Keputusan yang diambil lebih rasional
4. Manajemen perusahaan lebih sederhana
5. Rahasia perusahaan lebih terjamin
Yang termasuk kelebihan perusahaan perseorangan adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 5
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

39. Siswa Karya Mandiri berencana akan mendirikan Koperasi Siswa di sekolah tersebut. Berikut ini adalah
langkah-langkah pendirian koperasi sekolah:
1. Membuat anggaran dasar koperasi
2. Panitia pendirian koperasi mengadakan rapat pembentukan koperasi
3. Memilih pengurus koperasi
4. Menentukan jenis usaha yang akan dikelola koperasi siswa
5. Membuat akta pendirian koperasi sekolah yang mencantumkan nama-nama panitia pendiri koperasi
6. Memilih pengawas koperasi sekolah
Langkah-langkah yang benar yang harus dipilih siswa SMA Karya Mandiri adalah....
A. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
B. 1, 2, 3, 6, 5 dan 4
C. 1, 3, 6, 2, 4 dan 5
D. 2, 1, 3, 5, 4 dan 6
E. 2, 1, 5, 3, 6 dan 4

40. Karakteristik seorang wirausahawan antara lain berani menerima resiko saat usahanya tidak berhasil.
Apabila ditemui kegagalan dalam usahanya, maka alternatif pemecahan masalahnya antara lain:
1. Mencari alternatif usaha lain
2. Perusahaan langsung ditutup
3. Menganalisa sebab-sebab kegagalan dan berupaya mencari alternatif untuk bangkit kembali
4. Melamar kerja agar memperoleh penghasilan tetap.
Pemecahan masalah yang tepat bagi seorang wirausahawan adalah....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: SOSIOLOGISOSIOLOGISOSIOLOGISOSIOLOGI
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 90909090 menitmenitmenitmenit

Petunjuk:Petunjuk:Petunjuk:Petunjuk:
•••• PilihPilihPilihPilih satusatusatusatu jawabanjawabanjawabanjawaban yangyangyangyang benarbenarbenarbenar

1. Masalah kriminalitas, tawuran pelajar dan
perubahan sosial merupakan kajian ilmu
sosiologi, dengan demikian objek sosiologi
adalah......
A. Masyarakat
B. System politik
C. Perekonomian
D. Gejala-gejala alam
E. Peristiwa masa lalu

2. Sosiologi dkatakan sebagai ilmu pengetahuan
karena sosiologi memiliki ciri-ciri....
A. Empiris, teoritis, kumulatif dan non etis
B. Objektif, teoritis, emansipatif dan non etis
C. Non etis, kumulatif, teoritis dan emansipatif
D. Empiris, subyektif, kumulatif dan non etis
E. Mandiri, subjektif, empiris dan non etis

3. Kejahatan yang sering terjadi didalam
angkutan umum di Jakarta dalam tinjauan
sosiologi disebabkan karena faktor….
A. imitasi
B. sugesti
C. Keturunan
D. simpati
E. identifikasi

4. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Upacara Sekaten selalu diadakan

masyarakat dan keraton Yogyakarta
2. Prajurit TNI merasa gagal menjalankan

tugasnya dalam menjaga kedaulatan RI di
Papua

3. Bagi umat Islam menunaikan ibadah haji
merupakan suatu keharusan mereka yang
mampu

4. Bu henny merasa gagal menjadi seorang
pendidik karena nilai siswa-siswanya jelak

5. Pak Firman merasa gagal menjadi seorang
ayah karena putranya gagal kuliah di
perguruan tinggi negeri.

Dari pernyataan di atas yang merupakan
contoh nilai yang mendarah daging adalah....

A. 1,2 dan 3
B. 1,2 dan 4
C. 2,3 dan 4
D. 2,4 dan 5
E. 3,4 dan 5

5. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sebagai alat pengawas perilaku manusia
2. Dapat mengarahkan masyarakat dalam

berfikir dan bertingkah laku

3. Alat solidaritas dikalangan anggota
masyarakat sebagai suatu kesatuan

Pernyataan di atas merupakan....
A. Fungsi norma sosial
B. Hakekat nilai sosial
C. Fungsi nilai sosial
D. Ciri-ciri nilai sosial
E. Pengertian nilai sosial

6. Kehidupan dalam suatu masyarakat akan
berjalan tertib dan teratur jika anggota
masyarakat sendiri bertindak sesuai dengan
yang diharapkan, yang berpedoman pada.....
A. Aturan pemerintah
B. Norma yang berlaku
C. Apa yang dikehendaki
D. Simbol-simbol kekuasaan
E. Kebiasaan yang telah mendarah daging

7. Iwan sejak kecil telah diajarkan oleh orang
tuanya tentang nilai dan norma sosial yang
berlaku di masyarakat. Contoh penanaman
norma tersebut bentuk sosialisasi….
A. Formal
B. Primer
C. Sekunder
D. Informal
E. Non formal

8. Tujuan individu dalam proses sosialisasi
sebagai proses sosial dalam pembentukan
tingkah laku adalah..…

A. Selaras dengan harapan masyarakat
B. Dapat memanfaatkan sumber daya

manusia
C. Dapat hidup mandiri sesuai dengan

keinginan
D. Memiliki kedudukan yang dihargai

masyarakat
E. Mampu berkompetisi ditengah-tengah

masyarakat

9. Bambang dalam pergaulan dengan teman-
temannya selalu berlaku sopan dan jujur. Hal
tersebut dilakukan Bambang karena telah
diajarkan oleh orang tuanya sejak dini. Contoh
diatas merupakan peran media sosialisasi....
A Keluarga
B Sekolah
C Masyarakat
D Media massaal
E Teman sepermainan
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10. Tayangan Boy band ditelevisi menyebabkan
munculnya kelompok Boy Band dikalangan
remaja Jakarta.Hal tersebut menunjukkan
pengaruh media sosialisasi……
A Keluarga
B Sekolah
C Masyarakat
D Media massaal
E Teman sepermainan

11. Ketika masa SD Andi tidak pernah tawuran
tapi setelah SMA sering terlibat tawuran
bersama temannya. Media sosialisasi yang
mendorong perilaku Andi tersebut adalah….
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Media massa
D. Lingkungan
E. Teman sepermainan

12. Dedi langsung menyatakan perasaan cintanya
kepada shinta pada saat mereka bertemu.
Pernyataan diatas telah memenuhi syarat
interaksi sosial yaitu.....
A. Kontak dan komunikasi
B. Kontak dan media
C. Kontak primer dan komunikasipada
D. Komunikasi dan kontak sekunder
E. Kontak primer dan kontak sekunder

13. Pada saat terjadi bencana gunung Merapi,
siswa-siswa melakukan penggalangan dana
sosial untuk disumbangkan kepada korban
bencana tersebut. Hal tersebut adalah contoh
proses.…
A. Simpati
B. Empati
C. Sugesti
D. Asimilasi
E. Identifikasi

14. Pa Dadang sedang mengajar matematika di
depan kelas. Pernyataan tersebut merupakan
contoh bentuk interaksi ....
A individual
B individu dengan kelompok
C kelompok dengan individu
D kelompok dengan kelompok
E individu dengan individu

15. Anak yang sejak kecil tinggal di pemukiman
kumuh sering melihat tindak kejahatan
dilingkungan dia tinggal menyebabkan dia
melakukan pencurian. Contoh tersebut adalah
bentuk pengaruh media sosialisasi…
A Keluarga
B Sekolah
C Masyarakat
D Media massaal
E Teman sepermainan

16. Jika orang tua kurang memberi perhatian,
sering terjadi anaknya menjadi pecandu
alkohol, suka berkelahi, merokok dan
sebagainya. Dari contoh tersebut dapat
disimpulkan bahwa terjadinya perilaku
menyimpang sebagai akibat dari….
A. Perubahan sosial yang terlalu cepat
B. Keluarga yang mengalami disorganisasi
C. Proses sosialisasi yang tidak sempurna
D. Perkembangan ilmu dan teknologi modern
E. Proses sosialisasi sub kebudayaan yang

menyimpang

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1. Korupsi
2. Penyalahgunaan narkoba
3. Merokok di tempat umum
4. Parkir disembarang tempat
5. Membuang sampah ke sungai
Dari pernyataan di atas yang merupakan
contoh bentuk penyimpangan primer adalah
nomor….
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5

18. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sekolah
2. Pejabat negara
3. kepolisian
4. adat istiadat
5. Pemuka agama
Dari pernyataan di atas yang merupakan
lembaga pengendalian sosial adalah nomor....
A. 1, 2 dan 3
B. 1 , 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2 , 3 dan 5
E. 3 , 4 dan 5

19. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat
dimana di dalamnya terkandung hubungan
timbal balik antara status dan peran yang
menunjuk pada suatu keteraturan perilaku
adalah pengertian dari….
A. Sistem sosial
B. Struktur Sosial
C. Tatanan Sosial
D. Hubungan Sosial
E. Keteraturan Sosial

20. Dalam masyarakat beragam, maka
kemajemukan sosial secara horizontal ditandai
dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-
hal berikut….
A. Pekerjaan dan agama
B. Gender dan profesi
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C. Ras dan suku bangsa
D. Pendidikan dan pekerjaan
E. Bahasa dan kebudayaan

21. Pada masyarakat Indonesia yang masih
memegang tradisi feodal, penggolongan hirarki
masyarakatnya berdasarkan pada….
A. Jenis Kelamin
B. Ras
C. Kondisi sosial budaya
D. Kedewasaan berfikir
E. Keturunan

22. Orang tua Diajeng adalah seorang bangsawan
di lingkungan masyarakat asalnya, kini diajeng
bertempat tinggaal di lngkungan masyarakat
yang menghargai pendidikan dan ia
diperlakukan sesuai dengan kedudukannya
sekarang. Hal ini terjadi karena stratifikasi
sosial pada masyarakat tersebut bersifat….

A. Modern
B. Tertutup
C. Demokrasi
D. Terbuka
E. Campuran

23. Konflik yang terjadi di Sampit antara Suku
Dayak sebagai penduduk asli dengan suku
Madura sebagai pendatang disebabkan oleh….
A. Perbedaan kepentingan
B. Perbedaan ras
C. Perbedaan agama
D. Perbedaan kebudayaan
E. Kesenjangan antara golongan pribumi dan

pendatang

24. Menurut Lewis A.Coser konflik merupakan
peristiwa normal yang dapat memperkuat
struktur hubungan-hubungan sosial., dengan
demikian segi positif suatu konflik adalah….
A. Adanya keretakan hubungan antara individu
B. Kerusakan harta benda
C. Hilangnya nyawa manusia
D. Meningkatkan solidaritas sesama anggota
kelompok

E. Munculnya dominasi kelompok pemenang

25. Konflik antara karyawan dan perusahaan
“ PT ABC” tentang gaji akhirnya dapat diatasi
dengan meminta bantuan pemerintah yang
kemudian menetapkan upah minimum.
Pernyataan di atas merupakan contoh cara
yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang
disebut….
A. Kompromi
B. Arbitrasi
C. Mediasi
D. Toleransi

E. Stalemate

26. Pak Narto adalah seorang guru bahasa
Indonesia di SMA swasta, kemudian berpindah
menjadi guru bahasa Indonesia di SMA negeri
yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
Peralihan kedudukan Pak Narto merupakan
mobilitas horizontal karena ….

A. Tidak ada perubahan status
B. Adanya perubahan status
C. Adanya perpindahan tempat tinggal
D. Tidak adanya perubahan penghasilan
E. Adanya perubahan penghasilan

27. Ketika Amerika Serikat menyerang
Afghanistan, banyak penduduk Afghanistan
yang mengungsi ke luar negaranya untuk
menghindari korban jiwa. Mobilitas sosial yang
terjadi pada peristiwa tersebut terjadi karena
didorong oleh…..

A. Faktor kematian karena perang
B. Situasi politik dalam negeri
C. Kemiskinan
D. Diskriminasi kelas
E. Lingkungan alam

28. Seorang anak supir angkot dapat mengenyam
pendidikan sampai jenjang yang tinggi.Setelah
lulus ia bekerja sebagai Pegawai Negeri.
Saluran mobilitas yang dilalui anak supir
angkot tersebut adalah….
A. Organisasi Politik
B. Angkatan Bersenjata
C. Organisasi Ekonomi
D. Lembaga Keagamaan
E. Lembaga Pendidikan

29. Kate Middleton seorang gadis yang berasal
dari kelas menengah di Inggris telah
menaikkan statusnya karena menikah dengan
Prince William. Kenaikan status tersebut
dilakukan dengan cara….
A. Bergabung dengan keluarga kerajaan
B. Perubahan nama
C. Perubahan tempat tinggal
D. Pernikahan
E. Perubahan tingkah laku

30. Suku bangsa adalah kelompok sosial yang
anggotanya memiliki persamaan dalam….
A. Adat istiadat dan kebudayaan
B. Tujuan, kepentingan dan minat
C. Adat istiadat, dasar pemerintahan dan politik
D. Adat Istiadat dan agama
E. Latar belakang sejarah

31. Masyaraakat Indonesia adalah masyaraakat
multikultural , hal ini terjadi karena karakteristik



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 4

masyarakat multikultural yang dimiliki
mayarakat Indonesia antara lain yaitu….
A. Secara relative sering terjadi konflik antara

kelompok di Indonesia
B. Tidak memiliki struktur sosial yang bersifat

nonkomplimenter
C. Integrasi sosial timbul karena adanya

kesadaraan
D. Adanya dominasi ekonomi
E. Tidak adanya dominasi politik

32. Ketika 2 kebudayaan atau lebih pada
masyarakat multikultural berbaur dan berpadu
maka pola hubungan antar kelompok tersebut
akan menghasilkan….
A. Dominasi kebudayaan
B. Akulturas kebudayaan
C. Integrasi sosial
D. Sintetis
E. Paternalisme

33. Pada masa penjajahan Belanda masyarakat
Indonesia terbagi menjadi kelompok ras yang
berbeda yang hidup berdampingan, namun
terpisah. Pola hubungan yang terjadi pada
masyarakat Indonesia pada saat itu disebut….
A. Multikulturalisme
B. Konflik Sosial
C. Pluralisme
D. Segregasi
E. Agregasi

34. Konflik yang akhir-akhir ini banyak terjadi pada
masyarakat Indonesia akan dapat dihindari jika
diantara elemen-elemen pada masyarakat
yang majemuk ini dikembangkan hal-hal
berikut, kecuali….
A. Toleransi
B. Prasangka
C. Toleransi
D. Simpati
E. Empati

35. Masyarakat Indonesia yang multikultural
ditandai dengan keberagaman agama. Secara
sosiologis keragaman tersebut disebabkan
oleh..
A. Munculnya sikap primordial pemeluk agama
B. Hubungan perdagangan di masa lalu
C. Munculnya berbagai organisasi keagamaan
D. Letak geografis Indonesia
E. Indonesia adalah Negara kepulauan

36. Lahirnya revolusi industri di Inggris merupakan
awal perkembangan industri di dunia dan
mendorong lahirnya perubahan sosial di
segala aspek kehidupan umat manusia di
dunia. Faktor internal pendorong lahirnya
perubahan sosial ini adalah….
A. Terjadinya bencana alam di Inggris
B. Munculnya konflik dalam masyarakat Inggris

C. Munculnya individu-indiviu yang kreatif dan
inovatif

D. Perang Dunia I
E. Masuknya kebudayaan asing

37. Faktor dari luar masyarakat yang
menyebabkan perubahan sosial dan
kebudayaan diantaranya adalah….
A. Pertambahan penduduk
B. Penemuan baru
C. Perubahan nilai
D. Revolusi
E. Peperangan

38. Masyarakat menganggap pandangan hidup
atau keyakinan yang telah menjadi ideologi
dan dasar integrasi mereka dalam waktu yang
lama dapat mengancam setiap usaha
perubahan unsur-unsur kebudayaan. Hal ini
merupakan hambatan dalam perubahan sosial
dalam hal….
A. Sosiologis
B. Politik
C. Keyakinan
D. Ideologis
E. Filosofis

39. Pergantian kepemimpinan nasional dari era
orde lama ke era orde baru pada tahun 1966
adalah contoh perubahan sosial dalam
bentuk….
A. Evolusi
B. Revolusi
C. Lambat
D. Internal
E. Eksternal

40. Program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak
Indonesia merupakan contoh perubahan
sosial….
A. Yang tidak dikehendaki
B. Yang tidak direncanakan
C. Yang memadai
D. Berjalan dengan cepat
E. Berjalan dengan lambat

41. Kemampuan bangsa Indoneia melakukan
eksplorasi bahan tambang di dasar laut
merupakan akibat positif dari proses
modernisasi di bidang….
A. Ilmu tekhnologi
B. Kekayaan alam
C. Perindustrian
D. Perekonomian
E. Perrtahanan keamanan

42. Dampak negatif dari modernisasi antara lain
sifat kekeluargaan dan gotong royong semakin
menipis. Hal ini dapat terjadi karena….
A. Kebutuhan hidup tak terbatas
B. Banyak industry di kota besar
C. Pengaruh pola hidup modern
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D. Sumber daya manusia semakin sedikit
E. Modernisasi gagal

43. Usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan
dengan keadaan-keadaan, dan kondisi baru
yang timbul dengan pertumbuhan masyarakat
maka akan menyebabkan bentuk perubahan
yang….
A. Terjadi secara lambat
B. Pengaruhnya besar
C. Pengaruhnya kecil
D. Direncanakan
E. Terjadi secara cepat

44. Bencana alam tsunami telah membawa korban
jiwaa dan harta yang begitu banyak sehingga
mempengaruhi pola aktivitas warga
masyarakat dan perubahan seperti ini
dinamakan….
A. Perubahan yang tidak direncanakan
B. Perubahan yang berjalan cepat
C. Perubahan yang direncanakan
D. Perubahan yang dikehendaki
E. Perubahan yang berjalan lambat

45. Koperaasi merupakan sebuah lembaga
ekonomi kerakyatan. Anggota koperasi
mempunyai kekuasaan untuk menentukan
keputusan tentang pembagian sisa hasil usaha
melalui rapat anggota. Hal itu menunjukan
bahwa lembaga koperasi memiliki tujuan
untuk….
A. Memperkuat ekonomi rakyat
B. Menyediakan bahan pokok
C. Mendahulukan kewajiban
D. Meningkatkan kesejahteraan
E. Menghargai hak anggota

46. Keluarga adalah lembaga sosial utama dalam
masyarakat. Fungsi esensial dari lembaga
keluarga adalah….
A. Tempat melakukan pendidikan formal
B. Mewariskan kepercayaan kepada anak
C. Saluran untuk melanjutkan keturunan
D. Tempat melakukan perubahan sosial

E. Tempat berkembangnya ideologi informal

47. Pada penelitiaan tentang kebudayaan suku
terasing di Indonesia, peneliti menggambarkan
pola kehidupan suku terasing secara apa
adanya. Penelitian tersebut merupakan contoh
jenis penelitian….
A. Lapangan
B. Laboratorium
C. Eksplanasi
D. Eksperimen
E. Deskriptif

48. Cara penarikan sampel dengan membagi
populasi sesuai dengan urutan area dalam
penelitian disebut….
A. Sampel acak
B. Sampel Cluster
C. Sampel kuota
D. Sampel bertujuan
E. Sampel sistematik

49. Metode wawacara merupakan metode yang
sering digunakan karena sangat praktis serta
mudah untuk dilakukan. Berikut ini yang
merupakan kelebihan dari metode wawancara
adalah….
A. Mudah dan murah dilakukan
B. Hemat waktu dan tenaga
C. Datanya lengkap dan luas
D. Data yang diperoleh selalu baru
E. Mudah dalam pengelolaan data

50. Penulisan saran dalam laporan penelitian
sebaiknya didasarkan ….
A. Latar belakang penelitian
B. Hipotesis penelitian
C. Permasalahan penelitian
D. Kesimpulan penelitian
E. Hasil penelitian
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: BAHASABAHASABAHASABAHASA INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPAIPAIPAIPA/IPS/IPS/IPS/IPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 90909090 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)!

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 1111 dandandandan 2222....

Meski jalan rusak, tidak terawat, dan selalu macet, pengelola tak segan-segan menaikkan tarif tol.
Tol dalam kota Jakarta, misalnya, tidak lagi bebas hambatan, tetapi sekadar bebas lampu merah. Pintu
pembayaran hanya dibuka sebagian, padahal sudah terjadi antrean.

Triliunan rupiah anggaran ditanam di ruas-ruas jalan itu, tetapi tetap saja rusak. Saatnya KPK atau
Timtas Tipikor menyelidiki proyek-proyek tersebut, termasuk Tol Cipularang yang sering sekali ambles.
Jangan-jangan sebagian dari uang triliunan rupiah itu mengendap di kantong para pejabat.

1. Opini penulis tajuk rencana tersebut adalah ….
A. Timtas Tipikor harus mampu membangun jalan yang baik
B. kritik terhadap diri sendiri tentang permasalahan jalan tol
C. peringatan kepada para pejabat tinggi untuk tidak korupsi
D. imbauan kepada tim KPK untuk menyelidiki proyek jalan
E. pelayanan terhadap pengguna jalan tol yang kurang baik

2. Pihak yang dituju dalam tajuk rencana tersebut adalah ....
A. pemerintah
B. pengelola jalan tol
C. para pengguna jalan tol
D. KPK atau Timtas Tipikor
E. masyarakat luas

BacalahBacalahBacalahBacalah tabeltabeltabeltabel berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 3333 dandandandan 4444....

Penerima Nobel Sastra sejak Tahun 2002
TahunTahunTahunTahun PenerimaPenerimaPenerimaPenerima NegaraNegaraNegaraNegara
2008 Jean-Marie Gustav Le Clezio Perancis
2007 Doris Lessing Inggris
2006 Orhan Pamuk Turki
2005 Harold Pinter Inggris
2004 Elfriede Jelinek Austria
2003 J.M. Coetzee Afrika Selatan
2002 Imre Kertesz Hongaria

3. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah ....
A. Hongaria mendapatkan nobel sastra pada tahun 2003
B. Pemenang nobel sastra tahun 2004 ialah Doris Lessing
C. Afrika Selatan pernah mendapat satu kali nobel sastra
D. Jean-Marie Gustav Le Clezio berasal dari Jerman Barat
E. Tahun 2006 yang mendapatkan nobel adalah Inggris

4. Simpulan isi tabel adalah ....
A. pencapaian tertinggi dalam bidang kesusastraan
B. orang-orang yang digolongkan sebagai sastrawan
C. Asia Tenggara tidak pernah mendapatkan nobel
D. Negara Eropa merupakan pemenang Nobel Sastra
E. penerima Nobel Sastra dari tahun 2002 – 2008

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan sastrasastrasastrasastra MelayuMelayuMelayuMelayu KlasikKlasikKlasikKlasik berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 5555 s.d.s.d.s.d.s.d. 7777....

Maka kata segala menteri, “Ya Tuanku, ialah membunuh Biaperi itu, karena tandanya darah berlumur
pada tubuhnya.”

Maka pikir Raja Rinji, “Ya seorang Darwisy. Seperkara lagi, jika ia membunuh, betapa pula ia tidur di
bawah kedainya. Jika tiada kuperiksai tiada benar aku pada segala manusia. Baiklah kusuruh penjarakan
dahulu.”

5. Karakteristik sastra Melayu kasik tersebut adalah ....
A. mengandung tema yang sangat universal
B. mengisahkan sebuah tragedi kerajaan
C. mengangkat persoalan hidup sehari-hari
D. tokoh-tokoh digambarkan secara kuat
E. penggunaan bahasa yang kurang lazim
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6. Nilai yang terkandung dalam kutipan sastra Melayu klasik adalah ....
A. moral
B. religius
C. sosial
D. budaya
A. estetika

7. Isi kutipan sastra Melayu klasik tersebut adalah ....
A. menuduh lebih baik daripada harus membunuh
B. menteri mengambil satu keputusan secara cepat
C. seorang pembunuh harus juga dibunuh oleh raja
D. kebijaksanaan raja dalam menyelesaikan perkara
E. membunuh merupakan perbuatan yang sangat keji

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan cerpencerpencerpencerpen berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 8888 s.d.s.d.s.d.s.d. 11110000....

Wanita itu menangis. Mestinya aku terharu. Mestinya. Setidaknya aku bisa terharu kalau membaca
roman picisan yang dijual di pinggir jalan. Tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku.
Aku harus mencatat dengan rinci, objektif, deskriptif, masih ditambah mencari tahu jangan-jangan ada
maksud lain di belakangnya. Aku tidak boleh langsung percaya, aku harus curiga, sibuk menduga
kemungkinan, sibuk menjebak, memancing, dan membuatnya lelah supaya cepat mengaku apa maksud
yang sebenarnya. Jangan terlalu cepat percaya kepada perasaan. Perasaan bisa menipu. Perasan itu
subjektif. Sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat. Aku cuma robot. Aku hanya petugas yang
membuat laporan, dan sebuah laporan harus sangat terinci bukan?

“Clara” karya Seno Gumira Ajidarma

8. Jawaban pertanyaan “bagaimana perilaku tokoh kutipan cerpen tersebut” adalah ….
A. orang itu menangis tersedu-sedu dan terharu
B. wanita itu mencatat secara objektif dan rinci
C. tokoh berusaha untuk menempatkan peran
D. si aku merupakan orang yang tak berperasaan
E. mudah dijebak, mudah dipancing, mudah lelah

9. Cara pendeskripsian watak tokoh dalam kutipan cerpen tersebut adalah ….
A. perilaku sang tokoh
B. dialog yang intensif
C. tokoh-tokoh lain
D. penjelasan langsung
E. jalan pikiran tokoh

10. Amanat dalam kutipan cerpen tersebut adalah ....
A. bekerja atau bertugas harus dilakukan sesuai dengan prosedur
B. menangis ataupun terharu merupakan hal yang amat manusiawi
C. kesibukan dapat menjebak dan dapat membuat cepat lelah
D. dunia harus dipandang dari dua sisi, yaitu objektif dan subjektif
E. laporan yang rinci, objektif, dan deskriptif sangatlah dinanti

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 11111111 s.d.s.d.s.d.s.d. 11113.3.3.3.

(1) Sudah menjadi dogma di kalangan pengamat bahwa tolok ukur recovery ekonomi diperlihatkan
oleh dua indikator utama, yakni keberhasilan restrukturisasi perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan.
(2) Menurut beberapa pendapat ahli, indikator recovery yang lain adalah perkembangan konkret dunia
usaha. (3) Lebih lanjut, restrukturisasi perbankan kendati sudah diimplementasikan namun belum bisa
dianggap selesai. (4) Bank Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dan langkah-langkah konkret. (5)
Aspek restrukturisasi utang perusahaan pun jika dicermati setali tiga uang dengan proses restrukturisasi
perbankan. (6) Dalam hal ini, BPPN, INDRA, dan Prakarsa Jakarta, atau internal bank merupakan badan
pengelola restrukturisasi utang.

11. Ide pokok kutipan paragraf tersebut adalah ….
A. dogma di kalangan pengamat
B. perkembangan dunia usaha
C. tolok ukur recovery ekonomi
D. restrukturisasi perbankan
E. restrukturisasi utang

12. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
Jawaban pertanyaan berdasarkan kutipan paragraf tersebut adalah ....
A. membuat kebijakan dan langkah konkret
B. melakukan recovery ekonomi di Indonesia
C. merestrukturisasi utang-utang perusahaan
D. mengawal perkembangan dunia usaha
E. bekerja sama dengan para pengamat
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13. Opini dalam kutipan paragraf tersebut terdapat pada kalimat ....
A. 1 dan 6
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 5 dan 6

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 11114444 dandandandan 11115.5.5.5.

(1) Ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. (2) Pertama, jumlah armada yang banyak tidak
seimbang dengan luas jalan. (3) Kedua, disiplin pengendara sangat minim. (4) Ketiga, petugas yang
berwenang dalam mengatur lalu lintas terlalu tegas, sehingga pengendara menjadi nekat. (5) Keempat,
banyak tempat yang memunculkan gangguan lalu lintas, seperti pasar dan pedagang kaki lima.

14. Kalimat utama kutipan paragraf tersebut terdapat pada nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

15. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam kutipan paragraf tersebut terdapat pada nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan paragrafparagrafparagrafparagraf berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 11116666 s.d.s.d.s.d.s.d. 11118.8.8.8.

(1) Beban itu makin berat setelah Garuda Indonesia, sang induk semang, mulai menyapih si Merpati.
(2) Dengan penyapihan ini, beberapa rute gemuk yang dulu dikelola Merpati harus dikembalikan ke Garuda.
(3) Kini, seluruh armada Merpati (85 pesawat, 66 di antaranya milik sendiri dan sisanya disewa dari berbagai
pihak) harus melayani 72% rute kurus, 14% rute sedang, dan 3% rute baru. (4) Dari seluruh rute, tampaknya
hanya beberapa persen yang terkategori rute padat. (5) Dengan penyapihan oleh Garuda itu pula,
hendaknya seluruh aset Garuda yang digunakan perusahaan bermotto “Jembatan Udara Nusantara” ini juga
harus dikembalikan.

16. Kalimat fakta kutipan paragraf tersebut terdapat pada nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

17. Tujuan penulis paragraf tersebut adalah memberikan penjelasan tentang ....
A. rute-rute penerbangan armada Garuda
B. beban berat Merpati setelah penyapihan
C. konsekuensi maskapai Garuda dan Merpati
D. tantangan yang dihadapi oleh maskapai
E. armada Merpati memiliki rute yang gemuk

18. Arti kata yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah ….
A. sesuatu yang bernilai
B. modal atau kekayaan
C. barang dan jasa
D. benda bergerak
E. kepemilikan usaha

19. Bacalah kutipan biografi tokoh berikut dengan saksama!

Pergulatan Bung Hatta dalam pergerakan politik, terutama perjuangan bagi kemerdekaan
Indonesia, semakin intensif selama belajar di Belanda. Selama 11 tahun (1921 – 1932) di Belanda,
Bung Hatta tidak tidak hanya belajar, tetapi juga melakukan kegiatan politik untuk kemerdekaan
Indonesia.
Yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah ….
A. kehidupan dan proses belajar Bung Hatta yang lama
B. perjuangan Bung Hatta bagi kemerdekaan Indonesia
C. Bung Hatta belajar dan aktif dalam berbagai organisasi
D. perjalanan pergulatan batin seorang putra Indonesia
E. masa-masa yang dilalui Bung Hatta penuh dengan politik
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20. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Mengatur waktu secara efektif tidak mudah. Kita perlu tekun melatih diri dan mencoba

memanfaatkannya dengan baik. Agar tercapai kesinambungan penerapan upaya tersebut, diperlukan
berbagai keterampilan manajemen. Dalam …. waktu, yang diperlukan adalah mengusai ….
menentukan prioritas kegiatan. Setelah itu, yang sangat penting adalah disiplin dalam mengerjakan
kegiatan sesuai dengan …. yang telah direncanakan.
Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut secara berturut-turut adalah ….
A. managemen, teknik, jadwal
B. manajemen, tekhnik, jadwal
C. manajemen, teknik, jadual
D. manajemen, teknik, jadwal
E. managemen, tekhnik, jadual

21. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Sebagaimana kita ketahui, selama ini media internal yang memiliki pangsa pasar sangat

terbatas dikelola dan dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Biasanya media-
media … ini menjadi media hubungan masyarakat (humas) bagi instansi yang menaunginya. Karena
itu, diperlukan … dan inovasi dari pengelola untuk mendinamisasikan kinerja wartawan dan
karyawannya dengan didukung ….
Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut secara berturut-turut adalah ….
A. eksternal, kreatif, profesionalnya
B. internal, kreativitas, profesionalitas
C. eksternal, kreativitas, profesionalisme
D. internal, efesien, profesionalnya
E. internal, efektif, efesiensi

22. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Begitu pula dengan telepon genggam, sudah banyak masyarakat yang memilikinya. Bahkan,

dalam sebuah keluarga, hampir semua anggota keluarganya memiliki telepon genggam. Di samping
memang sudah merupakan kebutuhan, alat ini merupakan alat komunikasi yang mudah dibawa-
bawa. ... telepon ini tidak sulit dan harganya pun … . Ada kemungkinan …. alat ini pesat sekali karena
banyak muncul variasi bentuk, merek, dan model baru. Oleh karena itu, sekarang barang-barang
tersebut sudah dianggap bukan barang mewah lagi.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut secara berturut-turut
adalah ….
A. peroperasian, dijangkau, perkembangan
B. peroperasian, terjangkau, perkembangan
C. pengoperasian, dijangkau, perkembangan
D. pengoperasian, terjangkau, pengembangan
E. pengoperasian, terjangkau, perkembangan

23. Perhatikan paragraf rumpang berikut dengan saksama!
Penanganan stres sangat bersifat pribadi. Hal ini berarti setiap penderita memerlukan

perawatan khusus. Perawatan itu lebih banyak berupa perawatan jiwa, misalnya mendekatkan diri
pada Tuhan, mengungkapkan segala keluhan, menangis ..., atau mengunjungi tempat rekreasi.
Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ....
A. puas-puas
B. berpuas-puas
C. sepuas-puasnya
D. sepuas-puas
E. terpuas-puas

24. Perhatikan paragraf rumpang berikut dengan saksama!
Pupuk dan obat yang digunakan oleh Warso, sama dengan yang dijual di ..., tidak ada racikan

khusus. Namun, kalau hasilnya berbeda, hal itu sangat bergantung pada perhatian, pemeliharaan,
dan perawatan.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ....
A. kedai itu
B. toko besi
C. Toko Maju
D. pasar bebas
E. pasar-pasar

25. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
“Jangan Tuan banyak bicara, tak guna cakap diperpanjang, tak ada orang yang mendengarkan,

elok berkata supaya senang perhatian. Pada pendapat perasaan entah karena hamba bodoh, ke
mana intan disurukkan cahayanya tinggal cemerlang, kilat tak hilang dalam lumpur, … .”
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …

A. tak lekang dalam hujan-badai
B. besar pasak daripada tiang
C. lumpur tak pudar dalam kilat
D. tak pudar dalam perlembahan
E. namun hilang dalam pelembahan



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 5

26. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Sering kita mendengar siswa SMA Abadi berkomunikasi baik secara lisan maupun secara

tertulis tidak mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Penggunaan bahasa
Indonesia secara baik artinya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi (di mana, kapan,
dan dengan siapa mereka berbicara); sedangkan penggunaan bahasa Indonesia secara benar
artinya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yakni berdasarkan
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan tata bahasa Indonesia yang berlaku.
Perbaikan kalimat yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut adalah ...
A. Kita sering dengarkan siswa SMA Abadi berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis

tidak mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
B. Sering kita mendengar siswa SMA Abadi dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun

secara tertulis tidak mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
C. Kita sering mendengar siswa SMA Abadi bahwa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun

secara tertulis tidak mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
D. Kita dengarkan saja bahwa siswa SMA Abadi berkomunikasi baik secara lisan maupun secara

tertulis tidak mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
E. Sering kita dengar-dengar siswa SMA Abadi Jakarta dalam berkomunikasi, baik secara lisan

maupun secara tertulis tidak mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

27. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Malam itu paling indah sekali. Di langit, bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya.

Hawa yang dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam, dan kelelawar
mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan sangat-sangat tenang sekali.
Perbaikan frasa ajektiva yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut secara berturut-turut
adalah ….
A. indah sekali, sangat tenang
B. indah-indah, tenang-tenang
C. terindah sekali, sangat tenang sekali
D. indah-indah sekali, tenang-setenangnya
E. sesekali indahnya, setenang sekali

28. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Setelah sempat tersisihkan atau hampir terlupakan, tanaman obat mulai digunakan kembali.

Penyebab utamanya adalah khasiat tanaman obat tidak kalah dibandingkan obat sintetis. Meskipun,
khasiatnya dapat disejajarkan dengan pengobatan konvensional atau modern. Penyebab lain adalah
pengobatan modern belum mampu mengatasi beragam penyakit, seperti hipertensi, infeksi kronis,
dan diabetes.
Perbaikan kata penghubung yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut secara berturut-
turut adalah ….
A. serta, Walaupun
B. dan, Bahkan
C. tetapi, Namun
D. ditambah, Tetapi
E. maupun, Dan

29. Perhatikan kutipan paragraf berikut dengan saksama!
Prestasi fantasi baru saja dicatat oleh PT Ford Motor Indonsia (FMI). Distribusi produk Blue

Oval ini mengakhiri tahun 2011 dengan sejumlah rekor penjualan di Indonesia. Dalam ranah retail, PT
FMI berhasil menjual 15.988 unit atau naik 94% dibanding tahun sebelumnya.
Perbaikan istilah yang tercetak miring dalam kutipan paragraf tersebut secara berturut-turut adalah ….
A. fanatik, Kontributor
B. fanatis, Produksi
C. pantas, Investor
D. fantasis, Retribusi
E. fantastis, Distributor

30. Perhatikan ilustrasi berikut dengan saksama!
Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan pada: tanggal 3 Februari 2012 dari 14.00 s.d.
17.00 di Aula Kelurahan.
Penulisan pemerian surat undangan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Tanggal : 3 februari 2012

Waktu : pukul 14.00 s.d. 17.00
Tempat : aula kelurahan
Acara : rapat anggota tahunan

B. tanggal : 3 Februari 2012
waktu : pukul 14.00 s.d. 17.00
tempat : Aula Kelurahan
acara : Rapat Anggota Tahunan (RAT)

C. Tanggal : 3 Februari 2012
Waktu : pukul 14.00 s.d. 17.00
Tempat : Aula Kelurahan
Acara : Rapat Anggota Tahunan (RAT)

D. tanggal : 3 Februari 2012
waktu : jam 14.00 s.d. 17.00
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tempat : Aula Kelurahan
acara : Rapat Anggota Tahunan (RAT)

E. Tanggal : 3 februari 2012
Waktu : jam 14.00 s.d. 17.00
Tempat : Aula Kelurahan
Acara : Anggota Tahunan (RAT)

31. Perhatikan kalimat penutup surat undangan berikut dengan saksama!
Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.
Perbaikan kalimat penutup surat undangan yang tepat adalah ...
A. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.
B. Atas perhatian Bapak diucapkan banyak terima kasih.
C. Atas perhatian, saya ucapkan banyak terima kasih.
D. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih banyak.
E. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

32. Perhatikan judul karya tulis berikut ini dengan saksama!
kemampuan menulis paragraf argumentasi
Penulisan judul karya tulis yang tepat sesuai EYD adalah ….
A. KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF ARGUMENTASI
B. KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF ARGUMENTASI
C. Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi
D. “Kemampuan menulis paragraf argumentasi”
E. KEMAMPUAN MENULIS Paragraf Argumentasi

33. Perhatikan topik karya tulis berikut ini dengan saksama!
Menciptakan Lapangan Kerja melalui Industri Rumahan
Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Industri rumahan adalah usaha yang membantu perekonomian masyarakat kecil.
B. Pengangguran yang semakin meningkat dan biaya hidup yang semakin tinggi.
C. Sempitnya lapangan kerja membuat masyarakat kreatif mencipta lapangan kerja.
D. Tingginya tingkat pengangguran akan semakin menambah beban pemerintah.
E. Industri rumahan mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada saat ini.

34. Perhatikan topik karya tulis berikut ini dengan saksama!
Menciptakan Lapangan Kerja melalui Industri Kreatif
Kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Di mana warga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak?
B. Apakah perlu menciptakan lapangan kerja yang inovatif dan kreatif?
C. Mengapa orang memerlukan lapangan kerja yang sangat banyak?
D. Bagaimana menciptakan lapangan kerja melalui industri kreatif?
E. Siapa yang berhak menciptakan lapangan kerja industri kreatif?

35. Perhatikan kutipan puisi rumpang berikut dengan saksama!
Habis kikis
Segala cintaku hilang terbang
Pulang kembali padamu
Seperti ...
Kata berima yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah …
A. ini
B. dulu
C. siang menjelang
D. habis manis
E. mimpi itu

36. Perhatikan dialog drama rumpang berikut dengan saksama!
Doni : Cepat ikat kayu-kayu itu Marta!
Marta : (Sambil mencari-cari tali pengikat) ….
Doni : Di dekat perapian, bekas api unggun itu.
Marta : (Terus mencari-cari) Tali plastik-nya tidak ada, Don! Yang ada batang

daun pisang kering!
Doni : Tidak apalah.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog drama rumpang tersebut adalah …
A. Baik dan siap dilaksanakan!
B. Bagaimana caranya, Don?
C. Mana tali pengikatnya, Don?
D. Yang ada hanya kawat pengikat.
E. Tidak, mau. Aku lelah sekali.

37. Perhatikan kutipan resensi berikut dengan saksama!
Kekurangan Supernova terdapat dalam penyajian cerita Dhimas dan Ruben, serta cerita tokoh-

tokoh yang mereka buat disajikan secara bertumpuk. … . Istilah yang digunakan tergolong sulit untuk
dipahami karena tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama istilah yang
menyangkut sains. Hanya orang terpelajar yang dapat memahaminya secara penuh. Tetapi,
kekurangan tersebut dapat tertutupi oleh keterangan yang menjelaskan kata-kata asing atau serapan
tersebut yang tidak lazim digunakan.
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Kalimat yang mengungkap kelemahan untuk melengkapi kutipan resensi rumpang tersebut adalah ...

A. Memang, karya ini hanya diperuntukkan pada orang yang memiliki kecerdasan sangat baik.
B. Kekurangan ini dapat menjadi kekhasan dan karakteristik berbeda dari novel-novel lain.
C. Dalam hal ini, diperlukan kritikus sastra agar kita dapat lebih mampu menikmati ceritanya.
D. Untuk itu, pembaca diimbau agar menyiapkan diri dengan baik sehingga bisa memahaminya.
E. Hal ini dapat mengganggu jalan cerita dan mengurangi keasyikan pembaca saat membaca.

38. Perhatikan kutipan kritik sastra berikut dengan saksama!
Bolehlah Sutardji Calzoum Bachri dalam Puisi Estafet (Gelak Esai & Ombak Sajak Anno 2001)

mengatakan bahwa generasi puisi berikut masih memegang tongkat estafet generasi pendahulunya.
Akan tetapi, akibat perhatian yang melulu terpesona kepada pembaruan, sebetulnya nyaris menutup
mata kita sendiri untuk bekerja lebih serius menelaah karya-karya yang sudah ada.

… . Pilihan sang penyair kepada suatu genre juga perlu diperhatikan. Jika tidak, puisi akan
terus dianggap mandek. Padahal bukan tak mungkin suatu saat kemasan puisi ke berbagai bentuk
seni lain mampu mencapai pengucapan baru yang mandiri.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah …
A. Perkembangan sastra di Indonesia sudah sangat kritis.
B. Prosa harus senantiasa berkaitan dengan orisinilitas.
C. Teks drama harus memperhatikan unsur dramaturgi.
D. Puisi sebetulnya tak cukup dengan urusan kebaruan.
E. Kritikus sastra harus membimbing para penyair muda.

39. Perhatikan kutipan esai sastra berikut dengan saksama!
Meskipun di Indonesia cukup banyak penulis – baik ilmiah, sastra, artikel, makalah, dan

sebagainya – ternyata tidak cukup banyak yang dapat disebut sebagai penulis esai. Bahkan, di
kalangan sastrawan yang sehari-harinya hidup dengan dan bersama bahasa, bergulat erat dengan
denyut kreativitas, ternyata tidak banyak yang gemar dan dapat serta kerap menulis esai, … .
Frasa yang tepat untuk untuk melengkapi kutipan tersebut adalah ....
A. bahkan orang-orang yang sangat awam.
B. demikian juga menulis kritik sastra.
C. apalagi di kalangan bukan sastrawan.
D. serta para profesional dan eksekutif.
E. hal yang sama dengan menulis resensi.

BacalahBacalahBacalahBacalah kutipankutipankutipankutipan puisipuisipuisipuisi berikutberikutberikutberikut dengandengandengandengan saksama!saksama!saksama!saksama!
TeksTeksTeksTeks untukuntukuntukuntuk nomornomornomornomor 20202020 dandandandan 21.21.21.21.

Di mata air, di dasar kolam,
kucari jawab teka-teki alam.

Di kawan awan kian ke mari,
di situ juga jawabnya kucari.

Di warna bunga yang kembang,
kubaca jawab, penghilang bimbang.

40. Arti kata “kembang” pada bait ke-3 baris ke-1 puisi baru tersebut adalah ….
A. kuncup
B. bunga
C. kuntum
D. mekar
E. benih

41. Maksud isi kutipan puisi tersebut adalah ....
A. kisah orang yang sedang berjalan-jalan
B. upaya mencari jawaban atas kehidupan
C. daya dan usaha untuk menemukan Tuhan
D. menggambarkan orang yang kebingungan
E. sebuah ikhtiar di alam semesta/jagat raya

42. Bacalah pantun berikut dengan saksama!

Sarang garuda di pohon beringin
Buah kemuning di dalam puan
Sepucuk surat dilayangkan angin
Putih kuning sambutlah Tuan
….
Dibawa dari Indragiri
Putih kuning sambutlah Tuan
Sambutlah dengan si tangan kiri

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ….
A. Buah kemuning di dalam puan
B. Pisang setandan masak sesisir
C. Mari dik makan kuaci



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 8

D. Banyak orang pergi ke pasar
E. Burung nuri burung dara

43. Bacalah gurindam berikut dengan saksama!

Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.

Maksud isi gurindam tersebut adalah ….
A. guru dapat memberitahukan musuh-musuh
B. kita boleh bertengkar dengan para guru
C. musuh hadir karena diberitahu oleh guru
D. kita hendaknya dapat berguru sesuatu
E. berguru jadi penyelamat dari perseteruan

44. Perhatikan kalimat acak berikut dengan saksama!
(1) Sepeda tua Bapak, dengan karat di sana-sininya, masih mengerit-gerit, tetap menuju sekolahku.
(2) Ketika sudah kudengar kicau burung dan kabut mulai menyibak, kami sampai di mulut desa.
(3) Hari masih terang tanah ketika sepeda Bapak terangguk-angguk menyusuri jalanan desa dan

diriku masih terkantuk-kantuk di boncengan menuju sekolah.
(4) Dia pula yang menyisir rambutku, mengenakan topiku – yang juga berwarna merah – dan

akhirnya memelukku erat sebagai bekal hariku bersekolah.
(5) Seingatku, setiap pagi, Ibulah yang memakaikan pakaianku berwarna merah dan putih itu.
Urutan kalimat agar dapat menjadi paragraf padu adalah ….
A. (5), (4), (3), (2), (1)
B. (4), (5), (1), (2), (3)
C. (3), (2), (1), (5), (4)
D. (2), (1), (5), (4), (3)
E. (1), (2), (3), (4), (5)

45. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Mesin yang rumit itu tentu ada pembuatnya, yaitu manusia. Demikian juga, alam yang besar

beredar rapi sepanjang masa ini ada pula penciptanya, yakni yang Maha Pandai, yang Maha
Bijaksana, dan yang Maha Teliti. Mesin yang diciptakan akan dipelihara oleh penciptanya dengan
penuh perhatian dan kecintaan. Demikian juga, alam yang besar ini akan dijaga oleh penciptanya
dengan penuh sayang dan kasih. ….
Kalimat simpulan untuk melengkapi paragraf analogi rumpang tersebut adalah …
A. Sebagai khalifah di muka bumi, sudah barang tentu kita harus taqwa pada Tuhan.
B. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh merusak alam raya/semesta ini.
C. Jadi, alam semesta ini seperti halnya mesin, dibuat dan dirawat oleh penciptanya.
D. Maka, belajarlah fenomena alam dan fenomena mesin untuk mengurai masalah.
E. Demikian juga, alam raya/semesta ini bergulir dan berputar seperti roda pedati.

46. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Harga beras mengalami kenaikan sebanyak 5%. Demikian juga, harga tepung terigu

mengalami hal yang sama. Bahkan, harga gula merah persentase kenaikannya lebih besar daripada
harga beras dan tepung terigu, yaitu 10%. ….
Kalimat simpulan untuk melengkapi paragraf generalisasi rumpang tersebut adalah …
A. Harga barang-barang elektronik kenaikan bervariasi, dari 5% sampai 50%.
B. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga kebutuhan pokok beranjak naik.
C. Pemerintah harus mampu menstabilkan semua harga di pasar-pasar.
D. Minyak goreng kemasan dan curah juga seakan-akan raib dari pasaran.
E. Hanya harga mobil mewah yang mengalami banyak penurunan tajam.

47. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!
Krisis minyak bumi yang disebut juga krisis energi, menambah parahnya inflasi. Dalam waktu

singkat harga minyak naik empat kali lipat. Biaya transpor pun ikut naik. Ongkos produksi juga naik
karena pabrik banyak menggunakan minyak bumi. ….
Kalimat untuk melengkapi paragraf sebab akibat rumpang tersebut adalah …
A. Untuk itu, gaji atau insentif karyawan harus dinaikkan.
B. Maka, bersegeralah menabung biar ada jaminan hidup.
C. Oleh karenanya, kita harus melakukan perlawanan harga.
D. Sebab-sebab itu harus dianalisis agar tak berakibat buruk.
E. Hal ini mengakibatkan harga barang melambung tinggi.

48. Perhatikan silogisme rumpang berikut dengan saksama!
Premis Umum : Semua mobil diesel menggunakan bahan bakar solar.
Premis Khusus : Mobil Korbin termasuk mobil diesel.
Kesimpulan : ….
Kalimat untuk melengkapi silogisme rumpang tersebut adalah mobil .…
A. Korbin menggunakan bahan bakar solar
B. Korbin menggunakan bahan bakar metanol
C. Korbin dapat berbahan bakar solar
D. bukan Korbin berbahan bakar metanol
E. bukan Korbin bukan mobil diesel
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49. Perhatikan paragraf rumpang berikut dengan saksama!
Kami berempat baru saja turun dari kereta api di stasiun Palmerah, Jakarta Selatan. Kami

berasal dari kampung dan masing-masing menenteng sebuah tas sederhana berwarna gelap. Eh,
begitu keluar dari stasiun, kami digeledah di sekitar gedung MPR/DPR yang memang letaknya dekat
stasiun. ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah …
a. Kami dibawa ke gedung MPR/DPR untuk diwawancarai oleh mereka.
b. Polisi menemukan sejumlah golok baru untuk dijual dalam tas kami.
c. Di sekitar stasiun memang rawan dan sering tejadi tindak kejahatan.
d. Keluar stasiun memang harus digeledah, kalau-kalau membawa bom.
e. Polisi tergakum melihat benda yang ada dalam tas dan dompet kami.

50. Perhatikan teks pidato rumpang berikut dengan saksama!
Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatra Utara,

seringkali dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi maupun
kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka
beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan
Departemen Sosial. ….
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato persuasif rumpang tersebut adalah …
A. Departemen Sosial tidak pernah mengerahkan orang-orang untuk menghimpun dana sumbangan

untuk korban gempa bumi dan tsunami.
B. Karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut karena kami tidak

pernah meminta sumbangan dengan cara seperti itu.
C. Masyarakat hendaknya jadi iba terhadap sekelompok orang yang meminta sumbangan gempa

bumi dan gelombang tsunami di pinggir jalan.
D. Masyarakat janganlah percaya kepada orang-orang yang meminta sumbangan di atas bus,

lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan tersebut.
E. Dengan demikian, hendaknya masyarakat tidak memberi sumbangan begitu saja, tetapi harus

diteliti terlebih dahulu agar tidak tertipu.
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: BAHASABAHASABAHASABAHASA INGGRISINGGRISINGGRISINGGRIS
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPA/IPSIPA/IPSIPA/IPSIPA/IPS
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ChooseChooseChooseChoose A,A,A,A, B,B,B,B, C,C,C,C, D,D,D,D, orororor EEEE forforforfor thethethethe correctcorrectcorrectcorrect answer.answer.answer.answer.

I.I.I.I. LISTENINGLISTENINGLISTENINGLISTENING SECTIONSECTIONSECTIONSECTION
In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There
are four parts to this section, with special directions for each part.

PartPartPartPart OneOneOneOne
QuestionsQuestionsQuestionsQuestions 1111 totototo 3333
Directions:Directions:Directions:Directions:
In this part of the test, you will hear some dialogues spoken in English. The dialogue will be spoken twice.
They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers are
saying.

After you hear a dialogue and the question about it, read the five possible answers and decide which one
would be the best answer to the question you have heard. Now listen to a sample question.

You will hear:

Boy : Have you finished doing your homework?
Girl : Not yet.
Boy : Do it right away. The class will begin soon.

You will also hear:

Narrator: Where does the conversation take place?

Sample answer
You will read in your test book:

A. At school
B. At home.
C. At a store
D. At the mall
E. At the market

The best answer to the question ‘Where does the conversation take place? is choice (A), ‘At school’.
Therefore, you should answer choice (A)

1.
A. Opening a can
B. Asking for help.
C. Meeting a friend.
D. Making breakfast.
E. Buying some food.

2.
A. get a prize
B. join a contest
C. win a contest
D. come on time
E. give some comment

3.
A. She was relaxing
B. She was studying.
C. She was taking the exams.
D. She was going with the man.
E. She was preparing for the contest.

PartPartPartPart IIIIIIII
Questions:Questions:Questions:Questions: 4444 totototo 8888
InInInIn thisthisthisthis partpartpartpart ofofofof thethethethe test,test,test,test, youyouyouyou willwillwillwill hearhearhearhear severalseveralseveralseveral questionsquestionsquestionsquestions orororor statementsstatementsstatementsstatements spokenspokenspokenspoken inininin EnglishEnglishEnglishEnglish followedfollowedfollowedfollowed bybybyby
fivefivefivefive responses,responses,responses,responses, alsoalsoalsoalso spokenspokenspokenspoken inininin English.English.English.English. TheTheTheThe questionsquestionsquestionsquestions andandandand responsesresponsesresponsesresponses willwillwillwill bebebebe spokenspokenspokenspoken twice.twice.twice.twice. TheyTheyTheyThey willwillwillwill
notnotnotnot bebebebe printedprintedprintedprinted inininin youryouryouryour testtesttesttest sheet,sheet,sheet,sheet, sosososo youyouyouyou mustmustmustmust listenlistenlistenlisten carefullycarefullycarefullycarefully totototo understandunderstandunderstandunderstand whatwhatwhatwhat thethethethe speakersspeakersspeakersspeakers areareareare
saying.saying.saying.saying. YouYouYouYou havehavehavehave totototo choosechoosechoosechoose thethethethe bestbestbestbest responseresponseresponseresponse totototo eacheacheacheach questionquestionquestionquestion orororor statement.statement.statement.statement.
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Now listen to a sample question:

You will hear:
Woman : Good morning, John. How are you? Sample answer
Man :….
You will also hear:

A. I am fine, thank you.
B. I am in the living room.
C. Let me introduce myself.
D. My name is Hendra Gunawan.
E. I have been here since this morning.

The best answer to the question ‘How are you?’ is choice (A), ‘I’m fine, thank you.’
Therefore, you should choose choice (A)

4. Mark your answer on your answer sheet.
5. Mark your answer on your answer sheet.
6. Mark your answer on your answer sheet.
7. Mark your answer on your answer sheet.
8. Mark your answer on your answer sheet.

PartPartPartPart IIIIIIIIIIII

In this part of the test, you will hear some dialogues and a monologue spoken in English. The dialogues and
the monologue will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to
understand what the speakers say.

After you hear the dialogue or the monologue and the question about it, look at the pictures and decide
which one would be the best answer to the question you have heard.

9.
1 2 3

. 4 5

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020wuvgVLX3IAu6yJzbkF;_ylu=X3oDMTBqNnNjYTNyBHBvcwM0NgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1locato9m/EXP=1258753966/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=adventure&b=41&ni=20&ei=utf-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020wuvgVLX3IAuayJzbkF;_ylu=X3oDMTBqYWQycXZrBHBvcwM0NARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1lucin3if/EXP=1258753966/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=adventure&b=41&ni=20&ei=utf-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S0201SvQVLVcgArjuJzbkF;_ylu=X3oDMTBqdGFzdWxiBHBvcwMxNQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1hjg7lhn7/EXP=1258753746/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=adventure&ei=utf-8&y=Search&f
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10.

1 2 3

4 5

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

11.
. 1 2 3

4 5

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S0207rvgVLV0UA7aWJzbkF;_ylu=X3oDMTBpc2ozM2gzBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1f6c2p5jg/EXP=1258754155/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=nature&ei=utf-8&y=Search&fr=y
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S0207rvgVLV0UA6KWJzbkF;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1fsg81vhf/EXP=1258754155/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=nature&ei=utf-8&y=Search&fr=y
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PartPartPartPart IVIVIVIV
QuestionsQuestionsQuestionsQuestions 12121212 totototo 15151515
Directions:Directions:Directions:Directions:
InInInIn thisthisthisthis partpartpartpart ofofofof thethethethe testtesttesttest youyouyouyou willwillwillwill hearhearhearhear severalseveralseveralseveral monologues.monologues.monologues.monologues. EachEachEachEach monologuemonologuemonologuemonologue willwillwillwill bebebebe spokenspokenspokenspoken twice.twice.twice.twice. TheyTheyTheyThey
willwillwillwill notnotnotnot bebebebe printedprintedprintedprinted inininin youryouryouryour testtesttesttest book,book,book,book, sosososo youyouyouyou mustmustmustmust listenlistenlistenlisten carefullycarefullycarefullycarefully totototo understandunderstandunderstandunderstand whatwhatwhatwhat thethethethe speakersspeakersspeakersspeakers
areareareare saying.saying.saying.saying.
AfterAfterAfterAfter youyouyouyou hearhearhearhear aaaa monologuemonologuemonologuemonologue andandandand thethethethe questionsquestionsquestionsquestions aboutaboutaboutabout it,it,it,it, readreadreadread thethethethe fivefivefivefive possiblepossiblepossiblepossible answersanswersanswersanswers andandandand decidedecidedecidedecide
whichwhichwhichwhich oneoneoneone wouldwouldwouldwould bebebebe thethethethe bestbestbestbest answeransweransweranswer totototo thethethethe questionsquestionsquestionsquestions youyouyouyou havehavehavehave heard.heard.heard.heard.

12.
A. Disney’s childhood
B. Life in Kansas City
C. Disney’s unhappy life.
D. World War I incidents.
E. Disney’s education and job.

13.
A. 1900
B. 1911
C. 1917
D. 1918
E. 1919

14.
A. Sunlight affects.
B. Seasonal affective disorder.
C. Substances in human brain.
D. Symptoms of body disturbance.
E. The causes of a medical disorder.

15.
A. It lessens the production of melatonin and serotonin.
B. The chemical substance produced in the brain stops
C. People are in the state of listlessness.
D. It causes severe cold weather.
E. People gain weight

ThisThisThisThis isisisis thethethethe endendendend ofofofof thethethethe listeninglisteninglisteninglistening sectionsectionsectionsection
II.READINGII.READINGII.READINGII.READING SECTIONSECTIONSECTIONSECTION

TextTextTextText 1111 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 16161616

16. What is the message about?
A. Telling Hasna to eat the sphagetti

B. Asking Hasna to buy some snacks

C. Asking Hasna to go to supermarket

D. Telling Hasna to use the microwave

E. Telling Hasna to heat the sphagetti

TextTextTextText 2222 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 17171717

Pursuant to the Minutes of The Last Extraordinary, General Meeting of Stakeholders of “PT SYNERGY
TECHNOLOGY CONSTRUCTION” (in liquidation) (the company), as stipulated in an authentic deed
number 82, dated 27 January 2012, passed Maria Annastasia Halim, SH, notary in Batam City, it was
resolved:

Hasna!Hasna!Hasna!Hasna!
MomMomMomMom isisisis goinggoinggoinggoing totototo IndoIndoIndoIndo MartMartMartMart SupermarketSupermarketSupermarketSupermarket totototo getgetgetget somesomesomesome snackssnackssnackssnacks asasasas youyouyouyou
wish.wish.wish.wish. WouldWouldWouldWould youyouyouyou likelikelikelike totototo heatheatheatheat thethethethe coldcoldcoldcold sphagetsphagetsphagetsphagettitititi forforforfor youryouryouryour brother?brother?brother?brother?
UseUseUseUse thethethethe microwave,microwave,microwave,microwave, 180180180180°°°°C,C,C,C, 4444 minutesminutesminutesminutes willwillwillwill bebebebe fire.fire.fire.fire. ServeServeServeServe inininin thethethethe
diningdiningdiningdining roomroomroomroom andandandand thenthenthenthen askaskaskask youryouryouryour brotherbrotherbrotherbrother totototo eateateateat itititit there.there.there.there.
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1. To confirm and agree to accept the last financial report and liquidation account of the company.

2. To accept and approve that the liquidator of the company

3. To confirm and agree that the liquidation of the company has been fully completed.

Batam, 10 February 2012
Liquidator,

Drs, Bernardi & Co

17. Which of the following is NOT mentioned in an authentic deed number 82?

A. Accept the last financial report of the company

B. Accept the liquidation account of the company

C. Accept that the liquidator was given a full discharge

D. Agree that the liquidation of the company has been discussed

E. Agree that the liquidation of the company has been fully completed

TextTextTextText 3333 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 18181818

18. Which of the following thing is not included in the price?
A. A full physical training at the space centre
B. A comfortable accommodation on the space hotel.
C. Space walks with a team of ex-Nasa scientist and astronauts.
D. The flight from Cape Canaveral to the space hotel.
E. The flight from one’s country to Cape Canaveral

TextTextTextText 4444 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 19191919 totototo 20202020

ChineseChineseChineseChinese IndonesiansIndonesiansIndonesiansIndonesians celebratecelebratecelebratecelebrate NewNewNewNew yearyearyearyear

JP. Chinese Indonesian in Cirebon, West Java, prayed at temples, watched lion dances and lit fireworks as
they celebrated Chinese New Year on Sunday.

The celebration kicked off at 10.00 p.m. on Saturday with people of Chinese descent streaming to temples
and denoting money to people living in poverty.

Just before midnight, the revelers lit 200 candles in Dewi Welas Asih temple and another 100 candles in
Talang temple.
They prayed
for a better
future,
Kompas.com
reported.

Orbital Tours
The experience of a lifetime!

From today, reservations are being taken for the first sightseeing
trip into space which we hope to offer from 2008 onwards. for
around £75,000, astro-tourists can book a week’s trip into a low
orbit 60 miles above the Earth, staying in comfortable
accommodation on our space hotel. The price includes:
� full physical training
� a made-to-measure space suit
� preparations for zero-gravity
� space walks

A team of ex-Nasa scientists and astronauts are involved in the
project. The flight to the space hotel from Cape Canaveral lasts
three hours. Then orbit the Earth once every three or four hours for



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 6

A lion dance was then performed and 800 fireworks were lit to ward off bad luck.

19. Chinese Indonesian in Cirebon did the following things to celebrate Chinese New Year, exceptexceptexceptexcept::::
A. Praying at temples
B. Watching lion dances
C. lighting fireworks
D. Donating money to poor people
E. Having camp-fire near the temples

20. Why did the people light the firework in celebrating the New Year?
A. to make celebration fascinating
B. to woke up the people to the temples
C. to fight off bad luck
D. to grab the fortune
E. to spend their money

TextTextTextText 5555 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 21212121 totototo 22222222

Arnold Schwarzenegger was born in Thal, Austria, four miles (6 km) from Graz, to a Gendarmarie –
Commandant policeman, Gustav Schwarzenegger (1907 – 1972) and his wife, the former Aurelia Jadrny
(1922 – 1998). His parents were member of the Nazy party.
After working in the United Kingdom for a short time, and with $20 in his pocket, and not fluent in English, he
moved to the U.S. citizen in 1983, although he had also retainedretainedretainedretained his Austrian citizenship. During this time,
he earned a B.A. International marketing of fitness and business administration in 1979.
Schwarzenegger married TV journalist Maria Shriver, niece of the late president John F. Kennedy. The
couple have four children; daughters Katherine and Christine, and sons Patrick and Christopher. Together
the couple owned a home in the fabled Kennedy Compound.

21. What does the text mainly tell us about?

A. The wife of Arnold Schwarzenegger

B. The biography of Arnold Schwarzenegger

C. The difficult moment of Arnold Schwarzenegger

D. The profession of Arnold Schwarzenegger

E. The family of Arnold Schwarzenegger

22. … although he had also retainedretainedretainedretained his Austrian citizenship (paragraph 2).

The underlined word has the closest meaning with … .

A. had D. gained

B. left E. made

C. lost

TextTextTextText 6666 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 23232323 totototo 25252525

As water flows in rivers, it picks up small amounts of mineral salts from the rocks and soil of the river beds.
This very-slightly salty water flows into the oceans and seas. The water in the oceans only leaves by
evaporating (and the freezing of polar ice), but the salt remains dissolved in the ocean - it does not
evaporate. So the remaining water gets saltier and saltier as time passes.
The salinity (salt content) of ocean water varies. The oceans and seas contain roughly 5 x 10 16 tons of salts.
One cubic foot of average sea water contains 2.2 pounds of salt.
The oceans are about 3.5% salt (by weight). Salinity is generally reported in terms of parts per thousand
(abbreviated ‰), the number of pounds of salt per 1,000 pounds of water; the average ocean salinity is 35
‰The saltiest water is in the Red Sea and in the Persian Gulf, which have a salinity of about 40 ‰(due to
very high evaporation rates and low fresh water influx). The least salty seas are in the polar regions, where
both melting polar ice and a lot of rain dilute the salinity.

23. Why does the oceans salty?
A. Due to evaporating process
B. Because the salt remains dissolved in the oceans
C. Due to mineral salts from the rocks and soil of the river beds
D. As the result of flowing very-slightly salty water into the oceans
E. Because the oceans and seas contain roughly 5 x 10 16 tons of salts.
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24. What makes seas in the polar regions are the least salty?
A. Low fresh water
B. The freezing of polar ice
C. Very high evaporation rates
D. Small amounts of mineral salts
E. Melting polar ice and a lot of rain

25. …..but the salt remains dissolved in the ocean - it does not evaporate.
The underlined word means ….
A. melted
B. freeze
C. hardened
D. evaporate
E. disappeared

TextTextTextText 7777 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 26262626 totototo 28282828

The number of vehicles always increases in the city. Vehicles are the main source of pollution. It
causes serious illness and traffic jams.

Firstly, vehicles, as well all know, cause most of the pollution. You know, because vehicles emitemitemitemit a
deadly gas that causes illness such as bronchitis, lungs cancer and asthma. Secondly, many vehicles cause
traffic jams in busy hours. Thirdly, vehicles are very noisy. It can cause noise pollution. Loud noise, as a
matter of fact, may cause deafness.

In conclusion, the number of vehicles must be decreased for the reasons listed

26. What is the suitable topic of the text?
A. Traffic jams
B. A deadly gas
C. Serious illness
D. Traffic jam in busy hours
E. The main source of pollution

27. Which of the following statements is NOT TRUE based on the text?
A. The number of vehicles is getting larger
B. Vehicles are the source of all pollution
C. Traffic jams are caused by vehicles
D. Vehicles cause noise pollution
E. Vehicles produce a deadly gas

28. You know, because vehicles emit a deadly gas that causes illness such as bronchitis, lungs cancer
and asthma. The underlined word means ….
A. pick up
B. release
C. obtain
D. gain
E. use

TextTextTextText 8888 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 29292929 totototo 31313131

Nuclear power is generated by using uranium, which is a metal mined in various parts of the
world. The first large-scale nuclear power station was opened at Calder Hall in Cumbria, England, in
1956.

Some military ships and submarines have nuclear power plant for engines. Nuclear power
produces around 11 % of the world's energy needed, and produces huge amounts of energy. It
causes no pollution as you'd get when burning fossil fuels.

The advantages of nuclear is as follows:
1. It costs about the same as coal, so it's not expensive to make.
2. It doesn't produce smoke or carbon dioxide, so it doesn't contribute to the greenhouse

effect.
3. It produces huge amounts of energy from small amount of uranium.
4. It produces small amounts of waste.
5. It is reliable.

On the other hand, nuclear power is very, very dangerous. It must be sealed up and buried for
many years to allow the radioactivity to die away: Furthermore, although it is reliable, a lot of money
has to be spent on safety because if it does go wrong, a nuclear accident can be a major disaster.

People are increasingly concerned about this. In the 1990's nuclear power was the fastest
growing source of power in many parts of the world. In 2005, it was the 2nd slowest-growing.

29. What is the purpose of the text?
A. To explain nuclear in general
B. To describe nuclear biggest station
C. To warn the danger of radioactive
D. To present the disadvantages of nuclear power
E. To discuss the advantages and disadvantages of nuclear power
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30. The opposite of dangerousdangerousdangerousdangerous is ........(Paragraph 4)
A. vile
B. dull
C. tiny

D. calm
E. safe

31. Why is nuclear power very dangerous? Because ....
A. its radioactivity lasts long
B. uranium is renewable
C. it is reliable

D. it is cheap
E. it is safe

TextTextTextText 9999 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 32323232 totototo 34343434

The best film that I have seen recently is neither the blockbuster Gladiator nor the war film Pearl
Harbor, which I did not enjoy. It is Chocolat, directed by Lasse Halstrom.

It set in a small French town in the middle of the 20th century. One day, a young woman (Juliette
Binoche) and her daughter arrive in the town. After that, they rent a shop from an old lady (Judi Dench) and
sell delicious things made of chocolate. Unfortunately, it is during Lent, a time when people are not meant to
enjoy eating things and the mayor of the town (Alfred Molina) starts a campaign against the shop. However,
despite all the difficulties, Juliette Binoches’s character survives with the help of the old lady and a traveling
Irishman (Johnny Depp).

In the end, the shop is successful and even the mayor comes to enjoy its chocolate. Although it is
possibly too ‘politically correct’, the film successfully deals with the themes of intolerance and prejudice. The
acting is excellent, especially that of Juliette Binoche. Both Judi Dench and Alfred Molina are also excellent.
There are some dramatic moments, such as the fire on the Irishman’s boat. All things considered, I would
really recommend you to go and see this film.

32. What is the text mainly about?
A. A comparison between ‘Chocolat’ and other movies.
B. A synopsis of ‘chocolat’
C. A successful film deals with political issue.
D. A review of a movie entitled ‘Chocolat’
E. The latest film that the writer didn’t enjoy

33. The best film that I have seen recently is neither the blockbuster Gladiator nor the war film Pearl Harbor,
which I did not enjoy.
The sentence above means:
A. The writer enjoyed both of the film
B. The writer didn’t enjoy the blockbuster,Gladiator.
C. The didn’t like both of the film
D. The writer like either the blockbuster or the war film.
E. The writer have seen the war film … and the blockbuster …

34. Which of the following is TRUE according to the text?
A. The film is set in the middle of French town
B. The story begins with a campaign against eating chocolate
C. The writer do not recommend to see the blockbuster Gladiator or …
D. The writer have seen ‘Chocolat’ recently
E. The film deals with political issue.

TextTextTextText 10101010 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 35353535 totototo 37373737

Once upon a time there was a poor widow who had an only son named Jack. They were so poor
that they didn't have anything except a cow. When the cow had grown too old, his mother sent Jack
to the market to sell it. On the way to the market, Jack met a butcher who had some beautiful beans
in his hand. The butcher told the boy that the beans were of great value and persuaded the silly fad to
sell the cow for the beans.

Jack brought them happily. When he told his mother about this, his mother became so angry that
she threw the beans out of the window.

When Jack woke up in the morning, he felt the sun shining into a part of his room but all the rest
was quite dark and shady.

So he jumped to the window. What did he see? The beanstalk grew up quite close past Jack's
window. He opened the window and jumped to the beanstalk which ran up just like a big ladder.

He climbed ... and climbed till at last he reached the sky. While looking around, he saw a very
huge castle. He was very amazed.

Then Jack walked along the path leading to the castle. There was a big tall woman on the
doorstep. Jack greeted her and asked for the giantess mercy to give him breakfast, because he felt
very hungry. Although the giantess grumbled at first, finally she gave Jack a hunk of bread and
cheese and a jug of milk.
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Jack hadn't finished when the whole house, began to tremble with the noise of someone's coming.
"Oh! It's my husband!" cried the giantess. "What on earth shall I do?"

Hastily the giantess opened a very big cupboard and hid Jack there.

35. Jack's mother looked very furious when Jack told that ........
A. the beans were precious
B. the butcher bought his cow
C. he had sold his cow to a butcher
D. he traded his cow for the beans
E. he met a butcher on the way to the market

36. "Oh! It's my husband!" cried the giantess. (Paragraph 7)
"What on earth shall I do?"
From the sentence we know that the giantess is ........ her husband.
A. afraid of
B. angry with
C. fed up with
D. annoyed with
E. displeased with

.

37. What do we learn from the text ........
A. Sincerity makes Jack get something precious.
B. Jack's mother was a furious mother.
C. Poverty makes people hopeless.
D. The giantess took pity on Jack.
E. Jack was an innocent boy.

TextTextTextText 11111111 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 38383838 totototo 39393939

102 East End Eve
Jakarta, JKT 11480

February 13, 2012

The Redaction Team
Jakarta Post
Jakarta, JKT 11480

Dear Sir or Madam,

I’m one of the citizens of our beloved country. Through this letter, I would like to share some of my
thoughts to criticize our governor’s performance.

For these past three years, I think he has been much more talking than acting. Instead of busy
sticking up his posters of himself around the city, I really expect he would give attention to water
conservation, to plant more trees and to expel street vendors because it’s endangering the pedestrians. He
claims he is an expert. But it seems he has no capability to manage our beloved city.

I hope you can publish my letter to bring this problem to the surface.

Yours truly,

Fauzan
Fauzan Muflih

38. What is the communicative purpose of the text above?
A. To give information about upcoming governor election
B. To tell about who the current governor in the city is
C. To complain about the governor’s performance
D. To advertise the letter in the newspaper
E. To announce the new-elected governor

39. What does the author want the governor to do?
A. To reduce taxes and manage water conservation
B. To concern about water conservation and street vendors
C. To eradicate illegal residents
D. To withdraw his poster around the city
E. To do more action than talking
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TextTextTextText 12121212 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 40404040 totototo 42424242

The fox is a clever mammal that has large ears and a long, bushy tail. It lives in many different habitats,
including forests, deserts, scrub, plains, grassland, and Arctic snow. Many live in the area where forests
meet farms. Foxes are found in Europe, Asia, Africa, Australia, and North and South America. A fox can live
up to 13 years in captivity. Predators of the fox include the wolf and man. Foxes will double back on their
own tracks in order to confuse their enemies.

A male fox is called a renyard, the female is called a vixen, and the baby is called a kit. A group of foxes
is called a skulk or leash.

Foxes range from 14 to 39 inches (36 to 99 cm) long with a tail 7 to 20 inches (18 to 51 cm) long. The
long, bushy tail, sometimes called a sweep, helps the fox change direction quickly and keeps the fox’s feet
and nose warm when it curls up to sleep. Foxes have sharp, curved claws, sharp teeth, and thick, insulating
fur.

40.What is the text about?
A. A n explanation of a fox
B. A discussion of a fox’s life
C. The life of wild fox
D. A description of a fox
E. Characteristics of a fox

41.The fox is a clever mammal that large ears and a long bushybushybushybushy tail.
The underlined word means . . . .

A. Funny
B. Wavy
C. Bigger
D. Fancy
E. Hairy

42. A fox can change direction very quickly with its ....
A. sharp claws
B. sharp teeth
C. large ears
D. bushy tail
E. thick fur

TextTextTextText 13131313 isisisis forforforfor numbernumbernumbernumber 43434343 totototo 45454545

Kakadu National Park is one world heritage list. It is one of the few sites in the world included for
both outstanding cultural and natural attraction. The park is located in the tropical north of Australia, 120
kilometers east of Darwin. It covers total area of 19,804 square kilometers.

Kakadu contains features of great natural beauty and sweeping landscapes. Its most outstanding
landforms include extensive wetlands and spectacular ‘walls of rock’.

Moreover, Kakadu National Park contains a wide range of flora and fauna. There are more than 60
species of mammals, 289 species of bird, 132 species of reptile, 25 species of frogs, 55 species of
freshwater fish and over 10,000 species of insects.

Beside Eucalyptus forests, woodlands cover much of the lowland area in Kakadu National Park.
There are even small areas of monsoon rainforest. During wet season, rivers and creeks flood and spread
out over the board flood plains to form vast wetlands, where ducks, geese and wading birds abound.

43 The text describes about …
A. Kakadu National Park
B. the heritage of the world
C. species in the national park
D. natural beauty park
E. flora and fauna

44 What can we conclude about Kakadu National Park?
A. It is the most outstanding park in the world
B. the park gets flood due to the lowland area.
C. the park has a wide variety of tropical plants.
D. There is no species of flora like in Indonesia.
E. Indonesia has more variety of fauna than the park.
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45. It is one of the few sites in the world included for both outstandingoutstandingoutstandingoutstanding cultural and natural attraction
( paragraph 1 )
‘outstanding’ means …

A. strange
B. familiar
C. famous
D. unique
E. funny

No.No.No.No. 46464646 andandandand 47474747 hashashashas nononono relationrelationrelationrelation withwithwithwith thethethethe text.text.text.text.

46. Arrange the sentences below into a good order:
1. By the time he talked to me, the car had already been sold to the teenager.
2. Two days ago I put an ad in the classified section of the newspaper so I could find a buyer for my old

car.
3. It was bought by a teenager who was looking for an old car to fix it up.
4. Today a friend of mine told me he wanted to buy my old car, but he was too late.
5. Yesterday I sold it.
The good order of the above story is:
A. 2-3-5-4-1
B. 2-5-3-4-1
C. 4-2-5-3-1
D. 4-1-3-2-5
E. 4-1-2-3-5

47.
a) BoA’s parents signed the recording contract
b) BoA started an acting career
c) BoA didn’t appear in the 2005 movie Goong because of her schedule.
d) BoA had to work hard to develop her natural musical talent.
e) BoA went to her brother’s audition
f) The record executives asked her to sing and offered her a contract.

The good sequence of the story is:
A. e – f – a – d – b – c
B. b – f – a – d – c – b
C. d – c – e – f – a – b
D. e – d – f – a – b – c
E. b – c – e – f – a – d

ForForForFor numbernumbernumbernumber 48484848 totototo 50,50,50,50, completecompletecompletecomplete thethethethe passagepassagepassagepassage belowbelowbelowbelow withwithwithwith anananan appropriateappropriateappropriateappropriate word/phraseword/phraseword/phraseword/phrase

Petroleum, or crude oil, is one of the world's (48) ----- natural resources. Plastics, synthetic fibres, and many
chemicals are produced from petroleum. It is also used to make lubricants and waxes. (49) ----- , its most
important use is as a fuel for heating, for generating electricity, and (50) ----- for powering vehicles.

48.
A. as important
B. most important
C. so importantly
D. less importantly
E. too important

49.
A. Therefore
B. However
C. Moreover
D. Hence
E. Rather

50.
A. decisively
B. exclusively
C. especially
D. favorably
E. notably

GOODGOODGOODGOOD LUCK!LUCK!LUCK!LUCK!



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 1

MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: MATEMATIKAMATEMATIKAMATEMATIKAMATEMATIKA
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPIPIPIPSSSS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 120120120120 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)!
• Dilarang menggunakan kalkulator, kamus dan alat bantu hitung lainnya!

1. Pernyataan yang senilai dengan “Jika hari libur maka beberapa siswa wisata ke Bali” adalah ….
A. Jika hari tidak libur maka beberapa siswa tidak wisata ke Bali
B. Jika beberapa siswa tidak wisata ke Bali maka hari tidak libur
C. Jika beberapa siswa wisata ke Bali maka hari libur
D. Jika semua siswa tidak wisata ke Bali maka hari tidak libur
E. hari libur tetapi semua siswa tidak wisata ke Bali

2. Negasi dari pernyataan : “ Jika hari hujan maka beberapa pemukiman banjir” adalah …
a. Jika hari tidak hujan maka beberapa pemukiman tidak banjir
b. Jika hari tidak hujan maka semua pemukiman tidak banjir
c. Jika hari hujan maka semua pemukiman tidak banjir
d. Hari hujan tetapi semua pemukiman tidak banjir
e. Har tidaki hujan atau beberapa pemukiman banjir

3. Premis 1 : Jika Budi siswa kelas XII IPS maka ia senang matematika
Premis 2 : Jika Budi senang ekonomi maka ia tidak senang matematika
Premis 3 : Budi senang ekonomi
Kesimpulan yang sah dari ke tiga premis di atas adalah….

a. Budi siswa kelas XII IPS
b. Budi bukan siswa kelas XII IPS
c. Budi senang matematika
d. Budi tidak senang matematika
e. Budi siswa kelas XII IPS dan tidak senang ekonomi

4. Bentuk sederhana dari
3

23

32

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− rp
rpq

adalah….

a. pqr
b. rqp 27

c. 26rq
d. 3612 rqp
e. 367 rqp

5. Nilai dari 27
323
323
−

+
−

adalah ….

A. 73 −

B. 37 −

C. 37 +

D. 734 −

E. 737 −
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6. Jika p=3log2 dan q=2log5 , maka ....6log = ….

A. q
pqp

+
+
1

B. q
qp

+
+

1

C. q
p
+1

D. q+1
1

E. p
q

+
+
2
1

7. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut adalah….

A. 322 +−−= xxy 8

B. 422 +−−= xxy
C. 642 2 +−−= xxy
D. 242 2 +−−= xxy
E. 642 2 ++−= xxy -3 -1 0

8. Diketahui f(x) = x2 - 2 dan g(x) = 2x + 1 , maka (fog)(x) adalah ….
A. 4x2 - 2
B. 2x2 - 3
C. x2 +2x - 1
D. 4x2 +4 x - 1
E. 4x2 + 4x + 1

9. Diketahui fungsi 12)( += xxf dan xxgof 43))(( −= , maka Invers dari fungsi )(xg adalah

....)(1 =− xg
A. )3(41 −x
B. )5(41 x−
C. )3(21 −x
D. )3(41 x−
E. )5(21 x−

10. Diketahui fungsi 3,
3

52)( ≠
−
+

= x
x

xxf . Invers dari fungsi )(xf adalah ....)(1 =− xf

A. 2,
2
53

−≠
+
− x

x
x

B.
2
3,

32
5

−≠
+
+ x
x
x

C.
2
3,

32
5

≠
−
− x
x
x

D.
2
3,

32
5 −

≠
+
+ x
x
x

E. 2,
2
53

≠
−
+ x

x
x
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11. Jika
32
522

−
−+

=
x
xxp mempunyai dua akar yang sama. Akar yang sama tersebut adalah …

A. 2 atau 3
B. -2 atau 3
C. -3 atau -2
D. 1 atau 2
E. -2 atau 1

12. Jika a dan b adalah akar-akar persamaan dari 022 =+− mxx , dan 1222 =− ba , maka nilai m
adalah ….

A. – 8
B. – 6
C. – 2
D. 4
E. 6

13. a dan b adalah akar akar persamaan x2 - 4x + 2 = 0 . persamaan kuadrat yang akar-akarnya a –1
dan b – 1 adalah ...

A. 0422 =−+ xx
B. 0122 =−− xx
C. 0122 =+− xx
D. 0122 =−+ xx
E. 022 =+− xx

14. Penyelesaian dari pertidaksamaan 026 2 ≤−+ xx adalah ….
A. 23 ≤≤− x
B. 2−≤x atau

2
3

≥x

C.
2
3

2 ≤≤− x

D. 2
2
3

≤≤− x

E.
2
3

−≤x atau 2≥x

15. Diketahui sistem persamaan : 1
2

3
1

4
=

−
+

+ yx
dan 3

2
6

1
2

=
−

−
+ yx

, maka nilai ....=+ yx

A. - 2
B. 0
C. 1
D. 2
E. 3

16. Umur ayah 2 tahun yang lalu adalah tujuh kali umur anaknya. Jika 10 tahun yang akan datang umur
ayah delapan kurangnya dari tiga kali umur anaknya. Maka jumlah umur mereka sekaran adalah …

A. 38
B. 36
C. 34
D. 32
E. 30
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17. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan himpunan penyelesaian dari suatu
program linear. Nilai maksimum dari fungsi objektif x – y adalah … .

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

18. Permen A yang harga belinya Rp 1.000,00 dijual dengan harga Rp 1.100,00 per bungkus, sedangkan
permen B yang harga belinya Rp 1.500,00 dijual dengan harga Rp 1.700,00 per bungkus. Seorang
pedagang permen yang mempunyai modal Rp 300.000,00 dan kiosnya dapat menampung paling
banyak 250 bungkus permen akan mendapat keuntungan maksimum jika ia membeli … .

A. 150 permen A dan 100 permen B
B. 100 permen A dan 150 permen B
C. 250 permen A dan 200 permen B
D. 250 permen A saja
E. 200 permen B saja

19. Diketahui persamaan matriks ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 12

43
11
02

5
14

1
3

2
d
c

b
a

, Nilai

....=+++ dcba
A. - 3
B. - 2
C. 2
D. 3
E. 5

20. Matriks ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
++

=
33
22

xx
xx

P adalah matriks singular, maka nilai x = ….

A. 2
B. – 2
C. 3/2
D. -2 atau 3/2
E. -3/2 atau 2

21. Matriks X yang memenuhi persamaan: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
32
11

12
35

X adalah ….

A.
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
1712
107

B.
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
1712
107

C.
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
218
83

D. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
218
83
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E.
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
32
63

22. Barisan aritmetika dengan suku ke 4 adalah 12, sedangkan suku ke 7 adalah 20. Jumlah 25 suku
yang pertama adalah ….

A. 750
B. 780
C. 860
D. 900
E. 930

23. Jika(k-2), (k+1), dan (k+7) membentuk barisan geometri. Suku ke 9 adalah …
A. 256
B. 384
C. 512
D. 768
E. 1536

24. Anita setiap awal bulan menabung uang di Bank sebesar Rp100.000,00. Jika Bank memberi bunga
sebesar 1% dan tidak ada uang administrasi maka jumlah uang anita pada akhir tahun ke 3 adalah…
A. 100.000 (1,01)36
B. 100.000 (1,01)35

C. ( )( )101.1000.100.10 36 −

D. ( )( )101.1000.100.10 35 −

E. ( )36100.000 (1.01) 1−

25. Nilai dari
xx

xx
x 2

65
2

lim
2 −

−−
→

adalah ….

A. - 1
B.

8
1−

C.
4
1

−

D.
4
1

E. 1

26. Nilai dari 12784
lim 2 +−−+

∞→
xxx

x
adalah ….

A. - 1
B. 0
C. 1
D. 2
E. 3

27. Diketahui 3)52()( 5 −−= xxf , Jika f’(x) adalah turunan pertama dari f(x), maka Nilai dari f’(3)
adalah ….
A. -3
B. -2
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C. 5
D. 7
E. 10

28. Subuah perusahaan ingin memproduksi x unit barang dengan biaya tetap Rp100.000,00. Dan biaya
produksi per unit barang adalah Rp )200( +x .Jika harga jual barang tersebut adalah Rp1000,00
perunit. Keuntungan terbesar adalah ... rupiah
A. 50.000
B. 55.000
C. 60.000
D. 65.000
E. 75.000

29. Penyelesaian dari dx
x

x 513 2 +−∫ = . ...

A. C
xx

x ++
2
16

B. Cxxx +++ 53 3

C. Cxxx +++ 523

D. Cxxx ++− 523

E. Cxxx ++− 5
2
13

30. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva xy = , garis 2=+ yx dan sumbu x adalah ...satuan luas
A. 4/3
B. 7/6
C. 1
D. 5/6
E. 2/3

31. Banyaknya bilangan genap yang terletak antara 300 dan 600 adalah ….
A. 140
B. 148
C. 149
D. 150
E. 151

32. Banyaknya susunan huruf (boleh tidak bermakna) yang dibuat dari kata : JAKARTA jika diawali oleh
huruf konsonan adalah ....
A. 420
B. 480
C. 640
D. 720
E. 840

33. Seorang siswa menjawab 6 soal dari 10 soal. Jika ia harus menjawab 4 soal pertama, maka banyak
cara menjawab soal adalah ...
a. 24
b. 18
c. 16
d. 15
e. 12
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11

10
9
8
6
4
2

40,5 45,5 50,5 55,5 60,5 65,5 70,5 75,5

ffff

datdatdatdataaaa

34. Dari 15 orang mengikuti undian setiap bulan selama 5 tahun. Jika setiap kali undian terdapat 2 orang
yang memperoleh hadiah. Harapan seseorang mendapat hadiah adalah .... kali
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12

35. Kotak A berisi 6 bola merah dan 2 putih , sedangkan kotak B berisi 3 bola merah dan 5 putih. Satu
bola diambil dari masing-masing kotak. Peluang terambil bola yang berbeda warna adalah ....
a. 3/16
b. 5/16
c. 7/16
d. 9/16
e. 11/16

36. 180 orang memilih paket A, B, C, dan D yang disajikan dala diagram lingkaran berikut.

Banyaknya peserta yang memilih paket A adalah … orang
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60
E. 80

37. Nilai Ujian Matematika disajikan seperti pada diagram berikut. . Nilai rata-rata dari data tersebut
adalah....

A. 55,86
B. 56,86
C. 57,90
D. 58,02
E. 59,02

C
1100 A

D 350

1350 B
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38. Perhatikan tabel distribusi berikut :

Data Frekuensi
16 - 20 4
21 – 25 3
26 – 30 5
31 – 35 8
36 – 40 2
41 – 45 6

Median data di atas adalah………..
A. 30,75
B. 31,25
C. 31,50
D. 31,75
E. 32,75

39. Perhatikan grafik distribusi kumulatif (ogive) berikut
frekuensi kumulatif
40
38
33
25
15

8
2

45,5 50,5 55,5 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Nilai

Modus dari ogif di atas adalah …..
A. 62
B. 62,5
C. 63
D. 63,5
E. 64

40. Diketahui data : 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 8, simpangan baku data tersebut adalah ....
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E. 22
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 90909090 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)!

1. Pak Agus memiliki keinginan untuk membuka usaha. Akan tetapi ada beberapa masalah yang
dihadapi sebelum memulai usahanya, yaitu:

(1) Pak Agus ingin menjual pakaian jadi atau sepatu.

(2 ) Menentukan cara mengelola usaha dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

(3) Bpk Agus terus mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai usaha.

(4) Target konsumen yang dituju apakah laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa.

(5) Menentukan dimana tempat yang paling tepat untuk memulai usaha.

Dari masalah Pak Agus di atas, yang termasuk masalah ekonomi modern adalah... .

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (5), dan (6)

2. Berikut adalah dampak positif dan negatif sistem ekonomi liberal:

1. Terjadi efisiensi biaya

2. Perusahaan besar menguasai perusahaan kecil

3. Kualitas produksi meningkat

4. Terjadi persaingan tidak sehat

5. Stabilitas ekonomi terjamin

Dampak positif sistem ekonomi liberal adalah….

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3

D. 3 dan 4

E. 4 dan 5

3. Beberapa peranan produsen dan konsumen :

1. Menyediakan faktor produksi tenaga kerja yang ia miliki untuk proses produksi

2. Melaksanakan proses produksi dengan mendayagunakan faktor produksi yang telah



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 2

ada secara efisien

3. Membayar setiap faktor produksi yang telah diterimanya dengan imbalan berupa sewa, gaji,
bunga dan laba usaha

4. Membeli barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing

5. Menerima imbalan dari faktor produksi yang ia miliki sesuai dengan jenisnya.

Peranan di atas yang merupakan peranan dari rumah tangga konsumen adalah ....

A. 1, 2, dan 4

B. 1, 4, dan 5

C. 2, 3, dan 4

D. 2, 4, dan 5

E. 3, 4, dan 5

4. Perhatikan bagan interaksi rumah tangga konsumsi (RTK) dan rumah tangga produksi (RTP) berikut
ini:

Pasar Output
1
2
3

4
5

Pasar Input
Berdasarkan bagan di atas, angka 4 menunjukkan ... .
A. arus faktor produksi dari rumah tangga kepada produsen
B. arus barang/jasa dari produsen kepada rumah tangga
C. pengeluaran konsumen/pendapatan produsen
D. balas jasa dari produsen kepada pemilik faktor produksi
E. penerimaan rumah tangga dari produsen

5. Ketika harga barang x Rp 5.000/buah, Jumlah barang yang diminta 20. Harga naik menjadi Rp
5.500/buah. Jumlah barang yang diminta turun menjadi 15, Maka koefisien elastisitas permintaannya
sebesar ….

A. 2,5

B. 0,4

C. 0,33

D. 3,67

E. 0,04

6. Berikut ini gambaran pasar output :

1. Pertamina sebagai penambang dan penyalur minyak di Indonesia

2. Perkebunan teh di Puncak adalah pemasok PT. PTP 14.

3. PT. Kurnia adalah penyalur tenaga kerja rumah tangga di sekitar wilayah Surabaya

Rumah Tangga
Produksi

Rumah Tangga
Konsumsi
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4. PT. Tirta Wangi adalah penyalur air minum di daerah Banyuwangi

5. PT. Kereta Api Indonesia merupakan konsumen PT. INKA

Yang termasuk pasar monopsoni adalah ....

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

7. Salah satu target ekonomi pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Agar daya beli
masyarakat meningkat, kebijakan makro ekonomi yang ditempuh pemerintah adalah….

A. Meningkatkan upah minimum

B. Memperbesar penerimaan pajak

C. Mendorong investasi swasta

D. Memperbesar pengeluaran pemerintah

E. Membangun infrastruktur

8. Diketahui (dalam rupiah) :

GNP 480..000

Penyusutan 30.000

Pajak tak langsung 25.000

Transfer payment 10.000

Pajak langsung 20.000

Besarnya personal income dari data di atas adalah ….

A. 335.000

B. 400.000

C. 435.000

D. 500.000

E. 515.000

9. Diketahui data pendapatan nasional sebagai berikut :

- Pengeluaran konsumsi Rp. 15.000 M

- Menyewakan tanah Rp. 7.000 M

- Pengeluaran pengusaha Rp. 12.000 M

- Pengeluaran pemerintah Rp. 10.000 M

- Laba usaha Rp. 5.000 M
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- Bunga usaha Rp. 4.000 M

- Gaji/upah Rp. 6.000 M

- Eksport Rp. 17.000 M

- Import Rp. 9000 M

Dari data diatas, maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan menggunakan

pendekatan pendapatan adalah ….

A. Rp. 15.000 M

B. Rp. 22.000 M

C. Rp. 25.000 M

D. Rp. 40.000 M

E. Rp. 45.000 M

10. Perhatikan tabel di bawah ini!

Bulan Indeks Harga Konsumen
April 104,50
Mei 110,11
Juni 112,02

Laju pertumbuhan inflasi bulan juni 2011 sebesar… .
A. 7,19%
B. 5,36%
C. 1,73%
D. 1,07%
E. 1,01%

11. Fungsi konsumsi dinyatakan dengan persamaan C = 250 + 0,8 y.

Besarnya konsumsi pada saat tabungan 350 adalah sebesar ….

A. 2400

B. 2450

C. 2500

D. 2650

E. 2700

12. Pada saat Pak Nowaly mendirikan sebuah Perusahaan Bengkel, Bu Niken ikut menanamkan
uangnya dengan cara membeli saham dengan harapan memperoleh keuntungan. Motif yang
dilakukan oleh Bu Niken dalam membelanjakan uangnya menurut J.M. Keynes termasuk... .

A. transaksi

B. berjaga-jaga

C. mencari keuntungan

D. spekulasi

E. sosial
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13. Andriyan menyisihkan sebagian pendapatannya dari berdagang untuk ditabung di bank.
Berdasarkan pernyataan di atas, peranan bank dalam perekonomian adalah... .

A. meningkatkan daya guna dan peredaran barang

B. menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi

C. meningkatkan kegairahan berusaha

D. meningkatkan pemerataan pendapatan

E. meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

14. Perhatikan matrik berikut ini:

A B C
1. Menaikan tingkat suku

bunga
1. Menurunkan tingkat

suku bunga
1. Melakukan pengawasan harga

2. Membeli surat berharga 2. Melakukan kredit
selektif

2. Menaikan cadangan kas pada
bank

Yang termasuk kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat
adalah...
A. A1,B1 dan C1
B. A1,B2 dan C2
C. A2,B2 dan C2
D. A2,B1 dan C2
E. A2,B2 dan C1

15. Daerah satu dengan daerah lain memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
potensinya tidak sama. Hal ini akan berdampak pada kemampuan suatu daerah dalam
perekonomiannya. Faktor yang dominan sebagai penyebab kelangkaan kualitas SDM adalah....

A.kondisi geografis dan sumber daya alam

B.kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

C.kemajuan pendidikan dan peradaban

D.layanan informasi dan teknologi

E.sumber daya alam dan lingkungan

16. Berikut ini adalah ciri-ciri umum pertumbuhan dan pembangunan ekonomi :

1. Peningkatan barang dan jasa tanpa pemerataan

2. Inovasi dan penguasaan teknologi baru serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Peningkatan GNP dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun

4. Ditemukan sumber-sumber produktif untuk meningkatkan kemakmuran

5. Mengalami perubahan struktur ekonomi.

Yang termasuk ciri-ciri pertumbuhan ekonomi adalah....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3
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C. 2 dan 3

D. 3 dan 4

E. 4 dan 5

17. Pengangguran merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi. Pernyataan

berikut ini adalah cara untuk mengatasi pengangguran antara lain :

1. Membuka proyek yang bersifat umum.

2. Mengadakan pendidikan dan latihan.

3. Memindahkan tenaga kerja ketempat yang membutuhkan.

4. Membuka pasar baru untuk menambah pemasaran barang.

5. Memperluas pasar di luar negeri

Cara mengatasi pengangguran siklis adalah ….

A. 1, 2 dan 3

B. 1,2 dan 4

C. 1, 4 dan 5

D. 2, 3 dan 4

E. 3, 4 dan 5

18. Matriks penerimaan pemerintah pusat dan pemerin tah daerah:

No. A B C
1. Pajak penghasilan

penghasilan
Pajak kendaraan
bermotor Retribusi sampah

2. Pajak reklame Pajak
pertambahan nilai Pajak tontonan

3 Pajak bum! Dan bangunan
bangunan

Pajak penghasilan
Badan usaha Pajak orang asing

Berdasarkan matriks di atas yang termasuk sumber penerimaan pemerintah daerah adalah

A. A1, B1, dan C1
B. A2, B1, dan C2
C. A2, B3, dan C I
D. A3, B1, dan C2
E. A3, B2, dan C3

19. Penghasilan Kena Pajak Pak Nowaly sebesar Rp. 125.000.000,-/tahun. Jika ketentuan PPh sebagai
berikut:

Wajib Pajak Perorangan Tarif
- s/d Rp. 25.000.000 5%
- Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000 10%
- Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 15%
- Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000 25%
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- Lebih dari Rp. 200.000.000 35%
A. Rp28.000.000,00
B. Rp17.500.000,00
C. Rp14.250.000,00
D. Rp11.200.000,00
E. Rp 5.600.000,00

20. Di dalam APBN tertulis sebagai berikut:

- Pendapatan Negara dan Hibah Rp325.237,0 miliar

- Penerimaan Dalam Negeri Rp321.605,5 miliar.

- Penerimaan Perpajakan Rp216.313,2 miliar

- Penerimaan Bukan Pajak Rp105.292,3 miliar

- Hibah Rp3.631,5 miliar

- Belanja Negara Rp347.667,8 miliar

- Belanja Pemerintah Pusat Rp227.598,3 miliar

- Belanja Daerah Rp120.069,5 miliar

Berdasarkan data di atas, maka APBN tersebut... .

A. Mengalami defisit sebesar Rp 22.430,8 miliar

B. Mengalami defisit sebesar Rp 26.062,4 miliar

C. Mengalami surplus sebesar Rp 194.007,1 miliar

D. Mengalami surplus sebesar Rp 197.638,7 miliar

E. Mengalami surplus sebesar Rp 276.743,9 miliar

21. Berikut ini manfaat pasar modal:

(1) dapat meningkatkan pendapatan

(2) tempat menanamkan modal

(3) sarana memperbesar modal usaha

(4) meningkatkan kapasitas produksi

(5) meningkatkan pendapatan negara

(6) menyediakan sarana perdagangan surat berharga

Dari pernyataan di atas yang merupakan manfaat pasar modal bila dilihat dari investor adalah....

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (2) dan (4)

D. (3) dan (5)

E. (4) dan (6)
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22. Dengan banyaknya produk impor yang beredar di negera kita dan harga-harga yang lebih murah
maka pemerintah memberi sejumlah dana kepada produsen dalam negeri agar barang yang
diproduksinya menjadi lebih murah sehingga mampu bersaing dengan barang impor. Pemberian
dana oleh pemerintah tersebut adalah…

A. Premi

B. Subsidi

C. Hibah

D. Kuota

E. Tarif

23. Bapak Ahmad pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia membawa uang sebesar SR
10.000,.Selama di tanah suci mekah ia membelanjakan uangnya sebesar SR 7.500 Pak Ahmad
ingin menukarkan sisa uangnya. Pada hari itu kurs yang berlaku adalah kurs jual 1 riyal =
Rp2.600,00 ,kurs beli 1 riyal = Rp2.400,00 dan kurs tengah 1 riyal = Rp2.500,00. Berdasarkan harga
kurs di atas maka jumlah rupiah yang akan diterima Pak Ahmad adalah....

A.Rp 24.000.000,00

B. Rp 18.000.000,00

C. Rp 6,500.000,00

D. Rp 6.250.000,00

E. Rp 6.000.000,00

24. Di bawah ini merupakan komponen – komponen neraca pembayaran:

(1)Ekspor tekstil ke Amerika Serikat

(2)Impor mobil mewah dari Jerman

(3)Menjual saham perusahaan dalam negeri ke luar negeri

(4)menerima utang/pinjaman luar negeri

Yang merupakan komponen neraca perdagangan adalah....

A.(1) dan (2)

B.(1) dan (3)

C.(2) dan (3)

D.(2) dan (4)

E.(3) dan (4)

25 . Pad a awa l berd i r i ny a peru sah aan jasa , pemi l i k men ye t o r kan ua ngn ya Rp
20.000.000,00, peralatan seharga Rp 30.000.000,00. Untuk memperkuat usaha, pemilik
memperoleh kredit dari bank Rp 25.000.000,00. Berdasarkan data di atas, persamaan
akuntansi perusahaan adalah ....
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A. Harta = Modal + Utang Bank
75.000.000,00 = 50.000.000,00 + 25.000.000,00

B. Harta = Modal + Utang
45.000.000,00 = 20.000.000,00 + 25.000.000,00

C. Harta = Modal + Peralatan
50.000.000,00 = 20.000.000,00 + 30.000.000,00

D. Modal = Kas + Peralatan
50.000.000,00 = 20.000.000,00 + 30.000.000,00

E. Modal = Kas + Utang
45.000.000,00 = 20.000.000,00 + 25.000.000,00

26. Perhatikan bukti transaksi berikut ini:

Kuitansi No. 0241
Sudah terima dari PD. ParahyanganParahyanganParahyanganParahyangan
UangUangUangUang sejumlahsejumlahsejumlahsejumlah DuaDuaDuaDua JutaJutaJutaJuta RupiahRupiahRupiahRupiah
UntukUntukUntukUntuk pembayaranpembayaranpembayaranpembayaran Jasa angkutan 10 ton barang

Jakarta, 10 JanuarlJanuarlJanuarlJanuarl 2020202011111111
Rp2.000.000,00Rp2.000.000,00Rp2.000.000,00Rp2.000.000,00

PT.PT.PT.PT. AmanahAmanahAmanahAmanah TransportTransportTransportTransport
Bukti transaksi itu, oleh PD.PD.PD.PD. Parahyangan dijurnal

A. Kas.........................Rp2.000,000,00

Pendapatan jasa Rp2.000.000,00
B. Kas.........................Rp2.000.000,00

Modal........ Rp2.000.000,00
C. Utang.....................Rp2.000.000,00

Kas........... Rp2.000.000,00
D. Beban transport....Rp2.000.000,00

Kas.......... Rp2.000.000,00
E. Modal....................Rp2.000.000,00

Kas.......... Rp2.000.000,00

27 . JURNA L UM UM E

TangTangTangTangggaggaggagga
llll

KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit
2007
Juni 2 Kas 30.000.000,00

Utang BRI 30.000.000,00
4444 KasKasKasKas 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00

Piutang 3.000.000,00
Pendapatan 5.000.000,00

8 Peralatan 10.000.000,00
Kas 4.000.000,00
Utang usaha 6.000.000,00

Berdasarkan jurnal di atas, jika saldo kas tanggal 2 Juni RpI0.000.000 maka posting ke akun kas
yang benar adalah ....
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A.
TanggTanggTanggTangg

alalalal Keterangan RefRefRefRef Debit Kredit
SaldoSaldoSaldoSaldo

Debit KreditKreditKreditKredit
200

7Juni 2 Saldo JU 10.000.000,00

2 Menerima utang
BRI

JU 30.000.000.0
0

30.000.000,
00

4 Pendapatjasa JU 2.000.000,00 32.000.000,
008 Pembelian

peralatan
JU 4,000,000,0

0
28.000.000,

00
B.

TanggTanggTanggTangg
alalalal KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan RefRefRefRef DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit

Saldo
DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit

200
7Juni 2 Saldo JU 10.000.000,

002 Menerima utang
BRI

JU 30.000.000.0
0

40.000.000,
00

4 Pendapatjasa JU 2.000.000,00 44.000.000,
008 Pembelian

peralatan
JU 4.000.000,0

0
40.000.000,

00
C.

Tangg
al Keterangan RefRefRefRef Debit Kredit

Saldo
DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit

200
7Juni 2 Saldo JU 10.000.000,

002 BRI Menerima
utang

JU 30.000.000.0
0

40.000.000,
00

4 Pendapatjasa JU 2.000.000,00 42.000.000,
00D.

Tangg
al Keterangan RefRefRefRef DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit Saldo

DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit
200

7Juni 2 Menerima
utang,

JU 30.000.000.0
0

30.000.000,
00

4 Pendapat jasa JU 2.000.000,00 32.000.000,
008 Pembelian

peralatan
JU 4.000.000,0

0
28.000.000,

00

E.
Tangg

al Keterangan RefRefRefRef DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit
Saldo

DebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKredit
200

7
Saldo 10.000.0

00,00Juni 2 Menerima
utang,

JU 30.000.000.0
0

40.000.000,
00

4 Pendapat jasa JU 2.000.000,00 42.000.000,
008 Pembelian

peralatan
JU 4.000.000,0

0
38.000.000,

00

28. Sebagian data neraca sisa jasa angkutan ”Cepat Selamat” per 31 Desember 2011:

- Perlengkapan Rp2.000.000,00

- Asuransi dibayar dimuka Rp2.400.000,00
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- Beban Iklan Rp10.000.000,00

- Beban sewa Rp3.600.000,00

Data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011:

1. Perlengkapan tersisa di gudang senilai Rp500.000,00

2. Premi asuransi dibayar 1 Juli 2011 untuk 2 tahun

3. Tanggal 1 Agustus 2011 dibayar iklan di Harian Suara Indonesia untuk 10 kali penerbitan, baru
diterbitkan 7 kali

4. Sewa Kantor dibayar 2 September 2011 untuk 1 tahun

5. Gaji bulan Desember 2011 untuk 2 orang karyawan masing-masing Rp1.000.000,00 belum
dibayar

Jurnal penyesuaian yang tepat adalah:

A. Beban Perlengkapan Rp500.000,00

Perlengkapan Rp500.000,00

B. Beban Asuransi Rp600.000,00

Asuransi dibayar dimuka Rp600.000,00

C. Iklan dibayar dimuka Rp7.000.000,00

Beban Iklan Rp7.000.000,00

D. Sewa dibayar dimuka Rp2.400.000,00

Beban sewa Rp2.400.000,00

E. Utang gaji Rp2.000.000,00

Beban gaji Rp2.000.000,00

29. Perhatikan kertas kerja sebagian di bawah ini!

No. Nama Akun Neraca Sisa Penyesuaian NSD Laba /
Rugi

Neraca
D K D K D K D K D K

I Perlengkapan
bengkel

2.000 1.600 - 400 - 400
2, Asuransi. dibayar di

muka
3.600 2.400 1.200 - 1.20

0
-

3. Pendpt. diterima di
muka

- 10.000 - - 10.000 - 10.000
4. Pendapatan jasa 1.600 - 1.600 - 1.600 -
5. Beban gaji 1.500 - 500 2.000 - 2.000 -
Penyelesaian akun pada kertas kerja sebagian di atas yang benar adalah ....

A.1, 2 dan 3
B.1, 3 dan 5
C.2, 3 dan 4
D.2, 3 dan 5
E.2, 4 dan 5

30. Bengkel Amir memiliki data keuangan per 31 Desember 2011 sebagai berikut:

- Modal akhir Rp10.000.000,00
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- Pendapatan jasa Rp5.000.000,00

- Pengambilan pribadi Rp500.000,00

- Beban sewa Rp1.500.000,00

- Beban listrik dan telepon Rp200.000,00

- Pendapatan diterima di muka Rp150.000,00

Berdasarkan data di atas maka besanya modal awal Bengkel Amir adalah....

A. Rp3.300.000,00

B. Rp3.450.000,00

C. Rp7.200.000,00

D. Rp7.350.000,00

E. Rp12.800.000,00

31. Beberapa transaksi di UD Kenanga pada bulan Nopember 2011 sebagai berikut:

(1) Tanggal 5 November 2011 dibayar kepada CV. BUNGA untuk melunasi utang sebesar
Rp.3.500.000,00 dengan potongan 2 %.

(2) Tanggal 10 Nopember 2011 dibeli tunai barang dagangan dari Toko ANDA seharga
Rp500.000,00.

(3) Tanggal 15 Nopember 2011 dibeli barang dagang dari Toko BERKAH seharga Rp1.500.000,00
dengan syarat 2/10, n/30.

(4) Tanggal 20 Nopember 2011 dijual barang dagang tunai kepada Toko AYU seharga
Rp750.000,00

Transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas adalah… .

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (2) dan (3)

D. (2) dan (4)

E. (3) dan (4)

32. Perkiraan-perkiraan sebagian milik PD ARWANA sebagai berikut:

Persediaan barang dagang awal Rp900.000,00

Persediaan barang dagang akhir Rp1.100.000,00

Pembelian Rp3.400.000,00

Beban angkut pembelian Rp600.000,00

Retur pembelian Rp200.000,00

Potongan pembelian Rp40.000,00

Beban usaha Rp850.000,00
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Dari data di atas, nilai harga pokok penjualan adalah… .

A. Rp3.220.000,00

B. Rp3.360.000,00

C. Rp3.560.000,00

D. Rp4.320.000,00

E. Rp4.460.000,00

33. Diketahui sebagian neraca saldo UD Mandiri sebagai berikut:

NoNoNoNo
AkunAkunAkunAkun

---- NamaNamaNamaNama AkunAkunAkunAkun DebitDebitDebitDebit (Rp)(Rp)(Rp)(Rp) KreditKreditKreditKredit
(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)103 Persediaan barang dagang 5.000.000,00

501 Pembelian 35.000.000,00
502 Beban angkut pembelian 4.000.000,00
503 Retur pembelian 1.500.000,0

0504 Potongan pembelian 500.000,00
Pada tanggal 31 Desember 2011, UD Mandiri memiliki persediaan barang dagang sebesar
Rpl2.000.000,00. Jurnal Penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2011 untuk akun
persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba/rugi adalah ....

A. Ikhtisar laba-rugi Rp5.000.000,00
Persediaan barang dagang Rp5.000.000,00

A. Ikhtisar laba-rugi Rp12-000.000,00
Persediaan barang dagang Rpl2.000.000,00

B. Persediaan barang dagang Rp5.000.000,00
Ikhtisar laba-rugi Rp5.000.000,00

C. Persediaan barang dagang Rpl2.000.000,00
Ikhtisar laba-rugi Rpl2.000.000,00

A. Ikhtisar laba-rugi Rp5.000.000,00
Persediaan barang dagang Rp5.000.000,00

Persediaan barang dagang Rpl2.000.000,00
Ikhtisar laba-rugi Rpl2.000.000,00

34. Perusahaan Dagang ABC pada akhir periode akuntansi memiliki data berikut ini :

§ Persediaan barang dagang (awal) Rp 24.000.000,00

§ Pembelian Rp 68.000.000,00

§ Retur pembelian Rp 3.000.000,00

§ Potongan pembelian Rp 800.000,00

§ Persediaan barang dagang (akhir) Rp 26.000.000,00

§ Penjualan Rp 92.000.000,00

§ Retur penjualan Rp 4.000.000,00

§ Potongan penjualan Rp 1.300.000,00

§ Beban angkut pembelian Rp 1.000.000,00

§ Beban angkut penjualan Rp 1.400.000,00
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§ Rugi luar usaha Rp 3.500.000,00

Berdasarkan data di atas, besarnya laba bersih adalah …

A. Rp 65.200.000,00

B. Rp 63.200.000,00

C. Rp 23.500.000,00

D. Rp 22.100.000,00

E. Rp 18.600.000,00

35. Sebagian data di neraca saldo disesuaikan PD Jaya per 31 Desember 2008

- Beban sewa Rp. 1.000.000 - Potongan penjualan Rp. 250.000

- Beban gaji Rp. 2.000.000 - Pembelian Rp. 4.000.000

- Beban listrik Rp. 750.000 - Potongan pembelian Rp. 500.000

- Penjualan Rp. 5.000.000

Jurnal penutup yang dibuat oleh PD Jaya adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Laba/Rugi Rp. 3.750.000 –

Beban sewa Rp. 1.000.000

Beban gaji Rp. 2.000.000

Beban listrik Rp. 750.000

2. Beban sewa Rp. 1.000.000

Beban gaji Rp. 2.000.000

Beban listrik Rp. 750.000

Ikhtisar L/R Rp. 3.750.000

3. Ikhtisar Laba/Rugi Rp. 4.250.000

Pembelian Rp. 4.000.000

Potongan penjualan Rp. 250.000

4. Ikhtisar Laba/Rugi Rp. 5.250.000

Penjualan Rp. 5.000.000

Potongan penjualan Rp. 250.000

Jurnal penutup diatas yang benar adalah …

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3
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D. 2 dan 4

E. 3 dan 4

36. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan bidang manajemen :

1. Perancangan sistem produksi

2. Kepuasan pelanggan

3. Pengendalian mutu

4. Promosi

5. Melakukan riset pasar

Kegiatan yang dilakukan oleh bidang manajemen pemasaran ….

A. 1, 2 dan 3

B. 1, 3 dan 4

C. 2, 3 dan 4

D. 2, 4 dan 5

E. 3, 4 dan 5

37. Peranan Badan Usaha antara lain berikut ini:

1. memberi pelayanan kepada masyarakat
2. mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
3. mencari keuntungan untuk meningkatkan penerimaan negara
0. mengelola usaha secara terbuka clan demokratis

Peranan BUMN adalah ....

A. 1 dan 2
A. I dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4

38. Koperasi Sejahtera pada musim penghujan yang lalu mengalami musibah kebanjiran sehingga
sebagian kekayaannya rusak dan hilang terbawa banjir. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang
harus dilakukan adalah... .

A. seluruh anggota koperasi meminta pertanggung jawaban pengurus koperasi

B. pengurus koperasi mengundang anggota untuk mengganti kerugian

C. setiap anggota mengumpulkan sumbangan sukarela untuk menutup kerugian

D. mengadakan rapat anggota untuk membahas penyelesaian yang tepat

E. pengurus koperasi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab
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39. Data akhir tahun 2009 dari koperasi Makmur :

Jasa modal Rp. 4.000.000,00

Jasa anggota Rp. 8.000.000,00

Simpanan pokok Rp. 20.000.000,00

Simpanan wajib Rp. 80.000.000,00

Pendapatan bunga Rp. 40.000.000,00

Jumlah simpanan cherry Rp. 1.200.000,00

Jumlah bunga yang dibayar cherry Rp. 1.000.000,00

Berdasarkan data diatas, bagian SHU Cherry sebesar ….

A. Rp. 144.000,00

B. Rp. 188.571,42

C. Rp. 248.000,00

D. Rp. 260.000,00

E. Rp. 440.000,00

40. Tempat tinggal Amri berada di sekitar perkantoran dan beberapa sekolah. Secara kebetulan, dia
memiliki modal untuk memulai usaha berupa uang dan lahan.

Berdasarkan kondisi diatas, peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Amri adalah

A. Membuka warung nasi/restoran, sebab walaupun sudah banyak, pasti akan laku

B. Membuka usaha depot air minum isi ulang

C. Membuka kios foto copy, sebab di daerahnya masih langka dan dibutuhkan

D. Menyewa salah satu ruangan perkantoran untuk turut membuka usaha seperti yang lain.

E. Pak Amri melamar pekerjaan ke perkantoran dan sekolah yang ada disekitar tempattinggalnya
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: GEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFI
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 90909090 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)!

1. Di daerahpantai dengan geombang pantai
jang sangat besar nelayan tidak dapat
melaut,akan tetapi bagi wisatawan
gelombang besar dapaqt digunakan dengan
bersilancar,apabila dikaitkan fenomena
tersesebut,maka termasuk konsep….
A.Lokasi
B.Nilai kegunaan
C.Morfologi
D.Aglomerasi
E.Diferensial areal

2. Banjir dan tanah longsor di Solok Sumatera
Barat. Untuk mempelajari banjir tersebut
seorang geografi menggunakan
pendekatan….
AKeruangan
B.Komplek wilayah
C.Kronologi
D.Kelingkungan
E.System

3. Sebagai wilayah pertemuan tiga lempeng
bumi yang aktif ,Indonesia banyak ditemui
gunung berapi.Bahkan persebaran gunung
berapi ini merata dari Sumatera,Jawa.Nusa
Tengara, hingga Sulawesi. Fenomena
persebaran gunung berapi di Indonesia dapat
dianalisis prinsip ….
A. Distribusi
B.Deskripsi
C. Interelasi
D.Korologi
E.Interaksi

4. Aspek geografi ;
1 . Politis
2. Historis
3. Biologis
4 .Antropologi
5 .Vulkanis

Pernyataan diatas termasuk aspek social…
A. 1- 2 dan 3
B. I - 2 dan 4
C. 1- 3 dan 5
D. 2- 4 dan 5
E. 3 –4 dan 5

5. Teori tentang tata surya yang mengangap
bahwa susunan tata surya berasal dari bola
gas bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat,
sehingga terlepaslah bagian-bagian dari bola

gas tersebut dal;am ukuran dan jangka waktu
yang berbeda-beda .Pernyataan tersebut
menurut teori….
A. Pasang surut
B. Nebula
C.Bintang kembar
D. Awan debu
E.Planetesimal

6. Perhatikan gambar berikut ini !

Daratan besar yang akan menjadi daratan
Amerika Selatan adalah pada no ….
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5

7. Perhatikan gambargalaksi berikut ini !

Berdasarkan bentuknya galaksi tersebut
termasuk jenis galaksi bentuk….

A. Spiral
B. Tak beraturan
C. Elips
D. Spiral berpalang
E. Irregular galaxy

8. Pernyataan !
1.Letak dekat dengan matahari
2.Ketinggian maksimal jika dilihat dai bumi
28C



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 2

3.Priode rotasi tidak sama dengan priode
revolusinya

Berdasarkan karakter tersebut dapat di
katakan bahwa planet tersebut adalah ….
A.Saturnus
B.Yupiter
C,Mars
D.VENUS
E.Merkurius

9. Karakteristik letusan dimana tekanan gas
sedang,sumber magma dangkal.dan kondisi
lava cair kental , Sumbat lava yang gugur
akan menyebabkan terjadinya awan panas
guguran tergolong tipe ….
A.Pele
B.Hawai
C.Perret
D.Vulkano
E.Merapi

10. 10. Bentukan muka bumi pada gambar
berikut menunjukan terjadinya patahan naik,
yang disebut ….

A. Horst
B. Graben
C. Fleksur
D. Slank
E. Reserve fault

11. 11.Dari stasiun pencatat gempa gelombang
primer terjadi pada pukul 7.17`10`` dan
gelombang Sekunder terjadi pada pukul
7.19`40``, maka jauhnya pusat gempa dari
tempat tersebut adalah….
A. 150 km
B. 1.500 km
C. 2.500 km
D. 3.500 km
E. 4.500 km

12. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga
kelestarian lahan potensial di daerah
pegunungan adalah ….
A. Pengiliran tanaman dan pembukaan hutan
B. Pembukaan hutan dan

pemupukanPemupukan dan ekstensifikasi
C. Ekstensifiksi dan terasering

D. Terasering dan peggiliran tanaman

13. Terdapat ciri-ciri tanah sebagai berikut !
1.Banyak dijumpai di Kalimantan
Barat,Gunung Kidul dan Pacitan

2.Warna tanah biasanya merah atau
kekuningan

3. Miskin unsur hara sehingga tidak subur
4.Dapat digunakan sebagai bahan baku
industry grabah /keramik

Jenis tanah tersebut adalah ….
A. Litosol
B. Gambut
C. Laterit
D. Andosol
E. Kapur

14. Fenomena atmosfer seperi terjadinya gejala
cuaca dan ikilm di atmorfer adalah lapisan ….
A. Eksosfer
B. Termosfer
C. Stratosfer
D. Troposfer
E. Mesosfer

15. Jika suatu tempat memiliki suhu
26°C,dengan suhu -rata 0,6 C,maka
kemungkinan temperatur Udara pada
ketinggian 3000 meter adalah ….
A. 2 C
B. 4 C
C. 6 C
D. 8 C
E. 12 C

16. Angin fhon yang terjadi di daerah
Probolinggo [jawa Timur], adalah angin ….
A. Bahorok
B. Kumbang
C. Brubu
D. Wambraw
E. Gending

17. William Koppen seorang ahli iklim membagi
bumi menjadi beberapa wilayah ikilim
berdasarkan Curah hujan dan suhu
/temperatur udara.Menurut Koppen , wilayah
yang berikilim AF didominasi oleh jenis
vegetasi ….
A. Stepa
B. Sabana
C. Taiga
D. Hutan musim
E. Hutan hujan tropis
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18. Perhatikan gambar siklus air berikut !

Nomor yang menunjukkan proses perkolasi
pada gambar adalah ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

19. Perhatikan gambar pola aliran sungai !

Perbedaan karakteristik dua gambar pola
aliran sungai tersebut adalah ….
A. Gambar 1 di daerah plato dan gambar 2

di daerah patahan
B. Gambar 1 di daerah danau gambar 2 di

daerah dome
C. Gambar 1 di daerah lipatan dan gambar 2

di daerah basin
D. Gambar 1 di daerah dome dan gambar 2

di daerah cekung
E. Gambar 1 di daerah lipatan dan gambar 2

di daerah patahan

20. Arus dingin Calipornia pada peta ditunjukan
nomer ….

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

21. Ciri-ciri hutan adalah sebagai berikut !
1. Pohonya tinggi dan rapat
2 .Pohonya berdaun lebat
3. Pada musim kering daunnya

berguguran
4. Pohonya memiliki akar panjang
5. Hutan menghijau sepanjang tahun
6 .Musim penghujan daunnya tumbuh

Ciri-ciri hutan musim di tunjukan pada
nomer ….

A. 1 – 2 - 3
B. 2 – 3 - 4
C. 2 – 3 - 6
D. 3 – 4 - 5
E. 4 – 5 - 6

22. Peta persebaran hewan dunia

Daerah persebaran fauna Ethiopian dan
Oriental ditunjukan oleh nomer …
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
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C. 2 dan 3
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !
1. Upah buruh semakin tinggi
2. Wanita banyak melahirkan
3. Banyak kasus poligami
4 .Tenaga kerja dominan wanita
5 .Emansipasi wanita kian tinggi

Jika penduduk perempuan daerah X lebih
banyak dari laki-lakinya , maka hal-hal yang
berpeluang :....

A. 1 – 2 dan 3
B. 1 – 2 dan 5
C. 1 – 3 dan 4
D. 2 – 4 dan 5
E. 3 – 4 dan 5

24. Negara X mempunyai catatan penduduk
sebagai berikut. Penduduk usia 0 – 14 tahun
sebanyak 6000.000 jiwa ,penduduk usia 15 -
64 tahun sebanyak 15.000.000 jiwa , usia
lebih dari 65 tahun sebanyak 1.500.000 jiwa.
Maka besarnya rasio ketergantungan

adalah ….
A. 10
B. 30
C. 50
D. 200
E. 500

25. Negara yang memiliki bentuk piramida
penduduk berikut adalah….

A. Somalia
B. Belanda
C. Irak
D. Swedia
E. Indonesia

26. Pernyataan berikut ini yang termasuk
pengertian sumber daya alam adalah ….
A. Segala sesuatu yang tersedia di alam

secara melimpah
B. Segala sesuatu bentukan alam yang

dapat dimanfaatkan oleh manusia

C. Hasil ciptaan manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya

D. Segala sesuatu yang ada di alam yang
tidak bermanfaat

E. Sumber energi yang terdapat di alam

27. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Gips – marmer – batu bara
2. Marmer – gas alam – intan
3. Gas alam – batu bara –minyak bumi
4.Aspal – garam – batu bara
5.Fosfat – gas alam – aspal
6.Marmer– aspal – garam

Material yang termasuk endapan non logam
dan mineral energi di tunjukan pada
nomer ….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 5 dan 6
E. 3 dan 6

28. Pemanfaatan air yang menunjukan
penerapan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan adalah ….
A. Membuang limbah ke sungai
B. Menggunakan air secara berlebihan
C. Membuat sumur bor untuk mendapatkan

air yang banyak
D. Menyuling air laut untuk mendapatkan air

yang banyak
E. Menghemat pengunaan air dalam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari

29. Kondisi lahan;
- Kemiringan lereng > 45 derajad
- Peka terhadap erosi
- Curah huja tinggi

Berdasarkan data tersebut lahan sebaiknya
dimanfaatkan untuk ….

A. Hutan produksi
B. Hutan industry
C. Permukiman
D. Daerah pertanian
E. Kawasan lindung

30. Pernyataan berikut ini yang memiliki
keterkaitan dengan pembangunan
berkelanjutan adalah….

A. Memanfaatkan sumber daya alam
secara besar-besaran

B. Mengolah sumber daya alam untuk
kepentingan golongan

C. Meningkatkan pendapatan Negara
dengan mengekspor sumber daya
alam yang ada

D. Memanfaatkan sumber daya alam
untuk generasi saat ini dan generasi
mendatang



Latihan Soal UN dan Ujian SNMPTN /PTS 2012/2013 5

E. Setiap warga negara memiliki
kewajiban untuk menjaga kelestarian
lingkungan

31. Jika contour interval (CI) suatu peta topografi
adalah 30 m , maka skala peta tersebut
adalah ….

A 1 ; 60
B. 1; 600
C . 1 ; 6000
D. 1: 60.000
E 1;600.000

32. Perhatikan jenis-jenis proyeksi peta di bawah
ini!

Gambar proyeksi no 2 sangat cocok untuk
menggambarkan daerah …

A. Kutup selatan
B. Lintang tinggi
C. Kutup utara
D. Lintang rendah
E. Ekuator

33. Berdasarkan peta tersebut , lokasi industri
logam dasar ditunjukan oleh nomer …

A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 2 dan 5

34. Berdasarkan gambar tersebut , sebaiknya
lokasi industry pengolahan minyak
ditempatkan didaerah …

A. Persawahan
B. Gunung kapur
C. Hutan
D. Kebun rakyat
E. Kelapa sawait

35. Peta Indonesia !

Propensi yang merupakan daerah industri
ban adalah nomer ….

A. 1 – 2 dan 3
B. 1 – 2 dan 4
C. 1 – 2 dan 5
D. 1 – 3 dan 4
E. 3 – 4 dan 5

36. Manfaat penginderaan jauh dalam bidang
geomorfologi adalah ….
A. Mengetahui jenis tanah
B. Mengamati bentuk lembah
C. Pemantauan pencemaran udara dan laut
D. Menentukan struktur geologi dan macam

batuan
E. Pemantauan distribusi sumberdaya alam

37. Citra foto udara
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Gambar yang ditunjukan oleh tanda X
adalah ….
A. Jalan
B. Bandara
C. Rel kereta api
D. Sungai
E. Pemukiman

38. Perhatikan pernyataan –pernyataan berikut
ini !
1. Sebagai acuan dalam perencanaan

pembangunnan
2. Untuk pendataan dan pengembangan

jaringan transportasi
3. Mngetahui persebaran berbagai

sumber daya alam
4. Memantau migrasi flora dan fauna
5. Mengetahui persebaran kawasan lahan

Merupakan manfaat SIG dalam
menginventarisir sumber daya alam, dan
pembangunan adalah….

A. 1 – 2 dan 3
B. 1 - 2 dan 4
C. 1 – 3 dan 4
D. 1 – 3 dan 5
E. 1 – 4 dan 5

39. Data beberapa subsistem SIG

Hubungan antara subsistem SIG
berdasarkan uraian masukan, proses, dan
jenis keluaran yang di beri tanda X adalah ….

A. Input dan autput
B. Prosesing dan input
C. Prosesng dan autput

D. Retrievel dan input
E. Retrievel dan autput

40. Perhatikan pernyataan –pernyataan berikut
ini!

1. letak
2. jumlah penduduk
3. sumber daya alam
4. sumber daya manusia
5. tingkat kelahiran

Faktor –faktor yang mempengaruhi
perkembangan desa adalah ….

A. 1 – 2 dan 3
B. 1 – 2 dan 5
C. 1 – 3 dan 4
D. 2 – 4 dan 5
E. 3 - 4 dan 5

41. Perhatikan gambardi bawah ini !

Pola permukiman seperti pada gambar
terdapat di daerah ….

A. Sepanjang aliran sungai
B. Daerah pesisir
C. Pegunungan
D. Dataran tinggi
E. Dataran endah

42. Berdasarkan teori pusat lipat ganda nomer 9
merupakan….

A. Kawasan industry
B. Kawasan perdagangan
C. Pedesaan
D. Kawasan tempat tinggal masyarakat

yang berpenghasilan rendah
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E. Kawasan tempat tinggal masyarakat
yang berpenghasilan menengah

43. Perhatikan pernyataan –pernyataan berikut!
1 Sikap penduduk individualistis
2. Hubungan sosial bersifat patembayan
3. Penduduknya hiterogen
4. Memiliki hubungan antar warga yang

akrab
5. M.asih memegang teguh tradisi yang

berlaku

Ciri –ciri sosial penduduk kota ditunjukan
pada nomer ….

A. 1 – 2 dan 3
B. 1 – 2 dan 4
C. 2 – 3 dan 4
D. 2 – 3 dan 5
E. 3 – 4 dan 5

44. Jumlah penduduk kota A =40.000 orang dan
kota B 20.000 orang .Jarak antara kota A
dengan kota B adalah 50 km.Tentukan lokasi
titik henti dari kedua kota tersebut….

A. 18 km dari A
B. 19 km dari A
C. 19 km dari B
D. 20 km dari A
E. 20 km dari B

45. Perhatikan negara – negara dibawah ini
1. Prancis
2. jerman
3. Jepang
4 Brazil
5 Kanada

Termasuk ke dalam negara industri maju
adalah ….

A. 1 -2 dan 3
B .2 – 3 dan 4
C 2 – 3 dan 4
D 3 – 4 dan 5
E 1 – 2 dan 5

46. Negara –negara di dunia dapat
dikelompokan kedalam negara maju dan
berkembang . Penetapan Kelompok negara
tersebut didasarkan pada kriteria tertentu.
Salah satu kriteria yang digunakan untuk
menetapkan negara maju adalah …
A.Tingkat pertumbuhan ekonomi
B.Besarnya jumlah penduduk
C. Penguasaan tehnologi tinggi
D. Luas wilayah negaranya
E. Besarnya potensi sumber daya alam

47. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. Tingginya tinggkat kriminalitas
2. Sebagian besar masyarakat bekerja

sebagai petani
3. Sebagian lahan digunakan untuk lahan

pertanian
4. Tngginya kemacetan lalu lintas dan

kacaunya pelayan umum
Berdasarkan pernyataan d atas yang
merupakan ciri – ciri dari tahap tryanopolis
adalah …
A. 1 dan 2.
B. 2 dan 3
C. 1 dan 3
D. 2 dan 4
E. 1 dan 4

48. Kegiatan industri menghasilkan barang yang
tahan lama dan jasa. Pendapatan perkapita
naik cepat Barang – barang kebutuhan
sekunder dan tertier banyak di beli
masyarakat. Menurut W.W ROSTOW
tahapan perkembangan negaranya adalah ….
A. Masyarakat tradisional
B. Pra kondisi menuju tinggal landas
C. Masa tinggal landas
D. Masa konsumsi tinggi
E. Tahap menuju kedewasaan atau

kematangan

49. Perhatikan ciri-ciri suatu negara berikut!
1.Berada di bumi bagian selatan
2.Angka harapan hidupnya tinggi
3.Pertumbuhan penduduknya rendah
4.Pertumbuhan ekonominya rendah
5.Angka beban ketergantungan tinggi
6.Angka kelahiran dan kematian tinggi
Negara berkembang memiliki ciri –ciri yang
ditunjukan nomer ….
A.1 – 2 dan 3
B.1 – 2 dan 4
C. 2 – 3 dan 4
D. 3 – 4 dan 5
E.4 – 5 dan 6

50. Pernyataan berikut ini !
- Potensi hasil laut
- Sumber dari hasil hutan
- Kaya akanmineral

Kawasan wilayah pusat pertumbuhan di atas
adalah termasuk dalam ….
A. Indonesia Timur bagian utara
B. Indonesia Timur bagian selatan
C. Sulawsibagian selatan
D. Kalimantan Timur
E. Batam dan Kalimantan Timur
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MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: SOSIOLOGISOSIOLOGISOSIOLOGISOSIOLOGI
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ ProgramProgramProgramProgram :::: XIIXIIXIIXII IPSIPSIPSIPS
WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 90909090 menitmenitmenitmenit

PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk
• Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang tersedia (LJK)

1. Masalah kemiskinan, disorganisasi
keluarga dan kenakalan remaja
merupakan kajian ilmu sosiologi, dengan
demikian objek sosiologi adalah......
A. Masyarakat
B. System politik
C. Perekonomian
D. Peristiwa masa lampau
E. Gejala-gejala alam

2. Keterlibatan para remaja dalam kasus
penyalahgunaann narkoba lebih dominan
disebabkan oleh adanya pengaruh
sosialisasi dari luar lingkungan keluarga.
Media sosialisasi yang berperan besar
mempengaruhi perilaku remaja tersebut
adalah....
A. Kerabat
B. Media massa
C. Lingkungan kerja
D. Lingkungan sekolah
E. Teman sepermainan

3. Indonesia merupakan negara dengan
keanekaragaman budaya, sehingga
dimungkinkan terjadi konflik horizontal
yang dilatarbelakangi masalah primordial.
Realitas sosial tersebut merupakan akibat
dari adanya perbedaan….
A. Profesi
B. Agama
C. Keturunan
D. Pandangan
E. Ekonomi

4. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Upacara Sekaten selalu diadakan

masyarakat dan keraton Yogyakarta
2. Prajurit TNI merasa gagal menjalankan

tugasnya dalam menjaga kedaulatan
RI di Papua

3. Bagi umat Islam menunaikan ibadah
haji merupakan suatu keharusan
mereka yang mampu

4. Masyarakat Indonesia mengharapkan
reformasi berjalan dengan baik di
segala bidang kehidupan

5. Pak Firman merasa gagal menjadi
seorang ayah karena putranya gagal
kuliah di perguruan tinggi negeri

Dari pernyataan di atas yang merupakan
contoh nilai yang dominan adalah....

A. 1,2 dan 3
B. 1,2 dan 4
C. 2,3 dan 4
D. 2,4 dan 5
E. 3,4 dan 5

5. Sebagai anggota masyarakat individu harus
patuh terhadap norma yang berlaku di
dalam masyarakat. Hal ini karena norma
merupakan....

A. Pola perilaku masyarakat
B. Ukuran perilaku masyarakat
C. Patokan perilaku mastarakat
D. Penerapan perilaku masyarakat
E. Pencapaian tujuan perilaku

masyarakat

6. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sebagai alat pengawas perilaku

manusia
2. Dapat mengarahkan masyarakat

dalam berfikir dan bertingkah laku
3. Alat solidaritas dikalangan anggota

masyarakat sebagai suatu kesatuan
Pernyataan di atas merupakan....
A. Fungsi norma sosial
B. Hakekat nilai sosial
C. Fungsi nilai sosial
D. Ciri-ciri nilai sosial
E. Pengertian niali sosial

7. Kehidupan dalam suatu masyarakat akan
berjalan tertib dan teratur jika anggota
masyarakat sendiri bertindak sesuai
dengan yang diharapkan, yang
berpedoman pada.....
A. Aturan pemerintah
B. Norma yang berlaku
C. Apa yang dikehendaki
D. Simbol-simbol kekuasaan
E. Kebiasaan yang telah mendarah

daging

8. Sosialisasi yang dilakukan sejak dini
sebagaimana sosialisasi seorang ibu
kepada anak-anaknya merupakan bentuk
sosialisasi….
A. Formal
B. Primer
C. Sekunder
D. Informal
E. Non formal
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9. Salah satu tujuan proses sosialisasi
sebagai proses sosial dalam pembentukan
tingkah laku adalah..…
A. Selaras dengan harapan

masyarakat
B. Dapat memanfaatkan sumber

daya manusia
C. Dapat hidup mandiri sesuai

dengan keinginan
D. Memiliki kedudukan yang dihargai

masyarakat
E. Mampu berkompetisi ditengah-

tengah masyarakat

10. Susanti sejak kecil selalu diajarkan oleh
ibunya untuk menggunakan tangan kanan
ketika makan dan menerima pemberian
orang lain. Tindakan tersebut merupakan
bentuk sosialisasi....

A. Primer
B. Sekunder
C. Formal
D. Informal
E. Non formal

11. Karena sering melihat adegan kekerasan
di televisi, perilaku Ahmad menjadi
berubah berutal. Hal tersebut
menunjukkan pengaruh agen
sosialisasi ....
A Keluarga
B Sekolah
C Masyarakat
D Media massa
E Teman sepermainan

12. Ketika masa remaja Anton mulai mengenal
narkoba dan pergaulan bebas, karena
pergaulan dengan sesama remaja
seusianya. Media sosialisasi yang
mendorong perilaku Anton tersebut
adalah….
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Media massa
D. Lingkungan
E. Teman sepermainan

13. Khairudin menelepon Tantio untuk
menanyakan tugas pekerjaan rumah yang
telah diberikan bu guru. Pernyataan diatas
telah memenuhi syarat interaksi sosial
yaitu.....

A. Kontak dan komunikasi
B. Kontak dan media
C. Kontak primer dan komunikasi
D. Komunikasi dan kontak sekunde
E. Kontak primer dan kontak

sekunder

14. Keinginan Andik Firmansyah untuk dapat
berprestasi dan sukses dalam olah raga
sepakbola seperti David Beckham idolanya
adalah contoh proses……

A. Simpati
B. Empati
C. Sugesti
D. Asimilasi
E. Identifikasi

15. Pasca Reformasi banyak terjadi aksi
demontrasi untuk menyatakan sikap
terhadap pemerintah yang dianggap
mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak
sesuai dengan harapan masyarakat luas.
Contoh kasus diatas adalah bentuk
interaksi…..

A. Asosiatif
B. Bergaining
C. Koersif
D. Disosiatif
E. Akomodatif

16. Jika orang tua kurang memberi perhatian,
sering terjadi anaknya menjadi pecandu
alkohol, suka berkelahi, merokok dan
sebagainya. Dari contoh tersebut dapat
disimpulkan bahwa terjadinya perilaku
menyimpang sebagai akibat dari….

A. Perubahan sosial yang terlalu
cepat

B. Keluarga yang mengalami
disorganisasi

C. Proses sosialisasi yang tidak
sempurna

D. Perkembangan ilmu dan teknologi
modern

E. Proses sosialisasi sub
kebudayaan yang menyimpang

17. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Anto tidak naik kelas karena sering

membolos
2. Remaja Jakarta sering melakukan

kebut-kebutan di jalan raya
3. Pencurian dan pembunuhan sering

menimpa pengguna angkutan kota
4. Korupsi dan kolusi sering dilakukan para

pejabat pemerintahan
Dari pernyataan di atas yang merupakan
contoh dari penyimpangan primer adalah
nomor....

A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4
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18. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sekolah
2. Kepolisian
3. Adat istiadat
4. Pemuka agama
5. Pejabat negara
Dari pernyataan di atas yang merupakan
lembaga pengendalian sosial adalah
nomor....

A. 1, 2 dan 3
B. 1 , 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2 , 3 dan 5
E. 3 , 4 dan 5

19. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat
dimana di dalamnya terkandung hubungan
timbal balik antara status dan peran yang
menunjuk pada suatu keteraturan perilaku
adalah pengertian dari….

A. Sistem sosial
B. Struktur Sosial
C. Tatanan Sosial
D. Hubungan Sosial
E. Keteraturan Sosial

20. Dalam masyarakat beragam, maka
kemajemukan sosial secara horizontal
ditandai dengan adanya perbedaan
berdasarkan hal-hal berikut….

A. Pekerjaan dan agama
B. Gender dan profesi
C. Ras dan suku bangsa
D. Pendidikan dan pekerjaan
E. Bahasa dan kebudayaan

21. Pada masyarakat Indonesia yang masih
memegang tradisi feodal, penggolongan
hirarki masyarakatnya berdasarkan pada….

A. Jenis Kelamin
B. Ras
C. Kondisi sosial budaya
D. Kedewasaan berfikir
E. Keturunan

22. Orang tua Diajeng adalah seorang
bangsawan di lingkungan masyarakat
asalnya, kini diajeng bertempat tinggaal di
lngkungan masyarakat yang menghargai
pendidikan dan ia diperlakukan sesuai
dengan kedudukannya sekarang. Hal ini
terjadi karena stratifikasi sosial pada
masyarakat tersebut bersifat….

A. Modern
B. Tertutup
C. Demokrasi
D. Terbuka
E. Campuran

23. Konflik yang terjadi di Sampit antara Suku
Dayak sebagai penduduk asli dengan suku
Madura sebagai pendatang disebabkan
oleh….

A. Perbedaan kepentingan
B. Perbedaan ras
C. Perbedaan agama
D. Perbedaan kebudayaan
E. Kesenjangan antara golongan pribumi

dan pendatang

24. Menurut Lewis A.Coser konflik merupakan
peristiwa normal yang dapat memperkuat
struktur hubungan-hubungan sosial., dengan
demikian segi positif suatu konflik adalah….
A. Adanya keretakan hubungan antara

individu
B. Kerusakan harta benda
C. Hilangnya nyawa manusia
D. Meningkatkan solidaritas sesama

anggota kelompok
E. Munculnya dominasi kelompok

pemenang

25. Konflik antara karyawan dan perusahaan
“ PT ABC” tentang gaji akhirnya dapat
diatasi dengan meminta bantuan pemerintah
yang kemudian menetapkan upah minimum.
Pernyataan di atas merupakan contoh cara
yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang
disebut….
A. Kompromi
B. Arbitrasi
C. Mediasi
D. Toleransi
E. Stalemate

26. Pak Narto adalah seorang guru bahasa
Indonesia di SMA swasta, kemudian
berpindah menjadi guru bahasa Indonesia di
SMA negeri yang lebih dekat dengan tempat
tinggalnya. Peralihan kedudukan Pak Narto
merupakan mobilitas horizontal karena ….
A. Tidak ada perubahan status
B. Adanya perubahan status
C. Adanya perpindahan tempat tinggal
D. Tidak adanya perubahan penghasilan
E. Adanya perubahan penghasilan

27. Ketika Amerika Serikat menyerang
Afghanistan, banyak penduduk Afghanistan
yang mengungsi ke luar negaranya untuk
menghindari korban jiwa. Mobilitas sosial
yang terjadi pada peristiwa tersebut terjadi
karena didorong oleh…..
A. Faktor kematian karena perang
B. Situasi politik dalam negeri
C. Kemiskinan
D. Diskriminasi kelas
E. Lingkungan alam
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28. Seorang anak supir angkot dapat
mengenyam pendidikan sampai jenjang yang
tinggi.Setelah lulus ia bekerja sebagai
Pegawai Negeri. Saluran mobilitas yang
dilalui anak supir angkot tersebut adalah….

A. Organisasi Politik
B. Angkatan Bersenjata
C. Organisasi Ekonomi
D. Lembaga Keagamaan
E. Lembaga Pendidikan

29. Kate Middleton seorang gadis yang berasal
dari kelas menengah di Inggris telah
menaikkan statusnya karena menikah
dengan Prince William. Kenaikan status
tersebut dilakukan dengan cara….

A. Bergabung dengan keluarga kerajaan
B. Perubahan nama
C. Perubahan tempat tinggal
D. Pernikahan
E. Perubahan tingkah laku

30. Suku bangsa adalah kelompok sosial yang
anggotanya memiliki persamaan dalam….

A. Adat istiadat dan kebudayaan
B. Tujuan, kepentingan dan minat
C. Adat istiadat, dasar pemerintahan

dan politik
D. Adat Istiadat dan agama
E. Latar belakang sejarah

31. Masyaraakat Indonesia adalah masyaraakat
multicultural , hal ini terjadi karena
karakteristik masyarakat multicultural yang
dimiliki mayarakat Indonesia antara lain
yaitu….
A. Secara relative sering terjadi konflik

antara kelompok di Indonesia
B. Tidak memiliki struktur sosial yang

bersifat nonkomplimenter
C. integrasi sosial timbul karena adanya

kesadaraan
D. Adanya dominasi ekonomi
E. Tidak adanya dominasi politik

32. Ketika 2 kebudayaan atau lebih pada
masyarakat multicultural berbaur dan
berpadu maka pola hubungan antar
kelompok tersebut akan menghasilkan….

A. Dominasi kebudayaan
B. Akulturasi kebudayaan
C. Integrasi sosial
D. Sintetis
E. Paternalisme

33. Pada masa penjajahan Belanda masyarakat
Indonesia terbagi menjadi kelompok ras yang
berbeda yang hidup berdampingan , namun
terpisah . Pola hubungan yang terjadi pada
masyarakat Indonesia pada saat itu
disebut….

A. Multikulturalisme
B. Konflik Sosial
C. Pluralisme
D. Segregasi
E. Agregasi

34. Konflik yang akhir-akhir ini banyak terjadi
pada masyarakat Indonesia akan dapat
dihindari jika diantara elemen-elemen pada
masyarakat yang majemuk ini dikembangkan
hal-hal berikut, kecuali….
A. Toleransi
B. Prasangka
C. Toleransi
D. Simpati
E. Empati

35. Masyarakat Indonesia yang multicultural
ditandai dengan keberagaman agama.
Secara sosiologis keragaman tersebut
disebabkan oleh….
A. Munculnya sikap primordial pemeluk

agama
B. Hubungan perdagangan di masa lalu
C.Munculnya berbagai organisasi

keagamaan
D. Letak geografis Indonesia
E. Indonesia adalah Negara kepulauan

36. Lahirnya revolusi industry di Inggris
merupakan awal perkembangan industry di
dunia dan mendorong lahirnya perubahan
sosial di segala aspek kehidupan umat
manusia di dunia. Faktor internal pendorong
lahirnya perubahan sosial ini adalah….
A. Terjadinya bencana alam di Inggris
B. Munculnya konflik dalam masyarakat

Inggris
C.Munculnya individu-indiviu yang kreatif

dan inovatif
D. Perang Dunia I
E. Masuknya kebudayaan asing

37. Faktor dari luar masyarakat yang
menyebabkan perubahan sosial dan
kebudayaan diantaranya adalah….
A. Pertambahan penduduk
B. Penemuan baru
C. Perubahan nilai
D. Revolusi
E. Peperangan

38. Masyarakat menganggap pandangan hidup
atau keyakinan yang telah menjadi ideology
dan dasar integrasi mereka dalam waktu
yang lama dapat mengancam setiap usaha
perubahan unsure-unsur kebudayaan. Hal ini
merupakan hambatan dalam perubahan
sosial dalam hal….
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A. sosiologis
B. Politik
C. Keyakinan
D.Ideologis
E. Filosofis

39. Pergantian kepemimpinan nasional dari era
orde lama ke era orde baru pada tahun 1966
adalah contoh perubahan sosial dalam
bentuk….
A. Evolusi
B. Revolusi
C. lambat
D. Internal
E. eksternal

40. Program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak
Indonesia merupakan contoh perubahan
sosial….
A. Yang tidak dikehendaki
B. Yang tidak direncanakan
C. Yang memadai
D. Berjalan dengan cepat
E. Berjalan dengan lambat

41. Kemampuan bangsa Indoneia melakukan
eksplorasi bahan tambang di dasar laut
merupakan akibat positif dari proses
modernisasi di bidang….
A. Ilmu tekhnologi
B. kekayaan alam
C. Perindustrian
D. Perekonomian
E. Perrtahanan keamanan

42. Dampak negative dari modernisasi antara
lain sifat kekeluargaan dan gotong royong
semakin menipis. Hal ini dapat terjadi
karena….

A. Kebutuhan hidup tak terbatas
B. Banyak industry di kota besar
C. Pengaruh pola hidup modern
D. Sumber daya manusia semakin sedikit
E. Modernisasi gagal

43. Usaha-usaha masyarakat untuk
menyesuaikan dengan keadaan-keadaan,
dan kondisi baru yang timbul dengan
pertumbuhan masyarakat maka akan
menyebabkan bentuk perubahan yang….
A. Terjadi secara lambat
B. Pengaruhnya besar
C. Pengaruhnya kecil
D. Direncanakan
E. Terjadi secara cepat

44. Bencana alam tsunami telah membawa
korban jiwaa dan harta yang begitu banyak
sehingga memengaruhi pola aktivitasa warga
masyarakat dan perubahan seperti ini
dinamakan….
A. Perubahan yang tidak direncanakan
B. Perubahan yang berjalan cepat
C. Perubahan yang direncanakan
D.Perubahan yang dikehendaki
E. Perubahan yang berjalan lambat

45. Koperaasi merupakan sebuah lembaga
ekonomi kerakyatan. Anggota koperasi
mempunyai kekuasaan untuk menentukan
keputusan tentang pembagian sisa hasil
usaha melalui rapat anggota. Hal itu
menunjukan bahwa lembaga koperasi
memiliki tujuan untuk….
A. Memperkuat ekonomi rakyat
B. Menyediakan bahan pokok
C. Mendahulukan kewajiban
D. Meningkatkan kesejahteraan
E. Menghargai hak anggota

46. Keluarga adalah lembaga sosial utama
dalam masyarakat. Fungsi esensial dari
lembaga keluarga adalah….
A. Tempat melakukan pendidikan formal
B. Mewariskan kepercayaan kepada anak
C. Saluran untuk melanjutkan keturunan
D. Tempat melakukan perubahan sosial
E. Tempat berkembangnya ideology informal

47. Pada penelitiaan tentang kebudayaan suku
terasing di Indonesia, peneliti
menggambarkan pola kehidupan suku
terasing secara apa adanya. Penelitian
tersebut merupakan contoh jenis penelitian….
A. Lapangan
B. Laboratorium
C. Eksplanasi
D.Eksperimen
E. Deskriptif

48. Cara penarikan sampel dengan membagi
populasi sesuai dengan urutan area dalam
penelitian disebut….
A. Sampel acak
B. Sampel Cluster
C. Sampel kuota
D. Sampel bertujuan
E. Sampel sistematik
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49. Metode wawacara merupakan metode yang
sering digunakan karena sangat praktis serta
mudah untuk dilakukan. Berikut ini yang
merupakan kelebihan dari metode
wawancara adalah….
A. Mudah dan murah dilakukan
B. Hemat waktu dan tenaga
C. Datanya lengkap dan luas
D. Data yang diperoleh selalu baru
E. Mudah dalam pengelolaan data

50. Penulisan saran dalam laporan penelitian
sebaiknya didasarkan ….
A. Latar belakang penelitian
B. Hipotesis penelitian
C. Permasalahan penelitian
D. Kesimpulan penelitian
E. Hasil penelitian
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