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 SEJARAH 

 
81. Kunci : E 

Pembahasan  :  
Konsep Ruang dalam sejarah terkait 
tempat/lokasi sebuah perisitiwa 
 

82. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Proses pengumpulan sumber/data dalam 
penelitian sejarah ialah Heuristik 
 

83. Kunci : C 
Pembahasan  :  
Sinkronik memiliki cakupan pembahasan 
yang luas namun terbatas dalam aspek 
waktu. 
 

84. Kunci : B 
Pembahasan  :  
OPEC didirikan untuk mengurangi dominasi 
monopoli perusahaan The seven sisters 
 

85. Kunci : C 
Pembahasan  :  
Sebagai sebuah negara maritim, memiliki 
armada laut yang kuat dan kemampuan 
memberikan rasa aman di jalur pelayaran 
merupakan hal yang mutlak 
 

86. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Indonesia menggugat adalah tulisan 
Soekarno yang menunjukkan  betapa 
rusaknya masyarakat Indonesia dibawah 
penjajahan Belanda 
 

87. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Maklumat 5 oktober merupakan keputusan 
untuk membentuk TKR 
 

88. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Hak eksterpasi dilaksanakan untuk menjaga 
kestabilan harga cengkeh di pasaran 
 

89. Kunci : E 
Pembahasan  : 
motiv awal kedatangan ialah mencari tempat 
utama penghasil rempah-rempah untuk 
keberlangsungan perekonomian negara-
negara barat 
 

90. Kunci : C 
Pembahasan  :  
Kalender Jawa adalah gabungan kalender 
Saka dan Hijriah 
 

91. Kunci : D 
Pembahasan  :  
Judul artikel tersebut ialah Als ik een 
Nederlander was (Andai aku seorang 
Belanda) 
 

92. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Deklarasi Djuanda merupakan upaya 
Indonesia untuk menegakkan kedaulatan 
maritimnya dengan menjadikan laut antar 
pulau menjadi satu kesatuan 
 

93. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Prestasi kabinet Ali 1 dalam Politik ialah 
terselenggaranya KAA tahun 1955 
 
 
 
 

94. Kunci : C 
Pembahasan  :  
Molotov plan dan Pakta warsawa 
merupakan upaya Uni soviet melawan 
pengaruh Amerika serikat yang ingin 
membendung komunisme 
 

95. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Kebijakan VOC : Verplichte leverantie, 
Contingenten, Hongitochten, Hak 
eksterpasi  
 

96. Kunci : C 
Pembahasan  :  
Gagalnya dewan konstituante dalam 
menetapkan konstitusi yang baru dan 
UUDS 1950 sangat tidak sesuai dengan 
cita-cita nasional Indonesia 
 

97. Kunci : D 
Pembahasan  :  
Manikebu dikeluarkan oleh budayawan 
nasional yang menjunjung tinggi 
pancasila dan menolak dominasi Lekra 
 

98. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Rukun Tetangga adalah warisan dari 
Jepang yang disebut juga dengan 
Tonarigumi  
 

99. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Sistem Demokrasi merupakan warisan 
dari peradaban yunani kuno tepatnya di 
Polis Athena 
 

100. Kunci : C 
Pembahasan  :  
konsep Aljabar ditemukan oleh Al 
khawarismi. 
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 GEOGRAFI 
 

101. Kunci : C 
Topik : Konsep Geografi 
Pembahasan : 
Konsep keterjangkauan meliputi seberapa 
mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi 
lainnya. Pulau Belitung dapat ditempuh 45 
menit dengan menggunakan pesawat 
sedangkan jalur laut memakan waktu 6-8 jam 
menunjukkan konsep keterjangkauan. 
 

102. Kunci : A 
Topik  : Pendekatan Geografi 
Pembahasan : 
Pendekatan kompleks wilayah berupaya 
untuk mengkaji fenomena geosfer melalui 
kombinasi pendekatan keruangan dan 
pendekatan ekologi. Studi masalah 
kemacetan lalu lintas di Kota Pekalongan di 
analisis secara komprehensif melibatkan 
kondisi yang ada di wilayah sekitar 
Pekalongan dapat dikaji dengan pendekatan 
kompleks wilayah. 
 

103. Kunci : D 
Topik  : Prinsip Geografi 
Pembahasan : 
Prinsip persebaran atau distribusi digunakan 
untuk menelaah gejala dan fenomena 
geografi yang tersebar di permukaan bumi 
secara tidak sama dan tidak merata. Erupsi 
gunung berapi yang terjadi di Pulau Sulawesi, 
Sumatera, dan Jawa merupakan bagian 
prinsip distribusi. 
 

104. Kunci : E 
Topik : Aspek Geografi 
Pembahasan : 
Aspek sosial geografi adalah salah 
satu aspek geografi yang meliputi segala 
aktivitas manusia yang berkaitan dengan 
kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik. 
 

105. Kunci :  E 
Topik : Peta 
Pembahasan : 
Perencanaan wilayah suatu 
proses perencanaan pembangunan yang 
dimaksudkan untuk melakukan perubahan 
menuju arah perkembangan yang lebih baik 
bagi suatu komunitas masyarakat, 
pemerintah, dan lingkungannya 
dalam wilayah tertentu, dengan 
memanfaatkan atau mendayagunakan 
berbagai sumber daya yang ada. Peta yang 
cocok untuk perencanaan pembangunan 
wilayah topografi, kedalaman air tanah dan 
peta rawan banjir. 
 

106. Kunci : C 
Topik : Proyeksi Peta 
Pembahasan : 
Proyeksi merkator dapat digunakan untuk 
peta navigasi pelayaran. Ciri-ciri Proyeksi 
Merkator: 

 Garis paralel /lintang merupakan garis-
garis lurus horizontal yang berjarak 
sedemikian rupa sehingga hubungan 
skala pada daerah-daerah kecil 
sepanjang meridian dan paralel adalah 
sama seperti pada globe. Jarak pararel 
makin jauh dari equator makin besar. 

 Meridian merupkan garis lurus vertikal. 
Meridian ini dilukiskan dengan jarak 
yang sama pada equator seperti di 
globe. 

 Equator digambarkan menurut panjang 
yang sebenarnya. 

107. Kunci : D 
Topik : Pemanfaatan Indraja 
Pembahasan : 
Pemanfaatan Indraja bidang oseanografi : 

 Mengamati sifat fisis laut, seperti 
suhu permukaan, arus permukaan, 
dan salinitas sinar tampak (0-200 
m). Mengamati pasang surut dan 
gelombang laut (tinggi, arah, dan 
frekuensi) 

 Mengamati sifat fisis laut, seperti 
suhu permukaan, arus permukaan, 
dan salinitas sinar tampak (0-200 
m). 

 Mengamati pasang surut dan 
gelombang laut (tinggi, arah, dan 
frekuensi). 

 Mencari lokasi upwelling, singking 
dan distribusi suhu permukaan. 

 Melakukan studi perubahan pantai, 
erosi, dan sedimentasi (LANDSAT 
dan SPOT). 
 

108. Kunci : D 
Topik : Unsur Interpretasi 
Citra 
Pembahasan : 
Tekstur adalah frekwensi perubahan 
rona pada citra, atau pengulangan rona 
kelompok obyek yang terlalu kecil untuk 
dapat dibedakan secara individual. 
Perbedaan jagung dan tebu dapat dikenal 
dengan unsur interpretasi tekstur. 
 

109. Kunci : A 
Topik : Unsur Interpretasi 
Citra 
Pembahasan : 
Pemukiman kumuh di perkotaan dapat 
dikenali dengan ciri-ciri pola tidak teratur, 
jarak antarrumah sangat rapat, dan 
beratapkan seng berona terang. 
 

110. Kunci : C 
Topik : Pemanfaatan SIG 
Pembahasan : 
Manfaat SIG dalam pemanfaatan sumber 
daya alam: 
a. Untuk mengetahui persebaran 

sumber daya alam, seperti minyak 
bumi, batu bara, dan lain-lain. 

b. Untuk mengetahui kawasan lahan. 
c. Memantau daerah bencana alam,  
 

111. Kunci : E 
Topik : Teori Jagatraya 
Pembahasan : 
1. Teori Mengembang dan Memampat 

(Oscillation Theory). 
2. Steady State Theory (Teori 

Keadaan Tetap) 
3. The Big Bang Theory (Teori 

Dentuman Besar) 
 

112. Kunci : C 
Topik : Planet 
Pembahasan : 
Berikut adalah ciri-ciri Planet 
Terestrial secara umum, yaitu: 
1. Ukurannya Relatif Kecil.  
2. Atmosfernya Tipis.  
3. Penyusun Permukaannya 

merupakan Batuan. 
 

113. Kunci : D 
Topik : Teori Pembentukan 
Bumi 
Pembahasan : 
ciri teori apungan penuan menurut 
Wegener, adalah sebagai berikut; 

1. Terjadi pergeseran benua di bumi 
dalam dua arah, yaitu, ke khatulistiwa 
karena interaksi gaya gravitasi, pole-
fleeing force (akibat gaya sentrifugal 
yang disebabkan oleh rotasi bumi) 
dan daya apung (kapal mengapung 
di air karena gaya apung yang 
ditawarkan oleh air) dan ke barat 
karena arus pasang surut yang 
disebabkan gerakan bumi (bumi 
berputar dari barat ke timur, sehingga 
arus pasang surut bertindak dari 
timur ke barat, menurut Wegener). 

2. Gaya pasang surut (tarikan gravitasi 
bulan dan matahari) juga memainkan 
peran utama. 

3. Pole-fleeing force berhubungan 
dengan rotasi bumi. Bumi bukanlah 
bola yang sempurna; itu memiliki 
tonjolan di khatulistiwa. Tonjolan ini 
disebabkan oleh rotasi bumi (gaya 
sentrifugal lebih besar di ekuator). 

4. Gaya sentrifugal meningkat saat kita 
bergerak dari kutub menuju ekuator. 
Peningkatan gaya sentrifugal ini telah 
menyebabkan pelarian tiang, 
menurut Wegener. 

5. Gaya pasang surut disebabkan oleh 
tarikan bulan dan matahari yang 
mengembangkan pasang surut di 
perairan samudera. 

6. Menurut Wegener, gaya-gaya ini 
akan menjadi efektif bila diterapkan 
selama jutaan tahun, dan 
pergeserannya terus berlanjut. 
 

114. Kunci : B 
Topik : Lempeng 
Pembahasan : 
Lokasi pertemuan lempeng indoaustralia 
dan Eurasia berada pada selatan Jawa. 

115. Kunci : E 
Topik : Pengaruh Revolusi 
Bumi 
Pembahasan : 
Pengaruh revolusi Bumi bagi kehidupan: 
1. Perubahan musim 
2. Perbedaan lamanya siang dan 

malam 
3. Gerak semu tahunan matahari 
4. Perubahan rasi bintang 
5. Kalender masehi 
 

116. Kunci : E 
Topik : Pengaruh Revolusi 
Bumi 
Pembahasan : 
Perubahan musim merupakan salah satu 
akibat dari revolusi bumi. Hal ini 
merupakan salah satu yang sangat 
bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya 
kita mengenal 4 musim, yaitu musim 
panas, musim gugur, musim dingin, serta 
musim semi. Sesuai gambar ilustrasi pada 
soal merupakan gerak revolusi bumi yang 
berpengaruh terhadap perubahan musim 
di dunia. 
 

117. Kunci : D 
Topik : Epirogenesa 
Pembahasan : 
Epirogenesa negatif adalah gerakan 
epirogenetik yang menyebabkan naiknya 
lapisan permukaan bumi sehingga 
permukaan air laut akan terlihat turun. 
Teras pantai yang bertingkat terjadi karena 
epirogenesa berkali-kali. 
 
 
 

https://dosengeografi.com/pengertian-rotasi-bumi/


 

 

7 

TKA-02|31|01|XXI |Seri Soal : 02 
 118. Kunci : A 

Topik : Sungai 
Pembahasan : 
Sungai permanen, yaitu sungai yang debit 
airnya tetap sepanjang tahun. Tidak 
mengalami perbedaan yang signifikan pada 
debit sungainya baik ketika musim hujan 
maupun musim kemarau. Sungai wilayah 
tropis maupun wilayah yang bersalju wilayah 
hulunya merupakan salah satu contoh sungai 
permanen. 
 

119. Kunci : A 
Topik : Suhu 
Pembahasan : 
Amplitudo suhu adalah selisih antara besar 
satu suhu dengan besar suhu yang 
lain. Amplitudo suhu harian merupakan selisih 
antara suhu harian tertinggi dengan 
besar suhu harian terendah.  
Amplitudo suhu rata-rata tahunan di 
khatulistiwa kecil antarlain 1-5° C, 
sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. 
Tekanan udaranya rendah dan perubahannya 
secara perlahan dan beraturan. Semakin jauh 
dari khatulistiwa maka amplitude suhu 
tahunan akan semakin besar. 
 

120. Kunci : E 
Topik : Sebaran Flora dan Fauna 
Pembahasan : 
Secara geografis, letak Indonesia dilewati 
oleh garis zamrud khatulistiwa dan memiliki 
iklim tropis. Hal inilah yang menyebabkan 
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati 
yang tinggi. 
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 EKONOMI 
 

121. Kunci : E 
Pembahasan  :  
Biaya peluang merupakan kesempatan 
terbaik yang hilang karena telah memilih 
suatu pilihan. Karena Andre memilih untuk 
membuka usaha sendiri, maka Andre 
kehilangan kesempatan untuk bekerja di 
perusahaan perkebunan dengan gaji Rp 
8.500.000 dan bekerja pada perusahaan 
temannya dengan gaji Rp 7.000.000. 
Kesempatan terbaik yang hilang adalah 
bekerja pada perusahaan perkebunan dengan 
gaji Rp8.500.000 maka biaya peluang Andre 
adalah Rp 8.500.000. Keuntungan menikah 
tidak bisa dikaji dari segi ekonomi sehingga 
tidak termasuk kesempatan terbaik.  
 

122. Kunci : D 
Pembahasan  : 
sistem ekonomi terpusat merupakan 
sebuah sistem ekonomi yang seluruh 
peraturannya di atur oleh pemerintah pusat 
sehingga rakyat hanya melakukan apa yang 
sudah di tentukan oleh pemerintah. 
 

123. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Pokok masalah ekonomi modern ada tiga, 
yakni 
What, barang apa yang hendak dijual. 
How, bagaimana cara produksinya. 
For whom, kepada siapa target pasar. 
Maka jawaban yang paling tepat adalah A. 
 

124. Kunci : C 
Pembahasan  :  
invisible hand atau tangan tak terlihat berarti 
tindakan individu atau perusahaan atau 
pengusaha dapat menghasilkan manfaat tak 
terlihat bagi negara. Hal ini digagas oleh 
Adam Smith.  

125. Kunci : C 
Pembahasan :  
Produk-produk kebersihan dan pembunuh 
kuman seperti : sabun, hand sanitizer, dll, 
terdiri dari banyak merek yang dikeluarkan 
banyak perusahaan dan pembelinya pun 
banyak, maka produk-produk kebersihan 
termasuk pasar monopolistik. 
 

126. Kunci : A 
Pembahasan : 
Perhatikan, yang ditanya adalah pasar yang 
tidak memiliki kekuatan monopoli 
Monopolistik : tidak mempunyai kekuatan 
monopoli karena pembeli bebas memilih 
penjual karena penjual yang tersedia banyak 
Oligopoli : memiliki kekuatan monopoli apalagi 
ketika beberapa perusahaan bekerjasama 
dalam menentukan harga sehingga 
konsumen tidak bisa memilih 
Duopoli : karena hanya ada dua perusahaan, 
maka mereka berkemungkinan menentukan 
harga, apalagi ketika bekerja sama, sama-
sama menaikkan harga misalnya 
Oligopsoni : sama seperti oligopoly, bedanya 
yang memiliki kekuatan dalam menentukan 
harga ialah konsumen 
Monopsoni : Sama seperti monopoli, bedanya 
pada monopsoni, harga ditentukan oleh 
konsumen/pembeli 
 

127. Kunci : B 
Topik : Badan Usaha 
Pembahasan : 
Perjan  : Bertujuan untuk melayani 
kepentingan masyarakat 
Perum : Tujuan utamanya untuk melayani 

kepentingan umum sekaligus mencari 
keuntungan 
Koperasi : meningkatkan taraf hidup bagi 
masyarakat, khususnya anggota yang 
terlibat 
Perseroan Terbatas : Tujuan utamanya 
mencari laba (Komersial) 
Persekutuan Komanditer : untuk dapat 
melakukan kegiatan bisnis yang serupa 
dengan perusahaan lain atau berbeda, 
yang bersifat khusus atau umum sesuai 
dengan keinginan pendiri para pendiri 
perusahaan. 
Maka jawaban yang paling tepat adalah 
perusahaan umum (perum) 
 

128. Kunci : E 
Pembahasan :  
Di dalam koperasi, keputusan tertinggi di 
ambil pada saat rapat, seorang ketua 
tidak bisa semena-mena mengambil 
keputusan sendiri. Karena pertanyaannya 
kecuali, maka E adalah jawaban paling 
tepat. 
 

129. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Dengan adanya subsidi ongkos produksi 
yang ditanggung oleh produsen akan 
menjadi lebih kecil, sehingga barang akan 
menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini 
hanya akan mempengaruhi fungsi 
penawaran sehingga kurva penawaran 
yang akan terpengaruh karena adanya 
subsidi. Penurunan biaya produksi karena 
adanya subsidi akan mendorong kurva 
penawaran ke sebelah kanan bawah, 
yang mengindikasikan terjadinya 
penurunan harga dikarenakan adanya 
subsidi. 

130. Kunci : E 
Pembahasan  :  
Peranan koperasi dalam perekonomian 
adalah sebagai wadah mengembagkan 
perekonomian nasional berdasarkan asas 
kekeluargaan dan demokratis ekonomi. 
Hal tersebut sesuai dengan asas koperasi 
yaitu berasaskan kekeluargaan. Koperasi 
sangat cocok diaplikasikan untuk usaha 
yang berbasis kelompok sehingga semua 
anggota merasakan peranan koperasi. 
 

131. Kunci : A  
Penjelasan  :  
Ketika terjadi krisis moneter, maka yang 
paling bertanggung jawab adalah 
pimpinan tertinggi dalam satu negara, 
yakni presiden. 
 

132. Kunci : A 
Pembahasan : 
Akun nominal hanya berisi pendapatan 
dan beban. Sementara akun rill berisi 
harta, utang, modal. Sama halnya dengan 
aktiva, kewajiban dan modal. Harta sama 
dengan aktiva. Utang sama dengan 
kewajiban. 
 

133. Kunci : C 
Pembahasan  :  
Kenaikan aktiva 30 juta, maka 265 juta 
menjadi 295 juta 
Penurunan Modal 15 juta, maka 150 juta 
menjadi 135 juta 
Untung mencari utang maka gunakan 
rumus persamaan dasar akuntansi 
                       
                                
                     
 

134. Kunci : C 
Pembahasan  : 
Jika membahas fungsi tabungan maka kita 
perlu mengetahui rumus di bawah ini 

          
           
        (   )  
Dimana  
               
             
             
                     
                                          
Dari data-data di atas dapat diketahui 
bahwa :  

                 
       

        
             
         
Lalu data-data berikut, masukkan ke rumus 
fungsi konsumsi 

           
                (    ) 
         
 

135. Kunci : E 
Pembahasan  : 
Cara mencari elastitias adalah 

    
  

  
   

 

 
 

    
   

     
   

     

   
 

    
       

       
  

        

Karena koefisien elastisitas di atas 1 maka 
dinyatakan sebagai elastis (D) 
 

136. Kunci : E 
Pembahasan  :  
Yang bukan akun pada jurnal penutup 
adalah aktiva tetap.  
Akun pada jurnal penutup ada empat, 
yakni 
1. Pendapatan 
2. Beban 
3. Ikhtisar L/R 
4. Prive 
 

137. Kunci : A 
Pembahasan  :  
Kurva anggaran / budget line bergeser ke 
kanan disebabkan oleh beberapa faktor di 
antaranya 
1. Kenaikan pendapatan 
2. Adanya penurunan harga dua 

macam barang 
Maka jawaban paling tepat adalah A. 
 

138. Kunci : B 
Pembahasan  :  
Melatih SDM sehingga memiliki kualitas 
layanan yang lebih baik berarti 
meningkatkan produtivitas dengan cara 
meningkatkan kualitas, maka hal tersebut 
termasuk intensifikasi.  
Sementara itu. 
Ekstensifikasi : Peningkatan jumlah 
Diversifikasi : Penambahan jenis 
Rasionalisasi : Efisiensi 
 

139. Kunci : B 
Pembahasan  :  
pilihan kombinasi input dengan biaya yang 
sama disebut isocost 
Budget line : garis anggaran (perilaku 
konsumen) 
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 Isoquant : menjelaskan kombinasi produksi 

dengan dua input faktor produksi 
Prodcution possibility curve : kurva 
kemungkinan barang yang dapat diproduksi 
The law of diminsing return : fenomenan 
penurunan pendapatan saat input ditambah 
beberapa kali 
 

140. Kunci : A 
Pembahasan : 
Mengambil produk langsung dari alam, seperti 
nelayan yang menangkap ikan di laut 
merupakan kegiatan produksi ekstraktif 
Agraris : Ada keterlibatan manusia dan alam, 
seperti menanam sawit dan beternak lele 
Jasa : Bukan menjual barang, melainkan 
layanan 
Dagang : Tidak mengubah bentuk, hanya 
menjual barang dengan mengambil margin 
keuntungan tertentu 
Industri : Mengubah bentuk dan fungsi 
barang, seperti ban yang diproduksi dari latex 
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 SOSIOLOGI 

 

141. Kunci :  C 
Topik : Pengantar Sosiologi 
Pembahasan  :  
Ciri-ciri / sifat sosiologi ada 4 yaitu : 
a. Empiris : sosiologi mendasarkan pada 

penelitian / observasi untuk mengamati 
sebuah fenomena tanpa adanya 
spekulasi / dibuat-buat 

b. Teoritis : hasil observasi dan penelitian 
kemudian disusun secara abstraksi dan 
menghasilkan sebuah teori  

c. Kumulatif : teori-teori yang sudah ada 
diperbaiki atau ditambah sehingga 
memperkuat teori-teori yang lama 

d. Non etis : sosiologi tidak melihat baik 
buruk sebuah fenomena yang ada di 
masyarakat 

 
142. Kunci : B 

Topik : Lembaga Sosial 
Pembahasan  :   
lembaga politik adalah perangkat aturan dan 
status yang mengkhususkan diri pada 
pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. 
Fungsi lembaga politik menurut James 
Vander Zanden dan Gillin yaitu internal order, 
external security, general welfare dan 
pengaturan proses politik. 
 

143. Kunci : D 
Topik : Sosialisasi  
Pembahasan  :  
dalam proses sosialisasi, masyarakat selalu 
memberikan dan meneruskan nilai-nilai 
budaya kepada generasi muda agar tidak 
hilang dan tetap terjaga. Hal tersebut salah 
satunya melalui transmisi budaya. 
 

144. Kunci : B 
Topik : Tindakan dan Interaksi 
Sosial 
Pembahasan  :  
Interaksi social merupakan intisari kehidupan 
social  Artinya, kehidupan social tampak 
secara konkret dalam berbagai bentuk 
pergaulan seseorang dengan orang lain. 
 

145. Kunci : C 
Topik : Tindakan dan Interaksi 
Sosial 
Pembahasan  :   
Persaingan terjadi apabila beberapa pihak 
menginginkan sesuatu yang jumlahnya 
terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat 
perhatian umum. Misalnya : ribuan atlet lari 
marathon berlomba menuju garis finish untuk 
mendapat hadiah dan trofi yang sudah 
dipersiiapkan. 
 

146. Kunci : B 
Topik : Tindakan dan Interaksi 
Sosial 
Pembahasan  :  
Pernyataan yang bagian atas merupakan 
pernyataan mengenai Imitasi. Imitasi adalah 
tindakan meniru sikap atau penampilan fisik 
seseorang. Imitasi adakalanya berdampak 
positif dan negativ bagi diri individu apabila 
idola yang ditirunya merupakan seorang yang 
tidak baik. Sementara kalimat Sebab yang 
dibawah merupakan Identifikasi. Identifikasi 
adalah kecenderungan dalam diri seseorang 
untuk menjadi sama dengan orang lain. 
Identifikasi merupakan peniruan yang lebih 
mendalam. 
 

147. Kunci : B 
Topik : Kelompok Sosial 
Pembahasan  :  

Menurut R. K. Merton dan Mac Iver dan 
Charles H. Page disebut kelompok social 
apabila memiliki ciri-ciri berikut : 
a. Kelompok ditandai dengan sering 

terjadinya interaksi 
b. Pihak yang berinteraksi 

mendefinisikan dirinya sebagai 
anggota kelompok 

c. Pihak yang berinteraksi didefinisikan 
orang lain sebagai anggota 
kelompok 

d. Adanya factor yang dimiliki bersama 
sehingga hubungan diantara 
anggota semakin erat (solidaritas) 

e. Memiliki struktur, aturan / kaidah 
dan pola perilaku 

Pada kalimat pernyataan atas merupakan 
ciri interaksi diantara anggota dan alasan 
bawah adalah mengenai solidaritas 
diantara anggota kelompok 
 

148. Kunci : E 
Topik : Kelompok Sosial 
Pembahasan  :  
Pada kalimat pernyataan salah karena 
pada kelompok siswa yang sedang 
tawuran memiliki solidaritas in group yang 
sangat kuat, saling mengenal sehingga 
mereka memperkuat kelompoknya dan 
menganggap kelompok lain sebagai out 
group (lawan). Pada kalimat alasan juga 
salah karena kelompok in group saling 
mengenal. 
 

149. Kunci : D 
Topik : Kelompok Sosial 
Tidak Teratur 
Pembahasan  :  
Pada kelompok social teratur terdapat 
crowd (kerumunan), public dan massa. 
Salah satu jenis crowd (kerumunan) 
adalah immoral crowd yaitu kumpulan 
orang-orang yang berkumpul dan 
dianggap melanggar nilai dan norma 
masyarakat sehingga juga dikatakan 
melanggar hukum yang berlaku.   
 

150. Kunci : D 
Topik : Tindakan dan 
Interaksi Sosial 
Pembahasan :  
Orang dewasa yang berinteraksi dengan 
seorang anak balita biasanya memiliki 
bahasa yang dapat dimengerti dengan 
meniru (imitasi), sehingga anak balita 
tersebut juga mengikuti dari tindakan 
orang dewasa di sekitarnya. 
 

151. Kunci : B 
Topik : Masyarakat 
Multikkultural 
Pembahasan  :  
Menurut Peter M. Blau ada 2 macam tipe 
struktur social dalam masyarakat 
majemuk, yaitu : 
a. Interseksi yaitu apabila 

keanggotaan masyarakat di dalam 
kelompok-kelompok social yang ada 
bersifat silang menyilang dan 
menimbulkan loyalitas ganda. 

b. Konsolidasi, yaitu penguatan 
identitas keanggotaan para warga 
masyarakat di dalam kelompok 
social yang majemuk 

 

152. Kunci : A 
Topik : Tindakan dan 
Interaksi Sosial 
Pembahasan  :  
Bentuk interaksi social yang bersifat 
assosiatif yaitu kerjasama (cooperation), 
bargaining, joint venture, koalisi dan 

kooptasi. Kooptasi merupakan penerimaan 
sebuah kepemimpinan dimana setiap 
keputusan yang ada harus dipatuhi oleh 
warganya. 
 

153. Kunci : E 
Topik : Masyarakat 
Multikultural dan Integrasi 
Pembahasan  :  
Faktor pendorong integrasi social pada 
masyarakat yaitu : 
a. Homogenitas (kesamaan) kelompok ; 

integrasi social akan mudah dicapai 
apabila tingkat kemajemukan suatu 
masyarakat itu kecil atau masyarakat 
berusaha untuk memperkecil 
keanekaragaman tersebut 

b. Besar kecilnya kelompok ; pada 
kelompok yang kecil biasanya tingkat 
kemajemukannya juga relative kecil, 
sehingga akan mempercepat proses 
integrasi sosial dan melakukan 
hubungan primer yang intensif 
sehingga komunikasi semakin cepat 
terjadi 

c. Mobilitas geografis ; masyarakat yang 
sering bermobilitas dan melakukan 
perpindahan tempat tinggal akan sulit 
untuk integrasi karena harus 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sekitarnya dan 
membutuhkan waktu lama. 

d. Efektivitas komunikasi ; komunikasi 
yang berlangsung di dalam 
masyarakat akan mempercepat  
integrasi sosial 

. 
154. Kunci : C 

Topik : Mobilitas Sosial 
Pembahasan  :   
Menurut Michael S. Bassis, mobilitas 
sosial adalah perpindahan ke atas atau ke 
bawah lingkungan sosioekonomi yang 
mengubah status sosial seseorang di 
dalam masyarakat. 
 

155. Kunci : E 
Topik : Mobilitas Sosial 
Pembahasan  :  
Menurut Michael S. Bassis mobilitas 
sosial naik mempunyai bentuk yaitu 
masuknya individu-individu yang mulanya 
memiliki kedudukan lebih rendah ke dalam 
kedudukan yang lebih tinggi. 
 
 

156. Kunci : D 
Topik : Masyarakat 
Multikultural 
Pembahasan  :  
J.S. Furnivall mengemukakan bahwa 
masyarakat majemuk dengan minoritas 
dominan merupakan suatu masyarakat 
dimana satu kelompok etnis minoritas 
mempunyai keunggulan kompetitif yang 
luas sehingga mendominasi kehidupan 
politik atau ekonomi masyarakat. 
 

157. Kunci : E 
Topik : Masyarakat 
Multikultural 
Pembahasan  :  
Karakteristik masyarakat multicultural 
menurut Pierre van den Berghe yaitu : 
a. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk-

bentuk kelompok subkebudayaan 
yang berbeda 

b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-
bagi kedalam lembaga-lembaga yang 
bersifat nonkomplementer 
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 c. Kurang mengembangkan consensus 

diantara para anggotanya 
d. Secara relative sering mengalami konflik 

di antara kelompok-kelompok yang satu 
dengan kelompok lainnya 

e. Adanya dominasi politik suatu kelompok 
atas kelompok lain 

 
158. Kunci : B 

Topik : Kelompok Sosial 
Pembahasan  :  
Menurut Ferdinand Tonnies gemeinschaft 
(paguyuban) adalah bentuk kehidupan 
bersama dimana anggota-anggotanya diikat 
oleh hubungan bathin yang murni dan bersifat 
alamiah serta kekal. 
 

159. Kunci : D 
Topik : Penyimpangan Sosial dan 
Pengendalian Sosial 
Pembahasan  :  
Perilaku yang menolak dan bahkan 
melanggar nilai dan norma yang berlaku di 
masyarakat merupakan tindakan anti sosial 
atau deviasi.  
 

160. Kunci : C 
Topik : Penelitian Sosial 
Pembahasan  :  
Berfikir deduktif adalah menarik kesimpulan 
berdasarkan alasan-alasan tertentu yang 
ditarik dari keadaan yang berlaku umum untuk 
hal-hal yang khusus. 

 
 


