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PETUNJUK UMUM 

 
 
1. Sebelum mengerjakan soal, Anda diminta untuk meneliti 

kelengkapan nomor dalam berkas soal ini. Tes ini berisi  
120 butir soal yang terdiri dari 3 bidang ilmu yaitu 35 
butir soal Tes Potensi Akademik, 45 butir soal Tes Bidang 
Studi Dasar dan 40 butir soal Tes Bidang Studi IPA/IPS. 
 

2. Bacalah dengan cermat aturan dan tata cara menjawab 
setiap tipe soal. 
 

3. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian yang 
tersedia sesuai petunjuk yang diberikan. 
 

4. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong dalam 
berkas soal untuk keperluan corat-coret. Jangan 
menggunakan lembar jawaban ujian untuk keperluan 
corat-coret. 
 

5. Selama ujian berlangsung Anda tidak diperkenankan 
menggunakan alat hitung dalam segala bentuk. 
 

6. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan 
menggunakan alat komunikasi dalam segala bentuk. 

7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan 
untuk bertanya atau meminta penjelasan kepada 
siapapun tentang soal – soal ujian, termasuk kepada 
pengawas ujian 
 

8. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan 
keluar masuk ruang ujian. 
 

9. Waktu ujian yang disediakan adalah 150 menit. 
 

10. Harap diperhatikan agar lembar jawaban ujian tidak 
kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek. 
 

11. Jawaban yang benar diberi skor +4, jawaban kosong 
diberi skor 0, dan jawaban salah diberi skor –1. 
 

12. Penilaian didasarkan atas perolehan skor pada setiap 
bidang ilmu. Oleh sebab itu, Anda jangan hanya 
menekankan pada bidang ilmu tertentu (tidak ada 
bidang ilmu yang diabaikan) 
 

13. Kode naskah ini adalah seperti tercantum pada halaman 
depan naskah soal 

 
 

 
 
 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 
 
PETUNJUK A Pilih jawaban yang paling benar (A,B,C,D, atau E) 
 
PETUNJUK B Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERNYATAAN, SEBAB, dan ALASAN yang disusun secara berurutan. Pilihlah 
  (A) jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat 
  (B) jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat 
  (C) jika pernyataan benar, alasan salah 
  (D) jika pernyataan salah, alasan benar 
  (E) jika pernyataan salah, alasan salah 
 
PETUNJUK C Pilihlah  
  (A) jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 
  (B) jika jawaban (1) dan (3) benar 
  (C) jika jawaban (2) dan (4) benar 
  (D) jika jawaban (4) saja yang benar 
  (E) jika semua jawaban (1), (2), (3), dan (4) benar 
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 Tes Potensi Akademik 35 butir 

 
Untuk soal nomor 1 sampai 3 pilihlah pasangan kata paling 
tepat pada alternatif jawaban (A, B, C, D, E) yang memiliki 
jenis hubungan setara dengan pasangan kata pada soal yang 
tercetak dengan huruf kapital ! 
 
Contoh : 
(pasangan kata soal) 
G U D A N G  : BA R A N G  
 
(Pasangan kata alternatif jawaban) 
A. lama : baru 
B. buku : perpustakaan 
C. tertutup : terbuka 
D. bank : deposit 
E. bangunan : antik 

 
Keterangan : 
Jawaban yang paling tepat adalah pasangan kata pada 
alternatif D 
 
1. BURUH : PABRIK =  

A. penari : studio  D. pemahat : candi 
B. pedagang : pasar  E. petani : sungai 
C. nelayan : pesisir 

 
2. KERING :  LEMBAB =  

A. gelap : remang-remang D. matahari : gunung 
B. cahaya : terang  E. siang : malam 
C. panas : basah 

 
3. KEHAUSAN : KELAPARAN =  

A. kemakmuran : kerja keras D. kelelahan : kerja 
B. kebodohan : miskin  E. kelaparan : pangan 
C. kegembiraan : hiburan  

 
Untuk soal nomor 4 sampai 5  pilihlah kata pada alternatif 
jawaban (A, B, C, D, E) yang paling tepat untuk melengkapi 
pasangan kata pada ruas sebelah kanan! 
 
Contoh: 
KAPAL : NAKHODA = PESAWAT : ... 

(ruas kiri)      (ruas kanan)  
A. terbang   D. navigator 
B. pilot   E. udara 
C. pramugari 

 
Keterangan: 
jawaban yang paling tepat adalah (B) 

 
4. JAM  TANGAN  :  WAKTU = TERMOMETER : ….. 

A. Titik beku  D. Panas 
B. Air raksa   E. Titik didih 
C. Skala ukur 

 
5. GARIS LURUS : KUBUS = GARIS LENGKUNG : ….. 

A. Lingkaran   D. Balok 
B. Bola    E. Oval 
C. Elips  

 
Untuk soal nomor 6 sampai 8  pilihlah pasangan kata yang 
paling tepat untuk mengisi titik-titik pada  bagian kalimat agar 
antar bagian kalimat tersebut memiliki hubungan yang 
analogis! 
 
Contoh: 
_____ berhubungan dengan NASI, sebagaimana AIR 
berhubungan dengan _____ 
A. Sendok – Botol  D. Makan – Nasi 
B. Piring – Gelas   E. Minum – Makan 
C. Beras – Kopi  

Keterangan : 
Jawaban yang paling tepat adalah pasangan kata pada 
alternatif (B). 

 
6. _____ berhubungan dengan DAGING, sebagaimana 

VITAMIN berhubungan dengan _____ 
A. Protein – buah  D. Utama – suplemen 
B. Makanan – minuman  E. Sapi – mineral 
C. Serat – sayur  

 
7. _____ berhubungan dengan SISWA, sebagaimana 

REKTOR berhubungan dengan _____ 
A. Pendidikan menengah – pendidikan tinggi 
B. Guru – dekan 
C. Kepala sekolah – mahasiswa 
D. Sekolah menengah – universitas 
E. Belajar – mengajar 

 
8. _____ berhubungan dengan KAPAL sebagaimana 

BANDARA berhubungan dengan _____ 
A. Air – udara 
B. Naik – turun  
C. Besar – ramai  
D. Berlabuh – lepas landas  
E. Pelabuhan – pesawat terbang   

 
Untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 13, tentukan 
simpulan yang tepat berdasarkan pernyataan-pernyataan 
yang tersedia pada setiap soal! 
 
Contoh: 
Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Sebagian 
pengemudi memakai sarung tangan. 
Simpulan yang tepat adalah 
A. semua pengemudi memakai sarung tangan dan tidak 

mengenakan sabuk pengaman. 
B. semua pengemudi memakai sarung tangan dan 

mengenakan sabuk pengaman. 
C. sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan 

tidak memakai sarung tangan. 
D. sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk 

pengaman dan memakai sarung tangan. 
E. sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk 

pengaman dan tidak memakai sarung tangan. 
 

Keterangan : 
Jawaban yang paling tepat adalah (C). 
 
9. Semua seniman kreatif 

Sebagian ilmuwan adalah seniman 
Simpulan yang tepat adalah  
A. Sebagian ilmuwan kreatif 
B. Sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif 
C. Semua ilmuwan kreatif 
D. Semua ilmuwan tidak kreatif 
E. Sebagian bukan ilmuwan kreatif 

 
10. Jika hewan hidup di darat, ia tidak bisa hidup di air 

Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat 
Simpulan yang tepat tentang hewan berdasar 
pernyataan di atas adalah 
A. Ada yang hidup di air dan juga di darat  
B. Tidak ada yang hidup di air dan juga di darat 
C. Tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup 

di air 
D. Ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di 

darat  
E. Tidak ada yang hidup di air dan juga tidak hidup di 

darat   
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11. Pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu 
menghasilkan uang  
Bagi sebagian orang, melukis adalah pekerjaan yang 
menyenangkan  
Simpulan yang tepat adalah 
A. Pekerjaan yang tidak menyenangkan dan tidak 

selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang 
adalah melukis  

B. Pekerjaan yang menyenangkan dan selalu 
menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah 
melukis  

C. Pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu 
menghasilkan uang bagi semua orang adalah 
melukis  

D. Pekerjaan yang tidak menyenangkan dan selalu 
menghasilkan uang bagi semua orang adalah 
melukis  

E. Pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu 
menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah 
melukis  
 

12. Lampu di halaman  lebih terang daripada lampu di 
kamar tidur 
Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan 
lebih mahal harganya 
Simpulan yang tepat tentang lampu di kamar tidur 
adalah 
A. Lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu 

di halaman 
B. Tidak lebih tahan lama dan lebih mahal daripada 

lampu halaman 
C. Lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada 

lampu halaman 
D. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal 

daripada lampu di halaman 
E. Sama tahan lama dan sama mahalnya dengan 

lampu di halaman  
 

13. Sebuah hotel memiliki 6 lantai  
Kamar yang ada di lantai dua atau lebih memiliki pintu 
tahan api 
Simpulan yang tepat adalah semua pintu tahan api 
A. Tidak ada di kamar di lantai satu  
B. Ada di kamar di semua lantai 
C. Hanya ada di kamar di lantai enam  
D. Tidak ada di kamar di lantai enam  
E. Ada di kamar di lantai dua  

 

Untuk mengerjakan soal nomor 14 sampai  dengan nomor 
23, tentukan pilihan jawaban yang paling tepat! 
 

14. 4, 8 20, 6, 12, … 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret 
tersebut di atas adalah 
A. 16   D. 30  
B. 18   E. 36 
C. 24 

 
15. 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, … 

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret 
tersebut di atas  adalah 
A. 39   D. 33  
B. 47   E. 31 
C. 36 

 
16. Jika  bilangan yang menyatakan 0,671% dari 5,71; dan 

 bilangan yang menyatakan 5,71% dari 0,671, maka 
A.    D.  
B.    E.  
C.  

17. Jika  bilangan yang menyatakan  dari 22 dan  

bilangan yang menyatakan  dari 20 maka 

A.    D.  
B.     E.  
C.  

 

18. x

Q

5787
9    
36

 

Nilai  pada perkalian di atas adalah 
A. 3   D. 7  
B. 4   E. 8 
C. 6 

 

19. x
Y
Y

1719
    
57

 

Nilai  pada perkalian di atas adalah 
A. 9   D. 4  
B. 7   E. 3 
C. 6 

 

20.  

Nilai  pada persamaan di atas ialah  
A. 10   D. 16 
B. 12   E. 20 
C. 14 

 

21.  

Nilai  pada persamaan di atas ialah  
A. 2   D. 6 
B. 3   E. 8 
C. 4 

 
22. Data :  

Tanggal lahir hari ini  : 19 – 07 – 2009 
Tanggal lahir   : 23 – 12 – 1978  
Berdasarkan data di atas, usia orang tersebut adalah 
A. 31 tahun, 7 bulan, 26 hari 
B. 31 tahun, 7 bulan, 21 hari  
C. 30 tahun, 6 bulan, 26 hari  
D. 30 tahun, 5 bulan, 26 hari  
E. 30 tahun, 4 bulan, 26 hari  

 
23. Data : 

4 jam, 31 menit, 30 detik 
5 jam, 39 menit, 37 detik 
Jumlah waktu pada data di atas adalah  
A. 9 jam, 10 menit, 7 detik 
B. 9 jam, 11 menit, 7 detik 
C. 10 jam, 10 menit, 10 detik 
D. 10 jam, 20 menit, 7 detik 
E. 10 jam, 11 menit, 7 detik 
 

Untuk mengerjakan soal nomor 24 sampai 27 tentukan 
simpulan yang tepat berdasarkan fakta atau informasi yang 
disajikan dalam teks berikut!  

 
Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda 
(Aldo, Dadang, Lisa, Lulu, Gagah, Mamad, Roni, dan Tio) 
duduk mengelilingi satu meja bundar 
(1) Gagah duduk berhadapan dengan Aldo 
(2) Mamad duduk di antara Tio dan Lisa 
(3) Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan 
(4) Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo  
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24. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah 
A. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio 
B. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio 
C. Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan 
D. Tio duduk di seberang Roni 
E. Mamad duduk berhadapan dengan Dadang 

 
25. Bila Mamad dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang, 

pernyataan di bawah ini yang benar adalah 
A. Mamad dan Roni dipisahkan oleh 2 kursi 
B. Mamad dan Aldo duduk berseberangan 
C. Dadang dan Tio duduk berhadapan 
D. Lisa duduk di sebelah Gagah 
E. Roni duduk di dekat Tio 

 
26. Bila Mamad dan Roni duduk berhadapan, pernyataan di 

bawah ini yang benar adalah 
A. Gagah duduk berhadapan dengan Dadang  
B. Gagah duduk di sebelah Mamad  
C. Lisa duduk di sebelah Dadang  
D. Roni duduk di antara Lulu dan Dadang  
E. Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa  

 

27. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu 
pilihan yang tidak benar adalah 
A. Lulu duduk di antara Roni dan Gagah 
B. Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo  
C. Mamad duduk di antara Tio dan Lisa  
D. Lulu dipisahkan 2 kursi dengan Aldo  
E. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio  

 
Untuk mengerjakan soal nomor 28 tentukan sinonim dari 
kata yang dicetak kapital 

 

28. EMINEN = 
A. semangat   D. unggul 
B. setara    E. mulia 
C. hebat  

 
Untuk mengerjakan soal nomor 29 tentukan antonim dari 
kata yang dicetak kapital 
 
29. KALIS ><  

A. kotor   D. lengket 
B. bersih    E. suci 
C. adonan  
 

 
 
Untuk mengerjakan soal nomor 30 sampai 32 tentukan korelasi kata-kata dengan gambar di bawah 
 
 
 
       
 
 
 
        

                A                               B                              C                             D                               E 
  

 
30. Ayam – Ayam Hutan – Hutan 

 
31. Besi – Kayu –  Tembaga 

 
32. Meja – Kursi – Almari 

 
Untuk mengerjakan soal nomor 33 sampai 35, pilihlah satu jawaban yang merupakan kelanjutan logis dari pola tertentu yang ada di 
kolom di sebelah kiri! 
 
 
33.  
 
 
 
 
 
34.  
 
 
 
 
35.  
 
 
 
 

 
NASKAH SOAL TPA DI ATAS MERUPAKAN NASKAH ASLI DARI SOAL UM UGM 2009 DAN SNMPTN 2009 

 

(C) 

 

(D) 

 

(A) 
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 Matematika Dasar 15 butir 

 
36. UM UNDIP 2008 

Jika  maka 
 

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

 
37. SM UNPAD 2009 

Jika salah satu akar persamaan kuadrat 
 adalah 3 lebih kecil dari akar 

persamaan  maka nilai  yang 
memenuhi adalah 
A.    D.  
B.    E.  
C.  

 
38. SIMAK UI 2009 

Banyak nilai  yang memenuhi persamaan 

 dimana  adalah 

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

 
39. UM UNDIP 2009 

Seseorang berolahraga senam tiga kali setiap 
seminggu. Dia menentukan kegiatan ini bahwa setiap 
hari Minggu harus senam. Hari Sabtu dia tidak senam 
karena harus mengajar. Banyaknya jadwal yang 
mungkin bisa disusun untuk kegiatan olehraga senam 
ini adalah 
A. 10   D. 16 
B. 12   E. 21 
C. 14 

 
40. SNM PTN 2009 

Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Ada 
bilangan yang sebenarnya 36 tetapi terbaca 56. Setelah 
dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 
37. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah 
A. 30   D. 44 
B. 40   E. 48 
C. 42 

 
41. SIMAK UI 2009 

 

A.    D.  
B.    E.  

C.  

 
42. UM UGM 2009 

Jika , maka  

A.     D.  
B.     E.  

C.  

 
43. UM UPI 2009 

Nilai dari  adalah 
A. 1003   D. 1007 
B. 1004   E. 1008 
C. 1005 

 
44. SNM PTN 2008 

Jumlah  suku pertama deret 

 

adalah 

A.   D.  

B.   E.  

C.  
 

45. SNM PTN 2009 
Diketahui  dengan ,  dan  
bilangan real dan . Pernyataan berikut yang benar 
adalah 
A. jika  maka  untuk setiap harga  
B. jika  maka  
C. jika  maka  
D. jika  maka  
E. jika  maka  

 

46. SNM PTN 2009 
Diantara pasangan fungsi  dan  berikut yang 
memenuhi  untuk setiap  adalah 
A.  dan  
B.  dan  
C.  dan  
D.  dan  
E.  dan  

 

47. USM ITB 2009 
Jika  maka  diperoleh 
dari grafik  yang 
A. digeser ke kanan 2 satuan dan ke bawah 4 satuan 
B. digeser ke kiri 2 satuan dan ke bawah 4 satuan 
C. digeser ke kanan 2 satuan dan ke bawah 10 satuan 
D. digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 10 satuan 
E. digeser ke kanan 2 satuan dan ke atas 4 satuan 
 

UMB PTN 2009 
Bacaan digunakan untuk menjawab soal nomor 48 sampai 
dengan nomor 50 
 
Pada suatu selang waktu tertentu besarnya biaya total untuk 
produksi dan pemasaran  ribu barang diperkirakan sekitar 

 juta rupiah, yang rumus hampirannya adalah 
,  

Perkiraan biaya produksi dan pemasaran untuk 3 ribu 
barang adalah  juta rupiah, sehingga biaya rata-
rata per satuan barang adalah 

 

 
48. Jika pada selang waktu tertentu biaya rata-rata 

persatuan barang adalah 27 ribu rupiah, maka 
banyaknya barang yang dipasarkan adalah  ribu 
barang, dengan  
A. 2   D. 5  
B. 3   E.  6 
C. 4 

 

49. Jika pada selang waktu tertentu saat diproduksi  ribu 
barang biaya rata-rata per satuan barang sama dengan 
laju perubahan biaya total untuk produksi dan 
pemasarannya terhadap besarnya produksi, maka  
A. 2   D. 5  
B. 3   E. 6 
C. 4 
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50. Jika biaya rata-rata per satuan barang untuk produksi 
dan pemasaran  ribu barang adalah , maka 
kurvanya adalah gambar 
A.    D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.    E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bahasa Indonesia 15 butir 

 
51. SNM PTN 2008  

Kalimat yang termasuk kalimat yang baik dan benar 
adalah  
A. Orang-orang yang menduduki lapisan atas yang 

banyak memiliki pengaruh besar dalam 
menentukan arah kebijakan politik negara 

B. Kerja pada tingkat praktik sosial menampakkan 
heterogenitas dan tersedia sistem klasifikasinya 
dalam terminologi setempat 

C. Setelah mempersandingkan konsep serta kategori 
berdasarkan perspektif keilmuan, penelitian ini 
menemukan suatu tipologi budaya kerja petani  

D. Heterogenitas budaya kerja petani tak sepenuhnya 
dikarenakan pertimbangan-pertimbangan ekonomi 
sebagaimana yang diduga oleh sejumlah ahli  

E. Pada tingkatan arus utama, memperlihatkan 
kecenderungan bahwa latar belakang posisi 
ekonomi memainkan peran yang mempengaruhi 
budaya petani  

 

52. UM UGM 2009 
Dalam era globalisasi ini komputer telah dipergunakan 
dalam banyak bidang kehidupan, misalnya dalam 
bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, 
termonuklir, perbankan, transportasi, dan sensus 
penduduk. Ditinjau dari segi ukurannya, komputer yang 
dipergunakan itu cukup bervariasi, mulai dari komputer 
mini, misalnya jam tangan digital, kalkulator dan 
telepon seluler; komputer mikro, misalnya laptop dan PC 
(personal computer); hingga komputer makro, misalnya 
server dalam unit-unit LAN (Local Area Network) dan 
mainframe yang biasa dipergunakan di bank-bank atau 
perusahaan-perusahaan besar lainnya. 
Paragraf di atas  dapat diringkas menjadi 
A. Komputer menjadi bagian penting dalam era 

globalisasi.  
B. Komputer yang dipakai dalam kehidupan sehari-

hari memiliki ukuran bervariasi. 
C. Komputer digunakan dalam berbagai bentuk dan 

bidang kehidupan. 
D. Komputer menjadi perangkat penting dalam 

mempermudah pekerjaan manusia. 
E. Komputer digunakan di bank-bank dan 

perusahaan-perusahaan besar. 
 

53. SNM PTN 2008  
Dalam kalimat berikut terdapat kesalahan penyerapan 
EYD, KECUALI 
A. Nama zat kimia yang disebut thalium kembali 

menjadi buah bibir, setelah adanya percobaan 
pembunuhan terhadap mantan  mata-mata Rusia, 
Alexander Litvinenko  

B. Kondisi Litvinenko makin buruk, jumlah sel darah 
putihnya nyaris nol, sehingga dokter 
menyimpulkan, bahwa racun thalium telah 
menyerang sumsum tulang Litvinenko  

C. Pembangunan dalam bidang apa pun tidak akan 
berjalan lancar jika tidak didukung sumber daya 
manusia (SDM) yang berakhlak mulia serta 
berperilaku jujur dalam melaksanakan setiap 
amanah yang diberikan  

D. Larangan praktek pelayanan kesehatan pasien bagi 
mantra kesehatan dan perawat sudah final  

E. Sekarang, makin banyak orang menggeluti dunia 
fotografi, baik sebagai profesi atau sekadar hobi  

 
54. SNM PTN 2008 

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perkembangan 
penggunaan varietas padi ketan unggul di Indonesia 
relatif lambat. Hal ini ditunjukkan  oleh rendahnya 
angka serapan pemanfaatan benih padi ketan varietas 
Lusi, Ketonggo, dan Setail. Belum banyak petani yang 
mengetahui ketiga varietas padi ketan ini, apalagi 
menanamnya. Kondisi ini tidak lepas dari lambatnya 
penyampaian informasi ketersediaan varietas tersebut 
kepada petani. Selain itu, iklim usaha beras ketan 
tampaknya juga belum mendukung. 
Paragraf tersebut dikembangkan dari kalimat inti  
A. Perkembangan penggunaan varietas padi ketan 

unggul lambat  
B. Banyak petani yang belum mengetahui varietas 

padi ketan  
C. Lambatnya penyampaian informasi dan iklim usaha 

beras ketan belum mendukung  
D. Rendahnya angka serapan pemanfaatan 

penggunaan varietas padi ketan unggul  
E. Hasil penelitian menunjukkan lambatnya 

perkembangan penggunaan varietas padi ketan 
unggul     
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55. UM UGM 2009 
Kalimat yang efektif adalah 
A. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh 

peneliti dan tenaga teknisi dari lokasi penelitian 
diperoleh dengan cara mewawancarai dan 
menyebarkan kuesioner kepada informan. 

B. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh 
peneliti dan dibantu tenaga teknisi dari lokasi 
penelitian diperoleh dengan metode wawancara 
dan kuesioner kepada informan. 

C. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh 
peneliti dengan asisten tenaga teknisi dari lokasi 
penelitian diperoleh dengan metode wawancara 
dan kuesioner kepada informan. 

D. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan peneliti 
dan dibantu tenaga teknisi dengan datang 
langsung ke lokasi penelitian diperoleh dengan 
metode wawancara dan kuesioner kepada 
informan. 

E. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh 
peneliti dan tenaga teknisi diperoleh lewat 
wawancara dan kuesioner. 
 

56. SNM PTN 2009 
Indonesia memang bangsa yang plural dalam berbagai 
hal sehingga disebut sebagai bangsa yang berbasis 
multikultural. Tuhan memberi ruang bagi perkem-
bangan pluralitas sejak manusia diciptakan. Tuhan 
menciptakan manusia beragam rupa, berbangsa-
bangsa, bersuku-suku  agar kembali ke pangkal 
eksistensinya sebagai homosociu. Manusia bermula dari 
umat yang satu, yakni berdatuk Adam, bernenek Hawa. 
Ia datang dari ‘Yang Tunggal’ dan akan selalu kembali 
kepada ‘Yang Tunggal’. Manusia secara alamiah akan 
berhubungan satu dengan yang lainnya. Meskipun 
dalam suatu episode perjalanan kehidupan duniawi 
yang fana ini mereka tergesek friksi, tercabik konflik, 
akhirnya mereka kembali berdamai. (Majalah Lionmag, 
volume III, Oktober 2008)   
Gagasan utama paragraf di atas adalah 
A. Indonesia merupakan bangsa yang multikultural.  
B. Pluralitas manusia terjadi sejak diciptakan.  
C. Manusia harus kembali ke pangkal eksistensinya.  
D. Manusia saling berhubungan dengan sesamanya 
E. Manusia pada hakikatnya cinta damai.  

 
57. SIMAK UI 2009  

Pemberantasan narkoba adalah paling utama karena  
dapat mengancam generasi muda yang menjadi penerus 
bangsa. 
Kalimat di atas tidak baku. Kalimat tersebut dapat  
diperbaiki  menjadi 
A. Pemberantasan narkoba adalah merupakan hal 

utama karena dapat mengancam generasi muda 
yang menjadi penerus bangsa 

B. Pemberantasan narkoba merupakan paling utama 
karena dapat mengancam generasi muda penerus 
bangsa  

C. Pemberantasan narkoba adalah yang terutama 
karena dapat mengancam generasi muda yang 
menjadi penerus bangsa 

D. Pemberantasan narkoba merupakan hal yang 
utama karena narkoba dapat mengancam generasi 
muda yang menjadi penerus bangsa 

E. Pemberantasan narkoba merupakan hal terutama 
karena mengancam generasi muda yang menjadi 
penerus bangsa 

 

58. SNM PTN 2009 
Berikut ini adalah identitas buku yang digunkan sebagai 
sumber pustaka.  

 
Judul buku Penulis Penerbit Kota Tahun 

1. Pesona Grafika 
Harbina 

Astiri 
Surya 

Pustaka 
Surabaya 2008 

2. Menjadi  Pelajar 
Yuma 

Arridwan 
Media 

Perkasa 
Yogyakarta 2008 

3. Apresiasi Puisi 
Herman 

J. Waluyo 
PT 

Gramedia 
Jakarta 2006 

 
Manakah penulisan daftar pustaka yang tepat untuk 
buku-buku di atas?  
A. Arridwan, Yuma, 2008, Menjadi Pelajar, Yogyakarta ; 

Media Perkasa.  
Astiri, Harbina, 2008, Pesona Grafika, Surabaya; Surya  
Pustaka.  
Waluyo, Herman J, 2006, Apresiasi Puisi, Jakarta; PT  
Gramedia.   

B. Astiri, Harbina. 2008. Pesona Grafika. Surabaya, Surya 
Pustaka.  
Arridwan, Yuma. 2008. Menjadi Pelajar. Yogyakarta,  
Media Perkasa. 
Waluyo, Herman J. 2006. Apresiasi Puisi. Jakarta, PT  
Gramedia.   

C. Arridwan, Yuma. 2008. Menjadi Pelajar. Yogyakarta: 
Media Perkasa. 
Astiri, Harbina. 2008. Pesona Grafika. Surabaya: Surya  
Pustaka.  
Waluyo, Herman J. 2006. Apresiasi Puisi. Jakarta: PT  
Gramedia.   

D. Astiri, Harbina. 2008. Pesona Grafika. Surabaya: Surya 
Pustaka.  
Arridwan, Yuma. 2008. Menjadi Pelajar. Yogyakarta:  
Media Perkasa. 
Waluyo, Herman J. 2006. Apresiasi Puisi. Jakarta: PT  
Gramedia.   

E. Harbina, Astiri. 2008. Pesona Grafika. Surabaya: Surya 
Pustaka.  
Waluyo, Herman J. 2006. Apresiasi Puisi. Jakarta: PT  
Gramedia.   
Yuma, Arridwan. 2008. Menjadi Pelajar. Yogyakarta:  
Media Perkasa. 

 
59. SIMAK UI 2009  

Walaupun petugas keamanan sering merazia, tetapi 
pedagang kaki lima tetap bermain kucing-kucingan.  
Pemakaian kata walaupun dan tetapi pada kalimat di 
atas tidak tepat. Kalimat tersebut dapat diperbaiki 
menjadi 
A. Walaupun petugas keamanan sering melakukan 

razia, namun pedagang kaki lima tetap bermain 
kucing-kucingan.  

B. Meskipun petugas keamanan sering melakukan 
razia, tetapi  pedagang kaki lima tetap bermain 
kucing-kucingan.  

C. Petugas keamanan sering melakukan razia, 
meskipun pedagang kaki lima tetap bermain 
kucing-kucingan.  

D. Walaupun  petugas keamanan sering melakukan 
razia, pedagang kaki lima tetap bermain kucing-
kucingan.  

E. Petugas keamanan sering melakukan razia, 
sehingga pedagang kaki lima tetap bermain 
kucing-kucingan.  
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60. SIMAK UI 2009  
Untuk mendongkrak jumlah penonton, Barcelona 
menurunkan harga tiket beberapa laga, terutama di 
Piala Raja.  
Inti kalimat tersebut adalah 
A. Cara Barcelona mendongkrak jumlah penonton  
B. Barcelona menurunkan harga tiket beberapa laga  
C. Barcelona menurunkan harga tiket Piala Raja  
D. Barcelona mendongkrak jumlah penonton 
E. Tujuan Barcelona menurunkan harga tiket     

 
61. SIMAK UI 2009  

Kejadian itu mencoreng …… pemerintah dalam 
pelaksanaan ibadah haji.  
Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat 
di atas adalah 
A. prioritas  
B. stabilitas  
C. kreativitas  
D. kredibilitas 
E. fasilitas 

 
62. UM UGM 2009 

Kata jual yang bermakna literal terdapat dalam kalimat 
A. Sejarah membuktikan bahwa sebagian pribumi 

menjual bangsanya sendiri pada tangan penjajah. 
B. Kau tidak akan mendapat jodoh kalau terlalu jual 

mahal. 
C. Bagi sebagian anak muda, blog adalah media 

untuk jual tampang. 
D. Para penipu berkedok hadiah biasanya menjual 

nama perusahaan tertentu. 
E. Oknum paramedik  di RS swasta itu terlibat aksi jual 

beli gigi palsu. 
 

63. SIMAK UI 2009 
Masalah eutanasia kini sedang ramai diperdebatkan 
orang. Beberapa saat yang lalu, kita tercengang kembali 
atas berita upaya pengesahan eutanasia dalam hukum 
Belanda. Seseorang yang menderita penyakit yang tak 
terobati berhak memilih mati untuk mengakhiri 
penderitaannya dan UU yang menjamin  hak tersebut 
perlu disahkan. Angket yang disebarkan pun 
menunjujjan paling sedikit tiga perempat penduduk 
Belanda cenderung memilih hak individu unutk mati. 
Persentase ini mengecewakan kaum rohaniawan di sana  
yang selama ini berusaha dengan kukuh dan sengit 
memerangi upaya bunuh diri.  
Pernyataan yang sesuai dengan kutipan di atas adalah 
A. Sebagian besar penduduk di Belanda menyetujui 

eutanasia 
B. Sebagian besar penduduk di Belanda kecewa 

terhadap pelaksanaan eutanasia 
C. Sebagian besar penduduk di Belanda mentolerir 

eutanasia 
D. Sebagian besar penduduk di Belanda 

memperdebatkan eutanasia 
E. Sebagian besar penduduk di Belanda menerapkan 

eutanasia 
 

64. SIMAK UI 2009 
Makna gabungan kata merdeka berdaulat dapat juga  
dilihat pada gabungan kata dalam kalimat 
A. Mereka mengobrol sambil sesekali bersenda gurau  
B. Kami merasa senasib sepenanggungan  
C. Orang itu malu-malu kucing ketika dipersilakan 

makan oleh tuan rumah  
D. Dia menjadi hilang semangat setelah mengetahui 

pembalap unggulannya kalah  
E. Pelari itu bersiap-siap sambil pasang kuda-kuda.   

65. SIMAK UI 2009 
Aktivitas anak Gunung Krakatau di selat Sunda 
menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dalam dua 
hari terakhir ini. Setidaknya, Selasa, kemarin, terjadi 
gempa vulkanik dalam dan dangkal di kawah gunung 
sebanyak 32 kali, lebih tinggi dibanding biasanya yang 
hanya 2-9 kali. Peningkatan aktivitas tersebut terjadi 
sejak Selasa, pukul 00.00 WIB. Akibat peningkatan 
aktivitas ini, Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi meningkatkan statusnya menjadi 
Waspada (level II) dari status aktif normal (level I).  
Kutipan di atas dapat diungkapkan dengan kalimat 
A. Aktivitas anak Gunung Krakatau di Selat Sunda 

meningkat dalam dua hari terakhir sehingga 
statusnya menjadi level II  

B. Aktivitas anak Gunung Krakatau di Selat Sunda 
diakibatkan terjadinya gempa vulkanik dalam dan 
dangkal sebanyak 32 kali 

C. Aktivitas anak Gunung Krakatau meningkat 
sehingga Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 
meningkatkan statusnya 

D. Aktivitas anak Gunung Krakatau meningkat 
sehingga statusnya menjadi Waspada II  

E. Aktivitas anak Gunung Krakatau di Selat Sunda 
meningkat sehingga Direktorat Vulkanologi dan 
Mitigasi meningkatkan status.  

 

 Bahasa Inggris 15 butir 

 
SNM PTN 2009 
Bacaan digunakan untuk menjawab soal nomor 66 sampai 
dengan nomor 70 
 

Some people go to work each day and then come home. 
They do it from time to time like this. They spend time with 
their family and friends after work. Maybe they watch TV or 
go to a movie. Sometimes they exercise or read. Some others 
enjoy their togetherness with their family in the living room 
telling day’s experience. This is their life. But for other people, 
this isn’t enough. They look around their neighborhoods and 
see people with terrible hardships : sickness, loneliness. Other 
people see problems with the environment. Many people 
want to help. They volunteer. They give some of their time to 
help others. 

Volunteer help other people in many ways. Some visit 
sick and lonely people. Some give their friendship to children 
without parents. Some build houses for homeless people. Still 
others share their time by helping those of the victims of 
natural disaster. Others sit and hold babies with AIDS. 

Andy Lipkis was at a summer camp when he planted his 
first tree. He began to think about the environment. In many 
countries, people were cutting down trees recklessly. As a 
result, landslides, floods, and other natural disasters occurred, 
killing many people, damaging their properties, and washing 
their villages away. Andy Lipkis was worried about this. In 
1974, he started a group, TreePeople, to plant many kinds of 
tree: pine, elm, cypress, and eucalyptus. Today there are are 
thousands of members of TreePeople, and more joing every 
day. They plant millions of trees everywhere. 
 
66. What is the topic of the passage? 

A. Volunteering work 
B. Effective time spending 
C. Saving the environment 
D. TreePeople’s activities 
E. Living with hardships 
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67. According to the passage, the difference between 
volunteers and non-volunteers is that 
A. volunteers come back home very late almost 

everyday 
B. non-volunteers donate some money to homeless 

people 
C. most of volunteers have part-time jobs to earn a 

living 
D. volunteers do not spend time with their families 

and friends 
E. non-volunteers do not spend their spare time to 

help others 
 

68. Based on the information in the passage above, what is a 
relevant question raised? 
A. What would a volunteer possibly do in case off 

refugees as war victims? 
B. Why do people volunteer as a part of their 

environmental concern? 
C. A part from planting trees, what do TreePeople do 

as their volunteering work? 
D. How would volunteers earn their living to fulfill 

they daily needs? 
E. Why should Andy Lipkis experience hardship as a 

volunteer in TreePeople? 
 

69. The following statements are true about the passage, 
EXCEPT 
A. people do activities in many different ways 
B. people have different concern about environment 
C. non-volunteers spend their time with their family 
D. Andy Lipkis’ groups pay attention to environment 
E. non-volunteers are willing to help others 

 

70. The paragraph following this passage most likely 
contains some information on 
A. other activities done Andy Lipkis’ group 
B. countries where we can find TreePeople. 
C. other names of TreePeople members 
D. other activities done by volunteers. 
E. Andy Lipkis’ experience as a volunteer. 

 

71. SNM PTN 2008 
For the past fewyear last decade the rate of crime has 
been high due to the increase in the rate of 
unemployment. To day people wish that today the local 
government _____ first priority to the solution of this 
problem. 
A. gives   D. should give 
B. would give  E. had given 
C. will give 

 
72. SNM PTN 2008 

 “You didn’t like the horror film you saw yesterday, did 
you?” 
“You’re right. I really wish _____ 
A. I did not see it   
B. I would not see it   
C. I have not seen it 
D. I had not seen it 
E. I would not have seen it 

 

73. SNM PTN 2008 
“Your car is badly damaged; I need more than two days 
to repair it’ [‘It’s OK,_________, then.’] 
A. take your time 
B. you cannot finish it 
C. finish it on time 
D. you need two days 
E. do not repair it 

74. SNM PTN 2008 
 “I’m ashamed because now all my family secrets are 
exposed in court. 
“ You _____ your neighbour for such a trival case. 
A. had better sue 
B. should not have sued 
C. might not have sued 
D. would rather sue 
E. could not have sued 

 
 

75. SNM PTN 2008 
So far this term, the student in the writing class have 
learned how to write thesis statement, _____ and 
summarize their conclusions. 
A. their materials organization 
B. the organizing of their materials 
C. organize their materials 
D. the organization of their materials 
E. how their materials are organized 

 
 

SIMAK UI 2009 
Bacaan digunakan untuk menjawab soal nomor 76 sampai 
dengan nomor 80 
 
Society in the United States has tried to encourage most of 
its immigrant minority groups, particularly those that are 
white, to join mainstream society. Historically, it has done this 
in two ways, ___(76)___ by figurative speech. First, the melting 
pot (from the container in which metals are melted to make 
such alloys as steel ) is a term for American society 
suggesting that the people of different nations have given up 
their distinctive ways to become members of the dominant 
culture through ___(77)___, the process by which people 
become like others around them, taking their norms as their 
own. ___(78)___, the salad bowl refers to the idea of cultural 
pluralism in which mainstream society acknowledges there is 
value in preserving the ___(79)___ of the subcultures that 
comprises it. In this time, minority groups are encouraged to 
maintain unique identities within the larger culture, and 
society accepts ___(80)___ as part of its own definition. 

 
76. A.    described  

B. description  
C. describing 
D. descriptive 
E. descriptively 

 
77. A.    socialization  D. involvement 

B. observation  E. polarization 
C. assimilation 

 
78. A.    Similarly   

B. As an example  
C. Therefore 
D. Secondly 
E. In one instance 

 
79. A.    uniqueness  D. significance 

B. selectivity  E. differences 
C. exclusiveness 

 
80. A.    divergence  

B. diverse  
C. diversity 
D. diversify 
E. diversification 

 



 TRYOUT EXTERN | IPS  14 
 

LBB SSCIntersolusi KODE SOAL | 25 Ahad, 15 November 2009 di SMA Negeri 1 Surakarta 

 

 Ekonomi 10 butir 

 
81. SNM PTN 2008 

Jika harga daging ayam mengalami peningkatan 
sebesar 22 % dan disertai dengan penurunan kuantitas 
yang diminta hingga 25%, maka hal ini 
mengindikasikan bahwa permintaan terhadap daging 
ayam 
A. elastis   D. unitary elastis  
B. inelastis   E. inelastis sempurna 
C. elastis sempurna 

 
82. UM UGM 2009 

Dalam perekonomian sederhana 2 sektor, diketahui 
bahwa fungsi konsumsi adalah C= 200 + 0,8 y, maka 
A. Multiplier ekonomi = 0,8 
B. Multiplier ekonomi = 200 
C. Multiplier ekonomi = 1,25 
D. Multiplier ekonomi = 5 
E. Multiplier ekonomi = 0,2 

 
83. SPMB 2007 

Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan 
average tital cost sebesar Rp 15.000,00. Untuk 
berproduksi perusahaan harus mengeluarkan fixed cost 
sebesar Rp 35.000,00. Besarnya average variable cost 
adalah 
A. Rp 5.000,00  D. Rp 20.000,00 
B. Rp 10.000,00  E. Rp 25.000,00 
C. Rp 15.000,00 

 
84. SNM PTN 2009 

Perusahaan membeli mesin untuk kegiatan produksi 
seharga Rp 150.000.000,00; biaya pemasangan, 
percobaan, dan lain – lain sebesar Rp30.000.000,00;dan 
usia ekonomis selama 5 tahun tanpa nilai residu. 
Jika penyusutan menggunakan metode jumlah angka 
tahun, besarnya penyusutan tahun keempat adalah 
A. Rp 12.000.000,00  D. Rp 48.000.000,00 
B. Rp 24.000.000,00  E. Rp 60.000.000,00 
C. Rp 36.000.000,00 
 

85. SNM PTN 2008 
Pada tanggal 12 September 2006 perusahaan membeli 
barang dagangan senilai Rp 10.000.000,00 dengan 
syarat 2/10,n/30. Jika pelunasan dilakukan pada tanggal 
29 September 2006 maka jurnalnya adalah 
A. hutang dagang Rp 9.800.000,00 

kas  Rp. 9.800.000,00 
B. hutang dagang Rp 10.000.000,00 

kas  Rp. 9.800.000,00 
pot.pembelian Rp.    200.000,00 

C. hutang dagang Rp 10.000.000,00 
kas  Rp. 9.000.000,00 
pot.pembelian Rp. 1.000.000,00 

D. hutang dagang Rp 10.000.000,00 
kas  Rp. 7.000.000,00 
pot.pembelian Rp. 3.000.000,00 

E. hutang dagang Rp 10.000.000,00 
kas  Rp. 10.000.000,00 

 
86. SNM PTN 2008 

Gambar garis biaya variabel dalam grafik selalu dimulai 
dari titik nol. 

SEBAB 
Biaya variabel adalah biaya total dikurangi dengan 
biaya tetap 
 
 

UMB–PTN 2009 
Bacaan digunakan untuk menjawab soal nomor 87 sampai 
dengan nomor 88 
 
Pak Danu adalah seorang wiraswasta yang berada dalam 
pasar persaingan sempurna. Sebagai pengusaha, ia berupaya 
memaksimumkan laba dengan biaya yang serendah-
rendahnya. Ia memproduksi barang sebanyak 500 unit 
dengan biaya rata – rata Rp3.800,00, biaya variabel rata – rata 
Rp3.000,00, dan biaya marginal sebesar Rp3.600,00. 
 
87. Dari kalimat yang di garisbawahi 

A. menurut saya merupakan hukum ekonomi bagi 
produksi  

B. menurut saya merupakan asas ekonomi bagi 
produsen 

C. menurut saya merupakan prinsip ekonomi bagi 
produsen 

D. saya tidak setuju kalau disebut sebagai prinsip 
ekonomi bagi produsen, karena seharusnya “ ingin 
mencapai laba maksimum dengan biaya tertentu” 

E. tidak mungkin dicapai oleh produsen, karena 
dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat 
diperoleh laba (walaupun dalam jangka pendek), 
karena terdapat banyak sekali perusahaan, mudah 
untuk masuk ke dalam industri, dan barangnya 
merupakan barang homogen. 

 
88. Pada kondisi keseimbangan perusahaan, perusahaan pak 

Danu menjual barang yang dihasilkan dengan harga per 
unitnya 
A. Rp    800,00    
B. Rp 3.000,00   
C. Rp 3.600,00 
D. Rp 3.800,00 
E. tidak dapat dihitung(data tidak lengkap) 

 
UMB PTN 2009 
Bacaan digunakan untuk menjawab soal nomor 89 sampai 
dengan nomor 90 
 
Gejala inflasi dapat dilihat dari kenaikan harga barang– 
barang dan jasa secara umum. Hal ini sangat berkaitan 
dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang atau 
jasa yang diperdagangkan. Inflasi akan menurunkan nilai 
atau daya beli uang. Indonesia menghadapi inflasi sebesar 
8% pada tahun 2007.Diharapkan tahun 2009 inflasi bisa 
turun mengingat bahwa pemerintah telah menurunkan 
harga BBM hingga tiga kali. Namun harapan tersebut masih 
menjadi tanda tanya karena tahun 2009 Indonesia 
menyelenggarakan Pemilu legislatif dan presiden. 
 
89. Berdasarkan bacaan di atas, besarnya tingkat inflasi 

Indonesia tersebut dapat dikategorikan inflasi 
A. sangat berat  
B. berat  
C. sedang 
D. ringan 
E. sangat ringan 

 
90. Selain dengan cara sebagaimana disebutkan oleh 

kalimat kelima pada bagian di atas, guna mengendalikan 
inflasi pemerintah dapat melakukan kebijakan 
A. fiskal kontraktif dan moneter ekspansif  
B. fiskal kontraktif dan moneter kontraktif 
C. fiskal ekspansif dan moneter kontraktif 
D. fiskal ekspansif dan moneter ekspansif 
E. fiskal ekspansif dan moneter intensif 
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 Geografi 10 butir 

 
91. UM UNDIP 2009 

Rhoad Murphey mengemukakan tiga pokok ruang 
lingkup studi geografi. Dari ketiga pokok tersebut yang 
merupakan studi paling komprehensif dan terintegrasi 
adalah 
A. persebaran dan hubungan manusia di permukaan 

bumi 
B. kerangka regional dan analisis wilayah 
C. interaksi masyarakat dengan lingkungan fisik 
D. hubungan fenomena keruangan 
E. persebaran keruangan di muka bumi 

 
92. SNM PTN 2009 

Di Indonesia ditemukan berbagai macam barang 
tambang. Tambang minyak bumi ditemukan di 
Kalimantan Timur, gas alam di Aceh, emas di Papua, dan 
sebagainya. Prinsip yang digunakan geografi dalam 
mengkaji hal tersebut adalah 
A. deskripsi   D. distribusi 
B. kolerasi   E. korologi 
C. interelasi 

 
93. UM UGM 2009 

Vegetasi khas daerah tundra adalah 
A. Hutan conifer  D. Padang rumput 
B. Hutan pinus  E. Padang belukar 
C. Hutan heterogen 

 
94. SIMAK UI 2009 

Negara-negara yang tergolong maju dalam penerapan 
teknologi pertanian di kawasan Asia Tenggara dan Asia 
Timur adalah 
A. Korea Selatan, Thailand, dan Jepang 
B. Indonesia, Korea Selatan, dan China 
C. Korea Utara, Malaysia, Indonesia 
D. Cina, Indonesia dan Vietnam 
E. Thailand, dan Jepang dan Vietnam 

 
95. UM UGM 2009 

Keunggulan teknologi informasi geografis (SIG) dalam 
membantu pengembangan ilmu geografi adalah dalam 
analisis data wilayah secaya spasial 

SEBAB 
Salah satu analisis geografi yang menjadi central adalah 
pendekatan spasial atau keruangan dengan objek kajian 
wilayah, sedang pendekatan ekologikal dan kompleks 
wilayah sebagai pendukung pendekatan spasial 
 
 

96. UM UNDIP 2009 
Palung Jawa merupakan fenomena apabila dua lempeng 
saling bertumbuk 

SEBAB 
Tumbukan kedua lempeng menyebabkan terjadinya 
penurunan pada daerah tumbukan 
 

97. SNM PTN 2009 
Urbanisasi di negara sedang berkembang yang sudah 
melampaui daya dukung kota tampak pada 
1) banyaknya penduduk di sektor industri 
2) banyaknya slum area  
3) adanya heterogenitas fungsi bangunan 
4) adanya evolusi kota 

 

98. UM UGM 2009 
Pantai delta dapat terjadi karena kondisi 
1) Proses erosi pada bagian hulu sungai dan 

sedimentasi pada bagian hilir 
2) Amplitudo pasang-surut kecil 
3) Longshore current kecil 
4) Ombak besar 
 

UMB PTN 2009 
Bacaan digunakan untuk menjawab soal nomor 99 sampai 
dengan nomor 100 
 

Penduduk di hampir semua wilayah Indonesia merasakan 
panasnya udara pada siang hari dan dinginnya udara pada 
malam hari. Orang yang tinggal di daerah pantai merasakan 
panas sepanjang hari dan sebaliknya yang tinggal di daerah 
pegunungan merasa udaranya lebih dingin. Mengapa 
demikian ? Hal ini terkait dengan kondisi atmosfer, salah satu 
komponen geosfer. 

Berapa suhu udara, kelembapan udara di atmosfer, 
bagaimana pengaruh ketinggian lokasi di permukaan bumi 
terhadap udara di atmosfer, dan pertanyaan lain mendorong 
manusia terus melakukan penelitian tentang atmosfer ini. 
Bumi yang kita huni ini memiliki lapisan pelindung berupa 
lapisan udara, yang tanpa ini, manusia dan makhluk lain tidak 
bisa hidup. Lapisan udara inilah yang disebut atmosfer.. 

Cuaca dan iklim sama-sama merupakan gambaran 
keadaan udara atau atmosfer, yang memiliki unsur sama, 
yaitu suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, angin, 
awan, dan curah hujan. Perhatikan fenomena di bawah ini. 
1. Suatu hari kota Jogja keadaan atmosfer cukup cerah dan 

tidak ada awan sama sekali. Suhu udara saat itu cukup 
panas dan membuat  gerah. Sedangkan pada saat yang 
sama kota Bogor dilaporkan kondisi atmosfer banyak 
terdapat awan cumulus dan lama-kelamaan menjadi 
awan cumulonimbus, pertanda akan turun hujan lebat. 

2. Seorang sarjana pertanian akan mengembangkan suatu 
jenis tanaman di suatu daerah. Kemudian dia 
mengumpulkan data antara lain data curah hujan untuk 
periode beberapa tahun di daerah itu. Setelah dihitung, 
dirata-ratakan, dan menggunakan beberapa parameter 
dan minus, ia memperoleh hasil dan menentukan bahwa 
daerah tersebut sangat basah. Tidak ada satu bulan pun 
berupa bulan kering (menurut ketentuan hujan <60 mm 
yang dianggap bulan kering). 

 
99. Berdasarkan pada contoh fenomena tersebut, keadaan 

kota Jogja dan Bogor berhubungan dengan 
A. iklim   D. geothermal 
B. cuaca   E. bentang alam 
C. musim 

 
100. Seorang sarjana pertanian yang mau mengembangkan 

suatu jenis tanaman di wilayah Mataram/Lombok, 
menemukan curah hujan rata-rata sebagai berikut 
Januari - 403 mm  Juli  - 65 mm 
Februari - 239 mm  Agustus  - 91 mm 
Maret - 178 mm  September   - 53 mm 
April  - 138 mm  Oktober  - 110 mm 
Mei  - 121 mm  Nopember   - 119 mm 
Juni  - 79 mm  Desember   - 250 mm 

Menurut pembagian iklim dari Schmidt-Ferguson, 
wilayah itu termasuk pada tipe 
A. A (sangat basah)   
B. B (basah)  
C. C (agak basah) 
D. E (sedang) 
E. F (sangat kering) 
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 Sejarah 10 butir 

 
101. UMB  PTN 2009 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia pernah 
terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Latar belakang 
utama pemicu konfrontasi tersebut adalah 
A. Pembentukan Federasi Malaysia 1963 
B. Masuknya Singapura dalam Federasi Malaysia 
C. Masalah perbatasan  
D. Perebutan pulau Sipadan – Ligitan  
E. Di hukum matinya marinir KKO Usman dan Harun 

 
102. UMB – PTN 2009 

Bentuk akulturasi kebudayaan Islam dengan budaya 
lokal terlihat pada bangunan keagamaan yaitu masjid. 
Bagian masjid yang sangat terpengaruh oleh bangunan 
kuil yang di sebut meru adalah 
A. Bagian menara masjid 
B. Bagian serambi masjid 
C. Bagian atap masjid 
D. Bagian pelataran masjid 
E. Bagian tempat khutbah 

 
103. SPMB 2007 

Untuk mempersempit ruang gerak sekaligus 
menghentikan perlawanan Pangeran Diponegoro, pihak 
Belanda menggunakan strategi yang di kenal dengan 
nama  
A. Cultuurstelsel  
B. Bentengstelsel  
C. Preangerstelsel 
D. Landelijkstelsel 
E. Guerillasstelsel 

 
104. SPMB 2007 

“ Als I keens Nederlander Was” (Andaikan Aku Seorang 
Belanda) adalah artikel yang di tulis oleh Suwardi 
Suryaningrat sebagai protes terhadap rencana  
A. diselenggarakannya Cultuurstelsel 
B. pemilihan anggota Volksraad 
C. pemilihan anggota Gemeenteraad 
D. peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari 

Perancis 
E. peringatan 300 tahun berdirinya VOC 

 
105. SNM PTN 2009 

Alasan pembentukan Pemerintah Darurat Republik 
Indonesia yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara 
adalah 
A. Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan 

pemerintahan akibat agresi militer Belanda II 
B. Kabinet Hatta sedang mengalami demisioner  
C. Pemerintah kolonial Belanda sedang menerapkan 

keadaan darurat 
D. Serangan militer Belanda didukung oleh Sekutu 
E. Konferensi meja bundar tidak memuaskan 

masyarakat Indonesia 
 

106. SNM PTN 2008 
Dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia 
(GAPI) pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan  
A. Indonesia bersatu 
B. Indonesia merdeka 
C. Indonesia raya  
D. Indonesia berparlemen 
E. Indonesia berbendera merah putih 

 

107. SNM PTN 2008 
Tujuan Petisi Sutardjo yang di ajukan di Volksraad 
adalah 
A. menuntut perlakuan yang sama dengan bangsa– 

bangsa asal Cina dan Belanda 
B. penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial 

Belanda kepada bangsa Indonesia 
C. agar penjajah Belanda tidak melakukan diskriminasi 

terhadap bangsa Indonesia 
D. menuntut kesempatan pendidikan tinggi bagi 

seluruh bangsa Indonesia 
E. menentang kebijakan politik gubernur jenderal de 

Jonge yang sangat menekan pergerakan rakyat 
Indonesia 
 

108. SNM PTN 2009 
Munculnya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis 
yang berperang dengan Inggris sempat berpengaruh 
terhadap pemerintahan kolonial di Indonesia, yaitu 
diangkatnya Daendeles sebagai gubernur jenderal pada 
tahun 1811-1816. 

SEBAB 
Gubernur Jenderal Daendels membangun jalan raya 
yang menghubungkan Anyer-Panarukan sebagai basis 
untuk mempertahankan pulau Jawa dari kemungkinan 
serangan Inggris 

 
109. UMB  PTN 2009 

Pada akhir abad ke-19, ideologi liberalisme mulai 
berpengaruh di Indonesia. Wujud liberalisme itu dapat 
diketahui dari  
1) Pemberlakuan Undang–Undang Agraria tahun 

1870 
2) Perlawanan–perlawanan terhadap kolonialisme 
3) Penanaman modal swasta asing di Indonesia 
4) Pengenalan jenis-jenis tanaman baru seperti kopi 

dan indigo 
 

110. SNM PTN 2009 
Tujuan Napoleon Bonaparte mengumumkan kebijakan 
Continental Stelsel setelah menduduki Berlin tahun 1806 
adalah 
1) menggalang kerjasama dengan Inggris dalam 

menghadapi para bangsawan yang ingin 
mempertahankan sistem pemerintahan monarki 
absolut. 

2) melakukan blockade ekonomi terhadap Inggris 
3) mengimpor produk Inggris untuk memperkuat 

perekonomian negara – negara kontinental 
4) melakukan perang ekonomi terhadap Inggris 

dengan melarang kerjasama negara – negara di 
daratan Eropa melakukan ekspor dan impor 
dengan Inggris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TRYOUT EXTERN | IPS  17 
 

LBB SSCIntersolusi KODE SOAL | 25 Ahad, 15 November 2009 di SMA Negeri 1 Surakarta 

 

 Sosiologi 10 butir 

 
111. SNM PTN 2009 

Tiga tahapan yang perlu dilalui oleh bangsa Indonesia 
jika ingin menjadi masyarakat multikultural menurut 
Bales adalah 
A. isolasi, evaluasi, dan kontrol. 
B. orientasi, konversi, dan kontrol 
C. orientasi, evaluasi, dan konveksi  
D. orientasi, evaluasi, dan kontrol 
E. evaluasi, kontrol, dan isolasi  

 
112. SNM PTN 2009 

Cara kelompok preman yang dalam melakukan aksinya 
cenderung berperilaku brutal, memaksakan kehendak, 
dan bertindak dengan kekerasan memuat unsur 
A. represi  
B. dominasi  
C. hegemoni 
D. segregasi 
E. antipati 

 
113. SNM PTN 2009 

Kasus KKN masih merajalela di semua lini dan tingkatan. 
Berikut ini adalah penyebab sulitnya memberantas KKN, 
KECUALI 
A. telah membudaya sehingga sulit diberantas  
B. telah menjadi bagian dari lembaga bisnis 
C. mampu membangun solidaritas sosiall yang tinggi 
D. rendahnya komitmen untuk memberantas KKN 
E. menjunjung tinggi sikap profesionalime 

 
114. SNM PTN 2009 

Sebuah hotel berlantai tujuh terbakar. Orang–orang 
yang menginap di hotel itu berhamburan keluar untuk 
menyelamatkan diri sehingga terjadi kerumunan. 
Kerumunan semacam ini disebut kerumunan yang  
A. bersifat sementara  
B. ingin melihat suatu kejadian  
C. beranggotakan orang – orang yang panik 
D. berlawanan dengan hukum  
E. tidak bermoral 

 
115. SNM PTN 2009 

Agar interaksi sosial masyarakat Indonesia yang bersifat 
majemuk berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka 
diperlukan strategi interaksi yang berbasis pluralistik. 
Salah satu strategi interaksi berbasis pluralistik yang 
bersifat akomodatif dapat dikembangkan melalui bentuk 
komunikasi 
A. instruktif   
B. equilibritas  
C. lintas budaya 
D. etnosentris 
E. empatis 

 
116. SNM PTN 2009 

Tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah 
mengalami “ chaos” atau kekacauan dan konflik sosial 

SEBAB 
Konflik dapat berfungsi positif dan mempercepat 
terjadinya perubahan sosial 

 

117. SNM PTN 2009 
Terjadinya perubahan kehidupan masyarakat dari 
tradisional ke modern akan membawa dampak 
meningkatnya spesialisasi kerja. 

SEBAB 
Semakin modern kehidupan suatu masyarakat, semakin 
berkembang solidaritas sosial organisasinya. 

 
118. SNM PTN 2009 

Ciri –ciri manusia modern menurut Alex Inkeles antara 
lain adalah 
1) siap menghadapi perubahan  
2) berorientasi pada masa lalu  
3) lebih percaya pada ilmu dan teknologi 
4) berorientasi dan terlibat dalam perencanaan dan 

pengorganisasian 
 

119. SNM PTN 2009 
Pada kegiatan berikut ini yang memungkinkan terjadinya 
praktik nepotisme dalam aspek kehidupan masyarakat 
Indonesia adalah 
1) penerimaan calon pegawai negeri sipil 
2) penerimaan mahasiswa baru 
3) pembagian jatah raskin 
4) distribusi bantuan langsung tunai 

 
120. SNM PTN 2009 

Reno melihat senyuman Yunani. Kemudian ia merespon 
dengan perilaku tertentu. Yunani pun mengimbanginya 
dengan respon balik. 
Peristiwa tersebut merupakan gejala 
1) kontak sosial 
2) komunikasi sosial 
3) proses sosial  
4) interaksi sosial 
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HASIL TRYOUT 

NILAI, KUNCI DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Try Out hari ini dapat diakses melalui beberapa cara, yaitu 
 
1. Akses Langsung  

3 JAM SETELAH TES SELESAI 
Yaitu dengan cara melihat langsung ke kantor  

 
LBB SSCIntersolusi Solo 

Jl. W. Monginsidi 30, Margoyudan Surakarta 
 
 
 

2. Media SMS 
5 JAM SETELAH TES SELESAI 
Khusus bagi pelanggan Indosat dan Flexi 
a. Nilai 

Format : SSCI <spasi> TO <spasi> NOMORPESERTA 
 

SSCI  TO 2104493110 
 
Kirim ke 3011 (indosat) atau 1103 (flexi) 
 

b. Kunci 
Format : SSCI <spasi> KUNCI <spasi> KODESOAL 
 

SSCI  KUNCI 83 
 

Kirim ke 3011 (indosat) atau 1103 (flexi) 
 

3. Blog 
MULAI PUKUL 18.00 WIB 
 

www.sscisolo.wordpress.com 
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