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PEMBAHASAN TES KEMAMPUAN DASAR ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
1. Jawaban: A
Pembahasan:
Paleografi adalah ilmu bantu sejarah yang mempelajari
tulisan kuno atau arsip-arsip kuno.

a. kembali ke UUD 1945;
b. bubarkan Konstituante Hash Pemilu 1955;
c. bentuk MPRS dan DPAS.
10. Jawaban: C
Pembahasan:
Pada masa pemerintahan Orde Baru Indonesia sangat
berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di
kawasan Asia Tenggara dengan menyelenggarakan
Jakarta Informal Meeting (JIM) tahun 1988 clan 1989
untuk menengahi konflik antara Kamboja dan Vietnam.

2. Jawaban: B
Pembahasan:
Dolmen merupakan meja batu tempat meletakkan
sesaji dalam peribadatan, sedangkan menhir adalah
batu berukuran besar dan merupakan sarana
peribadatan
juga.
Diperkirakan,
objek
yang
masyarakat
nusantara
sembah
pada
masa
mengalitikum adalah arwah nenek moyang.

11. Jawaban: D
Pembahasan:
Hellenistik adalah gabungan antara kebudayaan
Yunani Kuno, Asia Kecil, Syiria, Mesopotamia, clan
Mesir.

3. Jawaban: B
Pembahasan:

Candrasengkala adalah cara menuliskan angka tahun
suatu kejadian dalam bentuk simbol atau kalimat.

12. Jawaban: B
Pembahasan:
Tujuan Repelita I adalah untuk meningkatkan taraf
hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar
bagi pembangunan yang menekankan pada bidang
pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam
tahap berikutnya.
Repelita merupakan pembangunan jangka pendek.
Pembangunan jangka panjang selama 25 tahun
disusun atas program jangka pendek setiap lima tahun
dengan tujuan - tujuan tertentu.

4. Jawaban: A
Pembahasan:
Pada abad ke-16 M, Banda menjadi pusat
penampungan kornoditas pala di Indonesia Timur.
Para pedagang yang mencari komoditi pala berasal
dari Jawa, Makasar, Cina, dan Arab.
5. Jawaban: D
Pembahasan:
Sultan Nuku merupakan pemimpin koalisi di Maluku
Utara yang berhasil mengalahkan VOC tahun 1790.

13. Jawaban: C
Pembahasan:
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu
agenda reformasi 1998 yang disuarakan oleh
masyarakat Indonesia, selain adili Soeharto dan kronikroninya, amandemen UUD 1945, hapuskan Dwifungsi
ABRI, hapuskan KKN, clan tegakkan supremasi hukum.
Seluruh provinsi di Indonesia mendapat kesempatan
untuk mengurus daerahnya masing-masing dan tidak
hanya berlaku untuk provinsi yang berstatus Daerah
Istimewa saja.

6. Jawaban: D
Pembahasan:
Penyebab Reformasi Gereja abad ke-1 6, di antaranya:
a. penjualan surat pengampunan dosa;
b. peyimpangan terhadap acara sakrameri suci;
c. korupsi atas nama negara, dan lain-lain.
7. Jawaban: B
Pembahasan:
Dampak Perang Dingin dalam bidang militer adalah
terjadinya
perlombaan
senjata
dan
industri
persenjataan.

14. Jawaban: B
Pembahasan:
Tujuan dari Putri Mardika tahun 1912, di antaranya:
a. memberikan bantuan kepada para wanita dalam
menempuh pendidikan;
b. membantu wanita pribumi untuk menyatakan
pendapat di muka umum.

8. Jawaban: D
Pembahasan:
Penyebab kegagalan Rencana Pembangunan Lima
Tahun pada masa kabinet Ali Satroamidjoyo, di
antaranya:
a. adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan
Eropa Barat akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958;
b. perjuangan Irian Barat;
c. ketegangan antara pusat dan daerah yang
berdampak dalam bidang ekonomi.

15. Jawaban: A
Pembahasan:
Isi siding PPKI, 18Agustus 1945 adalah:
a. mengesahkan rancangan UUD 1945;
b. memulih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai
presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil
presiden;
c. membentuk Komite Nasional Indonesia.

9. Jawaban: D
Pembahasan:
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
Pembahasan TKD SosHum
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16. Jawaban: D
Pembahasan:
Penambangan liar dan bekas penambangan tidak bisa
dimanfaatkan lagi.

27. Jawaban: D
Pembahasan:

17. Jawaban: C
Pembahasan:
Rusaknya hutan bagian hulu membawa banyak
material dan menyebabkan banyaknya sedimentasi di
wilayah hilir.

28. Jawaban: E
Pembahasan:
Konsep perbandingan batuan gamping di daerahdaerah tersebut sesuai dengan pola, diferensiasi area,
keterkaitan ruang, dan morfologi wilayah.

18. Jawaban: B
Pembahasan:
Pemukiman memanjang di
memudahkan aktivitas rnelaut.

29. Jawaban: E
Pembahasan:
Bencana sosial yang cenderung sering terjadi di
daerah peralihan desa-kota, yaitu bertambahnya
kejadian kebakaran, meningkatnya kasus narkoba,
bertambahnya pemukiman kumuh, dan kriminalitas.

garis

pantai

Bahan bakar biomassa tertua adalah kayu bakar dan
kayu arang lebih panas daripada kayu bakar.

untuk

19. Jawaban: A
Pembahasan:
Gelombang yang merusak (destruktif), yaitu yang
memiliki amplitude besar dan gelombang panjang.
20. Jawaban: A
Pembahasan:
Menurunnya tingkat perkawinan
menurunnya tingkat kelahiran.

30. Jawaban: A
Pembahasan:
Pemanfaatan kawasan pulau kecil agar tetap lestari
dengan wisata alam, konservasi lingkungan, dan
sebagai cagar alam.

mengakibatkan

31. Jawaban: B
Pembahasan:
Ilmu Sosiologi menempatkan kriminalitas dalam
konsep penyimpangan sosial, melalui konsep dan
teori-teori
sosialnya.
Sosiolog
mencoba
mengideritifikasi sebab-sebab terjadinya kriminalitas,
upaya penanganan dan pencarian pelaku bukan
merupakan ranah dari sosiologi.

21. Jawaban: B
Pembahasan:
Taman Nasional Wasur memiliki ekosistem utarna 70%
savanna dataran rendah.
22. Jawaban: C
Pembahasan:
Toponimi adalah kegiatan/proses pemetaan yang
mengidentifikasi asal-usul penamaan suatu tempat.

32. Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam sosiologi, masyarakat tidak akan terlepas dari
konflik. Konflik borjuis dan proletar yang dungkapkan
Karl Marx dapat dijelaskan dengan teori konflik dalam
memandang masyarakat.

23. Jawaban: B
Pembahasan:
Objek hutan alam pada citra multispektral akan terlihat
dengan tekstur kasar, pola tidak teratur, serta rona
gelap.

33. Jawaban: E
Pembahasan:
Subculture adalah gejala budaya dalam masyarakat
industri dan kemunculannya tidak semata-mata
merupakan penentang terhadap hegemoni, bahkan
mungkin merupakan satu jalan keluar bagi suatu
ketegangan sosial masyarakat. Masyarakat subkultur
membentuk budaya dan tradisi mereka sendiri.

24. Jawaban: B
Pembahasan:
Langkah dalam memanfaatkan peluang dalam konteks
IMT-GT, yaitu dengan memainkan peranan utama
dalam perdagangan.
25. Jawaban: E
Pembahasan:
Selama El Nino di Peru dan Equador produktivitas
perikanan cenderung meningkat dan El Nino tidak
menyebabkan banjir di pesisir Peru dan Equador..

34. Jawaban: A
Pembahasan:
Koalisi adalah gabungan atau aliansi beberapa unsur
yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan
target tertentu.

26. Jawaban: A
Pembahasan:
Interaksi yang terjadi antara daerah hinterland dengan
kota-kota akan lnteraksi wilayah kota menjadikan
wilayah terbangun yang berada di sekitarnya, ditandai
dengan pembangunan yang telah melampaui batas
administrasi kota.
Pembahasan TKD SosHum

35. Jawaban: C
Pembahasan:

Human traficking termasuk ke dalam transnasional
crime adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi
lintas negara dan melibatkan jaringan yang bekerja
lebih dari satu negara.
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36. Jawaban: B
Pembahasan:
Stratifikasi sebagai struktur yang terbentuk secara
berlapis sehingga mernbentuk perbedaan prestise dan
penghargaan di tiap lapisan.

45. Jawaban: E
Pembahasan:
Perubahan sosial dapat dilihat berdasarkan:
a. kecepatan perubahannya (cepat/lambat);
b. perencanaan (direncanakan/tidak);
c. skala pengaruhnya (besar/kecil);
d. harapan (dikehendaki/tidak).

37. Jawaban: D
Pembahasan:
Mobilitas adalah perubahan status yang terjadi pada
individu atau kelompok yang berdampak pada
perubahan peran.

46. Jawaban: D
Pembahasan:
Padi dan jagung termasuk barang substitusi. Barang
substitusi adalah barang yang saling menggantikan.

38. Jawaban: E
Pembahasan:
Kelompok proletar atau kelompok buruh adalah
kelompok yang hanya memiliki modal tenaga
berbanding terbalik dengan borjuis yang memiliki
modal uang dan teknologi.

47. Jawaban: E
Pembahasan:
Menaikkan pajak kendaraan bermotor, maka:
a. permintaan kendaraan bermotor turun;
b. permintaan sepeda naik;
c. permintaan BBM turun;
d. permintaan minyak pelumas turun;
e. permintaan angkutan umum naik.

39. Jawaban: A
Pembahasan:
Coding sebagai proses pembuatan kode atau simbol
yang
berfungsi
untuk
mempermudah
proses
pengolahan data sehingga mudah dipahami.

48. Jawaban: B
Pembahasan:
Diketahui % ΔQ = 8% (turun)
% ΔP = ΔP/P1 x 100%
= (720.000-600.000)/600.000 x 100%
= 20%

40. Jawaban: D
Pembahasan:
Diskrirninasi cenderung terjadi di rnasyarakat
heterogen atau majemuk.
Konflik terjadi dapat dipicu oleh rendahnya
penghormatan keragaman kelompok.

E = % ΔQ / % ΔP
= -8% / 20%
= -0,4

41. Jawaban: E
Pembahasan:

Pendidikan

49. Jawaban: B
Pembahasan:

karakter

adalah bagian dari upaya
pembangunan
dalam
pengembangan
dan
pembentukan mentalitas bangsa yang meliputi aspek
religi/rohani dan moral/etika.
42. Jawaban: D
Pembahasan:

Sosialisasi represif adalah penanaman nilai dan norma
yang searah/sepihak sehingga kepatuhan
terbentuk adalah suatu keterpaksaan.

yang

Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan
hubungan antara dua barang di mana konsumen
mendapatkan kepuasan yagn sama pada tiap titik
kombinasi kuantitas kedua barang.

43. Jawaban: B
Pembahasan:
Ferdinand Tonnies membagi kelompok sosial
patembayan dan paguyuban. Contoh patembayan
adalah perusahaan, koperasi, firma dan PT, yang
memiliki sifat formal, kontraktual, dan inklusif.

50. Jawaban: A
Pembahasan:
Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak
mengalami penambahan dalam jumlah total walau pun
volume penjualan atau kuantitatif produksi bertambah.

44. Jawaban: B
Pembahasan:
Secara esensial, masyarakat terdorong untuk
membentuk lembaga keluarga adalah perlunya
pemenuhan kebutuhan biologis dan kawan/pasangan
hidup.

Pembahasan TKD SosHum

51. Jawaban: A
Pembahasan:
Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat
1 penjual yang menguasai pasar dengan banyak
pembeli. Oleh karena itu, pasar monopoli merupakan
pasar dengan faktor penghambat paling tinggi.
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52. Jawaban: C
Pembahasan:
Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan:
a. nilai produksi: jumlah nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan suatu negara;
b. penerimaan/pendapatan jumlah balas jasa yang
diterima Rurnah Tangga Konsumsi atas pemakaian
faktor produksi;
c. pengeluaran: jumlah pengeluaran yang dilakukan
oleh keempat pelaku ekonomi (RTK, RTP, RTN,
MLN).

57. Jawaban: D
Pembahasan:

53. Jawaban: A
Pembahasan:
Pajak menurut lembaga pemungut:
a. pusat: contoh PPn, PPh.
b. daerah: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame,
pajak parkir, pajak penerangan jalan.

58. Jawaban: A
Pembahasan:
Kurva Pasar Persaingan Sempurna

Pernvataan 1. salah

Tugas dan wewenang OJK, antara lain mengatur dan
mengawasi mengenai bank, meliputi perizinan usaha,
pencabutan izin usaha, kegiatan usaha bank.

Pernyataan 2: benar

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, maka B1 berwenang menetapkan
sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan
sasaran laju inflasi.

54. Jawaban: B
Pembahasan:
Jenis kegunaan bararig:
a. kegunaan bentuk (form unity);
b. kegunaan tempat (place utility);
c. kegunaan waktu (time utilitv);
d. kegunaan niilik (ownership utility);
e. kegunaan dasar (element utility);
f. kegunaan pelayanan (service utility).

Syarat laba maksimum, yaitu MR = MC
59. Jawaban: A
Pembahasan:
Komponen indeks pembangunan manusia (IPM):
a. indeks harapan hidup;
b. indeks pendidikan;
c. indeks standar hidup layak;
d. indeks melek huruf.

55. Jawaban: D
Pembahasan:
Yang termasuk ke dalam aset lancar adalah:
Asuransi dibayar dimuka
Rp 10.000.000,00
Kas
Rp 7.500.000,00
Pendapatan yang masihharus diterima
Rp 2.500.000,00
Perlengkapan
Rp 12.500.000,00 +
Rp 32.500.000,00

60. Jawaban: A
Pembahasan:
Ciri-ciri perusahaan:
a. bertujuan menghasilkan barang dan jasa
(mengolah input menjadi output).
b. sebagai alat badan usaha untuk mencari
keuntungan.

56. Jawaban: D
Pembahasan:
Rakapitulasi
berfungsi
menyimpulkan
atau
menjumlahkan saldo dari masing-masing akun yang
terdapat pada jurnal sesuai dengan sisi debit atau
kredit.
Dengan demikian, rekapitulasi jurnal:
Pembelian (D) total
Rp 12.500.000,00
Pembelian (D) total
Rp 500.000,00
Peralatan (D) total
Rp 3.000.000,00
Utang dagang (K)
Rp 16.000.000,00
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