
PRIMAGAMA – 1 

MATEMATIKA DASAR 
 
 
1. Nilai maksimum dari f(x, y) = 2y – 3x + 10 yang 

memenuhi syarat 5x + 4y   40, 3x + y   18 dan x   
0 adalah … . 
A. 30  D. 50 
B. 38  E. 58 
C. 46 
 

2. Jika (p, q, r) adalah solusi sistem persamaan linier 













1z4y3x
12z2yx4
4z3y2x

 , maka nilai x adalah … . 

A. –1  D. 5 
B. 1  E. 7 
C. 3 
 

3. Jika Un adalah suku ke-n deret aritmatika yang 
memenuhi U7 = 18 dan U1 + U2 + U3 + U4 + U5 = 50, 
maka U2 = … . 
A. 6   D. 8 

B. 7   E. 3 

C. 5  
 

4. Diketahui : P = 







43
21

, Q = 







 55
410

, R = 







10
01

 

dan S = 









122
18

.  

Nilai dari det (P.R + Q – S) = … . 
A. –8  D. 9 
B. –9  E. 8 
C. –2 
 

5. Dalam  bentuk pangkat   rasional 
4 3 5 3

3
3 aaa  = … 

. 

A. 120
13

a   D. 40
31

a  

B. 120
31

a   E. 40
39

a  

C. 40
13

a  
 

6. Jika x + 1 + 
x
1 + 

2x
1 + … = 11x, maka nilai dari 10x 

+ 3 adalah … . 
A. 11  D. 14 
B. 12  E. 15 
C. 13 

 
7. Untuk dapat diterima di suatu pendidikan, seseorang 

harus lulus tes dengan nilai Fisika lebih dari 70. Nilai 
matematika lebih dari 50, dan jumlah kedua nilai itu 
harus lebih dari 130. Seorang peserta mempunyai nilai 
Fisika x dan nilai matematika y sehingga 2x + 3y = 
300. Ia akan diterima pada pendidikan tersebut jika x 
dan y memenuhi … . 
A. 70 < x < 75 dan 55 < y < 60 
B. 70 < x < 80 dan 50 < y < 55 

C. 70 < x < 75 dan 50 < y < 
3

160  

D. 75 < x < 80 dan 
3

160  < y < 55 

E. 75 < x < 80 dan 55 < y < 60 
 

8. Jika selisih dua bilangan positif adalah 2 dan 
jumlah kuadratnya adalah 10, maka kuadrat 
jumlah dua bilangan itu adalah … . 
A. 11 
B. 12 
C. 13 

 

D. 14 
E. 15 

 

9. Andi membayar Rp 9.000,00 untuk membeli 1 
barang A dan 2 barang B. Di toko yang sama Ika 
membayar Rp 22.500,00 untuk membeli 3 
barang A dan barang B. Jika di toko yang sama 
candra harus membayar Rp 27.000,00 untuk 
membeli 3 barang A dan x barang B, maka x 
adalah … . 
A. 4  D. 7 
B. 5  E. 8 
C. 6 

 

10. Dalam  ABC, jika AB = 6, AC = 8 dan tan 
ABC = 2 3 , maka tan BAC = … . 

A. 36
1   D. 33

2  

B. 33
1   E. 3  

C. 32
1  

 

11. Jika f(2x – 1) = 
x23
3x4


 , x 2

3  dan f–1 adalah 

invers dari fungsi f, maka f–1(x + 3) = … . 

A. 
1x
3x2


   D. 

1x
9x2


  

B. 
1x
5x2


   E. 

1x
11x2


  

C. 
1x
7x2


  

 

12. Jika f(x) = a tan x + bx dan  3'f  = 15,  4'f   = 

3, maka nilai a + b = … . 
A. –6  D. 3 
B. –3  E. 6 
C. 0 

 

13. Jikas sebuah dadu dilempar 2 kali dan mata dadu 
yang muncul dijumlahkan, maka peluang mata 
dadu yang muncul berjumlah 7 atau 10 adalah …  
A. 9

2   D. 36
6  

B. 9
1   E. 36

9  

C. 36
5  

 

14. Pada percobaan melempar dua buah dadu 
sekaligus peluang munculnya jumlah mata dadu 
lebih dari 6 adalah … . 
A. 18

13   D. 2
1  

B. 3
2   E. 3

1  

C. 12
7  
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15. Jika nilai rata-rata 15 bilangan adalah 268, nilai rata-
rata 8 bilangan pertama adalah 250 dan nilai rata-rata 
dari bilangan ke-9 sampai ke-14 adalah 290, maka 
besarnya nilai ke-15 adalah … . 
A. 100 
B. 150 
C. 180 

 

D. 280 
E. 570 
 

 
 
 

BAHASA INDONESIA 
 
16.  Beberapa  waktu yang lalu banjir melanda 

Jakarta. Ribuan rumah tenggelam. Kerugian mencapai 
39,5 milyar rupiah dan menelan korban 10 orang 
meninggal. Seorang penduduk di luar Jakarta 
menyurati redaksi sebuah surat kabar. Surat tersebut 
berisi pernyataan terhadap kondisi Jakarta. 
Menurutnya, Jakarta ternyata tidak seperti 
metropolitan yang selama ini terlihat megah dalam 
sinetron. 
 Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir yang 
melanda Jakarta kiriman dari Bogor, tetapi orang 
Bogor membantah. Mereka menyatakan bahwa yang 
membuat kerusakan adalah orang Jakarta sendiri 
dengan menggusur petani dan membuat  vila dan 
hotel di Puncak. 
 
Masalah pokok yang diungkapkan dalam penggalan 
wacana di atas adalah …  
A. Banjir menimbulkan banyak kerugian di Jakarta 
B. Jakarta yang selama ini terlihat gagah dalam 

sinetron. 
C. Banjir kiriman dari Bogor yang melanda Jakarta 
D. Orang Jakarta menggusur petani dan mendirikn 

vila serta hotel di Puncak 
E. Masyarakat Jakarta yang membuat kerusakan di 

kota sendiri. 
 

17. Pernyataan berikut ini sesuai dengan isi wacana 
tersebut, kecuali ...  
A. Banjir yang melanda Jakarta menenggelamkan 

ribuan rumah. 
B. Kondisi Jakarta tidak sesuai dengan harapan 

setiap penduduknya. 
C. Kerugian banjir mencakup kerugian material dan 

nonmaterial. 
D. Banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor. 
E. Pembangunan vila dan hotel di Puncak 

mengakibatkan banjir di Jakarta. 
 

18. Penulisan kata-kata bercetak miring dalam kalimat 
berikut yang mengikuti ejaan resmi terdapat dalam 
kalimat ... 
A. Sistem perekonomian Indonesia perlu diubah agar 

seoptimal mungkin dapat memberdayakan 
masrarakat kecil. 

B. Bibit padi yang dikembangkan itu bukanlah 
varietas unggul yang dikembangkan ITB. 

C. Konsekwensi logis dari penetapan harga baru 
premium adalah tuntutan agar biaya transportasi 
turun. 

D. Hipotesis yang ditetapkan harus diuji melalui 
kajian ilmiah terhadap variabel yang dipakai. 

E. Sejak Kongres Pemuda II, belum ada lagi 
gerakan pemuda Indonesia yang fenomenal. 
 

19. Pada era globalisisasi ini, diakui oleh seluruh 
lapisan masyarakat bahwa teknologi dan ilmu 
pengetahuan mengalami perkembangan yang 
pesat sehingga berdampak besar pada 
lingkungan kehidupannya.  Hal ini tercermin 
dalam upaya masyarakat yang terus berusaha 
untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan 
perkembangan yang ada. Mereka  terbius oleh 
kecanggihan teknologi sehingga  dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut sering 
terabaikan. Namun, saat ini mulai disangsikan 
manfaatnya karena dianggap merusak tata 
lingkungan dan terjadi banyak bencana. Karena 
itu, yang perlu direnungkan adalah bagaimana 
manusia dapat mempertahankan kearifan dalam 
mengolah lingkungan hidup tersebut. 
 
Pilihan kata yang tidak tepat dalam paragraf 
tersebut adalah … . 
A. diakui (kalimat 1) 
B. tercermin (kalimat 2) 
C. terabaikan (kalimat 3)  
D. terjadi (kalimat 4) 
E. direnungkan (kalimat 5) 

 
20. Dalam berpolitik memerlukan keberanian untuk 

menyiasati tujuan agar konstituen tidak berpaling 
ke partai lain. 

 
Kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila ... . 
A. kata berpolitik diganti politik 
B. kata memerlukan diganti diperlukan 
C. kata untuk dihilangkan 
D. kata berpaling diganti berpindah 
E. kata agar diganti sehingga 

21. Kalau ditempatkan pada akuarium yang ... nya 
tepat, ikan Louhan akan ... pendar cahaya dari 
titik-titik mutiara di ... nya. 
 
Kata-kata yang tepat untuk mengisi bagian 
rumpang dalam kalimat  tersebut adalah ... 
A. pengairan, menyiratkan, sirip 
B. pencahayaan, memancarkan, sisik 
C. penerangan, mengeluarkan, badan 
D. suhu, membersihkan, ekor 
E. ukuran, memantulkan, tubuh 

 
22. Kata bentukan dalam kalimat berikut benar, yaitu 

... 
A. Penggantian nama Suzuki Internasional 

menjadi Suzuki Indonesia tidak merubah 
citra dagang kendaraan tersebut. 

B. Sebagai penyuplai gula batu, setiap hari 
Anggoro harus menyiapkan 20 kuintal gula 
tersebut di gudangnya. 

C. Pemandangan sore hari di Pantai Pelabuhan 
Ratu memang sungguh mempesona. 

D. Kita tidak boleh mentertawai kesalahan 
orang lain karena belum tentu kita lebih 
mampu daripada mereka. 
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E. Sebagai umat yang baik, kita harus 
menumbuhkan sikap saling menyintai 
antarsesama. 

 
23. Huruf miring digunakan secara tepat dalam kalimat 

berikut, kecuali ...  
A. Setelah membaca roman Siti Nurbaya, anak-anak 

kemudian membuat naskah drama untuk 
dipentaskan pada acara tutup tahun. 

B. Kebanyakan dari kita tidak mudah mengucapkan 
kata asing seperti pada istilah Mollusca. 

C. Kata yang berfonem ks seperti khusus sering 
diucapkan seperti fonem k. 

D. Sebagai pembaca setia harian Jawa Post, kami 
tidak pernah melupakan rubrik olahraga. 

E. Puisi-puisi karya Chairil Anwar sangat kental 
dengan nuansa ekspresif. 

 
24. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini 

termasuk kata baku, kecuali ... 
A. Itulah hebatnya peri bahasa, tidak lapuk karena 

hujan dan tidak lekang oleh panas. 
B. Para mahasiswa baru tidak wajib membayar biaya 

tridarma pergurun tinggi. 
C. Menentukan plhan suami atau istri tidak bisa kita 

jadikan sebagai pilihan manasuka. 
D. Berkali-kali saya mengingatkan agar dia tidak 

minum obat antibodi secara berlebihan. 
E. Secara khusus, panitia minta kepada kam untuk 

datang sebelum pukul 19.00 untuk kasting. 
 

25. Para mahasiswa termasuk mahasiswa Pasca Sarjana 
merupakan civitas akademika sehingga memiliki hak 
yang sama untuk menggunakan fasilitas 
perpustakaan. 
 
Kalimat di atas akan menjadi kalimat  baku jika 
ejaannya diperbaiki sebagai berikut, kecuali ... 
A. setelah para mahasiswa diberi tanda koma (,) 
B. penulisan Pasca Sarjana dirangkaikan 
C. setelah kata Sarjana diikuti tanda koma (,) 
D. kata Pasca Sarjana semuanya ditulis dengan huruf 

kecil 
E. kata sehingga didahului tanda koma (,) 

 
26. Penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD terdapat 

dalam kalimat ... 
A. Kalau sudah sampai pada persoalan finansial, 

kami akan minta petunjuk. 
B. Kami tidak mau berhadapan dengan petinggi 

perusahaan ini. 
C. Hal ini berkaitan dengan memo yang telah beliau 

berikan. 
D. Mereka biasanya sangat protektif untuk hal 

anggaran. 
E. Oleh karena itu, sebaiknya kita colling down dulu 

saja. 
 

27. Keberadaan UKM yang dibapakangkati BUMN telah 
membuktikan teori bahwa sektor riil lebih mampu   
tahan banting menghadapi krisis moneter. 

 
Kalimat inti dari kalimat luas di atas adalah ... 
A. Keberadaan UKM dibapakangkati BUMN 
B. Keberadaan UKM membuktikan teori. 

C. BUMN membuktikan teori. 
D. Sektor riil mampu tahan banting. 
E. Sektor riil menghadapi krisis moneter. 

 
28. (1) Bangunan yang tampak bagus cuma yang 

berjajar di sepanjang jalan dekat pasar. 
(2)  Selama ini umumnya penduduk melepas 

hajat besar di sembarang tempat. 
(3)  Dan itu hanyalah sekitar 10% dari seluruh 

bangunan rumah yang ada di desa tersebut. 
(4)  Di mana saja mereka melakukannya, 

misalnya di pinggir kali, di pematang sawah, 
di selokan, dan  sebagainya. 

(5)  Rumah-rumah penduduk kebanyakan 
berdinding kayu dan berlantai tanah. 
 

Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf 
yang baik apabila disusun menjadi urutan ... . 
A. (2),(4),(5),(1),(3) 
B. (2),(1),(3),(4),(5) 
C. (3),(5),(2),(4),(1) 
D. (1),(2),(3),)4),(5) 
E. (5),(1),(2),(3),(4) 

 
29. Larutan bahan  kimia itu harus digunakan dengan 

formulasi dan cara pemakaian yang tepat. 
Kata formulasi dalam kalimat tersebut dapat 
diganti dengan kata ...  
A. pembentukan 
B. pertimbangan 
C. perimbangan 
D. perumusan 
E. pengukuran 
 

30. Pada era globalisasi ini, diakui oleh seluruh 
lapisan masyarakat bahwa teknologi dan ilmu 
pengetahuan mengalami perkembangan yang 
pesat sehingga berdampak besar pada 
lingkungan kehidupannya. Hal ini tercermin 
dalam upaya masyarakat yang terus berusaha 
untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan 
perkembangan yang ada. Mereka terbius oleh 
kecanggihan teknologi sehingga dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut sering 
terabaikan. Namun, saat ini mulai disangsikan 
manfaatnya karena dianggap merusak tata 
lingkungan dan terjadi banyak bencana. Karena 
itu, yang perlu direnungkan adalah bagaimana 
manusia dapat mempertahankan kearifan dalam 
mengolah lingkungan hidup tersebut. 

 
Pilihan kata yang tidak tepat dalam paragraf 
tersebut adalah ...  
A. diakui (kalimat 1) 
B. tercermin (kalimat 2) 
C. terabaikan (kalimat 3) 
D. terjadi (kalimat 4) 
E. direnungkan (kalimat 5) 
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BAHASA INGGRIS 
 
Text I  
 
 The nuclear family, consisting of a mother, father, 
and their children, may be more an American ideal than 
an American reality. Of course the so-called traditional 
American family was always more varied than we had 
been led to believe, reflecting the very different racial, 
ethnic, class, and religious customs among different 
American groups, but today diversity is even more 
obvious.  
 The most recent government statistics reveal that 
only about one third of all current American families fit the 
tradition mould of two parents and their children, and 
another third consists of married couples who either have 
no children or have none still living at home. Of the final 
the third, about 20 percent of the total number of 
American households are single people usually women 
over sixty-five years of age. A small percentage, about 
three percent of the total, consists of unmarried people 
who choose to live together, and the rest about 7 percent, 
are single parents, with at least one child.  
 There are several reasons for the growing number 
of single-parent households. First, the number of births to 
unmarried woman has increased dramatically. In addition, 
a substantial number of adults become single parents as a 
result of divorced. Finally a small percentage of deaths 
result in single parent families. Today, these varied family 
type are typical, and therefore, normal.  
 In addition, close friends have become a more 
important part of family life than ever before.  
The vast majority of Americans claim that hey have people 
in their lives whom they regard as family although they 
are not related. A view of family that only accepts the 
traditional nuclear arrangement not only ignores the 
reality of modern American family life, but also under 
values the familial bonds created in alternative family 
arrangements. Apparently, many Americans are achieving 
supportive relationships in family forms other than the 
traditional one.  
 
31. With which topic is the passage mainly concerned?  

A. The traditional American family  
B. The current American family  
C. The ideal American family  
D. The nuclear family  
E. The ideal family  

 
32. The author implies that ___ .  

A. there have always been a wide variety of family 
arrangements in the United States 

B. racial, ethnic, and religious groups have preserved 
the traditional family structure  

C. close friends have become a more important part 
of family life  

D. the ideal American family is the best structure 
E. fewer married couples are having children 

 
33. According to the passage, married couples whose 

children have grown or who have no children 
represent ___ .  
A. 37 percent of households  
B. 33 1/3 percent of the households  
C. 20 percent of the households  

D. 7 percent of the households  
E. 3 percent of the households  

 
34. How many single people were identified in the 

survey?  
A. More than half of total survey  
B. One third of the total survey  
C. One fourth of the total survey  
D. One fifth of the total survey  
E. Less than one tenth of the total survey  

 
35. Who generally constitutes a one-person 

household ?  
A. An elderly man  
B. The single parent  
C. A divorced woman  
D. A single man in his twentieth  
E. A single woman in her late sixties  

 
Text II  
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
In the process of trying to discover the various 
causes such accidents, an investigator considered 
factors related to the time of day. He collects 
information on the number of accidents occurring 
during the various working hours of the day, and by 
using statistical methods he is able to show that the 
accident rate increases during the morning and also 
during the afternoon. Further statistical studies then 
reveal some of the major contributing factors 
involved in these accidents.  
 
36. Which of the following would be best begin the 

above paragraph ?  
A. So far there has not been enough 

information about people having accidents at 
a work site.  

B. An industrial film is concerned about the 
large number of accidents occurring in its 
plant.  

C. Investigators have found out that working 
hours in some industrial films are too long.  

D. The result of an investigation shows that 
accidents in a plant never occur in the 
evening.  

E. Statistic plays a very important role in 
eliminating the causes of accidents in a plant.  

 
37. What is the topic of the above paragraph ?  

A. Major accidents in working hours.  
B. Working hours and type of accidents.  
C. The role of statistics for investigators.  
D. The investigation of causes of accident.  
E. Contribution of investigations in a company.  

 
 
Text III 
 
Languages are like living creatures that become 
endangered when numbers decline. Some linguists 
are taking action in preserving endangered 
languages. They believe it should be a priority since 
they are on the brink of extinction. Preservation can 
occur in two ways. First, linguist can study dying 
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languages and seek to preserve the components of 
language: the sounds, the vocabulary, the grammar, and 
the tradition. The second way is to teach children the 
language and have linguists advice on language 
maintenance. An example of this later method is the Maori 
language of New Zealand. It has seen an increase in the 
number of speakers between 1960s and 1970s. New 
Zealand has since set up language nets; in early children 
the Maori language, exposing 100.000 children to their 
native tongue so far.  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

38. The topic of the paragraph is ___ .  
A. the Maori language of New Zealand  
B. how to maintain aboriginal language  
C. how to preserve endangered languages  
D. the movement of languages in the world  
E. the eliminated rate of language extinction  
 

39. With which of the following sentences should be the 
paragraph end ?  
A. Revival of languages such as the Maori language 

is gaining ground.  
B. Languages become endangered when they are 

not passed to children or when there is a 
dominant language.  

C. This method have so far proved excellent to 
preserve many endangered languages.  

D. They believe that their language is not the brink 
of extinction because their children cannot use it.  

E. Action should be taken because a lost in global 
languages means a lost of the drivers’ idea and 
culture.  

 
Text IV  
 
Research continues to undercover the complex ways in 
which particular foods and diet affect our well-being or ill 
health. We no longer simple see the body as a machine 
from which we remove, repair or correct   40   part. 
Increasingly we are likely to see the body as organic 
system, a holistic web of interconnected networks   41   
work with and on each other incredibly complex ways. 
Nutritionists are the forefront of this change in thinking   
42   most doctors, nutritionists prefer to look at individual 
holistically,   43   for the way diet influences the well-
being of the person as the whole. Nutritionists believe that   
44   food nourishes the body, diet is at the foundation of 
how well or poorly that body is likely to perform. Modern 
nutritionist believe that a person is susceptible to illness or 
disease when their key organs are no able to detoxify or 
eliminate   45   element called “anti-nutrients” from the 
body. Anti-nutrients appear to be linked to such things as 
traffic pollution, antibiotics, deep fried foods, processed 
meat and the present of plastic and other chemicals in 
water.  
Many of these factors are more present in people’s   
presentation today than they were fifty years ago.   
 
40. A.  fine  

B.  faulty 
C.  confused  
D.  incoherent  
E. contradictory  

 

41. A.  what  
B. when  
C. which  
D. where  
E. whose  

 
42. A.  Unfortunately  

B. Likewise  
C. Usually  
D. Similar  
E. Unlike  

 
43. A.  finding  

B. searching  
C. exploring  
D. examining  
E. investigating  

 
44. A.  if  

B. since  
C. when  
D. before  
E. although  

 
45. A.  damage  

B. damaged  
C. to damage  
D. damaging  
E. to be damaged  
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EKONOMI 
 

 
46. Strategi pembangunan dengan memperkuat sektor 

industri, telah menghasilkan hal-hal berikut, KECUALI 
… . 
A. pertumbuhan ekonomi yang pesat 
B. produktivitas tenaga kerja yang meningkat 
C. meningkatkan pendapatan per kapita 
D. mengurangi pengangguran 
E. memeratakan pendapatan 

 
47. Berdasarkan teori JM Keynes, maka syarat terjadinya 

pertumbuhan ekonomi adalah adanya … . 
A. penurunan pajak pendapatan 
B. peningkatan upah pekerja 
C. peningkatan investasi dan tabungan 
D. peningkatan konsumsi 
E. penurunan pajak penjualan 

 
48. Kebijakan berikut ini adalah kebijakan fiskal, KECUALI 

... . 
A. penghapusan subsidi BBM 
B. defisit APBN 
C. penerangan quota impor 
D. penurunan tarif ekspor 
E. penurunan tarif pajak 

 
49. Kalau diketahui bahwa selama suatu periode jumlah 

aktiva telah bertambah dengan Rp 40.000.000,00 dan 
jumlah kewajiban telah bertambah dengan Rp 
18.000.000,00 selama periode itu, maka besar modal 
selama periode tersebut ... . 
A. bertambah dengan Rp 58.000.000,00 
B. berkurang dengan Rp 58.000.000,00 
C. bertambah dengan Rp 22.000.000,00 
D. berkurang dengan Rp 22.000.000,00 
E. tidak bertambah atau berkurang 

 
50. Jika diketahui fungsi tabungan S = - 100 + 0,25 Y dan 

investasi sebesar 150 maka …. 
A. pendapatan keseimbangan sebesar 400 
B. fungsi konsumsi C = 100 + 0,25 Y 
C. konsumsi otonom sebesar 100 
D. bila pendapatan sebesar 100, maka konsumsi 

sebesar 200 
E. bila pendapatan sama dengan 0, maka tabungan 

sebesar 100 
 

51. Equillibrium permintaan dan penawaran digambarkan 
sebagai berikut: 

 20

100

140

180
P S

D

Q0  
Berdasarkan gambar di atas, maka pengenaan cukai 
oleh pemerintah sebesar Rp 4,00 perunit barang 
mengakibatkan harga yang harus dibayar konsumen 
dan kuantitas pembeliannya menjadi .... 
A. P = Rp 170,00 perunit dan Q = 15 unit 

B. P = Rp 160,00 perunit dan Q = 16 unit 
C. P = Rp 156,00 perunit dan Q = 17 unit 
D. P = Rp 144,00 perunit dan Q = 18 unit 
E. P = Rp 142,00 perunit dan Q = 19 unit 

 
52. Jika diketahui besarnya Kas Rp 100.000,-, 

Perlengkapan Rp 50.000,-, Kewajiban Rp 
60.000,-.  Apabila diketahui modal akhir sebesar 
Rp 200.000,-, maka terjadi penambahan modal 
sebesar …. 
A. Rp   60.000,- 
B. Rp   90.000,- 
C. Rp 110.000,- 
D. Rp 150.000,- 
E. Rp 200.000,- 

 
53. Sewa  toko yang dibayar 1 Maret 2007 untuk 2 

tahun mendatang dibukukan pada perkiraan 
“Beban Sewa” sebesar Rp 2.400.000,00.  Ayat 
jurnal pembalik pada tanggal 31 Desember 2007 
adalah ... . 
A. Sewa Dibayar Dimuka  Rp 2.000.000,00 

Beban Sewa   Rp 2.000.000,00 
B. Beban Sewa  Rp 2.000.000,00 

Sewa Dibayar Dimuka  Rp 2.000.000,00 
C. Beban Sewa  Rp 2.400.000,00 

Kas   Rp 2.400.000,00 
D. Beban Sewa  Rp 1.400.000,00 

Sewa Dibayar Dimuka  Rp 1.400.000,00 
E. Sewa Dibayar Dimuka  Rp 1.400.000,00 

Beban Sewa    Rp 1.400.000,00 
 

54. Kalau diketahui bahwa selama suatu periode 
jumlah kewajiban telah bertambah Rp 
20.000.000,00, dan jumlah modal telah 
bertambah dengan Rp 30.000.000,00, serta 
terjadi pengambilan pribadi sebesar Rp 
1.000.000,00, maka besarnya aktiva selama 
periode tersebut …. 
A. bertambah dengan Rp 50.000.000,00 
B. bertambah dengan Rp 49.000.000,00 
C. berkurang dengan Rp 10.000.000,00 
D. berkurang dengan Rp 9.000.000,00 
E. tidak bertambah atau berkurang 

 
55. Berikut ini adalah kebijaksanaan moneter untuk 

menanggulangi inflasi, KECUALI meningkatkan 
…. 
A. tingkat bunga tabungan 
B. reserve requirement 
C. tingkat bunga pinjaman 
D. penerimaan pajak 
E. penjualan Sertifikat Bank Indonesia 

 
 

 
56. Barang inferior adalah barang yang ketika 

pendapatan meningkat maka permintaan 
terhadap barang tersebut menurun, 

SEBAB 
Barang inferior mempunyai elastisitas 
pendapatan negatif.  
 

57. Pada pasar persaingan monopolistik, terdapat 
satu penjual dan banyak pembeli, 

SEBAB 
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Dalam pasar persaingan monopolistik produk barang 
terdiferensiasi. 
 

58. Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika sangat 
menguntungkan pengusaha yang menggunakan 
bahan baku dari luar negeri, 

SEBAB 
Dilihat dari dalam negeri, harga barang luar negeri 
menjadi murah. 

 

 
59. Keuntungan maksimum akan tercapai pada saat 

perusahaan …. 
1) menekan biaya produksi 
2) memproduksi output sebanyak mungkin 
3) menaikkan harga setinggi-tingginya 
4) mencapai keseimbangan penerimaan marginal 

dan biaya marginal 
 

60. Menurut metode pengeluaran, pendapatan nasional 
merupakan penjumlahan dari …. 
1) ekspor neto 
2) pengeluaran pemerintah 
3) investasi perorangan 
4) laba usaha 

 
 

 

GEOGRAFI 
 
61. Menurut klasifikasi iklim Junghun, tanaman kina, kopi, 

dan coklat dapat tumbuh secara sempurna, pada zona 
dengan ketinggian tempat … 
A. 0-650 m 
B. 650-1500 m 
C. 1500-2500 m 
D. 2500-4000 m 
E. >4000 m 
 

62. Di daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang 
dilalui garis katulistiwa sering terjadi hujan … 
A. es 
B. konveksi 
C. musim 
D. frontal 
E. orografis 

 
63. Proses tektonisme yang berhubungan dengan 

pembentukan pegunungan dikenal dengan istilah … 
A. epirogenetik 
B. epigenetic 
C. endogenetik 
D. orogenetik 
E. eksogenetik 

 
64. Bentuk piramida penduduk yang sesuai dengan 

keadaan penduduk negara-negara yang sedang 
berkembang adalah … 
A. granat 
B. batu nisan 
C. kerucut 
D. penduduk tua 
E. campuran 
 

65. Citra foto yang dibuat dengan menggunakan semua 
spectrum tampak dari saluran biru dan hijau adalah … 
A. foto pankromatik 

B. foto inframerah 
C. foto oblique 
D. foto multi spectral 
E. foto ortokromatik 

 
66. Harga lahan semakin mahal bila dekat dengan 

pusat kota, dan sebaliknya semakin jauh harga 
semakin murah. Hal ini berhubungan dengan 
konsep … 
A. keterkaitan keruangan 
B. diferensiasi areal 
C. nilai kegunaan 
D. pola  
E. lokasi 
 

67. Berdasarkan kedalamannya, laut-laut yang 
berada pada kedalaman 0-180 meter termasuk 
laut … 
A. shelf 
B. lithoral 
C. abisal 
D. neritis 
E. batial 
 

68. Lapisan udara yang berbatasan langsung dengan 
permukaan bumi dan memperlihatkan gejala 
lapse rate adalah lapisan … 
A. dissipasisfer 
B. termosfer 
C. mesosfer 
D. troposfer 
E. stratosfer 
 

69. Pendirian suatu industri yang memperhatikan 
konsumen yang akan memanfaatkan produk 
industri tersebut, disebut industri yang 
berorientasi pada …. 
A. raw material  
B. market 
C. power 
D. labour 
E. supply 
 

70. Teori grafik yang dikemukakan oleh K.J. Kansky 
menekankan pada .... 
A. topografi wilayah 
B. kondisi geografis 
C. interaksi wilayah 
D. jaringan transportasi 
E. potensi penduduk 

 
 
71. Alfred Weber dalam “About the location of 

industry” mengemukakan prinsip dasar lokasi 
industri yaitu resiko transportasi paling minimal, 

SEBAB 
Dalam penentuan lokasi industri harus 
memperhatikan faktor tenaga kerja, bahan 
mentah, transportasi dan pasar. 
 

72. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik di 
Pulau Jawa cukup besar, 

SEBAB 
Gejala vulkanisme banyak dijumpai di Pulau Jawa 
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73. Sungai Digul dan Sungai Membramo merupakan 
sungai campuran, 

SEBAB 
Sungai Digul dan Sungai Membramo di Papua berair 
pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. 

 
 
74. Bentuk dan ukuran delta dipengaruhi oleh faktor ...   

1) musim  
2) kecepatan aliran sungai  
3) jenis batuan  
4) pola aliran sungai 

 
75. Daya tarik yang menyebabkan terjadinya urbanisasi 

adalah ...   
1) lapangan kerja yang beragam 
2) keinginan melanjutkan pendidikan 
3) fasilitas sosial yang memadai 
4) sempitnya lahan pertanian 

 
 
 

SEJARAH 
 
 
76. Bangunan Prasejarah yang termasuk hasil kebudayaan 

Megalitikum dan berfungsi sebagai tempat pemujaan 
terhadap roh leluhur mereka dikenal dengan …  . 
A. Waruga  
B. Punden Berundak  
C. Abris Saus Roche  
D. Sarkofogus  
E. Menhir  

 
77. Aktivitas perdagangan bangsa Cina pada masa lampau 

mengalami perkembangan pesat setelah dibukanya 
perdagangan melalui jalur Sutera ketika masa 
pemerintahan … . 
A. Dinasti Hsia  
B. Dinasti Shang  
C. Dinasti Chin  
D. Dinasti Tang  
E. Dinasti Han  
 

78. Kaum nasionalis dari golongan Intelektual Indonesia 
dalam PUTERA yang dibentuk oleh pemerintah 
pendudukan Jepang meliputi … . 
A. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara 

dan Douwes Dekker  
B. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki 

Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansyur  
C. Supriadinata, Datuk Pamuncak, K.H. Mas Mansyur 

dan Gatot Mangkupraja  
D. Ki Hajar Dewantara, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas 

Mansyur dan Ir. Soekarno  
E. K.H. Mas Mansyur, Ir. Sekarno, Drs. Moh. Hatta, 

dan Dr.Sutomo  
 
79. Organisasi Semi militer yang dibentuk pemerintah 

Jepang untuk mewujudkan kemenangan dalam 
perang Asia Timur Raya, kecuali … . 
A. Keibodan  
B. Hisbullah  
C. Seinendan 
D. Gakukotai  
E. Kumiai  

 
80. Rumusan Dasar Negara Indonesia yang lebih 

dikenal sekarang sebagai Pancasila merupakan 
hasil rumusan dari … . 
A. Piagam Jakarta  
B. Ir. Soekarno  
C. Mr. Moh. Yamin  
D. Drs. Moh. Hatta  
E. Prof. Dr, Mr. Supomo  

 
81. Meletusnya perang Dunia I (1914 – 1918) di 

kawasan benua Eropa disebabkan beberapa 
faktor, kecuali … . 
A. polarisasi menjelang meletusnya Perang 

Dunia I  
B. kemajuan industri di negara-negara Eropa  
C. praktek hot water policy Rusia terhadap 

negara-negara di Asia Barat dan kawasan 
Balkan  

D. pertentangan antara Inggris dan Jerman  
E. Jerman mengadakan serangan terhadap 

Polandia  
 
82. Munculnya gerakan nasionalisme di kawasan Asia 

yang telah membangkitkan semangat 
nasionalisme Indonesia, kecuali  … . 
A. Revolusi Wucang Day Cina tahun 1911  
B. Kekalahan Rusia dalam perang Jepang – 

Rusia 1905  
C. Revolusi Filipina untuk mengusir Spanyol 

tahun 1896  
D. Perang Candu antara Cina dengan Inggris  
E. Perjuangan Mahatma Gandhi terhadap 

Inggris di India  
 
83. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan 

nasional yang berhaluan politik didirikan oleh 
tokoh nasional yaitu … . 
A. Ir. Soekarno, Ahmad Subarjo, Drs. Moh. 

Hatta  
B. Mr. Moh. Yamin, Ir. Soekarno dan Prof. Dr. 

Supomo   
C. Dr. Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker 

dan Ki Hajar Dewantara  
D. Multatuli, Douwes Dekker, dan J.H. 

Abendoran  
E. K.H. Mas Mansyur, K.H. Dewantara dan Drs. 

Moh. Hatta  
 
84. Kebijakan politik pemerintah pendudukan Jepang 

yang berdampak munculya perlawanan rakyat 
Indonesia di daerah Tasikmalaya Jawa Barat 
berupa …  
A. Taiso  
B. Seikeirei  
C. Harakiri  
D. Kinrohoshi  
E. Tonarigumi  

 
85. Keputusan presiden Soekarno tanggal 7 Januari 

1965 yang menyatakan Indonesia keluar dari 
keanggotaan PBB di dasarkan pada … . 
A. terpilihnya Malaysia menjadi anggota Dewan 

Keamanan PBB  
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B. ditolaknya agenda pembicaraan tentang Irian 
Barat  

C. PBB dinilai sebagai ajang konflik Timor Tengah  
D. Israel diterima sebagai anggota PBB  
E. dominasi negara-negara liberal dalam tubuh PBB  

 

 
86. Pelaksanaan politik Etis di Indonesia di latar belakangi 

adanya desakan kaum Liberal Belanda yang menuntut 
kebebasan investasi di Indonesia,  

SEBAB 
Kebijakan politik etis yang diprakarsai Van Den Bosch 
hanya semata-mata untuk kepentingan pemerintah 
kolonial Belanda.  

 
87. Keputusan KMB telah membawa bangsa Indonesia 

menganut sistem pemerintahan federal,  
SEBAB 

Berdasarkan keputusan KMB dari segi teritorial 
Indonesia membawa dampak positif yaitu status 
Sumatra, Jawa dan Madura diakui oleh Belanda.  

 
88. Perang Pasifik diawali oleh penyerangan Jepang 

terhadap Pangkalan Militer Amerika Serikat di Pearl 
Harbour tanggal 8 Desember 1941,  

SEBAB 
Tujuan Jepang menguasai Asia Pasifik adalah 
keinginan membentuk Asia Timur Raya sesuai Doktrin 
Hakko I Chi U.  

 
 

 
89. Kesepakatan Rekapitulasi Tuntang yang 

ditandatangani pada tahun 1811 berisi tentang :  
1)  Pulau Jawa dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan 

Inggris  
2) Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris  
3) Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan di 

lingkungan pemerintah Inggris  
4) Pulau Jawa dibagi menjadi 9 karesidenan 

 
90. Lembaga yang dibentuk Jepang pada bulan Agustus 

1945 dan ditugasi untuk mengurus Kemerdekaan 
Indonesia :  
1)  PUTERA  
2) PPKI  
3) Jawa Hokakai  
4) BPUPKI  

 
 
 

SOSIOLOGI 
 
 
91. Tindakan di bawah ini yang termasuk dalam interaksi 

sosial adalah ... . 
A. Septi membaca majalah Kartini 
B. Tini melihat-lihat album foto 
C. Bapak Anto sedang mengajar Sosiologi 
D. Dwi menanam bunga di taman depan rumah 
E. Yona menyanyi lagu kesukaanya 
 

92. Arman saat menghubungi Thomas hanya bisa lewat 
handphone karena mereka tinggal berjauhan. Kontak 
yang dilakukan arman disebut ... . 
A. kontak primer 
B. kontak sekunder langsung 

C. kontak primer langsung 
D. kontak sekunder tidak langsung 
E. kontak langsung 
 

93. Salah satu jenis pengendalian sosial pada 
masyarakat modern yang merupakan produk 
badan eksekutif adalah ... . 
A. ganti rugi 
B. hukuman mati 
C. denda tilang 
D. gugatan/somasi 
E. pencekalan 
  

94. Dalam masyarakat yang beragam, 
pengelompokan horisontal yang didasarkan 
perbedaan ras, etnis, klan dan agama disebut 
juga dengan istilah ... . 
A. konflik sosial 
B. deferensiasi sosial 
C. interaksi sosial 
D. kontak sosial 
E. proses sosial 
 

95. Para pengusaha hutan melihat hutan sebagai 
lahan bisnis sedang pecinta lingkungan 
menganggapnya sebagai paru-paru dunia. Hal 
tersebut memicu konflik yang disebabkan faktor 
... . 
A. perubahan sosial 
B. rintangan komunikasi 
C. perbedaan antarindividu 
D. perbedaan kepentingan 
E. dominasi terhadap pihak lain 
  

96. Dalam pembagian tugas upacara di kelas XII 
IPS,Andi dan Amir selalu berbeda pendapat. 
Namun karena harus segera latihan, mereka 
berhasil mengambil keputusan. Konflik antara 
Andi dan Amir disebut konflik ... . 
A. tertutup 
B. diagonal 
C. vertikal 
D. konstruktif 
E. destruktif 
 

97. Perbedaam antara mediasi dengan arbitrasi 
dalam proses akomodasi adalah ... . 

Mediasi Arbitrasi 
A. Keputusan secara 

adil oleh lembaga 
tertentu 

Keputusan diambil 
dua pihak yang 
berkonflik 

B. Proses akomodasi 
melalui 
pengadilan 

Proses akomodasi 
melalui lembaga 
legislatif 

C. Keputusan pihak 
ketiga tidak 
mengikat pihak-
pihak yang 
berkonflik 

Keputusan pihak 
ketiga mengikat 
pihak yang 
berkonflik 

D. Kedua belah pihak 
bersikap 
kooperatif dan 
asertif 

Kedua belah pihak 
bersikap tidak 
kooperatif dan 
asertif 

E. Berusaha 
memenuhi pihak 

Berusaha 
memenuhi 
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lain kebutuhan 
kelompok sendiri 

 
98. Kelompok sosial yang mengutamakan ikatan batin 

yang kuat disebut ... . 
A. assosiasi group 
B. gesselschaft 
C. gemeinschaft 
D. statistical group 
E. reference group 
   

99. Dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti 
di Indonesia masalah untuk mengatasi disorganisasi 
sebagai akibat perubahan yang terus-menerus sangat 
penting. Untuk mengatasi disorganisasi perlu 
diselenggarakan ... . 
A. sosial problema 
B. sosial planning 
C. sosial change 
D. sosial control 
E. sosial work 
  

100. Ciri-ciri umum lembaga sosial ... . 
A. suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola 

perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas 
kemasyarakatan dan hasil-hasilnya 

B. suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola 
perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas 
kemasyarakatan 

C. suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola 
perikelakuan 

D. suatu organisasi dari pola-pola pemikiran 
E. suatu organisasi yang tanpa pola 

 
 
 

101. Perhatikan pernyataan berikut! 
1) peneliti terlibat dalam seluruh kegiatan observasi 

sejak awal sampai akhir 
2) peneliti hanya mendata sesuai kebutuhan 

berdasar masalah yang diteliti 
3) peneliti ikut terlibat kegiatan bersama responden 

sambil melakukan penelitian 
4) peneliti mendengarkan jawaban dari responden 

sesuai dengan masalah yang diteliti 
Bentuk observasi partisipasi dalam kegiatan penelitian 
dan observai non-partisipasi dapat ditunjukkan 
dengan ... . 
A.  1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 

102. Perhatikan tabel berikut ini: 
x f fx 
10 3 30 
9 6 54 
8 6 48 
7 8 56 
6 4 24 
5 5 25 
4 3 12 

      

Mean dari data tersebut adalah ... . 
A. 7,14 

B. 7,11 
C. 7,10 
D. 7,15 
E. 7,16 
 

 
103. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas menunjukkan stratifikasi terbuka 

SEBAB 
Memungkinkan seseorang untuk berpindah 
lapisan. 

 
104. Dari pernyataan di bawah ini yang termasuk 

sosialisasi primer adalah ... . 
1) Mempelajari tokoh setempat 
2) Meniru cara makan, berbicara, dan 

berpakaian 
3) Mampu meniru tokoh idolanya  
4) Mulai belajar mengambil peranan orang-

orang di sekitarnya 
 
105. Hal-hal berikut penyebab tetap 

terpeliharanya integrasi di dalam kelompok sosial 
adalah ... . 
1) efisiensi komunikasi 
2) perpindahan fisik 
3) besar kecilnya kelompok 
4) adanya homogenitas 

 
 

TES POTENSI AKADEMIK 
 
A. SUBTES VERBAL 
 
Untuk soal nomor 106 sampai dengan nomor 
108 pilihlah satu di antara lima kemungkinan 
jawaban yang mempunyai arti sama atau 
paling dekat dengan arti kata yang dicetak 
dengan huruf besar. 
 
106. RESIDU 

A. gas 
B. proses 
C. sisa 
D. uap 
E. darah 
 

107. INJEKSI 
A. tekanan Darah 
B. gangguan seksual 
C. luka 
D. suntik 
E. pemeriksaan 
 

108. NARATIF 
A. prosa 
B. puisi 
C. deskriptif 
D. timbal balik 
E. terinci 
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Untuk soal nomor 109 sampai dengan nomor 111 
pilihlah satu di antara lima kemungkinan jawaban 
yang mempunyai arti berlawanan dengan arti kata 
yang dicetak dengan huruf besar. 
 

109. SPORADIS 
A. terus 
B. jarang 
C. kejam 
D. lewat 
E. sering 
 

110. NOMADIK 
A. kemauan 
B. menetap 
C. berburu 
D. berpindah-pindah 
E. layak 
 

111. SUMBANG 
A. kokoh 
B. tepat 
C. mirip 
D. laras 
E. imbang 

 
Untuk soal nomor 112 sampai dengan nomor 114 
pilihlah satu di antara lima kemungkinan jawaban 
yang mempunyai hubungan yang sama atau serupa 
dengan pasangan kata yang terdapat di depan 
tanda =  
 

112. KULIT : SISIK = … . 
A. tegel : lantai 
B. rumah : kamar 
C. keramik : mozaik 
D. dinding : cat 
E. atap : genteng 
 

113.  KUBUS : PERSEGI = … . 
A. jajaran genjang : trapesium 
B. bola : lingkaran 
C. kerucut : persegi 
D. persegi panjang : layang-layang 
E. prisma : balok 
 

114. ES : AIR = AIR : … . 
A. uap 
B. beku 
C. mencair 

 

D. tetap 
E. mengalir 

 

 
 
Untuk soal nomor 115 sampai dengan nomor 117 
pilihlah satu di antara lima kemungkinan jawaban 
yang merupakan jawaban dari informasi yang 
diberikan. 
 

Peristiwa-peristiwa bisa diurut satu di samping atau di 
atas yang lain dalam suatu susunan. Dari padanya muncul 
alur-alur yang menjadi benang merah yang disebut cerita. 
Bilamana cerita tersebut bukan tentang dongeng dalam 
dunia khayalan, akan tetapi tentang peristiwa masa lalu, 
dan terutama tentang apa sesungguhnya rupa masa lalu 
itu, maka hampir semua orang setuju untuk menyebutnya 
sejarah. Maka dalam sejarah ada susunan fakta, urutan 

kejadian satu sesudah yang lain. Namun ternyata 
bahwa sejarah bukan semata-mata urutan fakta. Bila 
sejarah semata-mata difahami sebagai kronik, maka 
sudah dari semula cakrawalanya dipersempit. Sejarah 
dalam pengertian kronik ini menjadi statis. 
 

Sejarah lebih dari sekedar kronik, karena dalam 
sejarah juga terkandung pikiran yang hidup dari dan 
tentang masa lampau. Dalam hubungan itu tugas 
historiografi bukan saja mencari kebenaran masa lalu 
(what the past is really like), akan tetapi berdasarkan 
itu memperbandingkannya dengan masa kini. Dia 
bukan lagi fakta, tetapi sejarah menjadi proses yaitu 
interaksi yang tak berkeputusan antara manusia dan 
manusia lain di masa kini yang mengambil dimensi 
kelampauan dan kekinian, dan sejarah juga adalah 
proses dialog antara manusia masa lampau dan 
manusia masa kini. Maka sejarah tampil sebagai 
suatu totalitas. 
 

Namun cara bagaimana dialog berlangsung 
sering membangkitkan masalah. Struktur sosial dan 
politik masyarakat masa kini sangat menentukan 
corak, atau untuk lebih tepat, dimensi sejarah yang 
ditulis. Bilamana kesadaran yang dibangkitkan 
sejarah memperkaya kepribadian nasional, bilamana 
dialog dalam sejarah mampu merumuskan jawaban 
bagi tantangan masa kini, maka dialog dengan 
sejarah menemukan bentuknya. Sejarah yang diambil 
dalam arti ini sebenarnya tidak lebih dari usaha 
mencari legitimasi. Dan bila demikian halnya, maka 
sejarah bukan lagi proses dialogia tetapi monologia. 
Di mana masa lampau bukan pendamping tetapi 
taklukan. Monologia terjadi bilamana kepentingan 
menjadi segala-galanya. Berdasarkan kepentingan, 
peranan yang dulu pernah dimainkan dilebih-
lebihkan. Maka sejarah menjadi sama keringnya 
seperti sejarah dalam arti kronik. 
 

Siapakah dalam tingkatan sekarang memutuskan 
bahwa kemerdekaan adalah semata-mata hasil 
perjuangan bersenjata dan bukan diplomasi? 
Sebaliknya siapakah yang berani mengatakan bahwa 
kemerdekaan semata-mata direbut oleh diplomasi 
dan bukannya dengan perjuangan bersenjata? 
Diskusi tentang ini mungkin berjalan tak 
berpenghabisan. 
 

Akan tetapi yang bisa diamati adalah bahwa 
struktur sosial dan politik masa kini memegang 
peranan menentukan jenis konfigurasi fakta-fakta 
yang berada di seputar kemerdekaan. Fakta mencair. 
Titik berat histories bergeser warna karena 
kemerdekaan menjadi sumber tertinggi dalam 
memberikan legitimasi bagi setiap kelompok yang 
berusaha menjadi penguasa. Setiap kali orang 
berusaha mematikan dialog dalam sejarah kelihatan 
bahwa sejarah telah diturunkan menjadi hanya 
sebuah kronik kering yang tidak menggairahkan. 
Dalam hal tersebut bisa sedemikian rupa sehingga 
usaha membangkitkan semangat kepahlawanan 
menjadi penting. 
 

Sejarah kemerdekaan adalah episode dalam 
sejarah yang paling banyak mengalami penulisan 
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ulang. Ditilik dari sejarah sebagai dialogis penulisan ulang 
adalah usaha menarik, karena dalam setiap proses 
penulisan ulang tersebut tercatat pula perkembangan baru 
yang tadinya tidak dilihat. Pernah ada saat dimana masa-
masa di seputar merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan disebut revolusi. Namun kini kata itu tidak 
lagi mendapat tempat tetapi diganti dengan perang 
kemerdekaan dan setiap saat dihidupkan dalam visualisasi 
sebagai perang. Pergeseran ini bukan saja menunjukkan 
sejarah, yaitu memutar balikkan proses dan membuatnya 
menjadi hanya satu arah sedemikian rupa menjadi 
monogia. Namun bilamana hal ini terlalu jauh berlangsung 
atau bilamana kepentingan legitimasi berada di atas 
segala-galanya sehingga dialog dengan sejarah terputus, 
maka sekali lagi sejarah mengalami penyempitan 
cakrawala. Fakta menjadi identik dengan keberhasilan, 
dan setiap keberhasilan menjadi legitimasi baru. Tetapi 
dengan itu dia membunuh dialog. Dan setiap kali dialog 
dengan sejarah dimatikan, maka sejarah bukan lagi 
sejarah. 

a
e 

(Bahan : Prisma, Agustus 1980) 
 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
berdasarkan cerita di atas ! 
 
115. Bilamana cerita bukan tentang dongeng dalam 

dunia khayalan, akan tetapi tentang peristiwa masa 
lalu, dan terutama tentang apa sesungguhnya rupa 
masa lalu itu maka disebut … . 
A. legenda  D. puisi 
B. prosa  E. histori 
C. berita 
 

116. Bila dalam sejarah hanya ada susunan fakta, 
urutan kejadian satu sesudah yang lain. Maka sejarah 
itu difahami sebagai … . 
A. histori  D. dongeng 
B. kronik  E. epos 
C. legenda 
 

117. Para ahli sejarah menyarankan bahwa, 
sejarah yang benar adalah … . 
A. Menceritakan kejadian masa lalu yang tidak 

dapat dibantah. 
B. Padangan manusia masa kini terhadap masa 

lampau. 
C. Interaksi manusia kini dan manusia masa 

lampau yang nyata. 
D. Dimensi masa lampau yang diterapkan dalam 

masa kini. 
E. Menceritakan masa lampau dengan versi 

masa kini. 
 
SUB TES PENALARAN  
 
118. Jika saya sibuk, saya tidak akan datang ke 

pesta, maka ... . 
A. Meskipun sibuk, saya tetap datang ke pesta. 
B. Sibuk seperti apapun, saya ada di pesta itu. 
C. Saya ada di pesta karena saya tidak sibuk 
D. Saya tidak sibuk dan tidak datang ke pesta. 
E. Saya tidak ke pesta dan saya tidak sibuk. 
 

119. Hasil dari pemilihan putri cantik adalah 
sebagai berikut: 
Sinta paling cantik, Emilia kalah cantik 
dibandingkan Laura, tapi Laura sama cantiknya 
dengan Vebrina. Sedangkan Vebrina lebih cantik 
dari Nelsa, kesimpulan yang dapat diambil ... . 
A. Nelsa lebih cantik dari Laura 
B. Vebrina lebih cantik dari Emilia 
C. Emilia tidak kalah cantik dari Sinta 
D. Vebrina lebih cantik dari Sinta 
E. Laura tidak lebih cantik dari Emilia 
 

120. Semua hewan yang termasuk mamalia tidak 
pernah bertelur. 
Semua yang bertelur pastilah hewan. 
A. mamalia tidak termasuk hewan 
B. pada saat tertentu mamalia bisa bertelur 
C. terdapatlah hewan yang tidak bertelur 
D. mamalia hidup di dua alam 
E. ikan paus juga mamalia yang bertelur 

 


