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BAHASA INDONESIA 

Bacaan 

Pengotakan perempuan di ranah domestik diperkuat dengan munculnya idiom tentang perempuan yang 

bersifat konotatif. Dalam suatu seminar di Undip misalnya, seorang intelektual ternama meledek para 

feminis dengan mengatakan bahwa secara kodrati perempuan adalah wife, akronim dari work, iron, fun, 

and entertainment (kerja, setrika, objek kesenangan, dan hiburan). Terminologi Jawa juga mengenal 

kanca wingking (teman di belakang) sebagai label perempuan. Perempuan dalam kebudayaan Jawa 

adalah properti dan simbol kekayaan laki-laki. Seorang laki-laki dianggap sukses dalam hidup jika 

berhasil memiliki garwo (istri), bandha (harta), griya (rumah), turangga (kendaraan), kukilo (burung 

piaraan), dan pusaka (senjata atau kesaktian). 

Laki-laki menjadi sejatinya laki-laki jika memiliki benggol (harta) dan bonggol (kejantanan seksual) (1). 

Ada yang berkata bahwa Monumen Nasional (Monas) yang berdiri tegak di Metropolitan Jakarta adalah 

simbol kejantanan laki-laki. Perancang bangunan tersebut adalah Soekarno, presiden pertama RI, 

merupakan sosol laki-laki ideal dalam imajinasi orang Jawa (2). Dia adalah lelananing jagad (laki-laki 

bumi) yang sakti, tampan, dan mempunyai banyak istri (3). Dia seperti Arjuna dalam mitologi 

pewayangan yang selalu menang dalam setiap peperangan dan selalu memenangkan hati para putri dan 

bahkan juga para dewi kahyangan (4). 

(Sumber: Muhadjir Darwin, 2005:23) 

Jawablah pertanyaan nomor 1-3 berdasarkan bacaan di atas. 

1. Tema bacaan di atas adalah... 

A. konotasi perempuan dan laki-laki 

B. inferioritas perempuan dan 

superioritas laki-laki 

C. mitos perempuan dan laki-laki 

D. perempuan dan laki-laki dalam 

pandangan budaya Jawa 

E. kesaktian seorang laki-laki 

 

2. Kalimat keempat pada alinea kedua di atas mengandung majas 

A. metafora 

B. asosiasi 

C. personifikasi 

D. metonimia 

E. sinekdoke 

 

3. Alinea kedua bacaan di atas dikembangkan menggunakan teknik pengembangan alinea... 

A. analogi 

B. contoh 

C. perbandingan 

D. pertautan 

E. umum-khusus 

 

4. Bunyi [t] dan [d] pada posisi awal kata dan tengah kata bersifat membedakan makna (beroposisi), 

seperti pada kata (tata dan data) dan (jati dan jadi). Akan tetapi, pada posisi akhir kata tidak 

membedakan makna (beroposisi), seperti pada kata wujud yang diucapkan [wujut]. Gejala yang 

menunjukkan pada posisi tertentu (awal dan tengah) membedakan makna, tetapi pada posisi yang 

lain(akhir) tidak membedakan makna disebut sebagai gejala... 

A. morfofonem 

B. arkhifonem 

C. netral 

D. bebas 

E. netralisasi 

  

5.  
Tengoklah pada luka tubuh suku demi suku 

Tengoklah empat lima lobang mata bayonet 

Dua tiga mata peluru di tubuh-tubuh bergeletakan 

Sejarah terus mencatat menghitung jumlahnya 

Balatentara telah menjadi pilar kegalauan tanahair 

Republik tinggal papan nama berlumut 

Yang melapuk menyertai kepercayaan 

Aku Tak Mendustaimu, Indonesia, oleh J J Kusni dalam Media Kerja Budaya, Agustus 2002 

Penggunaan majas personifikasi pada kutipan puisi di atas terdapat pada baris ke-... 
A. satu 

B. tiga 

C. empat 

D. lima 

E. enam 
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6.  
Aku ingin muda 

Seperti buku terbuka 
 

Telagaku yang lelah, amboi 

Tercurah 

Di pinggir pagi 
 

Pada jerit terakhir 

Terbelah bumi 

Dan darahmu darahku 

Mengembang 

Di kelopak musim semi 

(Karya Subagio Sastrowardoyo) 

Puisi di atas bertema 
A. pertemuan terakhir 

B. keindahan alam 

C. keoptimisan hidup 

D. percintaan 

E. kegelisahan 

  

7.  
Tuhanku 

Aku masih menyebut nama-Mu 

Biar susah sungguh 

Mengingat Kau penuh seluruh 

(“Doa”, Chairil Anwar) 

Sebagai puisi kategori Angkatan ’45, puisi di atas memiliki ciri-ciri... 
A. menyerupai syair 

B. berisi kritik sosial 

C. mengutamakan isi daripada bentuk 

D. bertema kontemplasi atau perenungan 

E. lebih mengutamakan keharmonisan 

bunyi 
 

  

8.  
Kurnia merupakan mahasiswa berprestasi di universitasnya. Ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga Jawa yang patuh pada nilai-nilai budayanya. Akar budayanya yang kuat tampak pada perilaku 

dan sikapnya terhadap teman-teman dan para dosennya. Kekuatan ikatan pada budayanya itu 

mengilhami berbagai langkah ke depannya. Karena sikap dan perilakunya itu, memuluskan prestasinya 

tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga nonakademik. 

Unsur yang dibahas dalam paragraf di atas adalah... 
A. alur 

B. latar 

C. suasana 

D. tema 

E. perwatakan 

  

9.  
Baskoro lama membisu di samping kubur ibunya. Beberapa kenangan masa kecil bersama ibunya 

bangkit secara perlahan. 

Ungkapan sedih dan hening dalam penggalan cerita di atas terutama dinyatakan dengan kata... 
A. Baskoro 

B. membisu 

C. kenangan 

D. ibunya bangkit 

E. secara perlahan 

 

10. Contoh kalimat yang paling santun sesuai dengan tata cara berdiskusi dalam menolak pendapat 

seorang penyaji ialah... 

A. maaf, Saudara Amry, saya kurang setuju dengan pendapat Saudara 

B. maaf, Saudara Amry, terus terang saya kurang setuju dengan pendapat Saudara 

C. Saudara-saudara peserta diskusi, saya tidak setuju dengan pendapat Saudara 

D. maaf, Saudara Amry, saya berkeberatan dengan pendapat Anda jika tidak disertai bukti-bukti 

kongkret 

E. jika Amry tidak menunjukkan bukti-bukti kongkret, saya tidak akan menerima pendapat 

Saudara 
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11. /t/ pada kata tadi dan /p/ pada kata padi bersifat membedakan makna kedua kata tersebut. Dengan 

demikian, /t/ dan /p/ bersifat... 

A. fonemik 

B. distinguis 

C. distingtif 

D. fonetik 

E. distinguistif 

  

12.  
Sampah merupakan masalah klasik ... sebenarnya sampah dapat dimanfaatkan lagi ... pupuk kompos. 

Sampah yang berasal dari plastik ... kantong, ember plastik, dapat dijual lagi kepada pengumpul 

(pemulung) yang konon untuk diolah lagi menjadi barang-barang plastik. Yang perlu kita jaga adalah 

jangan membuang sampah ke sungai ... air sungai tak tercemar oleh bangkai-bangkai binatang yang 

akhirnya dapat menyebarkan bibit penyakit. 

Konjungsi yang tepat untuk melengkapi teks rumpang di atas adalah... 
A. meskipun, seperti, misalnya, maka 

B. walaupun, seperti, seperti, agar 

C. meskipun, sebagai, misalnya, maka 

D. walaupun, jika, seperti, sehingga 

E. walaupun, sebagai, seperti, sehingga 

 

13. Penulisan kutipan langsung yang benar adalah 

A. Reni mengatakan: “Kapan Rony mengajak aku nonton film”. 

B. Reni mengatakan, “Kapan Rony mengajak aku nonton film”. 

C. Reni mengatakan, “kapan Rony mengajak aku nonton film”. 

D. Reni mengatakan: “kapan Rony mengajak aku nonton film”. 

E. Reni mengatakan; “Kapan Rony mengajak aku nonton film”. 
 

14. Pemakaian imbuhan ke-an dalam kata tidak jujur pada kalimat berikut manakah yang benar. 

Sebagai generasi muda, mahasiswa harus berani menentang... 

A. ketidak jujuran 

B. ke-tidakjujuran 

C. ke tidak jujuran 

D. ketidak-jujuran 

E. ketidakjujuran 

 

15. Pemakaian imbuhan me-kan yang benar terdapat pada kalimat yang mana? 

A. Ibu membelikan baju adik 

B. Ibu membelikan adik baju 

C. Ibu membelikan adik 

D. Ibu membelikan baju 

E. Ibu membelikan baju untuk adik 

 

16. Manakah kalimat yang efektif di bawah ini 

A. dalam makalah ini membicarakan kekerasan dalam rumah tangga selebritis 

B. makalah ini membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga selebritis 

C. pertengkaran itu dipicu oleh Ary yang saling menuduh sebagai penadah 

D. dalam pertarungan tinju itu Laila Ali berpukul-pukulan dengan gencarnya 

E. makalah ini membicarakan kekerasan dalam rumah tangga selebritis 
 

17. Gadis cantik yang berambut panjang yang selalu tersenyum itu  merupakan... 

A. klausa 

B. kalimat 

C. kelompok kata 

D. frase 

E. kluster 

 

18. Kalimat manakah yang mengandung gejala perubahan makna sinestesia 

A. sekelompok mahasiswa itu berbicara sangat pedas ketika menghadap rektornya 

B. Lita Suryani memberi amplop Jaksa Urip Tri Gunawan senilai 6,5 milyar rupiah 

C. kaum fundamentalis itu sedang merencanakan penyanderaan pejabat tinggi negara yang pro-

Amerika 

D. bini Pak Hendy sedang hamil sembilan bulan sehingga tidak berani pergi ke luar kota 

E. gerombolan itu sedang mempersiapkan diri menghadapi kunjungan presiden ke daerahnya 
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19. Di bawah ini merupakan contoh penulisan daftar pustaka berupa buku yang ditulis oleh tiga orang. 

Penulisan daftar pustaka tersebut manakah yang benar. 

A. Halim, Amran, dkk.. 1996. Politik Bahasa Nasional. Jakarta: Pusat Bahasa. 

B. Halim, Amran, Mulyono, Anton dan Kaswanti, Bambang. 1996. Politik Bahasa Nasional. Jakarta: 

Pusat Bahasa. 

C. Halim, Amran, Anton Mulyono, dan Bambang Kaswanti. 1996. Politik Bahasa Nasional. Jakarta: 

Pusat Bahasa. 

D. Halim, Amran dkk.. 1996. Politik Bahasa Nasional. Jakarta. Pusat Bahasa. 

E. Amran, Halim dkk.. 1996. Politik Bahasa Nasional. Jakarta: Pusat Bahasa. 
  

20.  
Binatang yang tidak mempunyai daun telinga berkembang biak dengan cara bertelur (1) 

Ayam adalah binatang yang tidak mempunyai daun telinga (2) 

Ayam berkembang biak dengan cara bertelur (3) 

Tiga kalimat di atas merupakan suatu proses berpikir logis. Kalimat pertama proses penalaran di atas 
merupakan... 

A. premis mayor 

B. premis akhir 

C. premis minor 

D. premis minir 

E. simpulan 
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BAHASA INGGRIS 

Passage 1 

To use an epistemological distinction introduced by Jurgen Habermas in 1968 in his Erkenntnis und 

Interesse, critical theory in literary studies is ultimately a form of hermeneutics, i.e. knowledge via 

interpretation to understand the meaning of human text and symbolic expressions, while critical social 

theory is, in contrast, a form of self-reflective knowledge involving both understanding and theoretical 

explanation to reduce entrapment in systems of domination or dependence, obeying the emancipatory 

interest in expanding the scope of autonomy and reducing the scope of domination. From this 

perspective, much literary critical theory, since it is focused on interpretation and explanation rather 

than on social transformation, would be regarded as positivistic or traditional rather than critical theory 

in the Kantian or Marxian sense. Critical theory in literature and the humanities in general does, either 

through criticizing society from some general theory of values, norms, or oughts, or trough criticizing it 

in terms of its own espoused values. 

21. Which of the following statements is best supported by this passage? 

A. Erkenntnis und Interesse talks about critical theory 

B. critical theory in literary studies and social studies is similar 

C. hermeneutics is part of critical theory 

D. critical social theory emphasizes transformation 

E. critical theory is the root of epistemology 
 

22. The word “via” in line 3 could best be replaced by... 

A. on 

B. through 

C. with 

D. for 

E. pass 

 

23. According to the passage, what is the use of self-reflective knowledge? 

A. to decrease domination 

B. to understand the text 

C. to focus in interpretation 

D. to criticize society 

E. to create values 

 

24. The word “espoused” in line 14 [11] is closest in meaning to which of the following? 

A. partner 

B. supported 

C. traditional 

D. available 

E. existed 

 

25. Which of the following words best describes the tone of this passage? 

A. argumentative 

B. narrative 

C. explanatory 

D. imaginative 

E. humorous 

 

Passage 2 

A solitary figure with an impatient personality and irascible temper, Michelangelo was often in conflict 

with his patrons and associates. One of the earliest reports of this is that while still an apprentice to 

Ghirlandaio he taunted his fellow student Pietro Torrigano and in return received a blow on the nose that 

disfigured him for life. The time in which Michelangelo lived was one that produced strong men, capable 

of competing with the artist.  One of the fascinating stories in the history of art is that of his stormy 

relationship with Pope Julius II and their disputes concerning the Sistine ceiling and other commissions. 

The artist’s solitude may be explained by his extraordinary genius, but perhaps it also reflects his own 

conflicts between his love for the human body, as revealed in his work, and his Christian mysticism, 

which denied the body and its importance. Despite his difficulties, throughout his career patrons vied 

with one another for time and efforts. He was handsomely paid, and managed his personal affairs with 

care. 

26. What might be the best title for the passage? 

A. the works of Michelangelo 

B. the life of Michelangelo 

C. the relationship between Michelangelo 

and Pope Julius II 

D. the genius of Michelangelo 

E. the bad reputation of Michelangelo 
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27. The following statements are true about Michelangelo, EXCEPT 

A. Michelangelo angered quite easily 

B. Michelangelo lived in loneliness 

C. Michelangelo had a good income 

D. Michelangelo was not a patient man 

E. Michelangelo had many intimate 

friends 
 

28. Why does the author mention the phrase ‘his stormy relationship with Pope Julius II’ in line 7 [6]? 

A. to indicate that Michelangelo was a faithful Christian follower 

B. to give an example of a strong man who was capable of competing with the artist 

C. to prove that Michelangelo’s arts were not favorable anymore 

D. to show that Michelangelo had solitary life 

E. to indicate that Michelangelo had an inner conflict 
 

29. The word ‘this’ in line 3 [2] refers to 

A. Michelangelo 

B. a solitary figure 

C. his patrons and associates 

D. irascible temper 

E. the conflict with his patrons and 

associates 
 

30. The phrase ‘a blow on the nose’ in line 4 [3] is closely related with 

A. whistle 

B. wind 

C. breath 

D. hit 

E. explosion 

 

Lengkapilah bacaan berikut ini dengan kata-kata yang paling tepat yang telah disediakan di 
bawah bacaan tersebut. 

Passage 3 

The House of Lords and the House of Commons assemble in the Palace of Westminster. The Lords 

Chamber is lavishly ...(31)..., in contrast with Commons chamber. Benches in the Lords Chamber are 

colored red; thus the House of Lord is sometimes ...(23)... as the “Red Chamber”. The Woolsack is at 

the front of the Chamber, supporters of the Government sit on benches on the right of the Woolsack, 

while members of the Opposition sit on the left. Neutral members, ...(33).. as Cross-benchers, sit on the 

benches immediately opposite the Woolsack. During the State Opening, the Sovereign, seated on the 

Throne in the Lords Chamber and in the presence of both Houses of Parliament, delivers a speech 

...(34)... the Government’s agenda for the upcoming ...(35)... session. 

31.   

A. decorating 

B. decorated 

C. decoration 

D. decorates 

E. decorate 

 

32.   

A. refers to 

B. referring to 

C. referring with 

D. referred to 

E. reference to 

 

33.   

A. know 

B. knew 

C. known 

D. to know 

E. knowing 

 

34.   

A. speaking 

B. outlining 

C. delivering 

D. majoring 

E. agitating 

 

35.   

A. parliamentary 

B. parliamentation 

C. parliament 

D. parliamence 

E. parliaments 
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Pilihlah salah satu kata atau frasa bergaris di bawah ini yang salah atau kurang tepat 
penggunaannya 

36. Many scientists suggested
A

 monitoring
B

 gas emissions and activity of mud volcanoes
C

 because they 

can be
D

 suitable to predict
E

 strong earthquakes. 

 

37. The eastern tropic
A

 Pacific Ocean and northern Indian Ocean have lowered oxygen
B

 concentration 

which are thought to be in regions
C

 where there is minimal circulation
D

 to replace the oxygen 

consumed
E

. 

 

38. Another
A

 style, different from the
B

 original Mexican taco, is handing down
C

 by the Mexican population of 

old California and called
D

 “a gourmet affair”, consisting of an over-sized
E

 fried corn tortilla. 

 

39. In early American history
A

, the Congressional nominated caucus
B

 and legislative caucus were 

influential meetings
C

 of congressmen to decide the party nominee
D

 for President and party platforms
E

. 

 

40. Males choose the points
A

 when
B

 several of the females’ home ranges
C

 overlap, creating
D

 much smaller
E

 

space. 
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MATEMATIKA DASAR 

41. Jumlah 2 bilangan positif sama dengan 32. Bila jumlah invers setiap bilangan tersebut 2 15 , maka 

selisih maksimum dan minimum bilangan tersebut adalah... 

A. 8 

B. 16 

C. 100 

D. 15 

E. 12 

 

42. Suatu deret aritmetika diketahui suku ke-n adalah 2𝑛 − 6, maka Sn adalah 

A. 5 − 𝑛2  

B. 𝑛2 − 𝑛 

C. 𝑛2 − 1 

D. 𝑛2 − 5𝑛 

E. 𝑛2 + 1 

 

43. Jika matriks A =  
1 2
3 4

  dan B =  
2 3
3 5

 , maka A + B = 

A.  
2 5
3 9

  

B.  
3 5
6 9

  

C.  
5 9
9 6

  

D.  
0 2
3 4

  

E.  
1 2
1 2

  

 

44. Diketahui fungsi permintaan 𝑄 = 27 − 4𝑃 dan fungsi penawaran 𝑄 = −3 + 2𝑃, maka besarnya 

jumlah keseimbangan adalah... 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8 

E. 9 

 

45. Jika matriks 𝐴 =  
1 2
3 4

  dan 𝐵 =  
1 2 3
4 3 3
5 6 7

 , maka 𝐴 × B = 

A.  
2 5
3 9

  

B.  1 2 3 4  

C.  
5 5
9 6

  

D.  
2 3 4
7 1 2
5 3 5

  

E. tidak ada yang benar 

 

46. Jika garis yang menghubungkan titik  −2, 2  dan titik (2, 1) tegak lurus pada garis yang 
menghubungkan titik  2, 1 dan  14, 𝑡 , maka besarnya 𝑡 = 

A. 2 

B. 4 

C. 12 

D. 48 

E. 49 

 

47. Bila akar-akar persamaan 𝑥2 + 2𝑥 − 8 = 0 adalah 𝑥1  dan 𝑥2 sedangkan akar-akar persamaan 
𝑥2 + 10𝑥 − 16𝑝 = 0 adalah 3𝑥1  dan 4𝑥2 , maka nilai 𝑝 = 

A. 4 

B. 6 

C. 8 

D. 10 

E. 16 

 

48. Untuk harga 𝑝 yang mana persamaan kuadrat 2𝑥2 − 2𝑝 − 4𝑥 + 5𝑝 − 2 = 0 mempunyai akar nyata 
berlainan 

A. 𝑝 ≤ 2 atau 𝑝 ≥ 4 

B. 𝑝 < 2 atau 𝑝 > 4 

C. 𝑝 ≤ −2 atau 𝑝 ≥ 4 

D. 2 ≤ 𝑝 ≤ 4 

E. 2 < 𝑝 < 4 

 

49. Grafik fungsi 𝑦 = 3 + sin 𝑥 
A. memotong sumbu 𝑋 di banyak titik 

B. memotong sumbu 𝑋 di satu titik 

C. tidak memotong sumbu 𝑌 

D. memotong sumbu 𝑌 di banyak titik 

E. tidak memotong sumbu 𝑋 

 

 

 

 

http://gembili.com/


Salinan UM UNDIP 2008 IPS Kode 582  10 
 
 
 

perhatian: Salinan ini dibuat setelah ujian mandiri dilaksanakan. Salinan ini dapat dipergunakan dengan bebas oleh siapa saja selama tidak 
menghilangkan catatan kaki ini. ©gembili dot com http://gembili.com/ Dibuat pada Selasa, 3 Juni 2008. 

50. Jumlah n suku pertama suatu deret geometri dinyatakan dengan 𝑆𝑛 = 2𝑛+2 − 4. Rasio deret itu 
adalah... 

A. 2 

B. 4 

C. -4 

D. 2 

E. semua jawaban salah 

 

51. Garis singgung pada kurva 𝑦 = 𝑥2 + 5 yang sejajar dengan garis 12𝑥 − 𝑦 = 17 menyinggung kurva 
tersebut di titik... 

A. (6, 41) 

B.  5, 30  

C.  7, 40  

D.  3, 45  

E. (2, 26) 

 

52. Diketahui segitiga 𝐴𝐵𝐶 sudut 𝐴 = 54°, sudut 𝐵 = 65° dan panjang garis 𝑐 = 12, maka besar sudut 𝐶 
adalah... 

A. 63° 

B. 52° 

C. 40° 

D. 55° 

E. 61° 

 

53. Sistem persamaan di bawah ini: 
5𝑥 − 3𝑦 + 2𝑧 = 28 
7𝑥 + 4𝑦 − 𝑧 = 24 
3𝑥 + 5𝑦 + 4𝑧 = 28 

mempunyai himpunan penyelesaian 
A.  4; 0; 4  

B.  5; 3; 2  

C.  5; 0; 6  

D.  7; 1; 2  

E.  5; 7; 3  

 

54. Jika 8log 5 = r, maka 5log 16 = ... r 

A. 2
3 ∙ 𝑟 

B. 3
4 ∙ 𝑟 

C. 4
3 ∙ 𝑟 

D. 8
3 ∙ 𝑟 

E. 5
8 ∙ 𝑟 

 

55. Turunan pertama dari 𝑦 = 𝑥2 2𝑥 − 1  adalah... 
A. 6𝑥2 − 2𝑥 

B. 𝑥2 − 2𝑥 

C. 2𝑥 − 1 

D. 𝑥2 − 6𝑥 

E. 2𝑥 

 

56. Jika 𝑓(𝑥) =  2𝑥 − 1
𝑥  

2
, maka turunan pertama 𝑓(𝑥)

′ = 

A. 8𝑥 − 2
𝑥  

B. 8𝑥 − 1
𝑥  

C. 8𝑥 + 2
𝑥  

D. 8𝑥 − 2
𝑥3  

E. 8𝑥 − 2
𝑥2  

 

57. Titik (4,−8) dicerminkan terhadap garis 𝑥 = 6, diteruskan dengan rotasi (0, 60°). Hasilnya adalah... 

A. (−4 + 4 3, 4 − 4 3) 

B.  −4 + 4 3,−4 − 4 3  

C.  4 + 4 3, 4 − 4 3  

D.  4 − 4 3,−4 − 4 3  

E. (4 + 4 3,−4 + 4 3) 

 

58. Untuk 𝜃 suatu konstanta, tentukan nilai x dan y sehingga 
A. 𝑥 = 1, 𝑦 = 0 

B. 𝑥 = 0, 𝑦 = 1 

C. 𝑥 = 1, 𝑦 = 1 

D. 𝑥 = sin 𝜃 , 𝑦 = cos 𝜃 

E. 𝑥 = cos 𝜃 , 𝑦 = sin𝜃 

 

59. Momen sentral ke-2 dan ke-3 dari data: 3, 4, 5, 5, 6 adalah... 
A. 𝑚2 = 2,9 dan 𝑚3 = 3,5 

B. 𝑚2 = 2,8 dan 𝑚3 = 3,6 

C. 𝑚2 = 2,2 dan 𝑚3 = 2,1 

D. 𝑚2 = 3,1 dan 𝑚3 = 5,5 

E. 𝑚2 = 3,3 dan 𝑚3 = 4,4 
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60. Dari siswa satu kelas sebanyak 40 orang, ada 20 orang menyukai olahraga bola basket, 25 orang 
menyukai bola voli, dan 18 orang menyukai sepak bola. Diketahui pula yangmenyukai bola basket 
dan bola voli sebanyak 12 orang, yang menyukai bola basket dan sepak bola 10 orang, dan yang 
menyukai bola voli dan sepak bola 7 orang. Di antara pernyataan berikut pilih yang benar. 

1. yang menyukai ketiga macam olahraga tersebut 6 orang 
2. yang suka bola basket saja sebanyak 7 orang 
3. yang suka bola voli tapi tidak suka sepak bola 18 orang 
4. yang tidak menyukai sepak bola 2 orang 
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KEWARGANEGARAAN 

61. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, 
maka bagaimanakah pemecahannya di dalam sistem pemerintahan di Indonesia 

A. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri secara bersama-sama menjalankan tugas 

kepresidenan 

B. Menteri Dalam Negeri menyurati DPR untuk segera menunjuk pejabat sementara Presiden 

C. Menteri Pertahanan mengambil alih kepemimpinan dan kemudian membentuk dewan 

kepemimpinan nasional sampai terpilih Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 

D. Menteri Sekretaris Negara mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan segera 

mengagendakan pemilu 

E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama 

menjalankan pemerintahan, sampai terpilih Presiden dan Wakil Presiden baru 
 

62. Setiap sistem hukum selalu diikuti adanya hierarki, artinya sistem hukum tersebut tersusun dari 
hukum yang paling tinggi sampai kepada produk hukum yang paling rendah. Hukum yang dibuat 
pemerintah pusat kedudukannya lebih tinggi dibanding produk hukum daerah. Menurut Saudara, hal 
yang menunjukkan tataurutan hierarki hukum yang benar adalah... 

A. UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Keppres, Perda 

B. UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda 

C. UUD NRI Tahun 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda 

D. UUD NRI Tahun 1945, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda 

E. UUD NRI Tahun 1945, UU/Perpu, PP, Keppres, Perda 
 

63. Perekonomian negara modern saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi kapitalisme yang lebih 
mengedepankan modal dan keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara di sisi lain bangsa 
Indonesia hidup dalam budaya ekonomi yang peduli kepada pencapaian sisi sosial dalam 
perkehidupan ekonomi yang tidak semata-mata mengedepankan pencarian keuntungan. Menurut 
Saudara, lembaga hukum manakah yang bisa menghubungkan antara mengombinasikan 
pencapaian kesejahteraan sosial a la ekonomi Pancasila dan ekonomi kapitalisme yang mengejar 
keuntungan. 

A. Bank Syariah 

B. koperasi 

C. Baitul Maal Tanwil 

D. asuransi 

E. Bank Indonesia 

 

64. Perusahaan PT Adi Jaya yang bergerak di bidang pertambangan melakukan pembangunan unit 
pengolahan limbah, dan kemudian membangun jembatan penghubung dari satu desa ke desa lainnya, 
dan bahkan menyantuni warga sekitar yang kurang mampu, maupun melakukan pemberian 
beasiswa kepada warga sekitar pertambangan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh PT Adi Jaya 
tersebut jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
menurut Saudara dapat dikategorikan sebagai apa? 

A. Millennium Development Goals 

B. tanggungjawab sosial dan lingkungan 

C. bisnis yang berbasis sosial 

D. kewajiban sosial 

E. ekonomi sosialis 

 

65. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan 
pendidikan di atas maka perlu didukung dengan prinsip-prinsip pendidikan yang sesuai. Menurut 
Saudara, prinsip-prinsip pendidikan di bawah yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di atas 
adalah... 

A. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa 

B. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan 

multimakna 

http://gembili.com/


Salinan UM UNDIP 2008 IPS Kode 582  13 
 
 
 

perhatian: Salinan ini dibuat setelah ujian mandiri dilaksanakan. Salinan ini dapat dipergunakan dengan bebas oleh siapa saja selama tidak 
menghilangkan catatan kaki ini. ©gembili dot com http://gembili.com/ Dibuat pada Selasa, 3 Juni 2008. 

C. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik yang berlangsung sepanjang hayat 

D. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

E. pendidikan harus dilakukan secara kompetitif dengan merangsang pengembangan pendidikan 

nasional dengan cara mengizinkan dan mengembangkan pendidikan dari negara maju di 

Indonesia 
 

66. Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai 
A. kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 

B. kemerdekaan berkumpul dan berserikat 

C. hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara 

D. pendidikan 

E. kebudayaan nasional Indonesia 
 

67. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review  
A. undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 

B. Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang 

C. peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 

D. peraturan tingkat pusat terhadap Undang-undang Dasar 

E. Peraturan Daerah terhadap Undang-undang Dasar 
 

68. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan, maka sistem peradilan di Indonesia dapat dianggap berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan apabila... 

A. menghukum seberat mungkin pelaku tindak pidana, membebaskan terdakwa yang tidak 

bersalah 

B. terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia 

C. terciptanya kekuasaan kehakiman yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna 

mendukung wibawa pemerintahan yang sah untuk melaksanakan pembangunan 

D. sistem peradilan yang konsentris dan konvergen, terutama terhadap perkembangan 

kehidupan bermasyarakat 

E. terciptanya peradilan satu atap, yang tidak memisahkan antara peradilan pidana, perdata 

ataupun PTUN dan Peradilan Hubungan Industrial 
 

69. Kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia mutlak diperlukan dan 
dikembangkan apalagi pada masa globalisasi. Adapun yang menjadi salah satu alasannya bangsa 
Indonesia adalah... 

A. bangsa Indonesia sangat ramah dan jujur dalam bekerjasama 

B. bangsa Indonesia cinta damai dan suka bekerjasama 

C. karena kita bangga sebagai bangsa besar 

D. mendapatkan simpati dari negara lain 

E. menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia antipenjajahan 
 

70. Salah satu sikap yang menceminkan nasionalisme dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah... 
A. mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar 

B. membendung penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia 

C. mengalakkan penanaman modal dalam negeri 

D. mendirikan sistem perekonomian nasional yang bebas 

E. membatasi impor kebutuhan pokok 
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71.   
Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem 

demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung  
(indirect democracy). 

SEBAB 

Di dalam praktek, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 
lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. 

 

72.   
Dalam sistem presidensiil, Presiden tidak dapat membubarkan DPR, namun DPR dapat menjatuhkan 

Presiden. 

SEBAB 

Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR 
 

73.   
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

SEBAB 

Presiden tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet” kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
 

74.   
Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi 

SEBAB 

Negara Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dan adanya hubungan hierarki. 
 

75. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
1. Mahkamah Agung 
2. lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan 

lingkungan peradilan tatausaha negara 
3. Mahkamah Konstitusi 
4. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan 
tatausaha negara dan Komisi Yudisial 

 

76. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat antara lain 
1. mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar 
2. memilih Presiden dan Wakil Presiden 
3. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 
4. mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden 

 

77. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan 
terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR 
kepada: 

1. Pengadilan Negeri 
2. Mahkamah Agung 

3. Pengadilan Tinggi 
4. Mahkamah Konstitusi 

 

78. Syarat perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain, 
1. usul perubahan diajukan sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR 
2. diajukan secara tertulis 
3. putusan untuk mengubah dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 

persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR 
4. sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota MPR 

 

79. Di dalam sistem pemerintahan di Indonesia di samping adanya lembaga DPR yang anggotanya dipilih 
dari anggota partai politik peserta pemilu, juga dikenal adanya lembaga Dewan Perwakilan Daerah 
yang anggotanya dipilih tidak dari anggota partai politik peserta pemilu. Berikut adalah tugas dan 
wewenang Dewan Perwakilan Daerah: 

1. mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah 

2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
3. menetapkan APBN bersama Presiden dan DPR 
4. membahas dan mengusulkan serta menyetujui calon Panglima Tentara Nasional Indonesia 
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80. Berikut yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 
1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa mengenai pertentangan UU terhadap 

UUD 
2. memutus pembubaran partai politik 
3. memutus pendapat DPR terhadap pelanggaran yang dilakukan Presiden 
4. memutus pengusulan calon hakim agung 
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IPS TERPADU 

81. Manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur, pada 1980 
dan berasal dari lapisan Pleistosen tengah adalah 

A. Pithecanthropus wajakensis 

B. Pithecanthropus robustus 

C. Pithecanthropus erectus 

D. Pithecanthropus soloensis 

E. Homo wajakensis 

 

82. Revolusi Inggris diiringi oleh revolusi sosial. Salah satu sebabnya adalah 
A. pengusaha tidak dapat menyerap tenaga kerja 

B. buruh tidak dapat memanfaatkan upahnya 

C. majikan tidak menggunakan buruh secara terus menerus 

D. buruh ingin memiliki alat produksi 

E. upah buruh tidak seimbang dengan jam kerja 
 

83. Meskipun hasil Perjanjian Renville sangat merugikan bangsa Indonesia, namun tetap ditandatangani 
dan disahkan oleh KNIP karena 

A. TKR tidak akan mampu menghadapi gempuran tentara Belanda 

B. menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia secara de facto dan de jure ada 

C. kekalahan delegasi Indonesia dalam melakukan diplomasi pada waktu perundingan 

D. tekanan yang dilakukan KTN agar delegasi Indonesia mau menerima hasil perundingan 

E. dengan demikian dapat membebaskan Soekarno-Hatta yang ditawan Belanda 
 

84. Pola aliran sungai pada daerah yang materialnya mudah tererosi dan merupakan datarn banjir 
adalah 

A. radial sentripetal 

B. radial sentrifugal 

C. denditrik 

D. trellis 

E. rectangular 

 

85.   
 
 
 
 
 
 

Dari gambar penentuan lokasi berdasarkan jarak dan arah di atas, maka kita dapat menyimpulkan 

A. kenampakan A menunjukkan azimut 50° 
B. magnetik azimut A dilihat dari B adalah 50° 

C. kenampakan B menunjukkan azimut 50° 

D. magnetik azimut A dilihat dari B adalah 130° 

E. kenampakan B menunjukkan azimut 130° 
 

86.   
 
 
 
 
 
 

Dari piramida penduduk di atas, interaksi desa kota yang akan terbentuk adalah 
A. terjadi proses modernisasi pertanian 

B. terjadi gejala gaya hidup kekotaan 

C. terjadi urbanisasi untuk mencari 

pekerjaan 

D. terjadi pergerakan industri padat modal 

E. terjadi mobilitas gagasan antarwilayah 

 

87. Pada tanggal 20 April 2008, PT Indah Nian melakukan pembelian peralatan senilai Rp1.000.000,00 
secara kredit. Namun transaksi tersebut telah keliru dicatat dalam akun perlengkapan. Jurnal koreksi 
yang perlu dibuat yaitu: 

A. perlengkapan (D) Rp1.000.000,00, pembelian (K) Rp1.000.000,00 
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B. perlengkapan (D) Rp1.000.000,00, peralatan (K) Rp1.000.000,00 

C. perlengkapan (D) Rp1.000.000,00, kas (K) Rp1.000.000,00 

D. peralatan (D) Rp1.000.000,00, perlengkapan (K) Rp1.000.000,00 

E. peralatan (D) Rp1.000.000,00, pembelian (K) Rp1.000.000,00 
 

88. Suparti merupakan salah satu TKW Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Setiap bulan ia 
mengirimkan sebagian dari gaji yang diterimanya ke keluarga di kampung halamannya di Indonesia. 
Aktifitas ini merupakan salah satu komponen dari Neraca Pembayaran sebagai berikut 

A. current account, komponen transfer uang 

B. capital account, komponen foreign direct investment 

C. cash account, komponen pendapatan dari investasi 

D. capital account, komponen transfer uang 

E. current account, komponen foreign direct investment 
 

89. Dalam menentukan kebijakan anggaran, jika penerimaan negara lebih besar dari yang direncanakan 
maka Pemerintah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tetap terjaga keseimbangannya 
dengan semakin memperkecil persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negeri 
atau pinjaman luar negeri. Langkah tersebut merupakan jenis kebijakan anggaran... 

A. berimbang 

B. dinamis absolut 

C. dinamis relatif 

D. fungsional 

E. eksternal 

 

Bacaan 

Mulai 1 Januari 2005, perdagangan bebas tekstil dan produk tekstil (TPT) dibuka. Mau tidak mau, 

negara-negara yang selama ini menikmati kuota ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, seperti Indonesia 

harus mengikuti perdagangan bebas. Semua negara produsen TPT dipaksa berebut memasuki pasar 

dunia, terutama AS dan Eropa. Era kuota memberikan kenikmatan bagi produsen tekstil Indonesia, 

misalnya, tidak harus bersusah payah mencari peluang pasar. Tidak heran, menjelang pascakuota 

banyak negara yang cemas karena menganggap tidak mampu bersaing. Meski demikian, banyak negara 

yang menantikan pembebasan ekspor ini karena tidak lagi tergantung pada kuota. 

(Sinar Harapan) 

 

90. Jenis-jenis hambatan perdagangan lainnya yang sering dipraktikkan oleh banyak negara di dunia 
yaitu 

A. transfer dana, subsidi, tarif 

B. dumping, label halal, tarif 

C. subsidi, tarif, safety stock 

D. subsidi, dumping, safety stock 

E. dumping, transfer dana, label halal 

 

91. Jika salah satu perusahaan tekstil Indonesia mengekspor sejumlah produknya ke AS senilai 
US$10.000 dan sekaligus mengimpor alat produksi senilai US$8.000, maka sisa uang yang 
diterimanya di Indonesia adalah (kurs beli US$1=Rp9.500 dan kurs jual US$1=Rp9.600) 

A. Rp18.200.000,00 

B. Rp19.000.000,00 

C. Rp19.200.000,00 

D. Rp20.000.000,00 

E. Rp20.200.000,00 

 

92. Bacaan tersebut di atas mengindikasikan sistem ekonomi yang berlaku cenderung ke arah 
A. sistem merkantilisme 

B. sistem sosial 

C. sistem kolonial 

D. sistem terpusat 

E. sistem liberal 

 

93.   
Paham merkantilisme banyak dianut negara kolonial Eropa guna mendukung kebijakan-kebijakan 

kolonialnya. 

SEBAB 

Merkantilisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang mencakup peraturan-peraturan 
proteksionisme negara yang ditujukan untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan 

negara penjajah. 
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94.   
Indonesia memiliki potensi industri biofuel yang sangat besar. 

SEBAB 

Indonesia memiliki iklim tropis yang dicirikan dengan tingkat curah hujan dan keadaan suhu yang 
tinggi dan berpengaruh pada jenis vegetasi yang berkembang. 

 

95.   
Berikut ini adalah kurva perusahaan laba dalam Pasar Persaingan Sempurna 

 

SEBAB 

Dalam Pasar Persaingan Sempurna, kurva MR berimpit dengan AR. 
 

Bacaan 

Sesungguhnya Sungai Asahan di Sumatera Utara merupakan timbunan harta karun yang besar. Beda 

tinggi permukaan airnya di hulu dan hilir sangat besar, sekitar 900 m. Air bagian hulunya adalah 

muntahan air danau. Jika potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Sungai Asahan dapat 

menampung 6 PLTA berkekuatan besar. Namun kerakusan manusia seringkali menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan. Buktinya, PLTA Asahan II dirancang untuk debit air sungai sebesar 106 m3 

perdetik. Ternyata dalam operasinya debit rata-rata hanya 80 m3 perdetik sehingga PLTA tidak bekerja 

secara maksimal. 

 

96.   
Danau yang terletak dpada provinsi tersebut di dalam bacaan termasuk danau vulkanis tektonik. 

SEBAB 

Pulau Samosir yang berada di tengahnya merupakan kaldera yang roboh dan muncul di atas 
permukaan danau. 

 

97. Untuk mempertahankan fungsinya, Sungai Asahan perlu mendapatkan integrative environmental 
assessment di bawah ini. Dari upaya-upaya tersebut, yang paling tepat untuk mempertahankan fungsi 
Sungai Asahan sebagai penyedia tenaga listrik adalah 

1. evaluasi secara menyeluruh kawasan konservasi 
2. peningkatan pembinaan kawasan suaka alam 
3. peningkatan keterpaduan pembangunan kawasan dengan pembangunan wilayah 
4. meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan 

 

98. Dalam rangka mencari dukungan dari masyarakat Indonesia, Pemerintah Pendudukan Jepang telah 
mendirikan badan propaganda yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Organisasi-
organisasi propaganda yang pernah dibuat Jepang itu antara lain adalah 

1. Gerakan Tiga A 
2. Seinendan 

3. Poetera 
4. Keibodan 

 

99. Kondisi tanah di Pulau Jawa relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah di Pulau kalimantan 
walaupun Kalimantan memiliki vegetasi yang kaya. Hal ini disebabkan 

1. sebagian besar tanah aluvial 
2. sebagian besar bermorfologi curam 
3. sebagian besar bukan tanah organik 

4. sebagian besar merupakan tanah 
gambut 

 

100. Beberapa pemerintahan terdahulu seringkali melakukan privatisasi. Langkah ini juga dilakukan 
oleh Jepang yang ingin menumbuhkan industrinya karena praktik monopsoni. Adapun privatisasi di 
Indonesia antara lain bertujuan... 

1. mengurangi beban keuangan pemerintah 
2. meningkatkan profesionalitas pengelola perusahaan 
3. mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri 
4. mengurangi campur tangan birokrat dalam pengelolaan perusahaan 
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