
PENYELESAIAN  & KUNCI JAWABAN TKA SOSHUM          (KODE 210)

MATEMATIKA
1. KUNCI : C

2x2 -2x + k = 6x – 10
2x2 – 8x + k + 10 = 0
Syarat D > 0
8k < -16
k < -2

2. KUNCI : A
Gradient garis yang melalui P(a, b) dan O
(0,0) adalah -2a
P(a,  b)  dicerminkan  terhadap  sumbu  X
menjadi (a, -b) 
Pergeseran senilai  1 satuan kekiri  dan 5

satuan kebawah adalah (−1
−5)   menjadi

P’(a – 1, -b – 5)
Gradient garis yang melalui P’ dan O(0,0)

adalah m2=
−b−5
a−1

=3

-b -5 = 3a – 3
a = -2 dan b = 4

3. KUNCI : C

panjang HP = 

42
+22

=6
42

+¿
√¿

Panjang PQ = √PB2
+BQ2

=2√2

Jadi jarak titik H kegaris PQ adalah √34

4. KUNCI: D

( p+2 )2−4 p (−p+4 ) ≥0→5 p2
−12 p+4≥0

p≤
2
5
atau p≥2

 

5. KUNCI : B
Pada titik (40, 20) maka nilai maksimum

6. KUNCI : B

( 1
−1)=(−2

3 )+(2a−1
3b+2)  

2a = 4 ; a = 2
3b = -6 ; b = -2

( x '
y ')=( 3

−4)+(−6
−4)→ (−3,−8 )  

7. KUNCI: D
S16 = 200,  s10 = 255
S16 x s10 = 51000

8. KUNCI: E
x− y=p; y−x=q  dari  persamaan

diatas  karna  p=q  maka  garis  diatas

adalah sejajar
9. KUNCI : D

l=x . y=x (2a−x )=2ax−x2

 

l'=2a−2 x=0→ x=a ; y=a

10. KUNCI: E

5x
5
2

(¿−x
−1
2 +3)dx=

10
7

x3√ x+3x−2√ x+C

∫ ¿

 

11. KUNCI: B
Misalkan 
U = x2 -3x +2
du = 2x -3
6du = (12x -18) dx

∫
6du

u
1
3

=9
3√ ( ( x−1 ) ( x−2 ) )

2

 

12. KUNCI: A

∫
3 (1−x )

1+√ x
dx=∫

3 (1−√ x ) (1+√ x )

(1+√x )
dx  

¿ (∫3−3√x )dx=3x−2 x √x+c  

13. KUNCI : B
U3 + U7 = 28

2U7 = 28 + 4b
   U7 = 14 + 2. 3 = 20

14. KUNCI: D
Total bobot semua ikan adalah 
f(x) = x(6 – 0.02x)x = 6x – 0,02x2

6 – 0,04x = 0
x = 150
f(150) = 450

15. KUNCI : D
Misalkan bilangan-bilangan yang 
membentuk bilangan geometri itu adalah 
a, ar, ar2, ar3 dan ar4. Maka dari informasi 
soal tersebut diperoleh 
a+ ar + ar2 = 76 dan ar2 + ar3+ ar4 = 171.
Dengan demikian diperoleh
ar2 + ar3 + ar4 = 171

r2 .76 = 171
r = 3/2

a + ar + ar2 = 76 
        19/4 a = 76

                         a = 16

s5=

16 (24332 )−( 3232 )
1
2

 = 211

16. KUNCI: C
(g◦ f)(x) = g(f(x)) = −3(x2 +2) +8 = −3x2 
+2 
Supaya maksimum, turunannya harus nol,
yaitu (g◦ f)’(x) = −6x  =0;  x = 0
Jadi nilai maksimum adalah (g◦ f)(0) = 2

SEJARAH

17.KUNCI: E
18.KUNCI: E
19.KUNCI: C
20.KUNCI: E
21.KUNCI: B
22.KUNCI: D
23.KUNCI: D
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24.KUNCI: A
25.KUNCI: A
26.KUNCI: A
27.KUNCI: C
28.KUNCI: C
29.KUNCI: C
30.KUNCI: A
31.KUNCI: A
32.KUNCI: A 

GEOGRAFI
33.Kunci: A

Fenomena  pasca  vulkanik  yang  ditandai
dengan adanya semburan uap air panas
bercampur belerang dinamakan fumarol.

34.Kunci: C
Penentuan lahan persawahan dengan SIG
dapat diambil dari beberapa peta kontur,
potensi air, tanah dan iklim

35.Kunci : C
Daerah  Konvergensi  Antar  Tropik  (DKAT)
menunjukkan  bahwaDaerah  tersebut
suhunya paling tinggi

36.Kunci : E 
ciri  tanah di  Indonesia terutama di  Jawa
dan  Sumatra,  kecualiDibentuk  dari
pelapukan mekanik

37.Kunci : D
Presipitasi  dengan  intensitas  tinggi
menyebabkan:
a. Banjir
b. Terganggunya lalu lintas
c. Banyaknya pasokan sumber daya air
d. Longsor lahan

38.Kunci: E
Kelembapan relatif 
=  Kapasitas Uap air / Kapasitas maksimum x
100%
= 20/ 25 x 100 
= 80%   

39.Kunci : D
Peta  tematik  yang berhubungan dengan
keadaan alam, yaitu:

a. Peta  iklim  adalah  peta  yang
menggambarkan  jenis  iklim  yang
terdapat di suatu wilayah.

b. Peta  curah hujan  adalah  peta  yang
menggambarkan  penyebaran  curah
hujan  rata-rata  dalam  setahun  di
suatu wilayah.

c. Peta  vegetasi  adalah  peta  yang
menggambarkan jenis jenis vegetasi
yang terdapat di suatu wilayh. 

40.Kunc : E
Kawasan  Industri  dikelola  oleh  badan
usaha dengan tujuan:
- Memberikan kemudahan bagi kegiatan

industri
- Menyediakan  fasilitas  lokasi  industri

yang berwawasan lingkungan
- Menekan biaya produksi
- Mendorong  kegiatan  industri  untuk

berlokasi di kawasan industri

41.Kunci ; D
Kelas kemampuan tanah:
1. Kelas 6:  kemiringan 30-45%,  meudah

tererosi,  dijadikan  padang
rumput/dihutankan

2. Kelas7 :  kemiringan  45%-
65%,mengalami erosi berat,  ditanami
tanaman keras

3. Kelas 8:  kemiringan  >  65%,  tanah
mudah lepas dibuat cagar alam

Lahan dengan kemiringan > 40% bukan
untuk pertanian karena rawan longsor.

42.Kunci: A
Klasifikasi iklim Koppen dibuat atas dasar
landasan  suhu  dan  curah  hujan  sangat
cocok  untuk  pengembangan  bidang
pertanian di Indonesia. Pembahasan:

43.Kunci : B
Pernyataan  benar:  Angin  bergerak  dari
daerah  bertekanan  maksimum  ke
minimum  dan  di  belaahn  bumi  utara
angin berbelok ke kanan, di belahan bumi
selatan  angin  berbelok  ke  kiri.Alasan
benar:  Rotasi  bumi  dapat  menyebabkan
perbedaan  arah  angin  di  belahan  bumi
utara dan selatan. 

44.Kunci: C
Semen dikatakan  industri non ekstraktif.
Industri  non  ekstraktif  adalah   industri
yang  bahan  bakunya  diperoleh  dari
tempat lain / industri lain.

45.Kunci : A
Angin kumbang ( Jawa Barat) dan Angin
Bahorok  (  Sumatera  Utara)   merupakan
jenis  angin  lokal  yang  mempunyai  ciri
umum  antara  lain  Bersifat  panas,
memiliki kecepatan tinggi, dan berputus-
putus sehingga dapat  merusak tanaman.

46.Kunci : B
Piramida  penduduk  merupakan  bentuk
grafik  yang  menggambarkan  komposisi
penduduk   menurut  umur  dan  jenis
kelamin.

47.Kunci: B
Kondisi  demografis  di  wilayah
pegunungan  berbeda  dengan  wilayah
dataran dalam hal persebaran penduduk
tidak  merata  dan  kepadatan  penduduk
rendah.

48.Kunci: A
Pada citra pankromatik , objek hutan akan
terlihat gelap, sungai akan terlihat cerah,
dan  jalan  aspal  akan  terlihat  gelap
dikarenakan  citra  pankromatik
menampilkan  objek  dengan  warna  asli
dan keadaan sebenarnya.

SOSIOLOGI
49.KUNCI: A. 

Cara-cara penyelesaian konflik:
- Adjudication merupakan cara 

penyelesaian konflik melalui 
pengadilan yang tetap dan adil.

- Arbitrasi merupakan bentuk 
pengendalian konflik sosial melalui 
pihak ketiga dan kedua belah pihak 
yang berkonflik menyetujuinya. 
Keputusan - keputusan yang diambil 
pihak ketiga hanya dipatuhi oleh pihak
- pihak yang berkonflik

- Konsiliasi merupakan bentuk 
pengendalian konflik sosial yang 
dilakukan oleh lembaga - lembaga 
tertentu yang dapat memberikan 
keputusan dengan adil.
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- Kompromi yaitu kedua belah pihak 
yang bertentangan berusaha mencari 
penyelesaian dengan mengurangi 
tuntutan.

50. KUNCI: D
Super  organikadalah  kebudayaan
diwariskan  turun  temurun  dan  satu
generasi  kegenerasi  berikutnya sehingga
tetap  hidup  terus  menerus  secara
berkesinambungan,meskipun orang-orang
yangn menjadi anggota masyarakat silih
berganti (harkovits dan malinoenski)
Homo  Homini  Lupus=Manusia  adalah
serigala bagi manusia lainnya
Cultural  Lag  sering  disebut  dengan
ketertinggalan  budaya,  yaitu  suatu
kondisi di mana terjadi peerbedaan taraf
kemajuan antara berbagai bagian dalam
suatu  kebudayaan  karena  ada  yang
tumbuh cepat dan ada yang tumbuhnya
lambat.
Local  genius adalah  kemampuan
masyarakat  Indonesia  untuk
menerima,memilah-milah dan mengambil
kebudayaan dari luar yang dianggap baik.
Culture  Shock(kekagetan  budaya)
adalah  perubahan  nilai  budaya  seiring
dengan  perkembangan  jaman  dan
wawasan  yang  makin  berkembang  ini
biasanya  terjadi  pada  orang-orang  yang
secara  tiba-tiba  berpindah  atau
dipindahkan ke lingkungan yang baru.

51.KUNCI: D
Jenis-jenis  mobilitas  sosial  terbagi
menjadi:
Mobilitas  sosial  vertikal:  Mobilitas  sosial
vertikal  adalah  perpindahan status  yang
dialami seseorang atau sekelompok pada
lapisan sosial yang berbeda.
Mobilitas sosial horizontal: Mobilitas sosial
horizontal adalah perpidahan status sosial
seseorang atau  kelompok  dalam lapisan
sosial yang sederajat. Disini tidak terjadi
perubahan derajat  kedudukan seseorang
atau sekelompok orang.
Mobilitas  sosial  lateral:  Mobilitas  sosial
lateral  adalah  perpindahan  orang-orang
dari  unit  wilayah  satu  ke  unit  wilayah
lainnya.  Mobilitas  sosial  ini  disebut  juga
mobilitas geografis.

52. KUNCI : B
Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk
menghimpun  informasi  yang  relevan
dengan topik atau masalah yang menjadi
obyek  penelitian.  Informasi  tersebut
dapat  diperoleh  dari  buku-buku,  karya
ilmiah,  tesis,  disertasi,  ensiklopedia,
internet, dan sumber-sumber lain.

53.KUNCI: A
Akulturasi  adalah  suatu  proses  yang
timbul manakala suatu kelompok manusia
dengan kebudayaan tertentu dihadapkan
dihadapkan  dengan  unsur  kebudayaan
asing. 
Asimilasi  adalah  pembauran  dua
kebudayaan  yang  disertai  dengan
hilangnya  ciri  khas  kebudayaan  asli
sehingga membentuk kebudayaan baru
Akomodasi adalah  cara  menyelesaikan
pertentangan  antara  dua  pihak  tanpa

menghancurkan  salah  satu  pihak,
sehingga  kepribadian  masing-masing
pihak tetap terpelihara.

54.KUNCI: E
Pengertian  Norma  adalah  kaidah,
pedoman,  acuan,  dan  ketentuan
berperilaku  dan  berinteraksi  antar
manusia  di  dalam  suatu  kelompok
masyarakat  dalam  menjalani  kehidupan
bersama-sama.

55.KUNCI : C
Panic  Causal  Crowds,  merupakan  suatu
kerumunan orang-orang yang panik, dan
berusaha untuk menyelamatkan diri  dari
bahaya.
Spectator  Causal  Crowds,  merupakan
suatu  kerumunan  orang-orang  atau
penonton  yang  ingin  melihat  suatu
peristiwa tertentu.
Formal  Audiency,  merupakan  pendengar
formal.  Dalam  formal  audiency,  orang-
orang  mendengarkan  informasi  yang
disampaikan  orang  lain  secara  benar
serta  informasi  tersebut  memliki  faedah
yang banyak. Contohnya, seperti jamaah
mendengarkan khutbah Jumat.
Planned  expressive  group  adalah
kerumunan  yang  tidak  begitu
mementingkan  pusat  perhatian,  tetapi
mempunyai  persamaan  tujuan  yang
tercermin  dalam  kegiatan  kerumunan
serta kepuasan yang dihasilkan.
Kelompok  nyata  adalah  kelompok  yang
kehadirannya  selalu  konstan  (Tetap)  ,
namun belum tentu karena kesengajaan

56.KUNCI ; A
Fungsi lembaga ekonomi :
- memberi  pedoman  dalam

mendapatkan bahan pangan
- memberikan sebuah pedoman dalam

melakukan pertukaran barang/barter
- memberikan  sebuah  pedoman

tentang harga jual beli barang
- memberikan sebuah pedoman dalam

menggunakan tenaga kerja
57.KUNCI ; A
58.KUNCI ; A

Amalgamasi  adalah  proses  perkawinan
antara etnik atau ras yang berbeda.

59.KUNCI : A
modernisasi  adalah  suatu  transformasi
total kehidupan bersama yang tradisional
atau  pra  modern  dalam  arti  teknologi
serta organisasi  sosial  ke arah pola-pola
ekonomis dan politis.
Industrialisasi  adalah  suatu  proses
perubahan  sosial  ekonomi  yang
mengubah  sistem  pencaharian
masyarakat  agraris  menjadi  masyarakat
industry.

60.KUNCI : E
Tindakan  non-conform,  yaitu  tindakan
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau
norma-norma yang berlaku
Sikap  antisosial  adalah  bentuk  sikap
seseorang yang secara sadar atau tidak
sadar  tidak  dapat  menyesuaikan  diri
dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial
dalam masyarakat.

61.KUNCI : E
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Faktor Penghambat Mobilitas Sosial
- ras dan agama. Mobilitas sosial dapat

terhambat  karena  faktor  ras  dan
agama. 

- Dikriminasi  Kelas.  Diskriminasi  kelas
dalam  sistem  kelas  terbuka  dapat
menghalangi mobilitas ke atas. 

- Pengaruh sosialisasi yang sangat kuat.
- Kemiskinan. 
- Perbedaan jenis kelamin (gender)

62.KUNCI : B
Paguyuban  atau  gemeinschaft  adalah
kelompok  sosial  yang  anggota-
anggotanya  memiliki  ikatan  batin  yang
murni, bersifat alamiah, dan kekal.

63.KUNCI ; B
64.KUNCI : D

EKONOMI

65.KUNCI : C
66.KUNCI : B
67.KUNCI : D
68.KUNCI : E
69.KUNCI : D
70.KUNCI : B
71.KUNCI : D
72.KUNCI : D
73.KUNCI : B
74.KUNCI : C
75.KUNCI : B
76.KUNCI : D
77.KUNCI : E
78.KUNCI : B
79.KUNCI : D
80.KUNCI : C
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