Soal IPU
Petunjuk pengerjaan soal IPU

Tipe A
Memilih satu jawaban yang tepat diantara empat pilihan A, B, C, dan D yang tersedia pada
setiap soal

Tipe B (benar atau salah)
Pilihlah
•
•
•
•

Jawaban A jika pilihan 1, 2, 3 benar
Jawaban B jika pilihan 1 dan 3 benar
Jawaban C jika pilihan 2 dan 4 benar
Jawaban D jika pilihan 4 benar

Tipe C (sebab akibat)
Soal terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan alasan yang disusun berurutan
•

•

•
•

Jawaban A
Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukan hubungan sebab
akibat
Jawaban B
Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukan hubungan
sebab akibat
Jawaban C
Jika pernyataan benar dan alasan salah
Jawaban D
Jika pernyataan salah dan alasan benar

Easy
1. Jenis uang ada 2 yaitu…
A. Kartal dan giral
B. Kertas dan logam
C. Kartal dan obligasi
D. Logam dan giral
Pembahasan : A uang dibagi atas kartal yang berupa kertas dan logam dan giral yang berupa
surat-surat berharga seperti saham atau obligasi
2. Penghargaan yang diberikan youtube pada pemilik chanel dengan 10 juta subscriber
adalah…
A. Diamond play button
B. Gold play button
C. Silver play button
D. Bronze play button
Pembahasan : A untuk gold diberikan kepada chanel yang subscribernya mencapai 1 juta,
sedangkan silver untuk 100 ribu subscriber
3. Proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain, misalnya
seorang anak mencontoh cara orang tuanya dalam bersikap sopan santun adalah…
A. Imitasi
B. Sugesti
C. Identifikasi
D. Motivasi
Pembahasan : A sikap imitasi yaitu perilaku meniru dalam hal perilaku, penampilan, maupun
cara pandangan
Medium
4. Yang termasuk dalam usia produktif adalah…
1) Usia 0 - 14 tahun
2) Usia 15 – 35 tahun
3) Usia >65 tahun
4) Usia 36 – 64 tahun
Pembahasan : C karena 2 dan 4 merupakan usia produktif manusia
5. Negara membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
yang disusun oleh Presiden beserta menterinya
Sebab
RAPBN akan disahkan menjadi APBN oleh DPR

Pembahasan : C karena RAPBN akan disahkan menjadi APBN oleh Menteri Keuangan
6. Negara yang tidak menganut sistem ekonomi liberal adalah…
A. Amerika Serikat
B. Rusia
C. Vietnam
D. Swedia
Pembahasan : B karena Rusia menggunakan sistem ekonomi komando / terpusat
Hard
7. Penulis Indonesia yang lahir pada tahun 1915 yang menganut aliran realis dan
naturalis adalah…
A. Basuki Abdullah
B. Affandi
C. Barli Sasmitawitana
D. Raden Saleh
Pembahasan : A
8. Tari Guel berasal dari daerah…
A. Sulawesi Selatan
B. Nusa Tenggara Barat
C. Aceh
D. Sumatera Barat
Pembahasan : C tari Guel merupakan tari dari masyarakat Gayo yang memiliki arti
“menyembunyikan”
9. Indonesia merupakan Negara yang memiliki cadangan minyak yang begitu banyak
Sebab
Indonesia termasuk dalam anggota bagian dari OPEC
Pembahasan : C Indonesia memang memiliki cadangan minyak yang banyak namun tidak
termasuk anggota dari OPEC

