A. Silahkan kerjakan contoh soal ANBK SMA berikut ini.

Perhatikan teks berikut ini untuk soal nomor 1 - 2
Sistem telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap dan
jaringan bergerak. Dalam perkembangannya, telah terjadi pergantian sektor
telekomunikasi dari yang awalnya menggunakan jaringan telekomunikasi
berbasis kabel namun kebutuhan akan ases informarsi yang akurat telah
menggeser moda telekomunikasi di Indonesia sejak tahun 2000an.
Mulai tahun 2000 sampai tahun 2007, banyak pengguna telepon seluler f(x)
(dalam juta) dimodelkan oleh persamaan f(x) = 1,3x² + 1,6x + 3,7 dengan x =
0 menggambarkan tahun 2000. Grafik di atas menunjukkan perkembangan
pengguna telepon seluler, nirkabel dan kabel di Indonesia (dibulatkan ke
puluhan juta terdekat).
1. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6
juta pada...
a. tahun 2006
b. tahun 2007
c. tahun 2008
d. tahun 2009
e. tahun 2010
Jawaban : c
2. Banyak pengguna telepon seluler di Grafik pada tahun 2005 adalah …
a. 60.100.000
b. 57.100.000
c. 49.100.000
d. 45.200.000
e. 44.200.000

Jawaban : d
3. Badan Geologi, Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera
Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas gunung Sinabung
pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30°
sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60°. Jika
tinggi gunung Sinabung adalah 2.460 meter, maka tinggi letusan awan
panas gunung tersebut dari puncak gunung adalah .... (nilai dari = 1,73)
a. 1.796 meter
b. 4.256 meter
c. 4.260 meter
d. 4.320 meter
e. 4.920 meter
Jawaban: c
4. Pada saat bermain dilapangan, Ahmed melihat sebuah bayangan tiang
bendera yang panjang. Kemudian Ihsan mulai berpikir berapakah tinggi
tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama
dengan panjang bayangannya? Lalu Ahmed mulai mengukur panjang
bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan
tetapi, pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ahmed berhenti
dan berdiri tegak, pada saat itu dia melihat bayangan ujung tiang bendera
dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik Ahmed
berhenti, kemudian melanjutkan pengukuran hingga diperoleh panjang
bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Jika tinggi badannya adalah 150
cm, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan
perbandingan trigonometri, yaitu …
a. sinus
b. cosinus
c. tangen
d. cotangen

e. cosecant
Jawaban: c
5. Berikut yang bukan definisi dari glokalisasi adalah …
a. Perpaduan antara konsep lokal dan global
b. Berpikir secara global, bertindak secara lokal.
c. Berpikir secara mendunia dan mengorbankan kebudayaan lokal
d. Proses global dipengaruhi oleh nuansa local
Jawaban : c
6. Pak Rendi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan
penduduk, dirinya memanfaatkan tanahnya dengan memelihara ayam
potong. Namun bau kotoran dari kandangnya mengganggu warga di
kampung tersebut. Warga melakukan protes karena pencemaran udara.
Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Rendi adalah ....
a. bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan
permasalahan
b. menimbun kotoran ayamnya setiap hari
c. memindahkan kandang ayamnya ke kandang kolektif
d. memberi biaya ganti rugi setiap bulan terhadap warga yang terdampak
e. menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di
atas tanahnya
Jawaban: a

7. Si A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab karena
tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Si A lebih parah
lagi dengan mengajak teman akrabnya Si B untuk golput. Apa yang harus si
B lakukan atas ajakan Si A tersebut?

a. Si B mengikuti ajakan Si A karena tidak kuasa menolak kawan akrabnya
demi teman
b. Si B mengikuti ajakan Si A karena ada bayarannya
c. Si B mengikuti ajakan si A karena takut kehilangan teman akrabnya
d. Si B menolak ajakan si A karena salah satu kontestan adalah idolanya
yang sangat dia kagumi yang selama ini banyak membantu kehidupan
masyarakat
e. Si B menolak karena salah satu kontestan adalah dari keluarganya
Jawaban: d

8. Sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki
rambut gondrong. Seorang guru menegur Dodi agar segera memotong
rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal dirinya menyukai model
rambutnya sekarang ini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Dodi adalah ....
a. segera memotong rambutnya sepulang sekolah
b. menunggu sampai ditegur kembali, baru kemudian memotong
rambutnya.
c. mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong saat ini.
d. membuat alasan agar dimaklumi oleh guru.
Jawaban: a
9. Anay diajak temannya untuk datang pada acara jumpa fans artis idolanya,
tetapi waktunya bertepatan jadwal bimbingan belajar. Anay sudah memiliki
kesepakatan dengan orangtuanya untuk tidak bolos. Tindakan yang
sebaiknya dilakukan Anay adalah ....
a. meminta izin kepada orangtua untuk sekali ini saja membolos bimbingan
belajar
b. tetap mengikuti bimbingan belajar, tetapi meminta izin pulang lebih awal
c. mengikuti ajakan temannya, karena acara tersebut sangat jarang
diadakan

d. tetap bimbingan belajar dan meminta temannya untuk memvideokan
acara tersebut
Jawaban: d
10. Ando merupakan teman sebangku Dino. Ando sering diejek teman-teman
sekolahnya karena badannya gemuk dan pendek. Dino kasihan pada Ando,
tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika berteman dengan Ando. Tindakan
yang seharusnya dilakukan Dino adalah ....
a. berusaha membela Ando
b. menjaga jarak dengan Ando
c. tetap berteman jika tidak ada teman lain
d. tetap berteman dengan Ando
Jawaban: d
11. Dedi menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah. Dia ingin
mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Tindakan
yang sebaiknya dilakukan Dedi adalah ....
a. menyerahkan uang tersebut kepada guru
b. membiarkan saja
c. bertanya kepada beberapa teman
d. membawa pulang
Jawaban: a
12. Pak Anto adalah guru olahraga di SMP Kebangsaan. Di sekolah tersebut
hanya ada satu lapangan yang digunakan untuk olahraga Bola Voli dan
Basket. Suatu hari, tim basket meminta izin untuk menggunakan lapangan
tersebut karena harus berlatih untuk menghadapi turnamen keesokan
harinya. Namun hari itu merupakan jadwal latihan tim Bola Voli. Tindakan
yang seharusnya dilakukan oleh Pak Anto adalah ....

a. memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian kepada tim
voli
b. membagi separuh waktu untuk tim voli dan separuhnya untuk tim basket
c. menolak permohonan tim basket karena hari itu adalah jadwal untuk tim
voli
d. meminta pada kedua tim untuk untuk bertukar jadwal latihan agar tim
basket dapat berlatih hari ini.
Jawaban: d
13. Perhatikan grafik berikut ini!

Pada tahun 2025, diprediksikan total kapasitas produksi air hanya dapat
memenuhi … dari total kebutuhan air baku penduduk DKI Jakarta
a. 38%

b. 43%
c. 45%
d. 46%
e. 62%
Lilin Kecil dalam Sinar Kegelapan
Seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapkuSinarmu memang tak
banyak, tapi itu sangat berartiTatkala malam datang membawa
kegelapan,Hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh
kasihMenepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cintaNalarku
membahana lagi setiap kali mengartikanmuLangkahmu laksana embusan
angin datang dan pergiMeruntuhkan daun cemara yang hidup damai di
tangkainyaPerlahan sinarmu redupDan pergi meninggalkanku dalam
gelapDengan mata, tapi tak kuasa melihatmuSepasang telingaku pun tak
mampu mendengar bisikmuKini rinduku berujung pada bias-bias
bayangmuDengan senyuman dan sedikit tawa menambah lukaSeribu sinar
pun takkan mampu menggantikanmuSejuta kenanganmu kini menyiksa
kesendiriankuDalam gelap, kucoba melangkah sendiriLilin kecilku,Kurindu
akan sinar kedamaianmu

14. Puisi merupakan karya sastra yang dapat menggambarkan perasaan
penulisnya. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang
menggambarkan perasaan penulis dalam puisi tersebut?
a. Kesedihan karena kehilangan orang tersayang.
b. Kegelisahan karena lilin kecil hampir redup.
c. Kerinduan terhadap kenangan yang indah.
d. Ketidakmampuan melangkah dalam gelap.
e. Kesendirian yang menyiksa jiwa dan raga.
Jawaban: c

15. Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti?
a. Sinar lilin itu tidak banyak.
b. Lilin itu membawa harapan.
c. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara.
d. Langkah lilin itu laksana embusan angin.
e. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan.
Jawaban: e
16. Apa yang dimaksud dengan glokalisasi?
Jawaban :
Glokalisasi adalah adaptasi produk atau jasa terhadap wilayah atau
kebudayaan tempat mereka dijual atau Glokalisasi adalah proses-proses
global dipengaruhi atau ditumbangkan oleh penerapan, tafsiran, dan
adaptasi local.
17. Apa yang dimaksud dengan jargon?
Jawaban :
Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan
(lingkungan) tertentu.
18. Apa maksud dari pernyataan masyarakat lokal tetap menjadi bagian dari
masyarakat dunia, tetapi tidak kehilangan identitas lokalnya?
Jawaban :
Masyarakat bisa merasakan dampak globalisasi, tetapi masih tetap dekat
dengan nuansa local.
19. Kapan glokalisasi muncul?

Jawaban :
Glokalisasi muncul ketika budaya lokal yang dipegang oleh kelompok
masyarakat bertemu dengan budaya global yang dibawa oleh sapuan arus
globalisasi
20. Mengapa terjadi glokalisasi?
Jawaban :
Glokalisasi terjadi karena manusia membutuhkan penyesuaian terhadap
banyak hal; manusia ingin menjadi bagian dari masyarakat dunia, tetapi
tidak ingin kehilangan identitas lokalnya.

