
KOMPOSISI BENTUK SOAL DALAM UJIAN SEKOLAH SMA TAHUN 2021 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

No Bentuk Soal Persentase 

1 Pilihan Ganda 1 (satu) Jawaban Benar (PG-1) 30% 

2 Pilihan Ganda Kompleks Lebih dari 1 (satu) Jawaban Benar (PGK-L1) 15% 

3 
Pilihan Ganda Kompleks Benar Salah 1 (satu) pernyataan (PGK-BS-
1) 

10% 

4 
Pilihan Ganda Kompleks Benar Salah atau sejenisnya* lebih dari 1 
(satu) pernyataan (PGK-BS-L1) 

20% 

5 Menjodohkan (MJDK) 10% 

6 Isian/jawaban Singkat (IJS) 5% 

7 Uraian** (U) 10% 

 

Keterangan : 

 *   Sejenisnya  : ya/tidak, sesuai/tidak sesuai, setuju/tidak setuju atau sejenisnya 

 ** Uraian   : Siswa menjawab di kertas dan penskoran dilakukan oleh penskor   

                                dengan mengacu pada pedoman penskoran secara manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTOH SOAL AKM DARI BERBAGAI BENTUK SOAL 

 

1. PILIHAN GANDA 1 JAWABAN BENAR (Multiple choice) 

Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi 

di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli 

berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 

sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di 

toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. 

 

Bu Siti membeli tiga paket alat tulis yang berisi lebih dari dua macam alat tulis (alat tulis tersebut boleh 

berupa buku, bolpoin,  atau penghapus) baik itu di toko Rejeki maupun di toko Makmur. Matriks yang 

sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah …. 

  

A  

 

B  

 



C  

 

D  

 

E  

 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

D  (D diberi nilai 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PILIHAN GANDA 1 JAWABAN BENAR 

Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang 

berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis 

yang ingin dibeli berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, 

pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, bu Siti melihat beberapa 

paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. 

 

  
Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko Rejeki dan toko Makmur carilah masing-masing 

harga dari setiap alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun bolpoin, bu Siti menarik kesimpulan 

bahwa … 

A. Harga sebuah buku tulis di toko Rejeki lebih mahal dari toko Makmur. 

B. Harga sebuah buku tulis di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. 

C. Harga sebuah penghapus di toko Rejeki sama dengan di toko Makmur. 

D. Harga sebuah penghapus di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. 

E. Harga sebuah bolpoin di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. 

 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

B (B diberi nilai 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PILIHAN GANDA KOMPLEKS (LEBIH DARI SATU JAWABAN BENAR) 

Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi 

di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli 

berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 

sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di 

toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. 

 

Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit dua macam alat 

tulis. Kelima paket yang akan dibuat, isinya tidak harus sama. Jika bu Siti memiliki dana sebesar 

Rp125.000,00 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan bolpoin, maka paket 

yang dapat dibeli adalah .... 

 
1 paket Sedang + 1 paket Hemat 

 
1 paket Ekonomi + 1 paket Sedang 

 
1 paket Hemat + 3 paket Murah 

 
1 paket Ekonomi + 5 paket Murah 

 
1 paket lengkap + 2 paket murah 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

1, 2, 3, dan 5 (masing-masing diberi nilai 25%) dan 4 (diberi nilai -100%) 



4. PILIHAN GANDA KOMPLEKS (JAWABAN LEBIH DARI 1) 

 

WEKWEK 

karya Iwan Simatupang 

 

ADEGAN I 

SEKELOMPOK BEBEK MEMASUKI PANGGUNG 

 

Petruk: Sejauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tidak sebidang tanah pun milikku. 

Padi aku yang tanam, juga aku yang ketam. Tapi tidak segenggam milikku. Bebek tiga puluh ekor, 

semuanya tukang bertelor. Tapi tidak juga sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-

hampir telanjang. Hanya itu saja milikku. 

 

ADEGAN II 

BAGONG DAN PENGAWALNYA MEMASUKI PANGGUNG 

 

Bagong: Aku orang berada, apa-apa ada. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah 

berkamar-kamar, itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelor-telor, perut buncit ada, 

mata melotot ada, pelayan ada, pokoknya serba ada. 

 

ADEGAN III 

GARENG DAN EMPAT KAWANNYA MEMASUKI PANGGUNG 

 

Gareng : Badannya langsing, matanya juling, otaknya bening. Itu saya! 

Tipu menipu, adu mengadu, ijazah palsu, itu saya! 

Gugat menggugat, sikat menyikat, lidah bersilat, itu saya! 

Profesiku pokrol bambu, siapa yang tidak tahu, itu saya! 

 

ADEGAN IV 

 

Semar: Saya jadi lurah sejak awal sejarah, sudah lama kepingin berhenti tapi tak ada yang mau 

mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah. Otot kendor, mata kabur, mau mundur dengan 

teratur, mau ngaso di atas kasur. 

Saya kembung bukan karena busung, mata berair bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong 

sampah. Serobotan tanah, pak lurah. Curi air sawah, pak lurah. Beras susah, pak lurah. Semua 

masalah, pak lurah, tapi kalau rejeki melimpah, pak lurah…tak usah…payah. 

 

ADEGAN V 

BAGONG DAN PENGAWALNYA MEMASUKI PANGGUNG 

 

Bagong: Zaman ini zaman edan, tidak ikut edan tidak kebagian. Di terminal calo berkuasa, dia 

tentukan penumpang naik apa. Di dunia film broker merajalela, dia tentukan sutradara bikin apa. 

Di sini, itu si Petruk sialan, datang merangkak meminta pekerjaan. Aku suruh menggembala bebek 

tiga puluh ekor, tiap minggu harus antar lima puluh ekor. Malah dia tentukan berapa harus setor. 

Sungguh-sungguh kurang telor. Sekali aku datang mengontrol, bebeknya hilang dua ekor. 

Waktu ditanya, dia menjawab “dimakan burung kondor”. Di sini tak ada burung kondor. Dia 

datang melolong minta tolong, sudah ditolong, ee … dia mencuri. Orang seperti ini harus dipukuli, 



sayangnya aku tak berani. Lagipula aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuh 

tubuhnya yang kotor dan bau. 

  

  
 

Apa yang dituduhkan Bagong kepada Petruk hingga Bagong akan melaporkannya ke Semar? 

Kamu dapat memilih jawaban lebih dari satu. 

 

 
Petruk telah mencuri hasil panen padi Bagong 

 
Petruk menghilangkan dua ekor bebek Bagong 

 
Bagong menuduh Petruk mencuri dan tak tahu diri 

 
Petruk tidak terampil dalam mengolah tanah Bagong 

 
Petruk menyia-nyiakan pekerjaan yang telah ia dapatkan 

 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

Pilihan 2 dan 3 (diberi nilai masing-masing 50%). 1,4,5 (diberi nilai masing-masing -33,33%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PILIHAN GANDA KOMPLEKS (BENAR SALAH) 

Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi 

di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli 

berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 

sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di 

toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. 

 

Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur, Bu Siti mengatakan 

bahwa harga sebuah bolpoin di toko Makmur lebih murah Rp550,00 dibanding harga di toko Rejeki. 

Benarkah pernyataan bu Siti? 

 

Kunci : Salah 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PILIHAN GANDA KOMPLEKS ( BENAR SALAH LEBIH DARI 1) 

 

Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap (kabel dan 

nirkabel) dan jaringan bergerak (selular). Dalam perkembangannya, telah terjadi pergeseran pada 

sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan 

telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan 

akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang 

digunakan masyarakat Indonesia. 

Dari tahun 2000 sampai 2007, banyak pengguna telepon seluler f(x) (dalam juta) dapat 

dimodelkan oleh persamaan f(x) = 1,3x2 + 1,6x + 3,7 dengan x = 0 merepresentasikan tahun 2000. 

Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel dan kabel di 

Indonesia (dalam pembulatan puluhan juta terdekat). 

 

Berdasarkan grafik di atas, bagaimanakah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut?  

 Pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 
2007.  
 

 Grafik pertambahan penduduk di Indonesia yang terjangkit virus Corona Covid-19, diprediksi 
bentuknya menyerupai grafik pertumbuhan pengguna telepon seluler di Indonesia di atas  

 

 Banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. 

 
 

KUNCI : Salah Benar Benar 

 

 

 

 

 



7. PILIHAN GANDA KOMPLEKS ( BENAR SALAH LEBIH DARI 1) 

 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Keputusan 

penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai 

kelebihan dana. Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko.  

Berikut ini disajikan grafik harga emas ANTAM pada bulan Mei 2019. 

Berdasarkan grafik harga emas di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut! 

Pernyataan 

 Harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei 2019. 

 Pada akhir bulan Mei 2019, harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei 

2019 

 Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah positif 

 Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama 

bulan Mei 2019. 

 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

Salah, Benar, Benar, Salah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. PILIHAN GANDA KOMPLEKS ( SESUAI / TIDAK SESUAI LEBIH DARI 1) 

 

WEKWEK 

karya Iwan Simatupang 

ADEGAN I 

SEKELOMPOK BEBEK MEMASUKI PANGGUNG 

Petruk: Sejauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tidak sebidang tanah pun milikku. 

Padi aku yang tanam, juga aku yang ketam. Tapi tidak segenggam milikku. Bebek tiga puluh ekor, 

semuanya tukang bertelor. Tapi tidak juga sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-

hampir telanjang. Hanya itu saja milikku. 

ADEGAN II 

BAGONG DAN PENGAWALNYA MEMASUKI PANGGUNG 

Bagong: Aku orang berada, apa-apa ada. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah 

berkamar-kamar, itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelor-telor, perut buncit ada, 

mata melotot ada, pelayan ada, pokoknya serba ada. 

ADEGAN III 

GARENG DAN EMPAT KAWANNYA MEMASUKI PANGGUNG 

Gareng : Badannya langsing, matanya juling, otaknya bening. Itu saya! 

Tipu menipu, adu mengadu, ijazah palsu, itu saya! 

Gugat menggugat, sikat menyikat, lidah bersilat, itu saya! 

Profesiku pokrol bambu, siapa yang tidak tahu, itu saya! 

ADEGAN IV 

Semar: Saya jadi lurah sejak awal sejarah, sudah lama kepingin berhenti tapi tak ada yang mau 

mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah. Otot kendor, mata kabur, mau mundur dengan 

teratur, mau ngaso di atas kasur. 

Saya kembung bukan karena busung, mata berair bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong 

sampah. Serobotan tanah, pak lurah. Curi air sawah, pak lurah. Beras susah, pak lurah. Semua 

masalah, pak lurah, tapi kalau rejeki melimpah, pak lurah…tak usah…payah. 

ADEGAN V 

BAGONG DAN PENGAWALNYA MEMASUKI PANGGUNG 

Bagong: Zaman ini zaman edan, tidak ikut edan tidak kebagian. Di terminal calo berkuasa, dia 

tentukan penumpang naik apa. Di dunia film broker merajalela, dia tentukan sutradara bikin apa. 

Di sini, itu si Petruk sialan, datang merangkak meminta pekerjaan. Aku suruh menggembala bebek 

tiga puluh ekor, tiap minggu harus antar lima puluh ekor. Malah dia tentukan berapa harus setor. 

Sungguh-sungguh kurang telor. Sekali aku datang mengontrol, bebeknya hilang dua ekor. 

Waktu ditanya, dia menjawab “dimakan burung kondor”. Di sini tak ada burung kondor. Dia 

datang melolong minta tolong, sudah ditolong, ee … dia mencuri. Orang seperti ini harus dipukuli, 

sayangnya aku tak berani. Lagipula aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuh 

tubuhnya yang kotor dan bau. 

 



 
 

Manakah karakter tokoh yang paling sesuai berdasarkan teks tersebut! 

 

  Pernyataan      Sesuai/Tidak Sesuai 

1 Bagong seorang yang penakut 

 

2 Gareng adalah orang yang sombong dan cerdik 

 

3 Semar menggambarkan seorang yang serakah 

 

4 Petruk adalah seseorang pekerja keras dan rajin 

 

5 Bagong adalah gambaran orang yang baik hati 

 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

1: tidak sesuai | 2: sesuai | 3, 4, 5: tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MENJODOHKAN 

 

EMAS = INVESTASI YANG MENGUNTUNGKAN? 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Keputusan 

penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai 

kelebihan dana. Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko.  

Berikut ini disajikan grafik harga emas ANTAM pada bulan Mei 2019. 

 
Untuk memperkuat argumennya, Andi mencari data lagi di internet. Andi menemukan data 

perbandingan yang disajikan dalam grafik berikut: 

 



 
 

Isikan jawaban anda pada … yang sesuai dengan pernyataan berikut menurut grafik data 

perbandingan di atas! 

 Jangkauan perubahan tingkat inflasi dari tahun 1985 – 2009 … bila dibandingkan dengan 

jangkauan perubahan IHSG maupun harga emas. 

 Jangkauan perubahan harga emas dari tahun 1985 – 2009 … dibandingkan jangkauan 

perubahan IHSG. 

 Simpangan baku perubahan tingkat inflasi merupakan yang … dibandingkan dengan 

simpangan perubahan IHSG ….maupun perubahan harga emas. 

 Simpangan baku perubahan IHSG bila … dibandingkan simpangan  baku perubahan harga 

Emas  

 

kunci 

paling rendah  

lebih rendah 

paling tinggi 

lebih besar 

 

 

 



10. ISIAN SINGKAT BENTUK ANGKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ady sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. 

Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang 

dihitung dua kali. 

Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman berapa yang dihitung dua kali….  (diisi 

dalam bentuk angka bulat) 

 

Kunci 

14 

 

11. ISIAN SINGKAT PENDEK (Short answer question) 

Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja 

yang dihubungkan satu dengan yang lainnya.  

 

https://yambala.co.id/home-full-screen/fabrikasi-jembatan/ 

Jembatan rangka batang ini memiliki beberapa tipe, dikarenakan banyak para ahli yang 

mengembangkan ide-ide untuk membuat jembatan rangka batang. Diantaranya sebagai berikut: 

A. Tipe Pratt (Pratt Truss). Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan 

bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. 



B. Tipe Howe (Howe Truss). Jembatan ini kebalikan dari tipe Pratt dimana elemen diagonalnya 

mengarah ke atas dan menerima tekanan sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. 

C. Tipe Warren (Warren Truss). Jembatan rangka batang tipe warren ini tidak memiliki batang 

vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. 

Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan (compression) dan sebagian lainnya 

mengalami gaya tegangan (tension). 

 

                       a. Tipe Pratt                             b. Tipe Howe                      c. Tipe Warren 

Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. (Semua 

Ukuran dalam meter) 

 

https://docplayer.info/47055631-Kerangka-acuan-lomba-kal-bridge-construction-competition-

bcc-departemen-teknik-infrastruktur-sipil-fv-its.html 

Untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, dibutuhkan rangka baja pada sastu sisi 

jembatan sepanjang…meter. 

Kunci Jawaban 

1100 atau 1.100 atau seribu seratus atau Seribu Seratus atau seribuseratus atau Seribuseratus 

Berbagai penulisan jawaban tapi sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docplayer.info/47055631-Kerangka-acuan-lomba-kal-bridge-construction-competition-bcc-departemen-teknik-infrastruktur-sipil-fv-its.html
https://docplayer.info/47055631-Kerangka-acuan-lomba-kal-bridge-construction-competition-bcc-departemen-teknik-infrastruktur-sipil-fv-its.html


12. URAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Saat akan mengukur 

lebar sungai posisi siswa Pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon A dan siswa Pramuka 

kedua berada di titik C serta posisi jarak Pramuka pertama dan Pramuka kedua adalah 20 meter. Para 

siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar di atas. 

Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? 

Diketahui panjang BE = 8 meter dan DE = 4 meter. Berikan alasanmu!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban/ Pembahasan 

Bisa / Bisa. Dengan 2 metode: 

1. dengan menggunakan metode kesebangunan. segitigaa ABC sebangun dengan segitiga DBE 

karena ketiga sisinya sama sehingga utk mencari AC ---- DB : BC = DE : AC 

2. menggunakan trigonometri pada kedua segitiga di sudut B sehingga yaitu tan B = DE : DB = AC : CB 


