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Mata Ujian Sejarah
Mata Ujian Ekonomi
Mata Ujian Geografi
Mata Ujian Sosiologi

dari nomor
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dari nomor
dari nomor

01
16
31
46

sampai dengan nomor
sampai dengan nomor
sampai dengan nomor
sampai dengan nomor

15
30
45
60

SEJARAH
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 01 sampai dengan nomor 10.
01. Pengaruh Hindu pada bangunan Masjid Agung
Demak yang sangat menonjol ialah ....
(A) pilar pilarnya
(B) atap tumpang
(C) ukiran pintu
(D) mimbarnya
(E) bedug mesjid
02. Di Jawa dikenal sistem kalender Aboge. Sistem
kalender ini diciptakan oleh ....
(A) Sultan Hamengkubuwono I
(B) Sunan Pakubuwana I
(C) Raden Mas Said
(D) Sultan Agung Hanyakrakusuma
(E) Sultan Amangkurat Emas
03. Pada abad ke 19 hingga abad ke 20, raja raja di
Bali memperoleh hak untuk merampas kapalkapal yang terdampar di wilayahnya. Hak itu
disebut dengan hak ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pampasan
tawan kapal
tawan benda
tawan barang
tawan karang

04. Ekspedisi VOC pada abad ke 17 dimaksudkan
untuk menghancurkan tanaman cengkeh ‘liar’
di Maluku disebut ...
(A) Hongi
(B) Ekstirpasi
(C) Marchausse
(D) Pax Nederlandica
(E) Saparua
05. Salah satu syarat pengakuan kedaulatan oleh
Belanda dalam KMB adalah pembentukan RIS,
sehingga pemerintah Indonesia bersedia
membentuk RIS. RIS terdiri dari berapa negara
bagian ....
(A) 24 negara bagian
(B) 18 negara bagian
(C) 16 negara bagian
(D) 1 negara bagian
(E) 8 negara bagian

06. Pada masa awal kemerdekaan, terdapat
Maklumat pemerintah tanggal 3 November
1945. Maklumat tersebut mengatur tentang ....
(A) pembentukan Tentara Keamanan Rakyat
(B) kewaspadaan dalam menghadapi Sekutu
(C) pembentukan partai-partai politik
(D) tata cara pergantian kabinet
(E) pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke
Yogyakarta
07. Peristiwa pemicu meletusnya Revolusi Amerika
adalah ....
(A) terbelenggunya kebebasan dalam
berpolitik
(B) adanya peristiwa Boston
(C) pemungutan pajak
(D) tidak ada kebebasan dalam perdagangan
(E) lahirnya Pan Amerikanisme
08. Tokoh Perancis yang dapat membaca hieroglyph
yang terdapat pada batu Rosetta adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Julius Caesar
Napoleon Bonaparte
Champoleon
Alexander Agung
Nero

09. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928
merupakan peristiwa yang paling penting dalam
melihat perkembangan nasionalisme Indonesia, karena peristiwa itu mencerminkan ...
(A) Telah terjadi transformasi budaya lokal
dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia
(B) Adanya kesadaran baru tentang
keindonesian yang berdasarkan etnisitas
(C) Leburnya kesadaran etnisitas dalam
pergerakan nasional
(D) Semakin kuatnya tekanan tekanan gerakan
resistensi lokal dalam menghadapi
kolonialisme
(E) Kebutuhan akan gerakan bersama untuk
melawan kolonialis Belanda
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10. Perjanjian Postdam tahun 1945 yang mengakhiri
perang antara Jerman dan Sekutu berisi antara
lain ...
(A) Jerman dibebaskan membayar kerugian
perang kepada Sekutu
(B) Wilayah Jerman dibagi dua, Jerman Barat
di bawah kekuasaan Sekutu dan Jerman
Timur di bawah kekuasaan Inggris
(C) Kota Danzig dan Niese diberikan kepada
Polandia
(D) Kota Berlin tetap berada di bawah kekuasaan
Jerman
(E) Tidak ada demiIiterisasi angkatan perang
Jerman
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 11 sampai dengan nomor 12.
11. Perang Dunia II terjadi karena salah satu
sebabnya adalah munculnya kekuatan kekuatan
negara yang berideologi fasisme.
SEBAB
Jepang adalah satu-satunya negara fasis yang
tidak tergantung pada salah seorang tokoh
diktator
12. Gerakan gerakan petani di Jawa pada akhir
abad XIX sampai dengan awal abad XX yang
dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang
kharismatik.
SEBAB
Abab XIX –XX di Jawa lahir berbagai pola
gerakan baru dalam melawan kekuasaan
Belanda, yakni mesianisme.

hal: 2 dari 6 halaman

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 13 sampai dengan nomor 15.
13. Pemilu 1955 dianggap pemilu paling demokratis
dalam sejarah pemilu di Indonesia. Dalam pemilu
ini, faktor ideologi masing-masing kontestan
pemilu merupakan nilai jual yang dapat menarik
suara. Partai perolehan suaranya termasuk
dalam tiga besar ....
(1) PNI
(2) PKI
(3) NU
(4) Masyumi
14. Penemuan penemuan dalam Ilmu pengetahuan
dan teknologi mendukung Revolusi Industri
Dampak yang ditimbulkan oleh revolusi industri
di Eropa, kecuali ....
(1) munculnya industri besar besaran
(2) terjadinya urbanisasi
(3) timbulnya golongan borjuis dan golongan
buruh
(4) munculnya nasionalisme di negara-negara
Eropa
15. Kemenangan yang diraih Aung San Suu Kyi
dalam pemilu Myanmar dibatalkan oleh Junta
Militer. Ia adalah aktifis wanita Myanmar yang
memperjuangkan hal hal dibawah ini, kecuali
....
(1) Demokrasi
(2) Sosialisme
(3) HAM
(4) Militerisme
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EKONOMI
Petunjuk A:

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 16 sampai dengan nomor 23.

16. Untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat
pendapatan harus dinikmati secara merata oleh
seluruh golongan masyarakat, merupakan pernyataan
....
(A) positif
(B) normal
(C) negatif

(D) apatis
(E) provokatif

17. For whom goods and services are produced dalam
market system ditentukan oleh ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

kuantitas dan harga faktor
kepemilikan faktor secara individual
kepemilikan faktor secara kumunal
pemerintah
pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk

18. Kenaikan Upah Minimum Regional akan menyebabkan
kurva penawaran barang manufaktur ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bergeser ke kiri atas
bergeser ke kanan bawah
tidak mengalami perubahan
bergerak disepanjang kurva penawaran
tidak ada hubungan

19. Kekuatan permintaan dan penawaran menjamin
bahwa pasar akan senantiasa mencapai kondisi
ekuilibrium, adalah pendapat ....
(A) Keynes
(B) Karl Marx
(C) F. Quesnay

(E) 1700

SEBAB
Bila jumlah ua ng beredar bertambah dapat
menyebabkan deflasi.
25. Dalam laporan arus kas, penyusutan diakui sebagai
penghasilan,
SEBAB
Penyusutan adalah biaya yang hanya dicatat saja, tetapi
tidak ada pengeluaran tunai.
26. Dalam berproduksi perusahaan dapat mengalami atau
berada pada beberapa tahap produksi yang sering
dibagi dalam tahap produksi, I, II, dan III,
SEBAB
Taha p produksi yang ras ional ditand ai ol eh
menurunnya produksi marginal dan produksi rata-rata.
27. Biaya tetap rata-rata adalah selisih biaya rata-rata
dengan biaya variabel,
SEBAB
Biaya tetap akan naik seiring dengan pertambahan
jumlah output yang dihasilkan.

Petunjuk C:

Price Consumption curve
Budget Line
Income Consumption curve
Indefference curve
Isoquant

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 28 sampai dengan nomor 30.
28. Akibat yang terjadi dengan dinaikkannya bunga acuan
Bank Indonesia (BI rate) adalah ....
(1)
(2)
(3)
(4)

22. Pemasangan lampu penerangan oleh perusahaan
yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar
termasuk ....
(D) enviroment cost
(E) social benefit

penjualan barang-barang secara kredit meningkat
bank umum menurunkan suku bunga
minat masyarakat untuk menabung menurun
investasi oleh produsen menurun

29. Diketahui (dalam rupiah)
GNP
Penyusutan
Pajak tidak langsung
Transfer payment
Pajak langsung

harga berada di atas AC
harga berada di atas MC
harga berada di atas AVC
harga berada di bawah AVC
harga terlalu rendah

(A) privat benefit
(B) social cost
(C) financial benefit

5100
7000

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 24 sampai dengan nomor 27.
24. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan
kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatur
peredaran uang,

21. Perusahaan akan memutuskan untuk tidak berproduksi
di pasar persaingan sempurna ketika ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)

Petunjuk B:

(D) Adam Smith
(E) Gunnar Myrdal

20. Kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua
macam barang yang membutuhkan anggaran yang
sama besar adalah ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) 680
(B) 1000

480.000
30.000
25.000
10.000
20.000

Dari data di atas maka besarnya ....
(1) NNP = 425.000
(2) NNI = 425.000

(3) PI = 415.000
(4) DI = 415.000

30. Faktor-faktor berikut ini yang dapat menghambat atau
menghalangi perkembangan atau target ekspor
adalah ....

23. Diketahui fungsi konsumsi C = 100 + 0,75 Y, besarnya
investasi I = 100, dan besarnya pengeluaran
pemerintah G = 50, maka tingkat keseimbangan
pendapatan nasional adalah ....
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(1) pajak ekspor yang tinggi
(2) tarif pajak impor di luar negeri yang tinggi
(3) penentuan kuota impor negara mitra dagang
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(4) embargo
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GEOGRAFI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 31 sampai dengan nomor 38.

31. Hujan zenithal akan sering terjadi di negara ....
(A) Kanada
(D) Indonesia
(B) Perancis
(E) Belanda
(C) Inggris
32. Salah satu faktor yang mendukung majunya
industri perikanan di Jepang adalah ....
(A) Daerahnya bergunung gunung
(B) Negaranya terdiri atas banyak pulau
(C) Adanya pertemuan arus panas dan arus
dingin
(D) Dilewati arus labrador
(E) Banyak sungai dan alirannya deras
33. Bayangan, tekstur, situs, pola, ukuran,
merupakan salah satu cara pengenalan citra
melalui ciri-ciri ....
(A) Spasial
(B) Temporal
(C) Spektral

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 39 sampai dengan nomor 41.

39. Hujan zenithal adalah hujan yang terjadi
karena naiknya massa udara panas akibat radiasi
matahari.
SEBAB
Hujan zenithal biasanya terjadi di daerah tropis
dan disebut juga sebagai hujan konveksi.
40. Komponen peta yang menunjukkan arah mata
angin disebut orientasi peta.
SEBAB

(D) Digital
(E) Atribut

34. Data yang diperoleh langsung dari pengukuran
di lapangan, antara lain PH tanah, salinitas air,
curah hujan dan persebaran penduduk disebut
data ....
(A) Penginderaan jauh
(D) Spektral
(B) Atribut
(E) Teristris
(C) Spasial
35. Sebagian besar su ngai yang terdapat di
Indonesia berasal dari air hujan. Maka sungai
tersebut termasuk dalam klasifikasi sungai ....
(A) Periodik
(D) Gletser
(B) Ephemeral
(E) Intermitten
(C) Hujan
36. Yang merupakan kelebihan sistem kerja SIG
yaitu ....
(A) Menggunakan perangkat komputer
(B) Kemampuan menurunkan informasi baru
(C) Aplikasi manfaat yang sangat tinggi
(D) Informasi yang baru
(E) Sistem kerja cepat dan efisien
37. Garis yang menghubungkan tempat-tempat
yang memperoleh getaran gempa bumi
pertama pada waktu yang sama disebut ....
(A) Isoseista
(D) Makroseista
(B) Pleistoseista
(E) Mikroseista
(C) Homoseista

hal: 4 dari 6 halaman

38. Penggunaan alat alat yang mengandung gas
chlorofluorocarbon (CFC) turut berperan
mempercepat penipisan lapisan ozon. Di bawah
ini alat-alat rumah tangga yang menggunakan
gas CFC adalah .....
(A) Mesin cuci
(D) Kulkas
(B) Kompor gas
(E) Rice cooker
(C) Dispenser

Orientasi peta biasanya disimbolkan dengan
tanda anak panah.
41. Air pada sumur penduduk berasal dari air tanah
freatis
SEBAB
Air tanah freatis disebut juga air air tanah dalam.
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 42 sampai dengan nomor 45.

42. Di Indonesia, umumnya lahan di daerah pantai
digunakan untuk ....
(1) Industri garam (3) Pariwisata
(2) Pelabuhan
(4) Pertanian irigasi
43. Bentuk kegiatan intrusi magma antara lain ....
(1) Apofisa
(3) Lakolit
(2) Siil
(4) Erupsi
44. Kondisi yang mencerminkan perekonomian
negara Amerika Serikat adalah ....
(1)
(2)
(3)
(4)

Tingkat tabungan dan investasi tinggi
Pertumbuhan ekonomi stabil
Pendapatan perkapita tinggi
Tingkat pertumbuhan penduduk rendah

45. Suatu lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan
didukung oleh ....
(1) Fasilitas yang lengkap
(2) Kaya sumber daya
(3) Transportasi yang maju
(4) Aktivitas ekonomi homogen
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SOSIOLOGI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nomor 46 sampai dengan nomor 50.
46. Dua orang laki-laki berseteru karena merasa
memiliki pandangan yang berbeda terhadap
suatu hal. Hal ini menunjukkan sebuah konflik
dapat muncul karena adanya ....
(A) Perbedaan latar budaya
(B) Perbedaan cita-cita hidup
(C) Perbedaan individu
(D) Persamaan ideologi
(E) Perbedaan fisik
47. Interaksi sosial yang dilakukan oleh individuindividu atau kelompok dapat bertujuan untuk
memahami pihak lain sehingga mudah
melakukan kerjasama. Faktor pendorongnya
adalah ....
(A) Empati
(B) Sugesti
(C) Imitasi
(D) Identifikasi
(E) Simpati
48. Para korban bencana meletusnya gunung
berapi merasakan dampaknya baik sosial,
budaya, maupun ekonomi. Salah satu contoh
dari perubahan dalam bidang sosial adalah ....
(A) Hilangnya harta benda dan nyawa
(B) Penduduk yang semula beternak menjadi
pengangguran karena ternaknya mati.
(C) Menurunnya status sosial karena kekayaan
yang dimiliki telah habis
(D) Perubahan pola perilaku dan kebiasaan
karena lingkungan pengungsian berbeda
dengan tempat tinggal semula.
(E) Masyarakat
tidak
mampu
lagi
melaksanakan berbagai tradisi.
49. Dahulu masyarakat percaya bahwa terjadinya
gerhana bulan disebabkan ada makhluk yang
lebih besar dari bumi telah menelan bulan.
Auguste Comte menggolongkan pemikiran
demikian ke dalam tahap perkembangan ....
(A) Positif
(B) Metafisis
(C) Teologis
(D) Pragmatis
(E) Logis

Keinginan untuk menghimpun materi
Keinginan untuk dipuji
Kegagalan proses sosialisasi
Pelampiasan kekecewaan
Himpitan perekonomian

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 51 sampai dengan nomor 55.
51. Evolusi adalah perubahan yang berlangsung
cepat dan diikuti oleh perubahan pada aspekaspek yang lainnya.
SEBAB
Masyarakat yang mengalami evolusi,
kebudayaannya akan berkembang dari tahap
yang sederhana hingga secara perlahan-lahan
mencapai tahap yang kompleks.
52. Globalisasi dapat membawa dampak pada
penggunaan bahasa Indonesia yang tidak lagi
sesuai dengan aturan baku dan banyak
memperoleh bahasa sisipan.
SEBAB
Para generasi muda cenderung lebih menyukai
untuk memperdalam dan mempergunakan
bahasa asing dengan alasan tuntutan jaman
dan tidak ingin dianggap ketinggalan.
53. Amalgamasi dapat mendorong terjadinya
proses asimilasi.
SEBAB
Asimilasi akan mudah tercapai dengan adanya
sikap konsolidasi dan primordialisme.
54. Masyarakat Hindu di Bali merupakan salah satu
contoh masyarakat yang pelapisan sosialnya
cenderung terbuka.
SEBAB
Banyak pengaruh modernisasi yang masuk ke
Bali akibat banyaknya turis asing yang secara
tidak langsung membawa unsur budaya baru.
55. Kebudayaan yang bersifat material lebih cepat
mengalami perubahan dibandingkan dengan
kebudayaan non material.

50. Seorang siswa telah memiliki kebiasaan merokok
dan mengaku bahwa kebiasaannya tersebut
didorong oleh keinginan untuk dianggap
“keren” oleh teman perempuannya. Dengan
kata lain, penyimpangan tersebut didorong
oleh faktor ....
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Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 56 sampai dengan nomor 60.
56. Mobilitas sosial akan sulit dilakukan pada
masyarakat dengan sistem pelapisan sosial
tertutup, seperti ....
(1) Industri
(2) Oligarkhi
(3) Demokrasi
(4) Apartheid
57. Tawuran
antarpelajar,
alkoholisme,
penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual,
adalah beberapa contoh penyimpangan yang
akhir-akhir ini sering kita dengar menimpa para
generasi muda.
Fenomena tersebut dapat disebabkan ....
(1) Pelampiasan kekecewaan terhadap
keluarga yang mengalami disharmonis.
(2) Ketidakmampuan memilih nilai-nilai yang
seharusnya dijadikan pedoman bertingkah
laku.
(3) Proses sosialisasi bersama sub kebudayaan
menyimpang.
(4) Pola sosialisasi orangtua yang bersifat
persuasif sekaligus represif.

59. Penggunaan tenaga mesin yang menggantikan
tenaga manusia pada era industri berakibat
pada ....
(1) Meningkatnya angka pengangguran.
(2) Semakin eratnya hubungan antar anggota
keluarga.
(3) Jumlah barang yang diproduksi semakin
banyak berkali kali lipat.
(4) Semakin meningkatnya lulusan perguruan
tinggi yang berkualitas.
60. Sekolah diakui memiliki peranan sebagai berikut
....
(1) Membantu siswa dalam melatih
kemandirian.
(2) Guru membentuk siswa agar memiliki jiwa
pembangkang terhadap orangtua yang
tidak sependapat.
(3) Mengembangkan kepribadian dan bakat
siswa.
(4) Menyediakan
sarana
untuk
mengekspresikan seluruh keinginan siswa,
baik yang sesuai dengan norma maupun
yang melanggar.

58. Modernisasi yang melanda Indonesia sebagai
negara berkembang, sangat mempengaruhi
proses perubahan sosial dalam berbagai aspek.
Dampak positif yang dapat dirasakan adalah ....
(1) Tingginya angka putus sekolah.
(2) Meningkatnya jumlah penduduk miskin.
(3) Semakin meningkatnya gaya hidup glamor
sebagai akibat paham sekulerisme.
(4) Pekerjaan manusia yang semakin
dipermudah oleh berbagai teknologi
canggih.
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