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SEJARAH
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 01 sampai dengan nomor 12.

01. Dalam perjuangan menghadapi Inggris,
Mahatma Gandhi menganjurkan rakyat India
untuk tidak menggunakan kekerasan dan tidak
membunuh. Ajaran ini dikenal dengan ....
(A) Ahimsa
(B) Satya Graha
(C) Santiniketan
(D) Swadesi
(E) Hartal
02. Heuristik adalah salah satu langkah dalam
metode sejarah yang bentuk kegiatannya
berupa ....
(A) pembandingan sumber sejarah
(B) pemilahan sumber sejarah
(C) penelusuran sumber sejarah
(D) penafsiran terhadap fakta sejarah
(E) penulisan kembali peristiwa sejarah
03. Belanda kembali berkuasa atas wilayah Indonesia
akibat kesulitan ekonomi. Belanda di bawah Van
Den Bosch memprakarsai sebuah sistem baru
dalam bentuk pelaksanaan ....
(A) monopoli perdagangan
(B) pembentukan VOC
(C) pembayaran pajak tanah
(D) politik pintu terbuka
(E) Sistem Tanam Paksa
04. Dampak positif dari berkuasanya pemerintahan
militer Jepang di Indonesia adalah ....
(A) memberikan kemerdekaan bagi bangsa
Indonesia
(B) membentuk organisasi untuk rakyat
Indonesia
(C) Bahasa Indonesia berkembang dengan
pesat
(D) rakyat mendapatkan pendidikan disiplin
yang tinggi
(E) banyak anggota masyarakat yang menjadi
PETA

05. Tokoh yang dianggap sebagai bapak Revolusi
industri ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Thomas Alfa Edison
James Watt
Antony Fokker
Alessandro Volta
Robert Fulton

06. Peristiwa Rengasdengklok dilatarbelakangi oleh
adanya ....
(A) mencegah datangnya sekutu di Indonesia
(B) larangan untuk melaksanakan proklamasi
(C) perbedaan pendapat tentang pelaksanaan
proklamasi
(D) kalahnya Jepang dalam perang Pasifik
(E) persamaan keinginan tentang pelaksanaan
proklamasi
07. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam
bidang politik, pada tahun 1955 untuk pertama
kalinya pemerintah melaksanakan ....
(A) Sidang KNIP
(B) pemilu
(C) Ganefo
(D) politik Nefo Oldefo
(E) pembubaran DPR
08. Setelah Perang Dunia II, dunia masih mengalami
berbagai masalah terutama tarik menarik dua
blok negara yaitu blok barat dan blok timur.
Keadaan tersebut dikenal dengan istilah Perang
Dingin, yaitu ....
(A) perang yang diwujudkan dalam bentuk
tekanan-tekanan terhadap negara kecil
(B) perwujudan perbedaan ideologi antara
blok barat dengan blok timur
(C) ketegangan yang muncul sebagai wujud
konflik kepentingan supremasi dan
ideologi
(D) perlombaan senjata untuk saling menekan
antara blok barat dan blok timur
(E) pertentangan blok barat dengan blok
timur untuk memperebutkan daerah
perdagangan
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09. Masyarakat prasejarah sangat menghormati
leluhurnya. Oleh karena itu, setelah meninggal
dibuatkan tiang batu untuk pemujaan yang
dikenal dengan nama ....
(A) menhir
(B) moko
(C) nekara
(D) kapak corong
(E) bejana logam
10. Langkah yang dilakukan Kertanegara sebagai
Raja Singasari dalam rangka menyatukan
Nusantara adalah ....
(A) mengambil wilayah kerajaan majapahit
(B) memasukkan wilayah Pajajaran dan Kediri
(C) bekerja sama
dengan Belanda
menaklukan Portugis
(D) mengalihkan kegiatan perdagangan ke
Banten
(E) melaksanakan ekspedisi Pamalayu
11. Seni ragam hias India yang mempengaruhi seni
bangun punden berundak bangsa Indonesia
dapat dilihat pada ....
(A) Istana raja
(B) Monas
(C) Istana Merdeka
(D) Candi Prambanan
(E) Candi Borobudur
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Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 13 sampai dengan nomor 15.
13. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri kehidupan
masyarakat prasejarah, khususnya jaman logam
adalah ....
(1) masyarakat sebagai sebuah kerajaan
(2) nomaden
(3) meninggalkan alat yang sudah halus
(4) makanan tergantung dari alam
14. Di bawah ini yang merupakan hasil akulturasi
antara budaya Hindu-Budha dengan Islam
adalah ....
(1) sholat berjamaah
(2) masjid dengan atap bertumpang
(3) upacara potong hewan kurban
(4) Grebeg Maulud
15. Masyarakat praaksara tetap berusaha
mewariskan masa lalunya kepada generasi
berikutnya dengan berbagai cara seperti di
bawah ini ....
(1) dongeng
(2) mite
(3) legenda
(4) prasasti

12. Salah satu definisi sejarah adalah sebagai ilmu,
maksudnya adalah sejarah merupakan ....
(A) cerita tentang kejadian dalam kehidupan
seseorang
(B) peristiwa yang disusun berdasarkan
metodologi penyusunan sejarah
(C) tahapan-tahapan kehidupan masyarakat
dalam suatu daerah
(D) pertentangan antar suku dalam sebuah
bangsa
(E) peristiwa yang terjadi dan dapat
dibuktikan
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EK ON OM I
Petunjuk A:

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 16 sampai dengan nomor 24.

16. Manakah pernyataan berikut ini yang benar
berkaitan dengan pasar monopoli?
(A) terdapat barang substitusi
(B) pembeli menentukan harga
(C) kurva permintaan pasar adalah juga kurva
permintaan perusahaan
(D) perusahaan tidak dapat menderita rugi
karena
merupakan
satu-satunya
perusahaan dalam industri (pasar)
(E) perusahaan menetapkan harga sama
dengan penerimaan marginal agar labanya
maksimum
17. Besarnya Produk Domestik Bruto dan Produk
Nasional Bruto suatu negara dapat dibedakan
dengan menghitung ....
(A) pendapatan faktor produksi luar negeri
(B) pendapatan faktor produksi yang ada di
dalam negeri
(C) pendapatan neto atas faktor luar negeri
(D) selisih antara nilai ekspor dan nilai impor
(E) pembayaran transfer
18. UD. MAJU selama tahun 2011 memiliki catatan
sebagai berikut:
–
–
–
–
–
–

Persediaan awal
Gaji karyawan
Pembelian
Retur pembelian
Persediaan akhir
Penjualan

Rp2.500.000
Rp4.000.000
Rp7.500.000
Rp1.500.000
Rp1.000.000
Rp17.500.000

Harga pokok penjualan UD. MAJU sebesar ....
(A) Rp6.000.000
(B) Rp7.500.000
(C) Rp8.500.000
(D) Rp9.000.000
(E) Rp11.000.000
19. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah
P = 10 + 0,5 Q. P adalah harga per kilogram
tepung terigu dalam ribuan rupiah. Q adalah
jumlah tepung terigu yang ditawarkan per
satuan waktu dalam kilogram. Apabila harga
per kilogram tepung terigu sebesar 15, elastisitas
harga penawaran pada tingkat harga tersebut
adalah ....
(A) 0,33
(B) 0,5
(C) 1
(D) 2
(E) 3

20. Jurnal berikut yang merupakan jurnal penutup
rekening. Pendapatan Bunga pada akhir
periode adalah ....
(A) Pendapatan Bunga didebit; Kas dikredit
(B) Pendapatan Bunga didebit; Biaya dikredit
(C) Pendapatan Bunga didebit; Laba-Rugi
dikredit
(D) Kas didebit; Pendapatan Bunga dikredit
(E) Laba-rugi didebit; Pendapatan Bunga
dikredit
21. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan
ilmu ekonomi adalah ....
(A) ketidakterbatasan kebutuhan manusia
(B) kelangkaan sumber daya ekonomi
(C) perilaku manusia yang rasional
(D) kesetiakawanan yang tinggi
(E) optimalisasi tujuan
22. Utilitas konsumen akan maksimum apabila kurva
indiferensi
(A) berpotongan dengan garis anggaran
(B) berada di atas garis anggaran
(C) menyinggung garis anggaran
(D) berada di bawah garis anggaran
(E) berpotongan dengan kurva utilitas total
23. Bila AP = produk rata-rata dan MP = produk
marginal, produksi total akan maksimum saat
....
(A) Ap > MP
(B) AP < MP
(C) AP = 0
(D) MP > 0
(E) MP = 0
24. Contoh penerapan sistem management by
objective adalah ....
(A) semua karyawan perusahaan harus memiliki
standar kompetensi
(B) semua operasi perusahaan mengacu pada
target yang menjadi tujuan
(C) sebagian manajer perusahaan boleh
menyusun anggaran operasional
(D) semua lini produksi dalam perusahaan
berada di bawah satu komando direksi
(E) se bagian manajer perusahaan, boleh
menetapkan standar kerja dan upah tenaga
kerja
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Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 25 sampai dengan nomor 26.
25. Pengawasan dan pengaturan terhadap
operasional perbankan dilakukan oleh Bank
Indonesia sebagai bank sentral
SEBAB
Bank Indonesia mempunyai tugas membuat
kebijakan moneter
26. Apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai
impornya, negara tersebut akan mengalami
defisit dalam neraca transaksi jasa.
SEBAB
Neraca transaksi jasa akan memengaruhi neraca
pembayaran internasional suatu negara.
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 27 sampai dengan nomor 30.

29. Pendapatan utama pemerintah diperoleh dari
pembayaran pajak. Manakah yang termasuk
dalam pendapatan pajak pemerintah pusat?
(1) Pajak pertambahan nilai
(2) Pajak penghasilan
(3) Cukai
(4) Pajak kendaraan bermotor
30. Berdasarkan diagram alur kegiatan ekonomi dua
sektor antara rumah tangga dan perusahaan,
kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga
adalah ....
(1) menyediakan faktor produksi untuk
dimanfaatkan oleh sektor perusahaan
(2) memanfaatkan faktor produksi dari sektor
perusahaan
(3) membayar harga barang dan jasa kepada
sektor perusahaan
(4) mendapat imbalan dari sektor perusahaan
berupa harga barang dan jasa

27. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna
yang memaksimalkan laba dihadapkan pada
kondisi harga sama dengan ....
(1) penerimaan marginal
(2) penerimaan rata-rata
(3) biaya marginal
(4) biaya rata
28. Pemerintah menerapkan penurunan tarif impor
atas mobil mewah. Kebijakan pemerintah
tersebut digambarkan sebagai berikut.
Sx
P
P1

Tarif lama

P2

Tarif baru
Dx
X3

X1

X2

X4

X

Diagram tersebut dibaca ....
(1) Impor meningkat sebesar X2 X4
(2) Konsumsi meningkat menjadi X4
(3) Produksi mobil mewah dalam negeri sebesar
X2
(4) Penerimaan pemerintah berkurang
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GEOGRAFI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

(C) bulan purnama terjadi pada saat kondisi
cuaca cerah
(D) matahari dan bulan berada pada jarak
paling dekat
(E) bulan dan bumi berada pada jarak paling
dekat

nomor 31 sampai dengan nomor 38.
31. Mengapa pohon jati dikenal sebagai tumbuhan
khas daerah tropis?
(A) Tumbuhan asli daerah tropis
(B) Dapat beradaptasi di daerah tropis
(C) Banyak ditemukan di daerah tropis
(D) Hanya dapat hidup di daerah tropis
(E) Pernah dibudidayakan di daerah tropis
32. Konsekuensi logis bagi negara asing dengan
diterapkannya Zona ekonomi Eksklusif (ZEE)
200 mil laut di Indonesia adalah ....
(A) kapal tanker tidak boleh bongkar muat
(B) kapal dagang tidak boleh berniaga
(C) kapal perang tidak boleh melintas
(D) kapal wisatawan tidak boleh singgah
(E) kapal nelayan tidak boleh memancing
33. Sejumlah indikator keberhasilan pembangunan
manusia adalah, kecuali ....
(A) menurunnya tingkat kematian bayi
(B) meningkatnya angka harapan hidup waktu
lahir
(C) meningkatnya daya beli masyarakat
(D) meningkatnya prasarana dan sarana
wilayah
(E) mobilitas penduduk horizontal yang tinggi
34. Data komposisi penduduk sangat penting
antara adalah untuk, kecuali ....
(A) mengetahui rasio ketergantungan suatu
daerah
(B) mengetahui angka sex rasio
(C) membuat piramida penduduk
(D) menghitung kematian
(E) mengetahui tingkat kese jahteraan
penduduk

37. Apa dampak negatif terjadinya hujan ekstrem
di atas 150 mm/hari bagi tanaman buah?
(A) Pengolahan dan pemupukan tanaman
terganggu
(B) Pertumbuhan dan penyerbukan bunga
terganggu
(C) Pelindian unsur hara dan nutrisi akan
membusuk
(D) Akar tanaman tergenang dan akan
membusuk
(E) Pemeliharaan tanaman dan penanaman
terganggu
38. Hubungan antara fenomena geografi yang
paling cocok dikaji dengan prinsip interelasi
adalah ....
(A) tekanan udara dengan kecepatan angin
(B) curah hujan dengan kesuburan tanah
(C) kecepatan angin dengan daya tahan
tumbuhan
(D) temperatur udara dengan vegetasi hutan
(E) radiasi matahari dengan kehidupan
manusia
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 39 sampai dengan nomor 41.
39. Pendekatan kelingkungan sangat sesuai untuk
mengkaji fenomena terjadinya banjir bandang
yang sering terjadi di lereng pegunungan
SEBAB
Banjir bandang di lereng pegunungan
disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan
infiltrasi yang tinggi

35. Citra inframerah cocok untuk interpretasi objek
vegetasi hutan karena ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

menggunakan warna semu
menampilkan gambar nyata
menggunakan warna asli
menampilkan gambar warna
menggunakan warna sesuai

40. Lemahnya kemampuan ekonomi menjadi satusatunya penyebab rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat desa.

36. Penyebab munculnya fenomena super moon di
Indonesia pada tanggal 19 Maret 2011 adalah
....
(A) posisi bumi, bulan, matahari berada pada
jarak paling dekat.
(B) munculnya penumbra (bayang-bayang) saat
bulan purnama
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41. Perkembangan desa swadaya menjadi
swasembada sangat dipengaruhi oleh
perubahan pola pikir penduduk desa
SEBAB
Desa swase mbada dicirikan mulai adanya
perubahan pola hidup masyarakat desa ke kota

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 42 sampai dengan nomor 45.
42. Penyebab penyusutan potensi sumber daya air
tanah di kota adalah faktor peningkatan ....
(1) laju pembangunan fisik
(2) kebutuhan air perkapita
(3) kepadatan penduduk
(4) eksploitasi air tanah
43. Faktor penyebab terjadinya perbedaan antara
bioma tundra dan taiga secara klimatik adalah
....
(1) curah hujan
(2) tekanan udara
(3) suhu
(4) keadaan awan
44. Batu beku pada umumnya mempunyai ciri ....
(1) heterogen
(2) sangat tidak resisten
(3) monoklin
(4) tidak mengandung fosil
45. Jenis tanah berikut ini yang sedikit banyak
mengandung abu vulkanik adalah ...
(1) grumusol
(2) regosol
(3) organosol
(4) andosol
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SOSIOLOGI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

(C) adanya petunjuk tentang perbedaan
kedudukan
(D) masing-masing lapisan memiliki jumlah
anggota yang berbeda
(E) jumlah golongan kaya adalah yang
terbanyak dalam piramida

nomor 46 sampai dengan nomor 51.
46. Yang dimaksud sosiologi bersifat non-etis
sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat
adalah ....
(A) tidak memberikan sanksi secara hukum bagi
mereka yang melanggar norma kehidupan
(B) tidak meramalkan kejadian-kejadian sosial
yang terjadi dimasa depan
(C) tidak memberikan ukuran yang jelas
terhadap perilaku masyarakat
(D) tidak melihat objek masyarakat sebagai
sesuatu yang nyata dan apa adanya
(E) tidak menilai apakah suatu fenomena sosial
baik atau buruk
47. Karena kedua orangtuanya sedang bepergian
ke luar kota selama sebulan. Tompel yang
biasanya terpaksa menyesuaikan diri dengan
disiplin ketat merasa seakan terbebas dari segala
kekangan. Ia pun berbuat sekehendak hatinya,
membolos sekolah, mengadakan pesta
minuman keras di rumah, dan menjual beberapa
peralatan elektronik demi memperoleh uang
untuk bersenang-senang.
Dari uraian tersebut, tampak bahwa penyebab
perilaku menyimpang Tompel adalah ....
(A) tekanan dari struktur sosial
(B) pergaulan yang berbeda
(C) kekosongan pengendalian sosial
(D) proses labeling
(E) ketimpangan dalam distribusi kekuasaan
48. Perhatikan piramida di bawah ini!

1
2
3

49. Berikut yang tidak berkaitan dengan pengertian
lembaga sosial adalah ....
(A) seperangkat norma yang saling berkaitan
dan memengaruhi
(B) seperangkat norma yang dapat dibentuk
diubah, dan dipertahankan sesuai dengan
kebutuhan hidup
(C) seperangkat norma yang mengatur
hubungan antarwarga masyarakat
(D) seperangkat norma yang dibentuk, tetapi
tidak dapat diubah yang mengatur
hubungan antarwarga masyarakat
(E) seperangkat norma yang saling
bergantung
50. Seorang peserta didik yang lulus SMP masuk
ke SMA/MA/SMK mengalami proses adaptasi
yang didahului mengganti pakaian putih biru
menjadi putih abu-abu. Hal ini disebut sosialisasi
....
(A) informal
(B) primer
(C) represif
(D) partisipatif
(E) sekunder
51. Gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan
pemerintah kepada sosok pejuang yang
dianggap berjasa besar dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia adalah ....
(A) ascribed status
(B) achieved status
(C) assigned status
(D) conflict status
(E) aspek dinamis

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 52 sampai dengan nomor 55.

Bila dasar dari pengelompokan yang
digambarkan dalam piramida adalah ekonomi,
maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan
kecuali ....
(A) golongan miskin biasanya menempati
bagian terbawah
(B) bagian teratas ditempati oleh golongan
kaya

52. Seiring dengan perubahan masyarakat
tradisional menjadi modern berkembang pula
solidaritas organik menjadi mekanik
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53. Kelompok profesi Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) dapat dikatakan kelompok
sekunder.
SEBAB
Kelompok sosial dengan karakteristik impersonal,
formal, dan utilitarian oleh Tonnies termasuk
dalam kategori gesellschaft.
54. Pergaulan bebas banyak ditemui di kota-kota
besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan
SEBAB
Kontrol sosial di kota-kota besar relatif lebih
longgar dibandingkan dengan pedesaan
55. Perempuan merokok di sebuah prostitusi adalah
hal yang biasa, sedangkan di masyarakat lain
hal tersebut dianggap se bagai perilaku
menyimpang dari norma
SEBAB
Perilaku menyimpang seorang individu namun
menyimpang merupakan hal yang wajar dalam
masyarakat tempat ia tinggal adalah perilaku
menyimpang akibat sosialisasi yang tidak
sempurna
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 56 sampai dengan nomor 60.

58. Akibat yang terjadi dari ketidakadilan gender
yang dapat memicu munculnya konflik
kepentingan antara laki-laki dan perempuan
adalah ....
(1) marginalisasi
(2) subordinasi
(3) beban kerja
(4) kekerasan
59. Dampak negatif perubahan sosial di bidang
ekonomi, politik, dan budaya adalah ....
(1)
(2)
(3)
(4)

menguatnya sikap individualisme
kurangnya kepercayaan pada pihak lain
pudarnya solidaritas
komunikasi yang lebih cepat

60. Disintegrasi dalam kelompok sebagai kesatuan
hingga menyebabkan terjadinya mobilitas sosial
vertikal ke bawah tampak pada peristiwa
berikut:
(1) Anak seorang pengusaha menjadi
pedagang asongan
(2) Seorang pengusaha jatuh bangkrut karena
kegagalan investasi
(3) Seorang perwira TNI diberhentikan secara
tidak hormat karena pelanggaran disiplin
berat
(4) Jatuhnya kekuatan suatu rezim akibat
kudeta mengakibatkan kroni-kroninya
turut tersingkir

56. Lembaga sosial yang menghimpun pola-pola
atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai
tujuan dari masyarakat yang bersangkutan
adalah ....
(1) perkawinan
(2) politik
(3) pendidikan
(4) industri
57. Menurut Soerjono Seokanto, syarat-syarat
modernisasi adalah ....
(1) disiplin diri
(2) meyakini adanya Tuhan
(3) sistem administrasi negara yang baik
(4) memiliki model untuk membuat penemuan
baru

hal: 8 dari 8 halaman

Website: www.quin.web.id, e-mail: belajar–yuk@hotmail.com

