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15
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45
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SEJARAH
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

(D) L ing k ung an menjad i
rus ak ak ibat
penggunaan pes tisida d an p upuk kimia
yang berlebihan
(E) Terjad inya p engg undulan hutan yang
mengakibatkan wilayah Indonesia tidak lagi
dapat dikategorikan daerah ijo royo-royo

nomor 01 sampai dengan nomor 08.
01. Isi tul is an Suw ardi Suryani ng rat pemimp in
Indische Partij yang berjudul Als Ik Nederlander
Was adalah ....
(A) Setuju dengan sikap pemerintah kolonial
Belanda yang mengajak bangsa Indonesia
mempering ati 100 tahun k emerd ekaan
Kerajaan Belanda dan penjajahan Spanyol
(B) Tidak setuju dengan kebijakan organisasiorganisasi politik yang akan duduk dalam
Volksraad
(C) T idak s etuj u deng an k ebijak an p olitik
asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah
kolonial Belanda
(D) Mengang gap ironis tindakan pemerintah
kolonial Belanda yang mengajak bangsa
Ind ones ia s ebag ai bangs a terjajah
mempering ati
k emerdek aan
negeri
jajahannya
(E) Mengajak semua organisasi politik pada
mas a
perg erak an
untuk
melaw an
pemerintah k olonial Beland a d eng an
kek eras an
02. Bukti adanya akulturasi kebudayaan Islam dan
Hindu di Indonesia, antara lain ....

04. Sumber lisan digunakan oleh sejarawan untuk
...
(A) Meng ungk ap kan
fak ta
b erdas ark an
temuan hasil peninggalan arkeologi
(B) Mengungkapkan peristiwa masa lampau
berd asark an informasi p elaku dan atau
saksi sejarah
(C) Meng ungk ap kan
peris tiw a
s ejarah
berdasarkan temuan aktivitas masyarakat
secara turun menurun
(D) Mengungkap peristiwa masa lampau pada
manus ia
b erd asark an
k eyak inan
masyarakat tertentu
(E) Menelusuri dokumen yang terkait dengan
topik yang diteliti
05. Faktor yang menyebabkan perselisihan antara
pemimpin ditingkat pusat dan daerah pada 1957
yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan
PRRI dan Permesta adalah
(A) Bung Hatta meng ingink an p erubahan
sistem kabinet
(B) Bung K arno memak sak an k einginanny a
agar PKI masuk kedalam pemerintahan hasil
pemilu 1955
(C) Bung K arno tid ak memenuhi janjinya
untuk memberi status khusus kepada Aceh
sebagai propinsi
(D) Terjadi kesenjangan pembangunan antara
wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa
(E) Tuntutan menj adikan Indones ia sebag ai
Negara serikat.

(A) K esenian hadra yang diik uti b acaan
sholawat
(B) Macapat yang meng g una k an p etuah
ajaran agama
(C) Tempat paribadatan yang b erd ek atan
disekitar alun-alun
(D) Cand i Bentar s ebag ai s imb ol menuju
kompleks keraton
(E) Masjid beratap tumpang
03. Alasan kritik para ahli terhadap Revolusi Hijau
yang dikembangkan di Ind onesia sejak awal
orde baru adalah ....
(A) Terjadinya polarisasi yang semakin tajam
antara warga kaya dan miskin di pedesaan
(B) Hasil produksi pertanian Indonesia masih
belum mampu mengangkat kesejahteraan
petani
(C) K etahana n pang an di Indones ia mas ih
sangat rentan karena mayoritas masyarakat
Indonesia lebih suka mengonsumsi beras

06. Alas an p embentuk an pemerintahan Darurat
Republik Indonesia yang dipimpin Sjafruddin
Prawiranegara adalah ….
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(A) Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan
pemerintahan akibat agresi militer Belanda
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(B) K abinet H atta
sed ang
meng alami
demisioner
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(C) Pemerintah k olonial Belanda s edang
menerapkan keadaan darurat
(D) serangan militer Belanda didukung oleh
sekutu
(E) K onf erens i Meja Bund ar (K MB) tid ak
memuaskan masyarakat Indonesia
07. Alasan ditetapkannya kebijakan Politik Pintu
Terbuk a oleh pemerintah kolonial Beland a
p ad a tahun 1870-an yang memungk inkan
kalangan swasta menanamk an investasinya
dibidang industri dan perkebunan adalah ….
(A) K eb ijak an
ratu
Belanda
untuk
meng embang k an k ew iraus ahaan pad a
kalangan swasta
(B) Semak in k ua tnya peng aruh golong an
liberal dan pengusaha swasta dibidang
politik dan ekonomi
(C) Semakin keroposnya sistem pengelolaan
ekonomi konservatif Tanam Paksa
(D) K eb ijak an politik pintu tertutup yang
sudah tidak menguntungkan pemerintah
kolonial Belanda
(E) Sistem pertanian ekonomi tradisional dan
s ubs is tem tidak lagi meng untungk an
pemerintahan kolonial
08. Damp ak jatuhnya pemerintahan komunis di
Rusia yang menjadikan masyarakat dunia tidak
lagi terpolarisasi antara Blok Barat dan Blok
Timur adalah ….
(A) Perdamaian dunia menjadi lebih terjamin
karena tidak ada lagi konflik bersenjata
(B) Perd agang an
s enjata
meng alami
penurunan yang signifikan
(C) Perlomb aan senj ata antar Negara tidak
lagi menarik Negara-negara besar
(D) Komunisme tidak lagi dijadikan ideologi
oleh semua negara
(E) Peranan Amerika sebagai Negara adidaya
dalam percaturan politik dunia semakin
dominan
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 09 sampai dengan nomor 12.
09. Berdasarkan s umber tertulis, k erajaan Kutai
merupakan kerajaan pertama di Nusantara
SEBAB
Pene muan p ras asti Yupa menunjukk an
masyarakat Ind onesia s udah meninggalk an
tradisi lisannya
10. Munculnya Nepoleon Bonaparte sebagai Kaisar
Peranc is yang berperang dengan Ing g ris ,
sempat berpengaruh terhadap pemerintahan
k ol onial d i Indone s ia, yaitu diang k atnya
Daendels sebagai gubernur jenderal pada 18111816
SEBAB

hal: 2 dari 8 halaman

Gub ernur Jenderal Daendels memb angunan
jalan raya yang meng hub ungk an Anyerp anuruk an
s eb ag ai
b as is
untuk
memp ertahank an
p ulau
Jaw a
dari
kemungkinan serangan Inggris
11. Sistem kabinet parlementer di Indonesia pada
mas a
demokras i
liberal
merup akan
penyimpangan terhadap UUDS 1950
SEBAB
Pada masa demokrasi liberal, sering terjadi
pergantian kab inet s ehing ga pembangunan
terbengkalai
12. Berdasarkan temuan, diperkirakan pendukung
kebudayaan Pacitan adalah Pithecanthropus
erec tus
SEBAB
Pithecanthropus erectus merupakan manusia
p urb a yang fosilny a b anyak ditemukan d i
daerah Pacitan

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 13 sampai dengan nomor 15.
13. Dampak negatif penjajahan bangsa asing di
Ind onesia terha d ap p erk embangan mental
bangsa adalah ….
(1) Masih kuatnya rasa rendah diri (inferior)
pada masyarakat
(2) Masih kuatnya mental terbatas
(3) Mudah kagum terhadap budaya barat
(4) Masih sulit meng embang kan jiw a
kew irausaha an
14. Perad aban mas yarak at lemb ah s ung ai Nil
termas uk salah s atu p erad aban kuno yang
cukup tinggi karena telah mengenal ….
(1)
(2)
(3)
(4)

Cara bercocok tanam
H uruf
Tata kota tertentu
Kepercayaan monoteis

15. Tuj uan Napoleon Bonaparte mengumumk an
k eb ijak an Continental Stels el s etelah
menduduki Berlin pada 1906 adalah ….
(1) Menggalang kerja sama dengan Inggris
dalam menghadapi para bangsawan yang
ingin mempertahankan sistem permintaan
monarki absolut
(2) Melakukan block ade ekonomi terha dap
Inggris
(3) Meng impor prod uk Ing g ris untuk
memp erkuat p erek onomian Neg aranegara continental
(4) Melak uk an p erang ek onomi terhad ap
Ingg ris d eng an melarang k erja sama
Negara-neg ara
d id aratan
Erop a
melak uk an ek s por dan Imp or d eng an
Inggris

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

813

Tryout -3
SOS HUM

lebih cepat, lebih tepat, lebih cerdas

EK ON OMI
Petunjuk A:

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 16 sampai dengan nomor 22.

16. Opportunity cost untuk menghasilkan suatu
untuk unit tambahan dari barang ‘A’ dapat
diartikan sebagai ….
(A) laba yang diperoleh karena memproduksi
barang ‘A’
(B) harga satuan barang ‘A’
(C) metode yang paling murah untuk
mendapatkan barang ‘A’
(D) barang lain yang harus dikorbankan untuk
mendapat barang ‘A’
(E) jumlah barang ‘A’ yang dapat dibeli

21. Suatu perekonomian memiliki fungsi tabungan
S = 50 + 0,6Y. Jika investasi agregat sebesar
Rp 125 trilyun, maka besarnya pendapatan
nasional keseimbangan adalah ….
(A) Rp 175 trilyun
(B) - Rp 350 trilyun
(C) Rp 291,7 trilyun
(D) Rp 150 trilyun
(E) Rp 105 trilyun
22. Tabel berikut adalah data buku besar
Perusahaan Bola Boli. Seluruhnya adalah saldo
normal (dalam ribuan rupiah)
Utang Dagang

17. Pada kurva kemungkinan produksi (Production
Possibility Curve = PPC), konsep efisiensi
produksi ditunjukkan oleh ….
(A) kombinasi output yang tidak dapat dicapai
di luar PPC
(B) titik di dalam PPC
(C) pergerakan di sepanjang PPC
(D) pergeseran PPC ke kanan
(E) pergeseran PPC ke kiri
18. Jika fungsi permintaan suatu barang adalah
Q = 5 – P, maka pada saat harga P = 3, elastisitas
permintaan akan sama dengan ….
(A) –3
(B) –2
(C) –1,5
(D) –1
(E) 0
19. Berikut ini adalah kebijaksanaan untuk
menanggulangi inflasi, kecuali meningkatkan
….
(A) tingkat bunga tabungan
(B) reserve requirement
(C) penerimaan pajak
(D) penjualan obligasi pemerintah
(E) pemberian kredit
20. Jika modal perusahaan sama dengan sepertiga
aktivanya dana utang perusahaan sebesar
Rp 60.000,00. Berapakah besar modal
perusahaan tersebut?
(A) Rp60.000,00
(B) Rp80.000,00
(C) Rp90.000,00
(D) Rp30.000,00
(E) Tidak ada yang benar

Rp 600,00

Piutang Dagang Rp 900,00

Pendapatan Jasa Rp1.900,00
Ekuitas Pemilik

Rp1.700,00

Investasi

Rp 1.100,00 Tanah

Rp1.900,00

Kas

Rp 1.600,00 Beban Gaji

Rp 500,00

Prive

Rp 200,00

Beban Asuransi

Rp2.000,00

Berapakah total debit pada neraca saldo
perusahaan tersebut?
(A) Rp 11.700.000,00
(B) Rp 8.800.000,00
(C) Rp 8.200.000,00
(D) Rp 5.500.000,00
(E) Rp 5.300.000,00
Petunjuk B:

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 23 sampai dengan nomor 25.

23. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna
tidak dapat menentukan harga (price taker)
SEBAB
Dalam pasar persaingan sempurna jumlah
perusahaan sangat banyak dan dihasilkan
barang homogen.
24. Agar dapat tercapai kemakmuran masyarakat,
Adam Smith percaya pada perlunya campur
tangan pemerintah
SEBAB
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Campur tangan pemerintah diperlukan dalam
kegiatan ekonomi guna mengatasi terjadinya
kegagalan pasar.
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25. Inovasi dalam teknologi produksi akan
mengakibatkan kurva penawaran suatu barang
bergeser ke kanan
SEBAB
Kurva penawaran suatu barang akan bergeser
ke kanan bila terjadi antara lain kenalkan harga
barang tersebut, peningkatan teknologi
produksi, dan bertambahnya jumlah produsen.
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 26 sampai dengan nomor 30.

26. Apabila harga yang ditetapkan oleh pemerintah
lebih tinggi dari harga keseimbangan maka
akan terjadi ….
(1) excess supply
(2) excess demand
(3) surplus produsen
(4) surplus konsumen
27. Perhitungan pendapatan nasional dapat
dilakukan melalui beberapa cara, yaitu
pendekatan …
(1) hasil produksi
(2) pendapatan
(3) pengeluaran
(4) laba perusahaan
28. Manakah berikut ini yang mempengaruhi
tabungan rumah tangga
(1) pendapatan yang diharapkan dimasa yang
akan datang
(2) pendapatan yang siap dibelanjakan
(3) pendapatan perseorangan
(4) tingkat bunga
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. Manakah faktor berikut yang termasuk
penghalang (entry barriers) di dalam pasar
monopoli?
(1) Hak paten
(2) Hak monopoli
(3) Skala produksi yang ekonomis
(4) Perusahaan yang memiliki informasi yang
sempurna
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GEOGRAFI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 31 sampai dengan nomor 39.
31. Pola pemukiman desa yang menjadi dasar
terbentuknya peradaban lembah sungai adalah
....
(A) Desa berkelompok
(B) Perkampungan linear
(C) Perkampungan memusat
(D) Perkampungan mengelilingi fasilitas
(E) Desa menyeluruh
32. Menurut August Losch, dalam teori lokasi
industri terdapat suatu lokasi ekonomi yang
homogen sebagai berikut, kecuali ....
(A) Ilmu pengetahuan
(B) Selera dan keinginan
(C) Sumber daya alam
(D) Kemudahan distribusi
(E) Penyebaran penduduk
33. Peta topografi suatu wilayah memiliki kontur
interval 80 m. Jarak kota A dan kota B di dalam
wilayah tersebut adalah 2 cm, jarak kota A dan
kota B yang sebenarnya adalah ....
(A) 16 km
(B) 32 km
(C) 3,2 km
(D) 1,6 km
(E) 32,3 km
34. Bentuk perlindungan keanekaragaman hayati
berupa hutan suaka alam yang berfungsi
melindungi alam yang bersifat khas termasuk
flora, fauna dan faktor abiotic untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dan
kebudayaan disebut ....
(A) Hutan lindung
(B) Suaka margasatwa
(C) Hutan wisata
(D) Taman hutan raya
(E) Cagar alam
35. Berikut ini yang bukan ciri-ciri pertanian di
Indonesia adalah ....
(A) Pengolahan tanah di wilayah berpenduduk
jarang dilakukan secara ekstensif
(B) Alat pertanian umumnya masih tradisional
(C) Luas lahan pertanian secara umum kurang
dari 1 ha
(D) Menerapkan teknik yang menghasilkan
hasil pertanian GMO
(E) Pertanian subsistem

36. Berikut ini adalah faktor-faktor yang
menyebabkan terbentuknya danau, kecuali ....
(A) Pelarutan batuan kapur oleh air
(B) Presipitasi dan intersepsi air yang terjadi
pada musim hujan
(C) Gerakan tektonisme
(D) Kepundan gunung api yang terisi oleh air
(E) Adanya sedimen pada meander sungai saat
aliran menurun
37. Pernyataan berikut ini yang benar tentang iklim
Indonesia adalah ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Daerah dingin dalam iklim junghuhn
Iklim D sesuai iklim koppen
Iklim subtropis menurut iklim matahari
Iklim E menurut iklim koppen
Iklim tropis menurut iklim matahari

38. Teori yang menyatakan bahwa tata surya
terbentuk dari bola gas yang bersuhu tinggi
kemudian berputar lambat sehingga terbentuk
inti yang besar ditengah adalah ....
(A) Teori pasang surut
(B) Teori Protoplanet
(C) Teori Kant
(D) Teori Planetesimal
(E) Hipotesis nebula
39. Berikut ini adalah teknik konservasi untuk
mengurangi terjadinya erosi pada tanah,
kecuali ....
(A) Penanaman kembali hutan yang gundul
dengan jenis tanaman tahunan
(B) Penanaman kembali hutan yang gundul
dengan jenis tanaman keras
(C) Penanaman dan pengolahan tanah sesuai
kontur
(D) Penanaman dan pengolahan tanah sesuai
luas area
(E) Meningkatkan struktur tanah dengan
pupuk
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 40 sampai dengan nomor 43.
40. Piramida penduduk disuatu negara
menunjukkan bentuk limas-ekspansif yang
artinya jumlah penduduk muda negara tersebut
lebih banyak daripada penduduk usia tua
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Negara dengan piramida penduduk ekspansif
adalah negara maju yang pronatalitasnya sangat
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41. Di sebuah desa, akan dibangun pabrik air
mineral sehingga dilakukan terlebih dahulu
studi geografi pendekatan lingkungan untuk
mencegah rusaknya lingkungan alam disekitar
desa dan pabrik
SEBAB
Studi geografi pendekatan lingkungan
didasarkan pada interaksi organisme dengan
lingkungannya.
42. Kenaikan permukaan air laut di seluruh
permukaan bumi terjadi karena lapisan es di
kutub utara dan selatan mencair
SEBAB
Peningkatan suhu bumi akibat besarnya emisi
karbon dunia mengakibatkan es di daerah
kutub mencair
43. Penginderaan jauh memberikan data berbentuk
koordinat titik, garis, dan polygon sehingga
suatu lokasi dan bentuk ruang dipermukaan
bumi dapat dianalisis tanpa melakukan kontak
langsung dengan objek tersebut
SEBAB
Penginderaan jauh adalah ilmu yang digunakan
untuk memperoleh informasi suatu objek atau
gejala dengan alat tanpa kontak langsung
dengan objek
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 44 sampai dengan nomor 45.
44. Ciri-ciri persebaran flora dan fauna dunia dalam
region oriental adalah ....
(1) Banyak tersebar di daerah hutan tropis
(2) Memiliki bioma padang rumput dengan
semak-semak dan kaktus
(3) Jenis faunanya adalah rusa, tapir, atau
banteng
(4) Memiliki hutan evergreen
45. Bukti adanya gerakan konvergen lempeng di
permukaan bumi adalah ....
(1) Penurunan pantai timur Amerika Utara
(2) Terbentuknya palung laut di Jepang
(3) Terbentuknya pegunungan di Pulau
Sumatera
(4) Semburan lumpur di Jawa Timur

hal: 6 dari 8 halaman
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SOSIOLOGI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal

nomor 46 sampai dengan nomor 50.

nomor 51 sampai dengan nomor 55.

46. Teori sosiologi yang se lalu mengalami
perubahan dan penyempurnaan menunjukkan
bahwa sebagai ilmu sosiologi bersifat ....
(A) Statis
(B) Empiris
(C) Teoretis
(D) Nonetis
(E) Kumulatif

51. Sosialisasi anak dalam keluarga inti dilakukan
dengan melibatkan ayah, ibu, dan saudara
kandung yang berperan sebagai agen

47. Sebutan untuk pedesaan dengan ciri
ketradisionalannya, hubungan yang akrab,
mendalam, dan saling mengenal menurut
Ferdinand Tonnies adalah ....
(A) Kelompok primer
(B) Kelompok sekunder
(C) Gemeinschaft
(D) Gesellschaft
(E) Kelompok acuan

52. Musu h yang berasal dari luar masyarakat
merupakan ancaman yang secara efektif dapat
mempersatukan masyarakat yang terpecah
belah

48. Penggolongan penduduk atas dasar perbedaan
ras, agama, jenis kelamin, profesi, suku bangsa,
dan sebagainya merupakan konsep dari ....
(A) Stratifikasi sosial
(B) Kelas sosial
(C) Tingkatan sosial
(D) Diferensiasi sosial
(E) Mobilitas sosial

53. Fungsi lembaga keagamaan adalah
mempersatukan komunitas mengenai keyakinan
dalam nilai-nilai keagamaan

49. Berikut ini unsur-unsur lembaga sosial yang
berfungsi untuk membedakan satu lembaga
sosial dengan lembaga sosial lainnya, kecuali ....

54. Meskipun modernisasi tidak sama dengan
westernisasi, kata modernisasi sering dikaitkan
dengan perubahan sosial budaya yang terjadi
masyarakat

(A) Kemampuan beradaptasi dengan
lingkungan masyarakat
(B) Simbol sosial yang memiliki makna tertentu
(C) Tata tertib yang bertujuan mengatur
keperluan bersama
(D) Ideologi yang menuntun sikap dan perilaku
para anggotanya
(E) Alat-alat kelengkapan dalam memenuhi
kebutuhan anggotanya
50. Cara pandang so siologi dalam melihat
permasalahan prostitusi yang tidak
mendasarkan pada baik buruknya, namun
dengan menjelaskan faktor secara analitas,
disebut ....
(A) Empiris
(B) Teoretis
(C) Kumulatif
(D) Nonetis
(E) Sosialis

SEBAB
Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama
diterima oleh individu untuk menjadi anggota
masyarakat

SEBAB
Konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah
kelompok yang mengalami disintegrasi

SEBAB
Lembaga keagamaan termasuk general
institution yang terdapat pada semua
masyarakat dunia

SEBAB
Perubahan kearah masyarakat modern tidak
harus berperilaku seperti orang barat. Hal yang
penting adalah berperilaku dan bersikap
rasional, hemat, menghargai waktu, dan
bekerja keras, tanpa menghilangkan jati diri
sebagai bangsa
55. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan
terlarang dikota-kota besar terus meningkat dari
waktu ke waktu
SEBAB
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bentuk perilaku menyimpang yang lebih
bersifat adaptif dengan perkembangan keadaan

hal: 7 dari 8 halaman
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Tryout -3
SOS HUM

lebih cepat, lebih tepat, lebih cerdas

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 56 sampai dengan nomor 60.
56. Unsur-unsur penentu terjadinya komunikasi
sebagai salah satu syarat terjadinya interaksi
dalam masyarakat adalah ….
(1) Pesan
(2) Komunikator
(3) Komunikan
(4) Umpan balik
57. Sosialisasi formal dan informal yang bertujuan
membentuk pertumbuhan pribadi anak sesuai
dengan sistem nilai dan norma dalam
masyarakat adalah ….
(1) Demokratis
(2) Represif
(3) Otokratis
(4) Partisipatoris
58. Dalam konsep stratifikasi sosial, dasar untuk
pembedaan individu kedalam kelas sosial secara
hierarkis adalah ….
(1) Perbedaan jumlah anak
(2) Status sosial
(3) Perbedaan etnis
(4) Pendidikan
59. Kondisi yang tepat untuk menghindari konflik
antar suku dan antar identitas keagamaan
adalah ….
(1) Perbedaan sosial atas usaha yang dicapai
(2) Menghargai kebinekaan suku bangsa
(3) Kesetaraan unsur budaya
(4) Toleransi antar kelompok
60. Fenomena dalam masyarakat dapat dikatakan
telah mengalami perubahan sosial apabila
memenuhi syarat, antara lain …..
(1)
(2)
(3)
(4)

Berbeda dengan yang sebelumnya
Berbeda tempat kejadiannya
Berbeda dan berpola
Berbeda dan tidak berpola

hal: 8 dari 8 halaman
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