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PETUNJUK UMUM
1. Sebelum mengerjakan ujian, periksalah terlebih
dahulu jumlah soal dan nomor halaman yang terdapat
pada naskah soal.
Naskah soal ini terdiri atas halaman depan, halaman

7. ]awablah lebih dahulu soal-soal yang menurut Anda
mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab
soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal
terjawab.

petunjuk umum, Lembar Jawaban Ujian (LJU), dan
soal sebanyak 8 halaman.

8. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian

yang disediakan dengan cara membulatkan bulatan
2. Naskah dan LJU merupakan satu kesatuan. LJU pada
naskah ini tidak dapat digunakan untuk naskah lain.
3. Peserta harus melepas LJU dari naskah. Seandainya
halaman LJU kiri atas rusak atau sobek, pengolah data
masih dapat memproses LJU tersebut.

4. Lengkapilah (tulis dan bulatkan) data diri Anda
(nana, nomor peserta, nomor LJU, dan tanggal lahir)
pada LJU di tempat yang disediakan.

yang sesuaiA, 8, C, D, atau E.

9. Untuk keperluan coret-mencoret, harap
menggunakan tempat yang kosong pada naskah soal

ini dan jangan pemah menggunakan lembar
jawaban karena akan mengakibatkan jawaban Anda
tidak dapat terbaca.
10. Selama ujian, Anda tidak diperkenankan bertanya
atau meminta penjelasan mengenai soal-soal yang
diujikan kepada siapa pun, termasuk kepada
pengawas ujian.

5. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang
menjelaskan cara menjawab soal.
6. Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab tiap
soal. Setiap jawaban yang salah akan mengakibatkan
pengurangan nilai (penilaian: benar +4, kosong 0,
salah -1) .

11. Setelah ujian selesai, Anda diharapkan tetap duduk di
tempat Anda sampai pengawas ujian datang ke

tempat Anda untuk mengumpulkan lembar jawaban
ujian.

12. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor dan
tidak basalt.

PETUNJUK KHUSUS
PETUNJUKA:
Pilih satu jawaban yang paling tepat.

PETUNJUK 8:
Soal terdiri atas 3 bagian, yaitu PERNYAIAAN; kata SEBAB; dan AIASAN yang disusun berurutan.
Pilihlah:

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan
akibat.

(8) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidalc menunjukkan hubungan sebab
dan akibat.
(C) Jika pernyataan benar dan alasan salah.
(D) Jika pernyataan salah dan alasan benar.

(E) Jika pernyataan dan alasan keduanya salah.

PETUNJUK C:
Pilihlah:
(A) Jika (1), (2), dan (3) yang benar.

(8) Jika (I) dan (3) yang benar.
(C) Jika (2) dan (4) yang benar.

(D) Jika hanya (4) yang benar.

(E) Jika semuanya benar.

MATA UJIAN
TAVGGAL UJIAN

Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi

WARTU

60 MENIT
60

JUMLAH SOAL

Keterangan
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MataujianEKONOMI nomor 1 sampainomor l5
Mata ujian SEJARAII
nomor l6 sampai nomor 30
Mata Ujian GEOGRAFI nomor 31 sampai nomor 45
Mata Ujian SOSIOLOGI nomor 46 sampai nomor 60

EKONOMI
Gunakan petunjwh A dalam menjowab soal nornor 1 sampai
nomor 9.
I. Penawaran yang bersifat inelastis akan memiliki
bentukkurvayang....
(A) landai

(8) horizontal
(C) vertikal

in) curam
(E) parabolik

3. Adi memiliki kedai kopi dengan fungsi produksi
q=3KL, yang mana q adalah total oLiapztf (cangkir
kopi) per jam; K adalah jumlah mesin pembuat kopi;
dan L adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan per

jam.
Jika barang modal (K) Adi tetap pada K=3 mesin,
fungsi produksi Adi dalam jangka pendek adalah ....
(A) q=3L

(8) q=3L2
(C) q=9L
(D) q=3K2

°Pe::aa::8=t=ie:s:::¥=kdanantr:£i:LS£P:.::,8a
yaitu Rp5.000,00. Dalam satu minggu, Darma bisa

menggunakan uang jajannya untuk membelii
mangkuk
bakso sapi. Ketika
harga daging s api naik, harga bakso sapi di kantin
pun naik menjadi Rp6.000,00.
JikaDarmainginagarL±i±g!§g±jsepiiasa±mv;za±idak

bLg±±E:|dgnganuangsakuyangsana,....
(A) Darma akan mengurangi jumlah konsumsi
bakso sapi

ts| Darma akan mengurangi jumJah konsumsi
bakso sapi dan menambah konsumsi mi ayam
(C) Darma akan mengurangi ].umlah konsumsi
bakso sapi dan mi ayam

(D) Darma akan mengurangi jumlah konsumsi mi
ayam dan menambah konsumsi bakso sapi
(E) Darma tidak mengubah jumlah konsumsi bakso

sapi dan mi ayannya
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A

=3ku

out'ul

-3KL

(E) q=3K

4. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada ....
(A) manajer koperasi

¢) rapat anggota
(C) pengurus koperasi
(D) pengawas koperasi

(E) Dinas perkoperasian dan usaha Kecil
5. Pembelian surat utang negara (SUN) dari
masyarakat yang dilakukan Bank Indonesia akan
menyebabkan terjadinya ....

(A) peningkatan nilai suku bunga

(8) penurunan cadangan bank umum

i€Lpeningkatan jumlah uang beredar
(D) penurunan jumlah utang
(E) penurunan cadangan Bank Indonesia

Halarrran 1 dart 8 halaman

EH!H
6. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang
embantu masyarakat untuk ....
HRlraRIE¥E|

nperoleh pinjaman dana tunai untuk
didikan
,

(8) melakukan transaksi pembayaran

Gunakan Petunjuk 8 dalam menjauiab soal nomor 10
sampai nomor 12.
10. Produk domestik bruto (PDB) mengukur nilai pasar
barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu
wilayah/ negara pada periode tertentu.

(C) dapat memperoleh barang dengan pembayaran
secara kredit
(D) memperoleh pendanaan berbasis gadai atau
fidusia
(E) melakukan transaksi transfer ke lembaga

SEBAB

PDB per kapita diperoleh dengan cara nilai
nominal dibagi dengan jumlah penduduk.

keuangan lain
11. Jumlah konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi

7. Manakah pernyataan yang benar mengenai
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
ekonomi?
(A) Pertumbuhan ekonomi lebih luas maknanya
daripada pembangunan ekonomi.
(8) Konsep pertumbuhan ekonomi lebih mengacu
pada perubahan kualitatif. )\
(C) Tingkat pembanguna*ekonomi diukur dalam
persentase.
(D) Pertumbuhan ekonomi
p erub ahan struktural. ¥emperhitungkan
Pembangunan ekonomi mengukur peningkatan

JEy

kualitas hidup.

/

8. Perusahaan penatu Nabira membeli sabun cuci
pakaian Rp250.000,00, cairan pelembut dan
pengharum Rp200.000,00, dan cairan pelicin
pakaian Rp200.000,00. Pemakaian bahan-bahan
tersebut akan mengakibatkan akun ....

ngrperlengkapanbertambah
(8) aset tetap berkurang

(C) beban perlengkapan bertambah

jumlah pendapatan mereka.

/

SEBAB

Makin besar pendapatan seseorang, makin besar
dana yang dapat digunakan untuk konsumsi. v
12. Salah satu sumber penerimaan pemerintah pusat
berasal dari pajak pertambahan
SEBAB

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan
fiskal.

,

Gunakan Petu:njwh C dalam menjauiab soal nomoT I_ 3
sampal nomor 15.

13. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu
barang ke kanan adalah ....
(1) peningkatan teknologi

=utx ©

(2) kenaikan harga barang tersebut

'`

(3) bertambahnyajumlah produsen /
(4) kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

(D) persediaan berkurang

(E) harga pokok penjualan bertambah

9. Perusahaan Dyanera merupakan perusahaan
dagang yang menggunakan metode periodik.
Akuntan perusahaan Dyanera melakukan kesalahan
pencatatan, yaitu beban angkut pen].ualan senilai
Rp400.000,00 dicatat dengan mendebit beban
angkut pembelian.
Kesalahan tersebut akan menyebabkan saldo akun
(A) beban angkut pembelian menjadi terlalu
rendah Rp400.000,00

(8) beban angkut penjualan menjadi terlalu tinggi

14. Yang membedakan pasar persaingan monopolistik
dengan pasar monopoli adalah ....

(1) kurva permintaan yang dihadapi perusahaan

menurun dari kiri atas ke kanan bawah

v'

(2) dalam jangka panjang perusahaan memperoleh

labanormal

X

(3) kurva permintaannya adalah juga kurva

penerimaan rata-rata +

-(4) produknya terdiferensiasi >
15. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah
dalam rangka meningkatkan daya saing produk
dalam negeri adalah ....

Rp400.000,00

(C) harga pokok penjualan menjadi terlalu rendah
Rp400.000,00

(D) laba kotor menjadi menjadi terlalu tinggi

(I) mengenakan bea masuk barang impor v~
(2) memberikan subsidi bahan baku v.

(3) menetapkankuotaimpor v

Rp400.000,00

(E) beban operasional menjadi terlalu rendah

(4) memperbaiki infi-astrukturlogistik

v

Rp400.000,00
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SEJABAH
Gunakan Petuniuk A dalam menjauJab soal nornor 16
sampai nomor 24.
16. Perlunya melakukan kritik sumber ketika hendak
melakukan penulisan karya sejarah adalah ....

3xl

untuk menguji kredibilitas dan keautentikan

sumb er

+

(8) untuk mempermudah dalam menyusun daftar
pustaka
>
(C) untuk membatasi panjang dan pendeknya
materi pembahasan A
(D) untuk mempermudah proses penulisan >
(E) untuk mendukung kaidah keilmuan >

20. Dalam rangka menciptakan ekonomi nasional yang
demokratis dan bebas dari imperialisme, pada
tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno
mengeluarkan kebijakan berupa ....
(A) Sanering

7FL Dekon
(C) Mercusuar
(D) Depernas

(E) Trilogi pembangunan

21. Salah satu tugas pokok Kabinet Amanat Penderitaan
Rakyat (Ampera) yang diresmikan pada tanggal 28
]uli 1966 adalah ....

17. Kepercayaan animisme masyarakat praaksara
Indonesia ditandai dengan adanya ....

J# tradisi penyembahan tugu batu berupa obeliks

(A) mengurangi angka kemiskinan

(8 ) meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
Indonesia

(8) kepercayaan terhadap dewa-dewa

(C) menciptakan stabilitas politik

(C) menganut konsep Dewa Raja

(D) menghentikan utangluar negeri t/

(D) tata cara penguburan mayat dengan

(E) membenahi sarana dan prasarana dalam

bidangpertanian

put:team:a¥anu:a=a:aTi:nganv,
Secara resmi, tentara PETA dinyatakan berdiri
dengan dikeluarkannya ....
(A) Osamu Seirei No. 1 Tchun 1942

(8) Osamu Seirei No. 12 Tchun 1943

(C) Osamu Seirei No. 2 Tthun 1944
(D) Osamu Seirei No. 44 Tthun 1943
Osamu Seirei No. 25 Thhun 1944

X

22. Ketika teri.adi berbagai peristiwa kerusuhan dan

pembakaran pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta
pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, Presiden Soeharto
sedang menghadiri KTT G-15 yang diselenggarakan
di Kota ....

(A) Amman
(8) Riyadh
(C) Tunis

(D) Dubai

uan nasionalisasi De Javasche Bank, yang pada
un 1952 menjadi Bank Indonesia, adalah ....

3;-;::
dan menyelenggarakan bank
J* membentuk
sendiri

(8) membentuk dan mempunyai bank sirkulasi
sendiri X
(C) memberi pinjaman kepada kaum pengusaha
menengali dan atas>
(D) memberi pinjaman ke
kecil dan menengah

Fd

a kaum pengusaha

(E) memberi pinjaman kepada kaum pengusaha

kecil atau masyarakat luas:i

efi;r::i°:::|=::ItL:T6a§:LLa#u:=y¥¥oan:eHpeLne
tersebut dikembangkan oleh beberapa tokoh, di
antaranya adalah ....
(A) O.W. Wolters

(8) DeJonge
(C) HenryYule

(D) Wertheim
(E) Furnivall

24. Markas Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau
Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) yang
didirikan pada tahun 1954 berada di kota ....
(A) Singapura

(8) Bangkok

(C) Kuala Lumpur

-anila

(E) Bandar seri Begawan
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Halarrran 3 deri 8 halarnan

E=F:fi
Gunakan Petunjuk 8 dalam menjauiab soal nomoT 25
sanpal nomor 27.

Gunekan Petunjuk C dalan menjowab soal nomor 28
ai nomor 30.

25. Proses interaksi budaya di Indonesia menunjukkan
adanya pengaruh kebudayaan India yang

membentukkebudaya:E:a:Puran

i beberapa pusat kerajaan Islam di Indonesia,
biasanya masjid dibangun dengan letak dan ciri ....

' a
(1) terletak di sebelah barat alun-alun

`/

(2) bergaya arsitek bangunan nasa Hindu-Buddha
Masyarakat Indonesia bersikap aktif dalam proses

interaksibudayadenganbudayaluar.

/

v'

(3) terdapat tempat khusus bagi sult

b ers emb ahyan8
(4) berlantaibanyak

v/
/

26. Perang yang dikobarkan Pangeran Nuku dari Tidore

pada akhir abad ke-18 berusaha melawan dominasi
Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat.

(1) memajukan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali

SEBAB

Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa
lokal di Halmahera, Seram, dan RajaAmpat. u
27. Faktor kemanusiaan dan ekonomi

29. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan
kebangsaan yang bertujuan ....

alasanQ

penolakan sistem Tanam Paksa.
SEBAB

Kemenangan kelompok liberal di parlemen pada
1870 mendorong Pemerintah Belanda
menghilangkan beberapa ciri khas tanam paksa,
seperti keharusan menggunakan lahan dan tenaga
kerja untuk mengekspor hasil panen.
V

`2'F:e=ng::a::::n::iu:r:u:hrel:::erlg£::gua::±ndonesla©
(3)Faenng¥asd¥ni::ie:rajuan`yangselarasbagi
(4) menggalang persatuan semua orang Indonesia
untuk berjuang demi kemerdekaan RI

30. Tokoh persatuan perjuangan yang terkenal dengan
slogan "Merdeka 100%" adalah ....

(I) Sutan syahrir
(2) Chairul saleh

(3) Amir syarifuddin

(4) TanMalaka

© 20L9 UniversitaLS I_ndones±a.
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Halaman 4 dart 8 halaman

`

GEOGRAFI
Guralcan Petwnjuk A dalan menjauiab soal nomor 31
sampai nomor 41.

Oale:ats:kb=n:°yn£L§Lp8i°ngrg¥e::yara'ds#emmb::i:¥:ndL
daerah Maros, Sulawesi Selatan, adalah ....

31. Konsep yang mengkaji jenis kegiatan penduduk di
dataran tinggi dan rendah adalah ....
(A) ketergantungan

(8) keterjangkauan
(C) keterkaitan area

rty diferensiasi area
(E) aglomerasi `
32. Salah satu metode mekanik konservasi tanah untuk
menghindari bahaya erosi adalah ....
(A) kegiatan reboisasi sejajar kontur

(8) pembuatan drainase memotong kontur
(C) pembuatan tanggul memotong kontur
(D) pembuatan teras memotong kontur

jrf bijih besi
(8) panasbumi
(c) nikel

v,

(D) bati=gafu
GLgaidem
eta yang dapat digunakan untuk menentukan
prioritas penempatan proyek kegiatan padat karya
adalah....

(A) peta persebaran pusat ekonomi X

(8) peta persebaran dan kepadatan penduduk Z /
(C) peta persebaran permukiman

(D) petapersebaranlokasi industri
(E) petajaringantransportasi

<

!

(E) pengolahan tanah sejajar kontur
38. Pada citra satelit Landsat, daerah perkebunan karet

33. Banyaknya air hujan yang dapat meresap ke dalam
tanah secara spasial dipengaruhi oleh ....
(A) intensitas hujan, durasi hujan, dan topografi

(8) intensitas hujan, vegetasi, dan struktur tanah
(C) topografi, jenis batuan, danvegetasi S
(D) topografi, intensitas hujan, dan vegetasi

EiE

?:od::ekne¥afbdua;£ukfad::ganant:.ifurhalus
(8) bentukan teratur pada tanah yang datar
(C) titik-titik dengan pola teratur
(D) rona gelap dengan tekstur kasar X

(E) rona kelabu sedang dengan tekstur kasar A

jenis batuan, jenis tanah, dan vegetasi /

34. Batas terluar laut teritorial Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke arah laut lepas ditarik 12 mil
laut dari ....

(A) garis pantai pulau

(a) garis pantai surut

ngaris dasar pantai terluar V
(D) garis pantai pulau terbesar

39. Data spasial yang lebih sesuai ditampilkan dalam
bentuk raster adalah ....

(A) elevasi, jaringan jalan, penggunaan tanah
(8) temperatur, elevasi, kualitas air tanah

(C) pH tanah, curah hujan, jaringan sungai
(D) kepadatan penduduk, batas administrasi,

p enggunaan tanah

*

(E) kualitas airtanah, pH tanah, jaringan jalan )(

(E) garis pantai pasang

35. Masalah kependudukan yang dapat menyebabkan

penurunan persediaan air tanah di kota besar di
Indonesia adalah ....

(A) mobilitas penduduk `
(8) kualitas penduduk
•"

ertambahan p enduduk

(D) umur penduduk

40. Contoh wilayah formal yang didasarkan pada
fenomena fisik alami adalah wilayah ....
(A) permukiman desa

(8) budi daya rumput laut
(C) budidayaikan
•ffl

utan primer

(E) hutan produksi

(E) mata pencaharian penduduk
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Halarrran 5 dari 8 halaman

E±]:H
41. Sektor utama kegiatan ekonomi di negara-negara
maju seperti Amerika Serikat adalah ....

(A) pertambangan, jasa, budaya

44. Hewan mamalia Indonesia yang bertipe Australis

(8) jasa, pariwisata, pertambangan

(C) jasa,perdagangan,industri

Gunakan Petwnjuk C dalam menjawab soal nomor 44
sanpal nomor 45.

adalah....

u

(D) perdagangan, pariwisata, pertambangan rds
(E) pariwisata, budaya, industri

{:;:::==;rug:::',gwa:T;i:::irdur:aj:sail,ink::uar?L/
(3) gajah, badak, kanguru, walabi, kerbau, harimau

Gunahan Petunjuk 8 dalam menjauiab soal nomor 42
sampai nomor 43.
42. Konvergensi massa udara yang berlangsung cepat
dapat menyebabkan terjadinya hujan es di daerah
tropik.

(4) kanguru, walabi, beruang, koala, nokdiak

/

45. Terjadinya proses interaksi desa-kota di Indonesia
disebabkan oleh adanya ....

(I) regional complementary
SEBAB

(2) inteTuening opportunity

(I) spatial transf er ability
Konvergensi massa udara terbentuk karena adanya

pertemuan massa udara dingin dan panas.

(4) regional complex

43. Salah satu prinsip pengelolaan sumber daya alam
adalah eksploitasi.
U
SEBAB

Setiap jenis sumber daya alam
secara terus-menerus.
*apatdikembangkan
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SOSIOLOGI
Gunakan Petu;njuk A dalam menjauiab soal norrror 46
sampai nomor 52.

(8) aLdaptasi, goal attainment, integration, latency

49. Ketika kita sedang menunggu panggilan

pemeriksaan di sebuah rumah sakit, datang
seseoran
sudah sangat tua untuk berobat.
kita sering langsung bangun dari
an mempersilakan orang tua
tersebut untuk duduk.
Berdasarkan konsepsi tindakan sosial menurut Mar
Weber, tindakan tersebut termasuk ke dalam tipe

(C) fungsi laten
(D) disfungsi

(E) fungsi manifes

(8) berorientasi nilai

Kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri
sering berakhir dengan perceraian. Cabang sosiologi

(C) rasional

yang paling tepat untuk mengkaji masalah tersebut

(E) berorientasi norma

(D) tradisional

adalah....

sosiologi keluarga, sosiologi komunikasi, dan

menyimpang /

sosi0108i
(C) sosiolog

sosiologi keluarga, dan

(D)

sosiologi keluarga, dan

(E)

erontologi

sosiologi hukum, dan

50. Kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh
beragamnya suku bangsa, antara lain suku
Minangkabau, Madura, dan Asmat.
Salah satu faktor yang berkontribusi dalam

penciptaan kemajemukan suku bangsa dalam
masyarakat Indonesia adalah ....

faktor kepribadian kelompok
-:.:-:

faktor geografis wilayah kepulauan

(C) falctor ideologi politik

(D) falctor kelas sosial yang berbeda

48. Kehidupan sosial masyarakat perkotaan
berkembang cepat seiring dengan kemajuan
teknologi informasi, termasuk perkembangan variasi

pekerjaan, sejLerti perdagangan melalui sosial media
dan pendirian perusahaan sfarf-I/p. Kondisi ini
menuntut seseorang-rnemiliki keahlian yang makin
tinggi agardepardijadikanmo~daluntuk bekeri a.
Fenomena ini memperlihatkan ciri masyarakat kota,
yaitu....

51. Ketika Malaysia menyatakan bahwa batik

merupakan warisan budaya mereka, timbul
kemarahan masyarakat Indonesia yang dituangkan
di berbagai media sosial. Alhasil, segenap lapisan
masyarakat Indonesia menjadikan batik sebagai
pakaian nasional.
"Ei merupakan sisi positif dari konflik adalah ..„

neningkatkan solidaritas dalam kelompok ~

(A) melekteknologi

(8) menghilangkan dendam dan rasa benci

(8) mobilitas sosial

(C) spesialisasi

(E) faktor penguasaan teknologi

X

qunklusi
(E) relasi

(C) mengubah kepribadian individu

(D) mencapai kesepakatan dalam masyarakat

(E) mempertahankan struktur sosial dan norma
52. Salah satu dampak globalisasi adalah lunturnya nilai

gotong royong dan tolong-menolong dalam hal
positif. Individu di era globalisasi lebih berfokus

pada kegiatan yang menguntungkan dirinya.
Hal ini merupakan dampak globalisasi terhadap
gaya hidup yang bersifat ....
(A) utilitarianisme

(8) pragmatisme
(C) materialisme

(D) hedonisme

7EC individualisme
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EHiE
Gurrakan Petwnjuk C dalan menjowab soal nomor 57

Gunahan Petu:njuk 8 deem menjauiab soal nomor 53
sanpal nomor 56.

cti nomor 60.

53. Salah satu penerapan teori posmodernisme dalam

::::ag:::::lak::I:!:::Bi::lit:::::appevranQ
Media massa pada masyarakat modern diarahkan
untuk menyebarkan simbol-simbol dan

alu Maryadi tinggal di Tebasel, Lombok Timur. Saat
merantau ke Jakarta, dia bertemu dengan Baiq Munir

yang mengajaknya untuk ikut dalam pertemuan
komunitas Lombok di Jakarta. Di sana, dia bertemu
dengan orang-orang Lombok yang bukan hanya
saudara, melalnkan juga teman-teman sekampung.
Komunitas ini merupakan komunitas berbasis ....
(I) ripe relasi

L§d=Poa;-::=?narasyfayn£:i:enn#t:::;kanp;:¥emb::L=.J

(2) sistem sosial lokal

(3) persaudaraan dan keluarga

54. Ketika akan menyusun laporan penelitian tentang
tenaga kerja di sebuah industri, Heni menjelaskan
berbagai tulisan dan artikel yang membahas konsep

(4) batasan geografis i

58. MJ adalah salah seorang kandidat dalam ajang

ketidakananan pekerjaan 0.OZJ I.usecwrz.ty) dari

studL_studlterdchulu. SEVBAI

©

pencarian bakat. Orang tua MJ mengirimkannya ke
sekolah vokal untuk meningkatkan kemampuannya
dalam menyanyi. Di sekolah pun ia bergabung
dalam kelompok inusik-sehingga waktu senggang di
sekolah juga diisi dengan menyanyi. 0leh karena itu,
MJ memiliki suara yang terlatih dan indah saat
menyanyi di ajang tersebut.
Pihak-pihak yang berpengaruh dalam karier musik

Di dalam laporan perlu ada bab pendahuluan yang
menjelaskan alasan pemilihan judul, manfaat
penelitian, dan sistematika iaporan yang akan
disusun Heni untuk topik ketidakamanan tenaga
kerja tersebut.
)

MT adalah ....

55. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan
anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang
dimiliki di dalam kehidupan.

(1) sekolah vokal sebagal agen sosialisasi sekunder

(2) orang tua sebagai agen sosialisasi primer v'
(3) kelompok musik di sekolah sebagai agen

sosialisasi sekunder
J
(4) kerabat dan keluarga yang menjadi agen
sosialisasi primer

SEBAB

Secara subjektif, status sosial merupakan suatu
tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis
terdapat dalam suatu struktur formal sebuah
organisasi.

59. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu
dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya

v

adalah....

56. Salah satu dampak modernisasi adalah
memudarnya identitas primordial pada masyarakat.

/

(I) sosialisasi yang tidak sempurna
(2) hasil proses sosialisasi subkebudayaan y

SEBAB

menyimpang V

Proses modernisasi mendorong masyarakat untuk
mengadopsi nilai-nilai modern dan tidak lagi terikat

pada nilai-nilai tradisional.

v

(3) hasil proses belajar yang menyimpang

(4) dikucilkan atau dijauhi kelompoknya

J,

60. Berikut adalah contoh mobilitas sosial. Manakah

pernyataan yang tergolong ke dalam mobilitas

swastaternama.

/

(3) Marno beralih profesi dari penarik taksi o7zJz.7ze

menjadi sopir pribadi.

(4) Robert memulai karier sebagai staf administrasi
di suatu perusahaan dan kini telah menjadi

wakflmanagerdivisihumas./
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