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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
petunjuk umum, Lembar Jawaban Ujian (LJU), dan soal
sebanyak 8 halaman.
2. Naskah dan LJU merupakan satu kesatuan. LJU pada
naskah ini tidak dapat digunakan untuk naskah lain.

7. Jawablah lebih dahulu soal-soal yang menurut Anda
mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab
soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal terjawab.
8. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian yang
disediakan dengan cara membulatkan bulatan yang
sesuai A, B, C, D, atau E.

3. Peserta harus melepas LJU dari naskah. Seandainya
halaman LJU kiri atas rusak atau sobek, pengolah data
masih dapat memproses LJU tersebut.

9. Untuk keperluan coret-mencoret, harap menggunakan
tempat yang kosong pada naskah soal ini dan jangan
pernah menggunakan lembar jawaban karena akan
mengakibatkan jawaban Anda tidak dapat terbaca.

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

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 basah.

PETUNJUK KHUSUS
PETUNJUK A:
Pilih satu jawaban yang paling tepat.

PETUNJUK B:
Soal terdiri atas 3 bagian, yaitu PERNYATAAN; kata SEBAB; dan ALASAN yang disusun berurutan.
Pilihlah:
(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat.
(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak 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.
(B) Jika (1) dan (3) yang benar.
(C) Jika (2) dan (4) yang benar.
(D) Jika hanya (4) yang benar.
(E) Jika semuanya benar.
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EKONOMI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 9.
1. Hal berikut yang mendorong pemerintah untuk
menerapkan kebijakan fiskal kontraktif adalah ....

(A) lemahnya daya beli masyarakat
(B) tingginya tingkat pengangguran
(C) tingginya tingkat inflasi
(D) lambannya pertumbuhan ekonomi
(E) tingginya utang negara
2. Jika elastisitas permintaan suatu barang bernilai
kurang dari nol, barang tersebut tergolong sebagai
barang ....

(A) inferior
(B) kebutuhan pokok
(C) normal
(D) superior
(E) mewah
3. Berdasarkan neraca saldo perusahaan Deni sebelum
disesuaikan, saldo pendapatan sewa menunjukkan
nilai Rp2.400.000,00 yang diterima perusahaan untuk
sewa selama 6 bulan terhitung mulai 1 November.
Pada awal periode akuntansi berikutnya, jurnal balik
yang perlu dibuat perusahaan Deni agar pencatatan
menjadi konsisten adalah ....

(A) (Dr) Pendapatan sewa dan (Cr) Sewa diterima di
muka senilai Rp800.000,00

(B) (Dr) Pendapatan sewa dan (Cr) Sewa diterima di
muka senilai Rp1.600.000,00

(C) (Dr) Sewa diterima dimuka dan (Cr) Pendapatan
Sewa senilai Rp800.000,00

(D) (Dr) Sewa diterima dimuka dan (Cr) Pendapatan
sewa senilai Rp1.600.000,00

4. Pak Dadang adalah seorang pengusaha pakaian jadi.
Untuk meningkatkan kapasitas produksinya, apa yang
dapat dilakukan Pak Dadang?

(A) Dalam jangka pendek, Pak Dadang dapat
menambah pabrik baru.

(B) Dalam jangka pendek, Pak Dadang dapat
menambah mesin baru.

(C) Dalam jangka pendek, Pak Dadang dapat
mempekerjakan tenaga kerja baru.

(D) Dalam jangka pendek, Pak Dadang dapat
mengembangkan teknologi baru.

(E) Dalam jangka pendek, Pak Dadang dapat
menambah peralatan baru.
5. Saat ini Pak Anton mampu memproduksi 100 buah
sandal per minggu dan beroperasi di pasar persaingan
sempurna. Apabila harga pasar saat ini adalah
Rp35.000,00 dan Pak Anton menambah jumlah
output-nya menjadi 110, pendapatan marginalnya
adalah ....

(A) Rp3.500,00
(B) Rp7.000,00
(C) Rp10.000,00
(D) Rp35.000,00
(E) Rp70.000,00
6. Komponen biaya di bawah ini yang tidak
memengaruhi nilai perolehan persediaan dalam suatu
periode adalah ....

(A) komisi penjualan
(B) retur pembelian
(C) biaya pengiriman
(D) diskon pembelian
(E) diskon atas kuantitas

(E) tidak diperlukan ayat jurnal balik
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7. Pendapatan nasional suatu negara yang besar belum
berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di
negara tersebut juga tinggi. Salah satu indikator yang
dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
adalah ....

(A) tingkat pertumbuhan ekonomi

12. Perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli akan
selalu memperoleh laba supernormal.
SEBAB
Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu jenis
barang yang tidak ada substitusinya.

(B) tingkat inflasi
(C) kepadatan penduduk

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 13 sampai
nomor 15.

(D) pendapatan per kapita
(E) Produk Domestik Bruto
8. Landasan struktural koperasi adalah ....

(A) Pancasila
(B) UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 2
(C) UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1)
(D) UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3
(E) UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4
9. Pada fungsi tabungan S = −a + (1 − b)Y , notasi (1 − b)
menunjukkan ....

(A) marginal productivity
(B) marginal propensity to save
(C) marginal utility
(D) marginal propensity to consume

13. Jika nilai tukar Rupiah (Rp) terapresiasi terhadap nilai
tukar dollar AS (USD), manakah pernyataan di bawah
ini yang benar?
(1) Apresiasi rupiah menyebabkan impor produk AS
ke Indonesia turun.
(2) Apresiasi rupiah menyebabkan ekspor produk
Indonesia ke AS turun.
(3) Rupiah terapresiasi dari Rp10 ribu/1 USD
menjadi Rp5 ribu/1 USD.
(4) Rupiah terapresiasi dari Rp15 ribu/1 USD
menjadi Rp10 ribu/1 USD.
14. Berikut adalah pernyataan yang tepat mengenai kurva
indiferensi.
(1) Kedua sumbu pada kurva menggambarkan
pilihan barang 1 dan barang 2 yang dikonsumsi.
(2) Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva
anggaran memotong kurva indiferensi.

(E) marginal revenue
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 12.

(3) Kurva indifirensi yang semakin ke kanan atas
menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin
tinggi.

10. Para pemilik kendaraan bermotor antre untuk
membeli bensin di pompa bensin (SPBU) setelah ada
pengumuman dari pemerintah bahwa harga BBM
akan naik pada keesokan hari.

(4) Semakin tinggi harga barang, kurva indiferensi
akan bergeser ke kanan.

SEBAB
Permintaan bensin akan naik apabila harga bensin
turun.
11. Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Koperasi
Pandawa menjadi tanggung jawab bank sentral, yaitu
Bank Indonesia (BI).
SEBAB

15. Manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar
persaingan sempurna?
(1) Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan
harga.
(2) Baik penjual maupun pembeli memiliki
pengetahuan sempurna tentang keadaan pasar.
(3) Barang yang diproduksi terdiferensiasi.
(4) Dalam jangka panjang produsen hanya
memperoleh laba normal.

BI sebagai bank sentral memiliki tugas untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
perbankan.
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SEJARAH
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 24.
16. Dalam urutan langkah-langkah metode sejarah,
aktivitas verifikasi sumber sejarah dilakukan setelah
melakukan tahapan....

(A) penafsiran sumber-sumber sejarah
(B) pengumpulan dan pemilahan sumber sejarah
(C) pengelompokan sumber-sumber sejarah
(D) penulisan yang menggunakan data dan fakta
berdasarkan sumber sejarah

(E) pencarian sumber-sumber sejarah
17. Kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha di
Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa
Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5
merupakan akibat dari....

(A) meluasnya hubungan dagang antara India dan

20. Pada masa pergerakan, terjadi perbedaan cara
perjuangan, yaitu kooperatif dan nonkooperatif.
Organisasi yang melakukan perjuangan secara
kooperatif adalah....

(A) Partai Indonesia Raya
(B) Partai Nasional Indonesia
(C) Partai Indonesia
(D) Indische Partij
(E) Sarikat Islam
21. Untuk melancarkan propagandanya, pemerintah
Jepang melancarkan gerakan-gerakan seperti Gerakan
Tiga A, PUTERA, dan Djawa Hokokai. Organisasi
PUTERA dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu....

(A) Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki S.
Mangunsarkoro, dan K.H. Mas Mansur

(B) Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar
Dewantara, dan K.H. Agus Salim

Cina
(B) berkembangnya teknologi pembuatan kapal

(C) Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Agus Salim, dan

(C) meningkatnya produksi rempah-rempah di

(D) Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar

Nusantara

(D) terbukanya jalur-jalur baru pelayaran di
Nusantara
(E) mulai digunakannya uang logam sebagai alat
tukar pembayaran
18. Berikut ini yang tidak termasuk saluran islamisasi
dalam bidang kesenian adalah....

(A) seni musik
(B) seni tari
(C) seni bangunan
(D) seni lukis
(E) seni sastra
19. Salah satu dampak kehadiran bangsa Portugis dalam
keberlangsungan aktivitas perdagangan antarbenua
yang melibatkan Nusantara adalah....

(A) ketidakberhasilan pembauran antara bangsa
Portugis dan masyarakat lokal

K.H. Mas Mansur
Dewantara, dan Ki S. Mangunsarkoro

(E) Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar
Dewantara, dan K.H. Mas Mansur
22. Kekalahan Jepang atas Sekutu sudah didengar para
pemuda melalui radio ilegal sebelum Soekarno-Hatta
kembali dari Dallat. Setibanya Soekarno-Hatta di
Jakarta, tindakan pertama yang dilakukan para
pemuda Indonesia adalah....

(A) menemui golongan tua untuk menanyakan
kebenaran berita tersebut

(B) melakukan koordinasi di kalangan pemuda untuk
melaksanakan proklamasi kemerdekaan

(C) mengadakan rapat dengan pemimpin nasional
untuk menentukan tindakan selanjutnya

(D) membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia

(E) menemui dan meminta Soekarno dan Hatta
untuk segera menyelenggarakan proklamasi
kemerdekaan

(B) penyebaran bahasa Portugis di kalangan
masyarakat di sekitar kota-kota pelabuhan

(C) keterbatasan mata pencaharian penduduk lokal
(D) perubahan sistem pemerintahan lokal
(E) pemerolehan keuntungan besar dari perdagangan
rempah-rempah penduduk lokal

© 2018 Universitas Indonesia

Halaman 3 dari 8 halaman

23. Bentuk negara yang sesuai dengan persetujuan di
Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di
Yogyakarta salah satunya adalah....

(A) RIS disetujui dengan nama NKRI berdasarkan
demokrasi dan federalisme

(B) RIS akan dikepalai seorang presiden
konstitusional dibantu oleh menteri-menteri
yang bertanggung jawab kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat

(C) RIS terdiri atas tiga badan perwakilan, yaitu
sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah
dewan perwakilan negara bagian (senat), serta
dewan perwakilan rakyat sementara

(D) RIS akan dikepalai seorang presiden
konstitusional dibantu oleh menteri-menteri
yang bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat

(E) pemerintah federal secara tetap akan menerima
kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda,
melainkan juga dari Republik Indonesia

27. Peradaban kuno, sebagaimana peradaban Mesir dan
India, muncul dan berkembang di wilayah aluvial yang
memungkinkan para penduduknya bercocok tanam
dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen serta
selebihnya dijual ke wilayah lain.
SEBAB
Wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering
dilanda banjir tahunan.
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 28 sampai
nomor 30.
28. Pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia
menerapkan kebijakan ekonomi yang bernama
Program Benteng. Program ini bertujuan untuk....
(1) membuka investasi asing
(2) memberlakukan tarif impor yang adil
(3) membangun infrastruktur perbankan
(4) menciptakan kelas kapitalis domestik

24. Pada pelaksanaan sistem cultuurstelsel, pos
pengeluaran terbesar pada anggaran belanja
pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran untuk....

(A) membayar para pekerja
(B) membayar ganti rugi lahan
(C) mengembangkan perdagangan dan penanaman
(D) membangun infrastruktur demi lancarnya arus
distribusi hasil panen

(E) menyediakan peralatan pertanian
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 25 sampai
nomor 27.
25. Kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi,
demokrasi, dan persaingan ekonomi yang lebih
terbuka merupakan keunggulan era Reformasi.

29. Sidang Umum Ketiga MPRS yang diselenggarakan
pada bulan April 1965 menghasilkan beberapa
ketetapan, antara lain tentang....
(1) prinsip musyawarah mufakat dalam Demokrasi
Terpimpin
(2) "Berdiri di atas Kaki Sendiri" dalam bidang
ekonomi dan pembangunan
(3) "The Era of Confrontation" sebagai pedoman
manifesto politik
(4) "Berdiri di atas Kaki Sendiri" sebagai penugasan
Revolusi Indonesia
30. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan
pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Baru.
Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan gerakan
tersebut....

SEBAB
Kejatuhan pemerintahan Orde Baru sangat terkait
dengan gerakan Reformasi yang menuntut
penangkapan kroni-kroni Orde Baru.
26. Menhir adalah tugu batu sebagai lambang adanya
pemujaan terhadap roh nenek moyang.

(1) Proklamasi Kemerdekaan Aceh diselenggarakan
di Bukit Cokan pada tanggal 4 Desember 1976
(2) ketidakadilan ekonomi antara pusat dan daerah
memicu lahirnya GAM
(3) gerakan ini didukung oleh tokoh Darul Islam Aceh
(4) GAM dipimpin oleh Daud Beureuh

SEBAB
Peninggalan pada masa megalitikum terbuat dari
batu-batu yang berukuran besar.
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GEOGRAFI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 39.
31. Perbedaan flora dan fauna yang ada di Sulawesi
dengan di Kalimantan dan Papua dipengaruhi oleh....

(A) keberadaan garis Weber
(B) keberadaan garis Wallace
(C) kondisi geologi purba
(D) kondisi paparan Sunda

36. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Sambas
sebanyak 493.407 jiwa dan yang berusia kurang dari 40
tahun sebanyak 360.821 jiwa. Kondisi tersebut
mengindikasikan piramida penduduk....

(A) ekspansif
(B) konstruktif
(C) regresif
(D) stasioner
(E) dinamis

(E) kondisi paparan Sahul
32. Kerusakan terumbu karang di Indonesia yang menjadi
pusat segitiga terumbu karang dunia terutama terjadi
di....

(A) Perairan Raja Ampat
(B) Taman Nasional Bunaken
(C) Perairan Teluk Jakarta
(D) Perairan Teluk Tomini
(E) Taman Laut Wakatobi
33. Peta skala 1:10.000 lebih besar daripada peta skala
1:25.000 sehingga peta 1:10.000 akan lebih....

(A) panjang

37. Ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan
pemerintah saat ini. Pernyataan manakah yang salah
mengenai ketahanan pangan?

(A) Ketahanan pangan merupakan ukuran
kelentingan terhadap gangguan pada masa
depan.

(B) Ketahanan pangan merupakan ukuran
kelentingan terhadap gangguan pada saat ini.

(C) Ketiadaan suplai pangan merupakan akibat faktor
kekeringan.

(D) Ketiadaan suplai pangan merupakan akibat faktor
gangguan perkapalan.

(E) Ketiadaan suplai pangan merupakan akibat faktor
kelangkaan bahan bakar.

(B) lebar
(C) banyak
(D) kecil
(E) detail
34. Estimasi lintasan badai taifun yang melanda Filipina
dapat dikaji dengan menginterpretasi citra....

38. Kearifan lokal dalam budaya masyarakat perdesaan
yang dapat mengandung nilai pelestarian lingkungan
adalah....

(A) ekonomi dan politik
(B) sosial dan politik
(C) religius dan politik

(A) Landsat multitemporal

(D) sosial dan ekonomi

(B) NOAA multispektral

(E) religius dan sosial

(C) QuickBird multitemporal
(D) Landsat multispektral
(E) NOAA multitemporal
35. Faktor yang menentukan perbedaan kualitas air sungai
di bagian hulu dan bagian hilir adalah....

39. Interaksi antarkota di Jepang dengan di Indonesia dan
Thailand tercermin dari relokasi industri....

(A) logam dasar
(B) kimia dasar
(C) kendaraan bermotor

(A) curah hujan

(D) produk tekstil

(B) jenis tanah

(E) pengalengan ikan

(C) jenis batuan
(D) luas daerah aliran
(E) penggunaan lahan
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 40 sampai
nomor 41.
40. Kawasan berikat Tanjung Perak di Surabaya
merupakan lokasi penyimpanan barang impor dan
ekspor.
SEBAB
Pembangunan kawasan berikat bertujuan untuk
mengolah bahan mentah impor dan ekspor menjadi
bahan jadi.

43. Unsur biotik yang dominan menutup hamparan
pantai selatan Papua adalah....
(1) tanaman ubi jalar
(2) sawah
(3) pohon buah merah
(4) mangrove
44. Pelapukan batuan di Indonesia sebagian besar terjadi
secara kimiawi karena....
(1) terletak di garis Khatulistiwa

41. Erupsi Gunung Tambora tahun 1815 telah memicu
kenaikan suhu udara di muka bumi.
SEBAB
Erupsi gunung api menghasilkan debu dan partikel
vulkanik ke lapisan atmosfer dan menghalangi cahaya
matahari.
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 42 sampai
nomor 45.
42. Kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan sebelum
berlangsungnya kejadian bencana adalah....

(2) amplitudo suhu harian besar
(3) kimia batuan yang asam
(4) curah hujan tahunan tinggi
45. Konsep dasar geografi yang diterapkan dalam
pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan
pegunungan adalah konsep....
(1) pola dan keterjangkauan
(2) morfologi dan pola
(3) jarak dan diferensiasi ruang
(4) jarak dan morfologi

(1) tanggap darurat
(2) penilaian kerentanan
(3) penilaian kerusakan
(4) rencana aksi
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SOSIOLOGI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 54.
46. Berkembangnya teknologi internet memiliki implikasi
terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses
individu untuk saling berhubungan lintas negara.
Penggunaan chatting, blogging, dan facebook telah
mengurangi atau memudarkan batasan teritorial
(geografi). Gejala ini disebut sebagai ....

(A) globalisasi
(B) westernisasi
(C) modernisasi
(D) teknokrasi
(E) hegemoni
47. Pada pendekatan interaksionisme simbolik,
simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses
interaksi diterima dan dipahami setiap individu
melalui proses ....

(A) penafsiran
(B) pemikiran
(C) logika

50. Sistem stratifikasi tertutup pada umumnya ditemukan
pada masyarakat yang memiliki karakteristik ....

(A) penghargaan pada pencapaian berdasarkan
kemampuan (achievement)

(B) tingkat mobilitas sosial yang tinggi
(C) sistem stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan
(D) terdapat mekanisme yang menjamin kesempatan
yang sama di antara anggota masyarakat

(E) kemudahan untuk berlangsungnya perkawinan
endogami
51. Walaupun berasal dari keluarga petani miskin di desa
terpencil, Badu berhasil lulus kuliah dari universitas
ternama di Jakarta dan bekerja sebagai manajer di
salah satu bank pemerintah. Konsep mobilitas sosial
yang tepat untuk menggambarkan kasus ini adalah
konsep mobilitas ....

(A) intragenerasi
(B) lintas generasi
(C) antargenerasi
(D) antarwaktu
(E) antarindividu

(D) dekulturasi
(E) emosi
48. Para pekerja industri konveksi/garmen sibuk bekerja
sesuai dengan tugasnya. Misal, bagian pemotongan
sibuk memotong kain, tanpa tahu proses produksi
berikutnya. Proses ini menyebabkan pekerja industri
mengalami ....

(A) marginalisasi
(B) perjuangan kelas
(C) kesadaran palsu
(D) alienasi
(E) stereotip pekerjaan

52. Berikut ini adalah tantangan dan ancaman yang
muncul disebabkan oleh adanya keberagaman atau
kemajemukan dalam masyarakat Indonesia, kecuali ....

(A) munculnya prasangka antarkelompok etnis yang
berbeda

(B) persaingan dan kompetisi antarkelompok
masyarakat dalam penguasaan sumber daya

(C) akulturasi budaya dari kelompok masyarakat
yang berbeda

(D) dominasi politik dan ekonomi oleh satu
kelompok masyarakat tertentu

(E) praktik diskriminasi dalam hubungan
antarkelompok sosial yang berbeda

49. Julie adalah seorang petugas kepolisian dan juga
seorang ibu rumah tangga. Kemana pun dirinya pergi,
orang-orang di kotanya selalu menganggap dia
seorang polisi. Hal ini menunjukkan bahwa status
yang disandang oleh Julie merupakan ....

(A) assigned status

53. Hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha
Indonesia tidak selalu harmonis. Terkadang muncul
konflik yang berujung pada tindakan kekerasan atau
perusakan. Konflik antara kaum buruh dan pengusaha
ini dikategorikan sebagai konfilk ....

(B) achieved status

(A) vertikal

(C) master status

(B) horizontal

(D) ascribed status

(C) oposisional

(E) highly status

(D) lateral
(E) eksploitasional
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54. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan
sosial yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri
adalah ....

(A) pengaruh budaya lain
(B) adanya konflik di dalam masyarakat
(C) perubahan lingkungan alam
(D) segregasi keluarga
(E) perubahan iklim

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 58 sampai
nomor 60.
58. Nisa adalah seorang mahasiswi jurusan Sosiologi di
salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta yang
mencintai musik. Hampir setiap hari Nisa membaca
majalah musik, belajar musik, belajar mengarang lagu,
dan mencoba merekam lagu ciptaannya sendiri untuk
diikutsertakan dalam kompetisi di radio. Perilaku Nisa
menunjukkan bahwa . . . .

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 55 sampai
nomor 57.

(1) kelompok mahasiswa Sosiologi merupakan out
group bagi Nisa

55. Upaya mengatasi atau menanggulangi anak jalanan
tidak mudah dilakukan. Mereka senang di jalan karena
mereka mendapatkan uang. Tim Sosiologi bermaksud
melakukan penelitian dengan teknik pengamatan
terlibat (participant observation).

(2) kelompok mahasiswa Sosiologi merupakan in
group bagi Nisa

SEBAB
Participant observation merupakan teknik
pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif.
56. Lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit jiwa
dikategorikan sebagai institusi total.
SEBAB
Pada kedua lembaga tersebut terjadi proses
resosialisasi yang secara radikal mengubah perilaku
seseorang melalui pengisolasian dari masyarakat serta
kegiatan-kegiatan yang terstandarisasi oleh
aturan-aturan yang jelas dari pihak-pihak yang
berkepentingan.
57. Pembedaan sosial (diferensiasi sosial) merupakan
perwujudan pembagian sosial masyarakat ke dalam
golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara
horizontal sehingga tidak memunculkan
tingkatan-tingkatan secara hierarkis.
SEBAB

(3) kelompok pemusik merupakan membership
group bagi Nisa
(4) kelompok pemusik merupakan reference group
bagi Nisa
59. Sebagai sebuah institusi pendidikan, universitas
menghasilkan lulusan yang mampu mengemukakan
pendapat, mandiri, dapat bekerja sama dan
menguasai keterampilan-keterampilan
bermasyarakat, dan lainnya. Hal ini searah dengan
tujuan lembaga pendidikan yang tercakup dalam ....
(1) nilai pendidikan
(2) status pendidikan
(3) tujuan pendidikan
(4) kurikulum terselubung
60. Sindikat pencurian ikan di laut Indonesia,
perdagangan narkoba, pencurian kendaraan
bermotor, merupakan tindakan ....
(1) penyimpangan yang juga merupakan kejahatan
(2) kejahatan yang bukan penyimpangan
(3) pelanggaran hukum positif yang berlaku
(4) penyimpangan sosial yang bukan kejahatan

Diferensiasi sosial menyebabkan perbedaan
peran-peran sosial di dalam masyarakat, serta
menyebabkan perbedaan dalam hal power, prestige,
privilege.

© 2018 Universitas Indonesia

Halaman 8 dari 8 halaman

