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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.

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 (nama,
nomor peserta, nomor LJU, dan tanggal lahir) pada LJU
di tempat yang disediakan.

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).

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.

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.

10. Selama ujian, Anda tidak diperkenankan bertanya atau
meminta penjelasan mengenai soal-soal yang diujikan
kepada siapa pun, termasuk kepada pengawas ujian.

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.





MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi
TANGGAL UJIAN : 13 MEI 2018
WAKTU : 60 MENIT
JUMLAH SOAL : 60

Keterangan : Mata Ujian EKONOMI nomor 1 sampai nomor 15
Mata Ujian SEJARAH nomor 16 sampai nomor 30
Mata Ujian GEOGRAFI nomor 31 sampai nomor 45
Mata Ujian SOSIOLOGI nomor 46 sampai nomor 60

EKONOMI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 9.

1. Yang bukan termasuk pajak yang dikumpulkan oleh
pemerintah pusat adalah ....

(A) Pajak Penghasilan

(B) Pajak Pertambahan Nilai

(C) Pajak Pungutan Ekspor

(D) Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam

(E) Pajak Reklame

2. Pak Andi biasanya dapat menjual 500 mangkok bakso
perhari dengan harga Rp12.000,00 satu mangkok.
Karena ada kenaikan harga daging dan biaya
transportasi, Pak Andi harus menaikkan harga
baksonya menjadi Rp15.000,00 per porsi. Akibatnya,
penjualan Pak Andi turun menjadi 450 mangkok per
hari. Koefisien elastisitas permintaan bakso adalah ....

(A) 0

(B) 0,10

(C) 0,25

(D) 0,4

(E) 0,5

3. Berdasarkan neraca saldo sebelum disesuaikan, saldo
beban perlengkapan perusahaan Aril menunjukkan
nilai Rp1.250.000,00. Saldo tersebut berasal dari
pembelian perlengkapan. Sesuai hasil perhitungan di
gudang, diketahui perlengkapan yang digunakan
adalah Rp750.000,00. Pada awal periode akuntansi
berikutnya, jurnal balik yang perlu dibuat perusahaan
Aril agar pencatatan menjadi konsisten adalah ....

(A) (Dr) Beban Perlengkapan dan (Cr) Perlengkapan
sebesar Rp750.000,00

(B) (Dr) Perlengkapan dan (Cr) Beban Perlengkapan
sebesar Rp750.000,00

(C) (Dr) Beban Perlengkapan dan (Cr) Perlengkapan
sebesar Rp500.000,00

(D) (Dr) Perlengkapan dan (Cr) Beban Perlengkapan
sebesar Rp500.000,00

(E) tidak diperlukan ayat jurnal balik

4. Dalam proses produksi, kenaikan output sebesar 2 kali
lipat akibat penambahan input sebesar 2 kali lipat
dikenal dengan istilah ....

(A) increasing return to scale

(B) constant return to scale

(C) decreasing return to scale

(D) marginal product

(E) the law of diminishing return

5. Laba maksimum bagi perusahaan tercapai ketika ....

(A) kurva pendapatan bersinggungan dengan
indifference curve

(B) TR = TC

(C) TR > TC

(D) TR maksimum

(E) MR - MC = 0
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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

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

(B) tingkat inflasi

(C) kepadatan penduduk

(D) pendapatan per kapita

(E) Produk Domestik Bruto

8. BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh
pemerintah dan juga didanai dengan menggunakan
anggaran negara. Pemerintah menganggap penting
untuk mendanai BUMN karena ....

(A) keuntungan dari BUMN merupakan salah satu
sumber penerimaan negara

(B) dapat menyerap banyak tenaga kerja

(C) beroperasi dalam cakupan wilayah yang luas
bahkan ke daerah-daerah terpencil

(D) secara finansial masih sangat perlu dibantu

(E) bertujuan untuk melayani kepentingan
masyarakat luas

9. Pada fungsi tabungan S = −a + (1 − b) Y, notasi b
menunjukkan ....

(A) marginal productivity

(B) marginal propensity to save

(C) marginal utility

(D) marginal propensity to consume

(E) marginal revenue

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 12.

10. Sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu harus
mengurangi jumlah produksinya setelah pemerintah
menetapkan kenaikan UMR sebesar Rp200.000,00.

SEBAB

Biaya produksi sepatu akan naik akibat kenaikan UMR.

11. Saat terjadi inflasi yang tinggi, masyarakat akan
menurunkan jumlah konsumsi hariannya.

SEBAB

Inflasi menyebabkan pendapatan riil masyarakat
menurun.

12. Pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar
yang cukup besar.

SEBAB

Kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli
memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis.

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

13. Yang merupakan ragam kebijakan proteksi
perdagangan internasional adalah ....

(1) kuota

(2) tarif

(3) larangan impor

(4) subsidi produksi barang domestik

14. Manakah pernyataan yang benar terkait teori perilaku
konsumen?

(1) Kurva indiferensi tidak saling berpotongan.

(2) Kurva indiferensi menggambarkan titik-titik
kombinasi harga barang dan jumlah barang yang
ingin dikonsumsi.

(3) Jika kita ingin meningkatkan jumlah konsumsi
barang X, konsumen harus mengurangi jumlah
konsumsi barang Y.

(4) Konsumen mencapai maksimum kepuasannya
ketika kurva indiferensi berada di atas garis
anggaran.

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.
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 24.

16. Di negara-negara industri, penulisan sejarah sosial
pada awalnya lebih memfokuskan penulisan sejarah
mengenai....

(A) kehidupan para pengusaha yang berhasil dalam
bisnis dan usahanya

(B) jatuh bangunnya sebuah perusahaan pada awal
Revolusi Industri

(C) kehidupan buruh dan keluarga serta tempat
mereka bekerja

(D) pengadaan modal usaha sehingga tampak sebagai
sebuah sejarah ekonomi

(E) perkembangan kapitalisme dan penerapannya
dalam dunia industri

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
Cina

(B) berkembangnya teknologi pembuatan kapal

(C) meningkatnya produksi rempah-rempah di
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. VOC lebih unggul daripada para saudagar di
Nusantara karena....

(A) VOC menguasai jaringan perdagangan dunia

(B) VOC memonopoli jaringan perdagangan dengan
Cina

(C) VOC mempunyai sistem birokrasi dan pasukan
tentara

(D) para pembesar VOC menguasai bahasa Melayu

(E) VOC menjual rempah-rempah dengan harga yang
lebih murah

20. Pemerintah Hindia Belanda meyakini bahwa serangan
Jepang yang sangat cepat dan tepat sasaran
disebabkan kegiatan ilegal Jepang di Hindia Belanda
yang berupa....

(A) kegiatan perdagangan ilegal di Borneo

(B) aktivitas ekonomi Jepang di Jawa

(C) upaya penyusupan ke daerah-daerah terpencil di
luar Jawa

(D) kegiatan spionase melalui aktivitas ekonomi di
darat dan di laut

(E) membuka jalur laut secara diam-diam

21. Pada awal pendudukannya, Pemerintah Militer Jepang
melakukan pendekatan terhadap kelompok Islam
Indonesia melalui organisasi MIAI (Majelis Islam A’la
Indonesia). Tokoh MIAI yang didekati oleh Jepang,
antara lain adalah....

(A) K.H. Hasjim Asj’ari

(B) K.H. Zainul Arifin

(C) K.H. Mas Mansur

(D) K.H. Mukti

(E) K.H. Farid Ma’ruf

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
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23. Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar yang
dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus
hingga 2 November 1949 adalah....

(A) pemberian wilayah Singapura sebagai bagian dari
wilayah Negara Federasi Malaya

(B) penetapan Soekarno sebagai Panglima Besar RIS

(C) pembentukan persekutuan Belanda-Indonesia
dengan Ratu Belanda (Kerajaan Belanda) sebagai
kepala negara

(D) pembentukan Gerakan aliansi Republik Indonesia
- Belanda

(E) pengambilalihan utang RIS oleh Hindia Belanda

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. Jejak pendapat yang diadakan oleh UNAMET
menyebabkan lepasnya Timor Timur dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SEBAB

Lepasnya Timor Timur mendapat dukungan secara
konstitusional dari Parlemen Republik Indonesia.

26. Sarkofagus merupakan bukti adanya akulturasi budaya
asli Indonesia dengan budaya India.

SEBAB

Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memuja
roh nenek moyang.

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. Program kerja Kabinet Wilopo yang terkait kebijakan
politik luar negeri antara tahun 1952 dan tahun 1953
adalah....

(1) menyelenggarakan politik luar negeri bebas aktif
dalam rangka perdamaian dunia

(2) menyelenggarakan hubungan antara Indonesia
dan Belanda berdasarkan asas hubungan
perjanjian internasional biasa

(3) memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam
wilayah Republik Indonesia dalam waktu
sesingkat-singkatnya

(4) menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai
keamanan dan ketenteraman Asia Tenggara

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. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ekonomi
yang ditinggalkan penguasa sebelumnya, pemerintah
Orde Baru menerapkan....

(1) stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi

(2) pembekuan hubungan dengan IMF

(3) debirokratisasi dan dekontrol

(4) penolakan campur tangan Tokyo Club
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 39.

31. Pohon kayu putih (Melaleuca leucadendra) terutama
tumbuh dengan baik dan banyak dijumpai di daerah....

(A) Maluku

(B) Lampung

(C) Pontianak

(D) Jawa Barat

(E) Aceh

32. Karakteristik perairan laut di wilayah Indonesia bagian
timur adalah....

(A) memiliki gelombang laut relatif rendah

(B) termasuk kategori laut transgresi

(C) kedalaman rata-rata kurang dari 100 meter

(D) memiliki sederetan pulau berbentuk lengkung

(E) memiliki arus laut tergolong tenang

33. Peta skala 1:10.000 lebih besar daripada peta skala
1:25.000 sehingga peta 1:10.000 akan lebih....

(A) panjang

(B) lebar

(C) banyak

(D) kecil

(E) detail

34. Estimasi lintasan badai taifun yang melanda Filipina
dapat dikaji dengan menginterpretasi citra....

(A) Landsat multitemporal

(B) NOAA multispektral

(C) QuickBird multitemporal

(D) Landsat multispektral

(E) NOAA multitemporal

35. Dominannya proses pelapukan kimiawi menyebabkan
sungai-sungai di Kalimantan....

(A) makin dangkal dan sempit alurnya

(B) makin dangkal dan lebar alurnya

(C) makin dalam dan sempit alurnya

(D) makin dalam dan lebar alurnya

(E) makin dalam dan alurnya tidak berubah

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

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.

38. Budaya seni musik K-Pop dari Korea Selatan yang saat
ini menyebar ke berbagai negara di Asia sebagai
industri ekonomi kreatif merupakan gejala....

(A) akulturasi budaya

(B) difusi budaya

(C) kohesi budaya

(D) kebangkitan budaya

(E) penetrasi budaya

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

(A) logam dasar

(B) kimia dasar

(C) kendaraan bermotor

(D) produk tekstil

(E) pengalengan ikan
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 40 sampai
nomor 41.

40. Kluster industri minyak sawit mentah (crude palm oil)
terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

SEBAB

Industri minyak sawit mentah merupakan industri
ekstraktif yang lokasi pabriknya mendekati sumber
bahan mentah.

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. Upaya kegiatan mitigasi bencana tanah longsor dapat
berupa....

(1) pengaturan vegetasi

(2) pembuatan teras lereng

(3) gerakan penghijauan

(4) pemetaan kestabilan tanah

43. Daya tarik Danau Toba terbangun sebagai hasil
interaksi sosial antarunsur....

(1) abiotik

(2) biotik

(3) kultural

(4) ekonomi

44. Faktor aktif yang memengaruhi besarnya laju erosi
adalah....

(1) kemiringan lereng

(2) penggunaan lahan

(3) jenis tanah

(4) intensitas hujan

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
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SOSIOLOGI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 54.

46. Lahirnya Sosiologi dilatarbelakangi oleh beberapa
peristiwa yang mengakibatkan perubahan sosial
mendasar di Eropa Barat pada abad ke 19. Salah satu
peristiwa tersebut adalah Revolusi Prancis yang
mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem ....

(A) ekonomi

(B) agama dan kepercayaan

(C) politik

(D) ilmu pengetahuan

(E) demografis

47. Yang merupakan salah satu karakteristik dari norma
hukum adalah ....

(A) dibentuk oleh pemerintah

(B) pemberian sanksi yang hanya memaksa sebagian
anggota masyarakat

(C) adanya lembaga formal yang bertugas
menegakkan sanksi

(D) untuk mengontrol dan mendominasi masyarakat
yang lemah

(E) berasal dari tradisi masyarakat

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

49. Walaupun Andi mendapat predikat sebagai mahasiswa
berprestasi di salah satu universitas terkemuka, dalam
kehidupan sehari-harinya orang lebih mengenalnya
sebagai musisi jazz. Status sebagai musisi jazz yang
disandang Andi tersebut dikategorikan sebagai ....

(A) multiple status

(B) center status

(C) ascribed status

(D) master status

(E) extended status

50. Di Indonesia ada keyakinan atau kepercayaan dalam
masyarakat bahwa pekerjaan yang menggunakan otak
atau kepandaian lebih dihargai dan dinilai lebih tinggi
dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan
kekuatan fisik atau tenaga. Ketidaksamaan sosial
(social inequality) seperti itu dalam masyarakat dapat
terus bertahan atau terpelihara di dalam sebuah
sistem ....

(A) meritokrasi

(B) nepotisme

(C) kasta

(D) kelas

(E) proteksi sosial

51. Perhatikan beberapa saluran mobilitas sosial vertikal
berikut. (1) Budi beralih profesi dari penarik ojek
online menjadi penarik ojek pangkalan; (2) Oleh
karena prestasi kerjanya, Theo dipromosikan dari staf
menjadi wakil manager divisi humas di kantornya; (3)
Nizam berhasil lulus dari kuliah di Program Sarjana
Sosiologi UI dan diterima bekerja di perusahaan
swasta ternama; (4) Pak Yusuf seorang guru Sosiologi
dari SMA Jakarta pindah menjadi guru Sosiologi di
Lampung; (5) Seorang menteri di salah satu negara
menjadi anggota salah satu partai. Di antara
pernyataan di atas yang tergolong ke dalam mobilitas
vertikal adalah ....

(A) 1 dan 2

(B) 1 dan 3

(C) 2 dan 3

(D) 3 dan 4

(E) 3 dan 5

52. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa orang
Indonesia berasal dari suku Melayu. Walaupun
demikian, suku Melayu itu sendiri tidak bersifat
tunggal. Ada yang disebut dengan Proto-Melayu dan
Deutro-Melayu. Pembagian keberagaman seperti ini
menurut A.L. Kroeber adalah ciri masyarakat
multikultural dilihat dari sisi ....

(A) bahasa

(B) suku bangsa

(C) ras

(D) warna kulit

(E) tipe rambut
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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 ....

(A) vertikal

(B) horizontal

(C) oposisional

(D) lateral

(E) eksploitasional

54. Pengunaan internet telah membantu penyebaran
pengetahuan dan ide-ide baru dari satu
kelompok/masyarakat ke kelompok/masyarakat lain
yang dapat mendorong perubahan sosial. Penyebaran
pengetahuan dan ide-ide baru sebagai sumber
penyebab perubahan sosial disebut ....

(A) inovasi

(B) infiltrasi

(C) asimilasi

(D) difusi

(E) enkulturasi

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

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).

SEBAB

Participant observation merupakan teknik
pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif.

56. Agen sosialiasi primer yang pokok (penting) dalam
sosialisasi seorang anak adalah keluarga.

SEBAB

Sosialisasi merupakan proses mempelajari nilai-nilai
dan norma-norma sosial oleh individu-individu untuk
dapat hidup dengan baik di masyarakat.

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

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

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 58 sampai
nomor 60.

58. Budi adalah seorang anak berusia 8 tahun dan sangat
menggemari sepak bola. Dia menggemari kompetisi
La Liga dari Spanyol dengan klub kesayangannya Real
Madrid. Berbagai merchandise klub Spanyol tersebut
seperti bendera, baju kaos, dan topi dibeli dan dipakai
oleh Budi. Dalam pergaulan sehari-hari dengan
teman-teman seusianya, Budi seringkali
membicarakan Real Madrid dan tidak jarang
menirukan aksi selebrasi para pemain Real Madrid
setelah mencetak gol. Bagi Budi, klub Real Madrid
dijadikan sebagai ....

(1) kelompok dalam (in group)

(2) kelompok primer

(3) kelompok sekunder

(4) kelompok reference

59. Fungsi laten dari lembaga pendidikan adalah ....

(1) menyediakan sarana untuk pembangkangan

(2) mengurangi pengendalian orang tua

(3) mempertahankan sistem kelas sosial

(4) mentransfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan

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
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