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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
(mama, 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

;°egins::I:agpia:i::£a(np¥afgals=rbe¥:rngeknogsi=:ao¥an
salah -I) .

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 sesuaiA, 8, 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
tempatAndauntukmengumpulkanlembarjawaban
ujian.

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

PETUNJUK KHUSUS

PETUNJUKA:
Pilih satu jawaban yang paling tepat.

PETUNJUK8:
Soal terdiri atas 3 bagian, yaitu PERNYATAAN; 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 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 (I), (2), dan (3) yang benar.

(8)  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.

I.  Penawaran yang bersifat i
bentuk kuIva yang ....

(A)   landai

(8)   horizontal

(C)   vertikal      X
..

uram

akan memiliki

`                                                                              `-`-.

]ii-
arabolik f

5.  Seorang mahasiswa membuat per

2.  Diketahui seorang konsumen mengonsumsi barang
M dan barang N. Saat p
tasmfnin.:=atdan

(A)   berotasi ke kanan pada sumbu barang N   N

(8)   berotasi ke kiri pada sumbu barang N

(CrberotasikekananpadasumbubarangM

(D)   bergeserke kanan sejajar   `

(E)   bergeser ke kanan tidak sejajar

diketahui TC
dalah ....             a ,(,

^``::`  ^JTc>  vip   -i

TC --  5&

(A)   200

tD,   5+t2007Q]                fG€. gr

(E)   200 / Q

4.  Perusahaan negara yang bergerak dalam
dalah....

T Semen Cibinong

(C)   PTPusri

(D)   PT perkebunan Nusantara

(E)   PTpertani

I.-`",i::-`-:,i

uang yang akan dibutuhkan untuk membia]!±L
kuliahnya semester depan. Contoh tersebut dapat
menggambarkan fungsi uang sebagai alat ....

(A)   investasi     7{          `

(8)  penyimpan kekayaan

(C)   unitpengukuran   `X

(D)   transaksi

{E)   pembayaran
/'
6.  Berikut ini merupakan instrumen

kecuali....

(A)   saham          v

(8)  waran

(C)  reksadana -

j3if,'rfT'L,`'

L_
-..  ` ?

ife-gfgrngE±

7.  Tujuan yang ingin dicapai p_emeriptah dengan
m6ndofong-pe:cepataipe-faQaggilnaninfrastruktur
adalah sebagai berikut, kecuali .... ~T`-
(A)  meningkatkan penerimaan pemerintaho/

mengurangi biaya ekonomi

'\
EEEi

(C )   meningkatkan konektivitas antarwilayah v

(D)   mendorong pertumbuhan ekonomi `'

(E)  meningkatkan kesejahteraan masyarakat

membeli sabun cuci
pakaian Rp25 cairan pdrbut dan
pengharum Rp200.000,00, dan cairan pelicin
pakaian Rp200.000,00. Pese€qj
tersgbutakanmLgrakjijhatka

iir
erlengkap an bertamb ah
set tetap berkurang

(C)  beban perlengkapan bertambah

(D)   persediaan berkurang

(E)  harga pokok penjualan bertambah

_J   t=  `?  i-`;'

:J\?`
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9.  Perusahaan Dyanera mempakan perusahaan
dagang yang menggunakan metode periodik.
Akuntan perusahaan Dyanera melakukan kesalahan
pencatatan, yaitu beban angkut penjualan 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

(a)  beban angkut penjualan menjadi terlalu tinggi
Rp400.000,00

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

(D)   laba kotor menjadi menjadi terlalu tinggi
Rp400.000,00

(E)   beban operasional menjadi terlalu rendah
Rp400.000,00

Gunakan Petunjwh 8 dalam menjawab soal nomor 10
sampal norrror 12.

10.  Produk domestik bruto (PDB) mengukur nilai pasar
barangdanjasaakhiryangdiproduksisuatu
wilayah/ifegffa.p<"d`da-f>6i`fodetertentu.

SEBAB

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

11.  Di negara berpendapatan rendah, sumber investasi
masih bergantung pada pinjaman luar negeri.        /I

SEBAB

Pada saat pendapatan disposczbeJ rendah,
masyarakat tidak memiliki tabungan yang cukup.

:I:::
12.  Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil

(PNS) sebagai salah satu upaya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi.                            ~]-J

SEBAB

Kenaikan gaji PNS dapat menstimulasi
perekonomian melalui peningkatan konsumsi PNS.

Gunahan Petunjwh C dal,am menjowab soal nomor 13
sanpai nomor 15.

13.  Yang dapat
barang ke I

.I/
urva penawaran suatu

eningkatan teknologi

enaikan harga barang tersebut  -9emY`

bertambahnya jumlah produsen

(4)  kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

14.  Manakah perny
persaingan in

ng merupakan ciri pasar

(I)   Setiap perusahaan memiliki J73o#opoJy pozwer
ang ting8i.

inIva permintaan berbentuk I/pzwcznd s7ppz.7cg.         `

:+t:ap-Paeiu.Sniia=ib:e:ri|i=u.k:S:i,-.a€Lfi:gLa.?:i,a|a*
z#
/i:i:ka=:#=mm#=?:ng'`/

15.  Beberapa kebijakan yang dilakukan pen;erip{pS
dalam rangka menin
dalam negeri adalali ....

.,  `-       --__
engenakan bea masuk barang impor

emberikan subsidi bahan baku

enetapkan kuota impor

emperbaiki infi-astruktur logistik
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjau)ab soal nomor 16
sampai nomor 24.

16.  TokQh yang dikenal sebagai Bapak Sejarah adalah ....

Herodotus

Thucidides

(C)   Plato

(D)   Aristoteles

(E)   Sokrates

animisme masyarakat praaksara
andai dengan adanya ....

penyembahan tugu batu berupa obeliks  X
(8)   kepercayaan terhadap dewa-dewa

menganut konsep Dewa Raja

tata cara penguburan mayat dengan
menggunakan waruga

(E)   tata cara upacara Galungan

18.  Penandatanganan kekalahan Jepang terhadap
Sekutu dilakukan di atas kapal perang AS USS
Missouri pada 2 September 1945. Pada saat itu,
pihak Jepang diwakili ....
(A)   |enderalKoiso   ,,X

(8)   KaisarHirohito    *

+`j':-----

etjen Hitoshi Imamura   i
Ienlu Jepang Mamoru Shigemitsu

etjen Kumakichi Harada

19.   Kegagalan kinerja peIT

pada masa Demokrasi

..E

dalam pembangunan
disebabkan....

(A)   menteri tidak berasal dari kalangan profesional

mosi tidak percaya di dalam parlemen sering
kali digunakan untuk menj atuhkan kabinet

(C)   presiden sering kali melakukan intervensi
terhadap berbagai produk kebijakan kabinet

(D)   pemimpin partai bersikap tidak dewasa

(E)   terjadinya konflik para pemimpin partai dengan
presiden

©alah satu ciri pelaksanaan
idonesia adalah ....

(A)   dominasi TNT dalam pemerintahan

=`,:esarnya peranan partai politik

ominannya peran presiden soekarno   +

ienurunnya peran militer dalam politik   \

(E)   merosotnya pengaruh politik PKI   Y

21.  Sektor pertanian menjadi fokus utama kebijakan
pemerintah Orde Baru sejak Pelita I karena ....
(A)   bantuan luar negeri melalui IGGI lebih banyak

diprioritaskan untuk sektor pertanian
(a )   adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas

hasil panen
(C)   program intensifikasi dan ekstensifikasi

pertanian yang lebih efisien ditemukan
(D)   mayoritas penduduk Indonesia masih hidup

darihasilpertanian       ,
(E)  landasan ketahanan pangan Indonesia masih

sangat lemah

22.  Upaya untuk mengurangi peran
peristiwa reformasi 1998 adalah ....

R setelah

(A)   mengurangi jumlah kursi ABRI di DPR i

(8)   memisahkan angkatan Kepolisian dari ABRI

(C)   menggabungkan Fraksi ABRl dengan Fraksi

.,,i--

Utusan Daerah
melarang perwira tinggi ABRI untuk bergabung
denganpartaipolitikpese-r-t-ai-)Einilu

(E)   mendorong para purnawirawan ABRI
melakukan kontak dengan pemimpin Dewan
agar diterima sebagai calon aiHIggota legislatif

23.  Kebudayaan Yunani pernah mencapai nasa
keemasannya pada abad ke-8 hingga ke-5 SM. Pada
saat itu, pengamh kebudayaan Yunani meluas

a wilayah ....

(a)   Libia`

(C)   Persia

(D)   Yaman

(E)   Turki

24.  Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis atau
Strategic Arms Redu~ction TE-eaty (STAB-T) antara Uni
SovietdanAmerikaS6rikatpadatahun1982
bertujuan....

(A)   membatasi kepemilikan peluru kendali jarak
jauh

(a )  mengurangi kepemilikan peluru kendali jarak
pendek berhulu ledak nuklir

(C)   memusnahkan peluru kendali yang berdaya
jelajah jarak menengah

(D)   mencegah ekspor peluru kendali berhulu ledak
nuklir ke negara-negara Asia

(E)   menghapus kepemilikan peluru kendali
antarbenua yang membahayakan umat
manusia

•

1-

RIRI:E
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Gurrahan Petunjwh 8 dalam menjauiab soal nomor 25
sampai nomor 27.

25.  Sebagai kerajaan yang bergantung pada bidang
pertanian dan perdagangan, pengaruh Majapahit
atas kepulauan Nusantara semakin berkurang pada
akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15.

SEBAB

Pada abad ke-15, Malaka muncul sebagai pelabuhan
transit yang sukses dan menarik perhatian para
pedagang Islam, tetapi Malaka harus mengimpor
bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan
penduduknya.

26.  Perang yang dikobarkan Pangeran Nuku dari Tidore
pada akhir abad ke-18 berusaha melawan dominasi
Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat.

SEBAB

Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa
lokal di Halmahera, Seram, dan Raja Ampat.

27.  Beban finansial yang berat sesudah Perang
Napoleon dan perangJawa menjadi motif    \/
dilaksanakannya atJfw ztrsfeiseJ.

SEBAB
i.¥L`rf?

Jawa harus menanggung beban kapena menjadi   /
sumberutamapendapa`tahBelan`damelalui
Cz/7rz"rsfeiseJlyin.8ditetapkanGubernurJenderal
Van den Bosch p`a`da lj}.30.

E+!E+
Gunahan Petu:njuk C dalam menjawab soal nomor 28
sampal nomor 30.

28.P££a3::;:a:,aagrds|t±5::ag::nd[esiagTnd[£e[tnakd°d=:S::;i....

EEEa.

(I)  terletak di sebelah barat alun-alun

(2)  bergaya arsitek bangunan nasa Hindu-Buddha

(3)  terdapat tempat khusus bagi sultan jika ingin
bersembahyang

(4)  berlantai banyak

29.  Munculnya organisasi pergerakan nasional
menandal fase kedua kebangkitan nasional yang
dipengaruhi beberapa gagasan, antaia lain ....

(I)   sosialisme       V

(2)   pan-Islamisme

(3)  identitas regional komunal

(4)  marxisme internasional

30.  Pertempuran Surabaya merupakan konflik
bersenjata berskala besar yang harus dihadapi
Inggris di Jawa. Hal ini disebabkan ....

adanya kebencian rakyat surabaya kepada      u
orang kulit putih

persenjataan pihak Rl yang berasal dari gudang     V
militer AL Jepang di Surabaya kuat dan lengkap
Inggris merekrut serdadu asal India                 v

Belanda membonceng lnggris untuk kembali     U
menjajah
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Gunakan Petu:njuk A dalam menjowab soal nomor 31
sampai nomor 41 .

31.  Konsep yang mengkaji
dataran tinggi dan rendah a
(A)   ketergantungan¥

(8)   keterjangkauan Y

(C)   keterkaitan area  `

(D)   diferensiasi area  ~futr5`\`

aglomerasi ~ P€itfro ftfflgivt`

GEOGRAFI

36.  Yang termasuk s

EE!E+

alam tambang dalan
ah....

enduduk di

\. iiE=

Gempa bumi tektonik di Lombok pada tahun 2018
terjadi akibat aktivitas sesar naik Flores. Mekanisme
ini adalah bagian dari pergerakan bumi secara ....

(A)   epirogenetik

(8)   deformatif T

(C)   agradatif +

dislokasi  \

orogenetik

Karakteristik
didominasi oleh

suatu daerah

el_u_aL-g
yang

adalah....

(A)   ketersediaan air permukaan melimpah

(8)   ketersediaan air bawah tanah melimpah

(C)   ketersediaan air permukaan tanah melimpah

(D)   ketersediaan air dari mata air sedikit

(E)   ketersediaan air bawah tanah diragukan

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

(A)   garis pantai pulau

(8)   garis pantai surut

rfu aris dasar pantai

(D)   garis pantai pu|au terbe;aiof

(E)   garis pantai pasang

35.  Te

EEEEE
:i.`,-`-::-

nan penduduk kota di Indonesia terjadi karena

(A)   daya dukung tanah

(8)   ketersediaan energi

(C)   daya dukung lingkungan

(D)   ketersediaan lahan pert;nian x

(E)   ketersediaan bahan makanan

I:;egb°er]±e:=:,nk::£±t#
(8)   emas, platina, intan

(C)   uranium, tembaga, nikel

(D)  perak, bauksit, mar¥er

(E)   granit, kaprr, kaolin

37.  Peta yang dapat digunakan untuk meneptukan
prioritaspenempatanproyekkegi_q±eearya
adalah....

#
peta persebaran pusat ekonomi

peta persebaran dan kepadatan penduduk

peta persebaran permukiman

peta persebaran lokasi industri
(E)   peta jaringan transportasi

38.  Suhu permukaan bumi yang terekam melalui sensor
pengindraan jauh berasal dari ....
(A)   absorpsi gelombang inframerah termal oleh

permukaan bumi
transmisi gelombang infi.amerah dekat oleh
benda panas
refleksi gelombang inframerah termal oleh
permukaan bumi

(D)   difusi gelombang inframerah dekat oleh benda
Panas

(E)   emisi gelombang inframerah termal oleh
permukaan bumi

39.  Salah satu pemanfaatan aplikasi
Geografis (SIG) melalui te
perkotaan adalali ....
(A)   perizinan bangunan

Sistem Informasi
overlay

(8)  pemantauan kerusakan bangunan
emantauan pusat perdagangan

pemantauan garis pantai
(E)   perencanaan tata bangunan r

40.  Contoh wha
fenomena fisik

formal g didasarkan pada
ami adalah wha

(A)  permukimandesa     i

(a)  budi daya rumput laut

(C)   budi daya ikan

(D)   hutan primer

(E)   hutan produksi
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41.  Negara utama yang menjadi tujuan ekspor produk
manufaktur Indonesia ke negara Eropa adalah ....
(A)  Jerman dan Tutki

(8)   Spanyol dan Rusia

(C)   Belanda dan Jerman

(D)   Tharki dan Rusia

(E)   Rusia dan prancis

Gurrahan Petu;njuk 8 daham menjawab soal nomor 42
sampal rromor 43.

42.  Hujan frontal dapat terjadi di wilayah tropis pada
daerah pegunungan dan pesisir.

SEBAB

Hujan frontal terjadi karena adanya pertemuan
massa udara panas dan massa udara dingin.

43.  Endapan mineral timah di Pulau Belitung
dikategorikan sebagai endapan sekunder.

SEBAB

H+!E+
Gunakan Petunjuk C dalam menjau)ab soal nomor 44
sampal nomor 45.

44.  Contoh tumbuhan yang tergolon
(berkelembapan tinggi) adalah

::;::Leand8a8:rnd°k,v®
(3)  teratai          u/

(4)   anggrek

i:--

Endapan mineral timah di Pulau Belitung terbentuk
langsung dari aktivitas magma.

ygrophyta.

45.  Ciri-ciri keruangan kegiatan perdagangan di
V                kota-kota di Indonesia selalu ditandai dengan

keberadaan....

pasar       J
®

toko

b ank          v

pergudangan

© 2019 Universitas Indonesia Halaman 6 dart 8 halanan



SOSIOLOGI

Gunakan Petunjuk A dalam menjauJab soal nomor 46
sampai nomor 52.

46.  Teori konflik adalah salah satu dari beberapa teori
utama sosiologi. Berikut ini merupakan ciri dari
teori konflik ....

(A)    masyarakat adalah struktur komponenyang     '\(

DI
seimbang dari aspek kekuasaan dan wewenang
setiap masyarakat terintegrasi karena dominasi
sejumlah orang terhadap yang lain

(C)   perubahan sosial berlangsung secara perlahan,
bertahap, atau bersifat evolutif

(D)   masyarakat mencerminkan kesetaraan sumber
daya (pozuer)

(E)   komponen masyarakat berhubungan secara
timbal batik dan harmonis

47.  Kegiatan pesta muda-mudi hingga larut malam yang
sering dilakukan sekelompok remaja di salah satu
pemukiman telah menimbulkan keresahan. Warga

(c)    ztscige        QaTQ

(D)    Jc!ws           Letl -Sute

(E)   Value        n\3de

48.  Praktik penggandaan uang masih diminati oleh
masyarakat yang percaya pada kekuatan
supernatural. Meskipun saat ini kita hidup di era
modern, ternyata masih ada sebagian masyarakat
yang percaya adanya penipuan yang berkedok
kekuatan gaib di luar akal manusia.
Dalam konsep Auguste Comte, percaya terhadap
kekuatan gaib berada dalam tahap yang bersifat ....

(A)   irasional

(8)   teologis

(C)   metafisik

(D)   positivistik

(E)   tradisional

.db~   i
~-.-.3

i+:E

49.  Partal A dan Partai 8 telah sepakat untuk mengusung
bakal calon kepala daerah. Kedua partai tersebut
membahas siapa yang akan menjadi kepala daerah
dan wakilnya. Setelah
panjang disertai proses t ar-menaw
akhirnya disepakati Partai A an

diskusi yang
an8 alot,

mengusung kepala
daerah dan Partai 8 menjadi wakilnya.
Proses ini, di dalam interaksi sosial asosiatif,
termasuk ke dalam bentuk ....

(A)   asimilasi

(8)   kooptasi

(C)   koalisirf
50.

rgatmng

(E)   kompromi

can bangsa Indonesia ditandai oleh
a suku bangsa, antara lain suku
auTHHra,danAsmat.

Salah satu falctor yang berkontribusi dalam
penciptaan kemajemukan suku bangsa dalam
masyarakat Indonesia adalah ....

(A)   fcktor kepribadian kelompok

z`,aktor geogra€s_wi|ayah kepulauan

aktor ideologi politik

(D)   falctor kelas sosialyang berbeda `

(E)   fcktor penguasaan teknologi

51.  Indonesia adalah negara yang majemuk dalam aspek
etnis, bahasa, agama, dan budaya. Saat ini, terdapat
enam onesia.

an masyarakat Indonesia pada aspek

(A)   keragaman suku bangsa di wilayah Nusantara

(a)   ideologi negara dengan kebebasan negara

(C)   perbedaan adat istiadat di antara kelompok
sosial

// keragaman pulau di wilayah Nusantara

perjalanan sej arah penjajahan dan
perdagangan asing

52.  Perkembangan zaman bergerak cepat dan membuat
hubungan
sehin8ga I:

terhubung satu sama lain
di belahan bumi yang

dapat berdampak pada masyarakat
lainnya.
Secara sosiologis hal itu disebut ....

(A)   transformasi

(8)   modernisasi

/:,globalisasi
reformasi

(E)   industrialisasi

berbeda
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Gunahan Petu:njuk 8 dalan menjowab soal nomor 53
sanpal nomor 56.

53.  Salah satu penerapan teori kritis dalam bidang
pendidikan adalah kritik terhadap muatan
kurikulum pendidikan pada masyarakat modern.

SEBAB

Muatan kurikulum pendidikan pada masyarakat
modern cenderung menekankan aspek rasionalitas
pengetahuan dan nilal-nilai kaum elite.

54.  Laboratorium Sosiologi melakukan penelitian
tentang Program Keluarga Harapan yang bertujuan
untuk menjelaskan hubungan kondisi keluarga
dengan pencapaian pendidikan anak.

SEBAB

Penelitian eksploratif adalah penelitian ilmiah yang
berupaya menganalisis hubungan antarvariabel
yang diteliti.

55.  Stratifikasi sosial merupakan pengelo
anggota masyarakat berdasarkan stat
dimiliki di dalam kehidupan.

SEBAB

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

56:u:a;[=:b::i:b:%:=alku€timd::k±ckan:F=n6

SEBAB

Salahsatukarakteristikperubahansosialadal\gh
b ersifat ko ntroversial.

E':iE
Gunakan Petui®juk C dalun menjowab soal nomor 57
sampal nomor 60.

57.  Dalam hal memilih busana, Linda adalah orang yang
tidak sembarangan memilih. Keterlibatannya dalam
sebuah kelompok paduan suara membuatnya
menyesuaikan diri dengan busana
kawan-kawannya. Pada sisi lain, ia pun menjadikan
pakaian ibu dan kakak-kakaknya sebagai acuannya
dalam memilih busana.
Hal ini menunjukkan bahwa Linda memiliki
kelompok acuan ....

(1)  ibu dan kakak termasuk kelompok primer

(2)  kelompok luar lebih menjadi acuan ketimbang
kelompok dalam

(3)  kedua kelompok itu menjadi acuan bagi sikap,
penilaian, dan perilaku Linda dalam memilih   J
pakaian

(4)   proses di atas merupakan ¢#£Z.CZ.pefory   x
socz.cz Jz.zcz fz.o73 untuk Linda

58.  Dalam

pembel
FE±pendidikanyangbaru,nilai

czcfz.I/e Jeczr73z.7zg menjadi esensi

utama dan diejawantahkan dalam berbagai metode
pembelajaraL¥eifenrfeaialrfurfe.
Proses ini disebut juga ....

(1)  perumusan norma dan nilai .

(2)  peningkatan kebiasaan dalam pembelajaran   /

(3)   pengajaran berbasis sfzJcze7?I czcrz.z/e Jeczrr}!.„g

(4)   institusionalisasi ay  `

59.  Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu
dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya
adalah....QjQ..uctn{ciiikSgiv`

%a:si:ys:i::1::na:no:Lt:i=s:es=bpkuerbn:dayaanyang

osialisasi yang tidak sempurna

iasil proses sosialisasi subkebudayaan yang
nenyimpang
Lasil proses belaj ar yang menyimpang

likucilkan atau dijauhi kelompoknya
•,,,;

60.  Berikut adalah contoh mobilitas sosial. Manakah
ang tergolong ke dalam mobilitas

vertikal?

(I)   An88Ota

:;:--

parlemen di salah satu negara menjadi
irektur BUMN.
Jawa, anak tukang becak, berhasil lulus dari
uliahdanditerimabekerjadj3grusahaan
Ivasta ternama.

(3)   Marno beralih profesi dari penarik taksi o77Jz.r2e

-          `i::

enjadi sopir pribadi.
)bert memulai karier sebagai staf administrasi
suatu perusahaan dan kini telah menjadi

wakil manager divisi humas.
`,,
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