TRY OUT 1 SBMPTN 2018
TES KEMAMPUAN DASAR SOSIAL DAN HUMANIORA
HARI, TANGGAL
WAKTU
JUMLAH SOAL
1)

2)

3)

4)

5)

Di bawah inil merupakan pokok-pokok dari
sistem tanam paksa (culturstelsel), kecuali ...
(A) Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan
garapan untuk ditanami tanaman wajib.
(B) Lahan yang dipergunakan adalah bebas pajak
karen ahsil yang disetor sebagai pajak.
(C) Rakyat diperkenankan untuk memelihara
binatang ternak.
(D) Setiap kelebihan hasil panen akan
dikembalikan.
(E) Jika terjadi gagal panen menjadi tanggung
jawab pemerintah.
Salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit
yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah adalah
...
A. Candi Sukuh
B. Candi Cetho
C. Candi Prambanan
D. Candi Penataran
E. Candi Brahu
Proses masuknya budaya India ke Indonesia
menurut teori Brahmana dicetuskan oleh ...
A. C.C Berg, J.L. Moens, dan Mookerdji
B. N.J. Krom
C. J.C.Van Leur
D. Van Faber
E. F.D.K. Bosch
Perjanjian yang terjadi antara Indonesia dan
belanda untuk menghasilkan persetujuan
mengenai status kemerdekaan Indonesia
dinamakan...
A. Perjanjian Bongaja
B. Perjanjian Roem-Royen
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian Linggarjati
E. Perjanjian Malino
Pasca Perang Dunia II Amerika membuat program
utama untuk negara-negara Sekutunya di Eropa
dan untuk mencegah masuknya paham komunis
program tersebut dinamakan ...
A. Marshal Plan
B. Colombo Plan
C. Ford Foundation
D. Doktrin Monroe
E. Kennedy Plan.
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6)

Berikut ini merupakan dampak terjadinya reformasi
gereja di bawah Marthin Luther dan ,Calvin adalah
(A) Adanya surat pengampunan dosa
(B) Mengakibatkan terbelahnya agama kristen
menjadi sekte-sekte kecil.
(C) Raja ikut campur dalam urusan rakyat.
(D) Kekuasaan raja yang absolut
(E) Kebangkitan nasionalisme di Eropa.

7)

Sejak pendudukan Belanda, Semarang resmi
menjadi milik pemerintah Hindia Belanda karena
....
(A) Belanda melakukan pertempuran dan menang
(B) Belanda merebut Semarang secara paksa
(C) VOC mendirikan benteng pertahanan di
Semarang
(D) Belanda memlakukan cara licik.
(E) Pakubuwono menyerahkan Semarang kepada
VOC

8)

Peninggalan peradaban dari suku bangsa Arya
terdapat di Sungai Indus.
SEBAB
Pusat peradaban suku bangsa Arya terdapat dikota
Tua Mohenjodaro-Harappa.

9)

Pada tahun 1933 Partai Nazi di Jerman dipimpin
oleh Adolf Hitler.
SEBAB
Partai Nazi Jerman pimpinan Hitler bersahabat
dengan Yahudi untuk menguasai Palestina.

10) Pada Juli 1920, Hitler masuk ke dunia politik dan
menjadi pengurus Parta Pekerja Jerman.
SEBAB
Pada Tahun 1921 Partai pekerja Jerman diganti oleh
Hitler menjadi Socialist German Workers
Party(NSDAP) atau yang dikenal dengan Partai Nazi
11) Peradaban di Asia Selatan yang terbesar di India
terletak di Mohenjodaro-Harappa.
SEBAB
Suku asli peradaban India adalah bangsa Dravida.
12) Bangunan-bangunan candi yang indah dan megah
yang ada di Jawa Tengah mengindikasikan
beberapa hal, yaitu :
(1) Kerajaan-kerajaan yang kaya
(2) Tenaga manusia yang cukup banyak.
(3) Dasar agama yang kuat

(4) Bahan-bahan untuk pendirian candi yang
berlimpah.
13) Termasuk dalam tujuan yang ingin dicapai Sarekat
Islam sesuai anggaran dasar adalah ...
(1) Mengembangkan jiwa pedagang
(2) Membangun jiwa nasionalisme
(3) Memberi bantuan kepada anggota yang
mengalami kesulitan.
(4) Hanya bergerak dalam bidang agama Islam.
14) Metode penyebaran Islam di Indonesia di
antaranya...
(1) Kesenian
(2) Kekerasan
(3) Perkawinan
(4) Perdamaian

C. Terdapat kelahiran sebesar 93 bayi laki-laki
setiap 100 perempuan
D. Terdapaf 93 perempuan setiap 100 laki-laki I
E. Terdapat 93 laki-Iaki setiap 100 erempuan
20) Indonesia terletak di daerah tropis sehingga
penguapan air laut tinggi, namun memiliki salinitas
yang normal. Hal ini dikarenakan ....
A. Penguapan hanya pada siang hari
B. Banyak 0rganisme laut
C. Memiliki banyak pulau
D. curah hujan tinggi
E. memiliki laut yang luas

15) Di bawah ini yang termasuk dalam kategori
penyebab langsung dari Perang Dunia I adalah ...
(1) Pertentangan antarnegara di Eropa
(2) Adanya politik mencari kawan
(3) Perlombaan senjata
(4) Terbunuhnya Franz Ferdinand dan Istrinya.

21) Pada citra foto udara terd pat objek dengan bentuk
persegi an berukuran kecil, jarak antar objek sangat
rapat , situs pada lahan yang luas dan jauh dari
jalan raya. Obje tersebut apabila diinterpretasikan
adalah ....
A. Makam
B. Permukiman
C. Gedung pabrik
D. Lapangan
E. Gedung sekolah

16) Sungai yang berada pada bukit dengan lereng yang
terjal adalah ...
A. Sentrifugal
B. Annular
C. Rectangular
D. Pinnate
E. Dendritik

22) Kota yang berkebang berdasar sejarah
terbentuknya yait seba ai pusat kerajaan
adalah ....
A. Subang
B. Medan
C. Palembang
D. Sorong
E. Bukittinggi

17) Jarak pada sebuah peta sebesar 3 cm dengan
skala 1 :25.500. Jarak peta setelah diperbesar
menjadi 5 cm, skalapeta yang telah diperbesar
adalah.... I
A. 1: 9.562
B. 1: 15.300
C. 1: 42.500
D. 1: 68.000
E. 1: 76.500
18) Gerakan kulit bumi yang membentuk kepulauan di
sekitar Nusa Tenggara adalah ....'
A. Orogenesa negatif
B. Orogenesa positif
C. Epirogenesa negatif
D. Epirogenesa positif
E. Gliptogenesa.
19) Kota Yogyakarta memiliki sex ratio sebesar 93,
artinya ....
A. Terdapat 93 perempuan setiap 1.000 penduduk
B. Terdapat 93 laki-Iaki setiap 1.060 penduduk
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23) Desa Tenganan di Bali berdasarkan tingkat
perkembangannya termask desa ....
A. Tradisional
B. Transisi
C. Swadaya
D. Swakarya
E. Swasembada
24) Awan yang dapat nnenimbuIkan hujan deras
disertai dengan petir adallah ....
A. Alto stratus
B. Cirro cumulus
C. Strato cumulus
D. Cumulonimbus
E. ,Nimbo stratus
25) Jenis fauna Indonesia seperti kanguru, kasuari,
cendrawasih, kakatua, memiliki kesamaan dengan
fauna australia disebabkan wilayah timur Indonesia
pernah menyatu dengan benua Australia.
SEBAB

Wilayah Indonesia yang dahulu menyatu dengan
Australia adalah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara
Timur.
26) Batu apung merupakan salah satu jenis batuan
beku dalam yang berasal dari pembekuan magma.
SEBAB
Batuan beku dalam berasal dari magma yang
membeku di Iapisan litosfer.
27) lgir tenqah samudera merupakan kenampakan
dasar laut yang berada di zona divergen.
SEBAB
Igir tengah samudra terbentuk oleh lempeng
samudra yan bergerak berlawanan arah.
28) Peristiwa meteorik ang terjadi di lapisan troposfer
adalah ....
(1) Halo
(2) Petir
(3) Pelangi
(4) Aurora
29) Indikatoryang digunakan untuk mengukur tingkat
pertumbuhan penduduk alami adalah....
(1)- Imigrasi
(2) Natalita
(3) Emigrasi
(4) Mortalitas
30) Sungai yang mengandung lumpur tinggi
membentuk daerah yang mendesak ke laut
sehingga berfungsi ....
(1) Melindungi ekosistem mangrove
(2) Pengatur keseimbangan pantai
(3) Menahan gelormbang tinggi
(4) Mempercepat pendangkalan pantai
31) Spesialisasi sosiologi yang dapat digunakan untuk
mengkaji kinerja pemerintah adalah ....
A. Sosiologi perkotaan
B. Sosiologi pemerintahan
C. Sosiologi politik
D. Sosiologi ekonomi
E. Sosiologi keluarga
32) Sosialisasi yang bersifat perintah dengan
komunikasi satuarah dan disertai pula dengan
pemberian hukuman atau imbalan supaya rnuncul
rasa patuh merupakan sosialisasi ....
A. Primer
B. Partisipatoris
C. Represif
D. Formal
E. Informal
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33) Suku bangsa adalah kelompok sosial yang
anggotanya memiliki persamaan dalam hal ....
A. Latar belakang sejarah
B. Tujuan, kepentingan, dan minat
C. Adat istiadat, dasar pemerintahan, dan politik
D. Adat istiadat dan kebudayaan
E. Adat istiadat dan tujuan
34) Konflik antara pemilik perusahaan dengan
karyawan mengenai gaji di sebuah perusahaan
konveksi diselesaikan dengan bantuan pemerintah
melalui penetapan upah minimum kerja. Cara yang
dilakukan tersebut adalah ....
A. Kompromi
B. Arbitrasi
C. Mediasi
D. Toleransi
E. Stalemate
35) Pembauran yang terdiri dari dua atau lebih
kebudayaan pada masyarakat multikultur akan
membentuk pola hubungan antar
kelompok, yaitu ....
A. Dominasi kebudayaan
B. Akulturasi
C. Integrasi sosial
D. Asimilasi kebudayaan
E. Etnosentrisme
36) Ketika masih duduk di bangku SD, Didi merupakan
anak yang patuh dan berprestasi. Namun,
semenjak ia duduk di bangku SMA, ia sering terlibat
tawuran bersama temannya. Media sosialisasi yang
berpengaruh pada perubahan sikap Didi adalah ....
A. Keluarga
B. Sekolah
C. Masyarakat
D. Teman sepermainan
E. Media massa
37) Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang
berasal dari luar masyarakat adalah ...
A. Peperangan
B. Revolusi
C. Inovasi
D. Pertambahan penduduk
E. Perubahan nilai
38) Keluarga merupakan lembaga yang paling terkait
erat dalam proses sosialisasi seorang anak. '
SEBAB
Seorang anak mengalami sosialisasi pertama bukan
hanya dari dalam lingkungan keluarga,
39) Konflik merupakan gejala sosial yang sering muncul
di masyarakat.
SEBAB

Aspek positif dari konflik adalah meningkatkan
solidaritas sesama anggota kelompok.
40) Kebudayaan yang bersifat material akan lebih
cepat mengalami perubahan dibandingkan dengan
kebudayaan non-material.
SEBAB
Kebudayaan non-material dapat ditularkan kepada
masyarakat lain melalui proses difusi.
41) Dalam sisitem stratifikasi sosial terbuka, pendidikan
memiliki peranan dalam proses mobilitas sosial.
SEBAB
Stratifikasi sosial terbuka memberi peluang bagi
masyarakat untuk melakukan perubahanstatus
sosial.
42) Sebagai institusi sosial, keluarga memiliki fungsi ....
(1) Proteksi
(2) Reproduksi
(3) Sosialisasi
(4) Monopoli
43) Fungsi laten lembaga pendidikan adalah ....
(1) Mengurangi pengendalian orang tua
(2) Membentuk jiwa pembangkang terhadap
perbedaan·pendapat
(3) Mempertahankan sistem kelas sosial
(4) Memperpanjang masa remaja
44) Mobilitas sosial akan sulit terjadi pada masyarakat
dengan pelapisan sosial tertutup, seperti ....
(1) lndustri
(2) Oligarki
(3) Demokrasi
(4) Apartheid
45) Kekuasaan yang dimiliki koperasi sebagai lembaga
ekonomi kerakyatan untuk menentukan keputusan
mengenai pembagian sisa hasil usaha melalui rapat
anggota menunjukkan adanya tujuan yang dimiliki,
yaitu ....
(1) Memperkuat ekonomi kerakyatan
(2) Memberikan peluang usaha
(3) Meningkatkan kesejahteraan
(4) Mendahuluka kewajiban
46) Dalam menjalankan politik easy money policy, .
Bank Sentral dapat menggunakan instrumen ....
A. Menaikkan suku bunga tabungan
B. Menaikkan suku bunga pinjaman
C. Menurunkan cas ratio
D. Melakukan kredit selektif
E. Mempercempit kredit likuiditas kepada bank
umum
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47) Penghitungan Produk Domestik Bruto menurut
metode produksi dilakukan dengan cara
menjumlahkan hal-hal berikut, yaitu ....
A. Pengeluaran agregat konsumsi, investasi, belanja
pemerintah, dan ekspor neto dalam periode
tertentu
B. Nilai totaI balas jasa yang diterima oleh faktor
produksi dalam periode tertentu
C. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh
seluruh sektor perekonomian dalam periode
tertentu
D. Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan
seluruh sektor perekonomian dalam periode
tertentu
E. Seluruh penghasilan warga negara yang bekerja,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri
dalam periode tertentu
48) Pada tingkat pendapatan sebesar Rp1.000.000,00,
pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar
Rp1.300.000,00. Ketika pendapatan meningkat
menjadi Rp1. 50.000,00, pengeluaran konsumsi
rumah tangga juga meningkat menjadi
Rp1.500.000,00. Berdasarkan informasi tersebut,
maka rumah tangga akan mencapai titik impas
(break event point) pada tingkat pendapatan
sebesar....
A. Rp625. 000,00
B. Rp1.250.000,00
C. Rp1.400.000,00
D. Rp1.500.000,00
E. Rp2.500.000,00
49) Akibat yang terjadi dengan diturunkannya bunga
acuan Bank Indonesia (BI rate) adalah kecuali...
(A) Penjualan barang-barang secara kredit
meninqkat
(B) Bank umum menurunkan suku bunga
(C) Minat masyarakat menabung menurun
(D) Investasi oleh produsen menurun
(E) Utang dari masyarakat semakin sedikit
50) Beberapa tugas dalarn bursa efek:
(1) mencari keuntungan/dari perubahan harga
saham di bursa
(2) menerima pesanan/order dari pemberi amanat
(3) menetapkan nilai kurs jual Clankurs beli
(4) menjadi jembatan antara bursa dengan
pemakai bukan anqqota
Yang menjadi tugas pialang dalam bursa efek pada
pernyataan tersebut di atas adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

51) Opportunity cost untuk menghasilkan suatu unit
tambahan dari barangl'A' dapat diartikan
sebagai..... I .
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.
52) Perhatikan sebagian data yang dimiliki CV Timboel
Sejahtera per 31 Desember 2014 berikut ini :
- Kas
Rp2.000.000,00
- Piutang usaha
Rp750.000,00
- Perlengkapan
Rp250.000,00
- Pendapatan Jasa
Rp3.000.000,00
- Prive
Rp500.000,00
- Beban sewa
Rp1.200.000,00
- Beban gaji
Rp400.000,00
- Beban listrik
Rp100.000,00
Berdasarkan data di atas, laba/rugi perusahaan CV
Timboel Sejahtera adalah...
A.
B.
C.
D.
E.

Laba Rp1.300.000,00
Laba Rp1.550.000,00
laba Rp2.050.000,00
laba Rp2.1 00.000,00
laba Rp3.300.000,00

SEBAB
Interaksi rumah tangga. konsumsi dengan
perusahaan yang menyangkut transaksi menqenai
sumber daya alam, tenaga kerja,
modal,dan kewirausahaan terjadi di pasar faktor
produksi.
56) IImu ekonomi .teort, yaitu analisis ekonomi yang
berusaha menjelaskan, mencari pengertian,
hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem
perekonomian.
SEBAB
Ekonomi makro dan ekonomi mikro termasuk
dalam cakupan ilmu ekonomi teori.
57) Perusahaan akan tutup usahanya jika biaya variabel
lebih besar dari penerimaan (revenue) yang
diperoleh.
SEBAB
Perusahaan akan menderita rugi sebesar biaya
tetap yang semakin besar jika biaya variable lebih
besar daripada penerimaan
(revenue) yang diperoleh.
58) Meningkatnya variabel variabel makro berikut ini
dapat menyebabkan tejadinya inflasi karena
tarikan permintaan (demand pull inflation) ....
(1) Jumlah uang beredar
(2) Ekspor neto
(3) Pengeluaran pemerintah
(4) Harga minyak dunia

53) Pada kasus diskriminasi harga, maka harga yang
lebih rendah dikenakan monopolis pada pasar yang
mempunyai ....
A. Elastisitas penawaran lebih elastis
B. Elastisitas penawaran kurang elastis
C. Elastisitas permintaan kurang elastis
D. Elastisitas permintaan lebih elastis
E. Elastisitas harga silang kurang elastis

59) Berikut ini adalah peningkatan produksi dengan
diversifikasi ....
(1) Perbaikan manajemen perusahaan
(2) Membuka cabang perusahaan di luar kota
(3) Mengadakan pelatihan keterampilan kerja
(4) Membuat aneka macam produk dari bahan
yang sejenis

54) Hukum Gossen II merupakan pemuasan kebutuhan
secara horizontal.
SEBAB
Pemuasan kebutuhan tidak hanya bertumpupada
satu jenis barang saja, tetapi berusaha juga untuk
memenuhi kebutuhan akan barang lain

60) Jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan privat
meliputi ....
(1) Penyusunan Sistem Pengawasan Manajemen
(2) Internal Auditing
(3) Penganggaran
(4) Audit Laporan keuangan

55) Interaksi antara rumah tangga konsumsi dengan
perusahaan yang menyangkut jual beli barang/jasa
terjadi di pasar produk.
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