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1)

2)

3)

4)

: SEJARAH
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
EKONOMI

Tahap penyeleksian sumber‐sumber sejarah yang
relevan sehingga dapat digunakan untuk menulis
sebuah peristiwa oleh sejarawan disebut ....
(A) rekonstruksi
(B) heuristik
(C) verifikasi
(D) interpretasi
(E) historiografi
Tugu batu yang menandai berakhirnya masa
praaksara di Indonesia menuju masa sejarah yang
ditemukan pada abad ke‐5 M adalah ....
(A) prasasti Kutai
(B) monumen
(C) punden berundak
(D) yupa
(E) menhir
Taktik yang digunakan Belanda dalam usaha
mempersempit daerah gerilya dalam Perang Aceh
adalah ....
(A) konsentrasi Kamp. Stelsel
(B) contingenten Stelsel
(C) devide et impera
(D) benteng stelsel
(E) sapurata
Gerakan pemberontakan APRA (1950) di Bandung
yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.
Di bawah ini merupakan tujuan utama gerakan
APRA, kecuali ....
(A) ingin
mengamankan
kepentingan
kolonialisme Belanda di Indonesia
(B) ingin mempertahankan bentuk negara federal
di Indonesia (RIS)
(C) ingin mengamankan perusahaan‐perusahaan
swasta Belanda yang ada di Indonesia
(D) ingin mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesa (NKRI)

(E) ingin mempertahankan tentara sendiri di
negara‐negara bagian Republik Indonesia
Serikat
5)

Setelah Revolusi Industri mencapai sukses,
pemerintah
Inggris
menentang
politik
Merkantilisme, dengan alasan ....
(A) merkantilisme melindungi ekspor
(B) merkantilisme menuju pada kolonialisme
(C) merkantilisme membatasi impor
(D) merkantilisme bertentangan dengan politik
ekonomi bebas
(E) merkantilisme mengandung ekspansionisme
pasar

6)

Berikut ini merupakan karya sastra kuno
peninggalan Kerajaan Kediri yang merupakan
sindiran atas perang saudara antara Kerajaan
Kediri dan Kerajaan Jenggala, yaitu ....
(A) Arjunawiwaha
(B) Smaradhahana
(C) Baratayudha
(D) Hariwangsa
(E) Gatotkacasraya

7)

Faktor yang memengaruhi terjadinya pertikaian
antara Serbia‐Bosnia di antaranya ....
(A) munculnya kegiatan saling meneror di antara
kedua negara bagian tersebut
(B) keinginan Bosnia untuk menguasai seluruh
wilayah bekas kekuasaan Yugoslavia
(C) berkembangnya paham komunis yang ingin
menggulingkan kekuasaan Yugoslavia
(D) Serbia
membalas
dendam
tindakan
pembantaian yang dilakukan oleh Kroasia‐
Bosnia
(E) adanya perbedaan agama dan budaya kedua
suku bangsa tersebut

8)

9)

Dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa dari
serangan Inggris, maka Gubernur Jenderal
Daendels memiliki program ....
(A) kerja paksa
(B) cultuurstelsel
(C) pelayaran Hongi
(D) kontingenten stelsel
(E) membangun jalan Anyer‐Panarukan
Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945‐1949)
diperjuangkan dengan cara militer dan diplomasi.
SEBAB
Serangan Umum 1 Maret 1949 telah membuka
mata dunia internasional bahwa Republik
Indonesia masih berdiri.

10) Politik etis dan liberal yang dijalankan pemerintah
Hindia Belanda tidak menguntungkan pemodal
Eropa.
SEBAB
Dengan Politik Etis diharapkan perdagangan dapat
dipromosikan ke negara‐negara Barat.
11) Pada zaman pendudukan Jepang, bahasa
Indonesia tidak dapat berkembang dengan pesat.
SEBAB
Bahasa Indonesia dilarang penggunaannya,
sehingga rakyat Indonesia wajib menguasai
bahasa Jepang untuk bidang administrasi,
pendidikan, komunikasi massa dan lain‐lain.
12) Ciri‐ciri kehidupan pada zaman Paleolitik adalah ...
(1) masyarakat sudah mengenal kepercayaan
(2) alat‐alat yang digunakan berupa kapak lonjong
(3) adanya tradisi Abris Sous Rouche
(4) masyarakatnya bersifat nomaden
13) Perjanjian Giyanti antara Paku Buwono III,
Pangeran Mangkubumi, dan Belanda tahun 1755
menghasilkan ...
(1) Mataram mendapat batuan dana dari
Belanda.
(2) Belanda sama sekali tidak ikut campur urusan
Kerajaan Mataram.
(3) semua daerah yang semula berada di bawah
Mataram diserahkan kepada Belanda.
(4) Mataram pecah menjadi dua kerajaan.
14) Berikut ini yang termasuk ke dalam Undang‐
undang mengenai politik Apartheid adalah ...
(1) Children Act
(2) Group Areas Act
(3) Factory Act

(4) Land Act
15) Politik Westernisasi dari Mustafa Kemal Pasha
yang diterapkan antara lain ....
(1) memperbarui masyarakat Turki dengan
berpikir secara Barat
(2) huruf Arab yang telah digunakan diganti
menjadi huruf Latin
(3) sistem sekuler
(4) menghilangkan
kebudayaan
asli
dan
menggantinya dengan kebudayaan Arab.
16) Palung laut merupakan lembah yang sangat dalam
dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng
yang curam. Berikut merupakan palung laut
terdalam di dunia, yaitu….
(A) Palung Laut Jawa
(B) Palung Aleut
(C) Palung Mindanau
(D) Palung Jepang
(E) Palung Barlett
17) Faktor edafik yang memengaruhi persebaran flora
dan fauna adalah….
(A) curah hujan
(B) kelembapan udara
(C) ketinggian tempat
(D) kesuburan tanah
(E) ketersediaan air
18) Alfred Wallace membagi wilayah persebaran
fauna di Indonesia dengan suatu garis. Garis itu
menunjukkan kaitan antara jenis hewan dengan….
(A) persebarannya
(B) habitatnya
(C) wilayahnya
(D) iklimnya
(E) reliefnya
19) Indonesia merupakan negara yang cukup kaya
akan berbagai hasil tambang. Salah satu hasil
tambangnya, yaitu kaolin. Berikut merupakan
manfaat kaolin, yaitu….
(A) bahan bakar rumah tangga
(B) bahan mentah cat
(C) bahan perekat bangunan
(D) bahan membuat pipa ledeng
(E) bahan pembuat porselen
20) Informasi fisik yang dapat diketahui dari membaca
peta antara lain….
(A) daerah objek wisata peninggalan sejarah
(B) iklim suatu daerah

(C) kebudayaan yang dimiliki penduduk
(D) mata pencaharian penduduk
(E) aneka barang tambang
21) Menurut Alfred Wegener, benua‐benua yang ada
sekarang ini dahulunya hanya terdiri dari satu
benua. Karena adanya gerakan benua besar di
selatan ke arah barat serta utara, maka terjadilah
hal‐hal berikut….
(1) Samudera dan benua‐benua mengapung
sendiri‐sendiri.
(2) Samudera Atlantik semakin luas.
(3) Adanya kegiatan gempa besar di sepanjang
patahan St. Andreas.
(4) Adanya arus konveksi pada lapisan astenosfer.
22) Angka harapan hidup penduduk Indonesia masih
dalam kategori rendah. Berikut merupakan upaya
upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan angka harapan hidup, yaitu….
(1) meningkatkan fungsi sarana dan prasarana
kesehatan
(2) memperluas lapangan pekerjaan
(3) menyelenggarakan penyuluhan lingkungan
(4) meningkatkan UMR
23) Ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan
dalam penentuan suatu lokasi industri. Lokasi
industri akan lebih menguntungkan apabila dekat
dengan bahan baku, jika….
(1) pengangkutan barang jadi lebih murah
(2) bahan baku yang digunakan lebih berat
(3) bahan baku mudah rusak
(4) memerlukan pemasaran yang luas
24) Keunggulan penggunaan citra pengindraan jauh,
yaitu….
(1) menggambarkan objek atau daerah secara
lengkap dengan wujud dan letak yang mirip
wujud dan letak sebenarnya
(2) semua data dapat diinterpretasi dengan jelas
(3) citra dapat dibuat pada periode ulang yang
pendek
(4) ketelitian hasil interpretasi citra dapat dijamin
25) Berikut merupakan perangkat keras yang
digunakan dalam sistem penginderaan jauh di
antaranya….
(1) ERDAS
(2) Plotter
(3) Map info
(4) Tape drive

26) Saturnus merupakan planet terbesar kedua
setelah Jupiter dan salah satu planet dalam sistem
tata surya kita yang memiliki cincin.
SEBAB
Saturnus memiliki tiga lapisan cincin, sehingga
Saturnus merupakan planet yang paling indah
dibandingkan dengan planet‐planet lainnya.
27) Bukit Barisan di Sumatera merupakan daerah
patahan berbentuk dekstral.
SEBAB
Akibat adanya gerak ke arah utara, bagian barat
Pulau Sumatera terdorong gerakan lempeng dasar
Lautan Hindia yang terdorong oleh gerakan
lempeng Benua Asia di bagian selatan daerah
patahan ini, yaitu di Teluk Semangko.
28) Sedimentasi aeolis sering disebut terrestrial.
SEBAB
Sedimentasi aeolis sering dijumpai di daerah
gurun serta pantai.
29) Sebaran tekanan udara dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu sebaran vertikal dan sebaran horizontal.
SEBAB
Sebaran udara dipengaruhi oleh lintang bumi.
30) Wilayah laut Indonesia yang posisinya semakin ke
timur kadar garamnya semakin rendah jika
dibandingkan dengan wilayah laut bagian barat.
SEBAB
Curah hujan Indonesia semakin ke timur semakin
tinggi.
31) Proses penyimpangan sosial dapat bersifat primer
dan sekunder. Berikut ini yang tidak termasuk ciri
penyimpangan primer adalah....
(A) bersifat sementara
(B) masih ditoleransi masyarakat
(C) dilakukan secara terus‐menerus
(D) perilaku yang lumrah
(E) gaya hidupnya tidak didominasi penyimpangan
32) Sosialisasi
pada
masyarakat
tradisional
memerlukan pendekatan khusus dengan
memahami kondisi lingkungan sosialnya, hal ini
dikarenakan ....
(A) agar kebudayaan setempat tidak pudar
(B) terjalin hubungan baik antara pendatang
dengan warga setempat
masyarakat
pendatang
dapat
(C) agar
mempelajari adat‐istiadat yang ada

(D) masyarakat tradisional masih memegang

teguh adat‐istiadat
(E) terjadi interaksi yang baik antara masyarakat

Masyarakat
modern
ditandai
dengan
perkembangan teknologi yang maju dan pola pikir
yang lebih terbuka pada perubahan.

modern dengan masyarakat tradisional
33) Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat
memiliki unsur‐unsur pokok, yaitu....
(A) peran dan harapan
(B) peran dan status
(C) status dan konflik
(D) status dan kelas sosial
(E) peran dan konflik
34) Salah satu faktor penghambat perubahan sosial
adalah....
(A) pola pikir yang maju
(B) sistem stratifikasi sosial terbuka
(C) kepentingan yang tertanam kuat
(D) adanya penemuan‐penemuan baru
(E) timbulnya konflik sosial
35) Jenis lembaga sosial yang secara penyebarannya
dikenal oleh sebagian besar masyarakat adalah....
(A) operative institutions
(B) regulative institutions
(C) sanctioned institutions
(D) general institutions
(E) restricted institutions
36) Perpindahan status sosial seseorang atau
sekelompok orang dalam lapisan sosial yang tidak
menunjukkan perubahan derajat kedudukan,
termasuk mobilitas....
(A) vertikal
(D) intragenerasi
(B) horizontal
(E) lateral
(C) antargenerasi
37) Permasalahan yang sering terjadi pada
masyarakat multikultural harus segera diatasi
karena dapat mengancam integrasi nasional.
Apabila konflik diselesaikan melalui jalur hukum
termasuk bentuk akomodasi....
(A) ajudikasi
(D) arbitrasi
(B) stalemate
(E) koersif
(C) mediasi
38) Seiring dengan perkembangan masyarakat
tradisional menuju masyarakat modern, maka
solidaritas organik berkembang pula menjadi
solidaritas mekanik.
SEBAB

39) Tawuran antarpelajar dan penyalahgunaan
narkoba di kalangan remaja dapat menjadi awal
kehancuran moral masyarakat.
SEBAB
Remaja yang tidak mampu beradaptasi dengan
nilai dan norma yang berlaku di masyarakat
cenderung
akan
melakukan
perilaku
menyimpang.
40) Norma merupakan tatanan sosial hasil buatan
manusia sebagai makhluk sosial untuk melakukan
pengaturan dalam sistem sosialnya.
SEBAB
Norma pada awalnya terbentuk secara tidak
sengaja dalam masyarakat kemudian lama‐
kelamaan disusun secara sengaja untuk tujuan
tertentu.
41) Berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu,
kelompok mayoritas pasti akan menjadi penentu
kebijakan secara birokrasi.
SEBAB
Adanya kelompok mayoritas dalam masyarakat
menyebabkan perkembangan budaya lokal
menjadi lambat.
42) Berikut ini yang termasuk dalam ciri‐ciri pokok
paguyuban adalah ....
(1) private (3) intimate
(2) exclusive (4) inclusive
43) Tokoh
sosiologi
Charles
H.
Cooley
mengungkapkan teori looking glass‐self yang
meliputi ....
(1) bagaimana kita di mata orang lain
(2) bagaimana orang lain menilai kita
(3) dampak dari penilaian orang pada kita
(4) dampak dari kita menilai orang lain
44) Berikut ini fungsi laten lembaga pendidikan ....
(1) memperpanjang masa remaja
(2) menanamkan cinta tanah air
(3) memperlemah pengawasan orangtua
(4) mendorong partisipasi demokrasi
45) Pak Diki seorang pengusaha sukses dari Batak
yang berteman dengan Pak Sigit, seorang dokter
terkenal dari Sunda, sedangkan Pak Edi seorang

arsitek kaya dari Jawa. Deskripsi tersebut adalah
bentuk diferensiasi berdasarkan ....
(1) ekonomi
(3) jabatan
(2) etnis (4) profesi
46) Dengan ikut sertanya Pemerintah pada program
ASEAN Free Trade Area, dampak yang
ditimbulkan pada keseimbangan harga di dalam
negeri adalah ....
(A)peningkatan jumlah permintaan
(B) peningkatan harga permintaan
(C) peningkatan harga karena pajak
(D)peningkatan harga penawaran
(E) peningkatan jumlah penawaran
47) Keseimbangan konsumen akan terjadi pada saat
....
(A) garis anggaran berpotongan dengan isoquant
curve
(B) marginal utility mencapai titik nol
(C) bugdet
line
bersinggungan
dengan
indifference curve
(D) total utility mencapai titik tertinggi
(E) total revenue sama dengan total cost
48) Ciri‐ciri perfect competitive market, kecuali ....
(A) produk bersifat homogen
(B) pembeli
dan
penjual
tidak
dapat
memengaruhi harga
(C) keuntungan maksimum bila berproduksi pada
output di mana MR = MC dan P > MC
(D) mobilitas faktor produksi sempurna
(E) perusahaan dalam kondisi free entry and exit
of firms
49) Apabila konsumsi otonom seseorang sebesar
Rp500,00 dan kecenderungan menabung
marjinalnya sebesar 0,25, maka break even point
terjadi pada ....
(A) pendapatan disposible Rp500,00
(B) pendapatan disposible Rp2.000,00
(C) keseimbangan tabungan sebesar Rp2.000,00
(D) kecenderungan menabung sebesar 25%
(E) tabungan otonom sebesar Rp500,00
50) Open market policy terlihat dengan ....
(A) menaikkan plafon kredit
(B) menaikkan cadangan kas di bank
(C) imbauan untuk mengurangi jumlah belanja
masyarakat
(D) imbauan untuk rajin menabung di bank
(E) menjual Sertifikat Bank Indonesia ke
masyarakat

51) Akun‐akun yang termasuk kategori akun nominal
adalah ....
(A) Gaji Pegawai, Beban Asuransi, Pendapatan
Jasa
(B) Penjualan, Piutang Dagang, Beban Gaji
(C) Pendapatan diterima di muka, Pendapatan
Jasa, Pendapatan Bunga
(D) Pendapatan diterima di muka, Beban
Asuransi, Pendapatan Jasa
(E) Utang dagang, Prive, Sewa dibayar di muka
52) Data keuangan Perusahaan Shinta sebagai
berikut.
Persediaan 1 Desember 2012 Rp9.780.200,00
Pembelian Kredit Rp21.600.500,00
Pembelian Tunai Rp15.900.600,00
Persediaan di gudang 31 Desember 2012 Rp7.500.800,

Retur Pembelian Rp3.250.500,00
Potongan Pembelian Rp2.240.550,00
Beban Angkut Pembelian Rp950.000,00
Berdasarkan data di atas, besarnya Harga Pokok
Penjualan tahun 2012 adalah....
(A) Rp42.740.250,00
(B) Rp39.960.050,00
(C) Rp36.800.250,00
(D) Rp35.240.450,00
(E) Rp35.239.450,00
53) Pergerakan di sepanjang kurva permintaan
diakibatkan
pengaruh
perubahan
selera
masyarakat terhadap produk tertentu.
SEBAB
Jumlah permintaan dan harga barang yang
diminta hubungannya berbanding terbalik.
54) Pendapatan diterima di muka sebesar
Rp25.000,00 dan di akhir periode yang telah
terealisasi
sebesar
Rp21.300,00.
Jurnal
penyesuaian yang harus dibuat adalah ....
(A) Pendapatan diterima di muka (D) Rp21.300
Pendapatan Jasa (K) Rp21.300
(B) Pendapatan
Jasa
(D)
Rp21.300
Pendapatan diterima di muka (K) Rp21.300
(C) Kas
(D)
Rp21.300
Pendapatan Jasa (K) Rp21.300
(D) Pendapatan diterima di muka (D) Rp25.000
Pendapatan Jasa (K) Rp25.000
(E) Kas
(D)
Rp25.000
Pendapatan Jasa (K) Rp25.000

55) Laporan keuangan yang berisi keseimbangan aset, utang, dan equitas dapat ditemui dalam ....
(A) Laporan Laba Rugi
(B) Laporan Perubahan Modal
(C) Neraca
(D) Laporan Cash Flow
(E) Catatan perusahaan
56) Masalah ekonomi yang dikemukakan ahli ekonomi aliran klasik adalah ....
(1) Untuk siapa barang diproduksi?
(2) Barang apa yang diproduksi?
(3) Bagaimana cara memproduksi barang?
(4) Bagaimana distribusi barang dari produsen ke konsumen?
57) Bidang usaha yang termasuk manufaktur adalah ....
(1) tambang minyak bumi
(2) ekspor nonmigas
(3) peternakan sapi
(4) pengolahan kayu lapis
58) Pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Sistem ekonomi yang digunakan
adalah ....
(A) sistem ekonomi tradisional
(B) sistem ekonomi komando
(C) sistem ekonomi liberal
(D) sistem ekonomi campuran
(E) sistem ekonomi demokrasi
59) Hukum The Law of Diminishing Return berlaku apabila ....
(A) Total Product maksimal
(B) Total Product = 0
(C) Marginal Product = 0
(D) Average Product maksimum
(E) Marginal product menurun
60) Bentuk perusahaan yang dapat mengeluarkan saham adalah ....
(A)Perseroan Terbatas
(B) Firma
(C) Perusahaan Komanditer
(D)Koperasi
(E) Perum

