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TO 4 SBMPTN 2018 SOSHUM
Bidang Ilmu : Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi
Waktu
Jumlah soal

: 75 Menit
: 60

Keterangan

: SEJARAH
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
EKONOMI

nomor 1 sampai dengan nomor 15
nomor 16 sampai dengan nomor 30
nomor 31 sampai dengan nomor 45
nomor 46 sampai dengan nomor 60

Petunjuk khusus
PETUNJUK A pilih satu jawaban yang paling tepat
PETUNJUK B
soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERNYATAAN, kata SEBAB dan ALASAN yang disusun
berurutan. Pilihlah :
(A) Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab
akibat.
(B) Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan
sebab akibat.
(C) Jika pernyataan betul dan alasan salah.
(D) Jika pernyataan salah dan alasan betul.
(E) Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah.
PETUNJUK C
Pilihlah :
(A) Jika (1), (2), dan (3) yang betul
(B) Jika (1) dan (3) yang betul
(C) Jika (2) dan (4) yang betul
(D) Jika hanya (4) yang betul
(E) Jika semuanya betul

SEJARAH
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 1 sampai dengan nomor 7.
1.

2. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam
perang pada tahun 1905 mendorong
lahirnya pergerakan nasional Indonesi. Hal
tersebut menunjukan salah satu kegunaan
sejarah, yaitu fungsi ....
a. Instruktif
b. Inspiratif
c. Edukatif
d. Rekreatif
e. Imajinatif

Alat‐alat berikut ini digunakan oleh
masyarakat
purba
pada
zaman
Paleolothikum, kecuali ....
a. Kapak perimbas
b. Kapak genggam
c. Kapak lonjong
d. Kapak serpih
e. Tangkai tombak
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3. Sebab khusus perlawanan rakyat Aceh
terhadap Belanda adalah....
a. Posisi strategis dalam pelayaran
internasional sehingga menarik Belanda
untuk menguasainya.
b. Aceh menentang keinginan Belanda
untuk
menerapkan
monopoli
perdagangan di Aceh
c. Belanda
membangun
benteng
pertahannan di Aceh untuk menghalangi
Amerika
d. Belanda melarang Aceh berhubungan
dengan negara lain
e. Inggris menyerahkan Aceh kepada
Belanda untuk dikuasai

a. Masuknya kekuatan ekonomi barat di
Eropa Timur
b. Terjadinya
gelombangdemonstrasi
besar‐besaraqn yang menginginkan
pergantian kepemimpinan Gorbachev
c. Krisis ekonomiyang melanda Uni Soviet
akibat biaya Perang Dinginyang terlalu
besar
d. Tuntutan kemerdekaandari negara
satelit Uni Soviet dilaut Baltik
e. Konferensi Tingkat Tinggi antara Reagen
dan
Gorbachev
yang
sepakat
mengurangi senjata nuklir
Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 8 sampai dengan nomor 11.

4. Ajaran Mahatma Gandhi yang mirip dengan
asas PNI adalah ....
a. Satyagraha
b. Swadesi
c. Hartal
d. Ahimsa
e. Santiniketan

8. Pemerintahan Shogun Tokugawa memegang
kekuasaan di Jepang sejak tahun 1600 dan
menjadikan kaisaar hanya sebagai simbol.
SEBAB
Shogun Tokugawa melakukan kebijakan
Sakoku atau menutup diri dari pengaruhluar
sampai pertengahan abad ke‐ 19.

5. Salah satu memburuknya hubungan antara
Indonesia dan Malaysiapada tahun 1961 dan
menimbulkan Konfrontasi antara kedua
negara tersebut adalah ...
a. Pembentukan Maphilindo
Malaysia
pada
b. Dukungan
pemberontakan Daud beureuh di Aceh
c. Pengakuan
Indonesia
terhadap
proklamasi kemerdekaan Brunei
d. Pengakuan Inggris terhadap Proklamasi
Kemerdekaaan Brunei
e. Rencana Inggris menata masa depan
wilayah kekuasaanya di Kalimantan

9. Perjanjian Giyanti tahun 1755 membagi
kekuasaan Kerajaan Mataram menjadi dua
yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan
Surakarta.
SEBAB
Pada
masa
pemerintahan
Sunan
Amangkurat
II
VOC
menanamkan
pengaruhnya di Kerajaan Mataram.
10. Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah
perjuangan diplomasi terakhir antara
Indonesi‐Belanda
untuk
memperolehkedaulatan indonesia.
SEBAB
Setelah
disepakatinyaKonferensi
Meja
Bundar (KMB) pada tangga 27 Desember
1949 maka Belanda mengakui Kedaulatan
Indonesia dengan bentuk negara NKRI.

6. Dalam rangka pembagian kekuasaan dan
mencegah adanya tindakan sewenang‐
wenang maka di Perancisdicetuskan Trias
Politica oleh ....
a. Voltaire
b. Montesque
c. Louis XIV
d. Napoleon
e. Champoleon

11. Berakhirnya Perang Dunia II telah mengawali
perang berikutnya yang dikenal dengan
istilah perang dingin sebagai dampaknya,
terjadinya Proxy war di beberapa negara
seperti Vietnam.
SEBAB

7. Yang menjadi penyebab utama runtuhnya
Uni Soviet yang berdirii sejak tahun 1920‐an
adalah ...
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Jakarta Informal Meeting merupakan bentuk
upaya penyelesaian konflik di Vetnam
tersebut.

14. Dalam pelaksanaan Demokrasi terpimpin
tahun 1959‐1966, terjadi pelanggaran
terhadap UUD 1945, yaitu ...
(1) Pengangkatan
Presiden
sebagai
Panglima Tertinggi ABRI
(2) Presiden mendirikan Depernas dan
mencanagkan Dekon.
(3) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955
yang digantikan dengan DPR‐GR
(4) Pemutusan
hubungan
diplomatik
dengan pemerintah Belanda akibat
masalah Irian Barat.
15. Kemerdekaan
Amerika
berpengaruh
terhadap revolusi Perancis, karena ...
(1) Menentang feodalisme
(2) Mengandung unsur‐unsur nasionaliisme
dan rasionalisme
(3) Mengandung unsur‐unsur agama dan
anti kepada absolutisme
(4) Mengandung pengakuan atas hak‐hak
asasi manusia

Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 12 sampai dengan nomor 15.
12. Pada tahun 1930 Italia menjalankan politik
Imperialisme yang diilatarbelakangi
(1) Italia berkembangmenjadi kuat dibawah
partai Fasis
(2) Munculnya Hitler yang sejalanya dengan
pemikiran Benito Mussolini.
(3) Keinginan mengembalikan kejayaan
masa lalu.
(4) Kekecewaan benito Mussolini terhadap
USA.
13. Prasasti yang merupakan peninggalan
kerajaan Tarumanegara adalah
(1) Tugu
(2) Nalanda
(3) Kebun Kopi
(4) Ligor

GEOGRAFI
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 16 sampai dengan nomor 20.
16. Cabang geografi yang mengkaji sosial,
ekonomi, dan budaya penduduk adalah....
A. Geografi penduduk
B. Geografi manusia
C. Geografi regional
D. Geografi ekonomi
E. Biogeografi

tersebut dalam geografi dianalisis dengan
menggunakan pendekatan....
A. Keruangan
B. Kewilayahan
C. Morfologi
D. Spasial
E. Ekologi
19. Titik perihelium adalah kedudukan suatu
planet terhadap matahari pada saat
kedudukan....
A. Planet dalam keseimbangan
B. Planet prosesnya di tengah‐tengah
orbit
C. Posisi planet yang terjauh dari
matahari
D. Posisi planet yang terdekat dengan
matahari
E. Planet dalam posisi diam

17. Kuarsa yang dalam proses metamorfnya
disusupi unsur boron akan menghasilkan
semacam batu permata yang disebut....
A. Topas
B. Giok
C. Turmalin
D. Intan
E. Sabak
18. Rusaknya beberapa hutan lindung di
Indonesia dapat memicu terjadinya banjir
dibeberapa daerah di Indonesia. Fenomena
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Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 26 sampai dengan nomor 30.

20. Kota‐kota berikut ini yang tumbuh dari
kegiatan pertambangan adalah....
A. Medan, Palembang, Bandung
B. Jambi, Padang, Malang
C. Pangkal pinang, Bontang, Cepu
D. Bogor, Pekan baru, Tarakan
E. Yogya, Denpasar, Surabaya

26. Contoh penerapan analisis spasial dalam
kegiatan pembangunan adalah....
1) Pengelolaan bencana banjir daerah
hilir melalui penghijauan daerah
hulu
2) Penanggulangan bencana gempa
bumi dengan bangunan tanah
gempa
3) Peningkatan
kesejahteraan
penduduk
melalui
penyediaan
lapangan kerja
4) Pengendalian
perubahan
penggunaan
lahan
melalui
penerapan peraturan daerah

Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 21 sampai dengan nomor 25.
21. Saturnus merupakan planet terbesar kedua
setelah Jupiter dan salah satu planet dalam
tatasurya kita yang memiliki cincin.
SEBAB
Cincin tersebut merupakan gumpalan es.
22. Peredaran sinodis bulan yaitu peredaran
bulan mengelilingi bumi menyelesaikan satu
lingkaran penuh.
SEBAB
Ciri bahwa bulan telah menyelesaikan satu
lingkaran penuh ialah bahwa posisinya
ditinjau dari bumi terhadap bintang tetap
tertentu telah kembali seperti semula.

27. Dampak perubahan iklim global bagi
manusia yaitu....
1) Meningkatnya resiko kebakaran
hutan
2) Melelehnya es dikedua kutub
3) Permukaan air laut meningkat
4) Menurunnya sumber daya air

23. Penanaman searah garis kontur yaitu
penanaman tanaman yang sejajar dengan
garis kontur.
SEBAB
Penanaman secara kontur sangat tepat bagi
tanah‐tanah yang memiliki kemiringan 3‐8%
akan tetapi kurang efektif bagi tanah yang
memiliki kemiringan kurang dari 3%.

28. Untuk melindungi flora dan fauna dari
kepunahan, maka pemerintah melakukan
hal‐hal di bawah ini yaitu....
1) Penetapan areal cagar alam, hutan
industri, dan suaka margasatwa
2) Konservasi
3) Pengawasan
ketat
terhadap
perburuan liar dan penebangan
tanaman industri secar semena‐
mena
4) Pembinaan masyarakat terasing
agar
tidak
melaksanakan
perladangan berpindah

24. Curah hujan di daerah khatulistiwa pada
umumnya lebih tinggi daripada daerah lain
di permukaan bumi ini.
SEBAB
Tingginya intensitas penyinaran matahari
yang
berpengaruh
terhadap
proses
penguapan dan derajad kelembaban udara.

29. Dengan memperhatikan komposisi
penduduk menurut mata pencaharian,
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut....
1) Mengenai pekerjaan yang paling
disukai penduduk
2) Tentang besar kecilnya pendapatan
penduduk
3) Mengenai mata pencaharian yang
paling banyak menyerap tenaga
kerja

25. EL Nino memberikan pengaruh terhadap
perubahan iklim di Indonesia yaitu terjadi
kekeringan yang berkepanjangan.
SEBAB
Pada saat terjadi El Nino Indonesia menjadi
daerah subsidensi yang berakibat sulitnya
terbentuk awan konvektif.
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4) Mengenai penyebaran pemukiman
penduduk
30. Desa sebagai suatu hinterland kota
berfungsi sebagai....
1) Sumber bahan pangan
2) Sumber tenaga produktif
3) Potensi keindahan alam dan
keasrian
4) Industri makanan khas daerah

SOSIOLOGI
35.Partai politik banyak melakukan koalisi guna
memenuhi tujuan bersama. Tindakan tersebut
termasuk bentuk kelompok sosial ….
(A) Gemeinschaft of place
(B) Gemeinschaft by blood
(C) Gemeinschaft of mind
(D) Gesellschaft by blood
(E) Gesellschaft of mind

Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 31 sampai dengan nomor 37.
31.Penyimpangan
sosial
terjadi
karena
bersumber dari pergaulan yang berbeda
disebut ….
(A) Anomie theory
(B) Fungsionalisme theory
(C) Labelling theory
(D) Differential association theory
(E) Symbolic interactionisme theory

36.Dampak pergeseran nilai‐nilai sosial berupa
merosotnya etika masyarakat disebut ….
(A) Westernisasi
(B) Konsumerisme
(C) Sekularisasi
(D) Hedonisme
(E) Demoralisasi

32.Bentuk kelompok sosial yang mencerminkan
kehidupan masyarakat di pedesaan adalah ….
(A) Kelompok primer
(B) Kelompok sekunder
(C) Paguyuban
(D) Patembayan
(E) Informal

37.Bentuk
pengendalian
sosial
dengan
memberikan penyuluhan bahaya narkoba
kepada remaja bersifat ….
(A) Koersif
(B) Preventif
(C) Represif
(D) Partisipatif
(E) Ostratisme

33.Ciri‐ciri masyarakat multikultural menurut
Pierre Van den berghe, kecuali ….
(A) Sering terjadi konflik sosial.
(B) Integrasi sosial tumbuh diatas paksaan.
(C) Terjadi segmentasi dalam kelompok‐
kelompok.
(D) Mengembangkan sikap konsensus.
(E) Adanya dominasi politik kelompok satu
atas kelompok lain.

Petunjuk B dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 8 sampai dengan nomor 11.

34.Faktor penyebab terjadinya pelapisan sosial
adalah ….
(A) Perbedaan suku bangsa
(B) Perbedaan usia
(C) Perbedaan pendidikan
(D) Perbedaan jenis kelamin
(E) Perbedaan profesi

38.Tipe lembaga sosial berdasarkan sudut
penyebaran di masyarakat adalah sanctioned
institution.
SEBAB
Sanctioned institution merupakan tipe
lembaga yang keberadaannya diterima oleh
masyarakat umum.
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39.Salah satu dampak adanya industrialisasi
adalah alienasi yaitu bentuk keterasingan
individu atau kelompok karena dianggap
sebagai instrumen.
SEBAB
Industrialisasi adalah bagian dari konsep besar
perubahan sosial mengenai produksi barang
dan jasa dengan mengemban tanggung jawab
sosial.

(4) Kondisi peperangan
43.Proses belajar seorang individu tentang nilai
dan norma sosial dipengaruhi oleh agen
sosialisasi. Peran positif media massa sebagai
agen sosialisasi ….
(1) Memberikan informasi secara luas
(2) Memberikan wawasan manca negara
(3) Memberikan inspirasi bagi masyarakat
agar dinamis
(4) Memberikan pengetahuan produk luar
negeri terbaru.

40.Kebudayaan pada masyarakat bersifat organik
yaitu berakar pada manusia sebagai
pelakunya.
SEBAB
Tanpa adanya manusia, pikiran, perasaan dan
benda‐benda tidak akan tercipta sebagai hasil
kebudayaan.

44.Berikut ini yang termasuk dalam karakteristik
rural society adalah ….
(1) Adanya ikatan perasaan yang sama
(2) Perilaku yang berlandaskan kekeluargaan
(3) Mengutamakan nilai kolektivisme
(4) Perilaku berorientasi pada rasionalitas.

41.Culture shock adalah kondisi masyarakat yang
belum siap menerima perubahan sosial yang
berlangsung cepat.
SEBAB
Masyarakat dapat mengalami perubahan
sosial dari luar dan dari dalam masyarakat itu
sendiri.

45.Teori konflik membahas mengenai otoritas
atau kekuasaan yang berbeda‐beda. Adanya
otoritas yang berbeda‐beda menghasilkan ….
(1) Interseksi sosial
(2) Superordinasi dan subordinasi
(3) Mayoritas dan minoritas
(4) Organik dan superorganik

Petunjuk C dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 12 sampai dengan nomor 15.
42.Fenomena di masyarakat yang mendorong
perubahan sosial dari luar adalah ….
(1) Berbagai penemuan baru
(2) Perubahan secara cepat
(3) Komposisi jumlah penduduk

EKONOMI
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 1 sampai dengan 9.

47. Pendapatan nasional dapat diperhitungkan
dengan keseluruhan sumber‐sumber
pendapatan yang diperoleh masyarakat.
Dibawah ini yang bukan komponen
pendapatan nasional dari sumbe pendapatan
adalah ….
(A) Kompensasi yang diperoleh karyawan
dan buruh
(B) Pembelanjaan barang‐barang modal oleh
pemerintah.
(C) Keuntungan perusahaan dalam
pengelolaan sumber daya
(D) Pendapatan yang diperoleh para pemilik
sumber daya

46. Pada tanggal 31 Desember 2013, Toko Saji
memperhitungkan gaji karyawan yang belum
terbayarkan sebesar Rp3.500.000,00.
Sementara saldo buku besar menunjukkan
Beban Gaji sebesar Rp5.000.000,00.
Penyesuaian yang dapat dilakukan adalah ….
(A) D: Beban Gaji Rp1.500.000
(B) D: Beban Gaji Rp3.500.000
(C) D: Beban Gaji Rp5.000.000
(D) K: Utang Gaji Rp1.500.000
(E) K: Utang Gaji Rp8.500.000
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Rp10.000.000. Apabila selama tahun 2013
laba perusahaan sebesar Rp85.000.000 dan
tidak terjadi pengambilan pribadi, besarnya
tambahan investasi adalah ….
(A) Rp150.000.000
(B) Rp125.000.000
(C) Rp100.000.000
(D) Rp80.000.000
(E) Rp75.000.000

(E) Bunga yang dibayarkan perusahaan
untuk investasi masyarakat luar negeri
48. Fungsi produksi TC  Q2  4Q  5 . Dengan
fungsi penerimaan TR  2Q2  20Q  20 . Laba
maksimum akan diperoleh pada tingkat
harga ….
(A) 3,5
(B) 4
(C) 14
(D) 17
(E) 68

Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 10 sampai dengan nomor 11.

49. Harga suatu barang Rp25.000 per buah dan
jumlah barang yang ditawarkan di pasaran
500 buah. Terjadi peningkatan harga sebesar
Rp2.500 dan jumlah barang ditawarkan
menjadi 700 buah. Kelenturan barang yang
ditawarkan tersebut sebesar ….
(A) 2,2
(B) 3
(C) 4
(D) ‐3,0
(E) 4,2

53.

50. Diky ingin masuk menjadi anggota koperasi
“Ngudi Rahayu”. Oleh pengurusnya, Diky
diminta menyetorkan sejumlah uang di awal
keanggotaannya, yang dinamakan ….
(A) Simpanan sukarela
(B) Simpanan temporer
(C) Simpanan wajib
(D) Simpanan pokok
(E) Simpanan berjangka

55. Saldo‐saldo dalam buku besar pembantu
harus sesuai dengan saldo buku besar utama.
SEBAB
Buku besar utama menunjukkan saldo
keseluruhan.

51.

Kebijakan moneter mengendalikan jumlah
uang beredar.
SEBAB
Kebijakan moneter bertujuan memperbaiki
posisi neraca perdagangan

54. Tingkat bunga yang dinaikkan akan memicu
pergerakan kegiatan ekonomi
SEBAB
Kenaikan suku bunga akan mendorong
masyarakat untuk menabung.

Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 12 sampai dengan nomor 15.
56. Fungsi tabungan menunjukkan
S  900.000  0.80Y . Pernyataan yang benar
adalah ….
(1) Titik impas 112.500
(2) MPS = 0,8
(3) MPC = 0,8
(4) konsumsi outonom 720.000

Bila fungsi konsumsi sebesar
C  500.000  0,75Y , maka angka 500.000

menunjukkan besarnya konsumsi yang ....
(A) meningkat bila pendapatan meningkat
(B) menurun bila pendapatan menurun
(C) tetap dikeluarkan meskipun pendapatan
tidak ada
(D) cenderung dikeluarkan
(E) tidak dikeluarkan pada saat tidak ada
pendapatan

57. Menurut David Richardo, pertumbuhan
ekonomi di pengaruhi oleh ….
(1) sistem persaingan bebas
(2) perkembangan teknologi yang modern
(3) pertumbuhan PDB
(4) sektor pertanian yang dominan

52. Rina adalah pengusaha butik. Pada akhir
tahun 2012 terdapat catatan keuangan aset
Rp250.000.000 dan utang Rp50.000.000.
Kondisi keuangan pada akhir tahun 2013 aset
sebesar Rp475.000.000 dan utang menurun
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58. Karakteristik pasar persaingan monopolistik
adalah ….
(1) barang yang dijual berbeda corak
(2) setiap orang sangat mengetahui keadaan
pasar
(3) Penjualnya banyak sekali
(4) barangnya sangat heterogen
59. Transaksi yang pencatatan di sebelah debet
dalam neraca pembayaran adalah ….
(1) kegiatan impor
(2) kegiatan ekspor barang
(3) investasi penduduk ke luar negeri
(4) penerimaan hibah dari pihak luar negeri
60. Yang merupakan tujuan jangka menengah
dari kegiatan manajemen adalah ….
(1) target pemasaran
(2) jumlah produksi dalam setiap tahun
(3) keuntungan yang diperoleh perusahaan
(4) perekrutan karyawan baru
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