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PETUNJUK UMUM
7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk bertanya atau meminta penjelasan
kepada siapa pun tentang soal-soal t1jian. termasuk
kepada pengawas ujian.

1. Sebelum mengerjakan soal, telitilah kelengkapan
nomor dalam berkas soal ini. Tes Bidang studi IPS
ini terdiri atas 60 soal dari 4 bidang i1mu, yaitu
Sejarah 15 soal, Ekonomi 15 soal, Geografi 15 50al,
dan S05iologi 15 soal.

8. Selama ujian berlang5ung, Anda tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian.

2. Bacalah dengan cermat aturan dan tata cara
menjawab setiap tipe soal!
3. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian
yang tersedia sesuai dengan petunjuk yang
diberikanl
4. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong
dalam berkas soal untuk keperluan corat-coret.
Jangan menggunakan lembar jawaban ujian untuk
keperluan corat-coret.
5. Selama ujianberlangsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan alat hitung dalam segala bentuk.·

9. Waktu ujian yang disediakan adalah 60 menit.
10. HarElP diperhatikan agar lembar jawaban ujian tidak
kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek.

ne
t

11.Setelah ujian selesai, Anda diminta tetap duduk
sampai pengawas selesai mengumpulkan lembar
jawaban ujian. Anda dipersilahkan keluar ruang
setelah mendapat isyarat dari pangawas untuk
meninggalkan ruang.
12.Jawaban yang benar diberi skor +4, jawaban
kosong diberi skor 0, dan jawaban yang salah diberi
skor -1.

b.

6. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi dalam segala
bentuk.

h-

la

13. Penilaian didasarkan atas petolehan skor pada
setiap bidang i1mu. Dleh sebab itu, Anda jangan
hanya menekankan pada bidang i1mu tertentu (tidak
ada bidang i1mu yang diabaikan).

14421

.m

4t

14.Kode naskah ini:

Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERNYATMN, SEBAB, dan ALASAN yang disusun
secara berurutan. Pilihlah
(A) jika pemyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
(B) jika pemyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan
sebab akibat
(C) jika pernyataan benar, alasan salah
(0) jika pernyataan salah, alasan benar
(E) jika pernyataan dan alasan, keduanya salah

w

PETUNJUK B

. Pilih jawaban yang paling banal' (A, B, C, OJ atau E)

w

PETUNJUK A

w

PETUNJUK KHUSUS

PETUNJUK C

. Pilihlah
(A) jika jawaban (1), (2), dan (3) benar
(B) jika jawaban (1) dan (3) benar
(C) jika jawaban (2) dan (4) benar
(0) jika jawaban (4) saja yang benar
(E) jika semua jawaban benar

.
DOKUMEN RAHASIA
Dilarang keras memperbanyak dan menjual kepa,da umum tanpa seizin Direktorat Jenderal Pendidikan linggi

,

TES BIDANG STUDIIPS
BIDANGILMU
TANGGAL

WAKTU
JUMlAHSOAL

Keterangan

: SEJARAH, EKONOMI, GEOGRAFI, DAN SOSIOLOGI
: 13JUNI2012
:60MENIT
:60
: SEJARAH nomor 1 sarnpai dengan nomor 15
EKONOMI nomor 16 sarnpai dengan nomor 30
GEOGRAFI nornor31 sampai dengan nomor45
SOSIOLOGI nomor 46 sarnpai dengan nornor 60
SEJARAH
(D) menuntut adanya pemilu langsung bagi
anggota Volksraad dari golongan.
Bumiputera.
(E) menuntut kepada Belanpa agar Indonesia
\l diberi parJemen yang mandiri.

ne
t

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab saal namar 1
sampai dengan nomarS!

keluargadan pergaulan.
pergal1ran dan penalaran.
penalaran dan daya ingat.
pergau.., dan daya ingat.
pendidikan dan per§fulan.

h-

la

4. Penyebab kegagalan sistem sewa tanah yang
diperkenalkan oleh Raffles pada awal abad XIX di
Hindia Belanda adalah ...
.

(C)
(D)

(f)

w

w

Gowa harus rnengakui hak rnonopoli vae
atas perdagangan rempah-rempah di
Makassar.
kerajaan Bone diakui sebagai negara
berdaulat yang terpisah dari kerajaan Goa.
sernua bangsa Eropa tidak diperbolehkan
rnendirikan koloni di wilayah Gowa.
voe tidak harus rnembayar biaya perang
yang rnerugikan pihak Gowa dan Bone.
voe diizinkan membangun benteng-benteng
pertahanan di wilayah Goa dan Bone.

w

(8)

.m

2. Akibat pe~anjian Bongaya antara vae dan Sultan
Hasanuddin pada tanggal 18 November 1667
adalah ...
~ (A)

3. Tujuan diajukannya petisi Soetardjo dalam sidang
Volksraad pads tahun 1937 adalah '"

(A)

(A) adanya perlawanan penguasa tradisional
yang berusaha melindungi rakyatnya.
(B) sistem sewa tanah dianggap sangat
merugikan pegawai pernerintah koloniaJ.
(e) tanah penduduk dikuasai oleh para
pengusaha swasta yang memiliki modal
besa~
.
(D) belum dikenalnya sistem ekonorni uang di
kalangan penduduk priburni.
(E) rakyat tidak ingin tanahnya disewa oleh
pemerintah kolonial dengan harga murah.

4t

(A)
(8)
"(C)
(D)
(E)

b.

1. Faktor penentu keberhasilan rnanusia belajar dari
sejarah adalah '"

mempe~uangkan

kemudahan bagi berdirinya
partai-partai. politik.
(B) menolak.ke~ijakan pem.erintah Belanda
merekrut tentera pribumi.
.
(C) mendorong dibentuknya aliansi antifasis
untuk menghadapi serangan Jepang.
© 2012 Direktorat Jenderal Pendidika.n Tinggi
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5. Tujuan pernbentuka~rsh911 Plan pasca-Perang
Dunia II adalah ... oMJA
(Olet;OJi-;)
.7 rumch,
l;-

L) .f/J/q

,~" r/IIIII

(A) menata kernbali tata ekonorni dunia setelah
v
perang.
\fB) rnembantu pembangunan ekonomi Eropa
Barat setelah perang.
'Vi(C) mernberi bantuan modal kepada negaranegara berkernbang.
(D) mernbendung perluasan pengaruh
Iiberalisrne di kawasan Erop~
(E) rnempertahankan dominasi Eropa di Asia
Afrika.

Ha/aman 1 da.n 8

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal noma! 6
sampai dengan nomor 10f

\1(1)
(2)

6. Perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
di Iingkungan pejabat pemerintahan menjadi salah
satu penyebab terjadinya reformasi di Indonesia.

(3)

...;

~ (4)

SEBAB
Perbuatan KKN selain melanggar pnnsip keadilan
j~ga merugikan kepentingan sosial-ekonomi rakyat

Indonesia.

12. Mengapa peranan militer dalam pemerintahan
Orde Baru sangat dominan?

\j

7. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam
pertama di Indonesia.

X

(1)

TNI ditetapkan sebagai stabilisator
pembangunan.
(2) TNI berperan sebagai dinamisator
pembangunan.
\J (3) ABRI menjadi kekuatan politik utama rezim'
Soeharto.
-J (4) ABRI ikut terlibat ,dalam tlidang keamanan
nasiona!.

ne
t

SEBAB
Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia
melalui anggota keluarga bangsawan Demak.

8. Manusia pads masa perundagian sudah memiliki
~

b.

kepandaian membuat peralatan dari logam.
SEBAB

~KaPitalisme pe.rtama kali diamit dan dipe~uangkan

.m

SEBAB
Kapitalisme merupakan salah satu paham yang
diusung dalam revolusi Amerika.

f'

w

~

J

w

10.Huruf hie'roglyph merupakan salah satu
peninggalan peradaban kuno Mesir. '..1

14. Penyebab kegagalan industri pesawat terbang di
Indonesia adalah ...

w

SEBAB
Tulisan kuno yang tertua di dunia ditemukan di
Mesir. '"

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal noma, 11
sampai dengan nomor 151
11. Bukti bahwa masyarakat Indonesia pada masa
Hindu Buddha memiliki kearifan lokal dalam
,
...
menerima kebudayaan asing adalah ...

mundurnya Habibie sebagai direktur utama ,
PT Dirgantara.
.J (2) kurangnya dukungan finansial dari pemerintah
pasea reformasi.
.J (3) lemahnya manajemen perusahaan BUMN.
,(4) adanya pembatasan impor suku cadang
pesawat terbang.
(1)

(

© 2012 Direktorat JEmderal Pendidik~n Tinggi

sistem pemerintahan dalam negara RIS
sangat birokratis dan kurang aspiratif.
'J (2) bentuk negara RIS lebin banyak mewakili
kepentingan de/egasi Be/anda pada'waktuKMB.
\. ! (3) Belanda tidak mematuhi hasit keputusan
KMB tahun 1949.
\)' (4) rakyat di daerah tidak puas terhadap b~ntuk
pemerintahan hasil KMB.
(1)

4t

~- oleh golongan pengusahaAmenka.

13.Alasan ditinggalkannya bentuk negara RIS untuk
kernbali ke NKRI pada tahun 1950 adalah ....

la

Teknologi peleburan logam sudah ada pada masa
perundagian.

h-

f'

fungsi candi~candi di Indonesia sangat '
berbeda dengan fungsi eandi di India.
pada umumnya candi di Indo~sia berfungsi
sebagai tern pat peribadatan dan makam.
candi-candi di Indonesia dibangun'oleh orang
Indonesia dan brahmana dan India.
pada umumnya struktur dan ornamen candi
di Indonesia menyesuaikan dengan alam
dan budaya Nusantara.

-

Hafaman 2 dan 8

(3) adanya upaya n~gara-negara Barat untuk
menanamkan pengaruh politiknya di limur
Tengah. "
...
(4) terjadinya konfJik antara elit politik dan rakyat
di limur Tengah yang sulit dimediasi oleh
perwakilan PBB.

15. Latar belakang timbulnya gerakan demokratisasi
di negara-negara Timur Tengah adalah ...
(1)
(2)

sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak
menghargai hak asasi manusia. -.l
sebagian besar masyarakat Timur Tengah
menuntut pemerintahan kekhalifahan. !'
EKONOMI

campur tangan pemerintah. X
keputusan produsen.
keputusan konsumen.
kerja sarna antara masyarakat dan
pemerintah. x'"
(E) mekanisme penentuan harga.

20.Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu
\.. barang dan perbaikan cara memproduksi barang
tersebut akan memengaruhi pasar. Pengaruh
tersebut dicerminkan oleh kurva permintaan ...
-...J

(A) bergeser ke kanan dan .kurva penawaran
bergeser ke kanan.
(B) bergeser ke kanan dan kurva penawaran
bergeser ke kiri.
(C) bergeser ke kiri dan kurva penawaran
bergeser ke kanan.
(D) bergeser ke kiri dan kurva penawaran
bergeser ke kiri. X
(E) bergeser ke kiri dan kurva penawaran tetap.

4t

(A)
(B)
(C)
(D)

ne
t

yang diminta masyarakat terus
bertambah. sedangkan ketersediaan baja (sebagai
bahan baku pembuatan mobil) semakin sulit.
maka penyelesaian terhadap persoalan ini
diserahkan kepada ...

b.

,/j~mlah mobil

la

!ffi'ialam sistem ekonomi kapjtalis m\lrni. ketika

v(A) Ali mengorbankan satu unit barang B sebagai
trade off dari tambahan konsumsi barang A
sebesar dua unit.
(B) Tambahan konsumsi barang A menyebabkan
marginal utility Ali menurun. 7<.
(C) Ali mengorbankan satu unit konsumsi untuk
'--j
barang B.
(D) Preferensi Ali telah bergeser dari barang A
ke barang B.
i'
(E) Konsumsi Ali terhadap ba"rang B menurun.

h-

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 16
sgmpai dengan nomar 271

w

ketidakterbatasan kebutuhan manusia. "
kelangkaansumber daya ekonomi. .
perilaku manusia yang rasional.
kesetiakaw~man yang tinggi.
optimalisasitujuan.

w

oJ
'"

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

.m

17. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan i1mu
ekonomi adalah~ ..

w

,~ Bila, harga 5uatu barang turun dan mengakibatkan
pendapatan total (TR) perusahaan- turun, maka
barang tersebut dikategorikan sebagai barang
___ yang memiliki pe~~intaa~ .", V
.J:;;- .
q;}(A) elastis sempuma.\JX.-__ ~
G' (B) inelastis sempuma. k ~
(C) elastis.
r)
'.:, I
l1"\lv r,'"
L. y
(D) inelastis. -.~ <".. \ ftl v ~~
(Q .
(E) elastis unitati\q)~ ""
19. Untuk mengonsumsi dua unit barang A, Ali harus
mengorbankan satu unit barang B. Pemyataan
manakah yang paling tepat untuk situasi ini?

j;) 2012

21.Pasar yang dikuasai oleh ~jual.
menawarkan produk yang ~ namun produk
tersebut memiliki beberapa perbedaan ciri yang
khusus disebut pasar .,.
(A)
'J(B)
(C)
(D)
(E)

persaingan sempuma.
persaingan monopolistik.
oligopoli.
monopoli.).(
monopsoni.

Ha/aman 3 dan 8
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2~. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat
, melakukan kebijakan yang bersifat .,.
(A) ekspansif dengan cara menjual SBI dan
SBPU.
(B) ekspansif dengan cara membeJi SBI dan
SBPU.
(C) kontraktif dengan cara menerapkan pajak
progresif.
(D) kontraktif dengan cara menurunkan tingkat
diskonto.
/
~ ':/'Y fi"
? (l
(E) kontraktif dengan cara menaikkan giro...wajib
.. ,
~/'
!,
minimum. <i(lf
/ :;>/1'"
/"
'j
r," .
_v'

27.Pada akhir tahun 2011 jasa servis komputer
"RAKIT" memiliki catatan sebagai berikut. '}\) '2\
• Gaji karyawan Rp17.000.000,00;;.
• Gaji yang belum dibayar Rp2.000.000,00
• Pendapatan servis Rp32.500.000,00
• Biaya perlengkapan servis Rp3.000.000,00 - ,
• Pengambilan prive Rp1.000.000,00 \1'<'iI"

~

-.t

<".

=

\~a
~\
\) -\\)\'1"
( --. :--\

~

,<

w

.m

Iikuiditas.
rentabilitas.
solvabilitas.
rasio modal.
rasio ut~ng.

w

(A)
'.\(B)
(C)
(D)
(E)

organizing.
staffing.
feading.
pfanning.
controlling.

w

25.Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)
terhadap ~at ::m-JJ.ktural merupakan bagian dari
fungsi manajemen ...

(A)
'-, (B)
(C)
(D)
,(E)

(\6. Rekening mahakah di bawah ini yang memiliki sifat
\ ] jika berkurang dicatat di sebelah kredit?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

SEBAB
Angka pengganda pajak lebih kecil daripada angka
pengganda pengeluaran pemerintah.

4t

24.Kemampuan manajemen koperasi dalam
menghasilkan sisa hasil usaha pada tiap akhir
tahun tercermin pada ...

la

oJ" (B) 15
(C) 25
(D) 75
(E) 90

b.

'\ '.

~
.
\\ 28,. Ketika pemerintah meningkatkan penerimaan
pajak, maka pendapatan napional akan turun
sebesar jumlah pertambahan penerimaan pajak
itu sendiri.

h-

(A) 10

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab 80al nomor 281

ne
t

23.Fungsi
konsumsi satu negara adalah
C 10 + 0,75y' Pada saat pendapatan nasional
sebesar 100, maka besamya tabungan adalah ....

Laba servis komputer "RAKIT" adalah ....
(A) Rp11.500.000,00
t\ ~ M -\ \-\
(B) Rp12.500.000,00
(C) Rp14.500.000,OO
(D) Rp15.500.000,00
(E) Rp17.500.000,00

Pendapatan
Penjualan
Peralatan
Modal
Utang dagang

© 2012 DirektoratJenderal Pendidik~n Tinggi

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 29
dan nomor 3D!

29. Hal berikut yang masuk ke dalam penghitungan
Produk Nasional Bruto (PNB) Indonesia tahun
2011 adalah ...

b

n

(1).J gaji yang diterima TKI di Arab Saudi tahun
2011.
(2) penjualan minuman Coca Cola tahun 2011
di Indonesia.\' ~f;l",'-,\',l "
(3)'J hasit panen padi petani di Papua Barat tahun
2011.
(4) penjualan sepatu baru tahun 2011 yang
diproduksi tahun 2010 di Indonesia.

~9. Pada pasar persaingan tidak sempuma, kondisi
. optimum perusahaan ditandai oleh ...
(1)
(2)
(3)
(4)

biaya marginal sama dengan penerimaan
marginal.
harga di atas biaya marginal.
biaya rata-rata menurun.
biaya rata-rata minimum.

Hafaman 4 dari 8

GEOGRAFI

musim tidak beraturan.
suhu udara selalu tinggi.
intensitas penyinaran tinggi.
curah hujan tahunan rendah.
kondisi tanah selalu kering.

.J

\J{A) tidak berada pada ring oftire.

w

w

berada pada daerah konveksi.
tidak memiliki gunungapi aldif. '"
berada pada daerah subduksi.
sarna sekali tidak ada sesar aldif.

w

(8)
(C)
(D)
(E)

.m

33.Faktor yang menyebabkan Pulau Kali~antan
jarang mengalami gempa bumi adalah ...

34.Faktor yang menentukan keefektifan fungsi
hj,qrol9gis hutan adalah ...
(A)
(8)
(C)
(D)
(E)

ketebalan serasah dan tutupan tajuk.
besaran dan tinggi vegetasi hutan.
kekuatandan peran sistem perakaran.
besaran biomasa vegetasi hutan.
keberadaan tajuk dan lantai hutan.

© 2012 Direktorat Jenderal Pendidika~ Tinggi

n

36. Di selatan ekuator, curah hujan Indonesia bagian
barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur
karena .,.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

banyak siklon tropis timur.
a'ngin muson dari arah barat.
banyak terjadi hUjan konveksi.
angin pasat tenggara lembab.
banyak terjadi hujan orografis.

37.A1asan energi matahari berpotensi dikembangkan
sebagai' sumber energi alternatif di Indonesia
adalah ...
(A)
"(B)
(C)
(D)
(E)

4t

\i

(A) terjadi keseimbangan antara gravitasi bumi
dan matahari.
(B) faldor keterpaduan antara rotasi dan revolusi
bumi.
(C) medan magnet bumi menyaring sinar
matahar!.
(D) kondisi lapisan atmosfer bumi sesuai untuk
kehidup~n.
.
eE) lapisan termosfer bumi, dapat mereduksi
p,anas matahari.

r----

la

32.Kondisi ket~raturan sempuma sistem tata surya
yang menjadikan bumi sebagai planet yang dapat
dihuni manusia adalah ...

kelahiran tinggi dan kematian tinggi.
/\
kematian tinggi dan kelahirari rendah.
kelahiran rendah dan kematian rendah. ~.\
migrasi keluartinggi dan kelahiran tinggi. (/ \
kelahiran rendah dan migrasi keluar rendah.

h-

(A)
(B)
(C)
'~D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ne
t

31.Penyebab terjadinya vegetasi savana di Nusa
Tenggara Til11ur adalah .. ,

35. Data kependudukan yang ditunjukkan oleh gambar
piramida penduduk berbentuK batu nisan
memberikan informasi .,.

b.

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 31
sampai dengan nomor 391

selalu panas sepanjang tahun.
intensitas sinar matahari tinggi.
lama penyinaran harian tihggi.
hambatan awan tidak berarti.
absorbsi atmosfir rendah.

3a.Cara yang dilakukan pembuat peta untuk
menggeneralisasi objek adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mempertahankan skala.
memperkecil skala.
menyederhanakan isi.
memperbesar skala.
mengubah ukuran.

39.Salah satu dampak global warming yang lebih
merugikan Indonesia dibandingkan dengan nagara
lain di daerah tropis adalah ...
(A)
(B)
'\/.\ (C)
(D)
(E)

musim hujan tidak beraturan.
cuaca ekstrim sering terjadi.
kenaikan muka air laut lebih tinggi.
banyak pulau yang tenggelam.
frekuensi banjir meningkat.

Halaman 5 dari 8

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor.40
sampai dengan nomor 42!

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 43
sampai dengan nomar 45!

40.lndustri mebel termasuk kategori industri dasar
dan bersifat padat karya.
v

43. Keunikan dan kekhasan suatu wilayah merupakan
hasH interelasi aspek ...

pembentukan organisasi masyarakat peduli
~
bencana."
tlt. (2) mengurangi Iimpasan dengan membuat
VJ
sumur resapan.
(3) menghilangkan kebiasaan membuang
sampah di sungai. "'-J
(4) pemantauan kondisi sungai yang dekat
permukiman.
45. Objek pada citra penginderaan jauh yang memiliki
karakteristik tekstur berbeda adalah ...
(1)
(2)
~ (3)
(4)

w

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 46
sampai dengan nomor 50!
46. Teon sosiologi yang selalu mengalami perubahan
dan penyempumaan menunjukkan bahwa sebagai
i1mu, sosiologipersifat ...
(A)
(B)
(C)
(D)
~ (E)

statis. \
empiris.
teontis.
non-etis.
kumulatif.

47.Sosialisasi yang bertujuan agar anggota
masyarakat memahami makna tertib sosial
adalah ...
.
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perke.bunan dan hutan.
perkotaan dan perdesaan.
lautan dan daratan.
perkantoran dan industri.

SOSIOLOGI

w

w

.m

4t

SEBAB
Pendekatan kelingkungan dapat menjelaskan
hubungan manusia dengan Iingkungan sekitar.

(1)

ne
t

42. Kajian pengaruh peningkatan aktivitas penduduk
kota terhadap tingkat pencemaran udara dilakukan
melalui pendekatan kelingkungan. ~

44.Pengelolaan bencana banjir berbasis
pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan
melalui ...

b.

SEBAB
Faktor jarak antarrumah dan kepadatan bangunan
menentukan pola sebaran permukiman. .J

J ..J

la

41.Analisis tetangga terdekat dapat digunakan untuk
menentukan pola sebaran permukiman
mengelompok di daerah pegunungan. ."

(1) Iingkungan alam.
(2) penduduk.
(3) budaya.
(4) sejarah.

-.J

~.

h-

SEBAB
Dalam proses produksinya, industri dasar
menggunakan peralatan sederhana 'dan
memerlukan banyak tenaga kerja. "\J

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

penggunaan nalurinya untuk berinteraksi.
penciptaan berbagai bentuk perilaku sosial.
pembentukan peran sosialnya sendin.
pengendalian norma-norma sosial.
perilaku sesuai dengan norma yang berlaku..

48. Sebutan status sosial untuk Barrack Obama yang
menjadi presiden melalui pemilu, dan Pangeran
William yang menjadi raja karena ia cucu Ratu
.
Elizabeth II berturut-turut adalah ..,

(A) ascPibed status, achieved status.
(B) achieved status, a~ned status.
v (C) achieved status, ascribed status.
(D) assigned status, ascribed status.
(E) asc~d status, assigned status.
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49. Kebiasaa'n orang tua yang memberikan stigma
kepada seorang anak yang banyak tingkah
sehingga anak tersebut menjadi nakal berkaitan
dengan teori ...

,

53. Pada era globalisasi media internet telah berhasil
menembus batas ruang dan waktu sehingga·
peristiwa yang terjadi di suatu negi3r.a secara cepat
dapat diketahui oleh penduduk di bagian negara
lain. \I

(A) differential association.
(8)
(C)
(D)
(E)

g

anomie.
sosialisasi.
labelling.
imitasi. ~

SEBAB
Berpikir kosmopolitan membuat seseorang tidak
lagi terikat pada tradisi. \I

54.Sebagian pemerintah di nagara maju yang sekuler
melegitimasi perilaku hubungan seksual sejenis,
sedangkan di Indonesia hal tersebut dianggap
sebagai perilaku menyimpang dari norma."\j

50. perolehan kepercayaan masyarakat pada kasus
mobil Kiat Esemka karena walikota Solo
memperkenalkan mobil tersebut dan
menggunakannya sebagai mobil dinas dilakukan
melalui ...

A

ne
t

SEBAB
Perilaku yang dianggap menyimpang dari norma
di suatu masyarakat bisa dianggap tidak
menyimpang pada masyarak~t lain. V

(A) promosi.

b.

pengalaman.
otoritas.
pribadi.
media.

SEBAB
Berakhirnya konflik justru dapat memperburuk
ketegangan mendasar di dalam masyarakat.

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 56
sampaidengannomor60!

SEBAB
Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang
pertama diterima oleh individu untuk menjadi
an9gota masyarakat. ""-.l

w

~

.m

4t

51. SOsialisasi anak dalam keluarga inti dilakukan
dengan melibatkan ayah, ibu, dan saudara
kandung yang berperan sebagai agen. V

la

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 51
sampai dengan nomor 55!

55. Konflik dalam tataran tertentu dapat membantu
mempererat ikatan kelompok yang terstruktur
secara longgar.

h-

(8)
V (C)
(D)
(E)

w

56. Lembaga sosial yang mengawasi dan mengatur
.1slta kelaliYan w ~masyaraka.!- adalah
lembaga...
-

w

52. Lembaga agama berfungsi memperkuat perasaan
dan ide kolektif yang menjadi pedoman untuk
berperilaku baikbagi masyarakat. ..J

(1)
(2)
(3)
...j (4)

SEBAB
Semua umat beragama berusaha menunjukkan
identitas sosialnya dan memperlakukan kelompok
lain yang tidak seagama sebagai lawan. "I-

57.Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya
integrasi sosial adal.ah ...
I

(1) adanya toleransi terhadap kelompok atau
kebudayaan lain.
oJ (2) adanya musuh bersama dari luar.
'J (3) terjadinya perkawinan campuran.
(4) terbentuknya organisasi politik oposisi.

'-J

A
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perkawinan.
ekonomi.
pendidikan.
hukum.
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58~Menurut Alax'inkeles, ciri-ciri manusis modem
'iadalah...'
lebih b~rorientasi pada masa depan daripada
masa latlu. '.l
meyaki~i adanya tuhan.
terbukalterhadap perubahan. ~
i(4} memilikl modal untuk membuat penemuan
,
baru·'I!:

:(1)
"
"(2)
! (3)

60. Mobilitas sosial vertikal pada masyarakat modem
ditentukan oleh faktor-faktor antam Jain ...

~

~

(1)
(2)
J (3)
(4)

.J

status sosia!.
status ekonomi.
pendidikan.
transportasi.

...

59::Kondisi yans tepat untuk menghindari konflik
:,antarsuku~an antaridentitas keagamaan
'i;
,'Iadalah ...
:1

perbed~an sosial atas usaha yang dicapai.
:(2) keblnek~an suku bangsa. "
(3) kesetar,an unsur budaya. "
(4) tolerans! antarkelompok..,J

ne
t

;(1)

:11

I

b.

"I',

'I,

la

if
n

i

:!

I,'I

h-

!:
I'

w

w

w

.m

4t

,:1

'.','
;

,':
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