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14.Kode naskah ini:

PETUNJUK KHUSUS

PETUNJUK B

Pilih jawaban yang paling benar (A, B, C, 0, atau E)

w
w

PETUNJUK A

Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERNYATAAN, SEBAB, dan ALASAN yang disusun .
secara berurutan. Pilihlah
(A) jika pemyataan benar, alasan banar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
(B) jika pemyataan benar, alassn banar, tetapi keduanya tidak manunjukkan hubungan
sebab akibat
. (C) jika pemyataan benar, alasan salah'
(D) jika pemyataan salah, alasan benar
(E) jika pemyataan dan alasan, keduanya salah

w

1

7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk bertanya atau meminta penjelasan
kepada siapa pun tentang soal-soal upan, termasuk
kepada pengawas ujian.
8. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian.
9. Waktu ujian yang disediakan adalah 60 menit.
10. Harap diperhatikan agar lembar jawaban ujian tidak
kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek.
11. Setelah ujian seles,ai, 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.
13. Penilaian didasarkan atas perolehan skor pada
setiap bidang Hmu. Dleh sebab itu, Anda jangan
hanya menekankan pada bidang ilmu tertentu (tidak
ada bidang ilmu yang diabaikan).

1. Sebelum mengerjakan soal, telitilah kelengkapan
nomor dalam berkas soal ini. Tes Bidang Studi IPS
ini terdiri ateis 60 soal dari 4 bidang i1mu, yaitu
Sejarah 15 soal, Ekonomi 15 soal. Geografi 15 soal,
dan Sosiologi 15 50al.
2. Bacalah dengan cermat aturan dan tata cara
menjawab 5etiap tipe soal!
3. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujlan
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 ujian. berlangsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan alat hitung dalam segala bentuk.
6. Selama ujianberlangsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi dalam segala
bentuk.

PETUNJUK C

Pilihlah
(A) jikajawaban (1), (2), dan (3) benar
(B) jika jawaban (1) dan (3) benar
(C) jika jawaban (2) dan (4) benar
(D) jika jawaban (4) saja yang benar
(E)' .jik~ semua jawaban benar

DOKUMEN RAHASIA
Dilarang keras memperbanyak dan menjual kepa'da umum tanpa seizin Direktorat Jenderal Pendidikan 1in~gi
(
I,

,,'
II,

TES BIDANG STUDI IPS
BIDANGILMU
TANGGAL

WAKTU
JUMLAHSOAL

Keterangan
1

:SEJARAH. EKONOMI,'GEOGRAFI, DAN SOSIOLOGI
: 13JUNI2012
:60MENIT
:60

: SEJARAH nomor 1 sampai dengan nomor 15
EKONOMI nomor 16 sampai dengan nomor 30
GEOGRAFI nomor 31 sampai dengan nomor 45
SOSIOLOGI nomor 46 sarnpai dengan nornor 60
SEJARAH

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 1
sampai dengan nomor 5f

ne

t

(D) menunjukkan bahwa penjajahan yang
dilakukan oleh Belanda tidak sesuai dengan
politik Etis.
(E) memberi pedoman tata kehidupan berbangsa dan bernegata bagi bangsa
Indonesia setelah rnerdeka.

keluarga dan pergaulan.
pergaultiln dan penalaran.
penalaran dan daya ingat.
pergaulan dan daya ingat.
pendidikan dan pergaulan.

la

4. Tujuan peringatan hari Pahlawan di Indonesia
setiap tanggal 10 November adalah untuk
mengenang pertempuran antara ...

.m

4t

2. Alasan Sultan Banten menyambut baik
kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596
adalah ...

h-

(A)
(B)
~
(D)
(E)

b.

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

w

w
w

(A) Belanda hanya berkonsentrasi pada masalah
perdagangan.
(B) Belanda akan memberi bantuan persenjataan kepada Banten.
(C) Van Neck lebih mengutamakan kerjasama
dagang yang baik.
(D) kedatangan Belanda untuk mengadakan
perjanjian persahabatan.
(E) hUbungan Banten dengan Portugis sedeng
mengaJami ketegangan.
p"r k """ . ~

(A) pernuda pejuang Indonesia dan tentara
Sekutu di Semarang.
(B) pasukan Belanda dan pejuang Indonesia di
Semarang.
(C) pasukan Jepang dan pemuda Indonesia di
Jakarta.
pejuang pemuda Indonesia dan tentara
Sekutu di Surabaya.
(E) pasukan Belanda dan pasukan Sekutu di
Batavia.

®

5. TUjuan pembentukan Masyarakat Ekonorni Eropa
(MEE) adalah .,.

@

3. Tujuan Jr. Soekamo menulis Inc!O[Jfil$iE1Menggygat
pada tahun 1930 adalah ...

(8)

mengajak· rakyat Indonesia ~.~nganrJkat
Belanda.
(B) membuktikan proses penjajahan Belanda
sangat merug.ikan dan harus segera diakhiri.
(C) mengajak partai~partai politik bersatu dan
berjuang bersama untuk mengusirpenjajah
Belanda.

(e)

®

s~Jli.atamelawan penjajah
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(D)
(E)

melindungi kepentingan ekonomi negaranegara Eropa..
mempersatukan rakyat Eropa dalam suatu
nation state.
memperkokoh nasionalisme masyarakat
Eropa. ¥..
menghadapi perluasan produk-produk Korea
dan Cina. '(
mempercepat penguasaan alat tukar
ekonomi dunia.

Ha/aman 1 dari 8

(1) fungsi candi-candi di Indonesia sarna
dengan fungsi candi di India.
(2) candi-candi di Indonesia berfungsi sebagai
tempat peribadatan dan makam. v
candi-candi di Indonesia dibangun oleh orang
Indonesia dan brahmana dari India."'<' .
(4) beberapa candi di Indonesia berfungsi
sebagai sarana pemujaan kepada arwah
v
leluhur.

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

6. Perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
di Iingkungan pejabat pemerintahan menjadi salah v
satu penyebab terjadinya reformasi di Indonesia.
SEBAB
Perbuatan KKN melanggar prinsip keadilan dan
menghancurkan kepentingan sosial-eksnomi
rakyat Indonesia.
7. Fatahillah merupakan tokoh Islam yang berhasi/
membantu Demak dalam mengembangkan
agama Islam di wi/ayah Jawa Barat.
v

12.Kebijakan politik-ekonomi yang menonjol pada
masa awal pemerintahan Orde Baru adalah ...
(1)

menggalakkan impor produk-produk dari
Belanda. '
(2) melindungi produk-produk domestik terhadap
perluasan industri Jepang.
(3) menolak bantuan modal dari negara-negara
Barat.
(4) memberlakukan undarrg-undang Penanaman Modal Asing (PMA).

0l

ne

b.

la

V

S.M. Kartosuwirjo adalah...

4t

SEBAB (bI'i.uc:.t)
Manusia pad a masa food ~f1.athering sudah
mengenal pembaeian peran dan peke~aarf.

13. Tujuan gerakan separatis DlfTlI yang dipimpin oleh

h-

8. Manusia pra-aksara mulai mengenal kehidupan
menetap pada masa food gathering. ...J... {;-'I

t

SEBAB
~
Masyarakat Jawa Barat pada masa kerajaan ""!- .
Pasundan masih menganut keyakinan animismedlnamlsme.

\1""_1

w
.m

9. Pada abad XV-XVI te~adi revolusi perdagangan
yang mendorong pertumbuhan kapitaJisme di
Eropa Barat.

SEBAB
Pada akhir abad XV bangsa Eropa telah
menemukan jalur perdagangan ke dunia Timur
melalui laut.

w
w

1

cq3)

10.8angsa Yunani-Romawi Kuno telah mewariskan
dasar-dasar peradaban modern. v f1)\
SEBAB
\!J
Pada era Yunani-Romawi Kuno i1mu pengetahuan
telah berkel11bang dengan baik. v
Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 11
sampai dengan nomor 151

(1)
(2)

(3)
(4)

©2012 DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi

membentuk negara Daulat Islam Indonesia.
memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia..... .
memperbaiki nasib umat Islam di Indonesia.
mendirikan negara Islam Indonesia.

14. Faktor-faktor yang memengaruhi PElrkembangan
transportasi di Indonesia adalah ."
(1) aktivitas perdagangan. . . . . (2) kekuasaan bangsa asing.,--,
(3) perkembangan industri\(4) perJindungan hak paten.

©

15.Faktor-faktor yang memengaruhi kemajuan
ekonomi India, Cina, dan Brasil adalah ...

r_~-(j)

~)

(3)

(4)
11.Bukti bahwa masyarakat Indonesia pada masa
Hindu Buddha memiliki kearifan lokal dalam
menenma kebud~yaan asing adalah ...

.

pemberdayaan.potensi ekonomi lokal secara
maksimal. V'"
peningkatan ekspor dan pembatasan impor.
pemanfaatan potensi ekonomi lokal untuk
kesejahteraan rakyat.
pengutamaan sumber daya manusia lokal
untuk memegang kendali ekonomi.

Ha/aman 2 dari 8

EKONOMI

t

21. Komponen angkatan kerja terdiri atas penduduk
usia kerja yang ...

4t

17.Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan i1mu
ekonomi adaJah ...

o

ne

(A) pengeluaran dari perusahaan ke rumah
tangga dan aliran barang dari perusahaan ke
rumah tangga.
(B) pendapatan. dari perusahaan ke rumah
tangga dan aliran pengeluaran dari
perusahaan ke rumah tangga.
~ AC)~endapatan dari rumah tangga ke
-gerusahaan. dan.-aliran pengeluaran dari
perusahaan ke rumah tangga.
1 2)
(D) pendapatan dari perusahaan ke rumah
tangga dan aliran barang dari perusahaan ke
rumah tangga.
(E) pendapatan dan pengeluaran dari rumah
tangga ke perusahaan dan dari perusahaan
ke rumah tangga.

w
w

~

.m

(A) ketidakterbatasan kebutuhan manusia.....
(8) kelangkaan sumber daya ekonomLv(C perilakU.. manusia yang rasiena!.
(D kesetiakawanan yang tinggi.
) optimalisasi tUjuan.

18.Utilitas konsumen akan maksimum apabila kurva
indiferensi ...

w

1

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

.(A) berpotongan dengan garis anggaran.
(8) berada di atas garis anggaran.
(C) menyinggung garis anggaran.
(D) berada (ji bawah garis anggaran.
(E) berpotongan dengan kurva utilitas total.

=

produk
19.8i1a AP = produk rata-rata dan MP
margiDal, produksi total akan maksimum pada
saat ....
'
,

(A)
(8)
(C)
(D)

AP>MP
AP<MP
AP=Q
MP>Q
(E) MP=Q

(A) bekerja.
' .
(B) bekerja dan menganggur. v
(C) bekerja, menganggur, dan mereka yang
besekolah.
(D) bekerja, menganggur, mereka yang
bersekolah, dan ibu rumah tangga.
(E) bekerja, menganggut, mereka yang
bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya
yang berhalangan secara permanen.

b.

7

la

16 Jika membaca secara seksama diagram alur·
mengenai hUbungan antara rumah tangga dan
perusahaan, maka yang muncul adalah aliran ...

20. Kenaikan selera masyarakat te~hadap suatu
barang danperbaikan cara memproduksi barang
tersebut akan memengaruhi~~sar. Pengaruh
tersebut dicerminkan oleh kurva pe~~taan ...

h-

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 16
sampai dengan nomor27/

j\lllo

"""I':I"~ .

2). Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat
melakukan kebijakan yang barsifat ...

@
(B)

(C)
(D)
(E)

v

ekspansif dengan cara menjual S81' dan
SBPU.
ekspansif dengan cara membeli S81 dan
SBPU.
x. .
kontraktif dengan cara menerapkan pajak
progresif.
kontraktif dengan cara menurunkan tingkat
diskonto. -I...
kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib
minimum.

""f:'!!. ~
~
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",f(~
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Ha/aman 3 dari 8

,,~

I'

23.Bila perekonomian sudah mencapai fullemployment, namun permintaan barang dan jasa
masih terus meningkat, maka hal tersebut akan
menyebabkan .,.

(A) deflationary gap.
over-employment.
depresi ekonomi.
crowding-oul.
revaluasi.

Harga pokokpenjualan UD MAJU sebesar ....
(A) Rp6.000.000,OO
I$"
-\(
(B) Rp7.500.000,OO
(C) Rp8.500.000,OO
;( . ", ~O
~ Rp9.000.000,OO
Ie:, ~
~ Rp11.500.000,OO v
/). C- := f;::.

24.Menurut tingkatannya, Pusat Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (PKPRI) dikategorikan sebagai
koperasi ...

ne

t

serba usaha.
fungsional.
sekunder.
produksi.
primer.

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal noma, 28/

b.

..; Kondisi pulang pokok (breakevent) te~adi pada X
saat penerimaan total sama dengan biaya total.

w
.m

4t

(A) semua karyawan perusahaan harus memiliki
standar kompetensi.
(B) semua operasi perusahaan mengacu pada
target yang menjadi tujuan.
(C) sebagian manajer perusahaan boleh
menYU$un anggaran operasional.
(0) semua Iini produksi dalam perusahaan
berada di bawah satu komando direksi.
(E) sebagian manajer perusahaan boleh
menetapkan standar ke~a dan upah tenaga

la

25.Contoh penerapan sistem management by
objective adalah ...

ke~a.

26.Jurnal berikut yang merupakan jurnal penutup
rekening P~ pada akhir periode
adalah ...
(A) Pendapatan Bunga di debet; Kas di kredit.
(B) Pendapatan Bunga di debet; Biaya di kredit.
(C) Pendapatan Bunga di debet; Laba-rugi di
kredit.
(O) Kas di debet; Pendapatan Bunga di kredit.
(E) Laba-rugi di detJet; Pendapatan Bunga di
kredit.

'(l-

28. Pada saat tambahan penerifuaan sama dengan v
tambahan biaya karena bertarhbahnya produksi
LJ~atu unit, maka terca p.ailah kondi~"\
pulang pokok (breakevent):
f' \ .
~
SEBAB
N~~~'

h-

(A)
(B)
(C)
(0)
(E)

w
w

1

(B)
(C)
(0)
(E)

27.UD MAJU selama tahun 2011 memiliki catatan
.., ~o
sebagai berikut.
• Persediaan awal Rp2.500.000,OO'
• Gaji karyawan Rp4.000.000,OO
"»0 .
• Pembelian Rp7.500.000,OO
--'
• Retur pembelian'-Rp1.500.000,OO; .+1 f\':)
• Persediaan akhir Rp11iliO.OOO,OO
• Penjualan Rp17.500.000,OO
f\J\,q+ 'Pix.( -~\,::.

-

'\ t.

....,.'it-..

M Co "=

t-A. v--

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal noma, 29
dan noma,30/

29. Penghimpunan dana melalui perbankan sering
menghadapi risiko ...
(1) likuiditas.
(2) suku bunga.
(3) kredit macet.
(4) modal.
30. Berdasarkan diagram alur kegiatan ekonomi dua
sektor antara rumah tangga dan perusahaan,
kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga
adalah ...
.l<,c:.. •
.(1)../ menyediakan faktor produksi untuk
dimanfaatkan oleh sektor perusahaan.
,,~, (2) • memanfaatkan faktor produksi dari sektor
perusahaan.
(3)v-membayar harga barang dan jasa kepada
sektor perusahaan.
(4) mendapat imbalan dari sektor perusahaan
berupa harga barang dan jasa. .

\.3!/

------------

© 2012 Direktorat Jeryderal Pendidikan Tinggi

Halaman 4 dari 8

GEOGRAFI
Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 31
sampai dengan nomor391

(C) angka kematian awal tahun· dan jumlah
penduduk akhir tahun.
(D) jumlah penduduk pada akhir tahun dan angka
kematian bayi.
(E) angka kematian dan jumlah penduduk
pertengahan tahun.

31.Penyebab terjadinya vegetasi savana di Nusa
Tenggara Timur adalah ...

c!

36.Di selatan ekuator, curah hUjan Indonesia bagian
barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur
karena .,.

@

banyak siklon tropis timur. .........
(8) angin muson dari arah barat. v
(C) banyak terjadi hujan konveksi.
(D) angin pasat tenggara lembab. '"
(E) banyak terjadi hujan orografis. r-

r---------V

t

32.Lapisan debu kosmis menghambat pancaran
energi matahari yang menuju permukaan bumi
karena ...

ne

(A) memantulkan sinar ultraviolet.
(B) menyerap sinar ultraviolet.
(C) membiaSkan sinar ultraviolet.o/
(D) menyerap sinar inframerah.
(E) memantulkan sinar inframerah.

(A) setiap erupsi (Usertai gempa berkali-kaJi./

(B)

w
w

.m

4t

energi gempa dilepaskan secara bertahap.
(C) cadangan energi gempa vulkanik sangat
besar.
(D) jumlah gunung api banyak dan tersebar
merata.
(E) pasca gempa tektonik selalu disusul erupsi
gunung api.
34.Secara hidrologis, keberadaan hutan mendukung
upaya konservasi sumberdaya air karena ...
(A) mempertahankan keberadaan air.

(a) mengendaJikan potensi air.
(C) meningkatkan rasapan air. v
(D) menjamin kelestarian air..
(E) menjaga kuaJltas air.--..
35. Faktor yang digunakan untuk menentukan angka
kematian kasar. (crud,e mortality rate) penduduk
di suatu wilayah adalah ...

(A)
(8)
(C)
(D)

h-

33. Frekuensi getaran gempa vulkanikjauh lebih tinggi
dibandingkandengan gempa tektonik karena ...

la

b.

37.Pemanfaatan sumberdaya flir sungai untuk
menghasilkan energi perlu dikembangkan di
Indonesia karena ...

w

1

(A) musim tidak beraturan.
(8) suhu udara selalu tinggi.
intensitas penyinaran tinggi.
curah hUjan tahunan rendah.
kondisi tanah selalu kering.

(E)

topografi kasar dan curah hujan tinggi. .
curah hujan tinggi dan ukuran OAS besar. ";"
jumlahnya banyak dan tersebar merata.
ketinggian bervariasi dan beraJiran deras.
debit aliran basar dan banyak air terjun.

38. Judul peta harus dituJis dengan ukuran huruf yang
relatif lebih besar karena ...
(A) berada di bagian atas.
(8) berisi informasi umum.
(C) harus tampak dominan.
~) informasi tema olama.
) memenuhi unsur keindahan.

39.,salah satu dampak global wanning yang lebih
merugikan Indonesia dibandingkan dengan nagara
lain di daerah trapis adalah ...
(A) musim hujan ti~ak beraturan.
(8) cuaca ekstrem sering terjadi."><'
. (C) kenaikan permukaan air laut lebih tinggi.
(D) banyak pulau yang tenggelam.
(E) frekuensi banjir meningkat.

(A) angka kern-atian akhir tahun dan jumlah
penduduk awa,l ta~un.
(B) jurnlah penduduk pertengahan tahun dan
angka kematian bayi.

@2012 Direktorat JEmderaJ Pendidikan Tinggi

Ha/aman 5 dari 8

.....

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

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab 80a/ nomor 43
8ampai dengan nomor 45!

40. Rencana pendirian pabrik semen di suatu wilayah
memerlukan peta geologi dan peta jaringan v
transportasi.

43. Karakteristik wilayah yang menefrikan wilayah
~l3:dalah ...
(1) menunjukkan kondisi fisik tertentu.
(2) merupakan wilayah yang dinamis.
(3) merupakan kawasan homogen.
(4) pada umumnya terdapat di pusat kota.

~

44.Perlakuan manusia pad a lingkungan yang
mengakibatkan terjadinya bencana adalah ...

41.Perkembangan kota ditentukan oleh jumlah
penduduk desa-desa di sekiternya.

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

SEBAB
Penduduk desa sangat menentukan arah dan
kecepatan perkembangan suatu kota.

berkebun sayuran di lereng pegunungan
budidaya hutan tanaman industri.
pembangunan rumah sepanjang sungaL
pengembangan agroforestry.

t

Pabrik semen harus dekat dengan sumber bahan
baku dan memiliki kemudahan dalam
memasarkan hasil produksi.
J

w
.m

4t

h-

la

b.

45.Unsur interpretasi yang digunakan untuk
mengidentifikasi objek persawahan melalui foto
udara adalah ...
42.Prinsip korologi yang memadukan prinsip .J
persebaran, interelasi, dan deskripsi merupakan
(1) rona dan asosiasi.
elri dari geografi modern.
(2) bentuk dan situs."
SEBAB
(3) ukuran dan rona.
(4) teksturdan pola. v
Korologi merupakan prinsip geografi yang mengkaji
hubungan timbal batik antarfenomena geografi.

SOSIOLOGI

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soar nomor 46
sampai dengan nomor 50!

w
w

1

ne

SEBAB

46.Teori sosiologi yang selalu mengalami perubahan
dan penyempumaan menunjukkan bahwa sebagai
i1mu, sosiologi bersifat ...
,L~ statis.

l@Y empiri$.
(C) teoritis.
(D) non-etis.
(E) kumuhJtif.
47.Sebutan untuk pedesaan dengan eiri ketradisionalannya, hubungan yang akrab, mendalam,
dan saling mengenal, menurut Ferqi!1c:m.sJ Tennies,
adalah ...
-.----,. ~_.. .
- -~--~-._-

@ 2012 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

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

kelompok primer.
kelompok sekunder.
gemeinschaft.
gesse/schaft.v
kelompok aeuan.

48. Penggolongan penduduk atas dasar perbed.aan
ras, agama, jenis kelamin, protesi, suku bangsa,
dan sebagainya merupakan konsep dari ...

@
(B)
(C)
(D)
(E)

stratifikasi sosia!.
kalas sosia!. .
tingkatan sosia!.
diterensiasi sosia!.
mobilitas sosia\.
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49. Berikut ini adalah unsur-unsur lembaga sosial yang
berfungsi untuk membedakan satu lembaga sosial
dengan lembaga sosiallainnya, kecuali ...

53. Fungsi lembaga keagamaan adalah mempersatukan komunitas mternal mengenai keyakinan
v
dalam nilai-nilai keagamaan.

SEBA8

(A) kemampuan beradaptasi dengan Iingkungan

Lembaga keagamaan termasuk general institution
yang terdapat pada semua masyarakat dunia.
54.Meskipun modernisasi tidak sarna dengan
westernisasi, kata modernisasi sering dikaitkan v"
dengan perubahan sosial budaya yang te~~
dalam masyarakat.
\...Jj
SEBAB

50.Cara pand~ng sosiologi dalam melihat permasalahan prostitusi yang tidak mendasarkan
pada baik-buruknya, namun dengan menjelaskan
fakta secaraanalitis, disebut ...

t

ne

b.

(A) empiris.
(8) teoretis.
(C) kumulatif.
(@ non-etis.
(E) sosialis.

Perubahan ke arah masyarakat modern tidak
harus berperilaku seperti orang barat; yang penting
adalah berperilaku dan bersikap rasional, hemat,
menghargai waktu, dan berkerja keras, tanpa
menghilangkan jati diri sebagai bangsa.

.

4t

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 51
sampai dengan nomor55!

h-

la

55.Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan
terlarang di kota-kota besarterus meningkat dari
V
waktu ke waktu.

SEBAB

w
w

.m

51. Sosialisasi anak dalam keluarga inti dilakukan
dengan melibatkan ayah, ibu, dan saudara
kandung yang berperan sebagai agen. (;.\

~

Sosialisasi primer adalah sosialisasi· yang
pertama diterima oleh individ~ untuk menjadi
anggota masyarakat.

w

1

masyarflkat.
(8) simbol sosial yang memiliki makna tertentu. ')I,
(C) tata tertib yang bertujuan untuk mengatur
keperluan bersama.'X
(D) ideologi yang menuntun sikap dan perilaku
para anggotanya. "'fI
(E) alat-alat kelengkapan dalam memenuhi
kebutuhan anggotanya.

52.Musuh yang berasal dari luar masyarakat
merupakan ancaman yang seeara efektif dapat v
mempersatuketn masyarakat yang terpecah belah.
SEBAB
Konflik akan meningkatkan soliditas sebuah
kelompok yang mengalami disintegrasi.

Penggunaan narkotika bukan merupakan bentuk
perilaku menyimpang yang lebih bersifat adaptif
dengan perkembangan keadaan.

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 56
sampai dengan nomor 601

56. Unsur-unsur penentu terjadinya komunikasi
sebagai salah satu syarat terjadinya interaksi
dalam masyarakat adalah ...
(1)
(2)
(3)
(4)

pesan.
komunikator.
komunikan.
umpan balik.v"

57.Sosialisasi formal dan informal yang bertujuan
membentuk pertumbuhan pribadi anak sesuai
dengan sistem nilai dan norma dalam masyarakat
adalah ..,
(1)
(2)
(3)
(4)
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SEBA8

demokratis.
represif.
otokratis.
partisipatoris.
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v

58. Dalam konsep stratifikasi sosial, dasar untuk
pembedaan individu ke dalam kelas sosialsecara
hierarkhis adalah ...
(1)
(2)
(3)
(4)

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

perbedaan jumlah anak.
statussosiaJ. v
perbedaan etnis.
'--Y
pendidikan. \..

'[1

berbeda dengan yang sebelumnya."
berbeda tempat -kejadiannya. @
berbeda dan berpola. "
berbeda dan tidak berpola.

59.Kondisi yang tepat untuk menghindari konflik
antarsuku dan antaridentitas keagamaan
adalah ...

m
\..5/

t

perbedaan sosial atas usaha yang dicapaLv
kebinekaan suku bangsa.V'
kesetaraan unsur bUdaya. . . . toleransi antarkelompok. v

w
.m

4t

h-

la

b.

ne

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

w
w

1

60. Fenomena dalam masyarakat dapat dikatakan
telah mengalami perubahan sosial apabila
memenuhi syarat antara lain ...
...
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