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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 
 

MATA UJI  : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN  

HARI/TANGGAL  : KAMS/21 MARET 2013 

WAKTU  : 09.45-11.15 

 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan ganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban  

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau alat 

bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  
 

I. PILIHAN GANDA 

 

1. Di bawah ini merupakan suatu proses kejiwaan dimana seseorang merasa tertarik kepada 

seseorang/sekelompok orang karena sikap, penampilan, perilaku, tindakan, kewibawaan, 

kepandaian, yaitu …. 

a. Imitasi 

b. Empati 

c. Identifikasi 

d. Motivasi 

e. Simpati 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 
KODE : A.04-U 

UTAMA 
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2. Seorang anak tidak hanya lebih mengetahui peran yang harus dijalankan, tetapi telah 

mulai mengetahui peran yang harus dijalankan oleh orang lain dan dengan siapa ia 

berinteraksi, misalnya dalam permainan sekolah ia mengetahui peran-peran yang 

dijalankan oleh orang lain. Peranan anak tersebut adalah…. 

a. Play Stage 

b. Game Stage 

c. Sosialisasi 

d. Kontak sosial 

e. Agen sosial 

 

3. Interaksi yang dilaksanakan oleh Ketua RW sedang berbicara dihadapan warga dalam 

memberikan penjelasan rencana program kerja, kerja bakti dan kegiatan lainnya, 

disebut…. 

a. Interaksi antara individu dengan kelompok 

b. Interaksi antara individu dengan individu 

c. Interaksi antara kelompok dengan kelompok 

d. Interaksi antara kelompok dengan individu 

e. Interaksi sepihak 

 

4. Seseorang yang menyukai kegiatan yang mencakup pemikiran, pengorganisasian dan 

pemahaman. Karakternya suka menganalisis,  selalu ingin tahu dan independen termasuk  

ke dalam tipologi keperibadian…. 

a. Realistis 

b. Investigasi 

c. Konvensional 

d. Sosial 

e. Artistik 

 

5. Dampak positif pelaksanaan politik etis masa pemerintahan kolonial Belanda dalam 

bidang Transmigrasi adalah…. 

a. Meningkatnya kesehatan penduduk 

b. Terjadinya pengaturan pengairan 

c. Lahirnya golongan terpelajar Indonesia 

d. Terjadinya pemerataan penduduk 

e. Meningkatnya kesejahteraan rakyat indonesia 

 

6. Salah satu penyebab gagalnya serangan Sultan Agung (kerajaan Mataram) terhadap 

kekuasaan Belanda di Batavia  adalah…. 

a. Terjadinya penghianatan oleh Dipati Purbaya 

b. VOC membakar persediaan makanan milik Mataram 

c. VOC memiliki persediaan gudang makanan 

d. Pasukan Mataram  tidak memiliki pemimpin lapangan yang baik 

e. Terbunuhnya pemimpin Mataram yang bernama Dipati Puger 

 

7. Semboyan penjelajahan bangsa Portugis yang berbunyi “Glory” memiliki makna…. 

a. Mencari kekayaan 

b. Mencari kejayaan 

c. Menyebarkan agama Kristen 

d. Mencari kejayaan 

e. Menyebarkan faham peodal 
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8. Pendiri Sarekat Dagang Islam yang berdiri dengan tujuan mempersatukan para pedagang 

pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing adalah …. 

a. Dr. Sutomo 

b. Muhamad Saleh 

c. Dr. wahidin Sudirohusodo 

d. Dr. Tjipto Mangunkusumo 

e. Haji Samanhudi 

 

9. Tujuan didirikan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 

adalah…. 

a. Menghindari persaingan diantara pedagang-pedagang Belanda sendiri 

b. Menghindari persaingan diantara para pedagang Inggris 

c. Menghindari persaingan diantara para pedagang perancis 

d. Menghindari persaingan diantara para pedagang pribumi 

e. Menghindari persaingan dagang antara Ingris dan Perancis 

 

10. Judul buku yang dikarang oleh Thomas Stamford Raffles pada masa berkuasa di 

Indonesia (1811-1816) adalah…. 

a. Mahabharata 

b. Habis gelap terbitlah terang 

c. History of Java 

d. History of Nusantara 

e. Nagarakertagama 

 

11. Kegiatan bercocok tanam, beternak dan berburu merupakan wujud sistem ekonomi…. 

a. Terpusat 

b. Pasar 

c. Tradisional 

d. Liberal 

e. Sosialis 

 

12. Tindakan yang merupakan suatu kebutuhan  manusia dalam meraih penghargaan 

adalah…. 

a. Mendapatkan jabatan dalam pekerjaan 

b. Mendapatkan kesenangan bathin 

c. Mendapatkan Obat-obatan 

d. Mendapatkan Pakaian dan perumahan 

e. Diterima oleh kelompok lain 

 

13. Jenis kekayaan yang berupa minyak bumi, tambang emas, aspal, gas dan pasir adalah…. 

a. Sumber daya manusia 

b. Sumber daya modal 

c. Sumber daya hayati 

d. Sumber daya alam 

e. Sumber daya produksi 
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14. Permintaan konsumen terhadap barang dan atau jasa yang tidak disertai dengan 

kemampuan untuk membeli adalah…. 

a. Permintaan Potensial 

b. Permintaan efektif 

c. Permintaan Absolut 

d. Permintaan konsumen 

e. Permintaan pengusaha 

 

15. Peran pemerintah sebagai pengelola berbagai sumber daya ekonomi yang menguasai 

hajat hidup orang banyak adalah…. 

a. Konsumen 

b. Pengatur 

c. Agensi 

d. Distributor 

e. Produsen 

 

16. Pengertian dimana jumlah barang dan atau jasa yang siap untuk ditawarkan produsen 

kepada konsumen pada berbagai tingkat harga adalah.... 

a. Penawaran ril 

b. Persediaan 

c. Penawaran individu 

d. Penawaran kolektif 

e. Permintaan pengusaha 

 

17. Kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen, hal ini disebut…. 

a. Produksi 

b. Distribusi 

c. Agensi 

d. Konsumsi 

e. Pasar 

 

18. Konsumen dalam memenuhi kebutuhannya cenderung mencari barang yang berkualitas 

tetapi harganya murah, tindakan yang dilakukan konsumen tersebut merupakan.... 

a. Prinsip Ekonomi 

b. Motif Ekonomi 

c. Tindakan Ekonomi 

d. Sikap hidup 

e. Selera 

 

19. Dampak positif mobilitas naik adalah….. 

a. Membatasi pergaulan 

b. Adanya perasaan kecemburuan 

c. Peningkatan status sosial 

d. Berkurangnya rasa solidaritas 

e. Kesadaran atas segala kekurangan 
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20. Karena dedikasi yang tinggi terhadap lembaga tempatnya bekerja, pak Dedi diangkat 

menjadi kepala bagian Personalia. Pernyataan tersebut termasuk dalam status sosial…. 

a. Ascribed status 

b. Achieved status 

c. Konflik status 

d. Assigned status 

e. Peran status 

 

21. Seorang Kepala Desa karena menyalahgunakan kewenangannya berdampak diturunkan 

dari jabatannya. Pernyataan tersebut termasuk …. 

a. Mobilitas sosial vertikal 

b. Mobilitas sosial vertikal naik 

c. Mobilitas sosial horizontal 

d. Mobilitas sosial horizontal menurun 

e. Mobilitas sosial vertikal menurun 

 

22. Kelompok yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk mengidentifikasi dirinya dalam 

membentuk pribadi dan perilakunya, hal ini merupakan…. 

a. Membership Group 

b. Referensi Goup 

c. Informal Group 

d. Formal Group 

e. Okupasional Group 

 

23. Pengertian dari suatu kelompok yang hidup bersama sehingga merasakan bahwa 

kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama adalah…. 

a. Masyarakat desa 

b. Masyarakat kota 

c. Kelompok masyarakat 

d. Masyarakat setempat 

e. Masyarakat modern 

 

24. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang ada di Ciamis dan sangat bermanfaat bagi 

masyarakat  termasuk dalam kelompok sosial …. 

a. Formal Group 

b. Membership Group 

c. Referensi Group 

d. Okupasional Group 

e. Informal Group 

 

25. Bentuk pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan, sehingga situasi 

kembali seperti semula adalah ….. 

a. Represif 

b. Persuasif 

c. Kondusif 

d. Preventif 

e. Kekerasan 
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26. Lingkungan tempat menimba ilmu atau sekolah bagi pelajar termasuk ke dalam  

kelompok sosial…. 

a. Kelompok sekunder 

b. Kelompok primer 

c. Kelompok masyarakat 

d. Kelompok warga 

e. Kelompok sebaya 

 

27. Berita yang menyebar secara cepat dan tidak berlandaskan fakta, hal ini disebut…. 

a. Perilaku massa 

b. Kerumunan 

c. Gerakan sosial 

d. Desas-desus 

e. Kepanikan 

 

28. Lingkungan suatu patembayan yang merupakan ikatan lahir yang bersipat pokok untuk 

jangka waktu tertentu dan bersipat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka adalah…. 

a. Lingkungan keluarga 

b. Lingkungan ikatan antar pedagang  

c. Lingkungan kelompok kerabat  

d. Lingkungan Rukun Tetangga 

e. Lingkungan kelompok keluarga 

 

29. Pakaian kebaya yang digunakan dalam acara resmi, merupakan milik budaya daerah di 

Indonesia yaitu…. 

a. Budaya Sunda 

b. Budaya Jawa 

c. Budaya Batak 

d. Budaya Bugis 

e. Budaya Makasar 

 

30. Bagian dari unsur- unsur kebudayaan  yang berupa kesenian menurut Kuntjaraningrat 

adalah…. 

a. Bertani 

b. Bahasa 

c. Seni tari 

d. Pakaian 

e. Senjata 

 

31. Jaipongan yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Nusantara, berasal dari 

daerah…. 

a. Jawa Timur 

b. Jawa Barat 

c. Makasar 

d. Papua 

e. Bali 
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32. Wujud kebudayaan menurut Kuntjaraningrat yang bersifat kongkrit adalah…. 

a. Gagasan 

b. Norma 

c. Aktivitas manusia 

d. Nilai 

e. Peraturan 

 

33. Kebudayaan bersifat universal namun kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus. 

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari….. 

a. Peradaban 

b. Wujud kebudayaan 

c. Unsur kebudayaan 

d. Wujud peradaban 

e. Pertentangan kebudayaan 

 

34. Unsur-unsur atau bagian-bagian dari suatu kebudayaan yang halus dan indah, disebut…. 

a. Hedonisme 

b. Komunitas 

c. Liberalisme 

d. Kebudayaan 

e. Peradaban 

 

35. Suatu proses menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok 

lainnya atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya adalah…. 

a. Pengertian Akulturasi 

b. Pengertian Pembauran 

c. Pengertian Difusi 

d. Pengertian Gegar Budaya 

e. Pengertian Sinkretisme 

 

36. Salah satu dampak positif masuknya budaya asing ke Indonesia adalah…. 

a. Hilangnya jati diri budaya bangsa Indonesia 

b. Berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia 

c. Mundurnya kebudayaan Indonesia 

d. Berkembangnya budaya lokal 

e. Berkembangnya budaya barat 

 

37.  Sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya mengikuti garis keturunan dari pihak ayah 

disebut…. 

a. Matrilineal  

b. Bilineal 

c. Parental 

d. Patrilineal 

e. Ambilineal 
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38. Suku bangsa di Indonesia yang masih berada dalam masa kebudayaan bersahaja 

diantaranya adalah…. 

a. Betawi 

b. Sunda 

c. Jawa 

d. Bali 

e. Baduy 

 

39. Negara yang mempengaruhi budaya pakaian gamis yang digunakan oleh masyarakat 

muslim  di Indonesia adalah …. 

a. Negara Cina 

b. Negara Yunani 

c. Negara Inggris 

d. Negara Arab 

e. Negara Jepang 

 

40. Faktor eksternal penyebab keberagaman kebudayaan di Indonesia adalah…. 

a. Pengaruh budaya asing 

b. Perbedaan pola pikir 

c. Perbedaan kecerdasan 

d. Perbedaan rasa 

e. Pengaruh keinginan 

 

41. Kebudayaan yang terdiri dari berbagai corak kebudayaan suku disebut …. 

a. Kebudayaan nasional 

b. Kebudayaan Indonesia 

c. Kebudayaan regional 

d. Kebudayaan global 

e. Kebudayaan bersahaja 

 

42. Bentuk dorongan atau rangsangan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk 

melakukan sesuatu, disebut….. 

a. Simpati 

b. Empati 

c. Mediasi 

d. Abritasi 

e. Motivasi 

 

43. Nilai positif dari keberagaman suku dan budaya bangsa  di Indonesia adalah…. 

a. Menimbulkan kemunduran budaya 

b. Menimbulkan keseragaman prilaku bangsa 

c. Menimbulkan kecemburuan sosial 

d. Menjaga kelangsungan hidup dan fleksibilitas 

e. Merendahkan budaya lokal 
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44. Kerja sama yang pelaksanaannya dengan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang 

atau jasa antara dua organisasi atau lebih disebut …. 

a. Pengertian Kooptasi 

b. Pengertian Bergaining 

c. Pengertian Koalisi 

d. Pengertian Joint Venture 

e. Pengertian Kerukunan 

 

45. Kelompok masyarakat atau orang yang membentuk masyarakat karena adat, disebut…. 

a. Masyarakat kota 

b. Perserikatan 

c. Masyarakat adat 

d. Masyarakat majemuk 

e. Masyarakat terbuka 

 

 

II. URAIAN 

 

46. Tuliskan 3 faktor pendorong dari dalam negeri yang menyebabkan lahirnya pergerakan 

nasional bangsa Indonesia. 

47. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan jasmaniah? 

48. Tuliskan 4 ciri masyarakat kota. 

49. Apakah yang dimaksud dengan kelompok Okupasional? 

50. Apakah yang dimaksud dengan Konsiliasi? 


