Kemampuan IPS SPMB 2005
WAKTU
: 150 Menit
JUMLAH SOAL : 75 Soal
Keterangan :
Mata Ujian SEJARAH
nomor 01 sampai dengan nomor 20
Mata Ujian GEOGRAFI
nomor 21 sampai dengan nomor 40
Mata Ujian EKONOMI
nomor 41 sampai dengan nomor 60
Mata Ujian IPS TERPADU
nomor 61 sampai dengan nomor 75
Tipe Soal
: IPS A - 2005
SEJARAH
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 01 sampai dengan nomor 02.
01. Zaman prasejarah ditandai oleh pola
kehidupan
gotong royong, terutama pada zaman ....
(A) Paleolithikum
(B) Neolithikum
(C) Logam
(D) Megalithikum
(E) Besi
02. Hasil budaya yanag manakah yang termasuk
akulturasi sebelum pengaruh India datang?
(A) Menara Mesjid Kudus
(B) Sekaten di kraton Yogyakarta dan Surakarta
(C) Candi Borobudur
(D) Pura di Bali
(E) Seni membatik
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 03.
03. Krisis ekonomi dunia (Malaise) pada tahun
1929
melanda Indonesia dan memacu pergerakan
nasional menjadi lebih radikal
SEBAB
Banyak perkebunan dan perusahaan yang
melakukan pemecatan tenaga kerja sehingga
jumlah penganggur meningkat.
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 04 sampai dengan nomor 05.
04. Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam
paksa dibawah ini ada yang tidak benar, yaitu ....
(A) Penduduk menyediakan sebagian tanahnya
untuk penanaman tanaman dagang yang
dapat dijual di pasaran Eropa
(B) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam
tanaman dagang tidak melebihi pekerjaan
yang diperlukan untuk menanam padi

(C) Pembebasan pajak bagi tanah yang
disediakan untuk tanaman dagang
(D) Penduduk desa akan mengerjakan tanahtanah mereka dibawah pengawasan kepalakepala pribumi
(E) Bagian tanah penduduk yang disediakan
untuk tanaman dagang dengan diberi uang
ganti rugi
05. Di daerah-daerah yang tidak terlalu mendapat
pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha, namun
pengaruh kebudayaan Islam lebih meresap dalam
masyarakat:
(A) Jawa Tengah dan Aceh
(B) Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah
(C) Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten
(D) Banten, Sumatera Barat, dan Sulawesi
Selatan
(E) Aceh, Banten dan Jawa Tengah
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 06.
06. Tindakan pemerintah Inggris yang tidak
mengenal perikemanusiaan, antara lain
pembunuhan di kota Amritsar (1919), dan diikuti
dengan penganiyaan, hukuman mati, dan
sebagainya, menyebabkan Mahatma Gandhi
menganjurkan kepada rakyat India agar:
(1) Jangan menyekolahkan anak-anaknya ke
sekolah pemerintah
(2) Jangan mau memberikan suaranya dalam
pemilihan untuk dewan-dewan daerah
(3) Jangan mau membeli barang-barang dari
Inggris
(4) Orang-orang India yang masuk tentara
Inggris meninggalkan pos-posnya
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Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 07 sampai dengan nomor 08.

Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 11 sampai dengan nomor 14.

07. Revolusi Prancis mendapat pengaruh dari ideide
Perang Kemerdekaan Amerika karena:
(A) Anti absolutisme dan feodalisme
(B) Anti feodalisme dan liberalisme
(C) Anti liberalisme dan nasionalisme
(D) Mendukung nasionalisme
(E) Mendukung pengakuan hak azasi manusia

11. Istilah ZOPFAN(Zona of Peace, Freedom and
Neutrality) menunjuk kepada satu kesepakatan
yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tahun
1971 antara negara-negara yang bergabung dalam
ASEAN. Kesepakatan itu mengandung makna
bahwa ASEAN:
(A) Tidak ingin mengalami penjajah kembali
dalam bentuk apapun
(B) Tidak ingin masuk salah satu Kubu MIliter
(C) Ingin menyebar-luaskan konsep kenetralan
mereka dan perdamaian dunia ke negaranegara lain
(D) Tidak ingin pihak luar ikut campur tangan
dalam wilayah negara anggotanya
(E) Perlu tetangga yang cinta damai dan turut
mendukung cita-cita PBB

08. Pengertian “From Cape Town to Kairo” dalam
percaturan politik imprerialisme di Afrika adalah:
(A) Pertentangan antara Inggris dan Perancis
(B) Garis yang memisahkan kekuasaan Inggris
dan Perancis
(C) Perjalanan dunia Living Stone menjelajahi
Afrika
(D) Upaya Inggris untuk membulatkan
jajahannya dari Utara ke Selatan
(E) Upaya Perancis untuk menembus pedalaman
Afrika
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 09 sampai dengan nomor 10.
09. Perjanjian Nanking (1824) berakibat luas bagi
Cina, yaitu:
(1) Bangsa Cina menjadi setengah jajahan dari
bangsa Eropa
(2) Kebebasan berdagang bangsa Cina
berkurang
(3) Cina menanggung beban utang untuk ganti
rugi
(4) Bangsa barat selain Inggris juga menguasai
seluruh pelabuhan Cina
10. Dalam perjanjian Konstatinopel tahun 1887
(Suez Canal Convention) antara lain dikemukakan
sebagai berikut:
(1) Terusan suez harus tetap terbuka untuk
semua jenis kapal dagang negara mana pun
baik dalam keadaan damai maupun perang
(2) Dalam keadaan perang terusan suez tertutup
bagi semua jenis kapal, selain kapal-kapal
Mesir dan Inggris
(3) Dilarang mengadakan blokade atau
serangan terhadap terusan Suez
(4) Mengingat jasa Ferdinand de Lesseps yang
menggali terusan Suez, maka Prancis
memperoleh hak istimewa di Prancis

12. Akibat ditawannya Presiden Soekarno dan
Wakilnya Muh. Hatta oleh tentara Belanda pada
aksi militernya yang kedua, maka Presiden
Soekarno memberikan kepada Syafrudin
Prawiranegara untuk mengadakan PDRI.
Syafrudin
waktu itu menjabat sebagai ....
(A) Menteri Pertahanan
(B) Menteri Luar Negari
(C) Menteri Keamanan
(D) Menteri Kemakmuran
(E) Menteri Dalam Negeri
13. Dari berbagai peninggalan sejarah, salah
satunya
yang sering dianggap sebagai tanda adanya satu
dinasti atau kerajaan adalah ....
(A) Menhir
(B) Sarkofagus
(C) Lingga
(D) Artefak
(E) Dolmen
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14. Ajaran Lao Tze tentang Wu Wei menyatakan
tidak melakukan apa-apa, yang mengandung
arti ....
(A) semua tidak boleh menyimpang dari fungsi
tempatnya
(B) jadilah Kepala Negara, Menteri, Bapak dan
anak yang baik
(C) kutukan kepada anak yang tidak mau
tunduk kepada orang tuanya
(D) menjalankan kewajiban masing-masing
sesuai dengan konsep “Kau pu shio”
(E) tidak berbuat sesuatu yang bertentangan
dengan kodratnya
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 15.
15. Perdebatan yang berkepanjangan di
Konstituante di tahun 1959 dalam memutuskan
masalah UUD telah mendorong pimpinan TNI
AD mendesak Presiden Soekarno agar secepatnya
membubarkan parpol-parpol
SEBAB
Perbedaan pandangan antara kekuatan politik di
Konstituante dinilai oleh pimpinan TNI AD dan
sebagian pimpinan politik, telah mengarah
kepada perpecahan nasional.
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 16.
16. Penemuan penting di Universitas Pensylvania
dalam bidang teknologi Amerika Serikat pada
tahun 1946, sangat berpengaruh terhadap
kehidupan umat manusia abad 20 dan abad 21.
Penemuan itu adalah ....
(A) main frame computer
(B) mesin pesawat jet yang melebihi kecepatan
suara
(C) vaksin anti TBC
(D) bahasa computer Cobol
(E) mesin kereta api berkecepatan tinggi
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 17.

Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 18 sampai dengan nomor 19.
18. Tokoh-tokoh Wali Songo yang banyak
berperan menyebarkan agama Islam di wilayah
Jawa Tengah antara lain adalah ....
(A) Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria
(B) Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan
Gunung Jati
(C) Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Giri
(D) Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan
Gunung Jati
(E) Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang
19. Sistem tanam paksa atau Cultuur Stelsel yang
diusulkan Van de Bosch akhirnya pada tahun
1870.
Di bawah ini adalah sebab-sebab diakhirinya
Sistem Tanam Paksa, kecuali ....
(A) kritik dari kalangan Parlemen Belanda
khususnya dari kaum Liberal
(B) kritik-kritik dari Multatuli dalam karangan
yang berjudul Max Hevelaar
(C) revisi kontitusi di Belanda pada tahun 1848
(D) praktek Sistem Tanam Paksa telah
diselewengkan
(E) pajak hasil bumi sudah tidak
menguntungkan lagi
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 20.
20. Batu tulis Calcutta dikenal sebagai sebuah
batu
bersejarah yang ....
(1) terdapat di Calcutta berisi raja-raja di Indonesia
(2) memuat raja Airlangga pada waktu
melarikan diri dari kepungan musuh
(3) berisi perkembangan agama hindu di pulau
Jawa dan terbawa ke Calcutta
(4) menyusun sejarah kerajaan berdasarkan
kronologi

17. Dengan tercapainya persetujuan Paris pada
tanggal 23 Januari 1973, Republik Vietnam dan
Amerika Serikat secara resmi meminta Indonesia
ikut serta dalam suatu komisi pengawasan
gencatan senjata di Vietnam Selatan
SEBAB
Dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945
dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di
muka bumi ini harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
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GEOGRAFI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 21 sampai dengan nomor 26.

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 27.

21. Garis Pada peta topografi yang
menghubungkan
titik-titik yang ketinggian sama disebut ...
(A) Isoseista
(B) Isohyet
(C) Isahaline
(D) Isobar
(E) Kontur

27. Kadar garam pada air laut ditentukan oleh ....
(1) Penguapan
(2) Curah hujan
(3) Banyaknya air tawar yang masuk
(4) Dalamnya laut

22. Salah satu keunggulan pembuatan peta dengan
simbol titik adalah ....
(A) Dapat memperhatikan penyebaran
fenomena secara visual
(B) Besar kecilnya titik merefleksikan kuantitas
(C) Penggambarannya sederhana
(D) Waktu yang diperlukan tak terlalu lama
(E) Tak perlu alat bantu untuk
menginterpretasinya
23. Tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada
citra disebut ....
(A) Situs
(B) Wahana
(C) Rona
(D) Pola
(E) Citra
24. Di bawah ini yang termasuk tenaga endogen
yaitu ....
(A) Tektonik, vulkanik dan masswating
(B) Gempa, pelapukan dan vulkanik
(C) Tektonik, vulkanik dan gempa bumi
(D) Erosi, masswating dan denudasi
(E) Pelapukan, denudasi dan sedimentasi
25. Jika dari suatu stasiun gempa tercacat
gelombang primer (P) yang pertama terjadi pukul
05.36.12 WIB dan gelombang sekunder (S)
pertama tercatat pukul 05.42.42 WIB, maka jarak
episentral pada kejadian gempa tersebut adalah ....
(A) 3.500 km
(B) 4.000 km
(C) 4.500 km
(D) 5.000 km
(E) 5.500 km
26. Danau Poso, Towuti dan Singkarak menurut
terjadinya termasuk danau ....
(A) Kaldera
(B) Kawah
(C) Vulkanik
(D) Tektonik
(E) Karst

Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 28 sampai dengan nomor 33.
28. Gunung Muria mempunyai ketinggian sekitar
1.700 m suhu udara di puncak gunung tersebut
jika diketinggian 0 m = 27 0 C ....
(A) 14.93 0 C
(B) 15,89 0 C
(C) 15,98 0 C
(D) 16,80 0 C
(E) 16,98 0 C
29. Garis yang membatasi jenis flora dan fauna
daerah peralihan dengan flora dan fauna Indonesia bagian timur disebut garis ....
(A) Weber
(B) Wallace
(C) Isohalin
(D) Isobar
(E) Isoseista
30. Dari hasil sensus tahun 1990 jumlah penduduk
di Kelurahan Sukarajin, sebanyak 4.735 jiwa
terdiri dari penduduk usia 0-14 tahun = 1941 jiwa
usia 15-64 tahun = 331 jiwa, sehingga beban
ketergantungan di kelurahan tersebut adalah ....
(A) 88%
(B) 90%
(C) 92%
(D) 94%
(E) 96%
31. Penduduk D.I. Yogyakarta tahun 2000
berjumlah
2,8 juta. Tingkat kelahiran 1,5% dan tingkat
kematian 1%. Pertambahan penduduk alami
tahun 2000 di D.I. Yogyakarta adalah ....
(A) 2.800
(B) 14.000
(C) 28.000
(D) 42.000
(E) 58.000
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32. Dilihat dari pola keruangannya, paling sedikit
ada 3 unsur utama desa, yaitu ....
(A) Daerah, penduduk, dan tata kehidupan
(B) Daerah, dusun, dan tata kehidupan
(C) Penduduk, dusun, dan daerah
(D) Tata kehidupan, dusun, dan daerah
(E) Norma, daerah, dan dusun
33. Studi kasus dua daerah dalam melakukan
interaksinya, daerah A wilayah pedesaan
penghasil sumber bahan pangan daerah B
wilayah kota industri yang menghasilkan alat
pertanian. Dari hubungan timbal balik gejala
yang mungkin timbul ....
(A) daerah A pengangguran akan besar terjadi
(B) daerah A merupakan wilayah untuk tujuan
urbanisasi
(C) daerah A penduduknya akan semakin kecil
karena migrasi
(D) terjadi proses rulalisasi di daerah B
(E) daerah B dapat dijadikan hinterland daerah A
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 34.
34. Pemusatan pembangunan di Indonesia yang
ditempatkan pada daerah-daerah tertentu
bertujuan menutupi kekurangan daerah
sekitarnya
SEBAB
Kawasan sentral diharapkan mempercepat proses
delapan jalur pemerataan pembangunan.
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 35 sampai dengan nomor 36.
35. Suatu cara yang memberikan hubungan antara
posisi titik-titik di muka bumi dan pada bidang
datar di peta disebut ....
(A) Skala
(B) Legenda
(C) Inset
(D) Proyeksi
(E) Globe

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 37.
37. Lahan sekitar ibukota Kalimantan Tengah
sangat cocok untuk pengembangan perkebunan
tembakau,
SEBAB
pH tanah di sekitar ibukota Kalimantan Tengah
adalah 6,5 atau lebih.
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 38sampai dengan nomor 40.
38 Batuan beku dalam yang terjadi dari resapan
magma di antara 2 litosfer yang berbentuk seperti
cermin cembung disebut ....
(A) Lakolit
(B) Batolit
(C) Diatrema
(D) Sills
(E) Apofaisa
39. Awan yang menjadi pertanda akan turun hujan
adalah ....
(A) awan cirrus
(B) awan stratus
(C) awan cirosnatus
(D) awan cummulunimbus
(E) awan altostratus
40. Kota Bandung pada temperatur 23 0C tiap1 m3
mengandung uap air sebanyak = 18 gram dan
secara maksimummengandung = 25 gram uap
air. Hal ini berarti besarnya kelembaban relatif
adalah ....
(A) 43%
(B) 60%
(C) 70%
(D) 72%
(E) 80%

36. Jarak Yogyakarta - Lombok dapat ditempuh
dengan bus. Apabila dikaitkan dengan aspek
geografi termasuk aspek ....
(A) pola
(B) interaksi
(C) keterjangkauan
(D) diferensiasi area
(E) aglomerasi
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EKONOMI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 41 sampai dengan nomor 55.
41. Selama bulan Juli 2003, suatu perusahaan
menghasilkan pendapatan sebesar Rp 25.000.000,.
Pemilik melakukan pengambilan prive sebesar
Rp 1.300.000,00. Pada tgl. 1 Juli 2003 utang
perusahaan ini berjumlah Rp 6.000.000,00 dan
aktivanya berjumlah Rp 12.000.000,00. Pada tgl.
31 Juli 2003 modal berjumlah Rp 17.000.000,00
dan utangnya berjumlah Rp 6.000.000,00. Jumlah
biaya selama bulan Juli 2003 adalah ....
(A) Rp 18.700.000,00
(B) Rp 18.300.000,00
(C) Rp 15.300.000,00
(D) Rp 12.700.000,00
(E) Rp 12.300.000,00
42. Berikut ini merupakan fungsi uang, kecuali ....
(A) satuan hitung
(B) alat investasi
(C) alat tukar
(D) penyimpan kekayaan
(E) standar pembayaran di masa mendatang
43. Berikut ini adalah karakteristik pasar
persaingan sempurna, kecuali ....
(A) penjual banyak, pembeli banyak
(B) penjual dan pembeli mengetahui keadaan
pasar
(C) barang yang dijual homogen
(D) tindakan seorang penjual/[embe;li dapat
mempengaruhi pasar
(E) elastisitas harga elastis sempurna
44. Semua kurve berikut berbentuk U kecuali
kurve biaya ....
(A) variabel rata-rata (average variable cost)
(B) tetap rata-rata (average fixed cost)
(C) rata-rata (average cost)
(D) marginal (marginal cost)
(E) rata-rata total (average total cost)
45. Barang inferior mempunyai elastisitas ....
(A) permintaan terhadap pendapatan yang
negatif
(B) penawaran yang negatif
(C) pemintaan silang yang negatif
(D) permintaan terhadap pendapatan = 0
(E) penawaran yang positif
46. Apabila harga per satuan barang turun dari
Rp 1.000,- menjadi Rp 800,- menyebabkan
jumlah
barang yang diminta bertambah dari 50 satuan
menjadi 60 satuan maka elastisitas permintaan
barang tersebut ....

(A) elastisitas sempurna
(B) elastis
(C) unitary elastis
(D) inelastis sempurna
(E) inelastis
47. Suatu pasar dengan banyak produsen dan
memproduksi produk yang terdiferensiasi disebut
pasar ....
(A) monopoli
(B) oligapoli
(C) persaingan sempurna
(D) persaingan monopolistik
(E) kartel
48. Pasar monopolitis mengandung pengertian
bahwa ....
(A) situasi pasar persaingan yang didasarkan
pada produksi barang yang bermacammacam
(B) ada sangat banyak perusahaan yang
menghasilkan produk yang sama
(C) ada banyak perusahaan yang memproduksi
bermacam-macam barang
(D) ada beberapa perusahaan yang
menghasilkan produk yang sama
(E) hanya satu perusahaan yang menghasilkan
satu produk barang
49. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi
pendapatan digunakan kurva ....
(A) Philips
(B) Engel
(C) Keynes
(D) Lorenz
(E) Cournot
50. Apabila pendapatan meningkat menyebabkan
jumlah barang X yang diminta berkurang, maka
barang X adalah barang ....
(A) normal
(B) inferior
(C) superior
(D) kebutuhan sehari-hari
(E) mewah
51. “Ceteris Paribus” dalam ilmu ekonomi
mempunyai arti semua faktor yang lain bersifat ....
(A) sama saja
(B) tetap
(C) berubah
(D) sama pentingnya
(E) semua penting
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52. Bila harga suatu barang Rp 1.000.000,jumlah barang yang diminta 20 unit, dan bila
harga turun menajdi Rp 750.000,- jumlah barang
yang diminta 25 unit, maka koefisien
elastisitas ....
(A) in elastis
(B) unitary elastis
(C) elastis
(D) lebih besar dari satu
(E) kurang dari satu

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 58sampai dengan nomor 60.

53. Kalau TR adalah pendapatan total, Q adalah
jumlah barang dan hubungan fungsional antara
TR dan Q adalah TR = 30 + 5Q + 2Q 2
, maka apabila Q bertambah dengan satu satuan
TR akan bertambah dengan ....
(A) 37 satuan
(B) 30 satuan
(C) 15 satuan
(D) 9 satuan
(E) 7 satuan

59. Kurva Indiferensi
(1) menurun dari kiri ke kanan bawah
(2) cembung ke arah titik origin
(3) menunjukkan tingkat kepuasan sama bagi
seorang konsumen
(4) tidak akan saling berpotongan

54. Berikut ini, manakah yang teramsuk biaya
implicit bagi perusahaan?
(A) biaya penyusutan untuk gedung dan mesinmesin milik perusahaan
(B) ongkos sewa mesin fotokopi
(C) pembayaran bahan mentah kepada
perusahaan Y
(D) ongkos angkus produk yang akan dijual
(E) upah untuk tenaga kerja kasar
55. Beriku ini hal-hal yang dianggap benar
berkaitan
dengan biaya produksi, kecuali ....
(A) Kurva AFC berbentuk horizontal
(B) Kurva MC memotong kurva AVC di titik
mini-mum
(C) Kurva TVC naik dari kiri bawah ke kanan
atau dimulai dari titik origin
(D) Kurva AC berada di atas kurva AVC
(E) AC = AFC + AVC
Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 56sampai dengan nomor 57.
56. Besarnya marginal propensity to consume
(MPC)
menentukan besarnya koefisien (angka) multiplier,
SEBAB
MPC adalah berapa konsumsi bertambah karena
bertambahnya tabungan.
57. Dalam pasar persaingan tidak sempurna maka
produsen sebagai price taker,
SEBAB
Dalam pasar persaingan tidak sempurna harga
jual ditentukan oleh produsen tersebut.

58. Dampak negatif inflasi terhadap kegiatan
ekonomi
antara lain dirasakan oleh masyarakat ....
(1) berpenghasilan rendah
(2) berpenghasilan tetap
(3) yang bertindak sebagai supplier
(4) yang bertindak sebagai debitur

60. Yang termasuk fungsi pengorganisasian dalam
suatu badan usaha adalah ....
(1) menetapkan sasaran yang hendak dicapai
(2) mengkoordinir kegiatan bawahan
(3) menetapkan pembagian pekerjaan sesuai
dengan keahliannya
(4) menetapkan pelaksanaan kegiatan
perusahaan
Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 61 sampai dengan nomor 62.
61. Kalimat ketiga alinea pertama wacana di atas
mempunyai objek ....
(A) “eksportir”
(B) “para eksportir”
(C) “mete”
(D) “mete gelondongan dari petani 30%”
(E) “mete gelondongan”
62. Pada kalimat pertama alinea ketiga wacana di
atas kata sesudah “dengan ...” merupakan
keterangan bagi ....
(A) “Pada tahun 1997”
(B) “Ekspor mete gelondongan”
(C) “Ekspor mete gelondongan dari Sulawesi
Selatan”
(D) “mencapai 6.000 ton”
(E) “mencapai”
63. Di negara tujuan ekspor barang dagangan
dalam
wacana di atas mempunyai berbagai jenis
tanaman andalan untuk ekspor, kecuali ....
(A) kapas
(B) teh
(C) jute
(D) cengkih
(E) kelapa
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64. Di propinsi dalam wacana di atas pada abab XVI
pernah terbentuk kerajaan yang berpusat di ...
(A) Palopo
(B) Makassar
(C) Maros
(D) Bone
(E) Luwuk

IPS TERPADU
Text 1
Harga mete gelondong di Sulawesi Selatan naik tajam, dari Rp 1.400,00 menjadi Rp 8.750,00 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Para
eksportir berani membeli mete gelondongan dari petani 30 % lebih tinggi dari harga yang ditentukan
oleh pabrik-pabrik pengolahan mete dalam negeri.
Mete gelondongan terutama diekspor untuk memenuhi industri mete di India yang merupakan produsen
olahan terbesar di dunia. Untuk mengatasi perolehan mete dari petani akibat persaingan harga, pabrikpabrik pengolahan mete dalam negeri diharapkan menggunakan bahan baku mete dari kebun sendiri
pal-ing sedikit 50%.
Pada tahun 1997, ekspor mete gelondong dari Sulawesi Selatan mencapai 6.000 ton dengan nilai 7,36
juta dolar Amerika. Dibandingkan dengan ekspor tahun 1995 yang mencapai 12.500 ton dengan nilai
11,5juta dolar Amerika, ekspor 1997 mengalami penurunan.
65. Jika kenaikan tajam harga mete gelondongan
di Sulawesi Selatan bersamaan dengan
merosotnya nilai tukar rupiah terdapap dolar
Amerika sebesar 60%, maka harga mete tersebut
dalam dolar Amerika mengalami ....
(A) kenaikan 200%
(B) kenaikan 175%
(C) kenaikan 150%
(D) penurunan 10%
(E) penurunan 15%
Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 66 sampai dengan nomor 68.
66. Arti yang paling tepat kata terakhir alinea ke-1
adalah ....
(A) tidak menurut peraturan tidak
(B) memenuhi syarat
(C) melalui calo
(D) tanpa izin
(E) tanpa visa
67. Kata meledak pada kalimat terakhir alinea ke1mengandung makna konotatif.
SEBAB
Kata meledak bersinonim dengan kata meletus

68. Proses kepulangan warga negara Indonesia
seperti diuraikan pada wacana paling tepat
disebut ....
(A) urbanisasi
(B) migrasi nasional
(C) migrasi nasional
(D) migrasi internasional
(E) remigrasi
69. Migran Indonesia menuju Malaysia sebagian
besar
menggunakan jujur ilegal.
SEBAB
Sebagian besar migran Indonesia ke Malaysia
mengeluh karena jalur resmi memakan waktu
lama dan biaya tinggi.
70. Jika setiap hari dalam minggu terakhir bulan
Oktober 1998 pasti ada orang Indonesia yang
menunggu untuk diantarkan pulang dari Malaysia ke Dumai (D orang), ke Batam (B orang), dan
Tanjung Pinang (T orang), dan diketahui bahwa
D + 3B + 7T = 5.100, maka nilai minimum B
adalah ....
(A) 1
(B) 3
(C) 7
(D) 9
(E) 10
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Text 2
Pihak Imigrasi Malaysia mengemukakan bahwa sampai 30 Oktober 1998 telah mencatat 144.500
warga asing yang meninggalkan Malaysia lewat Pelabuhan Malaka dan yang paling banyak berasal
dari Indonesia.
Rata-rata per hari kantor imigrasi harus melayani 5.000 orang, padahal dalam keadaan normal kantor
tersebut rata-rata melayani 500 orang. Sejak minggu terakhir bulan Oktober 1998, sekitar 5.000 orang
Indonesia menunggu untuk diantar pulang ke Dumai. Setelah pulang lewat Dumai mereka pulang lewat
Batam dan Tanjung. Kepulangan warga Indonesia yang meledak ini sejalan dengan pengampunan
pemerintah Malaysia kepada mereka yang masuk secara ilegal.
Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 71 sampai dengan nomor 75.
71. Kata berimbuhan ke-an dalam wacana yang
berfungsi sebagai predikat terdapat pada kata
....
(A) ketujuh kalimat pertama
(B) kedelapan kalimat pertama
(C) kedua belas kalimat pertama
(D) pertama kalimat pertama
(E) ketiga dari belakang alinea kedua
72. Terhadap kalimat ke-2 alinea pertama dapat
dikemukakan pernyataan berikut ....
(A) Kata “sekarang” harus diganti “pada saat ini”
(B) Kata “adalah” dan “bahwa” dapat
dihilangkan tanpa merusak struktur kalimat
(C) Kata “adalah” daat dihilangkan tanpa
mengubah makna kalimat
(D) Penulisan “pasal” dapat diganti dengan
“fasal”
(E) Kata “memenuhi” dapat dihilangkan

74. Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia
berawal
propinsi tempat pabrik dalam wacana di atas.
pendudukan Jepang dimulai dari kota ....
(A) Balikpapan
(B) Tarakan
(C) Samarinda
(D) Bontang
(E) Pulau Bunyu
75. Di negara anggota ASEAN yang disebut
dalam
wacana di atas memiliki pusat penelitian
internasional jenis tanaman ....
(A) tebu
(B) jagung
(C) tembakau
(D) abaca
(E) padi

73. Di propinsi tempat pabrik yang disebut dalam
wacana di atas pernah berdiri kerajaan tertua di
Indonesia. Kerajaan itu adalah
(A) Mulawarman
(B) Mataram
(C) Adityawarman
(D) Kutai
(E) Tarumanegara
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Text 3
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terancam kehilangan kesempatan menguasai pasar ekspor amoniak.
Pasalnya adalah bahwa produk amoniak yang ada sekarang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Potensial amoniak yang digarap PKT kini sebanyak 330.000 sampai 360.000 ton per tahun. Untuk itu,
produksinya perlu ditingkatkan hingga 2.500 ton per hari, yaitu produksi yang membutuhkan dana 160
juta dolar Amerika. Jika pasar ekspor tidak dipenuhi, negara-negara lain seperti Philipina, Taiwan, dan
Jepang siap mengisisnya.
Kemampuan PKT dengan 4 unit pabrik yang ada menghasilkan urea 1.725 to per hari. Produk sebesar
itu kini diserap untuk kebutuhan dalam negeri.

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 71 sampai dengan nomor 75
71. Kata berimbuhan ke-an dalam wacana yang
berfungsi sebagai predikat terdapat pada kata
(A) ketujuh kalimat pertama
(B) kedelapan kalimat pertama
(C) kedua belas kalimat pertama
(D) pertama kalimat pertama
(E) ketiga dari belakang alinea kedua
72. Terhadap kalimat ke-2 alinea pertama dapat
dikemukakan pernyataan berikut ....
(A) Kata “sekarang” harus diganti “pada saat ini”
(B) Kata “adalah” dan “bahwa” dapat
dihilangkan tanpa merusak struktur kalimat
(C) Kata “adalah” daat dihilangkan tanpa
mengubah makna kalimat
(D) Penulisan “pasal” dapat diganti dengan
“fasal”
(E) Kata “memenuhi” dapat dihilangkan

74. Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia
berawal propinsi tempat pabrik dalam wacana di
atas. pendudukan Jepang dimulai dari kota ....
(A) Balikpapan
(B) Tarakan
(C) Samarinda
(D) Bontang
(E) Pulau Bunyu

75. Di negara anggota ASEAN yang disebut
dalam
wacana di atas memiliki pusat penelitian
internasional jenis tanaman
(A) tebu
(B) jagung
(C) tembakau
(D) abaca
(E) padi

73. Di propinsi tempat pabrik yang disebut dalam
wacana di atas pernah berdiri kerajaan tertua di
Indonesia. Kerajaan itu adalah
(A) Mulawarman
(B) Mataram
(C) Adityawarman
(D) Kutai
(E) Tarumanegara
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