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1. Seorang sosiolog berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan beberapa media
massa berkaitan dengan konflik yang sering terjadi di Indonesia. Dengan fenomena
tersebut, , sosiolog menelusuri penyebab terjadinya konflik. Metode yang digunakan oleh
sosiolog tersebut adalah....
A. Kuantitatif
B. Komparatif
C. Induktif
D. Kualitatif
E. Deduktif
2. Akhir-akhir ini sering kita dengar dan saksikan di media massa tentang adanya

kecelakaan lalu lintas sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas
seperti tabrakan antara kereta api dengan mobil tangki BBM di rel Bintaro atau
kecelakaan yang menimpa pengendara motor di jalan layang non tol Casablanca.
Untuk mencegah bertambahnya kasus serupa maka pemerintah harus
melakukan beberapa upaya seperti....
A. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan
B. Meningkatkan kesadaran sosial
C. Melakukan sosialisasi UU Lalu Lintas pada segenap lapisan masyarakat
D. Membuka lebih banyak lagi lapangan usaha bagi keluarga korban
E. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban kecelakaan
3. Perilaku membuang sampah pada tempatnya, memberikan salam ketika bertemu guru
serta memberikan ucapan selamat hari raya, merupakkan contoh dari cara-cara bertindak
yang disukai masyarakat Indonesia sehingga dilakukan secara berulang-ulang.
Berdasarkan kekuatan mengikatnya maka perilaku tersebut merupakan contoh norma....
A. Folkway
B. Usage
C. Mores
D. Custom
E. Law

4. Beberapa fenomena sosial sosial sebagai berikut.
1) Pengemudi mobil ditilang polisi karena memakai jalur busway
2) Seorang anak diskorsing karena terlibat tawuran
3) Pejabat yang terlibat korupsi dihukum penjara
4) Seorang murid diberi peringatan oleh guru karena tidak memakai kaos kaki
Dari contoh tersebut yang termasuk fungsi norma hukum adalah....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 2) dan 4)
E. 3) dan 4)
5. Gejala sosial berikut ini yang menggambarkan adanya keterkaitan antara norma
dengan keteraturan sosial adalah....
A. Rajin belajar meningkatkan prestasi siswa
B. Semakin dalam pemahaman agama seseorang, semakin tinggi tingkat

toleransinya
C. Semakin tinggi ilmu pengetahuan , semakin luas wawasannya
D. Kedisiplinan dalam kehadiran di sekolah membentuk kepribadian disiplin
E. Ketentuan menggunakan helm bagi pengendara motor menurunkan angka
kematian karena kecelakaan lalu lintas
6. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku individu dalam hidup
bermasyarakat. Anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga berpendidikan
tinggi akan mencerminkan karakteristik berpendidikan. Sedangkan anak yang
dilahirkan di lingkungan masyarakat yang kurang baik akan berkepribadian
kurang baik. Kenyataan itu menunjukan bahwa sosialisasi bertujuan untuk
membentuk kepribadian yang sesuai dengan....
A. Perkembangan masyarakat
B. Kebutuhan masyarakat
C. Tindakan masyarakat
D. Budaya masyarakat
E. Perilaku individu
7. Cinta yang sewaktu kecil adalah anak yang pendiam menjadi pandai menari
seperti Girl Band setelah sering menonton pertunjukan Girl Band Korea di
saluran TV kabel. Media sosialisasi yang berperan dalam sosialisasi tersebut
adalah....
A. Sekolah formal
E. Teman sebaya
B. Media massa
C. Keluarga
D. Lingkungan kerja
8. Rieke Dyah Pitaloka melakukan diskusi dengan para pendukungnya tentang "
Pemilu yang Jujur dan Adil" di sebuah gedung pertemuan. Peristiwa tersebut
disebut interaksi sosial karena mengandung unsur-unsur....
A. Kontak primer dan kontak sekunder
B. Kontak sosial dan komunikasi
C. Komunikasi dan tindakan sosial
D. Tindakan sosial dan kontak sosial
E. Tindakan sosial dan interaksi sosial
9. Para murid SD di kota Medan mengumpulkan uang untuk membantu korban
letusan Gunung Sinabung. Interaksi sosial tersebut didorong oleh faktor....
A. Imitasi
B. Identifikasi
C. Simpati
D. Empati
E. Motivasi
10. Dalam proses interaksi sosial, terjadi hubungan timbal balik yang melibatkan
aspek sosial dan kemanusiaan pada kedua belah pihak, seperti emosi, fisik dan
kepentingan. Di dalam interaksi salah satu pihak memberikan stimulus dan
pihak lain memberikan....
A. Reaksi
B. Emosi
C. Pernyataan

D. Kata-kata
E. Bahasa tubuh
11. Beberapa relawan memberikan bantuan makanan dan obat-obatan pada
masyarakat yang terkena banjir di Jakarta. Hubungan interaksi antara para
relawan dengan masyarakat yang mengalami bencana tersebut berbentuk....
A. konsolidasi
B. Kontravensi
C. Akomodasi
D. Kompetisi
E. Kerjasama
12. Perbuatan menghasut, berkhianat dan provokasi baik secara sembunyi maupun
terang-terangan adalah perilaku yang mengarah pada bentuk interaksi sosial
yang bersifat....
A. Asosiatif
E. Konsiliasi
B. Kontravensi
C. Disosiatif
D. Asimilasi
13. Naomi diajarkan untuk disiplin belajar di sekolah, tetapi di rumah ia sangat
dimanjakan orang tuanya sehingga tumbuh menjadi pemalas dan sering datang
terlambat ke sekolah. Penyimpangan tersebut terjadi karena....
A. Sosialisasi sub budaya menyimpannnng
B. Pengetahuan agama terbatas
C. Masa transisi remaja
D. Pencarian jati diri
E. Proses sosialisasi yang tidak sempurna
14. Tata tertib di sekolah telah melarang siswa-siswa untuk merokok dan
mengkonsumsi narkoba. Namun demikian masih ada siswa-siswa yang relatif
mudah untuk mendapatkan hal-hal tersebut melalui teman sebaya.
Ketidaksesuaian tersebut merupakan gejala sosialisasi....
A. Budaya yang menyimpang
B. Kemajemukan budaya
C. Nilai dan norma budaya teman sebaya
D. Peran sosial individu
E. Status sosial individu
15. Perhatikan perilaku menyimpang berikut ini !
1). Memakai seragam ketat ke sekolah
2). Memberikan sumbangan kepada korban bencana alam
3). Mengendarai motor dengan kencang di sirkuit balap
4). Terlambat datang ke sekolah setiap hari
Pernyataan di atas yang merupakan perilaku menyimpang primer adalah....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 1) dan 4)
D. 2) dan 4)
E. 3) dan 4)

16. Gosip sebagai bentuk pengendalian sosial akan muncul ketika kritik sosial
secara terbuka tidak dapat dilontarkan. Gosip juga sangat cepat menyebar
meskipun terkadang tidak berdasarkan fakta yang ada. Tujuan dari
dilakukannya gosip adalah....
A. Merubah perilaku yang menyimpang
B. Melakukan pengucilan
C. Memperkuat aturan yang ada
D. Memanaskan suasana
E. Menciptakan kerukunan

17. Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan
atau pengendalian terhadap perilaku menyimpang yang terjadi di
lingkungannya. Dalam hal ini maka pengendalian sosial berfungsi untuk
terciptanya....
A. Keadilan sosial
B. Keteraturan sosial
C. Kesejahteraan sosial
D. Kemajemukan sosial
E. Kemajuan sosial
18. Penanaman nilai-nilai persatuan, kebersamaan, kesetiakawanan, kedisiplinan
dan cinta perdamaian melalui organisasi Pramuka merupakan salah satu cara
pengendalian sosial melalui sarana ....
A. Agama
B. Pendidikan
C. Organisasi masyarakat
D. Adat istiadat
E. Tokoh masyarakat
19. Penganiayaan yang dilakukan warga negara Singapura terhadap TKI yang
bekerja padanya , akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum. Lembaga
yang sangat berperan dalam menyelesaikan masalah ini adalah....
A. Polisi
B. Tokoh masyarakat
C. Tokoh adat
D. Pengadilan
E. Kedutaan besar
20. Setiap masyarakat memiliki struktur sosial. Struktur sosial biasanya ditandai oleh
dua ciri salah satunya adalah pembedaan anggota masyarakat dalam golongangolongan yang tidak memperhatikan perbedaan lapisan. Penggolongan
masyarakat yang seperti ini disebut.....
A. Stratifikasi sosial
B. Diferensiasi sosial
C. Jaringan sosial
D. Sistem sosial
E. Kemajemukan sosial

21.

Gambar di atas menunjukkan bahwa profesi merupakan salah satu ciri
mendasar pelapisan sosial karena.....
A. Profesi menunjukkan kepemilikan harta
B. Penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap jenis pekerjaan
C. Adanya kompleksitas jenis pekerjaan di masyarakat
D. Kecenderungan seseorang untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan
bakatnya
E. Persaingan yang ketat untuk memperoleh suatu pekerjaan
22. Tawuran antar pelajar seringkali muncul karena pengaruh para alumni terhadap
adik kelasnya tentang kelompok siswa sekolah lain yang dianggap sebagai "
musuh abadi". Konflik tersebut muncul karena adanya....
A. Perubahan norma
B. Kecemburuan sosial
C. Degradasi moral
D. Solidaritas sosial
E. Sub kebudayaan menyimpang
23. Setelah diberlakukannya embargo ekonomi (pelarangan perniagaan dan
perdagangan dengan suatu negara) akibat konflik dengan Amerika Serikat dan
sekutunya, rakyat Iran menjadi memiliki mental lebih mandiri dan tahan
terhadap penderitaan. Contoh kasus tersebut menunjukan adanya dampak
positif dari konflik yaitu....
A. Adanya perubahan kepribadian
B. Banyak korban jiwa
C. Solidaritas intern menguat
D. Kerusakan harta benda
E. Kenyamanan terganggu

24. Pernyataan berikut ini yang menunjukan bentuk akomodasi secara koersi
adalah....
A. Ronald yang beragama Nasrani mengucapkan selamat hari raya idul fitri
kepada Vita yang merayakannya
B. Nia Daniati menggugat cerai suaminya di Pengadilan Negeri
C. Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakan untuk mengakhiri perang dingin
D. Doni membeli buku untuk mengganti buku Perpustakaan Sekolah yang telah
dihilangkannya
E. Polisi mengancam untuk menyemprotkan gas air mata terhadap kaum
demonstran yang mulai bertindak anarkis
25.

A.
B.
C
D.
E.

Gambar tersebut di atas menggambarkan sifat stratifikasi sosial....
Tertutup
Campuran
Terbuka
Setengah terbuka
Setengah tertutup

26. Sejak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka
korupsi alat-alat kesehatan, maka wakil Gubernur Rano Karno diangkat sebagai
Gubernur Banten untuk menggantikan Ratu Atut Chosiyah. Dalam hal ini maka
Rano Karno telah mengalami mobilitas sosial ....
A. Intragenerasi
B. Antargenerasi naik
C. Intragenerasi turun
D. Antargenerasi turun
E. Intragenerasi naik
27. Hanif hanya menempuh pendidikan hingga SMP karena keterbatasan ekonomi
keluarganya. Ia sulit mencari pekerjaan untuk memperbaiki status ekonomi
keluarganya. Faktor penghambat mobilitas sosial tersebut disebabkan oleh....
A. Perbedaan kelas sosial
B. Diskriminasi kelas
C. Agama
D. Kemiskinan
E. Jenis kelamin

28. Di era globalisasi saat ini maka setiap individu harus meningkatkan kualitas ilmu
di bidang tekhnologi dan komunikasi agar mampu menghadapi tantangan masa

depan dan dapat meningkatkan kelas sosialnya, maka saluran mobilitas yang
tepat dalam hal ini adalah....
A. Organisasi politik
B. Kelompok perusahaan
C. Institusi ekonomi
D. Lembaga pendidikan
E. Organisasi pemerintah

29. Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, terdapat perbedaan dalam
memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara kaum
bangsawan dan rakyat jelata. Sehingga mengakibatkan terhambatnya mobilitas
sosial melalui pendidikan bagi kaum rakyat jelata. Dari uraian tersebut maka
dapat diketahui bahwa penghambat terjadinya mobilitas sosial pada masa
kolonialisme Belanda di Indonesia adalah ....
A. Peperangan
B. Diskriminasi sosial
C. Faktor ekonomi
D. Situasi politik
E. Faktor budaya

30. Perhatikan ciri-ciri hubungan sosial berikut!
1) hubungan bersifat formal
2) Memperhitungkan nilai guna (utilitarian
3) lebih bersifat kekal
4) Ikatan perasaan bersifat mendalam
Yang menunjukan ciri-ciri masyarakat paguyuban adalah....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 2) dan 4)
E. 3) dan 4)
31. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari beranekaragam suku
bangsa, ras dan agama. Kemajemukan tersebut berpotensi untuk menciptakan
disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat majemuk
ditunjukan dengan adanya....
A. Perubahan sosial dalam masyarakat
B. Pengelompokan masyarakat secara horizontal
C. Meningkatnya konflik horizontal dan vertikal
D. Munculnya kesenjangan sosial
E. Segmentasi dalam kelompok sub kultur

32. Struktur sosial pada komunitas masyarakat industri di negara berkembang
biasanya terdiri dari kelompok terbesar para buruh dan kelompok kecil para
pemilik modal. Berdasarkan jumlah dan perannya, komunitas tersebut
membentuk konfigurasi....

A. Kompetisi seimbang
B. Mayoritas dominan
C. Minoritas dominan
D. Fragmentasi sosial
E. Interseksi sosial
33.

Keterangan
A = Pribumi
B = Pendatang

I = Petani
II = Pedagang

Berdasarkan gambar tersebut, munculnya solidaritas baru yang mendorong
proses integrasi disebabkan oleh....
A. Kemajemukan wilayah memberi kebebasan berpindah
B. Pekerjaan dapat menyatukan perbedaan asal-usul
C. Pekerjaan dapat berfungsi menyatukan senioritas
D. Perbedaan pekerjaan identik dengan perbedaan suku bangsa
E. Perbedaan suku bangsa berbeda dengan perbedaan pekerjaan
34. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa, ras dan
agama. Kemajemukan atau pluralitas ras dan agama tersebut terjadi melalui
proses sosiologis sejak zaman dahulu yang dilatarbelakangi oleh....
A. Isolasi karena bentuk wilayah kepulauan
B. Penjajahan bangsa barat yang lama
C. Fasiltas komunikasi dan transportasi sangat terbatas
D. Kontak dan komunikasi secara langsung dengan bangsa asing
E. Perdagangan antarbangsa di dunia

35. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang ditandai dengan
adanya berbagai kelompok suku bangsa dengan ragam budaya yang berbeda.
Secara politik, apabila masing-masing kelompok tetap mempertahankan sikap
primordial, maka hal itu akan berpengaruh terhadap timbulnya....
A. Disintegrasi sosial
B. Perubahan sosial
C. Mobiltas sosial

D. Integrasi nasional
E. Konflik vertikal

36. Pada masyarakat multikultural tingkat kekuatan masing-masing kelompok sangat
mempengaruhi hubungan sosial antar kelompok., sehubungan dengan tujuan
bermasyarakat maka hubungan antarkelompok tersebut hendaknya....
A. Memperlakukan secara istimewa kelompok tertentu
B. Memperkuat konsolidasi sosial antarkelompok
C. Melakukan mobilitas sosial secara vertikal
D. Menguasai kelompok lain yang lebih kecil
E. Bersikap kooperatif dengan kelompok lain

37. Kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk terciptanya konflik
sosial yang sering kali berubah menjadi konflik terbuka. Untuk mengatasi
masalah tersebut maka perlu dikembangkan sikap....
A. Nasionalisme
B. Toleransi
C. Etnosentrisme
D. Fanatisme
E. Patriotisme

38. Perkembangan model baju muslim yang sangat beragam di Indonesia adalah
salah satu contoh bentuk perubahan yang pengaruhnya kecil, hal ini karena....
A. Perubahan tidak merata dalam masyarakat
B. Mempunyai dampak positif bagi masyarakat
C. Tidak direncanakan
D. Terjadi secara lambat
E. Tidak mengubah struktur sosial

39. Dewasa ini banyak kaum remaja di Jakarta yang gemar mengunjungi tempat
hiburan malam, mengenakan pakaian minim dan melakukan pergaulan bebas.
Kebiasaan kaum remaja ini merupakan akibat negatif dari....
A. Demokratisasi
B. Industrialisasi
C. Westernisasi
D. Urbanisasi
E. Modernisasi

40. Semakin maraknya sosial media di dunia maya telah berhasil membangun
sistem jejaring sosial bagi masyarakat. Hal ini akan membawa dampak positif
yaitu....

A. Memperlancar disintegrasi sosial
B. Memperlancar komunikasi
C. Membentuk perilaku individu
D. Meningkatkan penggunaan ponsel
E. Meningkatkan jumlah pemirsa televisi

