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PETUNJUK UMUM
1. Isikan nomor ujian, nama peserta, mata pelajaran, dan tanda tangan peserta
pada Lembar Jawaban Ujian Komputer (LJUK), sesuai petunjuk di LJUK
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUK.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah Soal sebanyak 40 butir soal Pilihan Ganda dan 5 butir soal Uraian.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang
jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diizinkan menggunakan HP, kamus, atau alat komunikasi lainnya
8. Periksalah dahulu pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian
PETUNJUK KHUSUS
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan secara penuh
bulatan jawaban Anda, dengan menggunakan pensil 2B.
Contoh menjawab :
Salah

salah

Salah

benar

.

B. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula
dengan karet penghapus hingga bersih, kemudian bulatkan pilihan jawaban
yang Anda anggap benar.
SELAMAT BEKERJA

A. PILIHAN GANDA
1. Para ahli Sosiologi melakukan kajian berdasarkan hasil penyusunan abstraksi
dari hasil-hasil observasi sehingga simpulan yang dikemukakan sesuai dengan
fakta yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi memiliki ciri ….
A. normatif, menggunakan aturan yang berlaku di masyarakat
B. kumulatif, menggabungkan berbagai teori yang pernah ada
C. empiris, tidak berdasarkan dugaan/spekulatif
D. teoritis, berdasarkan hasil temuan dan percobaan
E. non etis, tidak mempertimbangkan baik buruk suatu fenomena
2. Penyuluhan oleh seorang petugas kepada ibu-ibu PKK merupakan bentuk
interaksi antara individu dengan kelompok. Kegiatan tersebut bertujuan agar
dalam kelompok PKK terdapat kerjasama antar anggotanya. Keberhasilan
dalam kelompok tersebut ditinjau dari teori interaksi sosial berupa ....
A. menguatnya kooperasi antaranggota kelompok dalam kegiatan
B. adanya konflik internal yang mendorong kemajuan kelompok
C. penerimaan individu dalam membentuk konsolidasi antaranggota
D. berkembangnya kelompok akibat sugesti pada pribadi penyuluh
E. terciptanya budaya kompetitif antaranggota kelompok PKK
3. Seorang Sosiolog berupaya mencari solusi atas fenomena sosial seperti
keberadaan gelandangan dan pengemis di perkotaan. Untuk mendukung
keberhasilan maka ia terjun langsung di tengah keberadaan mereka. Dari
pernyataan di atas, sosiologi berfungsi sebagai .…
A. Pembangunan masalah sosial
B. pemecahan masalah sosial
C. penelitian masalah sosial
D. perencanaan masalah sosial
E. pengawasan masalah sosial
4. Perhatikan gambar berikut ini!

Gambar di atas menunjukkan terjadi interaksi dalam bentuk ....
A. kontak primer dan komunikasi langsung
B. kontak primer dan komunikasi tidak langsung
C. kontak primer melalui media secara langsung
D. kontak skunder dan komunikasi langsung
E. kontak sekunder dan komunikasi tidak langsung

5. Perhatikan gambar dibawah ini!

Dari gambar di atas, faktor yang mendorong interaksi sosial adalah ….
A. imitasi karena keinginan meniru tindakan orang lain
B. identifikasi karena ingin menjadi contoh masyarakat
C. sugesti karena dipengaruhi oleh kondisi yang ada
D. simpati karena merasa peduli terhadap lingkungan
E. empati karena tergerak untuk menolong sesama
6. Perhatikan gambar di bawah ini!

Aktifitas seperti gambar di atas, menunjukkan upaya menjunjung tinggi jenis
nilai .…
A. vital yang berguna bagi aktivitas hidup masyarakat
B. material yang digunakan untuk kebutuhan manusia
C. etika yang mengutamakan hubungan sesama manusia
D. logika yang mendahulukan rasional dalam bertindak
E. estetika yang berupa keindahan dalam bidang seni
7. Seorang siswa menegur temannya yang mencontek ketika ulangan. Hal itu
dilakukan sebagai pengamalan dari norma yang berfungsi sebagai .…
A. penentu faktor penyebab perilaku dalam suatu kelompok
B. aturan yang mendorong timbulnya solidaritas sosial
C. pendorong motivasi perilaku individu dalam kelompok
D. dasar untuk menilai baik atau buruk perilaku individu
E. pengawasan dari perilaku individu agar tidak menyimpang
8. Di Pasar Cikujang banyak pedagang yang membutuhkan modal untuk
mengembangkan usahanya, sehingga banyak meminjam kepada rentenir.
Kondisi tersebut mendorong Dedi Supriadi, sebagai salah satu pedagang
mendirikan perkumpulan simpan pinjam. Dari ilustrasi tersebut, tindakan Dedi
Supriadi terkait dengan fungsi lembaga ….
A. pendidikan
B. keluarga
C. budaya
D. domestik
E. ekonomi

9. Perhatikan aktivitas masyarakat di bawah ini!
(1) Menggunakan lembaga sosial sebagai alat untuk menjadi pemimpin
(2) Menjadi anggota warga negara yang mengutamakan hak dan kewajiban
(3) Menjadikan partai sebagai tempat mencari kekayaan saat menjadi
penguasa
(4) Memperkuat rasa persatuan di antara teman yang berbeda etnis dalam
partai
(5) Melakukan kegiatan yang mengarah kepada pengaturan kebutuhan pokok
Yang merupakan manfaat dari lembaga politik adalah ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (2), (3), dan (5)
10. Seorang ibu memberi contoh dan membiasakan kepada putranya yang berusia
2 tahun untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika menerima hadiah atau
pujian. Sosialisasi tadi termasuk ke dalam tahap .…
A. preparatory stage yang merupakan tahapan
individu untuk
mempersiapkan diri mengenal dunia sosial
B. play stage merupakan tahap menirukan peran peran sosial yang dilakukan
oleh anak terhadap orang dewasa
C. game stage yaitu tahap peniruan yang sudah diikuti dengan kesadaran
individu tentang peran dan norma yang berlaku
D. generalized other yaitu tahapan yang dilakukan orang dewasa dan
menjalankan peran yang sesungguhnya
E. imitation stage yaitu tahapan peniruan terhadap peran dan fungsi orang
yang dikaguminya
11. Perhatikan gambar berikut !
1
2
3

Keterangan gambar
1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Pribumi

Stratifikai sosial pada masyarakat diatas, di bentuk karena...
A. memepertahankan strata sosial (Status quo) kolonial di Indonesia
B. pengaruh kekuasaan kolonial di Indonesia terhadap pendidikan
C. peningkatan ekonomi masyarakat di masa kolonial
D. mediskriminasikan masyarakat Timur Asing di Indonesia
E. menciptakan peran perdagangan di anataran komunitas masyarakat

12. Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam ras dan agama. Kondisi
tersebut mengambarkan struktur sosial dalam dimensi horizontal yang terjadi
karena ...
A. perbedaan iklim dan cuaca
B. perbedaan bahasa daerah
C. kondisi geografis dan budaya
D. penjajahan oleh bangsa asing
E. latar belakang sejarah yang berbeda
13. Untuk memenuhi tugas akhir pada mata pelajaran sosiologi seorang siswa
kelas xii melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui orientasi jurusan di
Perguruan Tinggi teman satu kelasnya setelah lulus. Topik yang dipilih siswa
tersebut sudah tergolong baik karena memenuhi persyaratan yaitu ....
A. bukan duplikat
B. bermanfaat
C. data tersedia
D. sesuai bidang
E. menarik minat
14. Seorang peneliti meminta pada respondennya di Desa Suka Asih yang tidak
gemar membaca, untuk membaca buku tentang kesehatan minimal 3 buku. Hal
ini dilakukan peneliti karena warga Desa Suka Asih tinggal ditempat yang kotor
dan tidak sehat sehingga mudah terjangkit penyakit. Dan juga disebabkan
karena kuranganya Informasi tentang kesehatan. Peneliti tersebut ingin
mengetahui perubahan atau kemajuan dari pemahaman tentang kesehatan
warga Suka Asih setelah memebaca buku kesehatan. Rumusan masalah yang
tepat dalam penelitian terebut adalah...
A. Mengapa Warga Desa Suka Asih tidak gemar membaca?
B. Apa yang menyebabkan warga Desa Suka Asih sering terjangkit
penyakit?
C. Bagaimana proses membaca warga desa Suka Asih?
D. Bagaimana pengaruh membaca buku kesehatan terhadap perilaku
warga Desa Suka Asih?
E. Bagaimana cara Warga Suka Asih gemar membaca buku?
15. Perhatikan beberapa ciri-ciri teknik pengumpulan data berikut!
(1) Dapat menjangkau populasi yang besar dalam waktu singkat
(2) Responden leluasa untuk menjawab pertanyaan sesuai waktu luang
(3) Sangat sesuai reponden berpendidikan rendah
(4) Mudah diolah dengan statistik sederhana
(5) Dapat memperoleh data yang mendalam dan bersifat personal
Ciri teknik pengumpulan data di atas yang merupakan kelebihan angket
tertutup adalah ...
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

16.Perhatikan data kosumsi premuim! (Republika 11 Desember 2009)
Bulan
Jumlah (Juta kilo liter)
Juli 2008
1,72
Agustus 2008
1,73
September 2008
1,70
Oktober 2008
1,70
November 2008
1,60
Dari data tersebut diperoleh informasi, bahwa pengurangan jumlah kosumsi
tertinggi pada bulan ...
A. Juli
B. Agustus
C. September
D. Oktober
E. November
17. Pada laporan hasil penelitian sosial terdapat bagian pendahuluan yaitu daftar isi
dan kata pengantar. Kegunaan bagain tersebut dalam penulisan laporan
penelitian adalah ...
A. Mengantarkan untuk ke bagain isi laporan
B. Memperlihatkan daftar kepustakaan
C. Analisis data yang diperoleh
D. Mengemukakan teori tentang masalah
E. Latar belakang timbulnya masalah
18. Perhatikan ciri-ciri kelompok sosial berikut!
(1) Sering terjadi pertentangan
(2) Selalu mengalami benturan
(3) Terdapat konflik kelompok
(4) Terbentuk serikat warga
(5) Terjadi kerja sama antar kelompok
Berdasarkan ciri-ciri ditas yang menunjukan kelompok sosial yang tidak
teratur di tunjukan pada nomor....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
19. Bagi politikus yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah, sangat
penting untuk mencari kawan yang memiliki kesamaan visi, misi bahkan
kesamaan suku bangsa, daerah dan agama untuk menjadi pendukungnya.
Dari ilustrasi tersebut, menggambarkan adanya kelompok in-group Hubungan
antar kelompok sosial pada ilustrasi tersebut terletak pada ….
A. wilayah sosial
B. interaksi sosial
C. identitas kelompok
D. kelompok sosial
E. derajat organisasi

20. Politik aliran yang berkembang di Indonesia merupakan wujud dari adanya
polarisasi
kekuasaan
pada
masyarakat
majemuk
yang
memiliki
keanekaragaman identitas sosial seperti agama, suku bangsa dan aliran poitik.
Dampak negatif yang timbul dari sistem politik tersebut adalah....
A. adanya diskriminasi dalam masyarakat
B. timbulnya dominasi mayoritas
C. terciptanya kehidupan yang harmonis
D. adanya sikap saling mencurigakan
E. rawannya muncul konflik antar golongan
21. Perhatikan gambar berikut :
Sunda

Bugis

Islam
Gambar tersebut membentuk struktur … .
A. Konsolidasi
B. Interelasi
C. Asimilasi
D. Interseksi
E. Integrasi
22. Partikularisme merupakan system yang mengutamakan kepentingan pribadi,
aliran politik, suku, ekonomi, kebudayaan atau kelompok khusus di atas
kepentingan umum, sebagai contoh partikularisme dalam kehidupan sehari hari
“seseorang yang ingin selalu dianggap paling benar dan paling baik”. Dalam
kehidupan social yang multikulturime, praktek patikularisme tersebut akan
menimbulkan permasalahan … .
A. egosentrise
B. konsumerisme
C. narsisme budaya
D. kesenjangan ekonomi
E. berkurangnya penduduk
23. Perhatikan gambar berikut :
Gubernur Kepala Daerah

Pegawai Pemerintah Provinsi
Bentuk mobilitas social yang terjadi sesuai gambar adalah mobilitas social … .
A. horizontal
B. vertical naik
C. vertical turun
D. antargenerasi naik
E. antargenerasi turun

24. Penduduk Indonesia merupakan masyarakat heterogen dalam hal ras, suku
bangsa, religi, budaya, pengetahuan dan pekerjaan. Namun sebagai mahluk
yang bermasyarakat perlu mengembangkan sikap kesempatan hidup yang
secara umum sama sebagai perwujudan kesetaraan yang merupakan
penghargaan terhadap martabat individu. Diantaranya kesetaraan dalam sosial
yaitu ….
A. Kondisi dimana tidak ada ancaman dominasi dalam hubungan sosial
masyarakat sehari hari
B. Status sebagai subyek harus berlaku universal dan diterapkan dalam cara
yang tidak memihak
C. Sebagai subyek memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam
perumusan undang undang
D. Mengacu pada setiap warga masyarakat memiliki nilai yang sama atau
berhak diperlakukan sama
E. Akses kesemua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal, terbuka
dan berdasarkan kepantasan
25. Perhatikan perilaku warga berikut:
(1) Setiap warga menjalankan ronda lingkungan dengan penuh tanggung
jawab
(2) group pelajar SMA memiliki kegiatan membantu baca tulis anak anak
jalanan
(3) Aktifitas anggota keluarga yang tinggi menyebabkan tidak pernah kenal
tetangga
(4) Kebiasaan warga RT menjenguk tetangga yang anggota keluarganya
sakit
(5) Mengundang pesta ulang tahun sebatas pada kelas sosial yang
sepadan
Sikap perilaku masyarakat yang sesuai dengan multikulturalisme adalah….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
26. Sejak kedatangan para transmigran, banyak warga asli dari dusun suka sari
menarik diri dan jarang melakukan aktivitas bersama. Kejadian ini dipicu
karena warga transmigrasi mendapat bantuan dari pemerintah berupa hewan
ternak Cuma-Cuma, sedangkan warga asli tidak mendapatkan, akibatnya
masyarakat setempat (warga asli) unjuk rasa menuntut keadilan. Mengacu
pada pemetaan konflik, maka pihak yang berkonflik adalah ….
A. Pembina transmigrasi dengan antara warga asli
B. Pemerintah dengan warga asli dusun Duka Sari
C. Pemerintah , para transmigran dan masyarakat asli
D. Antara warga asli yang manarik diri dan jarang beraktifitas
E. Warga asli dengan warga transmigrasi di dusun Suka Sari

27. Seorang pria (S2. Ekonomi) beretnis Minangkabau dengan keluarga yang
kental menjunjung adat, akan menikah dengan wanita (S1 Ekonomi) beretnis
jawa keturunan sultan. Bedasarkan sistem kekerabatan adat Minangkabau
yang menganut sistem matrilineal, maka keluarga wanita harus meminang
mempelai pria disertakan pula uang jumputan. Akan tetapi pihak keluarga
mempelai wanita tidak menyetujui proses tersebut, karena berdasarkan adat
jawa yaitu keluarga mempelai pria seharusnya meminang mempelai wanita
disertai mahar yang akan ditetapkan. Dari kasus tersebut yang menjadi faktor
penyebab konflik adalah ….
A. perbedaan kepentingan
B. perubahan sosial cepat
C. kepentingan kelompok
D. perbedaan kebudayaan.
E. penguasaan pengetahuan
28. Perhatikan perilaku berikut :
(1) Sikap memprioritaskan etnis tertentu dalam melakukan pelayanan publik
(2) Pembangunan pemukiman berdasarkan kemampuan ekonomi penduduk
(3) Anak-anak jalanan tidak berdaya menerima perlakuan kasar orang
dewasa
(4) Pengusiran dan perlakuan buruk warga Rohingya oleh pemerintah
Myanmar
(5) Korban luka akibat agresivitas kelompok dalam memperebutkan lahan
garapan
Perilaku di atas yang mengidentifikasikan sebagai bentuk kekerasan adalah
nomor ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
29. Berakhirnya konflik dua kubu dalam satu organisasi yang memperebuatkan
posisi penting dalam program pengembangan sumber daya manusia setelah
salah seorang dewan pembina mempertemukan mereka untuk menyelesaikan
permasalahan dengan mengutamakan tujuan organisasi. Contoh tersebut
merupakan bentuk akomodasi … .
A. Mediasi
B. Ajudikasi
C. Arbitrasi
D. Konsilias
E. Kompromi

30. Penduduk Indonesia merupakan masyarakat multikultural yaitu masyarakat
yang terdiri atas beragam kelompok social dengan system norma dan
kebudayaan yang berbeda-beda atau dimana anggotanya terdiri atas berbagai
golongan, suku bangsa, ras, agama dan budaya yang hidup bersama dalam
wilayah lokal maupun nasional dengan berlandasan hidup berbangsa dan
bernegara pada Panca Sila dan undang-undang Dasar 1945. Ilustrasi tersebut
menggambarkan bentuk integrasi … .
A. Akulturasi, memadukan berbagai perbedaan budaya
B. Normatif, berdasarkan norma berbangsa dan bernegara
C. Koersif, kekuasaan penguasa, berbangsa dan bernegara
D. Asimilasi, usaha mengurangi perbedaan dalam masyarakat
E. Fungsional, mengedepankan fungsi dari masing-masing etnis
31. Seringkali terjadi konflik dalam masyarakat yang dipicu oleh hal-hal yang
primordialis, contohnya tawuran antar kelompok pendukung kesebelasan dari
daerah yang berbeda karena emosi kedaerahan. Untuk menghindari terjadinya
konflik yang berlebihan maka setiap masyarakat harus menciptakan keadaan
saling menghormati perbedaan tiap kelompok yaitu dengan mengedepankan
sikap ....
A. Fanatisme
B. Separatism
C. Etnosentrisme
D. Reintegrasi
E. Individualisme
32. Perhatikan gambar di bawah ini !
Modern
Tradisional
Primitif
Gambar di atas menunjukkan proses pola perubahan sosial yang sedang
berlangsung,didasarkan pada teori ....
A. Linear
B. Siklus
C. Revolusi
D. Modern
E. Regres

33. Di bawah adalah faktor penyebab perubahan sosial yaitu:
(1) Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang
(2) Pertentangan dalam masyarakat yang berlarut-larut
(3) Bertambahnya dan berkurang penduduk
(4) Konflik batas wilayah antarnegara yang berdekatan
(5) Terjadinya bencana alam yang memaan korban
Faktor internal perubahan sosial adalah....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1),(2) dan (4)
C. (1),(4) dan (5)
D. (2),(3) dan (5)
E. (3),(4) dan (5)
34. Perhatikan gambar di bawah ini !

Dari gambar ini menunjukkan kemacetan dan kepadatan kendaraan di DKI
Jakarta akibat pengaruh teknologi yang bersifat global, sebagai komunits
pelajar sangat berperan dalam mengatasi kemacetan. Dibawah ini yang tidak
dapat dilakukan pelajar adalah ….
A. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
C. Melakukan sweping kendaraan bermotor
D. Menyebarkan brosur tentang disiplin berlalu lintas
E. Mengajak teman-teman tidak ugal-ugalan berkendaraan
35. Perubahan di bidang ekonomi antara lain ditandai dengan tersedianya cara
transaksi dan bisnis online. Masyarakat tidak perlu hadir dengan membawa
uang tunai untuk melakukan pembayaran. Pengaruh positif globalisasi tersebut
bagi perekonomian Indonesia adalah ….
A. mendorong industry kreatif dari seluruh masyarakat
B. menekan import untuk melindungi produk lokal
C. mengurangi subsidi pemerintah bagi pendidikan
D. menekan eksport untuk memenuhi kebutuhan domestic
E. menaikkan pajak untuk menutupi anggaran Negara
36. Perubahan kearah global akan mengurangi apresiasi terhadap nilai – nilai lokal.
Tidak jarang generasi muda sudah tidak kenal lagi dengan budaya asli
daerahnya. Agar jatidiri bangsa atau daerah tidak luntur maka perlu upaya ….
A. menahan laju perubahan global
B. menghindar dari perubahan
C. memilih perubahan tertentu saja
D. menutup diri dari perubahan
E. memodifikasi budaya local

37. Salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat adalah tingkat kriminalitas.
Salah satu angka kejahatan yang tinggi terjadi karena besarnya jumlah
penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan. Permasalahan tersebut dapat
diatasi dengan cara ....
A. menambah jumlah anggota polisi
B. memberikan penyuluhan kepada masyarakat
C. membuka lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya
D. menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman maksimal
E. mengajarkan ilmu bela diri untuk mencegah terjadinya kejahatan
38. Bagi bangsa Indonesia yang kaya akan budaya daerah, perubahan di tengah
globalisasi menimbulkan kekhawatiran akan menghilangkan karakteristik
budaya tersebut. Oleh karenanya diperlukan menumbuhkembangkan kearifan
lokal yang bertujuan untuk ….
A. mengenang budaya masa lalu
B. mencegah lunturnya budaya nasional
C. menciptakan budaya baru yang modern
D. membangun budaya global
E. menolak semua bentuk perubahan
39. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi tandus pada umumnya
kehidupan ekonominya
cenderung tidak sejahtera. Upaya yang dapat
dilakukan untuk memberdayakan mereka yaitu ….
A. memperbaiki jalan dan jembatan di daerah
B. memberikan santunan biaya setiap tahunnya
C. melakukan transmigrasi dari kota ke desa
D. memberikan bantuan infra struktur di derah
E. memberikan bantuan modal kerja dan pelatihan keterampilan
40. Program PNPM Mandiri yang digalakkan oleh pemerintah merupakan salah
satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun daerahnya. Kearifan
lokal yang mendukung suksesnya program tersebut adalah ….
A. Gotong royong
B. Toleransi antarwarga
C. Saling menghormati
D. Saling menghargai
E. Sikap ramah dan sopan kepada masyarakat
B. URAIAN

41. Presiden Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga
Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra di Lapangan Blla Koto Agung,
Dharmasraya, Sumatera Barat pada Rabu (7/2/2018). Kartu PKH merupakan
salah satu program yang dicanangkan oleh Jokowi sebagai dana bantuan
sosial. PKH tahap pertama rencananya untuk 10 juta keluarga di Indonesia dan
dapat dicairkan pada Februari 2018. Jokowi mengingatkan, dana tersebut harus
dimanfaatkan sebaik mungkin seperti untuk pendidikan anak. Hindari untuk
pembelian tidak perlu seperti rokok."Dana PKH Ini adalah untuk gizi anak, untuk
pendidikan anak, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah anak, Tidak
boleh untuk beli rokok, jadi bapak enggak boleh minta untuk beli rokok,"
kata Jokowi seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Rabu (7/2/2018).

Berdasarkan wacana di atas jelaskan sifat, bentuk dan faktor yang
mempengaruhi interaksi sosial antara Presiden dengan masyarakat Sumatera
Barat!
42. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan oknum Bupati yang menjadi
tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah dari pemenang tender terkait
dengan proyek dari pemerintah pusat di daerahnya.
Berdasarkan wacana di atas jelaskan faktor penyebab, jenis penyimpangan dan
upaya pengendalian sosial yang tepat dari perilaku tersebut!
43. Siswa akan meneliti perilaku pengguna jalan raya terutama pengendara sepeda
motor pada jam sibuk. Ia tertarik meneliti karena sudah banyak keluhan
masyarakat pejalan kaki yang merasa terusik kenyamanan dan keamannya
ketika berjalan di trotoar, oleh perilaku pemotor yang menggunakan trotoar
demi menghindari macet. Teknik pengumpulan datanya ialah dengan
observasi.
Kemukakan kelebihan dan kelemahan teknik tersebut masing – masing 2!
44. Kelompok social merupakan bagian dari masyarakat yang terbentuk karena
naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Kelompok social terdiri atas
dua macam, yaitu kelompok social yang teratur dan kelompok dan kelompok
social yang tidak teratur.
Kemukakan 4 ciri-ciri kelompok sosial yang tidak teratur!
45. Di era globalisasi seperti sekarang ini dimana IPTEK berkembang sangat pesat
banyak kemudahan yang diperoleh bagi umat manusia. Orang bisa berkirim
pesan melalui chat, email dan sebagainya. Berdasarkan wacana tersebut
kemukakan dampak positive dan negative yang ditimbulkan bagi kehidupan
masyarakat masing – masing 2!
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