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Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Sebagai ilmu, sosiologi
memiliki ciri-ciri yaitu abstrak, empiris, non etis, teoritis, dan kategoris. Oleh karena itu, pada soal
jawaban yang benar adalah D (non etis)

2. Dalam sosiologi, fungsi yang diharapkan adalah sebagai penelitian, pendidikan, dan perencanaan. Dalam
soal dinyatakan bahwa sosiolog difungsikan untuk menjadikan masyarakat lebih maju maka fungsi
sosiologi dalam hal ini adalah B (penelitian ilmiah)

3. Hubungan timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dinamakan interaksi sosial.
Dalam berinteraksi sosial terbentuk hubungan yang bersifat asosiatif (menuju bentuk kerjasama)
dan disosiatif (menuju bentuk perpecahan). Asosiatif dapat berupa kerjasama (kooperasi),
penyesuaian (akomodasi), dan penyatuan (akulturasi). Disosiatif berbentuk persaingan (kompetisi),
konflik terselubung (kontravensi), dan konflik terbuka. jadi jawaban yang benar adalah B (1 dan 3)

4. Faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial dalam berinteraksi untuk ikut merasakan perasaan
orang lain dinamakan empati (E)
5. Nilai merupakan pedoman perilaku yang menunjukkan baik atau buruk. Ciri-ciri nilai adalah bersifat
abstrak, universal, dan tidak memiliki sanksi. Notonegoro mengklasifikasi nilai menjadi :
1. nilai material (nilai yang terdapat dalam kebendaan)
2. nilai vital (nilai yang difungsikan dalam aktivitas)
3. nilai spiritual (nilai yang terkandung dalam kerohanian)
Tindakan membantu orang lain dalam soal merupakan tindakan berdasarkan nilai spiritual sehingga
jawaban yang benar adalah D (nilai moral)

6. Fungsi norma sosial adalah sebagai pedoman perilaku, pembatas perilaku, pengatur perilaku,
pengarah perilaku agar sesuai dengan aturan. Jadi jawaban yang benar adalah A (1 dan 2)

7. Membuang sampah sembarangan digolongkan sebagai pelanggaran pada norma hukum karena hal itu
telah diatur menurut peraturan daerah (peraturan formal) sehingga jawaban yang benar adalah C
(hukum)

8. Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma masyarakat ke dalam diri individu agar
memiliki kepribadian yang sesuai dengan aturan (conformity). Sosialisasi ada 2 macam yaitu
sosialisasi primer (sosialisasi yang pertama kali diterima individu) dan sosialisasi sekunder
(sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer). Jadi jawaban yang benar adalah B (1 dan 3)

9. Banyak jenis media yang dapat mempengaruhi kepribadian individu yaitu keluarga, sekolah, teman
sebaya, dan media massa. Media sosialisasi yang sangat kuat membentuk kepribadian seseorang
dalam melakukan tata pergaulan sesuai dengan zamannya adalah teman sebaya. Jadi jawaban adalah
B.

10. Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma sosial budaya masyarakat pada diri
individu. Sosialisasi ini dalam prosesnya dipengaruhi oleh warisan biologis, lingkungan sosial,
lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Pada soal nampak bahwa lingkungan sosial (imitasi pada
orang tua) sangat berperan dalam proses sosialisasi (C)

11. Sosialisasi merupakan proses untuk membentuk kepribadian individu agar konform (sesuai) dengan
aturan sosial yang ada dalam masyarakat. Jika sosialisasi terhadap individu mengalami gangguan
(terjadi tidak sempurna), maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perilaku
individu. Kasus korupsi dan tindak pencucian uang terjadi pada dunia kerja sehingga jawaban yang
benar adalah D

12. Penyimpangan sosial, ditinjau dari jenisnya dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu penyimpangan
primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer terjadi apabila terjadi hanya sekali dan
masyarakat dapat menerima perilaku menyimpang tersebut. Sedangkan penyimpangan sekunder

dilakukan secara berulang-ulang dan masyarakat tidak dapat menerima perilaku menyimpang
tersebut. Pada soal jawaban yang benar adalah D (penyimpangan sekunder)

13. Sifat pengendalian sosial ada 2 macam yaitu preventif dan represif. Preventif merupakan sifat
pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mencegah sebelum terjadi tindak penyimpangan.
sifat represif merupakan pengendalian yang dilakukan dengan tekanan/kekerasan. Jika dalam soal
nampak ibu yang sedang memarahi anaknya, maka pengendalian sosial yang terjadi bersifat represif.

14. Agar individu dapat memiliki karakter/sifat kepribadian yang ideal seperti dicita-citakan masyarakat
tentu harus dibentuk oleh media sosialisasi. Media sosialisasi yang efektif berperan dala m
menangani masalah kriminalitas pelajar yaitu kepolisian dan sekolah (A).

15. Pelapisan sosial merupakan jenjang dari struktur masyarakat yang mana terdapat posisi tinggi rendah
dari individu atau kelompok. Ciri-ciri dari pelapisan sosial di antaranya yaitu terdapat perbedaan
kelas sosial, jumlah anggota kelas sosial dan mobilitas sosial. Ada 3 bentuk pelapisan sosial yaitu
pelapisan sosial yaitu pelapisan sosial yang bersifat terbuka, tertutup, dan campuran. Pelapisan
terbuka memungkinkan terjadinya mobilitas (gerak perindahan) dari strata yang satu ke strata yang
lain. Pelapisan tertutup tidak memungkinkan adanya mobilitas sosial. Sedangkan pelapisan
campuran mempunyai ciri adanya mobilitas sosial pada strata tertentu tetapi pada strata yang lain
tidak terjadi mobilitas sosial. Pada gambar dapat terjadi perpindahan dari karyawan untuk menjadi
pimpinan bahkan memiliki perusahaan atau sebaliknya yang merupakan mobilitas sosial. Sehingga
jawaban yang benar adalah tidak dapat terjadi mobilitas sosial (bersifat tertutup) atau B

16. Dasar pelapisan sosial ada 4 yaitu kekayaan, kekuasaan, pengetahuan dan keturunan. Pada gambar
terdapat pengelompokkan pada struktur jabatan yang mana menunjukkan adanya faktor kekuasaan,
maka jawaban yang benar adalah D

17. Struktur sosial dapat berupa struktur vertikal dan struktur horizontal. Struktur vertikal merupakan
kedudukan sosial yang bertingkat/berjenjang. Sedangkan struktur horizontal merupakan kedudukan
yang sederajat. Karena jenis suku bangsa dan agama tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,
maka jawaban yang benar adalah A (struktur bersifat horizontal)

18. Bentuk struktur sosial ada 2 yaitu interseksi dan konsolidasi. Interseksi merupakan pengelompokan
sosial yang mana diantara kelompok yang berbeda terdapat suatu kesamaan sehing dapat menimbulkan
penyatuan (integrasi). Sedangkan konsolidasi merupakan pengelompokan sosial yang mana diantara
kelompok yang berbeda tidak ada persamaan sehingga makin memperkuat perbedaan antar kelompok
yang menuju pada bentuk perpecahan (bentuk disintegrasi). Pada soal terdapat atribut sosial yang sama
dari suku yang berbeda sehingga digolongkan pada interseksi karena akan menyatu (A)

19. Jenis konflik sosial ada 2 macam yaitu konflik vertikal (jika terjadi antara pihak yang berbeda
status) dan konflik horizontal (jika terjadi pada pihak dengan status yang sama). Pada soal terjadi
status yang berbeda antara buruh dengan manajemen perusahaan sehingga merupakan contoh
konflik horizontal adalah B (1 dan 3)

20. Konflik yang dalam penyelesaiannya dilakukan dengan menurunkan derajat tuntutan dari kedua belah pihak
dinamakan kompromi (D)
21. Mobilitas sosial dapat berupa mobilitas vertikal dan horizontal. Digolongkan sebagai mobilitas
vertikal jika terjadi pergerakan posisi sosial naik atau turun. Sedangkan mobilitas horizontal terjadi
jika tidak ada pergerakkan posisi sosial atau dengan kata lain derajatnya sama. Dalam struktur
pendidikan, SMA derajatnya lebih rendah dari pada perguruan tinggi. Sehingga anak SMA yang
melanjutkan ke perguruan tinggi dinamakan naik derajat atau terjadi mobilitas sosial vertikal naik
(A)

22. Faktor pendorong/penghambat mobilitas sosial yaitu:
1. Tingkat pendidikan yang tinggi (pendorong)
2. Ingin meningkatkan kesejahteraan (pendorong)
3. Perpindahan akibat konflik sosial (pendorong)
4. Struktur sosial yang terbuka (pendorong)
5. Sifat yang primordial keyakinan agama (penghambat)
6. Sikap yang tradisional/pelestarian budaya (penghambat)

7. Tingkat pendidikan rendah (penghambat)
8. Kemiskinan ekonomi (penghambat)
Jawaban sudah jelas yaitu B (1 dan 3)

23. Karena untuk melamar pekerjaan menggunakan gelar kesarjanaan, maka saluran mobilitas sosial
yang dipakai adalah menggunakan lembaga pendidikan (D)

24. Adanya status pimpinan dan bawahan menunjukkan terdapat struktur sosial. Struktur sosial ada
yang bersifat vertikal dan horizontal. Karena konflik yang terjadi seperti dalam soal yaitu perubahan
status pemimpin, maka konflik yang terjadi bersifat konflik vertikal (A)

25. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perebutan seni daerah merupakan konflik yang bersumber
dari masalah budaya (A)

26. Bebagai penyebab terjadinya keragaman sosial di Indonesia yaitu:
1.

latar belakang historis bangsa Indonesia yang dahulu pernah dijajah oleh bangsa asing dan
membawa ajaran agama yang dianut sehingga menyebabkan terjadi keragaman agama

2.

kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan laut yang luas menyebabkan terjadi isolasi
geografis antar pulau sehingga terjadi keragaman suku bangsa

3.

perbedaan struktur tanah dan iklim antar daerah menyebabkan terjadinya keragaman mata
pencaharian masyarakat

27. Paguyuban merupakan kelompok yang pada dasarnya terbentuk atas ikatan yang bersifat batiniah
sehingga cenderung bersifat non formal. Sedangkan patembayan merupakan kelompok yang
terbentuk karena adanya kepentingan sehingga cenderung bersifat formal. Jadi pada soal yang
menunjukkan adanya kelompok paguyuban adalah A (1 dan 2)

28. Salah satu ciri dari masyarakat majemuk adalah adanya ketergantungan dan dominasi secara ekonomi
dan politik. Bentuk konfigurasi dalam masyarakat majemuk diantaranya adalah:
1.

Mayoritas – Minoritas

2.

Penduduk asli - pendatang

jadi jawaban yang benar adalah B
29. Ikatan yang sama sehingga dapat mempersatukan perbedaan pada diri dokter dalam satu wadah IDI
yaitu faktor kesamaan profesi (E)

30. Berbagai perbedaan yang ada menjadi sebuah potensi konflik dalam masyarakat. Untuk mencegah
timbulnya konflik maka setiap anggota harus mengedepankan sikap toleran (D)

31. Perubahan yang terjadi secara bertahap dari penemuan yang satu menyempurnakan yang lainnya. Jawaban
yang benar adalah D

32. Bentuk perubahan dapat ditinjau dari :
1. waktu : perubahan cepat/revolusi dan lambat/evolusi
2. manfaat : perubahan maju/progress dan mundur/regress
3. pengaruh : perubahan besar dan perubahan kecil
4. penerimaan : perubahan yang diterima dan ditolak
5. tujuan : perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan
Jawaban yang benar D (berlangsung cepat)

33. Dibentuknya lembaga KPK karena adanya kebutuhan untuk menegakkan supremasi hukum dalam
rangka memberantas korupsi. Lembaga ini bersifat independen yang terdiri dari elemen masyarakat.
Pemberian kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas dalam tata kelola penyelenggaraan
negara merupakan dampak dari demokratisasi (C)

34. Penyebab perubahan sosial yaitu;
1.

Faktor internal yang meliputi:
a. Perubahan penduduk
b. Penemuan baru
c. Konflik dalam masyarakat

2.

Faktor eksternal yang meliputi:
a. Perubahan alam
b. Peperangan

c. Kontak dengan bangsa asing
35. Faktor yang mempengaruhi (mendorong/menghambat) perubahan sosial yaitu;
1. Struktur masyarakat (terbuka/modern atau tertutup/tradisional)
2. Sikap mental (demokratis atau feodal)
3. Pengaruh ilmu pengetahuan (maju atau mundur)
4. Faktor pendidikan masyarakat (tinggi atau rendah)
Jawaban yang benar adalah E (3 dan 4)

36. Internet sudah menjadi kebutuhan dalam tatanan kehidupan yang sangat mudah diakses tanpa batas
baik wilayah maupun waktu. Jadi jawaban yang benar adalah C (globalisasi)

37. Lembaga sosial merupakan jaringan maupun seperangkat aturan yang dibuat untuk tujuan memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat. Jawaban sudah jelas yaitu E (memenuhi kebutuhan khusus)

38. Ciri-ciri lembaga sosial yaitu:
1. Bersifat abstrak
2. Memiliki alat kelengkapan
3. Berusia panjang/tidak pernah mati
4. Memiliki aturan
5. Memiliki tujuan khusus
Jawaban yang benar adalah A ( 1 dan 2)

39. Keluarga merupakan lembaga sosial yang didasari oleh ikatan kasih sayang yang dieujudkan dalam
perkawinan. Salah satu tujuan dari perkawinan tersebut adalah memiliki keturunan. Jadi jawaban
yang benar adalah D (reproduksi)

40. Pemimpin adalah individu yang menjadi panutan dari seluruh anggota masyarakat. Untuk menjadi
pemimpin diperlukan cara-cara untuk mencapainya dengan berlandaskan politik (C)

41. Syarat topik penelitian yang baik adalah:
1. mempunyai kegunaan praktis

2. mampu dilakukan
3. menarik minat peneliti
Jawaban yang benar adalah A
42. Berbagai jenis penelitian dapat dibedakan ditinjau dari:
1. tempatnya ; perpustakaan, lapangan, dan laboratorium
2. metode : eksperimen, historis, survay, studi kasus
3. jenis data : data primer/sekunder, internal/eksternal
4. pendekatan : kualitatif dan kuantitatif
Penelitian yang dimaksud dalam soal (wawancara langsung dan mengamati) adalah penelitian
lapangan (C)

43. Variabel dalam penelitian ada 2 macam yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu
variabel yang mempengaruhi variabel lainnya sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang
dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi jawabannya D

44. Jenis data dapat dibedakan menjadi:
1. Menurut cara memperolehnya : data primer dan sekunder
2. Menurut jenisnya : data kualitatif dan data kuantitatif
3. Menurut sumbernya : data internal dan data eksternal
Jawaban yang benar adalah E (primer) karena langsung diperoleh dari sumbernya

45. Teknik pengambilan sampel terdiri dari:
1. Teknik bertingkat/stratified
2. Teknik kelompok/cluster
3. Teknik wilayah/area
4. Teknik seimbang/proportion
5. Teknik acak/random
6. Teknik bertujuan/purposive
7. Teknik jatah/quote
Jawaban yang benar adalah C (kelompok/cluster)

46. Metode pengumpulan data yaitu tata cara dalam memperoleh data penelitia,. Metode pengumpulan
data dibagi menjadi;
1. Metode wawancara/interview
2. Metode angket/questionair
3. Metode kepustakaan/library
4. Metode pengamatan/observation
Jawaban yang benar adalah B (interview dan observasi) karena melakukan wawancara secara
langsung

47. Kelebihan metode angket/kuesioner yaitu:
1. Mampu memperoleh data dengan mudah
2. Dapat dilakukan secara serentak
3. Tidak membutuhkan waktu yang lama
4. Tidak memerlukan pertemuan dengan peneliti
Jawaban yang benar adalah A

48.

Jawaban yang benar adalah C (surplus kedelai terbesar)

49.

Sistematika bagian dari laporan hasil penelitian yaitu:
1.

Bagian pendahuluan terdiri dari: Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi,

2.

Bagian pokok/isi terdiri dari : Pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, kesimpulan dan saran

3.

Bagian penutup terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran
Jawaban yang benar adalah E (3 dan 4)

50. Manfaat laporan penelitian yaitu:
1. Bagi peneliti dapat berguna untuk bahan referensi bagi penelitian lanjutan, untuk mempublikasi
temuan ilmiah, melatih diri dalam penulisan ilmiah
2. Bagi masyarakat dapat menjadi informasi ilmiah perkembangan iptek
Jawaban yang benar adalah C (mempublikasi temuan ilmiah) bagi masyarakat peneliti

