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1. Masalah kemiskinan, disorganisasi
keluarga dan kenakalan remaja
merupakan kajian ilmu sosiologi, dengan
demikian objek sosiologi adalah......
A. Masyarakat
B. System politik
C. Perekonomian
D. Peristiwa masa lampau
E. Gejala-gejala alam

2. Keterlibatan para remaja dalam kasus
penyalahgunaann narkoba lebih dominan
disebabkan oleh adanya pengaruh
sosialisasi dari luar lingkungan keluarga.
Media sosialisasi yang berperan besar
mempengaruhi perilaku remaja tersebut
adalah....
A. Kerabat
B. Media massa
C. Lingkungan kerja
D. Lingkungan sekolah
E. Teman sepermainan

3. Indonesia merupakan negara dengan
keanekaragaman budaya, sehingga
dimungkinkan terjadi konflik horizontal
yang dilatarbelakangi masalah primordial.
Realitas sosial tersebut merupakan akibat
dari adanya perbedaan….
A. Profesi
B. Agama
C. Keturunan
D. Pandangan
E. Ekonomi

4. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Upacara Sekaten selalu diadakan

masyarakat dan keraton Yogyakarta
2. Prajurit TNI merasa gagal menjalankan

tugasnya dalam menjaga kedaulatan
RI di Papua

3. Bagi umat Islam menunaikan ibadah
haji merupakan suatu keharusan
mereka yang mampu

4. Masyarakat Indonesia mengharapkan
reformasi berjalan dengan baik di
segala bidang kehidupan

5. Pak Firman merasa gagal menjadi
seorang ayah karena putranya gagal
kuliah di perguruan tinggi negeri

Dari pernyataan di atas yang merupakan
contoh nilai yang dominan adalah....

A. 1,2 dan 3
B. 1,2 dan 4
C. 2,3 dan 4
D. 2,4 dan 5
E. 3,4 dan 5

5. Sebagai anggota masyarakat individu harus
patuh terhadap norma yang berlaku di
dalam masyarakat. Hal ini karena norma
merupakan....

A. Pola perilaku masyarakat
B. Ukuran perilaku masyarakat
C. Patokan perilaku mastarakat
D. Penerapan perilaku masyarakat
E. Pencapaian tujuan perilaku

masyarakat

6. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sebagai alat pengawas perilaku

manusia
2. Dapat mengarahkan masyarakat

dalam berfikir dan bertingkah laku
3. Alat solidaritas dikalangan anggota

masyarakat sebagai suatu kesatuan
Pernyataan di atas merupakan....
A. Fungsi norma sosial
B. Hakekat nilai sosial
C. Fungsi nilai sosial
D. Ciri-ciri nilai sosial
E. Pengertian niali sosial

7. Kehidupan dalam suatu masyarakat akan
berjalan tertib dan teratur jika anggota
masyarakat sendiri bertindak sesuai
dengan yang diharapkan, yang
berpedoman pada.....
A. Aturan pemerintah
B. Norma yang berlaku
C. Apa yang dikehendaki
D. Simbol-simbol kekuasaan
E. Kebiasaan yang telah mendarah

daging

8. Sosialisasi yang dilakukan sejak dini
sebagaimana sosialisasi seorang ibu
kepada anak-anaknya merupakan bentuk
sosialisasi….
A. Formal
B. Primer
C. Sekunder
D. Informal
E. Non formal
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9. Salah satu tujuan proses sosialisasi
sebagai proses sosial dalam pembentukan
tingkah laku adalah..…
A. Selaras dengan harapan

masyarakat
B. Dapat memanfaatkan sumber

daya manusia
C. Dapat hidup mandiri sesuai

dengan keinginan
D. Memiliki kedudukan yang dihargai

masyarakat
E. Mampu berkompetisi ditengah-

tengah masyarakat

10. Susanti sejak kecil selalu diajarkan oleh
ibunya untuk menggunakan tangan kanan
ketika makan dan menerima pemberian
orang lain. Tindakan tersebut merupakan
bentuk sosialisasi....

A. Primer
B. Sekunder
C. Formal
D. Informal
E. Non formal

11. Karena sering melihat adegan kekerasan
di televisi, perilaku Ahmad menjadi
berubah berutal. Hal tersebut
menunjukkan pengaruh agen
sosialisasi ....
A Keluarga
B Sekolah
C Masyarakat
D Media massa
E Teman sepermainan

12. Ketika masa remaja Anton mulai mengenal
narkoba dan pergaulan bebas, karena
pergaulan dengan sesama remaja
seusianya. Media sosialisasi yang
mendorong perilaku Anton tersebut
adalah….
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Media massa
D. Lingkungan
E. Teman sepermainan

13. Khairudin menelepon Tantio untuk
menanyakan tugas pekerjaan rumah yang
telah diberikan bu guru. Pernyataan diatas
telah memenuhi syarat interaksi sosial
yaitu.....

A. Kontak dan komunikasi
B. Kontak dan media
C. Kontak primer dan komunikasi
D. Komunikasi dan kontak sekunde
E. Kontak primer dan kontak

sekunder

14. Keinginan Andik Firmansyah untuk dapat
berprestasi dan sukses dalam olah raga
sepakbola seperti David Beckham idolanya
adalah contoh proses……

A. Simpati
B. Empati
C. Sugesti
D. Asimilasi
E. Identifikasi

15. Pasca Reformasi banyak terjadi aksi
demontrasi untuk menyatakan sikap
terhadap pemerintah yang dianggap
mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak
sesuai dengan harapan masyarakat luas.
Contoh kasus diatas adalah bentuk
interaksi…..

A. Asosiatif
B. Bergaining
C. Koersif
D. Disosiatif
E. Akomodatif

16. Jika orang tua kurang memberi perhatian,
sering terjadi anaknya menjadi pecandu
alkohol, suka berkelahi, merokok dan
sebagainya. Dari contoh tersebut dapat
disimpulkan bahwa terjadinya perilaku
menyimpang sebagai akibat dari….

A. Perubahan sosial yang terlalu
cepat

B. Keluarga yang mengalami
disorganisasi

C. Proses sosialisasi yang tidak
sempurna

D. Perkembangan ilmu dan teknologi
modern

E. Proses sosialisasi sub
kebudayaan yang menyimpang

17. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Anto tidak naik kelas karena sering

membolos
2. Remaja Jakarta sering melakukan

kebut-kebutan di jalan raya
3. Pencurian dan pembunuhan sering

menimpa pengguna angkutan kota
4. Korupsi dan kolusi sering dilakukan para

pejabat pemerintahan
Dari pernyataan di atas yang merupakan
contoh dari penyimpangan primer adalah
nomor....

A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4
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18. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sekolah
2. Kepolisian
3. Adat istiadat
4. Pemuka agama
5. Pejabat negara
Dari pernyataan di atas yang merupakan
lembaga pengendalian sosial adalah
nomor....

A. 1, 2 dan 3
B. 1 , 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2 , 3 dan 5
E. 3 , 4 dan 5

19. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat
dimana di dalamnya terkandung hubungan
timbal balik antara status dan peran yang
menunjuk pada suatu keteraturan perilaku
adalah pengertian dari….

A. Sistem sosial
B. Struktur Sosial
C. Tatanan Sosial
D. Hubungan Sosial
E. Keteraturan Sosial

20. Dalam masyarakat beragam, maka
kemajemukan sosial secara horizontal
ditandai dengan adanya perbedaan
berdasarkan hal-hal berikut….

A. Pekerjaan dan agama
B. Gender dan profesi
C. Ras dan suku bangsa
D. Pendidikan dan pekerjaan
E. Bahasa dan kebudayaan

21. Pada masyarakat Indonesia yang masih
memegang tradisi feodal, penggolongan
hirarki masyarakatnya berdasarkan pada….

A. Jenis Kelamin
B. Ras
C. Kondisi sosial budaya
D. Kedewasaan berfikir
E. Keturunan

22. Orang tua Diajeng adalah seorang
bangsawan di lingkungan masyarakat
asalnya, kini diajeng bertempat tinggaal di
lngkungan masyarakat yang menghargai
pendidikan dan ia diperlakukan sesuai
dengan kedudukannya sekarang. Hal ini
terjadi karena stratifikasi sosial pada
masyarakat tersebut bersifat….

A. Modern
B. Tertutup
C. Demokrasi
D. Terbuka
E. Campuran

23. Konflik yang terjadi di Sampit antara Suku
Dayak sebagai penduduk asli dengan suku
Madura sebagai pendatang disebabkan
oleh….

A. Perbedaan kepentingan
B. Perbedaan ras
C. Perbedaan agama
D. Perbedaan kebudayaan
E. Kesenjangan antara golongan pribumi

dan pendatang

24. Menurut Lewis A.Coser konflik merupakan
peristiwa normal yang dapat memperkuat
struktur hubungan-hubungan sosial., dengan
demikian segi positif suatu konflik adalah….
A. Adanya keretakan hubungan antara

individu
B. Kerusakan harta benda
C. Hilangnya nyawa manusia
D. Meningkatkan solidaritas sesama

anggota kelompok
E. Munculnya dominasi kelompok

pemenang

25. Konflik antara karyawan dan perusahaan
“ PT ABC” tentang gaji akhirnya dapat
diatasi dengan meminta bantuan pemerintah
yang kemudian menetapkan upah minimum.
Pernyataan di atas merupakan contoh cara
yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang
disebut….
A. Kompromi
B. Arbitrasi
C. Mediasi
D. Toleransi
E. Stalemate

26. Pak Narto adalah seorang guru bahasa
Indonesia di SMA swasta, kemudian
berpindah menjadi guru bahasa Indonesia di
SMA negeri yang lebih dekat dengan tempat
tinggalnya. Peralihan kedudukan Pak Narto
merupakan mobilitas horizontal karena ….
A. Tidak ada perubahan status
B. Adanya perubahan status
C. Adanya perpindahan tempat tinggal
D. Tidak adanya perubahan penghasilan
E. Adanya perubahan penghasilan

27. Ketika Amerika Serikat menyerang
Afghanistan, banyak penduduk Afghanistan
yang mengungsi ke luar negaranya untuk
menghindari korban jiwa. Mobilitas sosial
yang terjadi pada peristiwa tersebut terjadi
karena didorong oleh…..
A. Faktor kematian karena perang
B. Situasi politik dalam negeri
C. Kemiskinan
D. Diskriminasi kelas
E. Lingkungan alam
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28. Seorang anak supir angkot dapat
mengenyam pendidikan sampai jenjang yang
tinggi.Setelah lulus ia bekerja sebagai
Pegawai Negeri. Saluran mobilitas yang
dilalui anak supir angkot tersebut adalah….

A. Organisasi Politik
B. Angkatan Bersenjata
C. Organisasi Ekonomi
D. Lembaga Keagamaan
E. Lembaga Pendidikan

29. Kate Middleton seorang gadis yang berasal
dari kelas menengah di Inggris telah
menaikkan statusnya karena menikah
dengan Prince William. Kenaikan status
tersebut dilakukan dengan cara….

A. Bergabung dengan keluarga kerajaan
B. Perubahan nama
C. Perubahan tempat tinggal
D. Pernikahan
E. Perubahan tingkah laku

30. Suku bangsa adalah kelompok sosial yang
anggotanya memiliki persamaan dalam….

A. Adat istiadat dan kebudayaan
B. Tujuan, kepentingan dan minat
C. Adat istiadat, dasar pemerintahan

dan politik
D. Adat Istiadat dan agama
E. Latar belakang sejarah

31. Masyaraakat Indonesia adalah masyaraakat
multicultural , hal ini terjadi karena
karakteristik masyarakat multicultural yang
dimiliki mayarakat Indonesia antara lain
yaitu….
A. Secara relative sering terjadi konflik

antara kelompok di Indonesia
B. Tidak memiliki struktur sosial yang

bersifat nonkomplimenter
C. integrasi sosial timbul karena adanya

kesadaraan
D. Adanya dominasi ekonomi
E. Tidak adanya dominasi politik

32. Ketika 2 kebudayaan atau lebih pada
masyarakat multicultural berbaur dan
berpadu maka pola hubungan antar
kelompok tersebut akan menghasilkan….

A. Dominasi kebudayaan
B. Akulturasi kebudayaan
C. Integrasi sosial
D. Sintetis
E. Paternalisme

33. Pada masa penjajahan Belanda masyarakat
Indonesia terbagi menjadi kelompok ras yang
berbeda yang hidup berdampingan , namun
terpisah . Pola hubungan yang terjadi pada
masyarakat Indonesia pada saat itu
disebut….

A. Multikulturalisme
B. Konflik Sosial
C. Pluralisme
D. Segregasi
E. Agregasi

34. Konflik yang akhir-akhir ini banyak terjadi
pada masyarakat Indonesia akan dapat
dihindari jika diantara elemen-elemen pada
masyarakat yang majemuk ini dikembangkan
hal-hal berikut, kecuali….
A. Toleransi
B. Prasangka
C. Toleransi
D. Simpati
E. Empati

35. Masyarakat Indonesia yang multicultural
ditandai dengan keberagaman agama.
Secara sosiologis keragaman tersebut
disebabkan oleh….
A. Munculnya sikap primordial pemeluk

agama
B. Hubungan perdagangan di masa lalu
C.Munculnya berbagai organisasi

keagamaan
D. Letak geografis Indonesia
E. Indonesia adalah Negara kepulauan

36. Lahirnya revolusi industry di Inggris
merupakan awal perkembangan industry di
dunia dan mendorong lahirnya perubahan
sosial di segala aspek kehidupan umat
manusia di dunia. Faktor internal pendorong
lahirnya perubahan sosial ini adalah….
A. Terjadinya bencana alam di Inggris
B. Munculnya konflik dalam masyarakat

Inggris
C.Munculnya individu-indiviu yang kreatif

dan inovatif
D. Perang Dunia I
E. Masuknya kebudayaan asing

37. Faktor dari luar masyarakat yang
menyebabkan perubahan sosial dan
kebudayaan diantaranya adalah….
A. Pertambahan penduduk
B. Penemuan baru
C. Perubahan nilai
D. Revolusi
E. Peperangan

38. Masyarakat menganggap pandangan hidup
atau keyakinan yang telah menjadi ideology
dan dasar integrasi mereka dalam waktu
yang lama dapat mengancam setiap usaha
perubahan unsure-unsur kebudayaan. Hal ini
merupakan hambatan dalam perubahan
sosial dalam hal….
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A. sosiologis
B. Politik
C. Keyakinan
D.Ideologis
E. Filosofis

39. Pergantian kepemimpinan nasional dari era
orde lama ke era orde baru pada tahun 1966
adalah contoh perubahan sosial dalam
bentuk….
A. Evolusi
B. Revolusi
C. lambat
D. Internal
E. eksternal

40. Program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak
Indonesia merupakan contoh perubahan
sosial….
A. Yang tidak dikehendaki
B. Yang tidak direncanakan
C. Yang memadai
D. Berjalan dengan cepat
E. Berjalan dengan lambat

41. Kemampuan bangsa Indoneia melakukan
eksplorasi bahan tambang di dasar laut
merupakan akibat positif dari proses
modernisasi di bidang….
A. Ilmu tekhnologi
B. kekayaan alam
C. Perindustrian
D. Perekonomian
E. Perrtahanan keamanan

42. Dampak negative dari modernisasi antara
lain sifat kekeluargaan dan gotong royong
semakin menipis. Hal ini dapat terjadi
karena….

A. Kebutuhan hidup tak terbatas
B. Banyak industry di kota besar
C. Pengaruh pola hidup modern
D. Sumber daya manusia semakin sedikit
E. Modernisasi gagal

43. Usaha-usaha masyarakat untuk
menyesuaikan dengan keadaan-keadaan,
dan kondisi baru yang timbul dengan
pertumbuhan masyarakat maka akan
menyebabkan bentuk perubahan yang….
A. Terjadi secara lambat
B. Pengaruhnya besar
C. Pengaruhnya kecil
D. Direncanakan
E. Terjadi secara cepat

44. Bencana alam tsunami telah membawa
korban jiwaa dan harta yang begitu banyak
sehingga memengaruhi pola aktivitasa warga
masyarakat dan perubahan seperti ini
dinamakan….
A. Perubahan yang tidak direncanakan
B. Perubahan yang berjalan cepat
C. Perubahan yang direncanakan
D.Perubahan yang dikehendaki
E. Perubahan yang berjalan lambat

45. Koperaasi merupakan sebuah lembaga
ekonomi kerakyatan. Anggota koperasi
mempunyai kekuasaan untuk menentukan
keputusan tentang pembagian sisa hasil
usaha melalui rapat anggota. Hal itu
menunjukan bahwa lembaga koperasi
memiliki tujuan untuk….
A. Memperkuat ekonomi rakyat
B. Menyediakan bahan pokok
C. Mendahulukan kewajiban
D. Meningkatkan kesejahteraan
E. Menghargai hak anggota

46. Keluarga adalah lembaga sosial utama
dalam masyarakat. Fungsi esensial dari
lembaga keluarga adalah….
A. Tempat melakukan pendidikan formal
B. Mewariskan kepercayaan kepada anak
C. Saluran untuk melanjutkan keturunan
D. Tempat melakukan perubahan sosial
E. Tempat berkembangnya ideology informal

47. Pada penelitiaan tentang kebudayaan suku
terasing di Indonesia, peneliti
menggambarkan pola kehidupan suku
terasing secara apa adanya. Penelitian
tersebut merupakan contoh jenis penelitian….
A. Lapangan
B. Laboratorium
C. Eksplanasi
D.Eksperimen
E. Deskriptif

48. Cara penarikan sampel dengan membagi
populasi sesuai dengan urutan area dalam
penelitian disebut….
A. Sampel acak
B. Sampel Cluster
C. Sampel kuota
D. Sampel bertujuan
E. Sampel sistematik
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49. Metode wawacara merupakan metode yang
sering digunakan karena sangat praktis serta
mudah untuk dilakukan. Berikut ini yang
merupakan kelebihan dari metode
wawancara adalah….
A. Mudah dan murah dilakukan
B. Hemat waktu dan tenaga
C. Datanya lengkap dan luas
D. Data yang diperoleh selalu baru
E. Mudah dalam pengelolaan data

50. Penulisan saran dalam laporan penelitian
sebaiknya didasarkan ….
A. Latar belakang penelitian
B. Hipotesis penelitian
C. Permasalahan penelitian
D. Kesimpulan penelitian
E. Hasil penelitian


