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1. Sosiologi mempelajari gejala-gejala sosial secara umum dan memerlukan pembagian secara khusus sesuai
bidang kajian sosiologi. Pembagian berdasarkan bidang kajian sosiologinya memunculkan cabang-cabang
ilmu sosiologi. Cabang ilmu sosiologi yang khusus mempelajari fenomena kehidupan masyarakat yang
berhubungan dengan wajib belajar siswa dan kelengkapan fasilitas sekolah serta masalah pendidikan adalah
... .
A. sosiologi hukum
B. sosiologi politik
C. sosiologi ekonomi
D. sosiologi kesehatan
E. sosiologi pendidikan

2. Perhatikan pemyataan di bawah ini !
1) Metode empiris
2) Metode kualitatif
3) Metode fungsional
4) Metode nonrasional
5) Metode studi lapangan

Berdasarkan data pernyataan di atas, nomor yang merupakan metode sosiologi yang biasanya dipergunakan
dalam kehidupan sehari-hari adalah... .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

3. Cara pandang sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang saling berhubungan sesuai
peran masing-masing individu dan proses dalam pelaksanaan peran itu sendiri. Perspektif cara pandang
sosiologi berdasarkan pernyataan di atas adalah ... .
A. konflik
B. retrospektif
C. evolusionis
D. interaksionis
E. fungsionalis

4. Dalam sosiologi dikenal penjelasan mengenai suatu ukuran, patokan, keyakinan dan anggapan untuk
dijadikan aturan kepada orang lain yang ada dalam suatu masyarakat tertentu agar diperoleh sesuatu yang
dianggap benar, pantas dan layak yang sifatnya harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Istilah
sosiologi yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah... .
A. adat
B. nilai
C. norma
D. aturan
E. kebiasaan

5. Suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan,
perintah, kewajiban, dan larangan kepada masyarakat agar di dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan
keadilan adalah ... .
A. norma mode
B. adat istiadat
C. tata kelakuan
D. norma hukum
E. norma kebiasaan
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6. Anjani dan Betha melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah dan melanggar rambu jalan
pada saat mengendarai mobil ke kampus untuk berkuliah. Norma yang dilanggar Anjani dan Betha saat
mengendarai mobil adalah ... .
A. kesusilaan
B.kesopanan
C.kebiasaan
D. hukum
E.sosial

7. Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan mahluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhanny yang artinya
manusia harus selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam pelaksanaan interaksi, ada
beberapa syarat interaksi sosial yang harus dipenuhi. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah ... .
A. proses sosial dan komunikasi
B. kontak sosial dan komunikasi
C. sifat manusia dan komunikasi
D. kontak sosial dan proses sosial
E. sifat manusia dan kontak sosial

8. Interaksi sosial terdiri atas proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses disosiatif adalah proses interaksi
yang menghasilkan kegiatan dan dampak negatif. Contoh dari proses disosiatif yang ada di masyarakat
adalah ... .
A. asimilasi, konflik, dan toleransi
B. akomodasi, asimilasi, dan konflik
C. kompetisi, kontravensi, dan konflik
D. akomodasi  cooperation dan asimilasi
E. cooperation, akomodasi, dan kompetisi

9. Interaksi sosial terdiri atas proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses interaksi
yang menghasilkan kegiatan dan dampak positif. Proses peleburan beberapa kebudayaan yang menjadi satu
budaya baru sehingga akar konflik yang bersumber dari dua kebudayaan lama terhapus menjadi budaya
baru. Contoh dari proses asosiatif yang ada di masyarakat yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah
... .
A. asimilasi
B. akulturasi
C. kerja sama
D. akomodasi
E. kontravensi

10. Suatu proses yang terjadi di kehidupan manusia dimana merupakan proses belajar berinteraksi dalam
masyarakat sesuai dengan peran yang dijalankan. Proses ini merupakan rangkaian antara kepribadian dan
kebudayaan. Proses yang dimaksud dalam fenomena tersebut adalah ... .
A. penyimpangan
B. sosialisasi
C. interaksi
D. pranata
E. nilai

11. Dalam sebuah pemberitaan kriminal di TV, di salah satu desa di Cilacap, Jawa Tengah terjadi kasus
pembunuhan anak berusia 1 tahun yang dibunuh secara sadis oleh sang ayah. Penyebab pembunuhan adalah
anak tersebut terus menangis tanpa hal yang pasti. Sang ayah yang sedang tidur terbangun kemudian
membanting sang anak yang membuat sang anak meninggal di tempat. Jenis sosialisasi berdasarkan
peristiwa tersebut adalah ... .
A. primer
B. tersier
C. represif
D. sekunder
E. preventif
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12. Pada lingkungan teman sebaya dan teman sepermainan, anak mulai mempelajari kaidah atau peraturan yang
mengatur orang-orang yang sebaya dengan dirinya. Nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek tertentu yang
dipelajari dan mulai diperkenalkan dalam lingkungan ini adalah ... .
A. hukum
B. agama
C. keadilan
D. kesusilaan
E. kesopanan

13. Raniya merupakan bisnis woman yang sukses menjalani bisnisnya di bidang properti dan kuliner.
Penghasilan Raniya per bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah akan tetapi dia kurang taat dalam
pembayaran pajak dengan melakukan penundaan pembayaran. Tindakan yang dilakukan Raniya adalah ... .
A. positif
B. negatif
C. primer
D. sekunder
E. destruktif

14. Setiap anak lahir dengan ciri, pola dan keunikan sifatnya msing-masing yang jelas berbeda satu dengan
yang lainnya meskipun mereka kembar identik. Norma yang telah menyimpang dari anak yang bandel dan
sering menerabas lampu merah adalah ... .
A. kesusilaan dan norma masyarakat
B. norma kesopanan dan masyarakat
C. norma kesusilaan dan etika
D. etika dan norma hukum
E. etika dan kesusilaan

15. Penyimpangan yang terjadi di masyarakat terbagi atas penyimpangan positif dan penyimpangan negatif.
Penyimpangan negatif merupakan bentuk penyimpangan yang mengarah pada perubahan hal-hal yang
bersifat tabu dan kurang sesuai di masyarakat tetapi mengarah pada kondisi yang buruk atau tidak baik.
Contoh penyimpangan negatif berikut ini adalah ... .
A. Bertha merupakan presiden direktur sebuah bisnis properti
B. Lotysa merupakan seorang angkatan perang perdamaian
C. Nuwela seorang atlet juara angkat besi olimpiade 2006
D. Enrico seorang pelaku Online shop hewan langka
E. Tihan merupakan seorang pegulat

16. Pengendalian sosial merupakan berbagai cara dan proses serta tindakan yang dilakukan dan ditempuh
individu, kelompok atau masyarakat sehingga semuanya dapat bertindak, berbuat dan berperilaku sesuai
dengan harapan individu, kelompok, atau masyarakat. Sifat pengendalian yang ada di masyarakat juga
berbagai macam. Cara pengendalian sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial. cara
pengendalian sosial yang dilakukan disertai dengan tindakan ancaman dan sanksi yang tegas adalah ... .
A. kompulsif
B. normatif
C. persuasif
D. kurasif
E. pervasi

17. Kritik dan saran yang disampaikan oleh setiap orang kepada orang lain bersifat seharusnya membangun dan
tidak hanya berupa celaan dan hinaan. Kritik sosial yang disampaikan secara terbuka oleh masyarakat
terhadap warga masyarakat lain yang melakukan penyimpangan adalah ... .
A. gosip
B. celaan
C. teguran
D. ancaman
E. cemoohan
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18. Warga masyarakat sekitar memperingatkan anggota geng motor untuk tidak melakukan kebut-kebutan dan
mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Jenis pengendalian sosial yang dikaitkan dengan tindakan
masyarakat tersebut adalah ... .
A. individu dengan individu
B. kelompok dengan individu
C. individu dengan kelompok
D. lembaga dengan kelompok
E. kelompok dengan kelompok

19. Perhatikan gambar di bawah ini!

Contoh dari sifat pelapisansosial yang ada pada gambar di atas yang ada di masyarakat adalah... .
A. seorang karyawan menjadi karyawan di tempat lain
B. seorang pedagang apel menjadi pedagang jeruk
C. seorang karyawan BRI menjadi karyawan BCA
D. seorang petani jagung menjadi petani palawija
E. seorang petani menjadi karyawan

20. Dasar pelapisan yeng terjadi di masyarakat dibagi atas dasar faktor pendukung dan lokasi keberadaan
masyarakat tersebut. Dasar pelapisan yang digunakan pada masyarakat tradisional adalah ... .
A. profesi, keahlian, dan kekayaan
B. keahlian, profesi, dan pendidikan
C. keahlian, keturunan, dan pendidikan
D. kekayaan, kekuasaan, dan keturunan
E. kekuasaan, pendidikan, dan kekayaan

21. Konflik yang ada di masyarakat terbagi atas beberapa bentuk dengan berbagai macam faktor pendukung dan
pemicu terjadinya konflik. Konflik yang tejadi pada suatu lembaga organisasi yang tujuannya mendukung
tujuan organisasi dengan sifat konflik konstruktif adalah ... .
A. konflik vertikal
B. konflik diagonal
C. konflik horizontal
D. konflik fungsional
E. konflik disfungsional

22. Iklan di media massa dan media elektronik terus gencar dilakukan oleh kedua produk pengharum pakaian
yang sama-sama termasuk brand terkenal di Indonesia. Iklan terus dilakukan guna merebut hati para
konsumen dan pasar penjualan. Bentuk konflik yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah ... .
A. konflik politik
B. konflik budaya
C. konflik religius
D. konflik ekonomi
E. konflik HANKAM

23. Konflik sosial memberi beberapa akibat bagi kehidupan masyarakat sekitar baik berupa akibat konstruktif
dan destruktif. Akibat dari konflik sosial yang berupa akibat destruktif adalah... .
A. bertambahnya solidaritas kelompok
B. adanya anarkisme antarkelompok
C. munculnya individu yang kuat
D. munculnya pranata sosial



5 I 50
SOSIOLOGI IPS SMA/MA

©PRIMAGAMA

E. menculnya kompromi
24. Perhatikan gambar berikut ini!

Bentuk mobilitas sosial berdasarkan gambar di atas adalah ... .
A. mobilitas vertikal
B. mobilitas campuran
C. mobilitas horizontal
D. mobilitas intergenerasi
E. mobilitas intragenerasi

25. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dari status yang satu ke status yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk mobilitas sosial yang ada di
masyarakat terdiri atas beberapa macam. Bentuk perpindahan sosial dari kedudukan sosial yang satu
mengarah kepada kedudukan sosial yang lain secara mendatar adalah ... .
A. mobilitas vertikal
B. mobilitas horizontal
C. mobilitas gabungan
D. mobilitas intergenerasi
E. mobilitas intragenerasi

26. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam kondisi dan keadaan yang bervariasi sesuai dengan kehidupan warga
masyarakat tersebut. Mobilitas sosial memerlukan saluran-saluran mobilitas yang sifatnya sebagai perantara
dan menjembatani terjadinya mobilitas. Sastrawan dan seniman merupakan beberapa contoh saluran
mobilitas sosial. contoh saluran mobilitas tersebut adalah ... .
A. militer
B. ekonomi
C. keluarga
D. pendidikan
E. organisasi keahlian

27. Masyarakat majemuk terbagi atas beberapa kategori yang ada di masyarakat. Masyarakat majemuk yang
terdiri atas sejumlah kelompok yang mempunyai kekuatan berimbang dimana pada masyarakat tersebut
terdapat koalisi lintas kelompok yang sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan stabil. Kategori
masyarakat majemuk berdasarkan penjelasan tersebut adalah... .
A. masyarakat majemuk kompetisi seimbang
B. masyarakat majemuk mayoritas dominan
C. masyarakat majemuk minoritas dominan
D. masyarakat majemuk fragmentasi
E. masyarakat majemuk pluralisme
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28. Kelompok sosial yang ada di masyarakat terdiri atas beberapa bentuk kelompok sosial. Bentuk kelompok
sosial yang memiliki ciri-ciri hubungan antarindividu didasarkan oleh rasa cita dan persatuan batin serta
memiliki bentuk kekerabatan dalam keluarga kelompoknya adalah ... .
A. gemeinschaft
B. gesselschaft
C. community
D. society
E. crowd

29. Pembedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara tidak bertingkat atau
horizontal adalah... .
A. konflik sosial
B. interaksi sosial
C. sosialisasi sosial
D. differensiasi sosial
E. penyimpangan sosial

30. Penggunaan pakaian dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Anak perempuan memakai rok, sedangkan anak laki-laki memakai celana. Wujud dari differensiasi
berdasarkan perbedaan masalah tersebut adalah ... .
A. ras
B. agama
C. profesi
D. gender
E. suku bangsa

31. Perubahan secara cepat seperti yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 dilatarbelakangi oleh kemajuan
teknologi yakni penemuan mesin uap sehingga yang semula menggunakan tenaga manusia beralih ke tenaga
mesin. Jenis perubahan sosial pada ilustrasi tersebut adalah … .
A. kecil
B. regress
C. evolusi
D. revolusi
E. tidak dikehendaki

32. Revolusi Perancis pada tahun 1789-1799 membawa perubahan besar yakni runtuhnya monarki absolut yang
selama berabad-abad memerintah negara tersebut. Bentuk pemerintahan Perancis kemudian berganti
menjadi republik. Masyarakat merasakan ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi sehingga hal itu
mendorong penggulingan pemerintahan. Faktor penyebab perubahan sosial berdasarkan kasus tersebut
adalah … .
A. discovery
B. penemuan baru
C. pemberontakan
D. lingkungan alam
E. kondisi demografi

33. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
(1) perbedaan ideologi
(2) kontak dengan kebudayaan lain
(3) adanya orientasi pada masa depan
(4) sistem lapisan masyarakat yang terbuka
(5) adanya kepentingan yang tertanam kuat

Yang termasuk faktor pendorong perubahan sosial adalah …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
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E. (3), (4), dan (5)
34. Penemuan baru umumnya menyebabkan bermacam-macam dampak pada masyarakat. Salah satu contohnya

adalah penemuan berbagai alat transportasi dan komunikasi, seperti mobil, kereta api, dan telepon,
memunculkan lebih banyak tumbuhnya pusat-pusat kehidupan di pinggiran kota yang dinamakan daerah
sub urban. Berdasarkan contoh tersebut, pola perubahan sosial yang terjadi adalah … .
A. linear
B. siklus
C. menjalar
D. memusat
E. memancar

35. Pembangunan yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara merata. Apabila perubahan yang dilakukan dalam bentuk pembangunan tersebut tidak dirasakan
secara merata, maka kemungkinan besar akan terjadi kesenjangan sosial dan bisa berdampak pada
disintegrasi. Contoh dampak perubahan sosial seperti deskripsi tersebut adalah … .
A. munculnya pergolakan daerah
B. tidak stabilnya kondisi politik
C. menurunnya moral masyarakat
D. meningkatnya solidaritas antarkelompok
E. semakin melemahnya kesejahteraan rakyat

36. Globalisasi membuat interaksi antarnegara menjadi lebih tinggi. Interaksi negara-negara yang memiliki
sistem perekonomian terbuka saat ini bisa dilihat dalam bentuk kerjasama internasional. Faktor pendorong
globalisasi pada bidang ekonomi tersebut adalah … .
A. rasa solidaritas antarnegara
B. hadirnya perdagangan bebas
C. keinginan untuk membeli produk negara lain
D. kebutuhan masyarakat yang semakin menurun
E. perekonomian masyarakat yang semakin meningkat

37. Tantangan masyarakat di era globalisasi saat ini sangat besar. Masuknya budaya luar ke dalam negeri dapat
berdampak buruk bagi kehidupan bangsa. Contoh dampak negatif dari globalisasi sesuai kasus tersebut
adalah … .
A. menambah etos kerja
B. berkembangnya westernisasi
C. meningkatnya ekonomi asing
D. meningkatnya angka kriminalitas
E. budaya bangsa sulit dikenal mancanegara

38. Berdasarkan penyebarannya terdapat lembaga sosial yang hanya terdapat pada golongan tertentu atau belum
dikenal oleh banyak orang. Berikut ini yang merupakan contoh dari lembaga sosial tersebut adalah … .
A. NU
B. DPR
C. Sekolah
D. Pengadilan
E. Sindikat kejahatan

39. Sejak kecil Heni diajari oleh ibunya menyapu, mengepel, dan memasak. Ketika ia telah dewasa dan
menikah, ia sudah terbiasa dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Fungsi lembaga keluarga dalam ilustrasi
tersebut adalah … .
A. menamkan nilai dan norma
B. mempersiapkan anak untuk masa depan
C. memberikan kasih sayang dan ketentraman
D. mendidik anak tentang tanggung jawab dan kemandirian
E. menanamkan kesadaran pentingnya membantu anggota keluarga lain
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40. Bagas terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Ia memiliki sikap yang kasar jika terlibat masalah dengan
orang lain. Sejak kecil ia sudah sering berkelahi dengan temannya. Akan tetapi ketika masuk SMP, salah
satu guru berhasil merubah sikap Bagas menjadi anak yang sopan dan santun serta terhindar dari perilaku
menyimpang. Fungsi lembaga pendidikan sesuai ilustrasi tersebut adalah … .
A. memberi pedoman hidup
B. memperbaiki masa depan
C. mewariskan budaya bangsa
D. memberi arah tujuan hidup manusia
E. menanamkan nilai-nilai sosial masyarakat

41. Sektor perdagangan semakin berkembang di Indonesia. Pada sektor ini diatur mengenai pertukaran barang,
cara penjualan dan pembelian, maupun perencanaan pembukaan usaha. Peran lembaga ekonomi menurut
uraian tersebut adalah … .
A. memberi pedoman mengenai barter dan jual beli barang
B. mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja
C. memberi pedoman memperoleh bahan pangan
D. memberi pedoman dalam proses produksi
E. melaksanakan pertukaran barang

42. Seorang peneliti ingin mengetahui kehidupan masyarakat pendatang yang tinggal di pemukiman kumuh
Jakarta. Ia melakukan observasi langsung dan mewawancarai beberapa warga pemukiman kumuh. Ditinjau
dari tempat perolehan data, jenis penelitian yang dilakukan adalah … .
A. development
B. kepustakaan
C. eksperimen
D. deskripsi
E. lapangan

43. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) memiliki kegunaan praktis untuk masyarakat
(2) tersedianya data-data yang menunjang
(3) mudah dimengerti semua masyarakat
(4) menghasilkan keuntungan material

Yang perlu diperhatikan dalam menetukan topik penelitian adalah … .
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (1) dan (4)
D. (2) dan (3)
E. (2) dan (4)

44. Sempitnya lapangan pekerjaan membuat semakin tinggi angka pengangguran. Meningkatnya angka
pengangguran di kota memunculkan permasalahan sosial lain yakni kriminalitas. Jika seorang peneliti ingin
mengadakan penelitian tentang masalah tersebut maka rumusan masalah yang tepat adalah … .
A. Berapa penghasilan rata-rata masyarakat kota?
B. Adakah dampak pengangguran terhadap kriminalitas di kota?
C. Apakah kriminalitas dipengaruhi oleh tingkat pengangguran?
D. Apa pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas di kota?
E. Bagaimana pengaruhmeningkatnya angka pengangguran terhadap kriminalitas di kota?

45. Yanuar ingin meneliti tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkutan umum di suatu kota. Ia mencari
responden di salah satu terminal dan menanyai setiap orang yang kebetulan akan atau telah menggunakan
angkutan umum di kota tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan Yanuar adalah … .
A. proporsional
B. purposive
C. insidental
D. cluster
E. strata
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46. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung antara peneliti dengan informan yang
dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab. Salah satu kelebihan dari instrumen pengumpulan data
dengan wawancara adalah … .
A. dapat dilakukan secara serentak
B. dapat dijawab pada waktu senggang
C. tidak membutuhkan waktu yang lama
D. peneliti tidak perlu hadir dalam kegiatan
E. dapat dilakukan pada semua golongan masyarakat

47. Perhatikan tabel frekuensi belajar di rumah dan nilai rata-rata sekolah kelas XII berikut!
Kategori f Nilai rata-rata sekolah
< 1 jam 27 6,7
1 – 2 jam 23 7,6
>2 jam 10 8,9
Jumlah 60

Berdasarkan tabel di atas, siswa paling banyak memiliki nilai kurang baik adalah yang ... .
A. belajar >2 jam
B. belajar <1 jam
C. belajar 1 – 2 jam
D. nilai rata-rata 7,6
E. tidak pernah belajar

48. Pada tahun 2005 tercatat jumlah keluarga miskin di Kota A sebanyak 140. Pada tahun berikutnya yakni
2006 jumlahnya meningkat menjadi 156 keluarga miskin. Pada tahun 2007 menurun lagi menjadi 138
keluarga miskin. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, prosedur pengolahan data yang perlu dilakukan
secara berturut-turut adalah … .
A. coding, tabulating, dan editing
B. tabulating, coding, dan editing
C. editing, coding, dan tabulating
D. coding, editing, dan tabulating
E. editing, tabulating, dan coding

49. Sekelompok peniliti sedang mengadakanpenelitian tentangdampak transportasi berbasis aplikasi online
terhadap kehidupan ekonomi supir angkutan umum. Mereka mengumpulkan data dengan cara obeservasi
dan wawancara langsung kepada responden. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data tersebut adalah …
.
A. primer
B. random
C. sekunder
D. kuantitatif
E. eksploratif

50. Bagian awal laporan penelitian adalah pendahuluan. Isi dari pendahuluan terdiri dari judul, kata pengantar,
daftar isi, daftar tabel, gambar dan grafik. Bagian ini sangat penting dalam laporan penilitian. Kegunaan
bagian pendahuluan adalah …
A. menerangkan secara singkat proses dan sitematika penulisan
B. menerangkan subjek, objek, dan ruang lingkup penelitian
C. menguraikan seluruh hasil penelitian secara ilmiah
D. memberikan saran pada penelitian selanjutnya
E. kesimpulan akhir dari penelitian


