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01. Kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk 
pembuatan program-program pengem-
bangan komunitas di pedesaan oleh 
perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan 
manfaat sosiologi sebagai .... 

 
(A) pemecahan masalah sosial  
(B) perencanaan sosial  
(C) penelitian sosial  
(D) pembangunan 
(E) pengelolaan sosial  

 

02. Menurut Karl Marx, struktur sosial yang 
membedakan kelas borjuis dan proletar 
ditentukan oleh sistem .... 

 
(A) budaya  
(B) keluarga  
(C) politik  
(D) produksi 
(E) sosial  

 

03. Masyarakat pedesaan dalam kehidupannya 
sebagai petani memiliki sistem kalender 
tradisional yang biasa digunakan untuk 
aktivitas pertaniannya. Fenomena tersebut 
merupakan unsur  kebudayaan yang disebut 
sistem .... 

 
(A) bahasa 
(B) kekerabatan 
(C) religi 
(D) mata pencaharian 
(E) pengetahuan 

 

04. Suatu interaksi sosial yang terjadi dalam 
masyarakat selalu diawali dengan .... 

 
(A) hubungan sosial 
(B) jalinan sosial 
(C) kehidupan sosial 
(D) kontak sosial 
(E) pekerjaan sosial 

 

05 Sistem stratifikasi yang memungkinkan 
anggotanya untuk mengubah status yang 
dimilikinya  disebut stratifikasi .... 

 
(A) achieved   
(B) ascribed   
(C) tertutup 
(D) terbuka 
(E) campuran 

 

06. Faktor penghambat terjadinya mobilitas 
sosial yang ada di dalam masyarakat 
adalah .... 

 
(A) krisis ekonomi 
(B) pertambahan penduduk 
(C) diskriminasi kelas 
(D) heterogenitas penduduk 
(E) kompleksitas struktur pekerjaan 

 

07. Dampak positif  program transmigrasi adalah 
membaurnya pendatang dan penduduk asli 
yang dapat memperkuat .... 

 
(A) interaksi sosial 
(B) koalisi 
(C) amalgamasi 
(D) asimilasi 
(E) integrasi sosial 

 

08. Tingginya intensitas hujan pada bulan 
November 2017 menyebabkan banjir di 
beberapa wilayah  Indonesia. Dalam 
melakukan evakuasi, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja 
sama dengan warga untuk menyelamatkan 
korban banjir. Situasi ini menunjukkan bentuk 
integrasi .... 

 
(A) kultural 
(B) koersif 
(C) fungsional 
(D) normatif 
(E) geografis 
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09. Pembangunan mall di perkotaan tanpa 
mempertimbangkan kondisi sosial dapat 
memberikan dampak negatif, yaitu .... 

 
(A) meningkatkan investasi modal asing 
(B) menyebabkan masyarakat menjadi 

konsumtif 
(C) mereduksi angka kemiskinan 
(D) menyerap lapangan kerja masyarakat 

desa 
(E) mengurangi kemacetan lalu lintas 

 

10 Hipotesis nol merupakan hipotesis yang 
menyatakan bahwa tidak ada hubungan 
antara variabel bebas (independent variable) dan 
variabel terikat (dependent variable) 

 
SEBAB 

 
 Pernyataan “Terdapat hubungan antara ting-

kat kenakalan remaja yang tinggi dengan 
tingkat tawuran yang tinggi” merupakan 
contoh hipotesis nol. 

 

11. Proses sosialisasi yang dialami anak balita 
lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok 
bermain daripada orang tuanya. 

 
SEBAB 

 
 Setiap agen sosialisasi memberikan pem-

belajaran nilai dan norma yang sering kali 
bertentangan. 

 

12. Anggota kelompok adalah orang yang sadar 
bahwa dirinya merupakan bagian dari 
kelompok dan didefinisikan oleh orang lain 
sebagai anggota dari kelompok tersebut. 

 
SEBAB 

 
 Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang 

memiliki kriteria adanya kepemilikan aset 
bersama. 

 

13. Akibat melakukan pelecehan seksual pada 
muridnya, seorang guru di kota X ditahan 
oleh polisi. Ia diberhentikan secara tidak 
hormat dari pekerjaannya serta dicemooh 
dan dikucilkan masyarakat. Hal ini 
memperlihatkan bahwa guru tersebut telah 
melanggar norma .... 

 
(1) kesusilaan  
(2) kesopanan  
(3) hukum  
(4) adat  

 

14. Sebelum pelaksanaan Ujian Nasional, seluruh 
siswa dan guru sekolah melaksanakan doa 
bersama sesuai dengan kepercayaan masing-
masing. Kegiatan tersebut menunjukkan 
lembaga agama berfungsi sebagai .... 

 
(1) pedoman bagi kehidupan manusia  
(2) penuntun bagi perbuatan yang benar  
(3) petunjuk bagi kekuatan moral siswa 
(4) pencegah tindakan tergesa-gesa dalam 

memutuskan sesuatu  
  

15. Tindakan-tindakan seperti menarik diri dari  
pergaulan, kecanduan media sosial, tidak 
patuh pada aturan yang berlaku, dan suka 
menyalahkan orang lain merupakan .... 

 
(1) krisis sosial 
(2) kesenjangan sosial  
(3) deviasi sosial  
(4) antisosial  
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