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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : SOSIOLOGI  

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : IPS 

Kurikulum                     : 2013 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : SENIN, 19 MARET 2018 

Jam                                  : 10.00 – 12.00 WIB 

 

PETUNJUK UMUM 

 

1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan atas 

naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak 

lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai 

dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di 

bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 40 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh dicoret-

coret.  

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT! 

 

1. Perhatikan fenomena sosial berikut! 

(1) Menurunnya sopan santun di kalangan remaja. 

(2) Dua pemuda yang terlibat konflik akibat perebutan tempat parkir motor. 

(3) Andri saling berkirim email dengan temannya yang sedang liburan di luar negeri. 

(4) Banjir yang diakibatkan oleh hujan deras selama tiga hari. 

(5) Nilai ekspor kayu lapis Indonesia tahun 2017. 

 

Pernyataan di atas yang termasuk konsep dasar sosiologi ditunjukkan oleh 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) 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Kelangkaan garam menyebabkan pemerintah mengimpornya dari luar negeri. 

(2) Dua kelompok massa terlibat perselisihan sengketa tanah. 

(3) Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. 

(4) Mediasi antara dua pihak yang sedang terlibat konflik individu. 

(5) Penerapan aturan sekolah untuk mendisiplinkan siswa. 

 

Obyek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan nomor .... 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (4) 

C. (1), (3) dan (4) 

D. (2), (4) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

3. Masa kampanye pada saat diadakan pemilukada kadang menimbulkan gesekan di masyarakat. 

Hal tersebut diakibatkan oleh saling ejek antarsimpatisan atau pendukung calon. Secara 

Sosiologis permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara .... 

A. mempengaruhi cara berpikir para simpatisan calon tertentu untuk  beralih memilih 

calon lain 

B. memberikan pengetahuan mengenai pola-pola interaksi sosial masyarakat dalam 

kampanye 

C. mengembangkan sikap peka, kritis, serta rasional menghadapi gejala-gejala sosial 

yang terjadi 

D. mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat untuk mengurangi konflik 

pemilukada 

E. memberikan kenyamanan kepada diri sendiri sebagai anggota masyarakat yang 

memiliki hak dan kewajiban 
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4. Seorang remaja sangat mengidoalakan salah seorang bintang sinetron di televisi. Oleh karena 

itu, ia tidak segan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk membeli baju-

baju yang sama dengan yang dipakai bintang sinetron pujaannya tersebut Berdasarkan 

ilustrasi di atas, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi adalah .... 

A. identifikasi 

B. simpati 

C. sugesti 

D. imitasi 

E. empati 

 

5. Perhatikan aktivitas sosialisasi berikut ini! 

(1) Seorang ayah sedang menasehati putranya untuk selalu semangat menggapai cita-cita. 

(2) Seorang pelajar sedang mengerjakan tugas bersama teman sekelasnya.  

(3) Seorang remaja mengikuti bimbingan belajar sepulang dari sekolahnya. 

(4) Seorang anak sedang diajari memasak oleh ibunya. 

 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, bentuk sosialisasi primer ditunjukkan oleh nomor .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (3) 

E. (3) dan (4) 

 

6. Dalam hidupnya setiap individu dituntut untuk beraktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup. 

Kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena 

harus mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga hubungan sosialnya tetap 

harmonis. Institusi sosial yang mengatur hubungan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dalam masyarakat adalah lembaga .... 

A. agama yang didasarkan ajaran Tuhan 

B. pendidikan yang bersifat demokratis 

C. keluarga yang sah secara hukum pemerintahan 

D. ekonomi yang terkait kesejahteraan umum 

E. politik yang berfungsi bagi kehidupan sosial 

 

7. Seorang remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengunggah foto-foto dan video 

yang menyinggung suatu agama di media sosial karena ia masuk menjadi anggota kelompok 

tertentu yang dianggap radikal. Faktor penyebab penyimpangan sosial berdasarkan ilustrasi 

tersebut adalah .... 

A. sosialisasi yang tidak sempurna 

B. sosialisasi dengan subkebudayaan menyimpang 

C. meniru perilaku yang menyimpang 

D. proses pelabelan dari masyarakat 

E. konflik yang terjadi di masyarakat 
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8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

(1) Manusia dibedakan berdasarkan kepemilikan modal, seperti pengusaha dan buruh. 

(2) Manusia dibedakan berdasarkan suku bangsa, seperti Sunda, Jawa, dan Bali. 

(3) Manusia dibedakan berdasarkan profesi, seperti dosen, guru, dan pedagang. 

(4) Manusia dibedakan berdasarkan kelas-kelas sosial, seperti kelas atas, menengah, dan 

bawah. 

(5) Manusia dibedakan berdasarkan agama yang dianut, seperti Islam, Kristen, dan Buddha. 

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang merupakan contoh struktur sosial 

horizontal ditunjukkan oleh nomor .... 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (4) 

C. (2), (3) dan (4) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

9. Biasanya setiap akhir pekan banyak masyarakat mengunjungi pasar modern untuk berbelanja 

barang kebutuhan sehari-hari. Ketika suasana antrian sangat padat, jika tidak diarahkan oleh 

satuan pengamanan dari pihak pasar sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai norma 

sosial setempat. Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial diciptakan dalam 

masyarakat untuk .... 

A. mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat dinamis 

B. memperkuat identitas sosial kelompok dalam masyarakat 

C. melaksanakan pengendalian sosial agar tercipta tertib sosial 

D. membedakan kelompok sosial strata atas dan strata bawah 

E. menghubungkan masyarakat lapis bawah dan lapis atas 

 

10. Polisi menjaring 15 pelajar SMP pelaku tawuran di suatu daerah. Beberapa di antaranya 

melengkapi diri dengan senjata tajam. Tawuran diawali hanya karena antar siswa saling ejek 

satu dengan lainnya. Seluruh pelajar yang berhasil diamankan telah dibawa ke Polsek terdekat 

untuk dibina dan dipanggil orang tuanya.  

Berdasarkan  tatanan  sosialnya, kenakalan atau kejahatan remaja tersebut dikategorikan 

sebagai .... 

A. tindakan melawan hukum yang ditulis dalam tata tertib sekolah 

B. perilaku menyimpang yang bertentangan dengan harapan masyarakat 

C. penyimpangan sosial sekunder yang meresahkan masyarakat 

D. tindak kenakalan remaja yang bertentangan dengan norma hukum 

E. penyimpangan kelompok karena dilakukan secara bersama-sama 
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11. Dalam kegiatan pembagian bantuan atau santunan kepada masyarakat lemah diwarnai dengan 

insiden. Masyarakat berebut untuk mendapatkan bantuan dengan tidak mengindahkan 

prosedur antrian. Kondisi tersebut menjadi kacau karena masyarakat terlibat saling dorong 

untuk memperoleh layanan lebih awal. Untuk mengatasi situasi, penyelenggara melibatkan 

petugas keamanan untuk menertibkan sehingga acara dapat berlangsung dengan baik. Dalam 

ilustrasi tersebut, fungsi dari institusi sosial adalah …. 

A. mengatur interaksi sosial yang tertib 

B. memberikan sanksi pelanggaran sosial 

C. menciptakan antrian yang lebih produktif 

D. menjaga keberlangsungan bantuan dan santunan 

E. membentuk struktur sosial dalam masyarakat 

 

12. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 
 

Berdasarkan ciri-ciri fisik yang tampak, maka gambar tersebut menunjukkan klasifikasi 

manusia yang termasuk pada ras .... 

A. negroid 

B. veddoid 

C. austroloid 

D. kaukasoid 

E. mongoloid 

 

13. Bagan mobilitas sosial: 

Pedagang Besar

Pedagang Kecil
 

Gejala mobilitas dalam bagan di atas berbentuk mobilitas sosial vertikal, bukan horizontal 

karena .... 

A. terdapat perbedaan cara mendapatkan status tingkat atas dan tingkat bawah 

B. terjadi pergantian kedudukan sosial sesuai dengan asal usul kelahiran individu 

C. muncul banyak kemungkinan bagi individu untuk berganti jenis status sosial 

D. tertutup bagi kelompok tertentu dalam usaha menduduki strata sosial atas 

E. terbuka peluang bagi individu untuk berpindah tingkat status sosialnya 
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14. Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut ini! 

 
 

Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan di bawah ini yang tidak cocok untuk 

menggambarkan sistem tersebut adalah .... 

A. sistem pelapisan sosial yang dianut masyarakat bersifat tertutup 

B. dasar pelapisan sosial yang digunakan berdasarkan keahlian atau keterampilan 

C. contoh yang menganut sistem pelapisan sosial tersebut adalah masyarakat perkotaan 

D. setiap anggota strata mudah untuk mengadakan mobilitas sosial vertikal 

E. pelapisan sosial berfungsi untuk menentukan tingkat mudah sukarnya bertukar 

kedudukan 

 

15. Perhatikan contoh-contoh kelompok sosial berikut ini! 

(1) Seorang anak yang sedang bercengkrama bersama keluarganya. 

(2) Seorang remaja berlibur bersama teman-teman sebayanya di pantai. 

(3) Orang-orang yang sedang berlalu-lalang di jalanan dekat terminal. 

(4) Warga sebuah RT mempersiapkan acara menyambut peringatan hari bersejarah. 

(5) Orang-orang yang sedang menonton pertunjukkan musik di sebuah lapangan yang luas. 

 

Yang termasuk pada contoh kelompok primer ditunjukkan oleh nomor .... 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (4) 

C. (2), (3) dan (4) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

16. Konflik antarwarga yang terjadi di sebuah kampung dapat diselesaikan setelah kepala desa 

turun tangan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan akhirnya dicapai dengan 

menitikberatkan pada pengembangan sikap toleransi dari masing-masing pihak. Berdasarkan 

ilustrasi tersebut, dampak positif dari konflik yang terjadi adalah .... 

A. memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas 

B. memungkinkan penyesuaian kembali nilai dan norma di masyarakat 

C. meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok 

D. mengurangi rasa ketergantungan antarindividu dan kelompok 

E. sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang ada di masyarakat  
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17. Perhatikan ciri-ciri penelitian berikut ini! 

(1) Penelitian bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis. 

(2) Penelitian bertujuan untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di 

lapangan. 

(3) Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan teori. 

(4) Penelitian dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori. 

(5) Penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jenis penelitian historis ditunjukkan oleh nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

18. Perhatikan tabel berikut ini! 

 
Dari tabel diatas, metode penelitian yang cocok digunakan adalah …. 

A. penelitian tindakan 

B. grouded research 

C. eksperimen 

D. deskriptif 

E. historis 

 

19. Seorang sosiolog bermaksud melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan hp terhadap 

minat belajar siswa. Peneliti mengumpulkan data-data dengan cara menyebarkan angket 

kepada para pelajar SMA di kota Bandung. Dari ilustrasi tersebut, jenis data yang didapatkan 

adalah data …. 

A. internal 

B. eksternal 

C. sekunder 

D. primer 

E. kuantitatif 

 

20. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan topik dengan 

pertimbangan yang matang agar dapat mencapai target kegiatan dalam waktu yang tepat. 

Gejala-gejala sosial yang dipilih menjadi topik untuk diteliti sesuai dengan minat dan 

perhatiannya. Tujuan peneliti melakukan hal tersebut hubungannya dengan efektivitas 

kegiatan penelitian adalah .... 

A. agar peneliti mempunyai semangat untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian 

B. untuk mendapatkan data penelitian empiris yang sesuai dengan topik penelitian 

C. supaya lebih mudah dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian 

D. untuk mempercepat proses penelitian yang membutuhkan banyak biaya 

E. agar peneliti mempunyai kemampuan memecahkan masalah dalam topik 
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21. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai motivasi belajar pada siswa SMA di 

kota Bogor. Dalam proses penarikan sampel, masing-masing siswa dikelompokkan 

berdasarkan kelas, yakni kelas X, XI, dan XII. Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh 

peneliti tersebut adalah …. 

A. stratified sampling 

B. random sampling 

C. cluster sampling 

D. area sampling 

E. populative 

 

22. Tim ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penelitian survey secara 

nasional tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Data dari berbagai daerah 

diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, kemudian data diolah dan dijadikan dengan 

metode penyajian tekstual sehingga karakteristik dari setiap data dan informasi dapat 

dipertahankan. Berdasarkan kesesuaian antara jenis penelitian dengan datanya, maka dapat 

disimpulkan bahwa .... 

A. metode pengumpulannya adalah tulis dan lisan 

B. topik penelitiannya adalah gejala sosial 

C. kesimpulannya adalah sesuai dengan teori 

D. pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif 

E. sumber data penelitinya adalah masyarakat 

 

23. Penelitin sosial yang dilakukan secara baik dan benar akan menghasilkan data yang akurat. 

Data hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai 

fenomena sosial yang berkembang di masyakat. Dari deskprisi di atas, yang termasuk ke 

dalam kegunaan penelitian sosial adalah ….  

A. menambah referensi penelitian sosial 

B. menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

C. memberi solusi dari masalah yang terjadi 

D. memberi kesempatan masyakat untuk berkembang 

E. menambah minat mahasiswa dalam penelitian 

 

24. Seorang mahasiswa jurusan sosiologi akan melakukan penelitian dengan objek penelitian 

kehidupan para pemulung di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa 

Barat. Rumusan permasalahan yang tepat pada penelitian tersebut adalah... 

A. Dari mana para pemulung Bantar Gebang berasal? 

B. Berapa besar jumlah antar pemulung Bantar Gebang? 

C. Bagaimana kehidupan para pemulung Bantar Gebang? 

D. Barang apakah yang menjadi target para pemulung? 

E. Bagaimanakah hubungan antar pemulung Bantar Gebang? 
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25. Judul penelitian adalah “Pergeseran Nilai dan Norma dalam Cara Berpakaian pada Remaja 

Perempuan di SMA X”.  

Untuk mengumpulkn data, peneliti menuliskan nama-nama remaja perempuan dalam 

potongan kertas yang digulung kecil-kecil. Gulungan kertas tersebut kemudian dikocok sesuai 

dengan jumlah responden. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah 

…. 

A. double sampling 

B. proportional sampling 

C. cluster sampling 

D. random sampling 

E. stratified random sampling 

 

26. Perhatikan data pada tabel berikut! 

Tabel nilai hasil ulangan harian Sosiologi peserta didik kelas X : 

KELAS PEROLEHAN 

NILAI 

XII IPS 8 66, 45, 55, 90, 80 

65, 88, 88, 90, 68 

78, 90, 88, 77, 90 

89, 67, 65, 90, 88 

63, 78, 66, 93, 96 

Rata-rata nilai ulangan harian sosiologi pada data diatas adalah ....  

A. 72,12 

B. 78,12 

C. 78,38 

D. 78,77 

E. 79,44 

 

27. Di bawah ini disajikan tabel perolehan nilai tryout mata pelajaran sosiologi sebagai berikut: 

NILAI FREKUENI 

75 

80 

85 

90 

95 

10 

11 

19 

20 

0 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa .... 

A. nilai try out sosiologi peserta didik terendah adalah 75 

B. tidak ada peserta didik yang mendapatkan nilai diatas 90 

C. berdasarkan hasil try out banyak peserta didik diprediksi lulus 

D. nilai prestasi peserta peserta didik dalam tryout sangat baik 

E. nilai yang paling banyak didapatkan peserta didik adalah 90 
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28. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa intoleransi merupakan sumber 

masalah dari konflik horizontal yang terjadi. Gejala intoleransi sangat tinggi di Indonesia, 

yang terlihat dari adanya kecintaan masyarakat terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, kecenderungan yang timbul di masyarakat adalah .... 

A. mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera 

B. melahirkan suatu kondisi masyarakat mutikultural yang baru 

C. memunculkan sikap primordialisme di tengah masyarakat multikultur 

D. memberikan pedoman untuk bertingkahlaku ditengah masyarakat multukultur 

E. menciptakan suatu kondisi masyarakat tanpa konflik 

 

29. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak 

kelompok-kelompok sosial dengan beragam perbedaan latar belakang seperti ras, agama, 

etnis, profesi, dan bahasa. Manfaat yang dapat diambil dari kondisi masyarakat seperti dalam 

ilustrasi tersebut adalah …. 

A. menciptakan disintegrasi di tengah perbedaan masyarakat 

B. sulit untuk mencapai konsensus bersama 

C. menjadi kekayaan tersendiri bagi Indonesia karena keberagaman yang ada 

D. masalah yang timbul mengarah pada perpecahan etnis, golongan dan agama. 

E. terjadi segmentasi ke dalam kelompok dominan 

 

30. Gobalisasi telah mempengaruhi segala apek kehidupan masyarakat dunia, kejadian apapun 

yang terjadi di pelosok dunia dapat segera diketahui oleh siapa pun dan di mana pun dengan 

media internet. Hal tersebut menunjukan telah terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat 

dunia. Dari ilustrasi di atas yang tergolong kedalam faktor perubahan sosial adalah .... 

A. kemajuan di bidang transportasi 

B. sistem perekonomian negara-negara yang terbuka 

C. adanya perdagangan bebas 

D. sistem keuangan internasional yang liberal 

E. kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi 

 

31. Seorang kader politik yang berasal dari salah satu daerah melakukan debat terbuka dengan 

kader politik yang berasal dari daerah lainnya. Pada saat pemungutan suara keduanya 

melaksanakan haknya masing-masing. Sebagai negara berdaulat dan berdasarkan hukum 

menjamin kebebasan siapapun dalam bidang politik. Contoh prinsip kesetaraan yang sesuai 

dengan ilustrasi di atas adalah …. 

A. Siapapun yang memenuhi syarat konstitusi berhak terlibat dalam Pilkada. 

B. Masyarakat kalangan tertentu yang berhak terlibat dalam Pilkada 

C. Para pemilik modal besar saja yang berhak terlibat dalam Pilkada 

D. Hanya anggota parpol yang berhak terlibat dalam Pilkada. 

E. Siapapun tanpa syarat berhak terlibat dalam Pilkada. 

 

32. Masuknya beras impor membuat para petani lokal mengalami kekhawatiran merosotnya 

harga gabah nasional. Hal tersebut tentu akan berdampak pada menurunya penghasilan 

mereka dari bertani. Contoh dampak negtif seperti ilustrasi di atas adalah .... 

A. masyarakat Indonesia lebih menyukai beras impor 

B. menambah pengetahuan tentang dunia internasional 

C. meberikan pemahaman global terhadap masyakat 

D. menjalin hubungan bilateral yang lebih setara di antara dua Negara 

E. terjaganya harga jual beras yang murah untuk masyakat 
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33. Sejumlah gejala yang terjadi dalam masyarakat: 

(1) Insiden konflik horizontal antarkelompok karena berbeda asal usul daerah. 

(2) Pembaruan tata cara dalam mengadakan pesta perkawinan dalam masyarakat. 

(3) Perubahan kualitas kesuburan tanah pertanian akibat dari bencana alam tanah longsor. 

(4) Pertambahan jumlah penduduk akibat tingginya kelahiran dan meningkatnya kesehatan. 

(5) Banyaknya informasi dari berbagai belahan dunia yang dapat diakses oleh warga. 

 

Yang termasuk penyebab internal terhadap perubahan sosial 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) 

 

34. Perhatikan gambar berikut ini!  

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi ketimpangan 

adalah .... 

A. menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat 

B. memungut pajak dengan benar dan memastikan belanja pemerintah lebih berpihak 

kepada orang miskin 

C. merancang program jaminan sosial yang bisa menurunkan tingkat ketimpangan sosial 

D. megadakan penyetaraan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah-darah terpencil 

E. melakukan investasi dengan negara asing untuk sektor pembangunan 

 

35. Secara objektif, dalam masyarakat majemuk terdapat banyak individu dan kelompok 

primordial yang berbeda. Jika dikelompokkan berdasarkan ciri budayanya, kita menemukan 

kelompok suku dengan jumlah yang beragam. Setiap kelompok mengembangkan nilai dan 

norma budaya yang unik dan khusus (partikular) untuk mengatur hubungan sosial dalam 

kelompok sendiri. Kondisi tersebut memunculkan kesetiaan terhadap budaya kelompok 

sendiri (kesetiaan primordial), dan selanjutnya melahirkan sikap sentimen atau perasaan tidak 

harmonis dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Ilustrasi tersebut 

menjelaskan hubungan potensi disintegrasi dengan terjadinya partikularisme adalah .... 

A. sikap kecintaan individu atau kelompok yang partikularis menyebabkan perilaku 

eksklusif 

B. pola pikir etnosentris yang ekstrem menghambat proses integrasi sosial dalam 

masyarakat 

C. kesetiaan primordial berhubungan dengan ideologi nonformal yang berkemabang 

dalam masyarakat 

D. sosialiasasi sejak kecil dalam kelompok sosial homogen dapat membentuk sikap 

kepribadian yang intoleran 

E. kemajemukan kelompok sosial berhubungan dengan diferensiasi kelompok yang 

memiliki heterogenitas sosial 
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36. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural yang di dalamnya terdapat banyak 

kelompok-kelompok sosial dengan beragam perbedaan latar belakang. Hal tersebut dapat 

menimbulkan berbagai masalah yang mengarah pada perpecahan etnik, golongan dan agama. 

Jika hal ini dibiarkan terus maka akan membahyakan keutuhan bangsa. Berdasarkan ilustrasi 

tersebut, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah .... 

A. menjaga keutuhan dan solidaritas antar kelompok masing-masing 

B. mewujudkan sikap intoleransi terhadap masyarakat yang berbeda agama 

C. memperkuat konsoliasi masing-masing kelompok yang berbedaagama dan 

kebudayaan 

D. memperkuat paham primordialisme sebagai bagian dari identitas kelompok 

E. mengadakan diskusi mengenai perbedaan nilai-nilai antar masyarakat yang berbeda 

agama dan kebudayaan 

 

37. Kemajuan perekonomian yang diraih sekelompok warga pendatang menyebabkan 

kecemburuan sosial  warga pribumi yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Hal tersebut 

memicu penolakan dari kelompok pribumi terhadap kelompok pendatang yang berakhir 

dengan konflik dan kekerasan. Berdasarkan ilustrasi di atas upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah  ... 

A. melakukan pemisahan hubungan antara masyarakat asli dan pendatang 

B. menciptakan batasan dalam bidang ekonomi di tengah masyarakat asli dan pendatang 

C. melakukan pemerataan ekonomi masyarakat melalui program UMKM  

D. melakukan urbanisasi untuk mengembalikan masyarakat pendatang ketempat asalnya 

E. perubahan sosial yang cepat dengan melakukan pergantian kepemimpinan 

 

38. Konsekuensi dari globalisasi adalah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran di dalam negeri. Dari ilustrasi di atas 

salah satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  dapat  meningkatkan daya saing tenaga 

kerja adalah .... 

A. meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan 

B. melarang perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing 

C. mempermudah izin masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia 

D. meminta pemerintah untuk melarang masuknya tenaga kerja asing 

E. meminta tenaga kerja asing untuk tidak bekerja di Indonesia 

 

39. Pemberdayaan komunitas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, terdapat hambatan dalam 

pelaksanaan  pemberdayaan komunitas lokal yang berkaitan dengan pola pikir masyakat yang 

masih tradisional dan konservatif. Dari ilustrasi di atas, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi hambatan tersebut adalah .... 

A. mengadakan seminar berkaitan dengan pemberdayaan komunitas lokal 

B. melakukan konsiliasi terhadap komunitas lokal sehingga dapat menerima perubahan 

C. peningkatan taraf pendidikan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

komunitas lokal 

D. mengadakan program lintas budaya bagi para pelajar 

E. melakukanpungutan pajak bagi komunitas lokal yang ada di daerah tertentu 
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40. Kemajuan teknologi industri global memberikan banyak fasilitas hidup yang menyenangkan. 

Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses produk industri lintas-negara dengan 

kualitas mewah dengan harga yang kompetitif. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan 

barang kebutuhan produk industri modern yang dipasarkan secara manual maupun online 

dapat memicu pola hidup konsumtif. Banyak individu yang terjebak dalam gaya hidup boros 

dengan banyak belanja di pasar modern. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak globalisasi 

perlu dihadapi dengan pemberdayaan budaya sebagai nilai kearifan lokal dalam bentuk .... 

A. membangun budaya masyarakat yang mengutamakan kesederhanaan dalam berpikir 

dan berperilaku 

B. mendorong individu untuk menjalankan pola hidup sederhana sesuai dengan tingakat 

ekonomi masyarakat 

C. membiasakan hidup dengan sikap menerima keadaan sesuai dengan kondisi ekonomi 

masyarakat yang belum maju  

D. mengembangkan sikap mental yang selaras dengan prinsip kesetaraan dalam 

mendapatkan kesejahteraan  

E. mengajak masyarakat golongan ekonomi lemah berpikir sesuai prinsip keadilan sosial 

 

 

B. KERJAKAN SOAL BERIKUT DENGAN BENAR! 

41. Saat ini perilaku menyimpang seperti persekusi semakin sering terjadi di masyarakat, 

khususnya di kalangan pelajar. Sebagai contoh, persekusi senior kepada yuniornya yang 

mengakibatkan trauma bagi korban. Berdasarkan  contoh  kasus  di atas,  interpretasilah 3 

(tiga)  faktor penyebab   penyimpangan  tersebut! 

42. Kenakalan remaja merupakan perbuatan melanggar norma, hukum, dan etika yang dilakukan 

anak-anak usia remaja. Kenakalan remaja dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan 

juga masyarakat. Bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi antara lain tawuran, 

penyalahgunaan narkoba, dan gaya hidup bebas.  Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikan 2 

(dua) rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian!  

43. Perubahan sosial dan globalisasi yang terjadi di Indonesia dalam bidang sosial budaya telah 

menimbulkan dampak positif dan juga negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, 

globalisasi sosial budaya telah mempermudah transformasi IPTEK yang bermanfaat, tetapi di 

sisi lain semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, buatlah dua gagasan untuk memecahkan masalah tersebut ! 

44. Pemberdayaan komunitas di daerah Jawa Tengah dilakukan melalui proses pendampingan 

masyarakat petani buah carica. Para petani buah carica diberikan pelatihan pembuatan 

manisan buah, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya tidak hanya dari penjualan 

buah mentahnya saja. Menurut pendapat anda, apakah program pemberdayaan komunitas 

tersebut sudah tepat? Kemukakan alasannya! 

45. Masyarakat dunia tidak dapat menghindarkan diri dari dampak globalisasi ekonomi dalam 

bentuk ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Sebagai negara berkembang, 

masyarakat Indonesia banyak menerima pengaruh dari dinamika ekonomi global yang 

diwarnai kompetisi. Jelaskan: (1) bagaimana dampak globalisasi terhadap ekonomi 

masyarakat Indonesia, dan (2) bagaimana strategi komunitas lokal untuk mengatasinya?  


