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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : SOSIOLOGI 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : IPS 
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WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : SELASA, 27 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) Sari memandangi fotonya yang tergeletak di lantai. 

(2) Yudha mengendarai motor melewati jalanan sepi. 

(3) Kirana menyampaikan pesan kepada Tia untuk menemui Dewi di rumahnya. 

(4) Sekelompok massa mengejar pria yang dicurigai akan berbuat onar. 

(5) Seorang ibu menasehati anaknya untuk selalu jujur dalam ujian. 

Pernyataan yang menunjukkan adanya konsep dasar sosiologi terdapat pada nomor .... 

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

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

C. (1), (4), dan (5) 

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

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

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Penemuan batu bertulis yang diduga berasal dari zaman Padadjaran. 

(2) Upaya meningkatkan pendapatan devisa negara dari sektor nonpajak. 

(3) Gotong royong masyarakat dalam membersihkan sungai yang kotor. 

(4) Toleransi antarumat beragama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. 

(5) Sekelompok massa yang terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. 

 

Yang menjadi obyek kajian sosiologi adalah .... 

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

B. (1), (2), dan (5) 

C. (1), (3), dan (5) 

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

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

3. Penggunaan internet di kalangan pelajar saat ini sudah bukan lagi hal yang tabu. Namun 

demikian, ada sebagian pelajar yang menyalahgunakan internet untuk hal-hal yang negatif, seperti 

mencari konten-konten yang bermuatan porno, atau hanya untuk mengakses permainan online. 

Fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah tersebut, khususnya bagi generasi muda adalah 

mengajak mereka agar .... 

A. selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan mengabaikan nilai dan norma 

B. tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejolak sosial 

C. memberikan pengetahuan tentang pola interaksi sosial yang terjadi 

D. mampu mengkaji status dan peran sebagai bagian dari masyarakat 

E. memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dalam masyarakat 

4. Pemberitaan tentang berbagai bencana, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan, telah 

menggugah hati ketua OSIS di sebuah SMA. Ia kemudian bersama dengan anggota OSIS lainnya 

mengadakan bakti sosial dengan cara mengumpulkan donasi dan pakaian yang masih layak pakai 

untuk disumbangkan bagi korban bencana tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi adalah .... 

A. identifikasi 

B. simpati 

C. sugesti 

D. imitasi 

E. empati 
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5. Perhatikan aktivitas sosialisasi berikut ini! 

(1) Seorang remaja putri pandai merawat diri karena didikan ibunya. 

(2) Seorang remaja putra fasih berbahasa asing karena mengikuti les khusus. 

(3) Seorang anak sedang dinasehati ayahnya karena berbuat salah. 

(4) Seorang anak sedang mengikuti kursus renang bersama sahabatnya. 

  

Berdasarkan ilustrasi tersebut, bentuk sosialisasi sekunder ditunjukkan oleh nomor …. 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (3) 

E. (2) dan (4) 

6. Individu dan kelompok sosial dalam masyarakat berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang 

aman, damai, dan stabil. Semua upaya dan kegiatannya harus dilakukan dengan baik sesuai nilai 

dan norma yang berlaku. Terkait dengan kebutuhan terhadap kehidupan yang aman dan damai. 

Contoh  institusi yang berfungsi menjaga hubungan sosial antara individu dan kelompok dalam 

menciptakan pemerintahan yang baik adalah lembaga …. 

A. hukum dengan aturan yang dipatuhi 

B. politik dengan pembagian tata kelola struktural 

C. ekonomi dengan membagi kemudahan distribusi 

D. pengadilan yang memberikan kepastian hukum 

E. kepolisian yang mengawasi dan menindak kejahatan 

  

7. Seorang remaja lebih senang mengakses media sosial untuk menyebarkan ujaran-ujaran 

kebencian (hate speech) untuk melampiaskan kekesalannya karena merasa tidak diperhatikan oleh 

orang tuanya. 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 

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

(1) Manusia dibedakan berdasarkan strata pendidikan, seperti S3, S2, dan S1. 

(2) Manusia dibedakan berdasarkan keturunan, seperti bangsawan dan bukan bangsawan. 

(3)  Manusia dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. 

(4) Manusia dibedakan berdasarkan agama yang dianut, seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. 

(5) Manusia dibedakan berdasarkan warna kulit, yaitu kulit putih, kulit berwarna, dan kulit hitam. 

 

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) 
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9. Setiap hari aktivitas lalu lintas di kota terjadi sangat padat. Kemacetan besar terjadi di banyak ruas 

jalan. Semua pengguna jalan raya baik pengendara motor maupun mobil diatur dan diarahkan 

oleh polisi lalu lintas untuk tetap mematuhi rambu-rambu jalan agar terhindar dari kecelakaan. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial diciptakan dalam masyarakat untuk .... 

A. mendorong individu dan kelompok menjalankan peranan sosial 

B. mengatasi permasalahan sosial yang muncul di masyarakat 

C. memberikan sanksi hukuman kepada pelaku penyimpangan 

D. menanamkan nilai-nilai sosial kepada generasi muda 

E. mengendalikan masyarakat sehingga tercipta tertib sosial 

 

10. Tiga remaja ditangkap polisi saat tengah pesta narkoba di dalam sebuah rumah kosong. Ketiga 

pelaku tersebut kerap berpesta di dalam rumah itu. Warga yang resah dengan ulah ketiganya 

kemudian mengadu ke polisi. Usai mendapat informasi, polisi turun tangan dan menangkap 

ketiganya. 

Berdasarkan tatanan sosialnya, kenakalan atau kejahatan remaja tersebut dikategorikan sebagai .... 

A. tindak kejahatan pidana sebagai delik biasa dan delik adnan 

B. tindakan yang tidak lazim dan bertentangan dengan kelaziman 

C. perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan 

D. penyimpangan sekunder karena tidak bisa ditoleransi masyarakat 

E. penyimpangan primer karena tidak mengganggu kehidupan masyarakat 

 

11. Setiap menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, suhu politik di masyarakat menjadi 

panas. Hubungan sosial antara individu dan kelompok yang berbeda partai politik cenderung 

mudah berubah menjadi konflik dan kekerasan. Dengan kehadiran lembaga Komisi Pemilihan 

Umum Daerah dan Dewan Pengawas Pemilu, konflik yang terkait dengan pemilihan dapat diatasi 

dengan baik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, salah satu peran institusi sosial adalah …. 

A. membedakan status dan peran sosial 

B. memenuhi kebutuhan hidup mendasar 

C. mengatur kebebasan individu dan kelompok 

D. menciptakan hubungan sosial yang serasi 

E. mengembangkan kepribadian 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 

  

  



6 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

SOSIOLOGI SMA/MA IPS DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

13. Perhatikan gambar mobilitas sosial berikut! 

Pemimpin (berjumlah sedikit)

Rakyat biasa (berjumlah banyak)
Perbedaan jumlah individu antarlapisan pada struktur vertikal 

tersebut menyebabkan .... 

A. meningkatnya perbedaan status sosial sesuai tingkat kemampuan individu 

B. terjadinya persaingan dan usaha maksimal untuk menduduki lapisan atas 

C. munculnya potensi konflik horizontal dalam strata sosial yang sama 

D. tersusunnya struktur sosial yang sesuai dengan prinsip keadilan 

E. terbentuknya pelapisan sosial yang bersifat terbuka 

 

14. Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut ini! 

 
 

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

sistem tersebut adalah .... 

A. pelapisan sosial terjadi pada masa Hindia-Belanda 

B. sistem pelapisan sosial yang dianut masyarakat sifatnya tertutup 

C. secara umum masyarakat telah terbelah menjadi penjajah (penguasa) dan  golongan 

terjajah (rakyat) 

D. masyarakat Indonesia berada pada kelas menengah karena dihormati oleh Belanda 

E. fungsi stratifikasi adalah untuk sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan 

penghargaan 

 

15. Perhatikan contoh-contoh kelompok sosial berikut ini! 

(1) Penonton sepakbola bersorak gembira ketika tim kesayangannya memasukkan gol ke gawang 

lawan. 

(2) Keluarga Pak Indra sedang berbahagia menyambut kelahiran putra kedua di keluarga tersebut. 

(3) Warga kampung Manggis bergotong royong membangun sarana air bersih untuk warga. 

(4) Sekelompok remaja putri sedang mengikuti kegiatan bakti sosial di kampungnya. 

(5) Massa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kampanye pemilihan kepala desa. 

 

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

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

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

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

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

E. (3), (4), dan (5) 
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16. Pada saat seorang anggota kelompok tertentu terlibat konflik dengan anggota kelompok yang lain, 

maka masing-masing anggota kelompok saling bekerja sama untuk menggalang kekuatan untuk 

dapat mengalahkan pihak lawan. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak positif dari konflik yang terjadi adalah …  

A. sarana mencapai keseimbangan dalam masyarakat 

B. mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok 

C. alat solidaritas di antara anggota kelompok 

D. memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum jelas 

E. memunculkan sebuah kompromi baru 

 

17. Perhatikan ciri-ciri penelitian berikut ini! 

(1) Penelitian ini memberi gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena. 

(2) Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang terjadinya suatu gejala. 

(3) Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materi dari buku, 

jurnal, dan dokumen lainnya. 

(4) Penelitian ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja 

ilmiah. 

(5) Penelitian ini menggali suatu gejala yang masih baru. 

 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jenis penelitian eksploratif 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. observasif  

B. eksperimen 

C. deskriptif 

D. penelitian tindakan 

E. grounded research 

 

19. Seorang sosiolog bermaksud untuk melakukan penelitian tentang tentang efektivitas penggunaan 

media pembelajaran di kelas dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan peserta 

didik. Dari ilustrasi tersebut jenis data yang didapatkan adalah data …. 

A. internal 

B. eksternal 

C. primer 

D. sekunder 

E. tersier 
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20. Penentuan topik oleh seorang peneliti bisa didapat dengan mudah melalui observasi permasalahan 

yang ada di lapangan. Setiap fenomena berpotensi untuk dijadikan topik permasalahan tetapi tidak 

semua bersifat mendesak. Tujuan pemilihan topik dengan efektivitas penelitian 

mempertimbangkan urgensitas permasalahan adalah .... 

A. mudah menentukan teknik penelitian yang tepat sesuai metodologi  

B. memberikan keyakinan tentang kualitas dan kompetensi peneliti 

C. mendapatkan data permasalahan dengan mudah karena bersifat umum 

D. mempercepat proses pengolahan data menggunakan statistik 

E. meningkatkan kredibiliats penelitian dengan membahas isue utama 
 

21. Penelitian tentang dampak pengaruh buku teks terhadap prestasi belajar melibatkan pelajar SMA 

se provinsi Jawa Barat sebagai populasinya. Dalam pelaksanaannya, peneliti membagi sampel 

berdasarkan wilayah kabupaten/kota. Teknik sampling yang tepat untuk digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah …. 

A. random sampling 

B. snowball sampling 

C. cluster sampling 

D. populative  

E. stratified sampling 
 

22. Pemerintah melakukan penelitian tentang perkembangan harga barang kebutuhan pokok sehari-

hari. Banyak petugas diterjunkan langsung ke pasar-pasar di berbagai daerah untuk mendapatkan 

data tentang harga bahan pokok yang sering berubah-ubah. Dengan observasi dan wawancara di 

pasar, para peneliti mendapatkan data harga yang riil dan mencatatnya untuk selanjutnya 

dianalisis dengan perhitungan statistik. Berdasarkan kesesuaian antara jenis penelitian dan 

datanya, maka dapat disimpulkan bahwa .... 

A. peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif  

B. hasil penelitian diperoleh berdasarkan data empiris 

C. pengambilan sampel dilakukan dengan random 

D. teknik pengumpulan data disesuaikan dengan topik 

E. instrumen penelitian disiapkan oleh peneliti sosial 
 

23. Penelitian sosial bertujuan untuk  mencari berbagai kemungkinan terbaik dalam memecahkan 

suatu masalah sosial. Dari deskripsi di atas, kegunaan penelitian sosial adalah .... 

A. mengukur dengan cermat fenomena sosial 

B. menjelaskan sebab-sebab yang melatarbelakangi masalah sosial 

C. meramalkan masalah sosial yang terjadi di masyakat 

D. menemukan cara baru untuk memecahkan masalah sosial 

E. untuk mencari kebenaran berkaitan dengan masalah sosial 
 

24. Prestasi rata-rata ujian di nasional di salah satu kota pendidikan di Indonesia tidak selalu 

menempati peringkat tertinggi. Namun, pada setiap tahunnya ribuan pelajar dan mahasiswa dari 

daerah lain berbondong-bondong pergi ke kota tersebut untuk menuntut ilmu. Rumusan masalah 

yang tepat untuk penelitian diatas adalah .... 

A. Mengapa kota pendidikan tidak selalu menempati peringkat teratas rata-rata ujian 

nasional? 

B. Faktor apa saja yang menyebabkan kota pendidikan menarik minat pelajar dari daerah 

lain? 

C. Mengapa ada daerah yang menjadi kota pendidikan? 

D. Berapa jumlah pelajar daerah lain yang menetap di kota pendidikan? 

E. Bagaimana pasang surut prestasi kota pendidikan dalam rata-rata ujian nasional? 
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25. Judul penelitian adalah “Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Penurunan Pendapatan Nelayan 

di Pantai Kukup”. Yang menjadi populasi dalam penelitian tersebut adalah nelayan di pantai 

Kukup sejumlah 321 oarang yang semuanya memiliki kesempatan untuk terpilih sebagai sampel. 

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 ujian akhi semester matakuliah Sosiologi mahasiswa semester 4: 

KELAS PEROLEHAN 

NILAI 

Sosiologi 

A 

70, 85, 75, 90, 80 

65, 88, 88, 90, 68 

78, 90, 88, 77, 90 

89. 67, 90, 90, 88 

65, 87, 66, 93, 85 

Rata-rata nilai ulangan harian sosiologi pada data di atas adalah ....  

A. 81, 68 

B. 81, 67 

C. 81, 66 

D. 81, 65 

E. 81, 64 

 

27. Di bawah ini disajikan tabel jumlah penduduk pengguna sosial media sebagai berikut: 

Tahun Jumlah(Milyar) 

2011 1,22 

2012 1,4 

2013 1,59 

2014 1,79 

2015 1,96 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa … 

A. pengguna media sosial paling banyak pada tahun 2014 

B. media sosial kurang diminati masyarakat pada tahun 2012 

C. pengguna media sosial berkurang pada tahun 2011 

D. penggunaan media sosial paling banyak pada tahun 2015 

E. masyarakat yang menggunakan media sosial paling ideal tahun 2013 

 

28. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konflik antaretnis yang terjadi di 

beberapa daerah disebabkan oleh kurangnya toleransi antaretnis yang berbeda. Gejala tersebut 

tersebut memicu konfik yang dapat mengancam pada keutuhan bangsa. Berdasarkan ilustrasi 

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

A. politik aliran yang dianut oleh kelompok-kelompok di masyarakat 

B. perbedaaan kepentingan yang ada di masyarakat 

C. asimilasi budaya antara aliran tertentu dengan adat istiadat setempat 

D. perubahan sosial yang sangat cepat terjadi di masyarakat 

E. perbedaan kebudayaan pada masyarakat tersebut 
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29. Pernikahan beda budaya yang saat ini lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia telah 

membuktikan bahwa keberagaman yang ada tidak selalu menimbulkan perpecahan di tengah 

masyarakat multikultur. Manfaat yang dapat diambil dari kondisi masyarakat seperti dalam 

ilustrasi tersebut adalah …. 

A. menumbuhkan politik aliran 

B. menguatkan sikap etnosentrisme 

C. timbulnya prasangka terhadap kebudayaan lain 

D. munculnya rasa penghargaan terhadap kebudayaan lain 

E. benteng pertahanan terhadap ancaman 

 

30. Pada saat ini masyarakat Indonesia terutama di perkotaan telah terbiasa untuk menggunakan 

berbagai produk yang berasal dari luar negeri seperti menu makanan di restoran cepat saji, 

pakaian mewah dengan merk internasional, dan sebagainya. Dari deskripsi di atas, yang menjadi 

faktor pendorong globalisasi adalah .... 

A. adanya kemajuan dibidang transportasi 

B. pasar bebas menyebabkan  impor barang 

C. kemajuan dalam bidang pendidikan  

D. sistem keuangan internasional 

E. pembangunan infrastruktur secara besar-besaran 

 

31. Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan wujud kekayaan bangsa yang tidak 

perlu dipertentangkan. Setiap kelompok yang berbeda-beda hendaknya mendapatkan perlakuan 

yang setara, sebagai bagian utuh dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh prinsip 

kesetaraan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah …. 

A. Perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya 

B. Perlakuan yang seimbang dalam memanfaatkan fasilitas umum 

C. Kesempatan yang sama untuk bekerja baik dalam sektor publik 

D. Kesempatan yang sama untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum 

E. Hak yang sama untuk mengembangkan budaya daerahnya masing-masing 

 

32. Masuknya berbagai pengaruh budaya Barat mendorong perubahan dalam cara-cara hidup 

masyarakat Indonesia, seperti memindik anggota tubuh, merubah warna rambut, dan mengikuti 

tren fashion luar negeri.  Contoh dampak negtif seperti ilustrasi di atas adalah .... 

A. ketergantungan terhadap negara lain meningkat 

B. industri dalam negeri dapat bersaing dikancah internasional 

C. situasi politik suatu negara mengalami pergolakan 

D. kebijakan dalam negeri dipengaruhi oleh negara asing 

E. kebanggaan terhadap jati diri bangsa luntur 
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33. Beberapa faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat: 

(1) Pertumbuhan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi. 

(2) Perubahan lingkungan alam karena terjadi bencana gunung meletus. 

(3) Pembaruan teknologi indutri sebagai hasil kegiatan riset dalam masyarakat. 

(4) Globalisasi yang memberikan pengaruh bagi perubahan kepribadian bangsa. 

(5) Perselisihan pendapat sesama tokoh masyarakat tentang dampak pembangunan.  

 

Di antara daftar tersebut yang tergolong faktor internal 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. penggusuran kawasan  kumuh yang ada di tengah kota 

B. peningkatan harga jual perumahan untuk waga miskin 

C. perluasan lahan pekerjaan bagi masyakat yang ada di pinggiran 

D. relokasi pemukiman warga pinggiran ke tempat yang lebih layak 

E. pengentasan kemiskinan melalui sistem tarif pajak 

 

35. Semua agama mengajarkan tata cara berinteraksi atau bergaul di masyarakat. Tetapi tidak 

dipungkiri adanya pemahaman bersifat khusus dengan kecenderungan primordial dalam internal 

umat seagama. Ikatan tersebut membangun hubungan kesetiaan atau solidaritas seagama lebih 

kuat daripada solidaritas lintas agama. Dalam ilustrasi tersebut, hubungan antara pengelompokan 

agama dengan munculnya eksklusivisme adalah .... 

A. ajaran agama didasarkan nilai dan norma yang bersumber dari firman Tuhan dalam kitab 

suci 

B. ciri ajaran agama yang khas (partikular) dapat mendorong terjadinya eksklusivisme 

individu dan kelompok 

C. para tokoh agama menyebarkan prinsip dan ajaran mengenai adanya perbedaan dalam 

kebebasan beragama 

D. perbedaan keyakinan keagamaan berhubungan sekali dengan prinsip multikultural dalam 

kehidupan masyarakat 

E. masyarakat mengajarkan agama kepada individu dalam lingkungan keluarga melalui 

proses sosialisasi sejak kecil 
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36. Sikap primordial dan politik aliran merupakan suatu loyalitas berlebihan yang mengutamakan dan 

menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, dan daerah tertentu. Loyalitas yang 

berlebihan terhadap budaya subnasional dapat menyebabkan integrasi bangsa. Berdasarkan 

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

A. menguatkan kepribadian pancasila yang berfungsi  sebagai ideologi sosial politik bersama 

B. menjaga keutuhan dan solidaritas antar kelompok masing-masing 

C. mewujudkan sikap intoleransi terhadap masyarakat yang berbeda agama 

D. memperkuat konsoliasi masing-masing kelompok yang berbedaagama dan kebudayaan 

E. memperkuat paham primordialisme sebagai bagian dari identitas kelompok 

 

37. Dominasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam bidang 

politik menimbulkan konflik yang berkepanjangan di antara kedua kelompok. Hal tersebut dipicu 

oleh adanya pemaksaan kebijakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok 

minoritas. Berdasarkan ilustrasi di atas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah  .... 

A. melakukan pemisahan hubungan antara masyarakat mayoritas dan minoritas 

B. menciptakan batasan dalam bidang politik di tengah masyarakat mayoritas dan minoritas 

C. melakukan pemerataan di bidang ekonomi bagi masyarakat mayoritas 

D. melakukan urbanisasi untuk mengembalikan masyarakat minoritas ketempat asalnya 

E. melakukan pertemuan kedua pihak yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah setempat 

 

38. Salah satu dampak perubahan sosial dalam bidang ekonomi dapat kita lihat dari penggunaan 

credit card yang pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat karena alasan lebih 

mudah dan praktis. Di sisi lain, gaya hidup tersebut cenderung mendorong sikap negatif yaitu 

gaya hidup konsumtif. Dari ilustrasi di atas salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk 

menghindari pemakaian credit card adalah .... 

A. meningkatkan pelayanan masyarakat 

B. melarang bank untuk megeluarkan credit card 

C. melakukan stategi lintas budaya 

D. membatasi pusat perbelanjaan secara rutin 

E. membatasi pendirian pusat perbelanjaan 

 

39. Salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

nelayan terhalang oleh keberadaan tengkulak yang masih terikat kuat dalam tradisi partron-client 

yang lebih banyak merugikan masyarakat nelayan.  Dari ilustrasi di atas, salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah .... 

A. mengadakan seminar berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan 

B. melakukan konsiliasi terhadap masyarakat nelayan sehingga dapat menerima perubahan 

C. memberikan bantuan kepada para tengkulak yang membutuhkan tambahan modal  

D. melakukan pungutan pajak bagi masyarakat nelayan yang ada di daerah tertentu 

E. memberdayakan masyarakat nelayan sehingga mampu bersaing dalam strategi 

pemenuhan kebutuhan masyakat 
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40. Konsekuensi dari kemajuan komunikasi dan transportasi modern, hampir pasti tidak ada negara 

dan bangsa yang dapat menghindar dari proses globalisasi. Dalam kenyataannya, perubahan dunia 

di tengah globalisasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah negara maju. Budaya negara maju yang 

bercorak kapitalis dan individualis sangat mewarnai perubahan dunia global. Sebagai bagian dari 

dunia global, masyarakat Indonesia dapat mengalami krisis kepribadian karena adanya pengaruh 

budaya global yang bercorak liberal dan invidualis. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka 

diperlukan langkah nyata untuk menanggulangi dengan jalan revitalisasi kearifan lokal, antara 

lain .... 

A. meningkatkan tingkat pendidikan untuk membangun ketahanan mental masyarakat 

menghadapi tantangan global 

B. mengutamakan nilai budaya masyarakat yang membawa kemajuan di bidang ekonomi 

C. menerapkan sistem politik bebas aktif dalam hubungan budaya antarnegara dan negara 

D. membatasi unsur budaya asing yang masuk secara langsung maupun melalui teknologi 

global 

E. menjaga tradisi gotong royong atau kerja sama berdasarkan solidaritas sosial dalam 

masyarakat 

 

B. KERJAKAN SOAL DENGAN BENAR! 

41. Masalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat kita lihat dari 

adanya kasus pencurian  rokok di salah satu swalayan yang dilakukan oleh anak usia SD. 

Berdasarkan  contoh  kasus  di atas,  interpretasilah 3 (tiga)  faktor penyebab   penyimpangan  

tersebut! 

42. Cyberbullying atau intimidasi yang dilakukan di dunia maya tergolong sebagai  bentuk kekerasan 

melalui internet. Tindakan intimidasi dunia maya tersebut dapat dilihat dari adanya pesan 

ancaman, mengunggah foto yang mempermalukan korban dan masih banyak lainnya. Yang lebih 

mengkhawatirkan, pelaku atau pun korban intimidasi dunia maya tersebut banyak yang masih 

berusia remaja. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikan 2 (dua) rumusan masalah yang dapat 

dijadikan sebagai bahan penelitian!  

43. Globalisasi membawa beberapa dampak perubahan sosial di masyarakat, di antaranya 

westernisasi dan sekularisasi. Westernisasi dan sekularisasi saat ini telah mempengaruhi budaya 

dan gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda. Berdasarkan 

ilustrasi tersebut, buatlah dua gagasan untuk memecahkan masalah tersebut ! 

44. Sebuah organisasi nirlaba memberikan pendampingan kepada masyarakat sebagai bentuk 

pemberdayaan komunitas dengan cara memberikan bimbingan teknis kepada para petani Akar 

Wangi di daerah Jawa Barat dengan memanfaatkan energi panas bumi dari sumber panas yang 

dikelola oleh perusahaan-perusahaan energi. Menurut pendapat anda, apakah program 

pemberdayaan komunitas tersebut sudah tepat? Kemukan alasannya! 

45. Hubungan politik antarnegara di era global sangat didominasi oleh sejumlah negara besar. Dalam 

diplomasi global, negara besar dapat memaksakan kehendak karena didukung oleh kekuatan 

militer yang dimiliki. Sebagai masyarakat berkembang, Indonesia banyak menerima dampak dari 

fenomena globalisasi politik dan militer. Jelaskan: (1) bagaimana dampak globalisasi tersebut, 

dan (2) bagaimana strategi masyarakat dalam mengatasinya?  


