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PETUNJUK UMUM 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta dan tanggal lahir, Program Studi diisi mata pelajaran, 

kode paket, kelas dan tanda tangan peserta  pada Lembar Jawaban Ujian Komputer 

(LJK), sesuai petunjuk di LJK 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

4. Jumlah Soal sebanyak 40 butir  soal Pilihan Ganda, 5 soal Essay. 

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, 

rusak, atau tidak lengkap. 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, kamus, tabel matematika atau alat bantu 

hitung lainnya 

8. Periksalah dahulu pekerjaan anda  sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian  

 

 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan secara penuh bulatan 

jawaban Anda, dengan menggunakan pensil 2B. 

 

2. Apabila Anda ingin memperbaiki / mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan 

karet penghapus hingga bersih, kemudian bulatkan pilihan jawaban yang Anda anggap 

benar 

SELAMAT  BEKERJA 
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1. Teori dalam sosiologi disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, yang kemudian 

diperbaiki, diperluas untuk memperkuat teori-teori yang lama. Hal ini menunjukkan 

bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri.... 

A. Teoritis 

B. Kumulatif 

C. Empiris 

D. Observasi 

E. Non etis 

 

2. Seorang sosiolog bertugas memberikan fakta dan informasi tentang kebutuhan sosial 

di masyarakat untuk dijadikan bahan membuat perencanaan sehingga pemenuhan 

kebutuhan sosial di masyarakat tepat sasaran. Tugas sosiolog  tersebut sesuai dengan 

fungsi sosiologi dalam.... 

A. Pembangunan 

B. Penelitian sosial 

C. Observasi 

D. Kegiatan sosial 

E. Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

3. Perhatikan gambar berikut  : 

 

 

                                                     

                                      

 

 

Gambar di atas menggambarkan aktivitas interaksi sosial karena telah memenuhi 

syarat interaksi sosial yaitu .... 

A. Kerjasama dan kompetisi 

B. Tindakan sosial dan komunikasi 

C. Kontak sosial dan komunikasi 

D. Simpati dan empati 

E. Tindakan sosial dan kontak sosial 
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4. Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Kerjasama budaya antara Pemerintah RI dengan negara-negara Eropa 

(2) Pertemuan antara Pemerintah, Pengusaha dan buruh dalam menentukan UMR 

(3) 3 Partai Politik bergabung untuk memenangkan PILKADA 

(4) Penyelesaian konflik antara suami isteri itu diselesaikan di pengadilan 

(5) Pak RT bertindak sebagai penasehat dalam perselisihan antar warga 

            Pernyataan tersebut yang merupakan bentuk interaksi sosial akomodasi adalah.... 

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

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

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

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

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

 

5. Sekelompok group boy band yang berasal dari Korea akan melakukan pertunjukan di 

Jakarta, untuk itu banyak remaja Jakarta yang rela mengeluarkan uang yang cukup 

besar dan rela mengantri membeli karcis berjam-jam. Perilaku kaum remaja tersebut 

karena didorong oleh faktor.... 

A. Simpati 

B. Empati 

C. Sugesti 

D. Motivasi 

E. Imitasi 

 

6. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

                 Norma sosial yang dijunjung dalam gambar tersebut adalah.... 

A. Norma hukum 

B. Norma kesopanan 

C. Norma kebiasaan 

D. Norma kesusilaan 

E. Norma adat 
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7. Pencurian merupakan contoh pelanggaran terhadap tata kelakuan (mores). 

Pelanggaran terhadap norma ini sanksinya berat misalnya diusir dari kampungnya, 

berhadapan dengan massa atau diarak keliling kampung. Berdasarkan uraian di atas 

maka tata kelakuan berfungsi sebagai.... 

A. Memberikan hadiah pada perilaku individu dalan masyarakat tertentu 

B. Mendorong masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan aturan kelompoknya 

C. Membentuk solidaritas individu dalam kelompok sosial 

D. Memberikan batasan dalam perlindungan di kelompok dan masyarakat 

E. Membatasi kerjasama antara anggota kelompok di masyarakat 

8. Seorang anak  kecil selalu meniru apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang-

orang di sekitarnya yang dianggap penting misalnya ibunya, ayah, kakaknya dan 

pengasuhnya, dalam proses sosialisasi ini, ia hanya menerima apa yang sudah 

dilihatnya. Tahapan sosialisasi yang dialami anak tersebut adalah tahap.... 

A. Prepatory stage 

B. Game stage 

C. Play stage 

D. Generalized other 

E. Significant other 

 

9. Pola hidup yang kebarat-baratan yang masuk melalui tekhnologi komunikasi seperti 

internet dan telepon selular  seringkali mempengaruhi dan disalahartikan oleh kaum 

remaja Indonesia, perilaku ini sering dianggap trend yang justru membawa 

kehancuran seperti penggunaan narkotika, minum-minuman keras, sex bebas. 

Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang 

disebabkan oleh.... 

A. Lingkungan pergaulan remaja yang bersifat dinamis 

B. Kelemahan hukum di masyarakat  

C. Pendidikan rendah dari remaja putus sekolah 

D. Kelemahan ekonomi orang tua karena penganguran 

E. Arus globalisasi yang melanda masyarakat negara berkembang 

10.. Perhatikan beberapa perilaku sosial berikut !  

(1) Menegur siswa yang sering terlambat ke sekolah 

(2) Menyontek demi nilai ujian yang bagus 

(3) Untuk membayar hutang terpaksa korupsi 

(4) Melakukan perampokan rumah rumah mewah 

 Perilaku sosial di atas yang menunjukkan penyimpangan sosial sekunder adalah.... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 
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11. .KPK berupaya mengatasi perilaku korupsi yang membudaya di kalangan elit dengan 

memberikan seragam khusus bagi tahanan tersangka korupsi. Fungsi pengendalian 

sosial tersebut bagi masyarakat luas maupun pelaku adalah.... 

A.   Memberikan rasa malu serta efek jera 

B.   Menciptakan keteraturan bermasyarakat 

C.   Memberikan apresiasi pada prestasi KPK 

D.   Mempermudah mengidentifikasikan jenis kejahatan 

E.   Membedakan antara tahanan kelas atas dan kelas bawah 

 

12. Sesuai dengan tujuan kepolisian dalam hal mewujudkan keamanan lingkungan, 

seorang polisi memberhentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan. Hal ini 

dilakukan untuk menindak para pengemudi yang melanggar peraturan. Model 

pengendalian sosial yang dilakukan tersebut bersifat.... 

A. Represif 

B. Preventif 

C. Progresif 

D. Persuasif 

E. Kooperatif 

 

13. Sejumlah mahasiswa dari suatu Universitas melakukan penelitian di 

Kanekes(kampung Suku Baduy) untuk mengkaji tentang makna-makna simbolik yang 

masih terus eksis dipertahankan oleh masyarakat adat di daerah tersebut. Berdasarkan 

tempat berlangsungnya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tersebut 

masuk kedalam jenis penelitian... 

A. Historis 

B. Pustaka 

C. Evaluasi 

D. Rekayasa 

E. Lapangan 

 

14. Sebuah penelitian  berjudul “ Dampak Tayangan Televisi Terhadap Perilaku 

Kekerasan Pada Remaja. Masalah yang dapat dibuat dari judul penelitian tersebut 

adalah.... 

A. Bagaimana dampak tayangan televisi terhadap perilaku kekerasan pada remaja? 

B. Siapakah pelaku kekerasan remaja pada tayangan televisi tersebut? 

C. Bagaimana peran orang tua terhadap perilaku kekerasan pada remaja? 

D. Dimana perilaku kekerasan pada remaja sering terjadi? 

E. Bagaimana dampak kekerasan di televisi terhadap remaja ? 
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15. Seorang peneliti terjun langsung ke lapangan untuk  melakukan wawancara  dengan 

orang-orang yang terlibat dalam konflik antar suku bangsa di daerah rawan konflik 

seperti Poso dan Maluku. Kegiatan pengumpulan data tersebut menggunakan 

metode.... 

A. Dokumentasi dan wawancara 

B. Observasi dan dokumentasi 

C. Observasi dan wawancara 

D. Angket dan obeservasi 

E. Tes dan dokumentasi 

 

16. Kelompok siswa peneliti mewawancarai sejumlah ibu rumah tangga tentang sikapnya 

terhadap kenaikan harga cabe dan bawang merah. Setiap RT dipilih/diambil sebanyak 

lima ibu rumah tangga sebagai informan. Cara pengambilan sampel (sampling) 

tersebut menggunakan teknik.... 

A. Area sampling 

B. Quota sampling 

C. Random sampling 

D. Cluster sampling 

E. Stratified sampling 

 

17. Seorang Peneliti telah merumuskan masalah dan akan mengumpulkan data dengan 

responden yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar sehingga ia memutuskan 

menggunakan kuesioner. Keputusan menggunakan kuesioner tersebut ia lakukan 

dengan mempertimbangkan kelebihannya yaitu... 

A. Data yang diperoleh sifatnya lebih rinci dan personal 

B.  Dapat memperoleh data dengan mudah dan cepat 

C.  Pembuatan instrumen cenderung lebih mudah dianalisis 

D.  Mampu merekam perisitiwa secara utuh dan langsung 

E.  Memperoleh data berupa angka yang lebih objektif 
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18. Perhatikan data pengunjung obyek wisata dibawah ini 

 

 

No 

 

Obyek Wisata 

 

Jumlah Pengunjung  

% 
2007 2008 

1 Grojogan Sewu 348.461 285.974 17,93 

2 Taman Ria Balekambang 33.200 20.206 39,49 

3 Camping Lawu Resort 3.730 1.500 59,79 

4 Candi Cetho 18.611 15.383 17,34 

5 Candi Sukuh 15.411 14.137 8,27 

6 Air Terjun Junok 67.779 46.439 31,48 

7 Air Terjun Parang Ijo 29.846 22.326 25,19 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar 

 

Dari data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa.... 

A. Obyek wisata di Karang Anyar sangat disukai oleh wisatawan mancanegara 

B. Wisatawan Nusantara sedikit yang berkunjung ke Karang Anyar 

C. Obyek Wisata yang palin indah adalah Air terjun Junok 

D. Grojokan Sewu adalah obyek wisata yang paling banyak dikunjungi 

E. Candi Sukuh kurang disukai oleh wisatawan mancanegara 

 

19. Pada sistematika penulisan laporan penelitian, bab 2 berisi kajian teori yang 

menjelaskan konsep peneliti tentang variabel yang akan digunakan. Adapun manfaat 

dari penulisan bab 2 adalah .... 

A. Sebagai landasan untuk memperkuat konsep penelitian 

B. Jawaban atas masalah penelitian yang diajukan 

C. Latar belakang pemikiran peneliti dalam mengajukan masalah 

D. Menyimpulkan hasil pemikiran peneliti tentang variabel penelitian 

E. Penelitian terdahulu yang dapat membuka wawasan peneliti 
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20. Perhatikan gambar stratifikasi sosial feodal pada kerajaan berikut ini! 

 

 

                                                  Raja 

 

                                                            Bangsawan 

 

                                                                    Rakyat jelata 

 

 

         Berdasarkan gambar di atas, sistem pelapisan sosial bersifat tertutup karena.... 

A. Untuk menjadi seorang raja harus melalui perkawinan 

B. Dasar pelapisan sosial adalah keturunan /kelahiran 

C. Rakyat jelata dapat menjadi bangsawan jika berpindah tempat 

D. Raja sangat dihormati oleh bangsawan dan rakyat jelata 

E. Seorang bangsawan dapat bekerja di istana raja 

 

21. Setelah lulus sarjana, seorang mahasiswa memutuskan untuk berwirausaha. Sekarang 

ia menjadi pengusaha sukses dan dermawan sehingga duduk di strata atas. Saluran 

mobilitas yang digunakan adalah.... 

A. Lembaga pendidikan karena Ia bercita cita menjadi pengusaha sukses setelah lulus 

kuliah  

B. Lembaga ekonomi karena setelah menjadi pengusaha ia memiliki kekayaan dan 

dihormati 

C. Lembaga politik karena ia sibuk dalam organisasi poitik ketika kuliah 

D. Lembaga keluarga karena dengan berwirausaha ia dapat membantu keluarganya 

E. Lembaga agama karena sifat dermawan sangat disukai oleh rakyat miskin di 

sekitarnya 

 

22. Walaupun berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda, kesatuan korps 

tentara Republik Indonesia memiliki ikatan yang sangat kuat, diantara mereka terjalin 

ikatan dalam bentuk kesamaan tugas dan kewajiban. Jenis kelompok sosial pada 

contoh tersebut adalah.... 

A. Kerumunan 

B. Gesselschaft 

C. Gemeischaft 

D. Solidaritas organik 

E. Informal 
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23. Indonesia adalah masyarakat dengan multi agama dan multi religi. Semua kelompok 

agama bestatus sama dalam hubungannya dengan masyarakat dan negara. 

Kemajemukan sosial-keagamaan tersebut membentuk struktur horizontal, sehingga 

kedudukan antar umat yang berbeda agama adalah.... 

A. Wajib Melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan tertib 

B. Mempunyai satu dasar dan satu tujuan setelah kematian 

C. Menganut prinsip kebebasan beragama dan beribadah 

D. Memiliki hak dan kewajiban yang sederajat sehingga harus bertoleransi 

E. Melakukan kerjasama dengan umat lain dalam menjalankan ibadah  

 

24. Kemajemukan masyarakat Indonesia di bidang kehidupan beragama terbentuk dari 

kelompok Islam(terbesar) dan kelompok Kristen, Katolik, Hindu, Budha maupun 

Kong Hu Cu. Dalam realitas sosial terbentuk konfigurasi.... 

A. Mayoritas minoritas 

B. Kompetisi seimbang 

C. Mayoritas dominan 

D. Minoritas dominan 

E. Struktur fragmentasi 

 

25. Munculnya elit politik baru yang berkuasa di masa reformasi sekarang ini seringkali 

menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat dan ketegangan antara elit partai 

politik. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah berupa.... 

A.  Konflik horizontal 

B.  Kerjasama partai 

C.  Akomodasi politik 

D.  Perubahan jabatan 

E.  Pergantian kewenangan 

 

26. Pembanguna fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai 

dengan penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan 

cenderung bersikap setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan 

menolak penggusuran. Muncul kelompok pro dan kontra atau konflik pada 

masyarakat perkotaan tersebut disebabkan oleh factor…. 

A. Proses perubahan yang terlalu cepat 

B. Perbedaan kualitas individu 

C. Tuntutan persaingan yang tinggi 

D. Perbedaan matapencaharian masyarakat 

E. Perkembangan kebudayaan kelompok 
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27. Penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina tentang Dataran Tinggi Golan 

diselesaikan dengan melalui keputusan yang dibuat oleh PBB sebagai pihak ketiga. 

Proses sosial penyelesaian konflik tersebut dinamakan .... 

A. Mediasi karena menggunakan pihak ketiga yang tidak mengikat 

B. Arbitrasi karena menggunakan pihak ketiga yang mengikat 

C. Kompromi karena dipaksa  saling mengurangi tuntutan oleh PBB 

D. Negosiasi karena menggunakan pihak ketiga yang memaksa 

E. Bargaining karena adanya tawar menawar antara 2 negara 

 

28. Pada masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan agama secara 

tidak disadari sering memunculkan sikap primordialisme yaitu loyalitas berlebihan 

yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras  dan 

kelompok tertentu. Dampak negatif yang dapat dimunculkan dari sikap ini adalah.... 

A. Terjaganya budaya kelompok dari pengaruh budaya asing 

B. Munculnya sikap mau bekerjasama dengan kelompok lain 

C. Integrasi nasional lebih mudah terwujud dengan solidaritas in group 

D. Dapat memunculkan disintegrasi sosial karena loyalitas terhadap kelompok 

E. Pengaruh asing sulit masuk ke Indonesia karena nasionalisme yang tinggi 

 

29. Hubungan sosial antarkelompok dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh 

tingkat kekuatan masing-masing kelompok. Berkaitan dengan tujuan masyarakat 

multikultural yang harmonis, maka hubungan antarkelompok tersebut hendaknya.... 

A. Memperlakukan secara eksklusif terhadap kelompok tertentu 

B. Memperkuat konsolidasi sosial antarkelompok 

C. Melakukan mobilitas sosial vertikal secara cepat 

D. Bersikap inklusif terhadap kelompok lain  

E. Menguasai kelompok yang lebih kecil 

 

30. Perhatikan beberapa perilaku sosial berikut! 

(1) Bergabung dengan relawan untuk menangani korban bencana alam 

(2) Bersedia bekerjasama dengan orang yang berbeda agama 

(3) Memilih pegawai berdasarkan pengalaman tanpa memperhatikan ras 

(4) Mendirikan partai politik yang berazaskan agama 

            Perilaku di atas yang menjunjung prinsip multikulturalisme adalah.... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (3) 

D. (2) dan (3) 

E. (3) dan (4) 
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31. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1)Pertentangan atau konflik antarkelompok dalam masyarakat 

(2)Terjadinya revolusi atau pemberontakan dalam suatu masyarakat 

(3)Terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya  

(4)Terlibat perang dengan negara lain yang bersengketa 

(5) Perkawinan antar ras yang disebut amalgamasi 

Yang merupakan faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat 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) 

32. . Proses globalisasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa ekses 

seperti perilaku hidup bersenang-senang tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. 

Contoh dampak negatif perilaku tersebut ditinjau dari sudut sosiologis adalah... 

A.  Memudarnya jati diri keutuhan masyarakat indonesia 

B.  Maraknya penggunaan gadget di kalangan remaja 

C.  Transformasi budaya barat menjadi mainstream publik 

D.  Berkembangnya sifat individualis dalam masyarakat 

E.  Masyarakat mengadopsi budaya barat sebagai gaya hidup  
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33. Perhatikan skema perubahan sosial berikut! 

 

 

 

 

IPTEK 

 

 

     

 

                     Berburu                   Agraris                 industri 

Perubahan sosial pada gambar di atas berlangsung seara evolusioner linear sehingga 

mengakibatkan.... 

A. Sistem ekonomi berubah perlahan seiring kemajuan tekhnologi 

B. Sistem ekonomi berubah sangat cepat walaupun tanpa tekhnologi 

C. Perubahan pola hidup masyarakat berlangsung secara evolusi 

D. Kemampuan masyarakat membangun ekonomi dan tekhnologi sangat lambat 

E. Perkembangan IPTEK terkadang menghambat perkembangan ekonomi 

 

34. Persebaran hasil kebudayaan yang dimulai dari satu masyarakat ke masyarakat lain 

dapat menimbulkan perubahan sosial. Proses persebaran kebudayaan tersebut dapat 

memicu konflik apabila terdapat perbedaan dan ketidakcocokan dengan budaya lokal. 

Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah.... 

A. Menggunakan kearifan lokal untuk menyaring budaya dari luar kelompok 

B. Melakukan imitasi dari masyarakat yang menerima kebudayaan asing 

C. Memaksa pemerintah pusat untuk mengusir bangsa asing 

D. Semakin meningkatkan keimanan dengan giat beribadah 

E. Melakukan asimilasi dengan unsur-unsur budaya asing 

 

35. Ketimpangan dan kesenjangan sosial sering terjadi pada daerah pertambangan seperti 

di Tembagapura (Papua Barat). Kontribusi perusahaan tidak menyentuh kesejahteraan 

masyarakat asli sehingga sering terjadi konflik. Pada kasus di atas terjadinya konflik 

disebabkan oleh adanya perbedaan.... 

A. Sosial 

B. Budaya 

C. Ekonomi 

D. Kepentingan 

E. Ideologi 



   

TRY OUT UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) Page 12 
SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT TP.2016/2017  
 

KURIKULUM 2013 
DOKUMEN SUDIN PENDIDIKAN 

JAKARTA BARAT 

SANGAT RAHASIA 

 

36. Modernisasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang belum siap 

menerima perubahan sosial ini. Salah satunya adalah meningkatnya pengangguran. 

Meningkatnya jumlah peangguran ini berkaitan dengan munculnya tekhnik-teknik 

produksi yang berpengaruh terhadap.... 

A. Perubahan pola pikir dan berperilaku masyarakat 

B. Perumusan tujuan hidup dan cara mencapainya 

C. Perubahan sosial ekonomi masyarakat 

D. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin 

E. Penentuan tujuan hidup dalam masyarakat 

 

37. Fenomena anak jalanan dan anak punk di masyarakat telah menjadi permasalahan 

sosial yang sulit untuk diselesaikan . Salah satu upaya untuk memberdayakan 

komunitas tersebut antara lain dengan cara ... 

 A.  memberikan pelatihan kerja agar dapat ikut serta dalam pembangunan nasional 

 B. memberikan penyuluhan untuk berhenti berkeliaran di jalanan 

 C. mengirimkan mereka ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja informal 

 D memberikan batuan uang untuk biaya hidup mereka 

 E. . menangkap mereka dan memasukkannya ke panti sosial 

 

38. Perhatikan perilaku sosial di bawah ini! 

 

(1) Menggunakan pakaian adat suku bangsa pada upacara perkawinan 

(2) Menyajikan makanan tradisional pada acara arisan RT 

(3) Memilah-milah sampah rumah tangga untuk kompos 

(4) Lebih suka memakai sepatu produksi luar negeri 

(5) Berlibur ke luar negeri setiap tahun 

 

            Perilaku sosial di atas yang merupakan upaya menjaga kearifan lokal dalam  

menghadapi globalisasi adalah.... 

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

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

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

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

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

 

39. Saat ini ada kecenderungan anggota masyarakat berperilaku semaunya. Hal ini dipicu 

oleh kemunculan media sosial yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain 

tanpa bertemu. Masyarakat dapat mengecam atau menghujat suatu hal yang belum 

jelas informasinya, padahal hal ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia 

yang dari dahulu terkenal dengan keramahannya dan kesopanannya. Ilustrasi tersebut 

menunjukkan adanya dampak negatif dari perubahan sosial yaitu.... 

A. Munculnya konflik horizontal antar kelompok sosial 

B. Menguatnya rasa kebersamaan dari masyarakat 

C. Munculnya paham sekularisme dan hedonisme 

D. Melemahnya nilai dan norma sosial yang dipegang oleh masyarakat 

E. Munculnya kerusakan moral anggota masyarakat 
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40. Globalisasi tanpa disadari telah membawa serta budaya kelompok lain ke dalam 

kelompok sendiri, sebagai contoh dengan internet kita dapat mengakses dan 

mengikuti bahkan meniru semua kebudayaan masyarakat asing, hal ini bahkan bisa 

menimbulkan percampuran kebudayaan atau hilangnya budaya bangsa sendiri 

digantikan oleh budaya bangsa lain yang dirasakan lebih nyaman. Agar hal ini tidak 

terjadi maka perlu adanya kearifan lokal dalam menghadapi globalisasi karena… 

 

A. Dapat mendominasi budaya asing sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi 

B. Kearifan lokal mengajari nilai dan etika moral sesuai budaya bangsa Indonesia 

C. Dapat mendorong kebangkitan primordialisme diantara suku bangsa di Indonesia 

D. Menumbuhkan semangat etnosentris di kalangan Pemuda Indonesia 

E.Kearifan lokal dapat menumbuhkan solidaritas in group yang kuat 

 

URAIAN 

 

41. Masyarakat Desa Banjarsari melakukan musyawarah di balai desa untuk 

membicarakan kebersihan desa dalam rangka musim hujan. Hasil musyawarah 

memutuskan bahwa seluruh warga desa wajib mengikuti kerja bakti untuk 

membersihkan lingkungan rumah. Namun salah seorang warga desa merasa keberatan 

mengikuti kegiatan tersebut karena alasan-alasan pribadi. Wacana tersebut 

menunjukkan adanya interaksi sosial di Desa Banjarsari. Dari ilustrasi tersebut 

jawablah pertanyaan berikut:  Jelaskan sifat, bentuk dan akibat interaksi sosial 

tersebut  ! 

 

42. Seorang gadis bersama kawan-kawannya mengendarai mobil sepulangnya dari 

berpesta di kelab malam dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak belasan pejalan 

kaki hingga meninggal dunia. Kasus tersebut termasuk penyimpangan sosial. Dari 

wacana tersebut  jelaskan jenis penyimpangannya, faktor penyebab penyimpangan 

dan upaya pengendalian sosialnya pada kasus tersebut ! 

 

43. Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok suku 

bangsa, ras dan agama. Kemajemukan ini dapat berpotensi memunculkan konflik 

horizontal atau ingerasi sosial  Jelaskan faktor-faktor penyebab kemajemukan pada 

masyarakat Indonesia tersebut ! 

 

44. Masyarakat yang mengikuti PILKADA serentak di berbagai daerah banyak yang 

mempunyai perbedaan pilihan. Perbedaan ini berdampak terhadap keharmonisan 

sosial dalam bentuk saling menghujat, saling merendahkan pilihan orang lain. 

Dinamika seperti ini dapat mendorong konflik yang mengarah kepada disintegrasi 

sosial. Dari ilustrasi tersebut jelaskan faktor penyebab terjadinya disintegrasi tersebut 

dan bagaimana upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. 

 

45. Kejatuhan orde baru pada tahun 1998 melalui demonstrasi besar-besaran oleh 

mahasiswa telah membawa perubahan pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi. 

Dari wacana tersebut jelaskan bentuk perubahan sosial,  penyebab perubahan, faktor 

pendorong/penghambat perubahan,  dampak perubahan dan hubungkan  dengan 

pengaruh globalisasi ! 
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