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PAKET 1 

1. Dalam upaya menciptakan ruang 

hijau di tengah kota, pemerintah 

berencana membangun sebuah 

taman kota. Namun di sisi lain 

pemerintah harus memindahkan 

pasar yang sebelumnya beroperasi 

di lahan tersebut ke daerah lain 

yang lebih luas tempatnya. 

Sebelum merealisasikan rencana 

tersebut, pemerintah meminta 

bantuan sosiolog untuk 

memprediksi pengaruh rencana 

tersebut kepada masyarakat. Dalam 

hal ini sosiologi berperan 

sebagai…… 

a. Ahli riset 

b. Praktisi 

c. Konsultan kebijakan 

d. Guru 

e. Pendidik 

2. Fenomena gangster yang marak 

terjadi di beberapa daerah seperti 

geng klitih Yogyakarta merupakan 

geng motor yang merugikan 

masyarakat karena dapat 

membahayakan pengguna jalan 

ketika malam hari dengan tindakan 

pembacokan kepada siapa aja. 

Fenomena tersebut termasuk ke 

dalam….. 

a. Kemiskinan 

b. Disorganisasi keluarga  

c. Ketimpangan sosial 

d. Alkoholisme 

e. Masalah generasi muda dalam 

masyarakat modern 

3. Gaji yang tidak sesuai dengan 

harapan karyawan pabrik seringkali 

memunculkan aksi demonstrasi 

yang dilakukan oleh karyawan 

pabrik di beberapa daerah yang 

menuntut kenaikan gaji pada 

perusahaan. Untuk menengahi 

fenomena tersebut pemerintah 

kemudian membuat keputusan 

dengan menetapkan UMK daerah 

setempat. Tindakan di atas 

termasuk dalam bentuk 

akomodasi….. 

a. Mediasi 

b. Toleransi 

c. Koersi 

d. Arbitrase 

e. Ajudikasi 

4. Firhan merupakan seorang 

mahasiswa yang aktif dalam 

komunitas pecinta alam. Firhan 

seringkali mengadakan kegiatan 

untuk menjaga lingkungan seperti 

penanaman bibit bakau di pantai 

dan mendaur ulang sampah plastik 

untuk dijadikan kerajinan tas. Dari 

kegiatan tersebut, Firhan 

mendapatkan penghargaan peduli 

lingkungan. Status yang diperoleh 

Firhan di atas merupakan…… 

a. Assigned status 

b. Achieved status 

c. Ascribed status 

d. Agreement status 

e. Prestise  

5. Nilai sosial yang bersumber dari 

akal manusia, memiliki kedudukan 

yang tinggi, dan berguna bagi batin 

seseorang disebut…. 

a. Nilai material 

b. Nilai kerohanian 

c. Nilai vital 

d. Nilai dominan 

e. Nilai yang mendarah daging 

6. Ketika berjalan melewati orang 

yang lebih tua, Dino selalu 

menyapa dan membungkukkan 

badannya. Tindakan yang 
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dilakukan Dino tersebut 

termasuk….. 

a. Law  

b. Custom 

c. Mores 

d. Folkways 

e. Usage 

7. Gina merupakan seorang siswa 

yang bersekolah di SMA swasta 

favorit di Kota X. Setiap hari 

ketika berangkat Gina memilih 

naik bus sehingga setiap pagi ia 

menunggu bus di halte dengan 

beberapa orang yang berbeda 

setiap harinya. Ilustrasi di atas 

menggambarkan adanya 

kerumunan…. 

a. Formal Audience 

b. Planned Expressive Group 

c. Inconvenient Causal Crowds 

d. Spectator Causal Crowds 

e. Acting Lawless Crowds 

8. Pembangunan pabrik pengolahan 

batu bara di daerah X seringkali 

menimbulkan keresahan warga 

sekitar karena limbahnya yang 

tidak dikelola dengan baik 

sehingga berdampak pada pada 

pencemaran lingkungan dan 

menganggu kesehatan masyarakat 

sekitar karena polusi debu batu 

bara. Fenomena di atas termasuk 

dalam….. 

a. Crime without victim 

b. Organized crime 

c. Corporate crime 

d. White collar crime 

e. Blue collar crime  

9. Andin merupakan mahasiswa di 

salah satu universitas di 

Yogyakarta yang berasal dari 

Lampung. Selain berkuliah, Andin 

juga bergabung dalam komunitas 

mahasiswa Lampung yang ada di 

Yogyakarta. Komunitas mahasiwa 

Lampung yang diikuti Andin 

termasuk dalam pembentukan 

kelompok sosial berdasarkan….. 

a. Kepentingan yang sama 

b. Wilayah yang sama 

c. Pertalian darah 

d. Keturunan yang sama 

e. Suku yang sama  

10. Dalam upaya membantu korban 

tsunami, Edi bersama teman-teman 

kampusnya menggalang dana 

untuk dibelikan keperluan logistik 

dan dibagikan kepada korban 

tsunami yang berada pengungsian. 

Kelompok sosial di atas 

merupakan….. 

a. Kelompok formal 

b. Kelompok informal 

c. Kelompok volunter 

d. Kelompok okupasional 

e. Gemeinschaft (paguyuban) 

11. Fani merupakan gadis dari Solo 

yang merantau ke Jakarta untuk 

bekerja. Di Jakarta  Fani bertemu 

dengan Sasha yang merupakan 

rekan kerjanya berasal dari Batak. 

Dalam berteman Fani menilai gaya 

bicara Sasha tidak sopan karena 

selalu berbicara dengan nada yang 

tinggi dibandingkan dirinya yang 

berbicara pelan. Perilaku Fani 

tersebut termasuk dalam….. 

a. Primordialisme 

b. Multikulturalisme 

c. Pluaralisme 

d. Relativisme 

e. Etnosentrime  

12. Seorang karyawan tidak disiplin 

dalam bekerja seperti seringkali 

datang terlambat, sering absen 

tidak masuk sehingga dirinya 

dikeluarkan dari tempat bekerjanya 

dan menyebabkan dirinya menjadi 
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menganggur. Fenomena tersebut 

termasuk dalam kemiskinan….. 

a. Kultural 

b. Struktural 

c. Absolut 

d. Relatif 

e. Natural 

13. Seorang siswa lulusan SMA ingin 

berkuliah di jurusan teknik, namun 

ayahnya menginginkan dirinya 

untuk mengambil jurusan 

kedokteran. Konflik yang dialami 

siswa diatas adalah…… 

a. Konflik status antar individu 

b. Konflik status bersifat individu 

c. Konflik status antar kelompok 

d. Konflik dalam kelompok 

e. Konflik dalam keluarga 

14. Dahulu pekerjaan sebagai pilot 

umumnya dilakukan oleh laki-laki, 

namun saat ini pekerjaan sebagai 

pilot terbuka bagi perempuan. 

Fenomena di atas menunjukkan 

diferensiasi sosial berdasarkan….. 

a. Etnis 

b. Agama  

c. Jenis kelamin 

d. Profesi 

e. Klan 

15. Pak Dono merupakan seorang guru 

Sosiologi di salah satu SMA di 

Kota Semarang yang sudah 

mengajar lebih dari 5 tahun. 

Dikarenakan ingin dekat dengan 

keluarganya, Pak Dono kemudian 

mengajukan pindah tugas di salah 

satu SMA di kota kelahirannya 

Solo. Berdasarkan ilustrasi di atas 

termasuk dalam mobilitas…… 

a. Vertikal naik 

b. Horizontal 

c. Antargenerasi naik 

d. Intragenerasi turun 

e. Intergenerasi naik 

16. Fina merupakan seorang mahasiswi 

yang ketika awal masuk kuliah 

cuek dengan penampilannya. 

Ketika masuk semester 3, Fina 

kemudian mulai berdandan dan 

memperhatikannya penampilannya. 

Ketika melihat Fina yang 

berdandan, teman-temannya 

memujinya sehingga Fina senang 

dan selalu berdandan ketika ke 

kampus. Ilustrasi di atas dapat 

dilihat secara sosiologi berdasarkan 

perspektif….. 

a. Feminisme   

b. Kontruksi sosial 

c. Interaksionisme simbolik 

d. Strukturalisme  

e. Pertukaran sosial 

17. Kosa kata dalam bahasa Indonesia 

merupakan hasil penyerapan dari 

berbagai bahasa asing yang 

kemudian membentuk kosa kata 

baru dalam bahasa Indonesia. 

Ilustrasi di atas menggambarkan 

adanya….. 

a. Asimilisi 

b. Amalgamasi 

c. Akomodasi 

d. Difusi 

e. Inovasi   

18. Trend fashion setiap tahunnya 

selalu mengalami pergantian model 

atau gaya. Sebelumnya pakaian 

seperti celana kulot sudah ada dan 

menjadi tren fashion di abad 19. Di 

abad 21 ini, trend celana kulot 

menjadi booming kembali dan 

banyak di gandrungi oleh wanita 

dan jadi tren hijab fashion. 

Fenomena di atas termasuk dalam 

perubahan sosial dalam 

perspekif……. 

a. Teori siklus 

b. Teori perkembangan linier 
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c. Teori modernisasi 

d. Teori gerakan sosial 

e. Teori ketergantungan 

19. Banyaknya penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh 

masyarakat dari berbagai kalangan 

baik pada remaja hingga public 

figure seperti artis dan penyanyi 

merupakan salah satu bentuk 

perubahan….. 

a. Dikehendaki 

b. Kecil 

c. Besar 

d. Progress 

e. Regress 

20. Indonesia terdiri dari beragam suku 

bangsa yang setiap suku bangsa 

mengintegrasikan dirinya dengan 

melihat fungsi masing-masing, 

misalnya suku bugis identik 

dengan melaut, jawa dengan 

pertanian, dan Minang pandai 

berdagang. Berdasarkan ilustrasi di 

atas termasuk dalam bentuk 

integrasi….. 

a. Normatif 

b. Koersif 

c. Fungsional 

d. Instrumental 

e. Ideologi 
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Kunci Jawaban dan Pembahasan 

1. Jawaban C 

Dalam kasus di atas sosiologi 

berperan sebagai konsultan 

kebijakan yang membantu 

memperkirakan bagaimana 

pengaruh kebijakan pembangunan 

taman kota dan pemindahan pasar 

agar menghasilkan dampak yang 

sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Jawaban E 

Masalah generasi muda ditandai 

dengan adanya keinginan untuk 

melawan yang ditunjukkan dengan 

tindakan radikalisme yang terjadi 

dalam masyarakat transisi dan 

generasi muda seolah terjepit 

antara norma lama dan norma baru 

yang terkadang belum terbentuk. 

Generasi muda seringkali 

bergabung dengan kelompok 

tertentu dengan tujuan agar diakui 

dan menunjukkan eksistensinya.  

3. Jawaban D 

Arbitrase merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mencapai 

kompromi dengan melibatkan 

pihak ketiga yang memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dari 

pihak-pihak yang sedang 

bermasalah. Dalam kasus ini 

pemerintah setempat memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi 

dibandingkan karyawan pabrik dan 

pihak perusahaan dan memberikan 

solusi penengah dengan 

menetapkan standar gaji UMK. 

4. Jawaban A 

Assigned status merupakan status 

diperoleh seseorang berdasarkan 

pemberian orang lain karena telah 

berjasa untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam soal ini Firhan 

membantu menyelamatkan 

lingkungan dengan penanaman 

bakau untuk menggurangi abrasi 

pantai dan mendapatkan 

penghargaan dari pemerintah 

setempat. 

5. Jawaban B 

Nilai kerohanian yaitu segala 

sesuatu yang berguna bagi batin 

manusia yang mencakup: 

- Nilai kebenaran yang 

bersumber pada akal manusia 

- Nilai keindahan yang 

bersumber dari rasa keindahan 

- Nilai kebaikan atau nilai moral 

yang bersumber pada kodrat 

manusia 

- Nilai religius yang bersumber 

pada kepercayaan, keyakinan, 

dan merupakan nilai tertinggi   

6. Jawaban D 
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Kebiasaan (folkways) adalah 

perbuatan berulang-ulang sehingga 

menjadi bukti bahwa orang yang 

melakukannya menyukai, 

menyadari perbuatannya, dan dapat 

menjadi identitas atau ciri dari 

masyarakat yang bersangkutan. 

Dalam contoh soal ini Dino 

melakukan tindakan berjalan 

menundukkan kepala ketika 

melewati orang tua merupakan 

salah satu ciri anak muda yang 

menghormati orang yang lebih tua. 

7. Jawaban C 

Inconvenient Causal Crowds 

merupakan kerumunan yang 

bersifat sangat sementara karena 

ingin menggunakan fasilitas yang 

sama. dalam ilustrasi di atas Gina 

menunggu bus bersama orang-

orang yang sama-sama ingin baik 

bus namun hanya menunggu dalam 

waktu yang singkat.  

8. Jawaban C 

Kejahatan corporat (corporat 

crime) merupakan kejahatan yang 

dilakukan atas nama organisasi 

untuk menaikkan keuntungan atau 

menekan kerugian. Dalam contoh 

di atas, kejahatan dilakukan atas 

nama perusahaan yang membuang 

limbahnya tanpa mengolah terlebih 

dahulu sehingga berdampak buruk 

pada lingkungan dan kesehatan 

masyarakat sekitar. 

9. Jawaban B 

Pembentukan kelompok sosial 

berdasarkan wilayah yang sama 

merupakan kelompok sosial 

dimana anggotanya berasal dari 

daerah yang sama memiliki 

kebudayaan, bahasa, pola kerja 

yang sama sehingga dapat dengan 

mudah memahami satu sama lain. 

Dalam contoh di atas Andin 

bergabung dengan komunitas 

mahasiswa lampung yang 

anggotanya memiliki kebudayaan 

yang sama dan bahasa yang sama 

dengan dirinya.  

10. Jawaban C 

Kelompok volunteer merupakan 

kelompok yang anggotanya 

memiliki kepentingan yang sama 

yang dilandasi oleh kepentingan 

primer dan  sekunder yang harus 

segera dipenuhi, namun 

keberadaan kelompok ini tidak 

mendapatkan perhatian dari 

masyarakat. Dalam contoh kasus di 

atas kelompok relawan yang 

dibentuk Edi bersama teman-

temannya di dasari oleh 

kepentingan yang sama untuk 

membantu koban bencana tsunami.  

11. Jawaban E 
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Etnosentrime merupakan sikap 

menilai unsur kebudayaan lain 

mengunakan ukuran 

kebudayaannya sendiri. Dalam 

contoh di atas Fani menganggap 

budaya Sasha lebih jelek 

dibandingkan budayanya. 

12. Jawaban A 

Kemiskinan kultural merupakan 

kemiskinan yang disebabkan oleh 

gaya hidup, kebiasaan hidup, dan 

faktor budaya. Dalam kasus di atas 

karyawan dikeluarkan dari tempat 

bekerjanya karena faktor budaya 

malas dan tidak disiplin. 

13. Jawaban B 

Konflik status bersifat individu 

yaitu konflik status yang dirasakan 

oleh seseorang dalam batinnya 

sendiri. Dalam kasus ini, seorang 

siswa bingung memilih jurusan 

sesuai keinginannya yaitu jurusan 

teknik atau mengikuti keinginan 

ayahnya kuliah di jurusan 

kedokteran.  

14. Jawaban C 

Dalam masyarakat tertentu jenis 

kelamin menentukan tingkatan 

seseorang, di mana laki-laki 

dianggap berada pada lapisan yang 

lebih atas dibandingkan 

perempuan. Dalam kasus ini 

perempuan yang sebelumnya 

dipandang lebih rendah mulai 

menunjukkan bahwa dirinya dapat 

sejajar dengan laki-laki termasuk 

dalam hal pekerjaan yang dulunya 

hanya boleh dikerjakan laki-laki. 

15. Jawaban B 

Mobilitas horizontal merupakan 

perpindahan status atau kedudukan 

seseorang namun masih dalam 

derajat yang sama. berdasarkan 

ilustrasi di atas Pak Dono hanya 

berpindah tempat mengajar namun 

statusnya masih sama menjadi guru 

sosiologi.  

16. Jawaban E 

Berdasarkan perspektif pertukaran 

sosial perilaku seseorang 

ditentukan dari hasil interaksi 

dengan orang lain yang membawa 

keuntungan-kerugian maupun 

penghargaan-hukuman yang akan 

diperoleh. Berdasarkan ilustrasi di 

atas perilaku Fina yang menjadi 

senang  berdandan ketika ke 

kampus dikarenakan adanya pujian 

dari teman-temannya. 

17. Jawaban D 

Difusi merupakan persebaran 

budaya yang dapat terjadi secara 

langsung dan diterima masyarakat 

secara damai maupun yang 

dilakukan secara paksa. Dalam 

ilustrasi di atas penyerapan kosa 

kata bahasa asing ke dalam bahasa 

Indonesia merupakan proses difusi 
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yang diterima masyarakat dan 

digunakan dalam percakapan 

sehari-hari.  

18. Jawaban A 

Teori siklus melihat bahwa 

perubahan sebagai sesuatu yang 

berulang-ulang, sehingga sesuatu 

terjadi sekarang pada dasarnya 

memiliki kesamaan dengan yang 

telah terjadi sebelumnya. Dalam 

fenomena di atas trend fashion 

celana kulot sudah ada sebelumnya 

dan sekarang menjadi booming 

kembali.  

19. Jawaban E 

Perubahan sosial regress 

merupakan perubahan sosial yang 

mengarah pada kemunduran dan 

merugikan masyarakat. Dalam 

ilustrasi di atas tindakan 

menggunakan narkoba termasuk 

perubahan yang memiliki dampak 

negatif. 

20. Jawaban C 

Integrasi fungsional merupakan 

integrasi yang terbentuk sebagai 

akibat adanya fungsi tertentu dalam 

masyarakat. Berdasarkan ilustrasi 

di atas dengan adanya beragam 

suku bangsa dengan masing-

masing fungsinya membentuk 

integrasi sosial.   

 

 

 

 

 

 

 


