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1. Perbedaan konflik dengan kekerasan adalah… 

A. Aktivitas konflik tidak menimbulkan reaksi yang berarti sedangkan dalam kekerasan 

menimbulkan reaksi keras, bahkan benturan fisik 

B. Dalam konflik ada rencana atau niat mencelakakan pihak lain, sedangkan kekerasan tidak 

ada 

C. Konflik muncul karena kesalahpahaman sedangkan kekerasan muncul karena niat 

menjatuhkan lawan 

D. Konflik dilakukan untuk suatu tujuan, sedangkan kekerasan tanpa tujuan pasti 

E. Konflik diawali dengan adanya prasangka sedangkan kekerasan tidak 

2. Peristiwa berikut ini yang bukan merupakan pembagian konflik menurut Soerjono Soekanto 

adalah… 

A. Jihan bertengkar dengan adiknya karena adiknya mengambil alat tulisnya tanpa ijin 

B. Penduduk lokal mengusir seluruh pekerja asing karena merasa tidak puas dengan distribusi 

pendapatan yang diperoleh        

C. Afrika Selatan pernah mengalami pertumpahan darah akibat politik apharteid 

D. Buruh menuntut tambahan tunjangan untuk keluarga yang masih menjadi tanggungan 

mereka 

E. Israel dan Palestina terlibat pertikaian yang tidak ada ujungnya mengenai jalur Gaza 

3. Konflik dapat terjadi akibat tuntutan dari perempuan terhadap kesetaraan peran antara laki-laki 

dan perempuan. Tuntutan tersebut dapat berupa berbagai hal beikut ini, kecuali…. 

A. Mendapatkan pekerjaan yang setara 

B. Memperoleh penghasilan yang adil 

C. Mengisi peran-peran social dalam masyarakat       

D. Mendapat kedudukan yang lebih tinggi   

E. Mendapat perlakuan sama dalam berbagai kegiatan 

4. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan disertai dengan penggusuran 

rumah penduduk. Sebagian pihak yang diuntungkan cenderung bersikap setuju terhadap 

penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan menolak penggusuran. Munculnya kelompok 

pro dan kontra atau konflik dalam masyarakat perkotaan tersebut disebabkan oleh factor… 

A. Perubahan yang terlalu cepat          

B. Perbedaan kualitas individu 

C. Tuntutan persaingan yang tinggi 

D. Perbedaan mata pencaharian masyarakat 

E. Perkembangan kebudayaan kelompok 

5. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak tarpilih tampaknya belum siap 

menerima kekalahan. Mereka selalu berusaha mencari kesalahan dari pasangan yang 

memenangkan pilkada. Akibatnya sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Konflik 

yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan… 

A. Pandangan politik  

B. Kelas social     

C. Tingkat ekonomi 

D. Gaya hidup 

E. Kelompok  

6. Beberapa gejala social dalam masyarakat sebagai berikut! 



1). Perubahan social yang cepat dalam tempo singkat 

2). Setiap kelompok mempunyai kepentingan sendiri 

3). Kesamaan unsur berbagai kelompok social dalam masyarakat 

4). Setiap orang mempunyai semangat untuk membangun 

Pernyataan yang berpotensi sebagai penyebab konflik social dalam masyarakat adalah…. 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3)     

D. 2) dan 4) 

E. 3) dan 4) 

7. Para penduduk sebuah wilayah menganggap kelompok ras tertentu yang lebih sedikit 

jumlahnya adalah ras penganggu karena mereka memiliki ciri fisik yang berbeda. Kelompok ras 

tersebut tidak mendapatkan kebebasan dalam beribadah dan cenerung dilarang untuk terlibat 

dalam pemerintahan. Tidak tahan dengan perlakuan demikian, akhirnya kelompok ras tersebut 

melakukan pemberontakan terhadap pemerintah setempat. Konflik ini terjadi disebabkan… 

A. Perbedaan ciri fisik antara ras satu dan ras lainnya 

B. Perbedaan peranan dan status social individu 

C. Diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu       

D. Perbedaan kepentingan antarkelompok ras yang berbeda 

E. Dominasi ras tertentu dalam cakpan bidang kehidupan 

8. Ketika sang majikan menganggap lantai yang dipel kurang bersih, tetapi bagi asisten itu sudah 

sangat bersih jika dibandingkan kondisi rumahnya. Orang-orang golongan ekonomi kelas atas 

sangat menjaga pola hidup bersih. Sementara itu, bagi golongan ekonomi lemah kebersihan 

bukanlah menjadi hal yang utama karena mereka lebih mementingkan ketercukupan kebutuhan 

mereka. Tidak jarang hal ini memicu konflik antara majikan sebagai golongan ekonomi atas dan 

asisten sebagai golongan ekonomi bawah. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan.. 

A. Pola hidup 

B. Kepentingan ekonomi 

C. Status social ekonomi 

D. Kondisi perekonomian 

E. Latar belakang pendidikan 

9. Upaya mengatasi masalah tunawisma di jalan raya memerlukan strategi tersendiri. Meskipun 

sudah diberi peringatan secara halus oleh petugas ketertiban masih ditemukan banyak 

tunawisma di jalan raya. Peringatan yang diberikan petugas ketertiban kadang menimbulkan 

konflik yang disertai kekerasan. Factor penyebab terjadinya konflik tersebut adalah… 

A. Tuntutan kebutuhan ekonomi dan pekerjaan 

B. Perbedaan kepentingan dan tujuan antarpihak 

C. Kebijakan dan aturan yang tidak berpihak pada rakyat 

D. Kurangnya sosialisasi dan perbedaan kepentingan 

E. E. perubahan social yang cepat dan lemahnya peraturan 

10. Pernyataan beikut ini merupakan contoh konflik konstruktif, yaitu… 

A. Bentrok antarsiswa memperebutkan tempat nongkrong 

B. Finalis lomba karya tulis melayangkan somasi karena hasil karyanya diterbitkan tanpa ijin 

C. Dewan juri membatalkan kemenangan Dito karena Dito terbukti bermain curang 

D. Moderator menghentikan presentasi karena suasana semakin ricuh dan tidak terkendali 

E. Aksi protes siswa yang meminta kepada guru agar mengubah cara mengajar di kelas     E 

11. Heri dan calon istrinya sudah menentukan tanggal cantik untuk resepsi pernikahan mereka. 

Namun, tanggal tersebut ditolak oleh oarng tua mereka karena dianggap bukan hari baik sesuai 

dengan perhitungan mereka. Hal ini menimbulkan konflik antara calon pengnatin dengan kedua 

oang tua mereka. Konflik tersebut termasuk konflik…. 

A. Antarkelas 



B. Antargolongan 

C. Antargenerasi         

D. Antarangkatan 

E. Antarkelompok 

 

12. Perhatikan contoh konflik social berikut 

(1). Pertikaian antara dua kubu partai saat berkampanye 

(2). Perbedaan pendapat antara pencinta alam dengan penebang kayu 

(3). Perselisijan antara nelayan yang mencari ikan memakai pukat harimau dengan dinas 

perikanan 

 

Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik social 

yang terjadi dalam masyarakat karena.., 

A. Adanya perubahan social yang memengaruhi kondisi masyarakat 

B. Terdapat perbedaan kepentingan dari pihak –pihak tertentu   

C. Adanya unsur budaya yang berbeda antarkedua belah pihak 

D. Terdapat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak 

E. Sosialisasi yang berbeda dari kedua belah pihak 

13. Penyelesaian konflik sosiala tawuran antarpelajar dapat dilakukan dengan cara koersi karena… 

A. Konflik akan selesai jika menggunakan pihak kepolsisian sebagai penengah 

B. Pihak kepolisian harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan bermusyawarah 

C. Adanya suatu badan yang berinisiatif untuk menciptakan musyawarah       

D. Konflik dapat diselesaikan dengan adanya badan yang mempertemukan masing-masing 

pihak 

E. Pihak kepolisian harus bertindak tegas walaupun menggunakan paksaan/tekanan agar 

konflik berhenti 

14. Seorang anak terlibat konflik dengan ibunya sendiri tentang utang piutang. Setelah dilakukan 

mediasi oleh ketua RT setempat, si anak kurang puas dan memilih penyelesaian lewat 

pengadilan. Cara penyelesaian konflik yang ditempuh dalam ilustrasi tersebut adalah… 

A. Arbitrasi 

B. Stalemate 

C. Konsiliasi     

D. Adjudikasi  

E. Kompromi  

15. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), sering terjadi konflik antarkelompok 

pendukung tiap-tiap calon kepala daerah. Konflik yang timbul dimulai dari perselisihan dan 

berakhir dengan kekerasan. KPU mengimbau agar para pendukung calon kepala daerah dapat 

mengendalikan diri dan tidak memancing timbulnya konflik. Ilustrasi tersebut menunjukkan 

bahwa konflik dapat terjadi karena… 

A. Perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak 

B. Perbedaan kualitas kepemimpinan antarcalon 

C. Perbedaan status social antarcalon 

D. Perbedaan latar belakang budaya antarcalon           

E. Tindakan diskriminasi antarpendukung calon 

16. Surya dan Habib awalnya adalah teman baik. Namun akhir-akhir ini, mereka terlibat konflik 

sehingga hubungan mereka renggang. Seorang guru BK kemudian membantu memecahkan 

konflik mereka hingga akhirnya mereka berbaikan. Konflik tersebut diselesaikan secara mediasi 

sebab… 

A. Masing-masing pihak berupaya saling mengurangi tuntutan 

B. Diselesaikan oleh pihak ketiga yang memiliki keputusan mengikat 

C. Diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang berfungsi hanya sebagai penengah    



D. Konflik diselesaikan setelah terbentuk kesepakatan baru oleh kedua belah pihak  

E. Mendapat bantuan dari lembaga yang memiliki keputusan adil bagi kedua pihak 

17. Suku-suku di pedalaman kerap terlibat konflik. Konflik yang semakin meluas kemudian 

melibatkan berbagai pihak untuk mlelerai kedua belah pihak yang berkonflik. Menurut 

jumlahnya, konflik tersebut dapat dikelompokkan ke dalam jenis konflik… 

A. Suku 

B. Individu 

C. Budaya        

D. Kelompok 

E. Kepentingan  

18. Pak Andi adalah guru matematika. Salah satu siswa adalah anak kandungnya. Pada saat ujian 

anak Pak Andi menyontek padahal sudah menjadi peraturan bahwa siswa yang menyontek 

harus dihukum. Pak Andi bimbang akan menghukum anakmya atau tidak. Dalam hai ini Pak Andi 

mengalami konflik… 

A. Status 

B. Social       

C. Peran 

D. Hukum 

E. Kelas social  

19. Konflik antara dua orang tenaga pemasaran terjadi  akibat persaingan dalam memperebutkan 

pelanggan. Mereka kemudian berusaha meningkatkan kinerja sebaik baiknya untuk dapat 

memenuhi target yang ditentukan perusahaan. Berdasarkan ilustrasi, konflik tersebut termasuk 

konflik… 

A. Vertical 

B. Horizontal          

C. Destruktif 

D. Konstruktif 

E. ideologi 

20. Dua orang pemuda tertarik pada seorang pemudi. Kedua pemuda tersebut bersaing keras untuk 

menarik perhatian sang pemudi. Akhirnya, kedua pemuda tersebut terlibat dalam suatu konflik. 

Konflik tersebut termasuk konflik… 

A. Rasial 

B. Social 

C. Kelompok      

D. Kelas social 

E. Antarindividu  

21. Seorang tokoh masyarakat mengupayakan perdamaian antarrukun tetangga yang terlibat 

pertikaian. Tokoh tersebut khawatir pertikaian  berdampak negatif  bagi mereka. Berikut ini 

dampak negatif  yang dimaksud, kecuali… 

A. Mendorong masyarakat menjadi apatis dan tidak mau tahu mengenai tetangga 

B. Menghambat pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya 

C. Membuat tokoh masyarakat kehilangan wibawa di hadapan masyarakat    

D. Menyebabkan integrasi masyarakat terguncang 

E. Menganggu ketentraman dan kedamaian lingkungan mereka 

22. Konflik antara guru dan siswa di sebuah sekolah berujung pada pemukulan guru oleh siswa yang 

tidak terima karena dinasehati oleh guru. Kondisi tersebut menyebabkan guru mengalami 

cedera kepala dan meninggal dunia. Kasus tersebut termasuk jenis konflik… 

A. Vertical 

B. Horizontal       

C. Destruktif 

D. Konstruktif  



E. Ideologi  

23. Konflik antara kelompok separatisme dan aparat keamanan masih kerap terjadi di beberapa 

wilayah di Indonesia. Dampak negatif  konflik tersebut adalah… 

A.  Munculnya dendam dalam anggota kelompok terhadap aparat keamanan 

B. Timbulnya perasaan saling mencurigai antarkelompok masyarakat 

C. Munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan militer    

D. Jatuhnya banyak korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum 

E. Terjadi bencana kemiskinan dalam wilayah yang berkonflik  

24. Konflik yang terjadi antara pengusaha dan pekerja mengenai outshourcing mengakibatkan 

beberapa hal berikut ini, kecuali… 

A. Memburuknya iklim kerja 

B. Meningkatnya investor asing         

C. Terhambatnya proses produksi 

D. Menguatnya solidaritas antarburuh 

E. Meningkatnya ketrampilan pekerja 

25. Konflik antara kubu PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menghasilkan 

kesepakatan, salah satunya adalah penyatuan liga. Berdasarkan hasilnya, konflik tersebut 

merupakan konflik… 

A. Negative 

B. Positif 

C. Netral          

D. Kelas 

E. Politik  

26. Salah satu akibat positif konflik adalah… 

A. Menghambat perkembangan wilayah tempat tinggal 

B. Menyebabkan banyak korban baik jiwa maupun harta      

C. Menimbulkan perpecahan antardua sahabat 

D. Meningkatkan keresahan dalam masyarakat 

E. Menjadikan pribadi yang mampu menghadapi berbagai situasi 

27. Di sebuah desa terjadi konflik yang disebabkan karena perebutan lahan. Konflik yang berawal 

dari konflik pribadi itu kemudian meluas menjadi konflik terbuka karena masing-masing pihak 

mencari dukungan. Konflik tersebut diakhiri dengan pembentukan peraturan baru tentang hak 

guna dan hak milik lahan.  Dampak positif konflik tersebut adalah… 

A. Menciptakan norma baru dalam masyarakat 

B. Meningkatkan solidaritas sesame kelompok       

C. Memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas 

D. Sebagai jalan untuk mengurangi ketegangan antarindividu 

E. Tercapainya keseimbangan antarkekuatan dalam masyarakat 

28. Agar berbagai perubahan yang muncul dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik, utamanya 

yang berkaitan dengan teknologi dan gaya hidup. Cara yang paling tepat adalah memfungsikan 

lembaga… 

A. Agama dan politik 

B. Ekonomi dan politik 

C. Pendidikan dan adat     

D. Pendidikan dan agama 

E. Pendidikan dan keluarga 

29. Praktik penipuan melalui teknologi mulai menggejala dalam masyarakat. Penipuan tersebut 

dilakukan dengan menyiarkan undian berhadiah melalui SMS, telepon, dan e-mail. Dampak 

negative perilaku tersebut bagi masyarakat adalah… 

A. Menimbulkan kerugian material bagi korban 

B. Menimbulkan gaya hidup instan dan pemalas       



C. Menumbuhkan sikap antisosial dalam diri 

D. Menyebabkan kesehatan fisik terganggu 

E. Mendorong berperilaku menyimpang 

30. Indonesia pernah mengalami ketegangan dengan Negara tetangga. Ketegangan tersebut 

disebabkan adanya klaim atas budaya local Indonesia oleh Negara tetangga. Klaim tersebut 

mendorong munculnya kecaman dari masyarakat Indonesia. Dampak positif konflik tersebut 

adalah… 

A. Menambah kuatnya solidaritas antaranggota masyarakat 

B. Warga Negara menjadi lebih peka terhadap permasalahan Negara 

C. Terbentuk norma-norma kebudayaan baru 

D. Timbul kesadaran untuk balas dendam 

E. Terjadi disintegrasi antarmasyarakat 

31. Konflik antara dua orang tenaga pemasaran terjadi akibat persaingan dalam memperebutkan 

pelanggan. Mereka kemudian berusaha meningkatkan kinerja sebaik-baiknya untuk dapat 

memenuhi target yang ditentukan perusahaan. Berdaasarkan ilustrasi, konflik tersebut 

termasuk konflik… 

A. Vertical 

B. Horizontal 

C. Destruktif         

D. Konstruktif 

E. Ideology  

32. Karyawan pearusahaan mogok kerja karena menuntut pengadaan tunjangan kesehatan. Konflik 

antara karyawan dan pemilik perusahaan tersebut dapat diselesaikan setelah menghadirkan 

Dinas Ketenagakerjaan sebagai penengah. Upaya akomodasi tersebut bertujuan… 

A. Memfasilitasi penyelesaian masalah melalui peran hakim 

B. Mencegah ketegangan kedua belah pihak yang sedang bertikai 

C. Mencari kesepakatan yang menjadi titik temu kedua belah pihak      

D. Tinggi rendahnya kekuasaan seseorang ditentukan oleh profesinya 

E. Profesi berpengaruh dalam menentukan gaya hidup seseorang dalam mayarakat 

33. Proses rekonsiliasi konflik dapat ditempuh melalui persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. 

Rekonsiliasi konflik tidak dapat berjalan apabila tidak memenuhi persyaratan utama dalam 

proses penyelesaiannya yaitu… 

A. Kedua pihak bersedia melakukan perundingan secara damai 

B. Kedua kelompok bersedia menyadari kesalahan pada masa lalu    

C. Kedua kelompok bersedia saling mengubah pandangan masing-masing 

D. Salah satu kelompok bersedia membayar ganti rugi pascakelompok 

E. Proses penegakan keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum 

34. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1). Kesamaan penghasilan atas usaha yang dicapai 

2). Persatuan antarsuku bangsa 

3). Pengakuan relativitas unsur budaya 

4). Tindakan penguatan dalam kelompok 

Kondisi yang tepat untuk menghindari konflik antarsuku dan antaridentitas keagamaan 

ditunjukkan oleh nomor… 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3)    

D. 2) dan 4) 

E. 3) dan 4) 

35. Perhatikan dampak berikut ini! 

1). Solidaritas antarsesama anggota kelompok semakin kuat 



2). Kesatuan kelompok mulai retak 

3). Terdapat perbedaan klan dan ras 

4). Terjadi perubahan kepribadian dan hancurnya harta benda 

5). Hubungan social semakin berkurang  

Dampak terjadinya konflik ditunjukkan oleh nomor… 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 2), dan 4)       

C. 1), 3), dan 4) 

D. 1), 4), dan 5) 

E. 2), 3), dan 4) 

36. Konflik antara Desa Makmurjaya dan Desaa Sindanggede menyebabkan warga desa tersebut 

meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan ronda keliling setiap malam. Selain itu, warga 

desa sering melakukan rapat untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Keadaan ini 

mengindikasikan bahwa konflik dapat berdampak positif, yaitu… 

A. Meningkatkan sikap individualisme antarwarga 

B. Memecah belah masyarakat yang terlibat konflik 

C. Memperkuat solidaritas anggota kelompok yang mulai longgar 

D. Mendorong agresitifitas masyarakat dalam melakukan tindak kekerasan 

E. Meningkatkan sikap antisosial terhadap kelompok lain yang terlibat konflik 

37. Upacara bendera di sekolah berjalan lancer dan tertib. Semua siswa mengikuti upacara dengan 

hikmat. Keteraturan tercipta dengan indikasi siswa mematuhi tata tertib dalam mengikuti 

upacara. Siswa menggunakan pakaian seragam, topi, dasi, dan sepatuyang telah ditentukan 

oleh sekolah. Di lain pihak guru dan karyawan juga berkontribusi agar upacara berjalan lancer. 

Keadaan tersebut memperlihatkan terjadinya….. 

A. Disintegrasi social 

B. Reintegrasi social 

C. Dinamika social 

D. Integrasi social 

E. Proses sosial 

38. Perhatikan factor-faktor inegrasi berikut! 

1). Kesediaan berkorban dami kebaikan bersama 

2). Masyarakat berada pada keadaaan yang terisolasi  

3). Adanya rasa senasib dan sepenanggungan 

4). Masyarakat memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas 

5). Adanya perasaan superior pada salah satu kelompok 

Integrasi social dalam masyarakat akan sulit dilakukan apabila dihadapkan pada factor yang 

ditunjukkan oleh angka…. 

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) 

39. Masyarakat Desa Kembang memiliki tradisi yang mengakar kuat. Mereka menjunjung nilai-nilai 

budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Seluruh anggota masyarakat meyakini bahwa 

tradisi tersebut dapat menciptakan kerukunan antaranggota masyarakat. Sifat integrasi social 

dalam masyarakat Desa Margajaya  tersebut adalah… 

A. Koersif 

B. Normatif 

C. Harmoni 

D. Solidaritas        

E. Fungsional  



40. Perhatikan pernyataan pernyataan berikut! 

1). Komunikasi antarkelompok secara efektif 

2). Terdapat persamaan unsur-unsur budaya 

3). Mobilitas geografi penduduk terendah 

4). Sikap etnosentrisme tertanam kuat dalam masyarakat 

5). Heterogenitas penduduk tinggi 

Factor penentu cepatnya proses integrasi social ditunjukkan oleh nomor… 

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) 

41. Upaya integrasi social perlu dilaksanakan dalam proses membangun perdamaian pascakonflik 

berkepanjangan. Tujuan dilakukan upaya tersebut adalah… 

A. Membangun kembali rasa kebersamaan antarkelompok yang bertikai 

B. Mengembalikan kondisi psikis masyarakat pascakonflik social 

C. Menyelamatkan korban konflik social dari kedua belah pihak        

D. Menciptakan gencatan senjata sebelum melakukan mediasi 

E. Menciptakan kondisi win-win solution untuk kedua pihak 

42. Perhatikan kutipan berita berikut! 

 

“Kepala Korps Lalu lintas (Kakorlantas)mPolri Irjrn Pol Refdi Andri mengimabau pemerintah 

daerah untuk mulai menerapkan system tilang elektronik atau electronic traffic law 

enforcement (ETLE). Sistem tersebut  dinilai efektif dan efisien dalam mengawasi pengendara 

lalu lintas dengan teknologi CCTV. System ETLE juga dapat meminimalkan jumlah aparat di 

lapangan. Selain itu, ETALE dapat mengurangi kemacetan karena petugas tidak perlu 

memberhentikan pengendara yang melanggar aturan. ETLE sangat mudah diterapkan karena 

pemerintah memiliki seluruh data kendaraan bermotor”. 

 

Imbauan Kakorlantas pada kutipan berita tersebut bertujuan… 

A. Mempertahankan integrasi social dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi 

B. Mempercepat proses pembangunan dengan mengotimalkan penggunaan internet di 

berbagai lini 

C. Meningkatkan kinerja aparat hukum dengan memantau pelanggar lalu lintas melalui 

kamera CCTV 

D. Meningkatkan kesadaran taat aturan pada masyarakat dan meminimalisasi kecurangan 

administrasi kendaraan bermotor      

E. Meringankan kinerja aparat Negara dan mempercayakan kekuatan teknologi CCTV dalam 

memantau pengendara lalu lintas 

 

43. Pembukaan Asian Games ke 18 di Indonesia melibatkan ribuan pelajar di provinsi DKI Jakarta. 

Tampilan tari Ratoh Jaroe membuat penonton terpukau dengan gerakan yang seirama dan 

menarik. Baik penonton di televise ataupun penonton langsung di lokasi pembukaan merasa 

sangat puas dan memujinya. Kegiatan pembukaan Asian Games memperlihatkan integrasi yang 

sangat tinggi membentuk integrasi normatif karena… 

A. Tampilan pelajar dengan kostum dan gerakan yang sama menjalankan peran 

B. Tampilan pelajar dengan kostum dan gerakan yang sama karena dipaksa sekolah      

C. Solidaritas terbentuk dalam kesamaan kostum dan gerakan karena adanya semangat dari 

sekolah 

D. Tampilan pelajar dengan kostum dan gerakan  yang sama atas aturan tertentu 

E. Fungsional pihka  yang terlihat dalam tampilan tari saman yang memukau 



44. Masyarakat mekanis identik dengan kehidupan yang menjunjung  kerja sama berupa gotong 

royong. Dalam melakukan gotong royong penduduk bersinergi untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Tradisi tersebut menunjukkan bentuk integrasi … 

A. Koersif 

B. Sinergi 

C. Kohesif 

D. Normatif       

E. Fungsional  

45. Program literasi sekolah merupakan suatu kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh sekolah. 

Banyak pembelajaran yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Diantaranya melatih diri siswa 

untuk mampu memahami bacaan dan menuliskan inti dari bacaan. Selain itu siswa dilatih 

mengembangkan bakat masing-masing untuk dapat menjadi penulis yang hebat. Terlaksananya 

kegiatan literasi dengan ketekunan bersama merupakan bentuk integrasi social normatif 

karena… 

A. Para siswa terlihat bersatu karena memiliki fungsi masnig-masing dalam literasi 

B. Guru bahasa memberikan tambahan nilai bagi siswa yang mengikuti literasi 

C. Kesatuan kegiatan literasi bersifat semu karena paksaan dari pihak sekolah 

D. Literasi sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan pihak sekolah        

E. Terlihat kesatuan dan kekompakan saat kegiatan literasi dilaksanakan 

46. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki banyak perbedaan dari segi budaya 

maupun agama. Integrasi social dapat terwujud apabila…. 

A. Muncul politik aliran yang kemudian berkembang dalam masyarakat 

B. Ada rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat      

C. Muncul pola hidup westernisasi pada masyarakat 

D. System pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat 

E. Masyarakat lebih memilih mempelajari kebudayaan asing 

47. Ketika pertma kali msauk kelas X, para siswa yang berasal dari berbagai sekolah bermusyawarah 

membentuk pengurus kelas. Mereka juga membuat aturan bersama seperti jadwal piket dan 

iuran kas kelas yang mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab.  Berdasarkan ilustrasi 

tersebut pentingnya integrasi dalam menciptakan harmoni social adalah… 

A. Menciptakan konsensus   bersama yang dijadikan pedoman aktivitas 

B. Mengembangkan kebanggaan akan identitas bersama dalam sekolah 

C. Membangun rasa keamanan, kreativitas, dan ketentraman social      

D. Memupuk rasa kesadaran nsional akan tanggung jawab bersama 

E. Menjadikan sekolah sebagai tempat aktualisasi diri 

48. Masyarakat yang tinggal  di desa cenderung memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai petani. 

Mereka juga berasal dari suku bangsa yang sama. Hal tersebut mendorong proses integrasi 

social pada masyarakat desa cenderung lebih cepat daripada masyarakat kota. Factor  yang 

menentukan integrasi social pada ilustrasi tersebut adalah… 

A. Heterogenitas kelompok social 

B. Efektivitas komunitas dalam masyarakat 

C. Homogenitas kelompok masyarakat         

D. Besarnya kelompok social 

E. Mobilitas geografis yang terbatas 

49. Bentrokan antarkelompok dapat menyebabkan suatu negara mengalami situasi kacau dan 

terpecah belah. Diperlukan waktu relatif lama untuk memulihkan kondisi seperti semula. Oleh  

karena itu, diperlukan proses reintegrasi social pascabentrokan. Tujuan reintegrasi sosial dalam 

situasi tersebut adalah… 

A. Menciptakan perubahan social dalam masyarakat secara cepat 

B. Mengembalikan persatuan dan kesatuan antarkelompok                         

C. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 



D. Menetralkan ketegangan-ketegangan yang pernah terjadi dalam kelompok 

E. Meredakan ketegangan yang terjadi dengan melibatkan pihak ketiga 

50. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata kepada sekumpulan orang yang melakukan 

demosntrasi di monumen nasional, Jakarta. Tindakan tersebut dilakukan karena para peserta 

aksi tidak mengindahkan himbauan petugas untuk mengakhiri kegiatan mereka yang telah 

melewati batas waktu diperbolehkannya aksi. Penembakan gas air mata oleh polisi memaksa 

peserta membubarkan diri dan meninggalkan lokasi aksi. Penembakan gas air mata yang 

dilakukan petugas polisi tersebut merupakan bentuk integrasi koersif karena… 

A. Peserta aksi dan petugas kepolisian mampu mengendalikan diri menghadapi situasi 

B. Peserta aksi dan petugas kepolsiian konsisten menjalankan norma yang berlaku 

C. Petugas kepolisian dapat memahami proses politik yang dilakukan peserta aksi                       

D. Peserta aksi dan petugas kepolisian menempatkan persatuan sebagai prioritas 

E. Petugas kepolisian membubarkan aksi dengan bentuk kekerasan 

 

Essay  

1. Mengapa konflik dapat berfungsi untuk mengaktifkan peran individu? 

2. Jelaskan konflik menurut sifatnya! 

3. Jelaskan dampak positif konflik 

4. Jelaskan tiga factor pendukung integrasi social! 

5. Jelaskan proses terjadinya integrasi social 

 

 

 

 

 


