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1. Suatu proses sosial atau interaksi sosial 

disebut asosiatif jika …. 

A. Menuju ke arah perbedaan pandangan  

B. Tidak terjadi kesatuan pandangan  

C. Menuju ke arah perpecahan 

D. Menuju ke arah persatuan 

E. Menuju ke arah pertikaian   

 

2. Sistem hubungan sosial yang 

terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai 

dan tatacara umum tertentu dan 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

disebut …. 

A. Realita sosial 

B. Interaksi sosial 

C. Lembaga sosial  

D. Proses sosial 

E. Norma sosial  

 

3. Masyarakat menciptakan bermacam-

macam norma dengan tujuan untuk …. 

A. Menjaga nilai-nilai 

B. Menjaga keteraturan sosial 

C. Melestarikan kebudayaan 

D. Menciptakan kerusakan 

E. Menimbulkan anarki sosial  

 

4. Sosialisasi adalah proses sosial individu 

menyesuaikan diri dengan nilai, norma 

dan peran sosial di masyarakatnya dalam 

rangka pembentukan kepribadian. 

Berdasarkan definisi tersebut, tujuan 

sosialisasi bagi perkembangan individu 

adalah …. 

A. Menyesuaikan dengan nilai  

B. Mematuhi norma sosial 

C. Menjalankan pean sosial 

D. Membentuk kepribadian  

E. Mengembangkan pergaulan  

 

5. Ketika masih kecil, anak dilatih oleh 

orang tua tentang cara bertutur kata dan 

bergaul dengan baik. Jika anak 

melakukan kesalahan, orang tua 

memberikan sanksi. Dalam membentuk 

moral anak, orang tua kurang 

memberikan kebebasan, sebab ajaran 

moral lebih didasarkan tradisi bukan 

rasio. 

Cara sosialisasi yang dilakukan orang tua 

tersebut bersifat …. 

A. Otoriter 

B. Ekualiter 

C. Primer 

D. Sekunder 

E. Tersier  

 

6. Contoh sosialisasi formal terdapat dalam 

pernyataan …. 

A. Seorang ustadz mengisi acara kuliah 

subuh di televise 

B. Doni bermain petak umpet dengan 

teman sepermainannya  



C. Reza belajar tentang ilmu agama dari 

seorang ulama di kampungnya  

D. Siswa-siswi mendengarkan penjelasan 

dari Pembina OSIS tentang tata tertib 

sekolah 

E. Sebagai warga baru, Pak Danu 

berusaha menyesuaikan diri dengan 

lingkungnnya 

 

7. Saat ini semua negara di dunia sedang 

menghadapi masalah yang sama yaitu 

wabah covid-19 .salah satu upaya yang 

bisa dilakukan untuk mencegah agar tidak 

terpapar virus tersebut yaitu dengan 

memakai masker. Saat ini masker 

memiliki nilai …. 

A. Material 

B. Vital 

C. Kebenaran 

D. Estetika 

E. Spiritual 

 

8. Ketika sedang makan bersama teman-

teman, tanpa sengaja Randy bersendawa 

sangat keras, hal ini membuat ia ditegur 

oleh teman-temannya dan menjadi bahan 

perhatian disekitarnya. Berdasarkan 

macam-macam norma, Randy melanggar 

norma …. 

A. Fol ways 

B. Mores 

C. Custom 

D. Usage 

E. Law  

 

9. Mudik lebaran sudah menjadi tradisi pada 

masyarakat kota Indonesia. Fenomena 

tersebut ditandai dengan meningkatnya 

jumlah penumpang pesawat udara, kapal 

laut, kereta dan bus antarkota. Diantara 

mereka ada yang membeli tiket langsung 

sehingga terbentuk antrian panjang. 

Tindakan antri calon penumpang tersebut 

merupakan unsur pembentuk keteraturan 

sosial yaitu …. 

A. Nilai sosial 

B. Tertib sosial 

C. Struktur sosial 

D. Keajegan perilaku 

E. Pola perilaku sosial  

 

10. Seorang anak mulai mengenal lingkungan 

keluarga dan menirukan bentuk aktivitas 

orang tuanya. Kenyataan tersebut 

menunjukkan seorang anak melakukan 

sosialisasi …. 

A. Sekunder 

B. Informal 

C. Partisipatif 

D. Represif 

E. Primer  

 

11. Sering dijumpai banyak remaja yang 

pandai bermain music maupun olahraga. 

Media sosialisasi yang berfungsi efektif 

dalam menumbuhkan minat dan bakat 

tersebut adalah …. 

A. Kelompok sebaya  

B. Lingkungan kerja  

C. Lembaga keluarga  

D. Media komunikasi  

E. Keluarga besar  

 

12. Sekolah sebagai salah satu media 

sosialisasi yang mempengaruhi 

perkembangan hidup bangsa, tidak saja 



menganjurkan pengetahuan dan 

keterampilan, tetapi juga berfungsi untuk 

membentuk .......... 

A. Kepribadian yang mempunyai rasa 

cinta tanah air 

B. Motivasi belajar berbagai ilmu dan 

teknologi  

C. Tingkah laku anak sesuai kebudayaan 

daerah 

D. Keterampilan kerja industri hulu dan 

hilir  

E. Status dan peran sosial di masyarakat 

baru 

 

13. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-

unsur kepribadian adalah …. 

A. Perasaan 

B. Keturunan 

C. Pengetahuan 

D. Naluri 

E. Akal budi 

 

14. Orang yang hidup di daerah pegunungan 

akan berbeda kepribadiannya dengan 

orang yang hidup di tepi pantai. 

Perbedaan kepribadian tersebut 

disebabkan oleh faktor.  

A. Lingkungan alam (geografis) 

B. Kebudayaan  

C. Pengalaman kelompok 

D. Keturunan 

E. Pengalaman unik 

 

15. Keterkaitan yang rasional antara 

sosialisasi dengan kepribadian secara 

timbal balik adalah …. 

A. Kepribadian adalah modal dasar 

umtuk berinteraksi 

B. Proses sosialisasi dipengaruhi oleh 

kepribadian 

C. Proses sosialisasi akan membentuk 

kepribadian tertentu 

D. Sosialisasi dan kepribadian 

berkembang beriringan  

E. Sosialisasi dan kepribadian saling 

mengisi 

 

16. Peran masyarakat sangat besar terhadap 

pembentukan anak. Ketika sudah dewasa 

perilaku anak akan selaras dengan nilai 

dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan 

kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh 

..... 

A. Budaya kelompok 

B. Lingkungan masyarakat 

C. Media massa populer 

D. Kelompok teman belajar 

E. Jumlah teman bermain 

 

17. Siswa-siswi duduk dengan rapi dan 

tenang ketika guru sedang menjelaskan 

materi pelajaran. Duduk rapi dan tenang 

yang dilakukan siswa tersebut merupakan 

unsur penting bagi terciptanya 

keteraturan. Dalam sosiologi dinamakan 

.......... 

A. Orde perilaku sosial  

B. Pola perilaku sosial  

C. Keajegan perilaku sosial 

D. Tujuan perilaku sosial  

E. Tertib perilaku sosial  

 

18. Sosialisasai adalah proses pembentukan 

kepribadian dengan menanamkan nilai 



norma maupun peran sosial yang 

diperlakukan individu agar sesuai dengan 

harapan masyarakat. Tujuan dari proses 

sosialisasi tersebut adalah .......... 

A. Pembentukan kepribadian sosial  

B. Pembiasaan hidup sesuai nilai sosial  

C. Pengajaran perilaku sesuai peran 

sosial 

D. Pelaksanaan sesuai norman sosial  

E. Penanaman nilai sosial  

 

19. Nurul adalah seorang siswa yang pandai 

dan terpilih menjadi bintang pelajar 

karena disiplin terhadap tata tertib sekolah 

dan aktif dalam kegiatan intra maupun 

ekstrakurikuler. Proses pembentukan 

kepribadian yang dialami Nurul tergolong 

tipe sosialisasi ........... 

A. Informal 

B. Non formal 

C. Formal 

D. Khusus 

E. Umum 

 

20. Perhatikan kegiatan kegiatan keluarga 

berikut ! 

1. Ibu Ana mengajari anaknya cara 

bersopan santun dengna tetangganya  

2. Bapak Ismail mengajak keluarganya 

berkunjung ke rumah saudara  

3. Ibu Risma menyiapkan sarapan pagi 

untuk anak dan suaminya  

4. Ibu Norma mengantar dan menjemput 

anaknya yang bersekolah  

Dari contoh tersebut yang sesuai dengan 

fungsi sosialisasi adalah .......... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4 

 

21. Diana gemar sekali menonton film drama 

di televisi. Gaya hidupnya pun banyak 

meniru kehidupan para artis. Sebelum 

berangkat ke sekolah, Diana selalu merias 

wajahnya dengan kosmetik. Seragam 

sekolahnya dikecilkan dan roknya 

dipendekkan agar kelihatan seksi dan 

menarik perhatian. Dalam kasus tersebut, 

media sosialisasi yang paling berpengaruh 

adalah ... 

A. Lingkungan sekolah 

B. Kelompok bermain  

C. Keluarga inti 

D. Teman sebaya 

E. Media massa 

 

22. Orang tua merupakan salah satu faktor 

utama yang sangat berpengaruh pada 

perkembangan anak-anaknya, maka baik 

buruk tentang perkembangan anak sangat 

dipengaruhi oleh peran orang tua yang 

memberi masukkan dalam membentuk 

karakter anaknya. Contoh tersebut terjadi 

karena sosialisasi .......... 

A. Primer 

B. Sekunder 

C. Positif 

D. Negatif 

E. Campuran 

 

23. Semakin minimnya pengendalian internal 

akibat praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme sehingga proses pengawasan 

dan pengendalian sosial menjadi sangat 



kecil, maka peluang timbulnya 

penyimpangan sosial menjadi ......... 

A. Semakin besar 

B. Semakin kecil 

C. Sama saja 

D. Sangat lemah 

E. Tetap seperti semula  

 

24. Suatu cara kerja baru ketika mengikuti 

tujuan yang ditentukan masyarakat, tetapi 

memakai cara yang dilarang oleh 

masyarakat karena sebelumnya belum 

pernah ada disebut .......... 

A. Penggabungan diri 

B. Pengunduran diri 

C. Konformitas 

D. Inovasi 

E. Rebilion 

 

25. Ritualisme adalah sikap ......... tata cara 

dan upacara (ritual) yang melembaga 

serta sudah menjadi tujuan dalam dirinya 

sendiri, meskipun telah mengacuhkan dan 

melupakan sebagian besar tujuan yang 

sebenarnya. 

A. Menjauhi 

B. Melupakan 

C. Mengabaikan 

D. Meninggalkan 

E. Mempertahankan 

 

26. Praktek prostitusi yang akhir-akhir ini 

muncul banyak melibatkan pelajar, 

sehingga cukup mengkhawatirkan dan 

memprihatinkan. Penyebab 

penyimpangan tersebut jika dikaitkan 

dengan kondisi keluarga adalah.......... 

A. Mudahnya mengakses informasi 

B. Pemahaman akan agama kurang 

C. Kondisi ekonomi yang buruk 

D. Proses sosialisasi kurang sempurna  

E. Pengaruh pergaulan bebas 

 

27. Perhatikan perilaku menyimpang berikut 

ini! 

1. Mengendarai motor di kampung 

denga kecepatan tinggi 

2. Membunyikan petasan yang besar 

pada malam lebaran 

3. Berpikir lama ketika bermain catur 

4. Bermain gitar malam hari di depan 

rumah  

Yang termasuk perilaku menyimpang 

primer berdasarkan sanksinya adalah 

.......... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4 

 

28. Teori yang menempatkan ketidak 

seimbangan antara nilai dan norma dalam 

masyarakat karena kurang berlakunya 

aturan yang ada, sehingga menyebabkan  

terjadinya penyimpangan, teori yang 

dimaksud adalah .......... 

A. Teori sosiologi 

B. Teori belajar 

C. Teori lebeling 

D. Teori konflik  

E. Inovasi  

 

29. Bang Jono sering melakukan pencopetan 

dan penjambretan, pekerjaan tersebut 

dilakukannya sejak remaja. Bang Jono 



kini meringkuk dipenjara untuk beberapa 

tahun kedepan. Penyimpangan tersebut 

termasuk ........... 

A. Penyimpangan ilmiah 

B. Penyimpangan berat 

C. Penyimpangan primer 

D. Penyimpangan skunder 

E. Penyimpangan individu 

 

30. Imam melakukan pelanggaran terhadap 

suatu norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan 

Imam tergolong jenis pelanggaran .......... 

A. Individual 

B. Klasikal 

C. Budaya 

D. Sosial 

E. Skunder 

 

31. Keluarga Bu Tina menikahkan anaknya 

dengan seorang pemuda dari kota. Dalam 

pesta pernikahan tersebut Bu Tina 

menggelar dangdut seronok. Pada hal 

masyarakat dikampungnya sangat 

religius, tindakan Bu Tina termasuk 

penyimpangan ............. 

A. Budaya  

B. Kebiasaan 

C. Kelompok 

D. Kolektif 

E. Individual 

 

32. Dinar tidak mampu bersikap hangat dan 

cenderung merugikan dalam pergaulan 

dengan teman-temannya, dalam hal ini 

Dinar dapat digolongkan sebagai pribadi 

yang ........... 

A. Nakal 

B. Amoral 

C. Anti sosial 

D. Menyimpang 

E. Berkelainan  

 

33. Gejala sosial dapat menjadi masalah 

sosial di masyarakat karena adanya .......... 

A. Interaksi sosial 

B. Kerja sama 

C. Tindakan yang bersifat abnormal 

D. Kecemburuan sosial 

E. Kontravensi  

 

34. Perjalanan jarak jauh kini bukan lagi 

menjadi suatu masalah, karena adanya 

kendaraan bermotor yang menjadi sarana 

tranportasi. Sarana ini hampir dimiliki 

oleh semua orang. Banyaknya jumlah 

kendaraan bermotor jelas mengakibatkan 

terjadinya polusi udara dan pencemaran 

lingkungan. Hal tersebut merupakan salah 

satu bentuk dari .......... 

A. Penyimpangan perilaku 

B. Konformitas 

C. Gejala sosial 

D. Deviasi 

E. Akulturasi  

 

35. Budaya merupakan hal yang menarik 

untuk dipelajari, namun demikian juga 

menjadi sensitif. Budaya dalam sudut 

pandang berbeda menjadi salah satu 

karakteristik gejala sosial. Contoh dari 

gejala sosial dalam bidang kebudayaan 

adalah ......... 

A. Akulturasi 

B. Inovasi 

C. Medernisasi 



D. Westernisasi 

E. Imitasi  

 

36. Interaksi sosial berkaitan dengan 

hubungan antara individu satu dengan 

individu lain yang dipengaruhi oleh 

situasi sosial. Contoh dari interaksi sosial 

yang menggambarkan gejala sosial adalah 

.......... 

A. Peserta didik yang membolos dijam 

sekolah 

B. Peserta didik yang nongkrong 

sepulang sekolah 

C. Peserta didik mengobrol saat jam 

istirahat  

D. Belajar kelompok di rumah teman 

sekelas 

E. Jawaban a dan b benar 

 

37. Dalam perspektif psikologi, gangguan 

jiwa yang dialami seseorang seperti 

kleptomania dapat menjadi penyebab 

timbulnya .......... 

A. Gangguan sosial 

B. Gejala sosial 

C. Gangguan perilaku 

D. Penyimpangan perilaku 

E. Penyimpangan sosial 

 

38. Kemiskinan merupakan permasalahan 

yang mendunia diseluruh negara. Setiap 

negara memiliki kelompok warga negara 

yang mengalami kemiskinan. Salah satu 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

hal tersebut adalah kurangnya lapangan 

pekerjaan, hal tersebut menjadi contoh 

gejala sosial dalam bidang .......... 

A. Sosial 

B. Budaya 

C. Ekonomi 

D. Biologi 

E. Psikologi  

 

39. Perhatikan faktor-faktor dibawah ini! 

1) Adanya hubungan atau kontak dengan 

kebudayaan lain 

2) Kurang terjalinnya hubungan dengan 

masyaraka lain 

3) Sistem pendidikan mengalami 

kemajuan 

4) Penduduk yang heterogen 

5) Adanya prasangka terhadap hal-hal 

baru  

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, 

manakah yang termasuk dalam faktor 

penghambat perubahan sosial .......... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 5 

D. 2 dan 5 

E. 3 dan 4 

 

40. Tidak semua gejala sosial memberikan 

dampak yang negatif bagi kehidupan 

individu. Beberapa diantaranya justru 

memberikan dampak yang positif, namun 

demikian gejala sosial haruslah 

dikendalikan dan dikontrol. Sebagai 

langkah atau cara yang dapat dilakukan 

untuk mengontrol hal tersebut adalah 

........... 

A. Interaksi soaial 

B. Pengendalian sosial 

C. Pengendalian diri 

D. Mempererat sikap toleransi 

E. Meningkatkan sifat empati  



 

41. Didalam kehidupan sosial pengendalian 

sosial dapat dilakukan oleh .......... 

A. Keluarga 

B. Sekolah 

C. Masyarakat  

D. Polisi 

E. Media sosial 

 

42. Banyaknya pelanggaran hukum yang 

terjadi dalam kehidupan individu 

mengharuskan adanya pihak yang dapat 

mengendalikan gejala-gejala sosial yang 

terjadi di lingkungan masyarakat. 

Lembaga yang dimaksud adalah ........... 

A. Keluarga 

B. Sekolah 

C. Masyarakat 

D. Polisi 

E. Media massa  

 

43. Sari melakukan penelitian tentang 

penyebab kesulitan belajar siswa SMA 

tempat ia bersekolah. Kenyataan yang 

dilihat dan melatarbelakangi teman-

temannya belum baik dalam belajar 

karena rendahnya motivasi belajar, 

kekurangan bahan sumber belajar, 

banyaknya beban tugas rumah dari tiap 

pengajar atau tayangan televisi lebih 

menarik daripada membaca buku. Latar 

belakang penelitian tersebut dirumuskan 

berdasarkan cara berfikir .......... 

A. Faktual 

B. Rasional 

C. Emosional 

D. Kompeten 

E. Komprehensif  

 

44. Masalah yang dipilih untuk diteliti harus 

memiliki daya tarik yang kuat, baik bagi 

peneliti maupun bagi masyarakat. 

Pertimbangan tersebut memiliki arti 

........... 

A. Memiliki kesimpulan yang berdaya 

baku cukup lama 

B. Tersedianya faktor-faktor pendukung 

data yang lengkap 

C. Masalah penelitian merupakan gejala-

gejala sosial yang sedang aktual 

dibicarakan 

D. Memiliki arti penting bagi penelitian, 

ilmu pengetahuan dan masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari 

E. Masalah penelitian bisa untuk diteliti 

dari aspek opersional yang meliputi 

waktu, dana dan tenaga  

 

45. Dari judul penelitian berikut yang 

merupakan contoh judul penelitian 

deskripsi adalah ........... 

A. Studi tentang Pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Kelas X 

SMA Palembang Tahun 2019 

B. Studi Komparasi tentang Prestasi 

Belajar Siswa Home Schooling 

dengan Siswa Reguler di Yogyakarta 

Tahun 2019 

C. Pengaruh Internet terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas X SMA 2 

Magetan Tahun 2019  

D. Hubungan antara Sikap Over Protektif 

Orang Tua terhadap Kenakalan 

Remaja di Surakarta Tahun 2019 



E. Pengaruh Limbah Pabrik Rotan 

terhadap Kesehatan Lingkungan 

Masyarakat Kapuas Tahun 2019    

 

46. Penelitian yang bertujuan memperoleh 

data secara langsung tentang tingkah laku 

subyek, sebaiknya menggunakan teknik 

........... 

A. Survei lapangan 

B. Studi pustaka 

C. Dokumentasi 

D. Kuesioner 

E. Observasi 

 

47. Untuk meneliti kesejahteraan sopir 

angkutan kota, peneliti bertanya tentang 

pendapatan per hari, jumlah keluarga 

yang ditanggung, jumlah yang harus 

disetor ke perusahaan dan sebagainya 

sehingga data yang diperoleh lebih akurat. 

Hal tersebut menunjukkan contoh 

pengumpulan data dengan cara .......... 

A. Observasi partisipasi 

B. Studi kepustakaan 

C. Angket/kuesioner 

D. Dokumentasi 

E. Wawancara  

 

48. Perhatikan pernyataan-pernyataan 

berikut! 

1. Dapat anonim dan peneliti tidak harus 

hadir 

2. Memungkinkan pencatatan dilakukan 

secara serentak 

3. Responden tidak terbatas pada tingkat 

pendidikan tertentu 

4. Teknik terbaik untuk mendapatkan 

data-data pribadi dari responden 

Pernyataan diatas yang menunjukkan 

kelebihan dari teknik angket adalah .......... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 2 

E. 3 dan 4 

 

49. Setelah penelitian selesai dilaksanakan, 

peneliti harus membuat laporan hasil 

penelitian. Laporan penelitian dibuat 

dengan tujuan .......... 

A. Membuat orang lain tertarik dengan 

penelitian yang dihasilkan 

B. Memastikan bahwa penelitian 

sebelumnya dilakukan dengna baik 

C. Memudahkan peneliti mencari 

masukan dari peneliti lain terkait 

penelitiannya 

D. Membuat peneliti lain tertarik 

meneruskan penelitian kita dan 

langkah lanjutnya 

E. Memudahkan orang lain untuk 

mengetahui penelitian kita dan 

mengomunikasikan hasil penelitian  

 

50. Peneliti menyusun laporan hasil kegiatan 

penelitian agar dapat dibaca oleh 

masyarakat ilmiah. Hal ini sesuai fungsi 

akademis dari laporan hasil penelitian 

yaitu .......... 

A. Mengandalkan kegiatan kemanusiaan 

B. Mewujudkan kemakmuran kelompok 

sosial 

C. Melaksanakan praktik penelitian 

secara modern 

D. Mewujudkan keadilan sosial bagi 

masyarakat ilmiah 



E. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) 

   

 

 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 

 

51. Sebutkan 4 macam gejala sosial ! 

52. Sebutkan faktor kultural dan struktural penyebab terjadinya kemiskinan, masing-masing 

dua faktor! 

53. Jelaskan akibat kurangnya perhatian lingkungan masyarakat terhadap remaja! 

54. Suatu penelitian berjudul ”Perilaku Mencontek di Kalangan Pelajar”. Tentukan rumusan 

masalahnya! 

55. Buatlah hipotesis dari suatu penelitian yang berjudul ”Perilaku Mencontek di Kalangan 

Pelajar”!  

 

 

 

 

 


