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PENGANTAR SOSIOLOGI
Ciri-ciri ilmu sosiologi adalah :
 Empiris yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehal serta
hasilnya tidak bersifat spekulatif.
 Teoretis yaitu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi.
 Kumulatif yaitu bahwa teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki,
memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
 Nonetis yaitu yang dipersoalkan bukanlah buruk-baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk
menjelaskan fakta tersebut secara analitis.
Obyek kajian sosiologi adalah masyarakat dan interaksi yang dilakukannya, contohnya :
 Aksi protes masyarakat akibat rumahnya terendam luapan lumpur panas
 Persaingan antar calon kepala daerah memperebutkan simpati rakyat
 Timbulnya gerakan menolak diberlakukannya kebijakan pemerintah
Sosiologi sebagai suatu ilmu yang bersifat empiris dalam suatu pembangunan mempunyai kegunanan sebagai
berikut ini :
 Tahap perencanaan, diperlukan untuk mengidentifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, pusat
perhatiannya, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, maupun saluran komunikasi.
 Tahap pelaksanaan/penerapan, diperlukan untuk mengadakan penyotoran terhadap kekuatan sosial dalam
masyarakat dan untuk mengadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi.
 Tahap evaluasi, digunakan untuk mengadakan analisis terhadap efek atau dampak dari perubahan sosial.
Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab
permasalahan penelitian. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data diantaranya adalah :
 Studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti
buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, dokumen, dan
sebagainya.
 Angket (kuesioner) merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan
menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para
responden.
 Wawancara (interview) merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan
pada responden.
 Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui suatu pengamatan baik secara langsung
maupun tidak langsung.
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1.

Tokoh yang disebut sebagai Bapak sosiologi adalah
….
(A) Emile Durkheim
(B) Karl Marx
(C) Max Weber
(D) Auguste Comte
(E) Soerjono Soekanto

2.

Metode yang dimulai dengan kaidah-kaidah yang
berlaku umum untuk kemudian dipelajari dalam
keadaan yang khusus disebut metode ….
(A) deduktif
(B) kualitatif
(C) induktif
(D) kuantitatif
(E) verifikatif

3.

Pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan
baik atau buruknya tetapi bertujuan untuk
menjelaskan masalah tersebut secara mendalam,
merupakan ciri sosiologi yaitu ….
(A) empiris
(B) teoritis
(C) komulatif
(D) kategoris
(E) nonetis

4.

Sosiologi bersifat kategoris, artinya sosiologi ….
(A) mempelajari fakta dan realitas imajiner
(B) mempelajari apa yang terjadi bukan apa yang
seharusnya terjadi
(C) mengutamakan penalaran ilmiah
(D) mencoba mencarai solusi dari suatu masalah
yang terjadi
(E) mengutamakan teori yang bersifat makro

5.

Obyek kajian sosiologi adalah …
(A) dinamika sosial
(B) organisasi sosial
(C) lembaga sosial
(D) masyarakat
(E) lembaga masyarakat

6.

Pernyataan yang merupakan ciri masyarakat
menurut Soerjono Soekanto adalah ….
(1) Sadar bahwa mereka merupakan satu
kesatuan
(2) Berinteraksi melalui media komunikasi
(3) Merupakan suatu sistem hidup bersama yang
menimbulkan kebudayaan
(4) Adanya sistem tindakan bersama yang bersifat
swasembada
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7.

Pengetahuan dalam sosiologi berdasarkan pada
observasi terhadap fakta dan akal sehat. Hal ini
menunjukkan bahwa sosiologi bersifat ….
(A) teoritis
(B) kumulatif
(C) empiris
(D) nonetis
(E) spekulatif

8.

Sebagai ilmu pengetahuan sosial, sosiologi
menitikberatkan analisisnya mengenai . . .
(A) kelompok sosial, khusus manusia, dan
modernisasi
(B) kelompok sosial, hubungan sosial, dan proses
sosial
(C) kelompok sosial, manusia dalam usaha
memenuhi kebutuhan keluarga
(D) kelompok sosial, khusus manusia, dan hasil
kebudayaannya
(E) kelompok sosial, khusus manusia dengan
anggota keluarga

9.

Masalah kemiskinan berkaitan dengan berbagai
aspek sosial. Untuk mengkaji sebab-sebab
terjadinya kemiskinan, ilmu sosiologi dapat
memberikan sumbangan dalam bentuk …
(A) benda dan jasa
(B) barang konsumsi
(C) kegiatan produksi
(D) data dan informasi
(E) tenaga kerja terampil

10. Sosiologi memperhatikan bentuk dan pola-pola
peristiwa dalam masyarakat, dan bukan wujudnya
yang kongkret. Hal ini menunjukkan hakikat
sosiologi yaitu ….
(A) ilmu normatif
(B) bersifat ketegoris
(C) ilmu pengetahuan yang abstrak
(D) ilmu pengetahuan yang kongkret
(E) ilmu murni
11. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya gejolak
sosial di Amerika yang mendorong perkembangan
ilmu sosiologi di sana, kecuali ....
(1) berdatangannya imigran dalam jumlah yang
besar
(2) pesatnya pertumbuhan penduduk
(3) kompleksnya masalah sosial di sana
(4) meningkatnya
perhatian
terhadap
kesejahteraan masyarakat
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12. Benua tempat lahirnya sosiologi adalah ....
(A) Eropa
(B) Amerika
(C) Australia
(D) Asia
(E) Afrika
13. Dalam menanggapai kasus tawuran antar pelajar
yang dapat dilakukan oleh sosiologi sesuai dengan
ciri empiris adalah ....
(A) berusaha mengumpulkan data melalui
penelitian mengapa kasus tersebut terjadi
(B) mencari kambing hitam penyebab kasus
tersebut
(C) mendorong
tegaknya
hukum
dengan
membantu peran aparat penegak hukum
(D) bekerjasama dengan tokoh masyarakat
(E) mencari referensi dari buku-buku dan internet
tentang tawuran
14. Istilah sosiologi yang dikemukakan oleh Aguste
Comte pertama kali disebutkan dalam bukunya
yang berjudul......
(A) The Rule of Sociological Method
(B) Appeal to Conservatives
(C) System of Positive Politics
(D) Principles of Sociology
(E) Positive Philosophy
15. Sosiologi sangat berguna bagi pembangunan
karena dapat.....
(A) mengadopsi seluruh budaya asing dan
dijadikan sumber pengetahuan baru
(B) mempelajari dasar-dasar kebudayaan dari
setiap etnik yang ada di muka bumi
(C) mencari suatu cara yang sistematis agar dapat
berinteraksi dengan lingkungan sekitar
(D) mempelajari sejarah perkembangan manusia
dan penyebarannya dalam masyarakat
tertentu
(E) mengembangkan
pengetahuan
objektif
mengenai gejala masyarakat yang dapat
dimanfaatkan secara efektif

17. “Penelitian dilakukan dengan menganalisis atas
peristiwa di masa lalu untuk merumuskan prinsipprinsip umum." Penelitian di atas menggunakan
metode ….
(A) kualitatif
(B) kuantitatif
(C) komparatif
(D) historis
(E) studi kasus
18. Pernyataan berikut ini yang merupakan sifat dan
hakikat sosiologi adalah.....
(1) Pengetahuan yang empiris dan rasional
(2) Pengetahuan yang empiris dan irasional
(3) Pengetahuan yang abstrak dan bukan konkret
(4) Ilmu yang mempelajari gejala-gejala umum
setiap interaksi masyarakat
19. Berikut ini yang merupakan konsep-konsep dalam
sosiologi adalah …
(1) perilaku menyimpang
(2) patriotisme
(3) nilai dan norma
(4) metabolisme
20. Sifat dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan
adalah …
(1) meningkatkan
taraf
hidup/ekonomi
masyarakat
(2) berdasarkan pengamatan fakta sosial yang
empiris
(3) mengutamakan
kehidupan
keagamaan
kelompok social
(4) mengkaji obyek tentang interaksi sosial

16. Sebagai ilmu pengetahuan, sifat yang harus
melekat dalam kajian ilmu Sosiologi adalah.....
(A) normatif, khusus dan bebas nilai
(B) interaktif, subjektif, dan evaluatif
(C) prediktif, aplikatif, dan ekonomis
(D) kritis, analitis, dan empiris
(E) komunikatif, sugestif, dan menyenangkan
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1.

Proses Interaksi Sosial
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan
kelompok dengan kelompok.
Terjadinya interaksi sosial bermula dari individu melakukan tindakan sosial terhadap orang lain.
Tindakan sosial adalah perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan atau dipengaruhi orang lain untuk maksud
serta tujuan tertentu. Semua tindakan sosial melahirkan aksi dari seorang individu dan menimbulkan reaksi
dari individu lain, yang meliputi:
a. Tindakan rasional instrumental
b. Tindakan berorientasi nilai
c. Tindakan afektif
d. Tindakan tradisional
2. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial
Proses interaksi sosial terjadi apabila terpenuhinya dua syarat, yaitu:
a. Kontak sosial adalah hubunagn sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung,
seperti dengan sentuhan, percakapan maupun tatap muka.
b. Komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara
langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu.
3. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
a. Asosiatif, adalah proses sosial yang mengarah pada penyatuan, meliputi:
 Kerjasama (cooperation)
 Akomodasi (accomodation)
 Asimilasi (assimilation)
 Konsiliasi
b. Disosiatif, adalah proses sosial yang mengarah pada pemisahan, meliputi:
 Persaingan
 Kontravensi
 Pertikaian (konflik)
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial adalah
 Sugesti Sugesti
 Imitasi
 Identifikasi
 Simpati
 Motivasi
 Empati

1.

Hubungan timbal balik antara individu dengan
individu, antara kelompok dengan kelompok, atau
antara individu dengan kelompok, dinamakan ....
(A) interaksi sosial
(B) interaksi kebudayaan
(C) integrasi sosial
(D) integrasi kebudayaan
(E) kontak kebudayaan
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2.

Syarat terjadinya sebuah interaksi sosial adalah….
(A) adanya komunikasi antarindividu
(B) adanya kontak sosial dan non-sosial
(C) adanya
kontak
fisik
dan
kontak
sosial/komunikasi
(D) adanya komunikasi dan kontak sosial
(E) adanya kontak sosial dan kompromi
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3.

Contoh kontak sekunder tak langsung ialah ....
(A) Seorang pemuda main mata dengan seorang
wanita yang sedang berjalan
(B) Evi meminta tolong kepada Badrun agar
diperkenalkan dengan Jodi
(C) Pedagang yang ramah sikapnya berhasil
menarik pembeli
(D) Yeni bersalaman dengan Aria
(E) Hasan mengirim surat kepada Mitha

4.

Salah satu sarana komunikasi antar suku bangsa
yang berbeda di Indonesia adalah ....
(A) tempat rekreasi
(B) bahasa nasional
(C) tempat ibadah
(D) ideologi Negara
(E) gedung sekolah

5.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses
interaksi sosial dalam wujud diri sendiri seperti
orang lain disebut ....
(A) komunikasi
(B) simpati
(C) imitasi
(D) identifikasi
(E) sugesti

6.

7.

8.

Bentuk-bentuk tingkah laku manusia di bawah ini
yang termasuk interaksi sosial adalah ...
(A) orang berdoa
(B) lalu lalang orang di kota
(C) Didi berbicara dengan gurunya.
(D) siswa teladan mengibarkan bendera.
(E) demontrasi mahasiswa
Para siswa yang belajar giat untuk menduduki
rangking satu di kelasnya, termasuk interaksi
dalam bentuk ....
(A) asosiasi
(B) koordinasi
(C) kompetisi
(D) kontroversi
(E) konflik
Terjadinya pertikaian ras di Kirgizthan termasuk
contoh interaksi dalam bentuk ...
(A) kompetisi
(B) konversi
(C) kontrovensi
(D) konsiliasi
(E) konflik

9.

10. Tindakan yang dilakukan seseorang dengan
memperhitungkan kesesuaian antara cara yang
digunakan dan tujuan merupakan pengertian dari
tindakan …
(A) instrumental
(B) berorientasi nilai
(C) objektif rasional
(D) subjektif afektif
(E) tradisional
11. Dasar terbentuknya asosiasi antara lain adanya
kesamaan ....
(A) kegemaran
(B) profesi
(C) kepentingan
(D) tempat tinggal
(E) Bakat
12. Suatu kehidupan di mana pihak-pihak yang
berhubungan dalam tingkat sejajar saling
ketergantungan, koordinasi dan kerja sama disebut
....
(A) konstruktif
(B) disasosiatif
(C) asosiatif
(D) integratif
(E) konsultatif
13. Salah satu sebab terjadinya persaingan dalam
kehidupan masyarakat adalah ...
(A) terbatasnya peluang pekerjaan
(B) sistem ekonomi liberal
(C) harga barang semakin mahal
(D) terbatasnya sesuatu yang dibutuhkan
(E) kelebihan jumlah penduduk
14. Salah satu manfaat hasil persaingan pada
umumnya adalah ....
(A) mengembangkan
kepribadian
seseorang
dengan adu kekuatan
(B) meningkatkan prestasi seseorang dalam
berbagai bidang kehidupan
(C) adanya solidaritas di antara kelompok
masingmasing
(D) mereka saling memikirkan dirinya sendiri
terutama dalam kelompoknya
(E) adanya pengertian antara kelompok yang
bersangkutan
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berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan
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15. Seorang pedagang menawarkan barang dagangnya
kepada para pembeli. Selanjutnya terjadi proses
tawar-menawar antara pedagang dan pembeli.
Kegiatan tawar-menawar antar pedagang dan
pembeli menunjukkan telah terjadi .....
(A) komunikasi sosial
(B) interaksi sosial
(C) kontak sosial
(D) pertukaran simbol komunikasi
(E) proses sosial disosiatif
16. Interaksi sosial dapat menimbulkan proses asosiatif
dan disosiatif. Kondisi berikut ini yang
menunjukkan terjadinya proses sosial asosiatif
adalah .....
(A) pelaksanaan turnamen bola voli antar
kecamatan di Kabupaten Magelang
(B) Pak RT menjadi penengah warga masyarakat
yang sedang bersengketa
(C) seorang penculik mengancam akan menjual
anak yang akan diculiknya apabila uang
tebusan tidak dikirimkan
(D) para siswa berlomba untuk memperoleh juara
pertama
(E) aksi demonstrasi yang dilakukan oleh
mahasiswa berakhir dengan kekerasan

18. Ciri-ciri interaksi sosial adalah …
(1) jumlah pelakunya lebih dari satu
(2) harus ada tujuan yang hendak dicapai
(3) adanya komunikasi antar pelaku
(4) pasti terjalin kerjasama yang erat
19. Berikut ini yang merupakan faktor pendorong
interaksi sosial adalah ….
(1) simpati
(2) imitasi
(3) imitasi
(4) identifikasi
20. Berikut ini merupakan proses sosial yang bersifat
asosiatif adalah ….
(1) asimilasi
(2) kompetisi
(3) akulturasi
(4) akomodasi

17. Pelaksanaan audisi Indonesian Idol 2014
menimbulkan eforia pada kalangan remaja. Pada
proses audisi yang dilaksanakan diberbagai kota
besar para juri menyeleksi tiap-tiap peserta.
Peserta yang dianggap memenuhi syarat dapat
menjalani seleksi tahap selanjutnya di Jakarta.
Interkasi yang dilakukan oleh juri dengan peserta
diruang seleksi menunjukkan terjadinya interaksi
sosial antara ....
(A) individu dan beberapa kelompok
(B) individu dan individu
(C) Individu dan kelompok
(D) kelompok dan individu
(E) kelompok dan kelompok
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NILAI DAN NORMA

A. NILAI DAN NORMA SOSIAL
1. Nilai Sosial
Nilai dalam arti sosiologi merupakan sesuatu yang dianggap baik, pantas dan diharapkan oleh masyarakat.
Nilai sosial dalam masyarakat bersumber pada Tuhan, masyarakat dan individu.
Tolok ukur nilai sosial ditentukan dari kegunaan nilai tersebut. Jika berguna akan dipertahankan, dan jika
tidak akan terbuang seiring dengan berjalannya waktu.
a. Klasifikasi Nilai Sosial
Menurut Prof. Notonegoro, nilai sosial dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:
a. Nilai material, adalah nilai yang muncul karena materi yang terdapat dalam sebuah benda.
b. Nilai vital, merupakan nilai yang muncul karena daya kegunaannya dalam melakukan aktifitas
kehidupan.
c. Nilai rohani, yaitu sesuatu yang abstrak dan berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia
yang bersifat universal. Nilai rohani dibedakan menjadi:
1) Nilai kebenaran dan nilai empiris
2) Nilai keindahan
3) Nilai moral
4) Nilai religius
b. Ciri-ciri Nilai Sosial
a. Tercipta dari proses interaksi antar manusia secara intensif
b. Ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi dan difusi.
c. Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
d. Berbeda-beda pada tiap kelompok manusia.
e. Masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda-beda.
c. Peran Nilai Sosial
a. Alat untuk menentukan harga sosial
b. Mengarahkan masyarakat untuk berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada
dalam masyarakat.
c. Memotivasi atau memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan dirinya dalam perilaku
sesuai dengan harapan dan tujuan.
d. Alat solidaritas yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama.
e. Pengawas, pembatas, pendorong dan penekan individu untuk selalu berbuat baik.
2. Norma Sosial
Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma disebut pula
peraturan sosial menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya.
a. Jenis-Jenis Norma Sosial
1) Cara (usage)
2) Kebiasan (folkways)
3) Tata kelakuan (mores)
4) Adat istiadat (custom)
5) Norma agama
6) Norma kesusilaan
7) Norma kesopanan
8) Norma hukum
b. Fungsi Nilai dan Norma
1) Sebagai penunjuk arah dalam bersikap dan bertindak
2) Sebagai pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan manusia
3) Sebagai pendorong sikap dan tindakan manusia
4) Sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat
5) Sebagai alat pemersatu anggota masyarakat
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1.

Fungsi nilai sebagai pedoman hidup dalam
memenuhi kebutuhan sosial adalah ....
(A) sesuatu yang baik, yang diinginkan dan
dianggap penting
(B) perangkat tatanan yang berlaku dalam
masyarakat
(C) suatu gerakan yang bebas sesuai dengan
keinginannya
(D) pemenuhan kebutuhan yang selalu berkaitan
dengan pranata
(E) batasan gerak manusia dalam melakukan
sesuatu

2.

Ukuran-ukuran atau patokan-patokan yang dianut
oleh masyarakat mengenai apa yang benar, pantas,
dan luhur untuk dilakukan disebut . . . .
(A) nilai
(B) kaidah
(C) norma
(D) sistem norma
(E) norma subjektif

3.

Sebagai pemersatu masyarakat, nilai sosial
berfungsi....
(A) membatasi tingkah laku warganya
(B) membentuk
interaksi
yang
kuat
antaranggotanya
(C) alat untuk menghukum orang lain
(D) sebagai media dalam memahami sifat orang
lain
(E) mendorong
terbentuknya
solidaritas
kelompok

4.

Cara-cara yang dianut dan diterima
masyarakat disebut ....
(A) custom
(D) norma hukum
(B) mores
(E) kelaziman
(C) folkways

5.

Dilihat dari segi kekuatan mengikat atau berat
ringannya sangsi terhadap pelanggarnya, jenis
norma yang mempunyai sanksi paling ringan
adalah …
(A) cara
(B) kebiasaan
(C) tata kelakuan
(D) adat istiadat
(E) hukum
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6.

Pertikaian antarwarga dapat diakomodasikan
setelah dibuat kesepakatan bersama untuk tidak
saling menyerang sehingga situasi yang kacau
menjadi tenang Dari contoh tersebut dapat
disimpulkan bawah norma (kesepakatan bersama)
memiliki fungsi ....
(A) mempersatukan warga
(B) mewujudkan keteraturan sosial
(C) menghambat persaingan
(D) memperkuat kesetiakawanan
(E) mewujudkan integrasi sosial

7.

Indonesia menjadi penengah dalam konflik antar
fraksi-fraksi di Kamboja juga antara Pemerintah
Filipina dan pemberontak Moro. Dalam kasus
tersebut peran Indonesia sebagai ....
(A) Konsiliasi
(D) mediator
(B) Fasilitator (E) mediasi
(C) stalemate

8.

Apabila seorang pria berjalan dengan seorang
wanita hendaknya atau seharusnya pria berjalan
sebelah luar, artinya berjalan pada bagian yang
berdekatan dengan lalu lintas sedangkan yang
wanita berjalan di samping kanan atau kirinya
tergantung kepada arah lalu lintas. Peranan yang
dilakukan tersebut berkaitan dengan norma ....
(A) Kebiasaan (D) komuniti
(B) Hukum
(E) masyarakat
(C) kesusilaan

9.

Setiap individu dalam masyarakat tidak dapat
dilepaskan diri atau mengelak dari norma dan nilai
sosial yang telah berlaku. Kaidah-kaidah sosial
hidup dan berkembang sesuai dengan perjalanan
masyarakat. Dalam hal ini norma yang hidup diatur
oleh pemerintah dan mempunyai sanksi yang tegas
adalah norma ....
(A) Hukum
(D) agama
(B) Kesusilaan (E) sosial
(C) kesopanan

dalam

10. Salah satu contoh norma kesusilaan sebagai
pedoman hidup adalah ....
(A) adat kebiasaan dalam masyarakat
(B) sopan santun dalam berbicara
(C) berpakaian sesuai dengan mode zaman
(D) bertindak sesuai dengan undang-undang
(E) menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah
agama
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11. Salah satu fungsi norma agama bagi kehidupan
masyarakat adalah sebagai pedoman untuk ….
(A) memberikan batas-batas pada perilaku
individu
(B) mengidentifikasi
individu
dengan
kelompoknya
(C) mencapai kebahagiaan lahir dan bathin
(D) menjaga solidaritas masyarakat beragama
(E) menjaga masyarakat dari bahaya narkoba
12. Dasar perilaku individu dalam pergaulan hidup
adalah ....
(A) kebiasaan-kebiasaan
(B) lingkungan alam dan geografis
(C) kelompok-kelompok masyarakat
(D) perkumpulan-perkumpulan
(E) norma-norma dan nilai
13. Salah satu fase dalam proses pembentukan
integrasi sosial adalah akomodasi, artinya ....
(A) kesadaran bahwa mereka mempunyai
kepentingankepentingan yang sama dalam
kehidupan
(B) yang kalah dalam persaingan biasanya diajak
untuk bekerja sama demi keutuhan sosial
(C) tidak lagi membedakan dirinya dengan
kelompok, melainkan mengidentifikasikan
dengan tujuan kelompok
(D) usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu
pertentangan akibat adanya unsur-unsur yang
saling berbeda
(E) usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan
antara kelompok dengan kelompok
14. Nilai sosial menunjukkan adanya asumsi-asumsi
abstrak dan sering tidak disadari menjadi bagian
terpenting dalam kehidupan manusia. Nilai sosial
dianggap memiliki peran yang penting karena ....
(A) berhubungan dengan perlindungan hak asasi
setiap manusia
(B) memberikan petunjuk hidup untuk mencapai
kesejahteraan sosial
(C) bagian dari peraturan hidup yang dibuat
secara pribadi untuk membatasi perilaku
(D) mampu mengatur proses pemenuhan
kebutuhan anggota masyarakat
(E) menunjukkan adanya pedoman baik dan
buruknya tindakan seseorang

15. Seseorang yang memikirkan kegiatan dengan
matang dan penuh perencanaan untuk mencapai
tujuan tertentu menunjukkan bahwa orang
tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut
menjunjung nilai .....
(A) Vital
(D) kebenaran
(B) Material
(E) keindahan
(C) ekonomis
16. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan adanya
pelaksanaan norma adat adalah ....
(A) seorang anak selalu diajarkan bersikap jujur
oleh orang tuanya
(B) saat berbicara dengan orang yang lebih tua
kita harus bersikap ramah dan santun
(C) seorang warga dijatuhi hukuman penjara
selama dua bulan karena mencuri ayam
(D) umat Hindu selalu melakukan ritual
keagamaan di pura
(E) kepala adat menerapkan hukuman buang bagi
warganya yang melanggar norma
17. Masyarakat yang teratur akan menegur
anggotanya yang melakukan tindakan menyimpang
dengan memberikan sanksi sesuai dengan norma
sosial. Hal itu menunjukkan bahwa norma sosial
berfungsi ….
(A) mengarahkan cara berfikir masyarakat
(B) mengatur perilaku sosial dalam masyarakat
(C) memberikan penilaian kepada anggota
masyarakat
(D) memperkuat kekuasaan yang dimiliki para
tokoh masyarakat
(E) mendorong individu untuk mendapatkan
kebahagiaan hakiki
18. Berikut ini yang tergolong ke dalam prinsip moral
adalah ….
(1) mematuhi aturan lalu lintas
(2) menerima tamu dengan rapi
(3) meningkatkan prestasi kerja
(4) etiket pergaulan pria dan wanita
19. Pernyataan berikut ini yang mengandung nilai
material dalam kehidupan bermasyarakat adalah
….
(1) makanan berguna untuk kesehatan badan
(2) agama memberikan arah dan pedoman hidup
(3) pakaian berfungsi melindungi jasmani manusia
(4) teknologi komunikasi berfungsi memudahkan
interaksi sosial
20. Unsur-unsur keteraturan sosial meliputi ….
(1) keajegan sosial
(2) pola perilaku sosial
(3) tertib sosial
(4) order sosial
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