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1. Jawaban: D 

Tindakan sosial (Max Weber): Masyarakat adalah produk dari tindakan individu-individu yang berbuat dalam 

kerangka fungsi nilai, motif, dan kalkulasi rasional. Menurut Max Weber sosiologi merupakan ilmu pengetahuan 

yang berusaha memahami dengan cara melakukan interpretasi atas tindakan sosial. Berikut merupakan macam-

macam tindakan sosial menurut Max Weber. 

tindakan seseorang yang memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan rasional 

 Tindakan rasional instrumental: tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara 

dengan tujuan 

 Tindakan rasional berorientasi nilai: tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam 

masyarakat 

 Tindakan afektif: tindakan yang dilakukan seseorang yang dipengaruhi perasaan 

 Tindakan tradisional: tindakan seseorang individu yang berorientasi pada individu/kelompok lainnya  

 

2. Jawaban: E 

Beberapa istilah dalam interaksi sosial 

 Kontak sosial: hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung; seperti 

dengan sentuhan, percakapan maupun tatap muka, 

 Komunikasi: proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung  

maupun dengan alat  bantu agar yang lain membeikan tanggapan atau tanggapan tertentu 

 Proses sosial: Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. 

 Interaksi sosial: Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan invidu, individu 

dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. 

 

3. Jawaban: A 

Setiap warga baru dalam masyarakat pasti akan menjalin interaksi sosial di lingkungan sekitar. Guna menunjang 

berjalannya interaksi secara baik, maka setiap warga baru harus mempelajari pola kehidupan masyarakatnya. 

Setelah itu, seorang warga baru diharapkan dapat mengaplikasikan pola-pola yang telah dipelajari dalam 

masyarakat tersebut dengan cara menjalankan peranan dalam masyarakatnya. Kemampuan warga baru dalam 

menjalankan peran yang ada dalam masyarakat merupakan jaminan untuk dapat diterima masyarakat dalam 

berinteraksi sosial 

 

4. Jawaban: B 

Ciri-Ciri interaksi sosial 

 Jumlah pelakunya lebih dari satu orang 

 Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui simbol-simbol 

 Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas 

 Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu 

 Adanya dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 
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5. Jawaban: B 

Syarat Interaksi Sosial 

Kontak sosial: hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung; seperti dengan 

sentuhan, percakapan maupun tatap muka. 

Komunikasi: proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung  

maupun dengan alat  bantu agar yang lain membeikan tanggapan atau tanggapan tertentu 

 

6. Jawaban: E 

Kontak sekunder: kontak yang menggunakan media. Kontak sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekunder 

langsung dan sekunder tidak langsung.  

Kontak sekunder langsung: terjadi apabila komunikator langsung berhubungan dengan komunikan. Contoh: 

Chatting melalui internet dan berkirim surat melalui pos merupakan bentuk kontak sekunder langsung. 

Kontak sekunder tidak langsung: terjadi apabila komunikator menggunakan perantara orang lain untuk 

menyampaikan pesan terhadap komunikan. Beni meminta tolong kepada Lusi untuk menyampaikan pesan 

kepada Dora. 

 

7. Jawaban: A 

Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial 

 Imitasi: suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Misalnya seseorang 

yang meniru penampilan tokoh yang diidolakan. 

 Sugesti: cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara 

tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. 

Misalnya orang yang terpengaruh iklan di TV 

 Identifikasi: kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. 

Misalnya seseorang yang berupaya untuk menyamakan diri dengan tokoh idola. 

 Simpati: perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuat merasa seolah-olah berada dalam 

keadaan orang lain. Misalnya merasa kasihan terhadap teman yang mengalami musibah. 

 Empati: perasaan simpati yang disertai dengan tindakan. Misalnya seseorang yang tergerak hatinya untuk 

membantu korban bencana alam. 

 

8. Jawaban: E 

Bentuk-Bentuk kerjasama 

 Bargaining  : kerjasama dalam bidang barang atau jasa 

 Joint venture  : kerjasama dalam bidang proyek (ekonomi)  

 Koalisi  : penyatuan dua unsur atau lebih yang berbeda berbagai kepentingan untuk tujuan yang sama 

 Kooptasi  : penerimaaan unsur-unsur baru dalam sebuah organisasi agar tidak terjadi kegoncangan 

organisasi 

 

9. Jawaban: E 

Tujuan dari proses akomodasi: 

 untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham 

 mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer 

 memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial  

 mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang berkonflik 
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10. Jawaban: D 

macam-macam akomodasi 

Mediasi : penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral 

 Arbitrasi : penyelasian oleh pihak ketiga posisinya lebih tinggi 

 Adjudikasi  : penyelasian lewat pengadilan 

 Koersif : penyelasian dengan kekerasan 

 Kompromi : penyelsaian antara kedua belah pihak 

 Stalemate  : penyelesaian dengan sendirinya 

 Case of fire  : penyelsaian dengan gencatan senjata 

 

11. Jawaban: E 

Beberapa bentuk interaksi yang disosiatif adalah  

 Kompetisi  : proses sosial yang saling berkompetisi mencari keuntungan dengan menggunakan cara-cara 

yang terbuka dan adil 

 Kontravensi :  bentuk diantara konflik dan kompetisi 

 Konflik  : proses sosial di mana seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang 

pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan atau keinginannya. 

 

12. Jawaban: C 

Proses sosial yang berbentuk pertentangan antarkelompok dalam masyarakat: 

Kontradiksi : pertentangan antara dua hal yang berbeda 

Kontravensi : bentuk diantara konflik dan kompetisi 

 

13. Jawaban: C 

Orangtua merupakan agen sosialisasi primer, dalam sosialisasi primer anak akan mengadopsi nilai-nilai yang 

ditantamkan oleh orangtuanya karena sosialisasi primer bertujuan untuk membentuk kepribadian anak. Dengan 

demikian, ada kecenderungan pada diri anak untuk  bertingkahlaku seperti yang dilakukan orangtuanya. 

Contohnya: dalam hal berbicara, berpakaian, dll. 

 

Asimilasi ditandai adanya proses interaksi sosial dimana pelakunya berusaha memadukan budaya sendiri dengan 

pihak lain tanpa mengorbankan jati diri. 

 

14. Jawaban: A 

Agen sosialisasi: 

 Primer 

Keluarga 

 Sekunder 

Teman sebaya 

Sekolah 

Lingkungan kerja 

Media masa (salah satunya dengan film).  

 Kedua agen sosialisasi baik primer maupun sekunder memiliki peranan untuk menanamkan nilai dan norma 

dalam pembentukan kepribadian individu. 
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15. Jawaban: A 

Tipe Sosialisasi 

 Formal: Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang 

berlaku dalam negara. 

 Infomal: Sosialisasi tipe ini terdapat di dalam masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, 

seperti antarteman, sahabat, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. 

 

16. Jawaban : D  

  

Proses sosialisasi partisipatoris Proses sosialisasi represif 

 sosialisasi berpusat pada anak  sosialisasi berpusat pada orangtua 

 otonomi anak  kepatuhan anak 

 keluarga sebagai generalized other  keluarga sebagai significant other 

 hukuman dan imbalan secara simbolis  hukuman dan imbalan secara material  

 komunikasi sebagai bentuk interaksi sosial  komunikasi sebagai bentuk perintah 

 komunikasi verbal  komunikasi non verbal 

 

17. Jawaban : B 

Looking-glass-self  menurut Cooley adalah pembentukan diri seseorang yang dipengaruhi oleh penilaian atau 

anggapan orang lain terhadap perilakunya. Looking-glass-self (cermin diri), dalam hal ini, seseorang berkembang 

melalui tiga tahap, yaitu: 

- Persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. 

- Persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. 

- Seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. 

 

18. Jawaban : A  

Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma terhadap individu atau masyarakat, Sosialisasi 

mempunyai tujuan antara lain: 

- memperoleh nilai dan norma sosial  

contoh : seorang anak yang menjalani proses sosialisasi primer, ia akan mempelajari nilai dan norma yang 

ada di masyarakatnya melalui keluarganya.  

- mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

contoh : agen sosialisasi lingkungan sekolah memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada seluruh siswa.  

- mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif 

contoh : lingkungan masyarakat sangat bereperan penting untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

anggota masyarkatnya. 

 

19. Jawaban : C 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang adalah sebagai berikut: 

 Warisan biologis (heredity) 

Orangtua akan mewariskan masing-masing gen yang dimilikinya kepada anaknya, secara biologis gen 

berkaitan dengan pewarisan sifat yang diturunkan kepada anak. Pada umumnya manusia yang normal 

mempunyai persamaan biologis tertentu seperti mempunyai dua tangan, dua kaki, panca indra otak, dan 

sebagainya. Orang yang terlahir dengan kondisi fisik yang  normal pada umumnya ia akan memiliki rasa 

percaya diri, berbeda halnya dengan  orang yang terlahir dengan kondisi fisik yang tidak normal maka ia akan 

mempunyai kecenderungan untuk punya rasa percaya diri yang kurang. 

 Pengalaman kelompok (group experiences) 

Kelompok sebagai agen sosialisasi memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap perkembangan 

kepribadian seseorang, sebagai contoh: seseorang yang tergabung dalam sebuah klik atau geng, akan 

senantiasa mempelajari nilai dan norma yang ada dalam kelompok tersebut, sebuah pengalaman unik yang 

diperoleh dari kelompok tersebut lama kelamaan akan mengalami proses internalisasi yang akan berdampak 

pada kepribadian seseorang. Setiap kelompok mewariskan pengalaman khas yang tidak diberikan oleh 

kelompok lain kepada anggotanya, sehingga timbullah kepribadian khas anggota masyarakat tersebut. 
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 Lingkungan fisik (natural environment) 

Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap 

alam. Melalui penyesuaian diri itu, dengan sendirinya pola perilaku masyarakat dan kebudayaannyapun 

dipengaruhi oleh alam. Misalnya orang yang hidup di pinggir pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan 

mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pertanian. Mereka memiliki nada 

bicara yang lebih keras daripada orang-orang yang tinggal di daerah pertanian, karena harus menyamai 

dengan debur suara ombak. Hal itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kepribadiannya. 

 Kebudayaan (social heritage) 

Setiap daerah memiliki karakteristik yang khas karena pengaruh kebudayaan yang dianut. Di masyarakat juga 

terdapat enkulturasi (pewarisan budaya dari generasi ke generasi) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian 

budaya yang dimiliki. Dengan demikian, telah terjadi proses transfer nilai dan norma yang ada dalam 

masyarakat masyarakat tersebut terhadap generasi berikutnya, nilai dan norma dalam enkulturasi itulah yang 

kemudian akan memengaruhi kepribadian individu sesuai dengan konstruk budaya dimana ia tinggal. 

 

20. Jawaban : B 

Dalam kehidupan keluarga, anak cenderung berbicara, berpakaian dan bertingkahlaku seperti yang dilakukan 

orangtuanya. Orangtua merupakan agen sosialisasi primer, yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap 

anak, hal ini sejalan dengan sosialisasi primer berfungsi sebagai peletak dasar kepribadian individu. Sehingga hal 

tersebut membuat kepribadian anak cenderung mirip dengan kepribadian orang tua.  

Namun kedua pernyataan tersebut tidak memiliki hubungan karena pernyataan kedua mebicarakan mengenai 

faktor pembentuk kepribadian.  

faktor pembentuk kepribadian antara lain:  

- Warisan biologis 

- Faktor lingkungan fisik 

- Faktor kelompok  

- Faktor kebudayaan khusus 

- Faktor pengalaman yang unik 

 

21. Jawaban : A 

Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari 3 aspek sebagai berikut:  

a. Sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, 

misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak 

masyarakat dengan politik, dan sebagainya.  

b. Sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial, 

misalnya gejala geografis, gejala biologis, dan sebagainya. 

c. Sosiologi juga mempelajari ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. 

 

22. Jawaban : E 

Ciri-ciri ilmu sosiologi: 

- Empiris : ilmu sosiologi didasarkan pada pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya 

tidak spekulatif.  

- Nonetis : sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan 

fakta tersebut secara analitis dan apa adanya 

- Teoritis : sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk 

menghasilkan teori keilmuan. 

- Kumulatif : teori-teori dalam sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya kemudian 

diperbaiki, diperluas serta diperdalam. 

 

23. Jawaban : B 

Notonegoro membedakan nilai sosial menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: 

a. nilai material: segala sesuatu yang berguna untuk jasmani manusia. 

b. Nilai vital : segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk aktivitas tertentu 

c. Nilai kerohanian : segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani manusia  
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24. Jawaban : E 

Fungsi norma sosial: 

- Sebagai aturan atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat 

- Sebagai alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial 

- Sebagai sistem kontrol sosial dalam masyarakat. 

 

25. Jawaban : A 

Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya integrasi sosial antara lain:    

a. adanya toleransi terhadap kelompok atau kebudayaan lain 

b. adanya musuh bersama dari luar 

c. terjadinya perkawinan campuran 

d. Homogenitas kelompok 

e. Besar kecilnya kelompok 

f. Mobilitas geografis 

g. Efektifitas dan efisiensi komunikasi 

h. Sikap terbuka golongan penguasa 

 

26. Jawaban : B 

Pernyataan pertama dan kedua benar tapi tidak saling berhubungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi atau memperbaiki konflik salah satunya adalah mediasi.Mediasi adalah penyelesaian suatu konflik 

dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasehat.  

 

27. Jawaban : A 

Dampak negatif dari adanya modernisasi diantaranya terjadinya perubahan gaya hidup yang terjadi dalam 

masyarakat hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena berikut: 

a. Konsumerisme ditandai dengan adanya sekelompok masyarakat yang selalu ingin memiliki barang baru 

yang ada meskipun barang itu tidak begitu penting. Hal ini tidak menutup kemungkinan masyarakat akan 

membenarkan segala cara untuk mendapatkan materi. 

b. Westernisasi adalah suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat tentang kebudayaan barat yang dianggap 

lebih baik daripada kebudayaan sendiri. Dalam hal ini masyarakat lebih suka meniru gaya hidup kebarat-

baratan sehingga menyebabkan rendahnya rasa mencintai budaya bangsa sendiri. Dampak dari adanya 

westernisasi diantaranya: 

- Tidak menghargai karya bangsa sendiri 

- Tidak mau belanja ke pasar tradisional 

 

28. Jawaban : B 

Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di 

dunia ini tanpa dibatasi wilayah. Masyarakat yang belum siap menerima globalisasi biasanya akan mengalami: 

- Goncangan sosial-budaya (cultural shock): suatu goncangan jiwa, mental yang dialami oleh masyarakat 

akibat belum siap menerima budaya asing yang berbeda dengan budayanya dan kedatangannya yang tiba-

tiba. Contoh: masuknya kebudayaan barat yang mengakibatkan pola hidup hedonis dan konsumtif pada 

pergaulan remaja saat ini. Bagi individu yang tidak siap dan tidak dapat menyesuaikan pada pola pergaulan 

tersebut mereka akan menarik diri dari pergaulan atau bahkan ada yang frustasi sehingga dapat 

menimbulkan perilaku menyimpang.  

- Kesenjangan sosial-budaya (cultural lag): perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam 

kebudayaan suatu masyarakat sehingga menyebabkan ketertinggalan unsur budaya yang lain. Perubahan 

kebudayaan materiil lebih cepat dibanding keduyaan immateriil. Contoh: perubahan teknologi yang semakin 

modern tidak diimbangi dengan peningkatan norma dalam masyarakat. 
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29. Jawaban : E 

Westernisasi adalah suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat tentang kebudayaan barat yang dianggap lebih 

baik daripada kebudayaan sendiri. Penggunaan facebook merupakan salah satu bentuk dari globalisasi. 

Westernisasi merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi. Westernisasi lebih ditekankan pada 

perubahan pola gaya hidup yang kebarat-baratan.  

 

30. Jawaban : C   

Teknik wawancara memiliki keunggulan dan kekurangan. Beberapa keunggulan wawancara antara lain:  

- Tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu 

- Teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi 

- Data yang diperoleh lebih mendalam 

Sedangkan kekurangannya adalah sebagai berikut: 

- Kondisi pewawancara tidak selalu stabil 

- Ada kesangsian akan kebenaran jawaban 

- Memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar 

 

 


