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31. Jawaban : E. 

Pembahasan :  

o Menurut Ralp Lipton di dalam struktur sosial 

terdapat apa yang dinamakan status dan peran. 

o Status /kedudukan : kumpulan hak dan 

kewajiban 

o Peran/role : aspek dinamis dari status 

o Setiap status melekat didalamnya peras sosial 

tertentu, misalkan status seorang guru 

menuntut adanya peran yang harus dimiliki 

oleh seorang guru yaitu mengajar dengan baik, 

membimbing murid-muridnya, dll. 

o Ketika seseorang menjalankan peran yang 

tidak sesuai dengan statusnya, hal itu dianggap 

sebagai penyimpangan sosial. Contoh : 

seorang pria menjalankan peran sebagai 

perempuan (transgender) 

o Terdapat status yang dimiliki sejak kecil tanpa 

disertai usaha (ascribed status) dan status yang 

diperoleh melalui usaha tertentu (achieved 

status) 

 

32. Jawaban : D 

Pembahasan : 

o Menurut Soerjono Soekanto, himpunan 

manusia baru dapat dikatakan sebagai 

kelompok sosial apabila memiliki beberapa 

persyaratan berikut : 

1. Adanya kesadaran sebagai bagian dari 

kelompok yang bersangkutan 

2. Ada hubungan timbal balik antara anggota 

kelompok 

3. Ada suatu faktor pengikat yang dimiliki 

bersama oleh anggota-anggota kelompok 

4. Memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku 

yang sama 

5. Bersistem dan berproses 

o Suatu kelompok tidak harus memiliki ciri fisik 

yang sama, tidak harus bersifat formal, dan 

tidak harus memiliki musuh bersama, 

sebagaimana suatu kelompok tidak selalu 

memiliki ikatan yang intim dan personal 

(akrab) 

 

 

 

 

 

 

33. Jawaban : C 

Pembahasan : 

o Primordialisme : kebanggaan kepada 

kebudayaannya 

o Etnosentisme : pandangan yang menilai 

kelompok lain lebih rendah dibandingkan 

kelompoknya. 

o Menguatnya primordialisme dan etnosenrisme 

justru cenderung mendorong konflik karena ; 

1. Memperbesar jarak sosial antarkelompok  

2. Menimbulkan stereotipe/pelabelan negatif 

terhadap kelompok lain 

3. Memunculkan prasangka 

4. Mengakibatkan adanya tindakan 

diskriminatif  

 

34. Jawaban : C 

Pembahasan :  

o Perubahan sosial dilihat dari  : 

1. Waktu : evolusioner (lambat) & 

revolusioner (cepat) 

2. Pola :linier (bergerak lurus) & siklus 

(berputar seperti spiral) 

3. Sifat: struktural (merubah struktur sosial) & 

kultural (merubah budaya/pola kebiasaan 

masyarakat) 

o Maraknya penggunaan jilbab  seperti soal di 

atas menunjukkan adanya perubahan 

kebiasaan dan tradisi masyarakat/perubahan 

pada aspek budaya/kultural 

 

35. Jawaban : C 

Pembahasan :  

Salah satu ciri globalisasi dalam bidang ekonomi 

adalah menguatnya peran perusahaan 

multinasional/yang bergerak lintas negara yang 

ditandai dengan adanya investasi perusahaan-

perusahaan multinasional tersebut diberbagai 

penjuru dunia, seperti Mc Donald, Carefour, 

Freeport,Petronas,DLL .Hal  itu terjadi karena 

dalam globalisasi terdapat kecenderungan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi 

antarnegara di dunia 

2. Pengurangan /penghapusan hambatan-

hambatan dalam perdagangan internasional 

3. Adanya usaha ke arah integrasi ekonomi dunia 

(contoh : Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk 

kawasan Asia Tenggara) 

SOSIOLOGI 

SI SBMPTN 2016 KODE 523 TRY OUT 

pEmbAHASAN  
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36. Jawaban : B 

Pembahasan :  

o Selain Usage (cara) dan Custom (adat) , 

terdapat juga norma Folkways (kebiasaan) dan 

Mores (tata kelakuan) :  

 

Jenis 

norma 
contoh 

Bentuk sanksi 

terhadap 

pelanggaran 

norma 

Folkways Berjabat 

tangan,memakai 

baju batik di acara 

resmi 

Relatif ringan 

Mores Larangan memakan 

daging hewan 

tertentu. Misalnya 

memakan  daging 

babi bagi umat 

muslim dan 

memakan daging 

sapi bagi orang 

India.  (babi/sapi) 

Relatif berat 

 

Pembentukan norma terbentuk melalui konvensi 

(aturan tidak tertulis). Melalui konvensi sosial 

manusia akan sepakat dengan apa yang harus 

dilakukan atau bagaimana cara mereka 

melakukannya dalam waktu yang lama. 

 

37. Jawaban : C 

Pembahasan : 

Menurut Peter L.Berger, sosialisasi  adalah suatu 

proses dimana anak belajar menjadi seorang 

anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 

Adapun sosialisasi dapat dilakukan melalui proses 

berikut ; 

1. Internalisasi : proses yang dilakukan oleh pihak 

yang tengah menerima proses sosialisasi  

dengan cara individu mengidentifikasi dirinya 

dengan lembaga sosial atau organisasi sosial 

tempat individu menjadi anggotanya. 

2. Enkulturasi : proses pembudayaan, dimana 

individu mempelajari dan menyesuaikan 

dirinya dengan adat istiadat, sistem sosial, 

norma, nilai dan aturan hidup dalam 

budayanya. 

 

Sedangkan  Akomodasi  : proses mencapai 

persetujuan sementara diantara pihak-pihak yang 

sedang bertikai (seperti ; mediasi, arbitrasi, DLL) 

 

 

 

 

 

38. Jawaban : E 

Pembahasan : 

Perbedaan Defenisi Contoh 
Penyimpangan Perbuatan yang 

melanggar norma 

sosial  

Mencuri, 

berpenampilan 

eksentrik/aneh 

kejahatan Perbuatan yang 

bertentangan 

dengan norma 

hukum 

Mencuri, 

membunuh, 

korupsi 

 

 Semua kejahatan adalah penyimpangan sosial, 

tetapi tidak semua penyimpangan adalah 

kejahatan. Contoh ; berpenampilan eksentrik 

merupakan penyimpangan sosial tetapi tidak 

melanggar hukum/bukan kejahatan. 

 Penyimpangan primer : jarang  dilakukan, 

tidak melanggar nilai mendasar masyarakat 

 Penyimpangan sekunder ; penyimpangan yang 

sering dilakukan atau penyimpangan terhadap 

nilai mendasar masyarakat. 

 Penyimpangan sekunder biasanya diawali oleh 

penyimpangan primer.   

 

39. Jawaban : D 

Pembahasan :  

 Perbedaan Contoh 
Seks/jenis 

kelamin 

Pembedaan antara 

pria dan perempuan 

berdasarkan aspek 

fisik/biologis/anatomi  

Hanya perempuan 

yang dapat 

mengandung dan 

melahirkan 

gender Pembedaan pria dan 

perempuan 

berdasarkan 

konstruksi 

sosial/perspektif 

budaya 

Sebagian masyarakat 

memandang bahwa 

seorang bapak 

bertugas mencari 

nafkah sedangkan ibu 

mengurus rumah 

tangga 

 

40. Jawaban : C 

Pembahasan : 

Kemungkinan seseorang melakukan mobilitas 

sosial naik/vertikal sangat ditentukan oleh struktur 

sosial masyarakat yang bersangkutan. 

 Struktur sosial tertutup/sistem kasta : kecil 

peluang melakukan mobilitas sosial 

 Struktur sosial terbuka /sistem kelas : besar 

peluang melakukan mobilitas sosial 
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41. Jawaban : A 

Pembahasan :  

o Stratifikasi sosial bersifat universal, karena ada 

dalam masyarakat tradisional/feodal/tertutup 

dan dalam masyarakat modern/tebuka 

o Stratifikasi terbentuk secara : 

1.alamiah : berdasarkan usia, senioritas, jenis 

kelamin 

2.buatan/serangkaian usaha : melalui 

pendidikan, pekerjaan, ekonomi 

o Dalam masyarakat yang semakin modern, 

stratifikasi sosial makin kompleks yang 

ditandai dengan adanya sub-sub kelas baru 

o Pada masyarakat feodal hubungan 

antarkelompok sosial sangat terbatas 

 

42. Jawaban : A 

Pembahasan : 

 Konflik vertikal  : konflik antarkelompok yang 

berbeda strata  

 Konflik realistis : konflik yang 

dilatarbelakangi oleh perebutan sumberdaya 

(ekonomi & politik) 

 Konflik struktural : konflik antarkelas  sosial 

 Konflik laten : konflik yang tersembunyi  

 

43. Jawaban : C 

Pembahasan ; 

 Perubahan pada aspek kebudayaan materiil 

tidak selalu diimbangi oleh perubahan pada 

aspek kebudayaan immateriil sehingga 

menimbulkan gejala kesenjangan budaya 

(cultural lag) 

 Perubahan sosial terjadi pada berbagai aspek 

kehidupan : 

 Struktural : perubahan masyarakat agraris 

menjadi masyarakat industri 

 Interaksional : perubahan pola interaksi dari 

primer  (tatap muka) menjadi sekunder 

(menggunakan HP) 

 Institusional : perubahan pada lembaga sosial  

(contoh : berkurangnya peran keluarga) 

 Perubahan dapat bersifat linier (perubahan 

teknologi) maupun siklus (perubahan mode 

pakaian) 

 perubahan sosial mengakibatkan terjadinya 

perubahan pada bidang kehidupan lainnya       

(contoh ; perubahan pada lembaga pendidikan 

memengaruhi lembaga keluarga) 

 

44. Jawaban : B 

Pembahasan :  

Perbandingan teori 

Teori 

Fungsionalisme 

struktural 

Teori konflik 

masyarakat dianggap 

sebagai suatu sistem 

sosial yang terdiri atas 

bagian yang saling 

berkaitan dan menyatu 

dalam keseimbangan 

Setiap unsur dalam 

masyarakat cenderung 

mendorong 

disintegrasi/perpecahan/kon

flik 

perubahan sosial 

merupakan sesuatu 

yang tidak normal, 

karena yang normal 

adalah keseimbangan 

sosial 

Perubahan sosial 

merupakan hal yang 

normal, bahkan diperlukan 

Nilai-nilai sosial 

terbentuk melalui 

konsensus/kesepakatan 

bersama 

nilai-nilai sosial 

merefleksikan kepentingan 

kelas yang berkuasa 

Perbedaan kelas sosial 

tidak bersifat 

bertentangan tetapi 

menguntungkan semua 

pihak 

struktur sosial terbagi 

secara bertingkat  menjadi 

dua kelas yang 

bertentangan, yaitu kelas 

borjuis dan kelas proletar 

 

45. Jawaban : C 

Pembahasan :  

 modernisasi westernisasi sekularisasi 
Persamaan o berasal dari Barat 

o mempunyai kepentingan soal keduniawian 

Perbedaan Diperlukan bagi 

setiap negara 

Mutlak 

pembaratan 

Berorientasi 

semata-mata 

pada masalah 

dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


