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46. Unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam
masyarakat adalah ...
(A) Status dan peran
(B) Peran dan konflik
(C) Peran dan harapan
(D) Pelapisan massa
(E) Semua lapisan
47. Gelar kebangsawanan, jenis kelamin, dan
usia adalah contoh dari ...
(A) Ascribed status.
(B) Achived status.
(C) Assigned status.
(D) Status sosial
(E) Kelas sosial
48. Dilihat dari dimensi politik, sistem sosial
dalam masyarakat terdiri atas ...
(A) Tipe monarki, tipe oligarki, tipe
demokrasi
(B) Tipe kasta, tipe keturunan, tipe prestasi
(C) Tipe kasta, tipe oligarki, tipe demokrasi
(D) Tipe demokrasi, tipe aristokrasi, tipe
feudal
(E) Tipe liberal, tipe demokrasi, tipe
otokrasi
Bacaan berikut digunakan untuk menjawab
soal nomor 49 dan 50.
Maraknya penyalahgunaan narkoba telah
banyak mempengaruhi mental para remaja.
Masa depan bangsa bergantung sepenuhnya
pada upaya pembebasan kaum muda dari
bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh
lingkaran yang semakin dekat dengan kita
semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat
oleh narkoba yang sering dapat mematikan.
Tidak sedikit yang telah menjadi korban.
Pe n y a l a h g u n a a n n a r k o h a d a p a t
menghilangkan kesadaran pemakainya,
menyebabkan paranoia (linglung), juga dapat
membuat pemakainya melawan orang tua,
tidak jujur, bahkan melakukan tindakan
kriminal seperti pencurian, perampasan yang
merugikan diri sendiri dan orang lain. Upaya
mencegah penyalahgunaan narkoba, antara
lain, dapat dilakukan dengan membangkitkan
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kesadaran beragama, melakukan hal-hal
positif dan bermanfaat, selektif dalam
memilih teman, menghindarkan diri dari
lingkungan yang merusak, dan membentuk
kelompok-kelompok kecil untuk saling
mengingatkan. Bila berhadapan dengan
teman yang terlibat penyalahgunaan narkoba,
maka sikapilah secara simpatik. Mengetahui
fakta-fakta tentang narkoba termasuk akibat
penyalahgunaannya berguna untuk membuka
kesadaran kita akan bahaya narkoba.
49. Peristiwa sosiologi apa yang dapat dimaknai
dari paparan di atas ?
(A) Kesadaran agama
(B) Penyalahgunaan narkoba
(C) Penyalahgunaan narkoba
(D) Sosialisasi narkoba
(E) Rendahnya kontrol keluarga
50. Upaya sosiologis apa yang dianggap efektif
mencegah penyalahguaan narkoba di
kalangan remaja ?
(A) Peningkatan kesadaran beragama
(B) Konsultasi klinis pecandu narkoba
(C) Rehabilitasi mental pecandu narkoba
(D) Kriminalisasi pecandu narkoba
(E) Penguatan kelompok anti narkoba
Bacaan berikut digunakan untuk menjawab
soal nomor 51 dan 52.
Pemerintah mengakui bahwa urbanisasi
penduduk menuju kota-kota besar di
Indonesia terus terjadi, bahkan dalam jumlah
jutaan. Penyebabnya, karena masih adanya
kesenjang an perekonomian antara
masyarakat di desa dengan masyarakat di
kota. "Ya kita akui itu, tapi sebenarnya trend
sudah menunjukkan penurunan. Kita sedang
seriusi berbagai program agar kesenjangan
itu bisa diminimalissasi. Kita ingin membuat
gula-gula baru tidak hanya di wilayah
Jabodetabek saja,” kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di
Jakarta, Kamis (16/9). Menurutnya, salah
satu yang dilakukan pemerintah untuk
mengurangi kesenjangan desa-kota adalah
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dengan meningkatkan perekonomian
masyarakat di perdesaan. Dengan demikian,
warga perdesaan yang hanya memiliki
kemampuan terbatas tidak perlu lagi
berbondong-bondong bekerja di kota besar.
"Kita sudah mulai dengan mendesain ulang
perekonomian masyarakat kita. Sudah ada
porsinya untuk melakukan perlindungan
sosial guna mengurangi masyarakat kita yang
teringgal. Ini memang tidak mudah, tapi
akan terus kita lakukan," tegas Hatta.
(Sumber JPNN.com, 16 September 2010)
51. Pernyataan yang berkaitan dengan solusi
fenomena aglomerasi adalah …
(A) Membuat gula-gula baru di luar wilayah
Jabodetabek
(B) Membuat gula-gula baru di wilayah
Jabodetabek
(C) Warga perdesaan yang berkemampuan
tinggi boleh berbondong-bondong
bekerja di kota besar
(D) Mendorong industrialisasi dan
perdagangan di wilayah perkotaan
(E) Mendesain ulang perekonomian
masyarakat berbasis kapital
52. Pertanyaan yang mencerminkan proses
urbanisasi adalah …
(A) Warga perdesaan berbondong-bondong
bekerja ke Jabodetabek
(B) Rendahnya perlindungan sosial
(C) Terjadinya kesenjangan desa kota
(D) Sempitnya lapangan pekerjaan di
perdesaan
(E) Terputusnya gula-gula baru di perkotaan
53. Secara normatif, perjudian dan palacuran
oleh masyarakat sudah dianggap sebagai
suatu hal yang lazim
SEBAB
Sosialisasi yang tidak sempurna cenderung
memberikan peluang bagi tindakan destruktif
54. Sosialisasi partisipatoris adalah sisoalisasi
yang menekankan penggunaan hukuman
untuk setiap kesalahan
SEBAB
Sosialisasi partisipatoris menjunjung tinggi
pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap
orang untuk berpartisipasi.
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55. Film dapat didefinisikan sebagai agen
sosialisasi yang berpengaruh terhadap
perilaku masyarakat
SEBAB
Sosialisasi sekunder memiliki peranan untuk
menanamkan nilai dan norma dalam
pembentukan kepribadian individu
56. Game stage merupakan tahap dimana anak
mulai mengetahui peran yang harus
dijalankan dan perah yang diharapkan oleh
orang lain.
SEBAB
George Herbert Mead membagi tahap-tahap
sosialisasi menjadi play stage, game stage,
significant others, dan generalized other.
57. Menurut Geertz, masyarakat Jawa
diklasifikasi dalam kelompok priyayi, santri,
dan abangan. Diantara subtradisi kelompok
abangan adalah ...
(1) Kepercayaan pada kekuatan dukun
(2) Ketaatan pada ajaran agama Islam
(3) Praktek ritual mencari kekayaan
(4) Bagian dari birokrasi pemerintah
58. Komunitas pecinta boy band dan girl band
sekarang sedang menjamur di Indonesia.
Komunitas semacam itu biasanya memiliki ...
(1) hobi yang sama
(2) jaringan sosial yang luas
(3) wilayah bersama yang terbatas
(4) interaksi secara intensif di antara
anggotanya
59. Menurut Parsons, perangkat variable pola
merupakan seperangkat dilema universal
yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh
seseorang dalam setiap situasi sosial.
Perangkat dilema universal tersebut antara
lain adalah...
(1) affectivity-affective neutrality.
(2) anticipatory-socialization.
(3) specificity-diffuseness.
(4) other-particularism.
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60. Dalam masyarakat modern seringkali
dijumpai suatu hubungan kekuasaan yang
rasional-legal atau suatu sistem jabatan
modern yang dijumpai di birokrasi
pemerintahan. Prinsip dalam organigsi
birokrasi modern, antara lain, adalah...
(1) urusan kedinasan dilaksanakan secara
berkesinambungan
(2) tanggung jawab dan wewenang
merupakan bagian dari suatu hirarki
wewenang
(3) tiduk memperjualbelikan jabatan
(4) urusan kedinasan dilaksanakan tidak
menggunakan dokumen tertulis
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