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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Disiplin ilmu yang mempelajari atau mengamati segala hubungan yang ada di masyarakat yang merupakan 
bidang kajiannnya,serta mengkaji fenomena dan fakta-fakta sosial di masyarakat tersebut adalah ...  
A. geografi 
B. ekonomi 

C. sosiologi 
D. astronomi 

E. antropologi 

 
2. Peristiwa penting yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi di Eropa adalah …… 

A. peperangan antar negara 
B. hilangnya masyarakat agraris 
C. migrasi penduduk antar negara 
D. perubahan pada struktur masyarakat 
E. ilmu sosial lain tidak mampu mengatasi masalah 

 
3. Menurut Emile Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Berikut ini yang termasuk 

contoh fakta sosial adalah …… 
A. kasus bunuh diri seorang remaja akibat tidak lulus ujian nasional 
B. Rio menjadi pecandu narkoba karena pengaruh teman sepermainannya 
C. keluarga dengan kekayaan melimpah akan mempengaruhi gaya hidup anak-anaknya 
D. sebagai seorang anak sekolah, Robianali harus datang tepat waktu dan hormat kepada Guru 
E. kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat karena pengaruh pembangunan yang tidak merata 

 
4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 

1) Sosiologi menganalisis fakta-fakta di lapangan 
2) Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi 
3) Teori-teori sosiologi dibentuk berdasakan teori-teori yang sudah ada 
4) Sosiologi menilai baik buruknya fakta di lapangan sebagai dasar penyusunan laporan 
5) Sosiologi melakukan kajian tentang hasil observasi yang spekulatif 
 
Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ditunjukkan nomor …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (4), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 
5. Roderikus adalah seorang sosiolog, sebelum melakukan pengkajian tentang masalah penggusuran yang 

dilakukan oleh pemerintah, dia terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada di masyarakat. Hal 
tersebut merupakan ciri-ciri sosiologi bersifat ....  
A. nonetis 
B. teoritis 
C. empiris 
D. kumulatif 
E. spekulatif  

 
6. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1) sosiologi sebagai ilmu pengetahuan rasional 
2) sosiologi ilmu yang konkret 
3) sosiologi sebagai ilmu yang kategoris 
4) sosiologi merupakan ilmu pengetahuan khusus 
Yang merupakan sifat hakikat dari sosiologi adalah …… 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 
D. (2) dan (3) 

E. (2) dan (4) 
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7. Perhatikan kondisi sosial masyarakat berikut ini 
1) Penemuan kerangka binatang purba sejenis mamalia 
2) Globalisasi memicu perilaku konsumerisme dan hedonisme 
3) Penggusuran pemukiman kumuh untuk perbaikan tata ruang kota 
4) Pengembangan energi alternatif untuk bahan bakar ramah lingkungan 
5) Remaja lebih mengenal budaya bangsa lain dibandingan budaya lokal 
 
Berdasarkan kondisi diatas, objek kajian sosiologi ditunjukkan nomor …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (4), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 
8. Sosiologi dan penelitian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sosiologi kegiatan 

penelitian digunakan sebagai ....  
A. meneliti masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat 
B. mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat 
C. merencanakan kegiatan ilmiah 
D. meneliti kehidupan masyarakat secara menyeluruh 
E. solusi untuk berbagai masalah penyebab kemiskinan di masyarakat  

9. Berikut ini yang merupakan contoh gejala sosial yang termasuk dalam fungsi sosiologi untuk pembangunan 
adalah …… 
A. kemacetan di Jakarta butuh perhatian serius 
B. pemerinah memberikan penyuluhan sosial kepada petani 
C. seorang ulama berkhotbah untuk menciptakan tata tertib sosial 
D. balai latihan kerja meningkatkan SDM yang mempunyaii kontribusi dalam mengurangi pengangguran 
E. pendaur ulang sampah untuk mengatasi penumpukan sampah yang banyak terjadi di lingkungan 

masyarakat 
10. Salah satu kegunaan kita mempelajari sosiologi adalah untuk . . . . 

A. penelitian ilmiah 
B. menciptakan teori – teori tentang manusia 
C. meningkatkan daya dan kemampuan manusia 
D. membicarakan tentang fakta-fakta dan data-data 
E. mempelajari kehidupan manusia dan masyarakat 

11. Dalam sebuah masyarakat yang beraneka ragam,masing-masing memiliki aturan-aturannya sendiri agar 
tercipta sebuah masyarakat yang harmoni dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan 
bahwa sosiologi memiliki kegunaan ....  
A. pemahaman pola-pola tingkat laku masyarakat 
B. peningkatan standar kehidupan 
C. peningkatan produktifitas 
D. pemecahan masalah 
E. perencanaan sosial  

12. Untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat metode represif lebih banyak digunakan 
karena... 
A. suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial, maka baru akan diambil tindakan-tindakan untuk 

mengatasinya 
B. dapat memastikan tindakan-tindakan yang dilakukan dari dampak yang ditimbulkan dari masalah sosial 

tersebut 
C. didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap penyebab terjadinya masalah sosial tersebut 
D. dapat menentukan pemecahan masalah setelah dilakukan penelitian 
E. didasarkan pada penyebab terjadinya masalah sosial tersebut 

13. Mode dalam berpakaian terus mengalami perubahan yang signifikan tanpa dapat ditebak bahkan 
kecepatannya dapat melebihi perubahan dalam bidang perekonomian. Hal tersebut dapat menunjukkan 
bahwa fenomena sosial dapat juga bersifat ....  
A. beranekaragam 
B. kompleks 

C. kualitatif 
D. dinamis 

E. objektif  

 
14. Sosiologi dan penelitian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sosiologi kegiatan 

penelitian digunakan sebagai ....  
A. meneliti masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat 
B. mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat 
C. merencanakan kegiatan ilmiah 
D. meneliti kehidupan masyarakat secara menyeluruh 
E. solusi untuk berbagai masalah penyebab kemiskinan di masyarakat  



15. Metode dalam sosiologi terbagi menjadi dua, yakni …… 
A. statistik dan kualitatif 
B. statistik dan kuantitatif 
C. kualitatif dan kuantitatif 
D. studi kasus dan kualitatif 
E. wawancara dan mendalam dan studi kasus 

16. Berikut ini merupakan contoh tindakan sosial adalah …… 
A. menendang batu dijalanan sekedar iseng 
B. membuka payung ketika turun hujan 
C. menanam bunga dihalaman rumah 
D. bunuh diri karena patah hati 
E. menggaruk-garuk kepala 

17. Perhatikan kelompok sosial berikut ini ! 
1) Paguyuban keluarga Bani Hasyim 
2) Perkumpulan profesi akuntan 
3) Ikatan pegadang komputer 
4) Persaudaraan pedagang kaki lima 
5) Trah keluarga Bonar Hutapea 
Kelompok sosial yang terbentuk karena persamaan kepentingan, memiliki ikatan yang tetap dan 
terorganisisr ditunjukkan nomor …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (5) 
C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5) 

18. Dian tergabung sebagai anggota pecinta batik dalam akun sebuah media sosial. Meskipun para anggotanya 
tidak saling mengenal dan tidak saling bertemu, mereka bisa bertukar nformasi tentang batik di dinding 
virtual media sosial tersebut. Kelompok sosial melalui jaringan media sosial tersebut didasarkan pada 
kesatuan …… 
A. kepentingan 
B. genealogis 

C. teritorial 
D. wilayah 

E. media 

 
19. Interaksi sosial dikatakan bentuk umum proses sosial, yaitu ketika …… 

A. Individu tidak secara langsung menanggapi rangsangan yang datang, tetapi menafsirkan terlebih dahulu 
B. Individu dan kelompok mengembangkan cara-cara berhubungan dengan individu dan kelompok lain 
C. Individu dan kelompok melakukan tindakan-tindakan masing-masing dalam masyarakat 
D. Individu mempelajari dan memahami komunikasi antara individu dan kelompok sosial 
E. Adanya tanggapan atau respons terhadap rangsangan dari luar 

20. Ibu Farida adalah Guru sosiologi. Ibu Farida sedang mengajar di kelas 10 IPS 1. Kegiatan yang dilakukan 
Ibu Farida tersebut merupakan bentuk interaksi sosial …… 
A. guru dengan peserta didik 
B. individu dengan individu 
C. individu dengan kelompok 
D. kelompok dengan kelompok 
E. masyarakat dengan kelompok 

21. Perhatikan pernyataan berikut: 
1) mempunyai maksud dan tujuan 
2) adanya kontak sosial di antara pelaku 
3) jumlah pelaku lebih dari satu orang 
4) adanya komunikasi antara pelaku 
Yang merupakan syarat terjadinya interaksi sosial di masyarakat adalah . . . . 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 
D. (2) dan (3) 

E. (2) dan (4) 

22. Berikut ini merupakan salah satu contoh yang tidak menggambarkan interaksi sosial adalah …… 
A. Sepulang sekolah Tyas bertemu dengan teman saat SMP dan merekapun bertegur sapa 
B. Beberapa anak saling berdebat saat sedang mendiskusikan suatu materi di kelas 
C. Yoga berpapasan dengan temannya Yogi namun mereka tidak bertegur sapa karena sedang terlibat 

pertengkaran 
D. Ketika Guru sedang menerangkan materi di depan kelas, seorang siswa mengajukan pertanyaan pada 

gurunya tersebut 
E. Seorang ibu menasehati anaknya karena telah bertengkar dengan temannya dan anaknya pun berjanji 

tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi 



23. Setelah lulus SMA, Widya melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia di Jakarta. Kondisi ini 
mengharuskan ia meninggalkan rumahnya di Sragen. Semenjak Widya pindah ke Jakarta, di rumah hanya 
tinggal ayah dan ibunya. Setiap hari ibunya merasa rindu dan mengkhawatirkan keadaan Widya. Kondisi 
ini menyebabkan ibunya jatuh sakit. Faktor yang berpengaruh terhadap interaksi sosial tersebut adalah …… 
A. identifikasi 
B. sugesti 

C. simpati 
D. empati 

E. imitasi 

 
24. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif adalah …… 

A. akomodasi 
B. koorporasi 

C. akulturasi 
D. kompetisi 

E. asimilasi 

 
25. Partai A menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai C. Hal ini karena hampir sama visi dan 

misi partainya, sehingga lebih kuat posisinya dalam pengambilan keputusan. Gambaran ini merupakan 
bentuk interaksi sosial yang …… 
A. Bargaining 
B. Kompromi 

C. Kooptasi 
D. Koalisi 

E. Koersi 

 
26. Pemilihan kepala daerah yang akhir-akhir ini terjadi, ada kecendrungan pada masing-masing calon untuk 

menjatuhkan lawan dengan cara terselubung. Bentuk interaksi sosial yang terjadi pada kasus sosial tersebut 
bersifat …… 
A. persaingan 
B. akomodatif 

C. disasosiatif 
D. asosiatif 

E. edukatif 

 
27. Suatu masyarakat yang anggotanya saling terjadi persaingan, tidak ada gotong royong dan kurang 

terkoordinasi dalam suatu pola tertentu, berarti masyarakat tersebut hidup dalam pola         kehidupan . . . . 
A. konsumtif 
B. asimilatif 

C. asosiatif  
D. kooperatif 

E. disasosiatif 

 
28. Pahami beberapa hierarki di bawah ini: 

1) Status Sosial adalah kumpulan dari hak – hak dan kewajiban 
2) Peranan Sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu.  
Maka daripada itu, peran dalam hubungannya dengan Interaksi Sosial antara hak dan kewajiban dalam 
kehidupan bermasyarakat, sebaiknya … . 
A. warga banyak memilih hak 
B. warga banyak memiliki kewajiban 
C. antara hak dan kewajiban seimbang 
D. banyak hak yang menyenangkan warga 
E. banyak kewajiban yang menyusahkan warga 

 
29. Kondisi dinamis yang hidup dalam masyarakat karena seluruh anggota masyarakat mematuhi segala 

ketentuan yang berlaku disebut …… 
A. lnteraksi sosial 
B. Norma sosial 

C. Tertib sosial 
D. Tindakan sosial 

E. Keteraturan sosial 

 
30. Dibawah ini adalah alasan-alasan yang menjadi penyebab dibutuhkannya keteraturan dalam masyarakat, 

kecuali …… 
A. untuk menciptakan jaminan keamanan 
B. untuk mencapai derajat ketertiban yang tinggi 
C. untuk menciptakan status sosial individu dalam masyarakat 
D. untuk menciptakan tata kelakuan sosial kultural yang lebih tertib dan disiplin 
E. untuk memperoleh kondisi mendasar bagi kelangsungan hidup dan keamanan 

 
31. Dalam sebuah masyarakat yang beraneka ragam,masing-masing memiliki aturan-aturannya sendiri agar 

tercipta sebuah masyarakat yang harmoni dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan 
bahwa sosiologi memiliki manfaat ....  
A. pemahaman pola-pola tingkat laku masyarakat 
B. peningkatan standar kehidupan 
C. peningkatan produktifitas 
D. pemecahan masalah 
E. perencanaan sosial  

 



32. Mode dalam berpakaian terus mengalami perubahan yang signifikan tanpa dapat ditebak bahkan 
kecepatannya dapat melebihi perubahan dalam bidang perekonomian. Hal tersebut dapat menunjukkan 
bahwa fenomena sosial dapat juga bersifat ....  
A. beranekaragam 
B. kompleks 

C. kualitatif 
D. dinamis 

E. objektif  

 
33. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. 
2) Berbagai peristiwa sejarah, termasuk bencana alam yang merugikan manusia. 
3) Kesatuan manusia yang hidup bersama. 
4) Kebersamaan manusia yang menmbulkan kebudayaan mengikat 
5) Sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir dan merasa. 
 
Unsur-unsur dari objek sosiologi ditunjukkan nomor …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 
34. Suatu perencanaan sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dapat menggunakan 

metode ....  
A. represif 
B. restitusif 

C. antisipatif 
D. eksploratif 

E. konservatif  

 
35. Metode dalam sosiologi terbagi menjadi dua, yakni …… 

A. statistik dan kualitatif 
B. statistik dan kuantitatif 
C. kualitatif dan kuantitatif 
D. studi kasus dan kualitatif 
E. wawancara dan mendalam dan studi kasus 
 

36. Sosiologi dan penelitian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sosiologi kegiatan 
penelitian digunakan sebagai ....  
A. meneliti masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat 
B. mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat 
C. merencanakan kegiatan ilmiah 
D. meneliti kehidupan masyarakat secara menyeluruh 
E. solusi untuk berbagai masalah penyebab kemiskinan di masyarakat  

 
37. Contoh yang memperlihatkan perbedaan sosiologi dengan ilmu pengetahuan yang lain adalah ....  

A. seorang peneliti melakukan survei lapangan untuk melihat bukti-bukti sebelum membuat sebuah 
kesimpulan mengenai penelitiannya 

B. dalam melakukan penelitian, seorang sosiolog sangat tidak diijinkan untuk melibatkan imajinasi 
sosialnya 

C. peneliti mencari bukti-bukti pembanding sebelum menarik kesimpulan dari penelitiannya 
D. hanya dibutuhkan ruangan kantor sebagai laboraturium untuk menguji penelitiannya 
E. hasil penelitian didapatkan oleh seorang sosiolog bersifat mutlak  

38. Robianali adalah seorang sosiolog, sebelum melakukan pengkajian tentang masalah penggusuran yang 
dilakukan oleh pemerintah, dia terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada di masyarakat. Hal 
tersebut merupakan ciri-ciri sosiologi bersifat ....  
A. nonetis 
B. teoritis 

C. empiris 
D. kumulatif 

E. spekulatif  

39. Perhatikan pernyataan berikut ini. 
1) Sosiologi menganalisis fakta-fakta di lapangan 
2) Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi 
3) Teori-teori sosiologi dibentuk berdasakan teori-teori yang sudah ada 
4) Sosiologi menilai baik buruknya fakta di lapangan sebagai dasar penyusunan laporan 
5) Sosiologi melakukan kajian tentang hasil observasi yang spekulatif 
Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ditunjukkan nomor …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (4), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 
 



40. Muayat melakukan penelitian sosiologi yang berkaitan dengan kebijakan di sekolahnya. Hasil penelitian 
tersebut disajikan dalam bentuk statistik. Penelitian yang dilakukan oleh Muayat tersebut bersifat ....  
A. temporalitatif 
B. kuantitatif 

C. spekulatif 
D. kumulatif 

E. kualitatif 

 
41. Salah satu fungsi sosiologi adalah sebagai perencanaan sosial. Manfaat adanya suatu perencanaan sosial di 

masyarakat yaitu ....  
A. mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat 
B. alat untuk menelaah gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat 
C. untuk mendapatkan solusi dari gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang terjamin kelangsungannya 
D. untuk merencanakan kegiatan guna menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat 
E. untuk mendapatkan perkembangan sosial dengan jalan mengamati masalah dan perkembangan yang ada 

di masyarakat  
 
42. Berikut ini yang merupakan contoh gejala sosial yang termasuk dalam fungsi sosiologi untuk pembangunan 

adalah …… 
A. kemacetan di Jakarta butuh perhatian serius 
B. pemerintah memberikan penyuluhan sosial kepada petani 
C. seorang ulama berkhotbah untuk menciptakan tata tertib sosial 
D. balai latihan kerja meningkatkan SDM yang mempunyaii kontribusi dalam mengurangi pengangguran 
E. pendaur ulang sampah untuk mengatasi penumpukan sampah yang banyak terjadi di lingkungan 

masyarakat 
43. Perhatikan kondisi sosial masyarakat berikut ini 

6) Penemuan kerangka binatang purba sejenis mamalia 
7) Globalisasi memicu perilaku konsumerisme dan hedonisme 
8) Penggusuran pemukiman kumuh untuk perbaikan tata ruang kota 
9) Pengembangan energi alternatif untuk bahan bakar ramah lingkungan 
10) Remaja lebih mengenal budaya bangsa lain dibandingan budaya lokal 
Berdasarkan kondisi diatas, objek kajian sosiologi ditunjukkan nomor …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (4), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

44. Kemacetan sering melanda kota-kota besar. Jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan terganggunya 
laju ekonomi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas tersebut 
adalah …… 
A. Penggunaan moda transportasi massal yang tepat dan nyaman 
B. Membangun jalan tol menuju akses jalan protokol 
C. Memasang lamou lalu lintas sebanyak-banyaknya 
D. Menyiagakan polisi di setiap perempatan jalan 
E. Menindak pelaku pelanggaran lalu lintas 

45. Interaksi sosial dikatakan bentuk umum proses sosial, yaitu ketika …… 
A. Individu tidak secara langsung menanggapi rangsangan yang datang, tetapi menafsirkan terlebih dahulu 
B. Individu dan kelompok mengembangkan cara-cara berhubungan dengan individu dan kelompok lain 
C. Individu dan kelompok melakukan tindakan-tindakan masing-masing dalam masyarakat 
D. Individu mempelajari dan memahami komunikasi antara individu dan kelompok sosial 
E. Adanya tanggapan atau respons terhadap rangsangan dari luar 

46. Interaksi sosial yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik sehingga dapat mengembangkan sikap 
bersahabat. Contohnya yaitu …… 
A. dapat hidup bersama sesuai yang diharapkan 
B. ada persamaan saling membutuhkan antar anggota masyarakat 
C. menumbuhkan sikap saling kerjasama, bersaing bahkan berkonflik 
D. dapat menunjukkan sikap cinta damai dalam kehidupan bermasyarakat 
E. mengembangkan sikap egoisme dalam menjalin hubungan di masyarakat 

47. Berikut ini merupakan salah satu contoh yang tidak menggambarkan interaksi sosial adalah …… 
A. Sepulang sekolah Tyas bertemu dengan teman saat SMP dan merekapun bertegur sapa 
B. Beberapa anak saling berdebat saat sedang mendiskusikan suatu materi di kelas 
C. Yoga berpapasan dengan temannya Yogi namun mereka tidak bertegur sapa karena sedang terlibat 

pertengkaran 
D. Ketika Guru sedang menerangkan materi di depan kelas, seorang siswa mengajukan pertanyaan pada 

gurunya tersebut 
E. Seorang ibu menasehati anaknya karena telah bertengkar dengan temannya dan anaknya pun berjanji 

tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi 
 



48. Perhatikan pernyataan berikut: 
5) mempunyai maksud dan tujuan 
6) adanya kontak sosial di antara pelaku 
7) jumlah pelaku lebih dari satu orang 
8) adanya komunikasi antara pelaku 
Yang merupakan syarat terjadinya interaksi sosial di masyarakat adalah …… 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 
D. (2) dan (3) 

E. (2) dan (4) 

 
49. Perhatikan ciri-ciri berikut ini! 

1) Ada kecenderungan interaksi beriangsung positif 
2) Ada komunikasi dan kontak sosial 
3) Menghasilkan penyesuaian din bagi pelakunya 
4) Mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat 
5) Berpedoman kepada kaidah yang berlaku 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, yang termasuk ciri interaksi sosial adalah …… 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (4) 

C. (1), (3) dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 

E. (3), (4), dan (5) 

 
50. Perhatikan gambar unsur sosial berikut: 

 
Pembauran dua unsur sosial yang berbeda dan menghasilkan suatu unsur sosial yang baru. Dari golongan 
manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dan bergaul secara intensif maka proses ini 
disebut … . 
A. Devasi 
B. Sosialisasi 
C. Enkulturisasi 
D. Akulturasi 
E. Asimilasi 

 
 


