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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 

1. Sejenis komunikasi yang menampilkan 
persamaan bahasa, adat, kebiasaan, wilayah, 
sejarah, dan sistem politik yang dianut 
disebut .... 
a. ras 
b. klan 
c. kekerabatan 
d. etnik 
e. rasisme 
 

2.  Dalam setiap kehidupan masyarakat, 
pelapisan sosial akan selalu ada. Hal itu 
disebabkan oleh .... 
a. keadaan masyarakat yang semakin 
kompleks 
b. adanya sifat diskriminatif 
c. kemajemukan masyarakat 
d. adanya suatu yang dihargai dan bernilai 
seperti benda atau uang 
e. adanya struktur yang unik dalam 
kehidupan masyarakat 
 

3. Orang-orang dari ras Negroid mempunyai 
ciri-ciri fisik berkulit hitam, bibir tebal, 
rambut gimbal, dan kepala bertengkorak 
pendek. Ciri yang terakhir, secara 
antropologis disebut dengan istilah .... 
a. leiotris 
b. ulotris 
c. dolichepalus 
d. branchychepalus 
e. mesochepalus 
 

4. Subras penduduk yang mendiami kawasan 
Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia 
Timur adalah subras .... 
a. Negroid 
b. Asiatik 
c. Nordik 
d. Mediterania 
e. Melanesia 
 

5. Pelapisan sosial yang tidak mengaitkan 
ukuran kekayaan dan kekuasaan adalah 
pelapisan sosial yang mempunyai kriteria .... 

a. campuran 
b. kehormatan 
c. ilmu pengetahuan 
d. terbuka 
e. tertutup 
 

6. Dalam klasifikasi ras yang dikemukakan 
oleh A. Kroeber, sebagian besar orang 
Indonesia termasuk dalam ras .... 
a. Polynesia 
b. Bushman 
c. Malayan Mongoloid 
d. Melanesia 
e. Asiatic Mongoloid 
 

7. Penduduk yang mendiami negara-negara, 
seperti Yordania, Syria, Iran, dan Irak 
termasuk ke dalam ras .... 
a. Indic 
b. Mediterania 
c. Asiatic Mongoloid 
d. Alpine 
e. Nordic 
 

8. Pelapisan masyarakat menjadi kelas atas, 
menangah, dan bawah berdasarkan atas 
kriteria .... 
a. kekayaan 
b. politik 
c. peranan sosial 
d. ekonomi 
e. sosial 
 

9. Setelah keluarga terbentuk dan mereka 
bertempat tinggal pada suatu tempat maka 
terjadilah .... 
a. tetangga 
b. komunikasi 
c. pertemanan 
d. persahabatan 
e. kekerabatan 
 

10. Stratifikasi sosial adalah pembedaan 
masyarakat ke dalam kelas-kelas secara 
bertingkat. Pendapat tersebut dikemukakan 
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oleh .... 
a. Selo Soemardjan 
b. Bruce J. Cohen 
c. Pitirim A. Sorokin 
d. Max Weber 
e. Astrid S. Susanto 
 

11. Seseorang melakukan transmigrasi atau 
urbanisasi. Berarti orang tersebut mengalami 
.... 
a. mobilitas urban 
b. mobilitas rural 
c. mobilitas geografis 
d. mobilitas vertikal 
e. mobilitas horizontal 
 

12. Pertentangan antara satu status dengan status 
lainnya dalam diri individu karena 
kepentingan status itu saling bertentangan 
dinamakan .... 
a. konflik status 
b. konflik peranan 
c. konflik antargenerasi 
d. konflik antarkelas sosial 
e. konflik antarkelompok sosial 
 

13. Jika masing-masing unsur sosial saling 
berbeda sudah bisa saling menyesuaikan diri 
sehingga terbentuklah harmoni sosial. Proses 
demikian disebut .... 
a. kompromi sosial 
b. akomodasi sosial 
c. integrasi sosial 
d. konsolidasi 
e. integrasi sosial 
 

14. Penyelesaian konflik dari dua belah pihak 
melalui panitia tetep disebut .... 
a. toleransi 
b. mediasi 
c. arbitrase 
d. konsiliasi 
e. konvensi 
 

15.  Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1) Mencegah timbulnya kontravensi yang 
lebih luas. 
2) Menyelesaikan konflik secara damai. 
3) Mencegah timbulnya persaingan yang 
terlalu tajam. 
4) Menghindari disintegrasi dan suasana 
caos. 
5) Membuka jalan ke arah asimilasi dan 
rekonsiliasi. 
Tujuan utama dari proses akomodasi adalah 
ditunjukkan oleh nomor .... 
a. 1, 2, dan 3 
b. 2, 4, dan 5 
c. 2, 3, dan 4 
d. 3, 4, dan 5 
e. 1, 3, dan 5 
 

16. Seandainya terjadi pergolakan yang 
dilakukan oleh kelompok buruh dengan 
manajer suatu PT, hal ini disebut konflik .... 
a. antarstrata sosial 
b. antarkelompok sosial 
c. antarsistem ekonomi 
d. antarstatus 
e. antarorganisasi 
 

17. Berhasilnya seorang ketua RT menajdi 
kepala desa, termasuk mobilitas sosial .... 
a. antargenerasi 
b. vertikal naik 
c. horizontal 
d. campuran 
e. vertikal turun 
 

18. Dalam mobilitas sosial secara vertikal, unsur 
pokok yang ikut bergerak adalah .... 
a. hubungan sosial 
b. integrasi sosial 
c. interseksi sosial 
d. status dan peranan 
e. konflik sosial 
 

19. Di bawah ini yang termasuk jenis gerak 
sosial vertika turun adalah .... 
a. seorang kepala sekolah yang berpindah 
menjadi guru 
b. buruh tani beralih profesi menjadi perajin 
tradisional 
c. seorang siswa SMP 1 pindah ke SMP 2 
d. pendapatan petani naik karena harga beras 
naik 
e. seorang kepala kampung karena bekerja 
baik akhirnya menjadi kepala desa 
 

20. Interaksi sosial yang kurang harmonis dan 
ada kesenjangan terus-menerus lama 
kelamaan akan menghasilkan .... 
a. perubahan sikap dan perilaku 
b. keberingasan sosial 
c. persaingan yang makin tajam 
d. kejenuhan/kebosanan 
e. sosialisasi dan integrasi sosial 
 

21. Perhatikan persyaratan berikut ini! 
1) Mempunyai pengetahuan luas. 
2) Mempunyai keterampilan yang praktis. 
3) Mempunyai etos kerja yang tinggi. 
4) Berasal dari keluarga yang sukses. 
5) Mempunyai jasa yang besar terhadap 
bangsa dan negaranya. 
Dalam melakukan mobilitas sosial vertikal 
ke atas, diperlukan syarat-syarat, yaitu 
nomor .... 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 3, dan 4 
c. 2, 4, dan 5 
d. 1, 3, dan 5 
e. 2, 3, dan 5 
 



22. Dalam mobilitas sosial vertikal terjadi 
proses seperti berikut, kecuali .... 
a. penerimaan 
b. pemindahan 
c. degradasi 
d. pelepasan 
e. kenaikan pangkat 
 

23. Perhatikan faktor berikut ini! 
1) perbedaan suku. 
2) perbedaan agama. 
3) perbedaan status sosial. 
4) perbedaan kebudayaan. 
5) perbedaan pendidikan formal 
Faktor di atas yang menyebabkan terjadinya 
diferensiasi sosial adalah nomor .... 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 2 dan 4 
c. 2, 3, dan 4 
d. 3, 4, dan 5 
e. 2, 3, dan 5 
 

24. Di bawah ini yang termasuk jenis gerak 
sosial vertikal turun adalah .... 
a. pedagang asongan beralih profesi menjadi 
penjaga toko 
b. buruh tani beralih profesi menjadi perajin 
tradisional 
c. ketua RW diangkat menjadi lurah 
d. pendapatan petani turun karena 
mengalami gagal panen 
e. ribuan karyawan sebuah perusahaan 
menanggur karena ter-PHK 
 

25. Mobilitas sosial diartikan sebagai keadaan 
yang menujuk pada kemungkinan individu 
bergerak naik atau turun, seperti .... 
a. seorang guru pindah mengajar ke sekolah 
lain yang lebih berkualitas 
b. para petani mengubah sistem pertanian 
dengan menggunakan alat-alat modern 
c. Pak Eko naik jabatan dari kepala sekolah 
SMP swasta ke kepala sekolah SMP negeri 
d. Sekelompok petani beralih profesi sebagai 
buruh pabrik 
e. murid SMP meneruskan ke SMA 
 

26. Pada suatu waktu, sebagian penduduk Dieng 
terkena musibah letusan gunung. Mereka 
transmigrasi ke Kalimantan dan sukses 
menajadi orang kaya. Gerakan mereka 
disebut .... 
a. mobilitas verikal 
b. mobilitas horizontal dan vertikal naik 
c. mobilitas vertikal dan horizontal 
d. mobilitas sosial dan ekonomi 
e. mobilitas umum dan khusus 
 

27. Gejala berikut ini yang secara langsung 
dapat memacu mobilitas sosial adalah .... 
a. arus perpindahan petani dari desa ke 
kawasan industri 

b. bantuan militer ke suatu negara yang 
kacau dilanda perang udara 
c. pembukaan pendaftaran siswa baru 
disuatu sekolah menengah umum 
d. penyaluran sumbangan ke daerah yang 
dilanda bencana 
e. seorang ketua koperasi terpilih kembali 
untuk masa jabatan berikutnya 
 

28. Seseorang yang tamat perguruan tinggi 
bermutu biasanya lebih mudah melakukan 
mobilitas sosial, ini berarti bahwa lembaga 
pendidikan itu berfungsi sebagai .... 
a. social change 
b. social promoter 
c. social engineering 
d. social elevator 
e. social elementator 
 

29.  Ciri utama yang menandai mobilitas 
vertikal adalah .... 
a. berpindahnya lapisan sosial akibat 
peralihan status sosial 
b. berlangsungnya mobilitas vertikal sesuai 
norma masyarakat yang bersangkutan 
c. perpindahan status sosial diikuti dengan 
pembaruan struktur sosial 
d. peralihan status sosial sama sekali tidak 
memengaruhi perubahan lapisan sosial 
e. terjalinnya kerja sama antara pelaku 
mobilitas sosial dengan kelompok 
 

30. Mobilitas sosial turun diartikan sebagai 
keadaan yang menunjuk pada kemungkinan 
individu bergerak turun, seperti .... 
a. murid kelas dua naik ke kelas tiga 
b. seorang letnan satu karena kelalaian 
tugasnya akhirnya diturunkan menjadi 
sersan 
c. Pak Amin naik jabatan dari kepala 
sekolah SD menjadi kepala sekolah SMP 
d. seorang petani tidak mengubah sistem 
pertaniannya walaupun musim kemarau 
telah tiba 
e. seorang guru bidang studi sosiologi 
diangkat menjadi kepala sekolah 
 

31. Ciri utama mobilitas vertikal naik adalah .... 
a. lapisan sosial yang ditempati tidak 
mengalami perubahan 
b. perkembangan atau peningkatan taraf 
hidup 
c. terjadinya gerak naik 
d. terjadinya gerak turun 
e. terjadinya gerak naik dan turun dari 
lapisan sosial yang satu ke yang lain 
 

32. Berikut ini yang tidak termasuk mobilitas 
horizontal adalah .... 
a. perpindahan tempat tinggal 
b. seorang pelayan toko pindah kerja 
menjadi satpam di supermarket 



c. seorang anak petani karena belajar giat 
akhirnya menjadi camat 
d. seorang pindah sekolah lain karena tidak 
bisa menyesuaikan diri 
e. seorang pejabat dimutasi ke kantor lain 
 

33. Anak petani miskin setelah belajar dan 
bekerja keras akhirnya menjadi dokter ahli 
dan kaya raya. Ini berarti ia mengalami 
mobilitas .... 
a. vertikal intragenerasi 
b. horizontal intragenerasi 
c. antargenerasi 
d. social climbing 
e. social sinking 
 

34.  Perhatikan faktor-faktor berikut ini! 
1) Angka ragam budaya. 
2) Pesatnya industrialisasi. 
3) Keadaan politik yang kacau. 
4) Masyarakat gemeinscaft yang terisolir. 
5) Jiwa perantau yang kuat. 
Mobilitas sosial dapat dipercepat oleh 
adanya faktor-faktor tersebut di atas, yaitu 
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 
 

35. Pernyataan berikut ini yang bukan prinsip 
dalam mobilitas sosial vertikal adalah .... 
a. mobilitas sosial vertikal disebabkan oleh 
faktor ras, suku, dan agama 
b. hampir tidak ada masyarakat yang 
mempunyai sistem pelapisan sosial yang 
mutlak tetutup 
c. mobilitas sosial vertikal tidak bisa 
dilakukan sebebas-bebasnya 
d. faktor ekonomi dan pekerjaan 
e. setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri 
tersendiri dalam mobilitas sosial vertikal 
 

36. Pak Amat adalah seorang pedagang 
kelontong, Tono anak pertama Pak Amat. 
Setelah dewasa Tono melanjutkan usaha 
bapaknya sebagai pedagang kelontong. Budi 
adalah anak kedua Pak Amat. Ia pandai dan 
tekun belajar, hingga akhirnya ia menjadi 
seorang dokter. 
Dari cerita di atas, yang mengalami 
mobilitas sosial vertikal naik antargenerasi 
adalah .... 
a. Pak Amat 
b. Tono 
c. Budi 
d. Budi dan Pak Amat 
e. Tono dan Pak Amat 
 

37. Pak Bakir seorang buruh tani yang tidak 
mampu membaca dan menulis, tetapi ia 

berhasil menyekolahkan anaknya sampai 
menjadi sarjana teknik arsitektur. Dari 
contoh ini terjadi mobilitas.... 
a. mobilitas horizontal antargenerasi 
b. mobilitas horizontalintragenerasi 
c. mobilitasvertikal antargenerasi 
d. mobilitasvertikal intragenerasi 
e. sosial climbing 
 

38. Nilai tambah yang diharapkan dari sicial 
climbing adalah .... 
a. interaksi sosial lebih intensif 
b. status dan peranan bertambah 
c. hubungan sosial lebih erat 
d. integrasi sosial makin kokoh 
e. konflik sosial mereda 
 

39. Dalam social sinking, nilai tambah yang 
diharapkan adalah .... 
a. terjadi promosi jabatan 
b. dapat mencegah timbulnya penyimpangan 
c. fasilitas bertambah dan peranannya 
meningkat 
d. dapat memperluas wawasan dan 
pengalaman 
e. untuk penyegaran dan meningkatka daya 
hasil 
 

40. Peralihan status sosial yang terjadi dalam 
satu generasi yang sama disebut .... 
a. mobilitasantargenerasi 
b. social climbing 
c. social sinking 
d. mobilitas intragenerasi 
e. mobilitas intergenerasi 
 

41. Berikut ini yang merupakan contoh social 
climbing adalah .... 
a. seorang manajer perusahaan menjadi 
karyawan biasa 
b. kepala sekolah menjadi guru biasa 
c. seorang bupati yang pensiun 
d. seorang karyawan biasa menjadi kepala 
bagian 
e. anak pengusaha menjadi staf di 
perusahaannya 
 

42. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1) Tidak ada masyarakat yang stratifikasinya 
tertutup mutlak 
2) Pada masyarakat terbuka, seorang bisa 
mobilitas sebebasnya 
3) Tidak ada gerak vertikal yang berlaku 
umum bagi semua masyarakat 
4) Laju gerak sosial yang disebabkan oleh 
faktor-faktor ekonomi dan pekerjaan adalah 
sama saja 
5) Tak ada kecenderungan yang kontinu 
tentang bertambah atau berkurangnya laju 
gerak sosial 
Dalam mobilitas sosial secara vertikal 
memiliki prinsip-prinsip umum seperti 



tersebut di atas, yaitu nomor .... 
a. 1, 2, dan 3 
b. 2, 3, dan 4 
c. 1, 2, dan 4 
d. 2, 4, dan 5 
e. 1, 3, dan 5 
 

43. Mobilitas sosial berkaitan dengan .... 
a. peranan yang dilakukan seseorang 
b. status seseorang di masyarakat 
c. kepemimpinan seseorang di tengah 
masyarakat 
d. tempat tinggal seseorang di suatu 
masyarakat 
e. perpindahan kedudukan seorang dari satu 
lapisan ke lapisan yang lain 
Jawaban: e 

44. Seorang guru dinaikkan kedudukannya 
untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang 
kosong termasuk mobilitas .... 
a. antargenerasi 
b. horizontal 
c. vertikal turun 
d. vertikal naik 
e. sosial sinking 
 

45. Seseorang memperoleh status dalam lapisan 
sosial tertentu dengan cara achievement, 
yaitu status diperoleh dengan cara .... 
a. keturunan 
b. otomatis 
c. pemberian 
d. hadiah 
e. perjuangan 
 

46. Prasangka yang didasari pada kesan umum 
yang dipercayai tentang sifat dan karakter 

kelompok ras tertentu disebut… 
a. Streotipe 
b.Primordialisme 
c.Amalgamasi 
d.Rasisme 
e. Interseksi 
 

47. Rakyat Indonesia yang majemuk dapat 
menjadi satu kesatuan karena 
mengembangkan sikap…. 
a.Solidaritas 
b.Gotong royong 
c.Akomodatif  
d.Simpatik 
e.Saling menghargai 
 

48. Berikut ini yang tidak termasuk diferensiasi 
social masyarakat Indonesia adalah 
a.Ras 
b.Suku bangsa 
c.Ideology 
d.Agama 
e.Bahasa daerah 
 

49. Bali Age adalah orang… 
a.Bali yang merantau 
b.Keturunan bali 
c.Orang bali asli 
d.Yang tinggal di bali 
e.Bali yang tinggal di luar bali  
 

50. Akibat positif dari sikap primordial… 
a.Meningkatkan solidaritas masyarakat 
b.Meningkatkan kerjasama antar etnis 
c.Memperkaya budaya bangsa  
d.Cenderung mau menerima perubahan 
e.Sangat konsisten dengan peraturan 

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------- SELAMAT MENGERJAKAN --------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


