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SOSIOLOGI-X-IPS 
 

 

1 Perkembangan teknologi telah mengakibatkan  beralihnya cara-cara yang tradisional 
menjadi modern. Apabila dahulu dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan 
menggunakan tenaga manusia sekarang dengan menggunakan mesin. Dampak negatif dari 
gejala sosial tersebut di atas adalah  ... 

 A mengubah sistem kerja masyarakat 
 B mengurangi produktifitas hasil pekerjaan 
 C mempersulit pekerjaan manusia 
 D melunturkan budaya kerja sama 
 E menyebabkan terjadinya cultural lag 
2 Harya merupakan siswa baru di SMA Sukar Maju. Harya terjerumus dalam geng yang 

memiliki kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, tawuran dan balap liar. Akibatnya 
Harya di keluarkan dari sekolah dan dicap sebagai preman oleh warga lingkungan tempat 
tinggalnya. Berdasarkan illustrasi tersebut, dampak gejala sosial secara langsung akibat 
perilaku Harya adalah sebagai berikut  ... 

 A rusaknya masa depan anak 
 B hilangnya citra baik anak 
 C timbulnya kelabilan mental pada anak 
 D munculnya kenakalan di sekolah 
 E terbatasnya kebebasan anak berekspresi 
3 Sekarang ini banyak orang beranggapan bahwa kesenangan adalah merupakan tujuan dalam 

hidup. Para pelaku menghabiskan waktunya dipusat perbelanjaan, nongkrong menjelang 
sholat magrib,bahkan memiliki kecenderungan membeli barang-barang yang kurang 
bermanfaat. Dampak negatif gejala kehidupan tersebut adalah  ... 

 A muncul sikap hidup materialistic-konsumeris 
 B tempat hiburan modern berkembang 
 C etos kerja seseorang menurun 
 D ikatan sosial seseorang mulai retak 
 E munculnya perilaku yang tidak cocok 
4 Aktifitas graffiti/corat-coret pada dinding menjadi tren di kalangan anak muda, akan tetapi, 

banyak graffiti merusak keindahan fasilitas umum. Sejak di lakukan sosialisasi dan 
disediakan tempat oleh pemerintah daerah, graffiti dapat di manfaatkan untuk menghias 
kota. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa gejala sosial  ... 

 A pasti mengalami perubahan yang bersifat negatif menjadi positif 
 B diawali dari tindakan yang cenderung negatif 
 C dapat diarahkan sesuai nilai dan norma dalam masyarakat 
 D terjadi seiring perkembangan kehidupan masyarakat 
 E lebih sering terjadi di perkotaan dari pada di perdesaan 
5 Sikap dan perasaan yang di terima oleh masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan apa 

yang benar, salah dan penting merupakan definisi  ... 
 A nilai normatif 



 B nilai budaya 
 C nilai tradisional 
 D nilai kebenaran 
 E nilai sosial 
6 Sekarang ini banyak siswa yang berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor tanpa 

mematuhi aturan lalu lintas akibatnya banyak yang ditilang. Contoh perilaku tersebut 
merupakan penerapan jenis norma  ... 

 A hukum 
 B agama 
 C kesusilaan 
 D adat-istiadat 
 E kesopanan 
7 Dalam tradisi jawa jika seorang wanita sedang mengandung anak pertama dengan usia 

kandungan tujuh bulan, ia harus mengadakan upacara tujuh bulanan untuk keselamatan bayi 
dan ibunya. Apabila upacara tersebut tidak di lakukan seluruh anggota keluarga akan 
ditegur oleh warga sekitar karena di anggap tidak mematuhi norma sosial. Deskripsi 
tersebut menunjukkan penerapan norma … 

 A kebiasaan 
 B tata kelakuan 
 C cara 
 D kesopanan 
 E Adat istiadat 
8 Apabila kita bertemu dengan sahabat lama, kita selalu berjabat tangan. Ketika kita 

memasuki rumah orang lain, kita selalu mengetuk pintu. Berdasarkan daya ikatnya, perilaku 
sosial tersebut termasuk pelaksanaan norma  ... 

 A cara 
 B kebiasaan 
 C tata kelakuan 
 D adat-istiadat 
 E hukum 
9 Suatu rangkaian aturan yang di tujukan kepada anggota masyarakat agar tercipta ketertiban 

dan keadilan di sebut  ... 
 A nilai 
 B mores 
 C hukum 
 D norma 
 E custom 
10 Di bawah ini hal yang termasuk nilai vital menurut Prof. Notonegoro adalah  ... 
 A rekreasi 
 B olahraga 

 C istirahat 
 D makan dan minum 
 E kendaraan 
11 Meskipun tidak semua kepincangan-kepincangan dianggap sebagai masalah sosial, namun 

ada beberapa masalah sosial yang dihadapi masyarakat dunia. antara lain  ... 



 A perceraian 
 B berdirinya pemukiman kumuh 
 C anak jalanan 
 D kemiskinan 
 E teknologi 
12 Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah perlu  melakukan langkah tepat. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberdayakan masyarakat miskin. 
Untuk mendukung program pemerintah tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dengan 
cara  ... 

 A menyantuni keluarga miskin yang ditunjuk secara subjektif oleh ketua RW 
 B menyelenggarakan pelatihan keterampilan secara mandiri 
 C  mewajibkan setiap masyarakat mengumpulkan dana 
 D mengkritik program pemerintah yang kurang mampu mengatasi masalah kemiskinan 
 E melakukan bakti sosial dengan melibatkan LSM 
13 Permasalahan sosial menimbulkan kerugian banyak orang, melanggar nilai dan norma, serta 

mendapat perhatian banyak orang. Pernyataan yang di dalamnya ada permasalahan sosial 
adalah  ... 

 A akibat kemarau panjang sumur milik warga mengalami kekeringan 
 B pembakaran hutan di Riau oleh oknum tidak bertanggung jawab menyebabkan bencana 

asap yang menimbulkan masalah sosial 
 C letusan Gunung Merapi menyebabkan banyak warga mengungsi 
 D Pak Jono melakukan tindakan kekerasan pada anggota keluarganya 
 E seorang pencuri berhasil di amankan satpam saat melancarkan aksinya 
14 Sosialisasi tidak sempurna  akan mengakibatkan seseorang tidak mampu menyerap nilai, 

norma, dan peran-peran sosial yang baik dari masyarakatnya. Seseorang akan mengalami 
kebingungan karena setiap agen sosialisasi memberikan informasi berbeda. Contoh 
penyimpangan akibat sosialisasi tidak sempurna adalah … 

 A setelah ayahnya meninggal dunia. Andi sebagai anak sulung menjadi tulang punggung 
kehidupan keluarga 

 B anak yang tinggal di daerah kumuh tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya 
 C sebagian besar masyarakat desa mengganggap bahwa perpaduan warna pakaian tidak 

penting 
 D di sekolah seorang anak di ajarkan untuk disiplin belajar tetapi di rumah tidak, sehingga 

ia tumbuh menjadi pemalas 
 E beberapa pemuda sering bernyanyi meski pada tengah malam. mereka tidak terasa 

mengganggu karena bernyanyi merupakan hobinya 
15 Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 

disebut … 
 A konflik 
 B kompetisi 
 C kontravensi 
 D pelanggaran 
 E perilaku menyimpang 
16 Berikut contoh perilaku menyimpang kecuali  … 

 A pelacuran 



 B pemerkosaan 
 C pelanggaran 
 D pembangkangan 
 E menjunjung tinggi nilai persahabatan 
17 Sebagian besar tindakan kriminalitas di sebabkan oleh  … 
 A pendidikan 
 B dorongan ekonomi 
 C usia 
 D lingkungan keluarga 
 E penyalagunaan narkotika dan psikotropika 
18 Penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal di sebut  … 
 A penyimpangan positif 
 B penyimpangan negatif 

 C penyimpangan primer 
 D penyimpangan skunder 
 E penyimpangan ideal 
19 Penyimpangan perilaku yang di lakukan seseorang yang bersifat sementara di sebut … 
 A penyimpangan primer 
 B penyimpangan sekunder 
 C penyhimpangan individu 
 D penyimpangan kelompok 
 E penyimpangan positif 
20 Perilaku seseorang yang dapat mengganggu ketertiban umum di sebut … 
 A penyimpangan primer 
 B penyimpangan skunder 
 C penyimpangan positif 
 D penyimpangan negatif 
 E penyimpangan represif 
21 Koruptor yang berhasil di penjara oleh KPK semakin banyak. Di antara para pelaku 

merupakan orang pandai yang sangat paham dengan hukum dan merupakan pejabat publik 
dengan kedudukan tinggi. Bentuk penyimpangan yang di lakukan oleh para intelektual 
tersebut termasuk ... 

 A penyimpangan primer 
 B penyimpangan skunder 
 C kejahatan kerah putih 
 D kejahatan kerah biru 
 E kejahatan individu 
22 Perilaku menyimpang, seperti tawuran pelajar, hubungan seks di luar nikah, atau 

penyalagunaan narkoba, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma 
sosial yang berlaku di masyarakat dan mengarah pada ... 

 A pengendalian sosial 
 B dekadensi moral 
 C keteraturan sosial 
 D konflik sosial 
 E konsolidasi sosial 



23 Akibat perceraian orang tuanya, seorang anak menjadi labil, sering murung, bahkan 
membolos sekolah. Sosialisasi tidak sempurna tersebut di sebabkan oleh ... 

 A nilai dan norma sosial 
 B disorganesasi keluarga 
 C pengaruh kelompok persahabatan 
 D pengendalian pihak sekolah belum maksimal 
 E perubahan sosial terjadi secara cepat dan mendasar 
24 Jika seorang pemuda terbiasa bergaul dengan orang yang berperilaku menyimpang seperti 

berandalan, pemabuk, atau pecandu narkoba. Lambat laun ia akan berperilaku menyimpang 
juga. Perilaku menyimpang yang dilakukan pemuda tersebut disebabkan oleh ... 

 A pengaruh budaya asing menyimpang 
 B sosialisasi subbudaya menyimpang 
 C tidak jelasnya norma dalam kelompok 
 D tidak diterapkannya sanksi sosial 
 E perbedaan budaya masyarakat 
25 Penyimpangan sosial merupakan produk dari proses sosialisasi yang kurang sempurna. 

Pendapat tersebut menurut teori ... 
 A sosialisasi 
 B biologis 
 C labelling 
 D kontrol 
 E konflik 
26 Lembaga yang bertugas mengarahkan anggotanya untuk memahami kondisi sosial, nilai, 

norma dan peraturan dalam masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan adalah  ... 
 A kepolisian 
 B agama 
 C hukum 
 D adat 
 E keluarga 
27 Perhatikan pernyataan berikut ini : 

1) Dilalukan dengan sengaja atau tidak sengaja 
2) Dilakukan dari kelompok terhadap kelompok 
3) Hubungan sosial terbentuk secara sengaja 
4) Bertujuan untuk mencapai stabilitas 

Pernyataan tersebut yang menunjukkan ciri pengendalian sosial adalah  ... 
 A 1) dan 2) 
 B 1) dan 3) 
 C 1) dan 4) 
 D 2) dan 3) 
 E 2) dan 4) 
28 Pengaruh teknologi mengakibatkan kehidupan masyarakat modern dekat dengan tindak 

penyimpangan sosial. kehidupan yang hedonis dan apatis memicu terjadinya pergaulan 
bebas, penyalagunaan narkotika dan berkembangnya aktivitas, kebebasan pada malam hari. 
Kondisi tersebut terjadi karena  ... 

 A tidak efektifnya pengendalian sosial formal 



 B bergesernya fungsi pengendalian sosial nonformal pada pengendalian formal 
 C penghendalian kelompok sosial primer yang semakin lemah 
 D melemahnya pengawasan kelompok sosial 
 E pengaruh kuat lingkungan eksternal dan lemahnya pengendalian internal 
29 Masyarakat yang taat hukum akan segera memberikan sanksi terhadap anggota yang 

berperilaku menyimpang. Mereka meyakini bahwa perilaku sosial harus sesuai dengan nilai 
dan norma. Berdasarkann contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengendalian 
sosial untuk mewujudkan  ... 

 A kesejahteraan sosial 
 B stratifikasi sosial 
 C keteraturan sosial 
 D kualitas lingkungan 
 E kemajemukan ekonomi 
30 Perhatikan beberapa gejala sosial berikut ini ! 

1.  Tim gerakan antimadat memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalagunaan 
narkoba 

2.  Aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap para pemakai narkoba 
3.  Orang tua bercerita tentang dampak negatif narkoba kepada anak-anaknya 
4.  Para pemakai narkoba yang tertangkap di masukkan ke penjara 

Berdasarkan contoh tersebut yang termasuk pengendalian sosial preventif adalah  ... 
 A 1 dan 2 
 B 1 dan 3 
 C 2 dan 3 
 D 2 dan 4 
 E 3 dan 4 
31 Seorang ibu menasehati putranya untuk berhati-hati dalam memilih teman bergaul agar 

tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Contoh tersebut merupakan bentuk pengendalian 
sosial yang bersifat  ... 

 A represif 
 B kuratif 
 C persuasif 
 D korektif 
 E preventif 
32 Melalui pengamatan yang baik seorang siswa melakukan penelitian terhadap pemalsuan air 

minum mineral merek tertentu. Siswa tersebut berhasil mengungkapkan jaringan dari pihak-
pihak yang terlibat. Deskripsi tersebut mengidentifikasikan jenis penelitian  ... 

 A studi kasus 
 B deskriptif 
 C korelatif 
 D komparatif 
 E survey 
33 Sebuah stasiun televise ingin membuat tayangan program baru , agar program tersebut 

diterimah oleh masyarakat. Stasiun televisi tersebut harus melakukan penelitian  ... 
 A survey 
 B eksploratif 



 C eksperimen 
 D deskriptif 
 E studi kasus 
34 Peneliti berusaha mencari tahu sebab dan akibat banyaknya pengangguran di suatu Desa 

tertentu dengan melakukan penelitian. Tujuan yang di lakukan oleh peneliti tersebut adalah  
... 

 A mendiskripsikan gejala di masyartakat 
 B menjelaskan hubungan  antar fenomena 
 C menemukan pengetahuan baru 
 D menguji kebenaran yang telah ada 
 E meralkan gejala yang akan terjadi 
35 Dalam penelitian sosial di kenal adanya populasi yang artinya adalah  ... 
 A jawaban sementara yang harus diuji lagi kebenarannya 
 B jumlah keseluruhan subjek/objek yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang ciri-

cirinya akan di duga 
 C sejumlah subjek yang akan menjadi bahan penelitian 
 D sejumlah orang yang memiliki ciri-ciri tertentu 
 E bagian penelitian yang di dapat melalui tehnik sampling 
36 Ulfatun Nisak  memutuskan untuk memanfaatkan table yang dihasilkan dari computer. 

Tabel tersebut terdiri atas kolom serta angka lima digit yang telah diacak dan dihasilkan 
oleh computer. Pengambilan sampel yang di lakukan oleh Ulfatun Nisak dalam tehnik  ... 

 A sampel bertujuan 
 B incidental samplin 
 C stratified sampling 
 D quota sampling 
 E random sampling 
37 Hanifah Hamzah ingin membuat penelitian mengenai Bupati yang mampu membuat 

kebijakan tepat sasaran di masyarakat. Hanifah Hamzah ingin mengetahui latar belakang 
pengambilan kebijakan tersebut tanpa mengganggu kinerja Bupati. Oleh karena itu, tehnik 
pengumpulan data yang sebaiknya dikumpulkan oleh Hanifah Hamzah adalah  ... 
 

 A wawancara 
 B kuisioner 
 C dokumentasi 
 D Observasi 
 E angket 
38 Nur Islamia mendapat tugas dari kelompoknya untuk mencatat data yang didapat dari 

penelitian di lapangan. Nur Islamia membuat tabel untuk memudahkan penghitungan data 
yang berasal dari nilai teman-temannya di kelas selama semester genap. Data yang didapat 
oleh Nur Islamia merupakan data  ... 

 A primer 
 B sekunder 
 C kualitatif 
 D kuantitatif 
 E di lapangan 



39 Sekelompok siswa kelas X IPS MA Nurul Jadid Paiton melakukan pengamatan dan 
wawancara dengan para sopir angkutan sekolah guna memperoleh data mengenai tingkat 
pendidikan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, lama bekerja dalam 
sehari, pendapatan kotor, dan jumlah uang yang harus di setorkan kepada pemilik 
kendaraan. Di tinjau dari cara memperolehnya data tersebut termasuk jenis data  ... 

 A primer 
 B sekunder 
 C kualitatif 
 D kuantitatif 
 E dari lapangan 
40 Agar peneliti bersemangat untuk menyelesaikan kegiatan penelitiannya sesuai jadwal, maka 

topic penelitian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu  ... 
 A penting untuk diselidiki 
 B menarik minat peneliti 
 C menjadi perhatian masyarakat 
 D tersedia data yang sesuai 
 E harus factual dan objektif 
41 Dokumen tertulis yang berisi tentang himpunan perolehan data, pengolahan serta analisis 

data, hingga kesimpulan terhadap pembuktian hipotesis yang disusun secara sistematis di 
sebut dengan laporan penelitian. berikut ini adalah jenis-jenis laporan penelitian, kecuali  ... 

 A skripsi 
 B tesis 
 C jurnal 
 D makalah 
 E karya tulis 
42 Perhatikan tabel tinggi badan siswa kelas X IPS MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

Nilai Frekwensi 
130-135 8 
136-140 11 
141-145 12 
146-150 20 
151-155 21 
156-160 15 
161-165 12 
166-170 12 
171-175 9 

 

 A 21 
 B 20 
 C 155 
 D 151 
 E 12 
43 Untuk mendapatkan data yang memadai peneliti ikut aktif membantu kegiatan sehari-hari 

masyarakat yang diteliti. Selama seminggu peneliti mendapatkan data tentang tradisi gotong 
royong. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data  ... 

 A angket 



 B eksperimen 
 C kuisioner 
 D observasi partisipan 
 E wawancara mendalam 
44 Salah satu bagian penting dari laporan penelitian adalah isi pokok laporan yang terdiri  atas  

... 
 A permasalahan 
 B kata pengantar 
 C pendahuluan 
 D pendahuluan 
 E pendahuluan 
45 Beberapa bagian dari laporan penelitian adalah 

1. Bab Pendahuluan 
2. Kesimpulan dan saran 
3. Landasan teori 
4. Penyajian dan pengolahan data 
5. Metodologi penelitian 

Sistematika yang benar dari isi laporan penelitian adalah  ... 
 A 1-2-3-4-5 
 B 1-3-5-4-2 
 C 2-3-4-5-1 
 D 2-4-3-1-5 
 E 3-4-2-1-5 
46 Orang tua memiliki kewajiban mengajari anaknya tentang berbagai hal, terutama tata tertib. 

Seorang anak yang diajari tata tertib sejak kecil cenderung menjadi anak yang disiplin dan 
taat hukum. Tujuan sosialisasi yang terdapat dalam proses mengajarkan tata tertib adalah  ... 

 A memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan 
 B mengajarkan cara berkomunikasi verbal secara efektif dan efisien 
 C menciptakan integrasi dalam masyarakat 
 D menumbuhkan kesetiakawanan sosial 
 E membiasakan individu mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat 
47 Sosialisasi tidak sempurna dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Contoh 

perilaku menyimpang anak akibat sosialisasi yang tidak sempurna di lingkungan keluarga 
adalah  ... 

 A Arman mendapat hukuman karena sering terlambat masuk sekolah 
 B Brandon memilih menjadi anak jalanan karena tidak tahan kondisi dirumah 
 C Ustman tertangkap polisi karena terbukti mengedarkan narkoba 
 D Sovi menggelapkan uang kas untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya 
 E Dani memilih tetap tinggal di rumah daripada ikut gotong royong bersama warga 
48 Ketika memasuki dunia kerja, Dewi Rahmawati belum memiliki pengetahuan tentang hal-

hal yang harus dilakukan. setelah mendapatkan pengarahan dari menejer dan teman kerja, 
Dewi Rahmawati dapat melaksanakan perannya dengan baik. Kondisi tersebut 
menunjukkan Dewi Rahmawati telah menerima proses  ... 

 A internalisasi 
 B interaksi 



 

 C sosialisasi 
 D pembentukan keperibadian 
 E pengendalian sosial 
49 Pak Mudowi mengajarkan anaknya untuk hidup disiplin, Ketika anaknya terlambat  pulang 

sekolah, Pak Mudowi menghukum anaknya dengan cara mengurangi uang saku. Bentuk 
sosialisasi yang di lakukan Pak Mudowi adalah  ... 

 A partisipatoris 
 B sekunder 
 C represif 
 D preventif 
 E langsung 
50 MANJ menanamkan kedisiplinan kepada warganya melalui peraturan yang tegas dan sanksi 

yang tidak memihak. Selain menanamkan kedisiplinan agar tertib terhadap peraturan, 
MANJ  juga mengarahkan masa depan siswa. Siswa diberikan bekal agar mandiri dan 
mampu menghadapi dunia kerja. Dengan demikian, cakupan sosialisasi MANJ lebih luas 
yang meliputi  ... 

 A nilai, norma, dan agama 
 B nilai, norma dan materi pelajaran 
 C nilai, norma dan ilmu pengetahuan 
 D nilai, norma dan pengalaman 
 E nilai, norma dan budaya 


