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SOAL PILIHAN GANDA

	Perhatikan pernyataan berikut!

	Sosiologi sebagai ilmu sosial..
	Sosiologi sebagai ilmu terapan.

Sosiologi sebagai ilmu abstrak.
Sosiologi sebagai ilmu khusus.
Sosiologi sebagai ilmu empiris.
Berdasarkan pernyataan di atas, hakikat sosiologi ditunjukkan pada nomor ….
	(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)
(1), (3), dan (5)
	(2), (3), dan (5)
	Perhatikan beberapa pernyataan berikiu!
	Menjelaskan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat.

Peneliti bisa memberikan nilai pada peristiwa-peristiwa yang diteliti.
Hasil penelitian tidak mendalam karena dilakukan dengan cara observasi.
Peneliti menyajikan data secara subyektif dan analitis.
Teori-teori baru digunakan untuk menyempurnakan teori yang sudah ada.

Berdasarkan pernyataan diatas, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ditunjukkan pada nomor …..
	(1), (2), dan (3)
	(1), (3), dan (5)

(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
	(3), (4), dan (5)





	Perhatikan pernyataan berikut!

Sosiologi mempelajari hubungan antara manusia dalam masyarakat dan segala bentuk perubahan sosial yang terjadi didalamnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, contoh berikut yang merupakan obyek kajian dalam sosiologi adalah …..
	menanggulangi bencana gunung api meletus
	modus pelaku pembunuhan salah satu warga
	tawuran pelajar yang meresahkan masyarakat
	penyebab munculnya virus HIV dalam masyarakat
	penyelidikan terhadap pelaku teror di masyarakat


	Perhatikan gejala sosial berikut!

Setiap tahun jumlah pengamen jalanan dan gelandangan di kota besar semakin bertambah. Operasi yang dilakukan oleh satpol PP ternyata tidak dapat mengurangi jumlah pengamen jalanan dan gelandangan. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan gejala sosial di atas, peran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah ….
	mengkaji dan mencari jalan keluar
	melakukan penelitian tentang gelandangan
	menentukan kebijakan yang harus dilakukan 
	menganalisis penyebab munculnya gelandangan
	memberikan data jumlah gelandangan pertahun


	Sebagian besar masyarakat mengunjungi pasar modern untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari setiap akhir pekan. Ketika suasana antrian sangat padat dan tanpa adanya arahan oleh petugas, sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai norma sosial setempat. Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial diciptakan dalam masyarakat untuk ….

	mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat modern
	memperkuat identitas sosial kelompok dalam masyarakat
	melaksanakan pengendalian sosial agar tercipta tertib sosial
	membedakan kelompok sosial strata atas dan strata bawah
	menghubungkan masyarakat lapis bawah dan lapis atas

	Perhatikan ilustrasi berikut!

Meskipun terhalang jarak, dua sahabat yang berbeda negara tetap bisa melakukan komunikasi media sosial. Seperti yang dilakukan Sinyo di Belanda, ia rutin berkomunikasi dengan Tono di Indonesia dengan vidio call.

Berdasar ilustrasi di atas, telah terjadi interaksi sosial dengan kontak ….
	sosial primer 
	sekunder langsung
	sosial primer langsung
	primer tidak langsung
	sekunder tidak langsung


	Handoyo adalah sosok remaja yang aktif dalam kegiatan sosial. Baginya kegiatan sosial perlubdilakukan sebagai peran serta dalam kehidupan masyarakat. Ia kemudian tergabung dalam kelompok karang taruna dan gemar melakukan kegiatan soaial di luar kampungnya.


Berdasarkan pernyataan di atas, mencapai masa sosialisasi pada tahap …. 
	preparatory stage

play stage
game stage
generalized other
signifikant other

	Disajikan ilustrasi berikut!

Hartono seorang intelektual muda dari keluarga sederhana yang sukses meniti karier di luar negeri harus kembali ke Indonesia karena ia cinta tanah airnya. Namun setelah kembali ke Indonesia ia hanya menjadi karyawan biasa. Ia sulit naik pangkat karena tidak memiliki koneksi. Berbeda dengan di luar negeri yang mementingkan kemampuan individual.

Berdasarkan ilustrasi di atas, faktor penghambat mobilitas sosial tersebut adalah ….
	perbedaan ras

perbedaan suku
perbedaan budaya
perbedaan idiologi
	situasi ekonomi yang berubah

	Hampir setiap saat tayangan media televisi menawarkan barang kebutuhan sehari-hari dengan berbagai fungsi dan penampilan yang menarik. Banyak anggota masyarakat yang tertarik dan terpengaruh untuk membeli meskipun kondisi ekonominya tidak mendukung. Mereka memaksakan diri untuk memiliki barang mewah secara kredit sehingga terlilit utang. Dilihat dari proses interaksi sosial tertentu yang dialami, contoh penyimpangan perilaku tersebut berhubungan dengan ….

A.	lingkungan pergaulan yang konsumtif
B.	subbudaya menyimpang kelompok 
C.	peran lembaga ekonomi yang efektif
D.	ekonomi keluarga yang sangat terbatas
E.	pola dan kebiasaan hidup individu

	Perhatikan contoh konflik berikut!

Mita dan Nila awalnya adalah teman baik, namun akhir-akhir ini, mereka terlibat konflik sehingga hubungan mereka renggang. Bu Asti adalah guru BK di sekolah mereka, kemudian membantu memecahkan konflik mereka, sehingga akhirnya mereka berbaikan.

Berdasarkan contoh konflik di atas, dapat diselesaikan secara mediasi sebab ….
	diselesaikan pihak ketiga yang memiliki keputusan mengikat

mendapat bantuan yang tegas dari seorang yang profesional
masing-masing pihak berupaya saling mengurangi tuntutan
konflik diselesaikan setelah terbentuk kesepakatan baru oleh kedua belah pihak
	diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah

	Perhatikan gejala sosial berikut!

Perkembangan teknologi telekomunikasi dapat berdampak positif dalam mempercepat proses komunikasi. Namun demikian, juga dapat berdampak negatif yaitu munculnya individualisme dalam masyarakat.

Berdasarkan gejala sosial di atas, sebagai faktor penyebabnya adalah ….
	melemahnya sosialisasi primer dan mengedepankan komunikasi melalui dunia maya

keinginan individu untuk menarik diri dari masyarakat dan berkutat pada teknologi
meningkatkan komunikasi jarak jauh antarindividu dalam masyarakat
terlalu mudahnya mengakses ragam informasi melalui kemajuan teknologi tentang pola belajar anak
	melemahnya sosialisasi sekunder antarindividu karena peningkatan komunikasi langsung

	Perhatikan gambar berikut!
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Dari kedua gambar tersebut, jika kita berperan sebagai siswa maka dapat kita bandingkan bahwa gambar 1 memiliki nilai yang lebih penting daripada gambar 2 karena ....
	belajar mempunyai nilai dominan daripada bekerja
	bekerja bukan merupakan tanggung jawab utama
	belajar merupakan proses internalized value individu
	belajar merupakan tuntutan zaman sekarang
	belajar mempunyai nilai moral yang lebih tinggi


	Perhatikan permasalahan berikut!

Meningkatnya kriminalitas di kota besar menjadi masalah tersendiri yang sangat meresahkan warga. Masyarakat menjadi tidak aman ketika meninggalkan rumah mereka, bahkan saat di dalam rumah sendiripun tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, upaya yang tepat untuk mengatasi adalah ….
	menghimbau warga masyarakat agar waspada terhadap kejahatan 

memberikan pendidikan tentang keamanan diri bagi masyarakat
melarang setiap kegiatan perkumpulan yang mengarah pada tindak kejahatan
menerapkan sanksi yang tegas dan mengikat bagi pelaku kejahatan
	memberikan pembinaan bagi residivis supaya tidak kembali melakukan kejahatan 



	Perhatikan kegiatan pengumpulan data berikut!

Untuk memperoleh data tentang tingkat kesejahteraan penduduk, pemerintah melakukan penelitian dengan melibatkan petugas sensus. Petugas datang langsung ke rumah penduduk untuk menanyakan jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, serta keadaan ekonomi.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data di atas, merupakan jenis penelitian ….
	primer

tersier
sekunder
kuantitatif
	kualitatif

	Sebelum mengumpulkan data, peneliti perlu membuat instrumen pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang tersusun rapi sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menemui sumber data untuk melakukan tanya jawab dan mencatat hasilnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data penelitian tersebut tergolong jenis ….

A.	data primer
B.	data sekunder
C.	data empiris
D.	data kuantitatif
E.	data kualitatif

	Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

	Angka pengangguran yang ada di suatu wilayah sangat tinggi.
	Peneliti harus melakukan pengamatan dalam kurun waktu yang lama.

Berdasarkan data kependudukan, tertulis jumlah pengangguran sedikit.
Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk uraian panjang dan makna yang mendalam.
Ternyata jumlah pengangguran lebih besar dari yang tercatat dalam data.

Berdasarkan  pernyataan di atas, jenis penelitian kuantitatif ditunjukkan pada nomor ….
	(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
	(3), (4), dan (5)

	Perhatikan data penelitian berikut!

Ketika Tika melakukan wawancara langsung kepada seorang saksi sejarah, Tika tidak langsung percaya kepada jawaban nara sumber. Ia minta bukti dan fakta yang dapat mendukungnya, kemudian bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelidiki kebenarannya.

Dari data penelitian di atas, berdasarkan sumbernya termasuk jenis penelitian ….
	primer 

interen
eksteren
sekunder
tersier

	Perhatikan pernyataan berikut!

Untuk mengetahui keberhasilan program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, seorang peneliti melakukan penelitian keberhasilan program KB di Kecamatan Banjar Sari. Penelitian dilakukan dengan membagi wilayah menjadi beberapa titik sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian tersebut adalah ….
	area sampling
random sampling
group sampling

purposive sampling
cluster sampling

	Perhatikan pernyataan berikut!

(1) 	Mendapatkan kendala jika peneliti tidak bisa hadir.
(2)	Mempunyai kesulitan dalam mengolah data yang terkumpul. 
(3)	Hanya mendapatkan data yang dituliskan oleh responden.
(4)	Mengalami kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan tambahan.
(5)	Hanya dapat digunakan pada sumber data yang mampu baca tulis.

Yang tergolong kekurangan/kelemahan metode kuesioner antara lain ….
A.	(1), (2), dan (3)
B.	(1), (2), dan (4)
C.	(1), (3), dan (5)
D.	(2), (4), dan (5)
E.	(3), (4), dan (5)

	Perhatikan beberapa manfaat penelitian berikut!

	Sebagai sarana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Berguna untuk menjawab masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat yang diteliti.
Memberikan solusi atau saran-saran terhadap kondisi masyarakat.
Misalnya penelitian tentang kemiskinan, mulai dari penyebabnya, dampaknya, hingga strategi menanggulanginya.

Berdasarkan beberapa manfaat penelitian di atas, yang menunjukkan manfaat penelitian bagi masyarakat pada nomor ….
	(1) dan (2)

(1) dan (3)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
(3) dan (4) 







	Perhatikan judul penelitian berikut!

“Pengaruh menggunaan metode role plying terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA Taruna Bakti”.

Berdasarkan judul penelitian di atas, yang merupakan variabel terikat adalah ….
	metode role plying

peserta didik di SMA Tarina Bakti
metode role plying dan peserta didik
pengaruh menggunakan metode role plying
	prestasi belajar peserta didik
	Perhatikan ilustrasi berikut!

Handoyo melakukan penelitian tentang kebutuhan masyarakat X terhadap pelayanan kesehatan. Ia mengumpulkan data dengan menerapkan teknik wawancara. Ia melakukan kegiatan observasi dengan mengumpulkan informasi dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, peneliti memperoleh petunjuk informasi yang tepat dalam kegiatan penelitiannya. Peneliti mulai mewawancarai informan terpilih. Melalui kegiatan tersebut informan menyampaikan banyak informasi di luar dugaan peneliti. Handoyo kemudian menggali informasi yang diberikan dengan melakukan konfirmasi kepada informan lain.

Keunggulan teknik wawancara berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ….
	data dapat langsung dikumpulkan dari wilayah yang luas

peneliti dapat mengetahui langsung kondisi informan
peneliti dapat menjangkau masyarakat buta aksara
peneliti dapat memperoleh informasi khusus
	data dapat diperoleh dalam waktu singkat

	Perhatikan ilustrasi berikut!

Yanti sangat tertarik pada kehidupan masyarakat Baduy di pedalaman Banten, sehingga ia ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data yang valid, Yanti menggunakan dua teknik penumpulan data yaitu wawancara dan  kuesioner. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman untuk melakukan tanya jawab dengan informan. Sedangkan kuesioner dilakukan pada masyarakat Baduy yang sudah bisa membaca sehingga pertanyaan dapat dijawab dengan baik.

Setelah dilakukan pengumpulan data diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang lebih efektif adalah ....
A.	kuesioner karena data yang terkumpul lebih mendalam dan rinci
B.	wawancara karena dapat mengumpulkan data lebih cepat dan murah
C.	kuesioner karena masyarakat Baduy tidak ada yang bekerja secara formal
D.	wawancara karena data yang didapatkan lebih detail dan mendalam
E.	wawancara karena langsung dapat melihat peristiwa di masyarakat Baduy

	Pada bagian akhir penelitian sosial, terdapat kesimpulan dan saran. Adapun saran dalam laporan penelitian sosial berisi tentang ….

	pembahasan metode yang digunakan dalam penelitian

pembahasan hasil penelitian secara lebih detail
pemberian jalan keluar secara rasional terhadap suatu masalah sosial
pengungkapan alasan mengapa peneliti memilih sebuah penelitian
	teori-teori yang mendukung penelitian sosial yang dilakukan oleh peneliti
	Perhatikan pernyataan berikut!

	Tidak memiliki toleransi terhadap teman yang berbeda agama.

Menghargai perbedaan pendapat saat diskusi.
Mau mempelajari kebudayaan suku bangsa di Indonesia.
Tidak melakukan diskriminasi terhadap etnis tertentu.
Menganggap kebudayaan sukunya paling unggul.

Berdasarkan pernyataan di atas, karakteristik masyarakat multikultural ditunjukkan pada nomor ….
	(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (5)
	(2), (3), dan (4)
	(2), (3), dan (5)
	(3), (4), dan (5)

	Perhatikan pernyataan berikut!

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis. Dibidang ekonomi, kelompok etnis Tiongkok dan Arab dikenal sangat mahir dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk konfigurasi masyarakat multikultural tersebut adalah….
	fagmentasi

kompetisi seimbang
mayoritas seimbang
minoritas dominan
	mayoritas dominan
	Perhatikan pernyataan berikut!

	Penggunaan sistem e-tilang dapat meminimalkan pungutan liar.
	Penambahan ruas jalan memperlancar sarana transportasi.

Pergantian kepala negara di Indonesia setiap lima tahun sekali.
Penggunaan jejaring sosial dapat memperbanyak relasi kerja.
Perubahan sistem promosi dengan menggunakan sistem on-line
Berdasarkan pernyataan di atas, perubahan sosial yang direncanakan ditunjukkan pada nomor ….
	(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
	(3), (4), dan (5)
	Masyarakat selalu mengalami perubahan yang didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor internal yang mendorong terjadinya perubahan masyarakat adalah ….
	adanya penjajahan
adanya peperangan
masuknya kebudayaan luar
adanya pergolakan atau konflik dalam masyarakat
	perubahan lingkungan alam dalam masyarakat


	Perhatikan ilustrasi berikut!

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, masyarakat harus mengubah cara dan sistem kerjanya. Dalam kegiatan mengolah hasil pertanian misalnya, masyarakat harus menggunakan teknologi modern untuk mendapatkan hasil yang lebih  bermutu sehingga mendapatkan harga yang tinggi.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, menegaskan tentang perlunya modernisasi bidang pertanian untuk .... 
A.	mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian
B.	meningkatkan jumlah petani tanaman pangan
C.	mengembangkan peralatan pertanian modern 
D.	memperluas lahan untuk kegiatan pertanian 
E.	membangun sistem pertanian monokultur
	Perhatikan gambar berikut!
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Berdasarkan gambar di atas, merupakan gaya hidup yang menunjukkan ciri globalisasi yang disebut ….
	westernisasi

hedonisme
	sekulerisme
	materialisme

konsumeris
	Perhatikan contoh permasalahan hubungan sosial berikut!
Suatu hubungan sosial, dimana kelompok masyarakat saling mengenal secara personil. Mereka saling membantu dalam kesulitan dan masing-masing memiliki hubungan karena terikat oleh garis keturunan yang jelas.
Berdasarkan contoh permasalahan hubungan sosial di atas, termasuk kelompok sosial ….
	gemeinschaft
gesselschaft
informal group
reference group
membership group

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki berbagai macam latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau. 

Dengan kondisi masyarakat seperti ilustrasi, Indonesia seharusnya menerapkan bentuk masyarakat yang ....
A.	tersegmentasi dan berkelompok sesuai dengan kesamaan agama
B.	membentuk komunitas sesuai dengan latar belakang suku
C.	berteman dengan orang-orang yang memiliki ras sama
D.	mau mewujudkan integrasi karena ada peraturan dan kepentingan
E.	selalu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai
	Perhatikan ilustrasi berikut!

Program pemberdayaan komunitas lokal merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat dengan cara melibatkan peran serta anggota masyarakat, swasta, dan pemerintah.
Berdasarkan ilustrasi di atas, prinsip pemberdayaan komunitas lokal sebagai ….
	 sasaran program pokok pemberdayaan
	 kelompok sasaran program pemberdayaan
	 subjek dan objek program pemberdayaan
	 penanggung jawab program pemberdayaan
	 perencana kegiatan program pemberdayaan
	Perhatikan pernyataan berikut!

	Mengembangkan westernisasi melalui media massa.

Mengagungkan budaya lokal tanpa mau menerima budaya global.
	Menerima semua pengaruh budaya global karena tuntutan modernisasi.
Mengembangkan budaya lokal agar mampu bersaing dengan budaya global.
Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menggemari budaya global.
Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu sikap bijak untuk mengatasi ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial ditunjukkan pada nomor ….
	(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
	Di sebuah kompleks perumahan terdapat warga dari beberapa suku bangsa. Mereka hidup dalam satu lingkungan dengan budaya yang berbeda-beda. Ketika bertemu dengan orang yang sedaerah maka mereka saling berinteraksi secara baik, tetapi cenderung acuh terhadap orang dari daerah yang berbeda. Bahkan kelompok tersebut cenderung sering membicarakan dan mengkritik kebiasan dari kelompok lainnya. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku yang seharusnya dilakukan agar terwujud harmoni sosial adalah ....
A.	menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap simpati
B.	melakukan amalgamasi agar terjalin interaksi yang lebih dekat
C.	etnis yang dominan seharusnya dapat memaksakan budayanya
D.	menumbuhkan sikap kontravensi agar dari luar tetap terlihat baik
E.	saling berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik
	Perhatikan gambar berikut!
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Konflik yang terjadi di masyarakat multikultural harus disikapi secara bijak agar tidak semakin meluas. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengatasi akar penyebab konflik. Dengan demikian, konflik dapat diubah dari konflik destruktif menjadi konflik konstruktif.
Berdasarkan gambar di atas, upaya penyelesaian konflik melalui …. 
	mediasi
negosiasi
arbritase
	ajudikasi

rekonsiliasi

	Perhatikan ilustrasi berikut!

Upaya penghasutan melalui media massa, yang dilakukan oleh pendukung salah satu calon kepala desa terhadap lawannya menciptakan konflik antarpendukung kepala desa. Mereka saling menjelekkan, bertengkar, berselisih, dan bisa memecah belah persatuan antardesa.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, penyebab konflik yang terjadi adalah ….
	adanya kontravensi dalam masyarakat

kurangnya komunikasi antarkelompok
perbedaan kepentingan antarkelompok
	perbedaan paham yang dianut setiap kelompok
	kurangnya nilai norma sosial dalam masyarakat
	Perhatikan contoh mengenai dampak konflik sosial berikut!

Konflik antara korban malpraktek dan pihak rumah sakit terkenal menimbulkan simpati masyarakat. Masyarakat yang bersimpati bergerak mengumpulkan bantuan dalam bentuk dana bagi korban.
Berdasarkan contoh di atas, menimbulkan dampak positif adalah ….
	meningkatkan rasa sosial kelompok
	menimbulkan saling ketergantungan

menumbuhkan sikap saling memahami
berkembangnya sikap diskriminasi sosial
	menggugah rasa kesadaran seseorang
	Dalam hubungan antar-bangsa, negara besar yang kaya dan kuat cenderung memberi pengaruh besar pada masyarakat negara berkembang. Dalam bidang seni musik misalnya, gaya dan jenis musik dari negara maju menjadi trend di negara berkembang. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena hegemoni budaya menjadi tantangan yang problematis. 
Permasalahan dampak globalisasi tersebut perlu direspon dengan penguatan kapasitas komunitas lokal, misalnya ....
	mengadakan kegiatan seni budaya yang banyak menampilkan potensi komunitas lokal
	mengirim para pelajar untuk mempelajari semua cabang seni budaya masyarakat dunia
	memberikan insentif atau hadiah kepada masyarakat yang peduli kebudayaan setempat
	bekerja sama dengan banyak pihak yang mempunyai visi dan misi bagi komunitas budaya
	menyalurkan bantuan untuk pengembangan kesejahteraan anggota komunitas budaya


	Perhatikan pernyataan berikut!

	 Pemuka adat berperan penting mengawasi nilai, norma masyarakat.
	 Gotong royong dilaksanakan dalam membangun rumah warga desa.
	 Penetapan larangan menebang pohon dan berburu secara liar di hutan.
	 Kebiasaan belanja di pasar tradisional lebih nyaman dan mudah.
	 Tingginya minat tayangan film asing di berbagai media informasi.

Nilai-nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi ditunjukkan oleh nomor ….
	(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)







II. SOAL ESSAY

	Perhatikan wacana berikut!

Dalam penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar, pemerintah berencana melakukan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Seorang sosiolog memberikan data tentang tingkat keberhasilan Kartu Indonesia Pintar dalam masyarakat. Data tersebut kemudian menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan perbaikan.
Berdasarkan wacana tersebut, jelaskan manfaat ilmu sosiologi! (skor 6)

	Perhatikan gambar berikut! 
Image result for gambar proses sosial asosiatif
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Dalam kegiatan di masyarakat, setiap warga dapat terlibat dalam proses sosial. 
Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan proses sosial asosiatif yang terjadi dalam kegiatan di masyarakat! (skor 6)

	Berdasarkan metode analisisnya, bedakan ciri-ciri metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif! (skor 6)


	Buatlah rancangan penelitian sederhana: (skor 6)

	Membuat judul minim 2 variabel !

Mengkategorikan variabel bebas dan variabel terikat!
Membuat rumusan masalah minim 2 rumusan!
Membuat tujuan penelitian!

	Masyarakat dunia tidak dapat menghindarkan diri dari dampak globalisasi dalam bentuk ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia banyak menerima pengaruh dari dinamika ekonomi global yang diwarnai kompetisi. Jelaskan 2 (dua) dampak globalisasi terhadap ekonomi masyarakat Indonesia dan 2 (dua) strategi komunitas lokal untuk mengatasinya!(6)



