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1. Jawab: E
Sedari dari lahir, seorang individu telah diajari oleh orang tuanya tentang tata cara berperilaku yang baik.
Proses sosialisasi yang berlangsung ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang sempurna.

2. Jawab: D
Dampak negatif dari pertumbuhan ekonomidan modernisasi yang mengubah tatanan nilai dan pola hidup yang menjadi
secular dan materialistis adalah hanya memementingkan kehidupan dunia.

3. Jawab: A
Perilaku seksual di luar nikah yang dilakukan kaum remaja yang bertempat tinggal di lingkungan pelacuran,
merupakan penyimpangan sosial sebagai akibat proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang.

4. Jawab: C
Beberapa anggota DPR yang terlibat tindak KKN dikenai sanksi berupa pemecatan sebagai anggota legislatif tersebut,
sehingga anggota DPR tersebut telah mengalami mobilitas sosial intra generasi vertical sinking (pada dirinya vertikal
turun).

5. Jawab: E
Sekelompok manusia yang disatukan atas dasar ikatan profesi yang sama hubungan sosialnya bersifat
konstraktual dan memiliki kepentingan atau tujuan yang bersifat sementara adalah gesselschaft (patembayan).

6. Jawab: B
Orang tua yang bijaksana tidak akan memberi contoh yang negatif pada putera-puterinya, hal ini terkait dengan
fungsi sosialisasi, yaitu menanamkan nilai dan norma dasar untuk membentuk kepribadian dasar.

7. Jawab: B
Sekolah menjadi tempat yang paling dipercaya untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Tujuan dari
pembentukan lembaga pendidikan adalah mempersiapkan anak untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan
guna mencari nafkah.

8. Jawab: E
Teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) merupakan cara pengambilan sampel dengan
tujuan tertentu. Dalam penarikan sampel ini unsur random tidak berperan penuh karena anggota-anggota
sampel dipilih sedemikian rupa sehingga sampel memiliki sifat-sifat yang dipunyai oleh populasi. Contohnya
adalah Peneliti ingin mengetahui sepak terjang perusahaan illegal logging. Dalam mengumpulkan data, peneliti
mendampingi pimpinan dan karyawan perusahaan sebagai pihak yang mengetahui proses terjadinya illegal
logging tersebut.

9. Jawab: C
Pernyataan pertama benar
Pernyataan kedua salah, sebab pada hakekatnya tujuan dari lembaga politik adalah untuk mengatur kekuasaan,
sedangkan menciptakan keteraturan sosial dan menegakkan keadilan merupakan hakekat dari lembaga hukum.

10. Jawab: D
Pernyataan pertama salah, status sosial dalam masyarakat yang menganut kasta didasarkan pada ascribed
status karena diperoleh melalui keturunan dan berlaku seumur hidup.

11. Jawab: B
Pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak terdapat hubungan sebab akibat.

12. Jawab: A
Sosiologi sebagai suatu ilmu memiliki cirri-ciri sebagai berikut ini, yaitu empiris, teoretis, kumulatif dan non etis.
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13. Jawab: C
Faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat adalah keyakinan agama terlalu fanatik
cenderung menolak pembaharuan dan promosi jabatan di suatu instansi berdasarkan primordialisme.

14. Jawab: B
Berikut ini yang merupakan obyek kajian sosiologi adalah ibu mengajarkan cara memasak kepada puterinya dan
seorang guru mengajari muridnya berhitung.

15. Jawab: B
Faktor penyebab konflik dalam masyarakat adalah perubahan sosial yang cepat dalam tempo singkat dan setiap
kelompok mempunyai kepentingan sendiri.
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