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Pembahasan Soal
Disusun oleh : Team unsma.com

Team unsma.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi
http://unsma.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2018. Dapatkan akses untuk mendapatkan
latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area apabila akun
Anda sudah kami aktifkan.

1.

Jawab : A
Pembahasan :
Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk
sosial, manusia mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi. Sedangkan, sebagai mahkluk pribadi
manusia, senantiasa memiliki kebutuhan dalam hidupnya dan berusaha untuk memenuhi
kebutuhannya.

2.

Jawab : E
Pembahasan :
Interaksi sosial yang terjadi antar dua individu atau lebih pada hakekatnya merupakan suatu proses
terjadinya aksi dan reaksi. Interaksi sosial dapat terjadinya apabila ada kontak dan komunikasi.

3.

Jawab : B
Pembahasan :
Syarat dalam interaksi sosial adalah adanya kontak dan komunikasi sosial. Berikut ini yang termasuk
komunikasi primer dalam interaksi sosial adalah seseorang berkata pada sahabatnya bahwa hari ini
ada pertandingan sepakbola.

4.

Jawab : C
Pembahasan :
Salah satu fungsi norma hukum bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai pedoman untuk
menertibkan dan menstabilkan kehidupan masyarakat

5.

Jawab : E
Pembahasan :
Nilai (value) adalah anggapan masyarakat tentang sesuatu yang diharapkan, indah, dan benar. Berikut
ini merupakan fungsi nilai, KECUALI ...





petunjuk arah bagi kehidupan manusia
pedoman bagi manusia untuk menentukan pilihan dalam kehidupan
benteng perlindungan untuk mempertahankan nilai-nilai inti dalam kehidupan
pendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik
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6.

Jawab : B
Pembahasan :
Norma pada dasarnya terdiri dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma
hukum. Hal mendasar yang membedakan antara norma hukum dan norma-norma yang lainnya
adalah sanksi. Hal ini dikarenakan norma hukum sanksinya sangat tegas.

7.

Jawab : D
Pembahasan :
Agen sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua :




8.

Sosialisasi primer ialah sosialisasi pertama yang dijalani oleh indinidu semasa kecil dan menjadi
pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan dalam masyarakat. Media sosialisasinya adalah
keluarga
Sosialisasi sekunder adalah merupakan proses berikutnya yang memperkenalkan kepada individu
tersebut sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakat. Medianya adalah teman sepermainan
(peer group), lingkungan kerja, sekolah, media massa dan lain-lainnya.

Jawab : C
Pembahasan :
Proses belajar seorang individu sejak lahir hingga dewasa dalam pergaulan sosial budayauntuk
mendapatkan nilai, norma, dan peran sosial sehingga menjadi orang dewasa yang berguna bagi
masyarakat dinamakan sosialisasi.

9.

Jawab : B
Pembahasan :
Pola dalam sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :



Pola represif adalah pola sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan
yang dilakukan oleh seseorang.
Pola partisipatif adalah pola sosialisasi yang di dalamnya anak diberi apabila berperilaku baik.
Penekannya diletakkan pada interaksi si anak menjadi pusat sosialisasi dan kebutuhannya juga
dianggap penting

10. Jawab : D

Pembahasan :
Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari diantaranya
adalah :






menanamkan atau mempertahankan keyakinan anggota masyarakat akan adanya norma yang
masih berlaku
memberikan penghargaan bagi masyarakat yang patuh pada norma
mempertebal rasa percaya diri dan keberanian membela kebenaran
memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar norma
memberikan contoh-contoh konkret tentang cara-cara bersikap dan bergaul dalam masyarakat
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11. Jawab : E

Pembahasan :
Bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang seperti pemabukatau pecandu narkoba,
maka lambat laun akan memiliki perilaku yang sama. Perilaku menyimpang yang dilakukan pemuda
tersebut disebabkan oleh terjadinya sosialisasi sub budaya menyimpang.

12. Jawab : A

Pembahasan :
Jenis pengendalian sosial yang berbentuk desas-desus dan dapat menyebar secara cepat. Hal ini
mengakibatkan seseorang akan berhati-hati dalam bertingkah laku. Jenis pengendalian sosial
tersebut adalah gosip.

13. Jawab : D

Pembahasan :
Diferensiasi sosial terjadi akibat adanya perbedaan ciri fisik individu dalam masyarakat. Berdasarkan
pernyataan tersebut, berarti penggolongan masyarakat dapat didasarkan atas ras. Ras adalah ciri fisik
yang melekat pada seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir.

14. Jawab : D

Pembahasan :
Berikut ini yang bukan merupakan unsur utama pembentuk struktur sosial adalah





status sosial dalam masyarakat
peran sosial seseorang dalam masyarakat
lembaga sosial dalam masyarakat
kelompok sosial dalam masyarakat

15. Jawab : A

Pembahasan :
Kesimpulan dari gambar adalah :
Kelas atas merupakan kelompok minoritas tetapi memiliki kekuasaan yang besar. Sedangkan kelas
bawah memiliki anggota mayoritas tetapi memiliki kekuasaan yang kecil. Sedangkan kelas menengah
anggotanya lebih banyak dibanding dengan kelas atas dan lebih sedikit dibanding dengan kelas
bawah. Begitupula dengan kekuasaan yang dimilikinya lebih kecil dibanding dengan kelas atas dan
lebih besar dibanding dengan kelas bawah.
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