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---ooOoo-Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Mac Iver mengatakan perubahan sosial adalah
perubahan yang terjadi dalam hubunganhubungan sosial atau perubahan terhadap
keseimbangan-keseimbangan hubungan sosiai
tersebut.
Definisi
perubahan
tersebut
menjelaskan tentang ....
A. sebab perubahan
B. dampak pembahan
C. aspek perubahan
D. bentuk perubahan
E. dasar perubahan

4. Keberadaan Banjir Kanal Timur (BKT)
membawa dampak positif bagi masyarakat
sekitar
dan
meningkatkan
pendapatan
masyarakat sekitarnya melalui usaha jasa dan
perdagangan. Ditinjau dari bentuknya, maka
perubahan sosial tersebut termasuk ....
A. besar
B. cepat
C. progres
D. evolusi
E. dikehendaki

2. Samuel Koenig berpendapat bahwa perubahan
sosial merupakan modifikasi-modifikasi yang
terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia
baik karena faktor intern maupun ekstern.
Makna yang terkandung dari pendapat
tersebut, bahwa perubahan sosial ....
A. berlangsung pada masyarakat yang
mengalami konflik
B. hanya dapat terjadi pada kelompok sosial
masyarakat tertentu
C. mempengaruhi kelompok masyarakat di
luar wilayahnya
D. merupakan pembaharuan dari yang sudah
ada karena berbagai faktor penyebab
E. terjadi karena ada gesekan faktor eksternal
dan internal secara bersamaan

5. Pendidikan gratis sampai jenjang SMA dan
Kartu Jakarta Sehat (KJS) membawa dampak
pada rendahnya angka anak putus sekolah dan
terjaminnya kesehatan masyarakat marjinal di
DKI Jakarta sesuai program kerja gubernur.
Dilihat dari bentuknya, maka perubahan sosial
tersebut termasuk bentuk perubahan .....
A. besar
B. cepat
C. evolutif
D. revolutif
E. dikehendaki

3. Contoh dari dari perubahan lambat/evolusi
antara lain ….
A. penggantian model pakaian setiap tahun
B. penggunaan traktor sebagai alat bajak
tanah
C. penyelenggaraan pesta perkawinan secara
adat.
D. penggunaan IPTEK di Negara sedang
berkembang
E. proses diterimanya peranan wanita dalam
pemerintahan

6. Contoh perubahan sosial yang membawa
kemajuan adalah ....
A. dengan adanya traktor mengurangi jumlah
tenaga kerja
B. adanya televisi menimbulkan pola
interaksi lebih besar
C. munculnya
kebebasan
menyebabkan
terjadinya demonstrasi
D. banyaknya iklan di media elektronik
menimbulkan pola konsumtif
E. dengan adanya listrik masuk desa motivasi
belajar menjadi meningkat
7. Warga masyarakat perkotaan cenderung lebih
terbuka. Mereka sudah biasa berinteraksi dan
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bekerja sama dengan orang lain yang berbeda
suku, ras, dan agama. Dampak positif dan
proses mutual akulturasi tersebut adalah ....
A. mempercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi sentimen kelompok
primordial
D. memudarkan identitas kepribadian
individu
E. mendorong homogenitas masyarakat luas
8. Perkembangan teknologi membawa dampak
pada perubahan gaya hidup terutama di
kalangan lemaja. Dilihat dari iaktor internal
terjadinya perubahan sosial, maka perubahan
sosial pada deskripsi tersebut disebabkan oleh
faktor ....
A. Konflik
B. Demografi
C. sub budaya
D. difusi budaya
E. penemuan baru
9. Kebijakan larangan ekspor bahan kayu mentah
dapat mendorong industri mebel dalam negeri.
Para pengrajin mebel dapat menjual produk
mebel dengan harga tinggi. Kebijakan sektor
industri tersebut bertujuan untuk ....
A. mendapatkan nilai tambah
B. memperoleh fasilitas mewah
C. membangun masyarakat baru
D. menjaga keteraturan ekonomi
E. menciptakan kehidupan praktis
10. Saya tidak menyangka kalau daerah lahan
pertanian produktif ini telah berubah menjadi
pemukiman yang padat,” demikian Pak Sani
berujar.
Pernyataan tersebut menunjukkan pembahan
sosial karena adanya dorongan faktor ....
A. perkembangan kebutuhan dasar
B. pertumbuhan jumlah penduduk
C. perubahan lingkungan alam
D. kegiatan penemuan baru
E. kebijakan pemerintah
11. Perhatikan beberapa fakta sosial berikut …..
1) Bertambah dan berkurangnya penduduk
2) Konflik dan peperangan antar negara
3) Adanya discovery dan invention
4) Bencana alam berkepanjangan
5) Revolusi atau pemberontakan
Yang merupakan faktor pendorong secara
internal terjadinya perubahan sosial yaitu….
A. (1), (2), dan (3)
D. (2), (3), dan (4)
B. (1), (2), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)
C. (1), (3), dan (5)

12. Perubahan sosial merupakan perubahan yang
terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat.
Definisi tersebut menjelaskan tentang .....
A. arti perubahan
B. pola perubahan
C. sebab perubahan
D. tujuan perubahan
E. unsur yang berubah
13. Program rehabilitasi Kabupaten Bantul di
Daerah Istimewa Yogyakarta pasca gempa
tahun 2006 disusun sedemikian rupa dengan
melibatkan
berbagai
pihak
terrnasuk
pemerintah pusat. Dilihat dari rekayasa yang
dilakukan oleh berbagai pihak itu, contoh
kasus tersebut mencerminkan bentuk
perubahan sosial ....
A. evolusi
B. revolusi
C. direncanakan
D. tidak dikehendaki
E. besar pengaruhnya
14. Semakin menipis dan mahalnya bahan bakar
minyak bumi mendorong masyarakat dunia
melakukan inovasi. Salah satu inovasi tersebut
dengan merintis pembuatan kendaraan dengan
memanfaatkan tenaga surya. Contoh di atas
menunjukkan
perubahan
sosial
yang
disebabkan oleh faktor….
A. kemampuan internal
B. Pengaruh eksternal
C. budaya masyarakat
D. lingkungan alam
E. dinamika sosial
15. Pola interaksi masyarakat berubah seiring
pembahan teknologi komunikasi. Dahulu surat
yang dikirim oleh kurir atau pos menjadi cara
paling baik untuk berkomunikasi jarak jauh.
Kemudian berkembang menggunakan telepon
kabel,
telepon
seluler,
email,
chat,
teleconference dan seterusnya. Kini, jarak
antarwilayah sudah serasa makin dekat dengan
teknologi. Pola pikir masyarakat menjadi kian
maju, bertindak praktis , efektif dan efisien.
Dari arah perubahannya, contoh tersebut
menggambarkan perubahan ....
A. evolusi linear
B. evolusi siklus
C. revolusi komunikasi
D. modernisasi budaya
E. industrialisasi informasi
16. Faktor dominan yang mendorong timbulnya
modernisasi adalah.....
A. Lingkungan kekotaan
B. Komunikasi massa
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C. Reformasi social
D. Revolusi social
E. Pendidikan
17. Contoh modernisasi dalam masyarakat yang
berkaitan dengan pola perilaku adalah.....
A. Memakai pakaian yang serba minim
B. Berfikir rasional dan mendukung
kemajuan iptek
C. Mengadakan pesta ulang tahun dengan
mewah
D. Menyapa orang tua dengan mami dan papi
E. Mengutamakan uang dan barang
18. Hubungan efisiensi dengan produktifitas
sangat erat karena.....
A. Kegilaan kerja dari masyarakat
B. Efisiensi dilandasi disiplin yang tinggi
C. Hasil yang diinginkan sangat maksimal
D. Produktivitas yang tinggi dan disiplin yang
kuat
E. Tanpa ada efisiensi kerja tidak mungkin
produksi maksimal
19. Modernisasi
merupakan
fase
menuju
industrialisasi karena didalamnya terdapat
perubahan...
A. peperangan
B. pola pikir
C. identitas
D. fungsi
E. status
20. Perhatikan contoh modernisasi berikut:
1) industri pesawat terbang nusantara milik
bangsa Indonesia.
2) Penelitian di ITB menghasilkan efisiensi
bahan bakar
3) Penggunaan alat pertanian oleh masyarakat
yang ikut transmigrasi
4) Fakultas kedokteran UI menetapkan
penataan rumah sakit
Dari contoh tersebut hubungan antara ilmu
pengetahuan dan teknologi terdapat pada
nomor.....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 5
21. Faktor pendorong modernisasi yang dapat
menghasilkan nilai tambah adalah keinginan....
A. Hidup praktis dan nyaman
B. Menghasilkan barang bermutu
C. Meningkatkan efisiensi kerja
D. Dapat bersaing dengan bangsa lain
E. Mengurangi keterbelakangan dan

kemiskinan
22. Salah satu syarat modernisasi adalah tingkat
organisasi yang tinggi. Maksudnya adalah…..
A. Terciptanya disiplin
B. Hilangnya suasana santai
C. Adanya garis-garis komando
D. Mudahnya mendapatkan data
E. Lahirnya birokrasi yang rumit
23. Perbedaan modernisasi dan westernisasi dapat
dilihat pada aspek tertentu dari masyarakat
yaitu....
A. Bahasa
B. Kesenian
C. Organisasi
D. Pola perilaku
E. Ilmu pengetahuan
24. Dorongan masyarkat untuk modernisasi adalah
pendidikan karena melalui pendidikan dapat
dikembangkan unsur utama dalam
modernisasi yaitu…..
A. Sistem teknologi
B. Sistem distribusi hasil
C. Sistem organisasi social
D. Sistem mata pencaharian
E. Sistem produksi dan konsumsi
25. Contoh terwujudnya modernisasi dalam bidang
ekonomi adalah…..
A. Timbulnya konglomerat
B. Banyaknya penggusuran
C. Lahirnya berbagai industri
D. Para pengusaha semakin kaya
E. Banyaknya protes masyarakat
26. Sebagai kota besar, Jakarta menjadi tujuan
urbanisasi. Proses urbanisasi membawa
dampak pada terjadinya masalah sosial di
perkotaan, seperti pengangguran dan tingkat
kriminalitas yang tinggi. Berdasarkan uraian
tersebut dapat disimpulkan, bahwa perubahan
sosial yang terjadi disebabkan oleh faktor .....
A. demografi
B. difusi budaya
C. patologi sosial
D. penemuan baru
E. pergaulan sosial
27. Warga masyarakat perkotaan cenderung lebih
terbuka. Mereka sudah biasa berinteraksi dan
bekerja sama dengan orang lain yang berbeda
suku, ras, dan agama. Dampak positif dari
proses mutual akulturasi tersebut adalah ....
A. mempercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi
sentimen
kelompok
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primordial
D. memudarkan
identitas
kepribadian
individu
E. mendorong homogenitas masyarakat luas
28. Program internet masuk desa, membawa
banyak perubahan perilaku pada masyarakat
desa terutama remaja di pedesaan. Dampak
positif program tersebut pada perilaku remaja
adalah ....
A. menukar informasi antar warga desa
B. anak muda pedesaan menjadi konsumtif
C. kehidupan di pedesaan menjadi sejahtera
D. wawasan anak desa menjadi berkembang
negatif
E. daya kritis anak desa menjadi lebih tinggi
terhadap desanya
29. Perkembangan teknologi pertanian yang
awalnya menggunakan tenaga hewan
berkembang ke arah yang lebih maju dengan
teknologi traktor. Modernisasi pertanian
tersebut bertujuan untuk ....
A. meningkatkan hasil produksi pertanian
masyarakat
B. mengurangi resiko sakit terhadap hewan
peliharaannya
C. meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dalam pekerjaan
D. mempermudah dalam menyelesaikan
pekerjaan
E. mengurangi biaya produksi dalam
pengelolaan pertanian
30. Perkembangan teknologi informasi
berpengaruh terhadap modernisasi yang
terjadi di masyarakat. Salah satu contoh
modernisasi tersebut adalah .....
A. berkembangnya tradisionalitas
B. meningkatnya produktifitas
C. terhambatnya mobilitas
D. tumbuhnya komunitas
E. menurunnya primodial
31. Sebagian remaja kota lebih senang makan
ayam goreng di sebuah restoran waralaba dari
luar negeri. Mereka merasa rendah diri,
kurang prestise apabila tidak makan
direstoran tersebut. Gejala globalisasi
tersebut berdampak negatif karena ….
A. menjual makanan asing
B. menambah pengeluaran
C. menurunkan status sosial
D. memperkuat investasi asing
E. menghilangkan jati diri bangsa
32. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang
dapat mensejahterakan rakyatnya dengan cara

peningkatan di segala segi kehidupan melalui
proses modernisasi. Hal itu sesuai dengan
manfaat modernisasi yaitu mendapatkan .....
A. teknologi baru
B. informasi populer
C. keteraturan masyarakat
D. kehidupan yang nyaman
E. wawasan pengetahuan umum
33. Suatu kondisi dimana terdapat distribusi yang
tidak
merata
(ketidak
adilan
dan
ketidaksetaraan) yang dialami oleh individu
dan kelompok yang dianggap penting dalam
suatu masyarakat disebut....
A. Kemiskinan sosial
B. Kesenjangan sosial
C. Keterbelakangan sosial
D. Marginalisasi sosial
E. Perbedaan sosial
34. Perhatikan hal-hal berikut ini !
1) Perbedaan etnis dan budaya
2) perbedaan kandungan Sumber Daya Alam
3) perbedaan kondisi demografis
4) perbedaan profesi
Yang merupakan faktor penyebab
ketimpangan sosial adalah ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan3
E. 3 dan 4
35. Sebuah teori ketimpangan global yang
menganggap bahwa ketergantungan sebagai
akibat suatu sistem kapitalis internasional
yang dominan (yang berbentuk perusahaanperusahaan multinasional) dan bersekutu
dengan elite lokasi di dunia ketiga yang
menggunakan kelebihan mereka yang
istimewa untuk mempertahankan kedudukan
mereka, adalah teori ....
A. Teori konflik
B. Teori struktural
C. Teori kolonialisme
D. Teori ketergantungan
E. Teori fungsionalis
36. Ketimpangan global yang menganggap bahwa
ketimpangan sebagai akibat dari kelompok
dengan kekuatan mendominasi kelompok
yang kurang kuat. Mereka percaya bahwa
kesenjangan
sosial
mencegah
dan
menghambat kemajuan masyarakat karena
mereka yang berkuasa akan menindas orangorang tak berdaya. Adalah teori ....
A. Ketergantungan
B. Kolonialisme
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C. Fungsionalis
D. Struktural
E. Konflik
37. Faktor penyebab ketimpanan sosial yang
berkaitan erat dengan tata kelola yang
merupakan kebijakan dalam menangani
masyarakat,baik yang bersifat legal formal
maupun kebijakan – kebijakan dalam
pelaksanaannya, disebut faktor .....
A. faktor pemerintahan
B. faktor manajemen
C. faktor struktural
D. faktor kultural
E. faktor personal
38. Faktor penyebab ketimpanan sosial yang
dengan sifat atau karakter masyarakat dalam
melaksanakan kehidupannya, apakah ia malas
atau rajin , ulet atau mudah menyerah, jujur
atau menghalalkan berbagai cara, suka
berkompetisi atau menerima apa adanya, dan
seterusnya disebut faktor ....
A. faktor skill
B. faktor kultural
C. faktor personal
D. faktor orientasi
E. faktor struktural
39. Berdasarkan data Bank Dunia, sebuah negara
mempunyai Koefisien Gini (Gini Ratio) yang
menunjukkan angka 0,2. Dari angka koefisien
tersebut
dapat dibaca bahwa negara
tersebut....
A. mempunyai tingkat kesenjangan yang
tinggi
B. mempunyai tingkat kesenjangan yang
rendah
C. mempunyai tingkat pendapatan yang
tinggi
D. mempunyai distribusi pendapatan yang
umum
E. mempunyai harapan hidup yang tinggi
40. Perhatikan hal-hal berikut ini !
1) ketimpangan antar golongan
2) ketimpangan status sosial
3) ketimpangan pendapatan kaya - miskin
4) ketimpangan akses kesehatan
5) ketimpangan akses pendidikan
Yang merupakan bentuk-bentuk ketimpangan
sosial yang paling menonjol di Indonesia dan
segera perlu diatasi adalah ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 3 dan 4
E. 3, 4 dan 5

41. Diantara pernyataan di bawah ini merupakan
upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi
ketimpangan sosial di masyarakat antara
lain...
A. Isolasi sosial, mobilitas sosial dan
menciptakan peluang kerja
B. Peningkatan kualitas penduduk, isolasi
sosial dan mobilitas sosial
C. Menciptakan peluang kerja, isolasi sosial
dan peningkatan kualitas penduduk
D. Peningkatan kualitas penduduk, mobilitas
sosial dan penguatan kelompok elit
E. Peningkatan kualitas penduduk, mobilitas
sosial dan menciptakan peluang kerja
42. Pemerintah berusaha memprogramkan
pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan
kemudahan lainnya bagi seluruh rakyat.
Walaupun belum berhasil, hal ini merupakan
salah satu usaha dalam mengatasi....
A. ketimpangan sosial
B. kesetaraan sosial
C. konflik sosial
D. kompetisi sosial
E. kegoncangan sosial.
43. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Jarak yang ada di tengah masyarakat
karena perbedaan status sosial ekonomi
dan budaya.
2) Jarak tempat tinggal masyarakat yang
disebabkan perbedaan kawasan dengan
kategori strategis dan tidak strategis
3) Perbedaan status sosial yang membuat
hubungan antara masyarakat menjadi
renggang karena mempunyai kegiatan
yang berbeda
4) Perbedaan status sosial, ekonomi, dan
budaya yang terjadi antara masyarakat
pada suatu daerah tertentu
5) Perbedaan status sosial sehingga
mengakibatkan perbedaan tingkat
kepemilikan kegemaran yang mewarnai
kegiatan mereka
Dari pernyataan tersebut yang sepadan dengan
ketimpangan sosial adalah....
A. 1 dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 4
D. 2 dan 5
E. 3 dan 5
44. Berikut ini faktor eksternal yang
mengakibatkan kesenjangan sosial....
A. Sumber daya manusia rendah
B. Ketidakmampuan secara fisik
C. Birokrasi yang kaku
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D. Sumber daya alam
E. Keterbelakangan masyarakat
45. Perkembangan supermarket saat ini semakin
pesat. Terlihat dari jangkauannya sampai
kota-kota kecil. Hal ini membuat pedagang
kecil tersaingi, sementara pedagang besar
lebih eksis. Kondisi demikian dapatlah kita
simpulkan telah terjadi perubahan yang
dipengaruhi oleh...
A. Budaya lama
B. Budaya baru
C. Materialisme
D. Era globalisasi
E. Konsumerisme
46. Di antara negara berkembang sering
mengalami ketergantungan kepada negara
maju. Menjadi asing di negeri sendiri dalam
mengolah sumber daya alam karena adanya
kerja sama dengan negara lain. Kasus tersebut
bisa terjadi disebabkan karena...
A. Rendahnya SDM
B. Terbatasnya SDM
C. Besarnya angka buta huruf
D. Tingginya angka kelahiran
E. Besarnya angka pertumbuhan
47. Untuk menjaga eksistensi bangsa terhadap
kemampuan sendiri, maka setiap negara
membuat slogan-slogan seperti "cintailah
produk dalam negeri", hal ini dalam rangka....
A. Membatasi liberalisasi perekonomian
B. Memperbanyak produk sendiri
C. Menciptakan kreativitas kerja
D. Mendorong ekonomi kreatif
E. Mengatur peluang pasar
48. Pemerintah berusaha memprogramkan
pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan

kemudahan lainnya bagi seluruh rakyat.
Walaupun belum berhasil, hal ini merupakan
salah satu usaha dalam mengisi....
A. Ketidaksamaan sosial
B. Ketimpangan sosial
C. Kompetisi sosial
D. Konflik sosial
E. Jejaring sosial
49. Pernyataan berikut menunjukkan ketimpangan
sosial yang menyangkut kegiatan sehari-hari
yaitu....
A. Perbandingan antara jumlah kendaraan
dengan sarana jalan
B. Perbandingan pengguna kendaraan umum
dengan kendaraan pribadi
C. Perbedaan pejalan kaki dengan pengguna
kendaraan umum
D. Kesepadanan antara jumlah kendaraan
dengan sarana jalan
E. Kesepadanan antara jumlah pengguna
kendaraan umum dengan kendaraan
pribadi
50. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Kelompok gelandangan dan pengemis di
Jakarta meningkat
2) Pemukiman kumuh di antara gedung
tinggi
3) Pesatnya pemekaran kota Jabodetabek
4) Munculnya sentra-sentra ekonomi di
sekitar Jakarta
Pernyataan tersebut yang menunjukkan
ketimpangan sosial adalah....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 5
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 4 dan 5
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