
TUGAS SOSIOLOGI KEAS X PK MAN 1 SURAKARTA

Petunjuk : 1. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan cara memilih jawaban yang paling tepat
diantara huruf a, b, c,d atau e serta mengisi soal essay

2. Lembar soal mohon dilampirkan dalam jawaban soal
3. Dikumpulkan paling lambat hari sabtu, 28 Mei 2011 jam 12.00 di meja saya
4. Tugas ini sebagai pengganti ulangan, jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya

MATERI : NILAI DAN NORMA SOSIAL

Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara huruf A, B, C dan D atau E!

1. Sesuatu yang dianggap berharga, berguna dan pantas oleh seseorang disebut….
a. Norma c.  habitat e.  tindakan
b. Nilai d.  moral

2. Contoh nilai yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat antara
lain…..
a. gotong royong c.  sikap materialisme e. nepotisme
b. sikap individu d.  konsumerisme

3. Sanksi yang diberikan kepada seseorang bertujuan ….
a. agar si pelaku lebih terkenal
b. dapat meningkatkan gengsi seseorang
c. agar terdapat perubahan tingkah laku
d. membuat rasa malu bagi si pelanggar
e. membuat si pelaku kebal hukum

4. Suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi
pola masyarakat untuk bertindak disebut ….
a. Usage c. adat istiadat e.  custom
b. Volkways d.  mores

5. Norma yang daya pengikatnya lemah adalah ….
a. Volkways d.  usage e.  custom
b. Mores e.  habitat



6. Contoh sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar adat adalah ….
a. Cemoohan c. celaan e. unsur indera manusia
b. hukuman penjara d.  pengucilan dari masyarakat

7. Nilai kebenaran yang berguna bagi rohani manusia bersumber pada ….
a. kepercayaan terhadap suatu agama d.  norma yang berlaku
b. keyakinan diri sendiri e. simbol-simbol kekuasaan
c. perasaan manusia

8. Himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib
dalam suatu masyarakat atau negara adalah….
a. norma kebiasaan c.  norma adat e. norma kesusilaan
b. norma hukum d. norma agama

9. Kehidupan dalam suatu masyarakat akan berjalan tertib dan teratur jika anggota
masyarakat sendiri bertindak sesuai dengan yang diharapkan yaitu berpedoman
pada ….
a. apa yang dikehendaki d. norma yang berlaku
b. kebiasaan yang telah mendarah daging e.simbol-simbol

kekuasaan
c. aturan penguasa

10. Contoh nilai yang mendarah daging di bawah ini adalah ….
a. setiap hari ibu memberi jajan kepada anaknya
b. ayah setiap hari berpesan kepada istri agar menjaga anak-anak dengan

baik
c. seorang prajurit berjuang sampai titik darah penghabisan untuk

mempertahankan dari serangan musuh
d. selamatan tujuh bulan selalu dilaksanakan oleh masyarakat tertentu bagi

wanita hamil anak pertama
e. larangan buang air kecil di sembarang tempat bagi orang-orang yang

beradab
11. Segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia disebut nilai ….

a. Material c.  kerohanian e.  kebenaran
b. Vital d.  kebaikan

12. Nilai-nilai sosial mempunyai fungsi umum, antara lain ….
a. mengukur usaha manusia dalam memperlakukan nilai tersebut
b. mengukur kedudukan seseorang dalam menggunakan nilai tersebut
c. mengarahkan manusia dalam berpikir dan bertingkah laku
d. mengukur seberapa banyak orang yang menganut nilai tersebut
e. merupakan langkah awal bagi manusia untuk memperkuat kekuasaannya



13. Aturan yang dibuat dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan sosial
disebut ….
a. Nilai c.  pandangan hidup e.  kebiasaan
b. adat istiadat d.  norma

14. Dilarang mencuri, membunuh atau memperkosa. Hal tersebut menunjukkan
adanya keterkaitan antara norma yang satu dengan norma yang lain, yaitu … .
a. norma kesopanan dengan norma kebiasaan
b. norma kelakuan dengan norma hukum
c. norma hukum dengan norma agama
d. norma kebiasaan dengan adat istiadat
e. norma agama dengan norma kesopanan

15. Aturan yang umumnya tidak tertulis tetapi tetap dianut oleh masyarakat dan
bagi siapa saja yang melanggar tetap dikenakan sanksi yaitu ….
a. adat istiadat d.  norma hukum
b. norma kesusilaan e.  norma kebiasaan
c. tata kelakuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian nilai menurut Bapak Soerjono Soekanto!
2. Mengapa nilai berhubungan erat dengan kebudayaan masyarakat? Jelaskan!
3. Jelaskan pengertian:

a. nilai dominan
b. nilai mendarah daging
Dan berikan masing-masing contohnya dua buah!

4. Mengapa norma kesopanan pada tiap masyarakat berbeda? Berikan dua
contohnya!

5. Tunjukkan syarat-syarat agar norma dapat berfungsi dengan baik!



MATERI : SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN

1. Proses sosialisasi suatu budaya dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
a. Tahap kedatangan,  pertemuan dan pemantangan
b. Tahap kedatangan, pertemuan dan pematangan
c. Tahap kedatangan, pertemuan dan metamoffosis
d. Tahap kedatangan, pemantapan dan pematangan
e. Tahap kedatangan, metamorfosis, dan pematangan

2. Proses meniru pada masa kanak-kanak dikenal dengan istilah .
a. Play stage
b. Game stage
c. Preparatory stage
d. Individual stage
e. Group stage

3. Proses yang ditempuh seorang individu melalui proses belajar untuk
memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan suatu tindakan
sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya tersebut.
a. sosialisasi
b. asimilasi
c. asosiasi
d. akulturasi
e. adaptasi

4. Fungsi norma dalam proses sosialisasi yaitu sebagai ….
a. alat pendorong
b. alat pengarah
c. alat pengawas
d. alat solidaritas
e. pendukung atau penolak

5. Patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu disebut …..
a. norma
b. adat
c. autarn
d. nilai
e. nilai social



6. Fase preparatory merupakan fase sosialisasi yang terjadi pada masa....
a. orang tua
b. dewasa
c. remaja
d. kanak-kanak
e. bayi

7. Game stage adalah fase sosialisasi yang terjadi pada masa….
a. orang tua
b. dewasa
c. remaja
d. kanak-kanak
e. bayi

8. Yang termasuk media sosialisasi primer adalah ….
a. play group
b. keluarga
c. sekolah
d. tempat kerja
e. media masa

9. Yang termasuk media komunikasi sekunder adalah….
a. play group
b. keluarga
c. sekolah
d. tempat kerja
e. media masa

10.Peranan sekolah dalam proses sosialisasi sangat berhubunganb erat dengan
kepastian ekonomi karena ….
a. semua sekolah dapat menciptakan lapangan pekerjaan
b. sekolah adalah tempat bermain dan belajar
c. sekolah mengajarkan keterampilan dan pengetahuan
d. indikator kemiskinan dan kurangnya sekolah
e. kualitas manusia ditentukan oleh tingkat pendidikannya

11.Proses sosialisasi dalam suatu masyarakat lain, perbedaan ini ditentukan
oleh ….
a. kebudayaan masyarakat
b. kemauan masyarakat
c. hidup sosial masyarakat
d. pendidikan
e. tindakana social



12.Sosialisasi dalam pergaulan merupakan tipe sosialisasi....
a. formal
b. informal
c. material
d. inmaterial
e. primer

13.Sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwewenang merupakan tipe
sosialisasi ….
a. formal
b. informal
c. material
d. inmaterial
e. primer

14.Tahap dimana seorang anak telah memahami peranan orang lain yang lebih
kuat dan mealalui interaksi pula ia mampu memilih peranan yang ia
kehendak disebut
a. play stage
b. game stage
c. generalized stage
d. role taking
e. personality

15.Tahap dimana seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus
dijalankannya, tetapi mengetahui peranan yang dijalankan orang lain dengan
siapa ia berinteraksi adalah ….
a. play stage
b. game stage
c. generalized stage
d. role taking
e. personality

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan pengertian sosialisasi menurut Soerjono Suekanto
2. Jelaskan tahapan proses sosialisasi !
3. Jelaskan situasi kritis yang dialami Remaja pubertas!
4. sebutkan macam-macam sosialisasi partisipati !
5. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pola sosialisasi Represif !



MATERI : PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara huruf a, b, c, d dan e
1. Tujuan pengendalian sosial dapat tercapai antara lain dengan cara ….

a. intimidasi
b. sosialisasi
c. ekulturasi
d. akulturasi
e. internalisasi

2. Seorang polisi memberhentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan
kemudian menindak yang melanggar. Pengendalian sosial ini disebut
pengendalian ….
a. preventif
b. regresif
c. persuatif
d. koersif
e. represif

3. Cara yang dipergunakan masyarakat untuk menerbitkan anggotanya yang
membangkang adalah pengertian pengendalian sosial menurut.
a. Berger
b. Raucek
c. Durkheim
d. Bruce J. Cohen
e. Talcott Parson

4. Pengendalian sosial akan dapat terwujud dan mampu membawa
ketentraman jika ….
a. Tekanan dari pemerintah kuat berdasarkan hukum
b. Kekuasaan negara otoriter dan menekan
c. Masyarakat berusaha mematuhi norma secara sadar
d. Pelanggaran dapat ditindak dengan tegas
e. Para pejabat dapat memberikan keteladanan

5. Akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalagunaan narkotik adalah
a. kondisi fisik yang sehat
b. meningkatnya daya tubuh yang kondunsif
c. menimbulkan tindakan kriminal
d. menumbuhkan harga diri sipemakai
e. semakin termotivasi dalam hidup



6. Baik di masyarakat maupun di sekolah sering disampaikan bahaya
merokok. Hal itu merupakan cara pengendalian yang ….
a. persuasif
b. koersif
c. kompulsif
d. pervasi
e. kurasif

7. Dewan guru mengumpulkan dan menindak siswa-siswa yang terlibat
perkelahian, Tindakan ini termasuk pengawasan dari :
a. Kelompok terhadap individu
b. Kelompok tehadap kelompok
c. Masyarakat terhadap masyarakat
d. Lembaga terhadap kelompok
e. Institusi terhadap kelompok

8. Bentuk pengendalian sosial yang paling efektif antara lain lewat lembaga
pendidikan formal atau sekolah sebab.
a. dapat mengenyampingkan peranan orang tua
b. dapat bertindak tanpa campur tangan orang tua
c. sanksinya tegas jika melakukan perlawanan
d. disosialisasikan secara bertahap dan sistematis
e. sekolah adalah lembaga yang independen

9. Pengendalian sosial dengan cara meminta bantuan kepada orang lain
yang dapat dianggap mampu mengatasi masalah disebut dengan
istilah….
a. Ostratisme
b. Fraundulens
c. Intimidasi
d. Provokasi
e. Kolaborasi

10.Bentuk pengendalian sosial yang bersifat non institusional biasanya
berupa....
a. ejekan, penghargaan, dan gosip
b. intimidasi, tekanan dan cemoohan
c. cemooh, gosip, dan dikucilkan
d. tertawaan, intimidasi
e. Tertawaan, intimidasi, dan dibuang



B. Jawablah pertanyaan di bawah ini singkat dan tepat !
1. Apakah pengendalian sosial itu ?
2. Jelaskan pengendalian non formal?
3. Jelaskan pengendalian formal?
4. Jelaskan tujuan pengendalian sosial dalam masyarakat!
5. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan

represif. Jelaskan!

SELAMAT MENGERJAKAN DAN SUKSES BUAT KALIAN !!!


