UAS Genap 11 iis - Sosiologi
CBT kelas XI Genap

MULTIPLE CHOICE

	1.	Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus saling membantu satu sama lainnya agar tercipta hubungan yang harmonis. Berdasarkan dari uraian tersebut maka dikenal istilah ....
a.
integrasi bangsa
b.
integrasi sosial
c.
integrasi nasional
d.
integrasi koersif
e.
integrasi fungsional


ANS:	B	PTS:	1

	2.	Integrasi sosial dapat terwujud apabila ....
a.
setiap individu dalam suatu masyarakat dapat mengendalikan prasangka sehingga tidak terjadi konflik
b.
masyarakat dapat bersatu
c.
setiap individu memiliki tujuan yang sama 
d.
individu yang berada dalam kelompok melakukan kerjasama untk kemajuan kelompoknya
e.
setiap kelompok memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya


ANS:	B	PTS:	1

	3.	Integrasi osisla adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan yang serasi. Apabila integrasi dapat terjalin dengan baik, maka ....
a.
menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat
b.
tercapai tujuan bersama 
c.
meningkatkan kesejahteraan individu dalam kelompoknya
d.
menimbulkan masalah baru di masyarakat
e.
terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera 


ANS:	B	PTS:	1

	4.	Salah satu contoh wujud integrasi sosial yang ada di masyarakat ditunjukkan pada ....
a.
Made makan di depan Amin yang sedang berpuasa
b.
Mita belajar kelompok dengan Ani
c.
Tono memberikan kesempatan kepada Thomas untuk melakukan ibadah di Gereja
d.
Anita menjenguk Firman yang sedang sakit
e.
Fikri dan Adi bermain futsal bersama 


ANS:	C	PTS:	1

	5.	Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga diperlukan suatu .... untuk mendorong terciptanya integrasi sosial.
a.
tujuan bersama
b.
kerja sama antara satu dengan lainnya
c.
kesepakatan dalam anggota lainnya
d.
pemahaman antarindividu
e.
keseriusan dalam kelompok


ANS:	B	PTS:	1

	6.	Perhatikan pernyataan  berikut ini dengan seksama!
1) Adanya semangat gotong royong
2) Adanya persamaan kebudayaan 
3) Adanya sikap terbuka pada perubahan
4) Adanya tuntutan kebutuhan
5) Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial
6) Adanya sikap saling menghargai dan toleransi
Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan faktor pendorong integrasi sosial yang berasal dari dalam individu ditunjukkan nomor ....
a.
1), 2) dan 3)
b.
1), 3) dan 5)
c.
1), 4) dan 5)
d.
2), 4) dan 6)
e.
4), 5) dan 6)


ANS:	C	PTS:	1

	7.	Dalam proses integrasi sosial, akomodasi menunjukkan suatu keadaan. Hal ini berarti bahwa ....
a.
adanya usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan di masyarakat
b.
adanya  kesepakatan anatara kedua belah pihak yang bersengketa
c.
adanya hubungan sosial di lingkungan masyarakat
d.
adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial
e.
individu atau kelompok saling melakukan kerja sama 


ANS:	A	PTS:	1

	8.	Berikut ini  yang menunjukkan hasil dari proses asimilasi yaitu ....
a.
munculnya perpecahan dalam kelompok
b.
adanya kesenjangan antar individu
c.
munculnya kelompok baru untuk menguasai kelompok minoritas
d.
semakin tipisnya perbedaan antarindividu dalam kelompok sosial
e.
adanya ikatan yang kuat antaranggota kelompok


ANS:	C	PTS:	1

	9.	Cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini!
1) Adanya musuh bersama dari luar
2) Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
3) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
4) Terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial
5) Perasaan in-group yang kuat
6) Adanya perbedaan antarkelompok
Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan faktor penghambat asimilasi ditunjukkan oleh nomor ....
a.
1), 3) dan 5)
b.
1), 2) dan 3)
c.
2), 4) dan 6)
d.
3), 4) dan 5)
e.
4), 5) dan 6)


ANS:	E	PTS:	1

	10.	Berikut ini yang menjadi latar belakang munculnya integrasi normatif ialah ....
a.
adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat
b.
adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat
c.
adanya kekuasaan dari penguasa 
d.
adanya keinginan untuk menciptakan kehidupan yang damai
e.
adanya keinginan individu untuk meningkatkan kemakmuran kelompoknya


ANS:	A	PTS:	1

	11.	Salah satu bentuk integrasi sosial ialah integrasi koersif. Integrasi ini dilakukan dengan cara ....
a.
mematuhi norma yang berlaku di masyarakat 
b.
mengutamakan kepentingan kelompok dari apada individu
c.
menerapkam kekerasan
d.
saling bekerja sama
e.
saling memahami perbedaan yang ada 


ANS:	C	PTS:	1

	12.	Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan dapat menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan ...
a.
setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dan belum tentu cocok dengan budaya daerah lainnya
b.
setiap daerah memiliki tradisi yang unik dan berbeda dengan lainnya 
c.
adanya kesadaran dalam anggota kelompok untuk saling menghargai sesama
d.
adanya pihak ketiga yang menjadi penengah
e.
kedua kelompok telah melebur menjadi satu dan membentuk sesuatu yang baru 


ANS:	A	PTS:	1

	13.	Dalam integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Di bawah ini yang menunjukkan integrasi tersebut, yaitu ....
a.
suku Bugis sebagai nelayan dan suku Minang sebagai pedagang yang menjual hasil laut
b.
Anita melakukan kerja sama dengan Friska untuk membuat kerajianan dari daur ulang 
c.
suku pedalaman Sulawesi pandai berkebun
d.
suku Sunda bekerja sama dengan suku Jawa untuk mempererat antara kedua suku tersebut
e.
Mira membantu Kadek belajar tentang tradisi Jawa


ANS:	A	PTS:	1

	14.	Adanya amalgamasi di lingkungan masyarakat dapat menghilangkan masyarakat dapat menghilangkan pertentangan yang ada dalam kelompok sosial. Hal ini dikarenakan .....
a.
di antara kedua kelompok tersebut terjalin hubungan sosial yang erat
b.
adanya tujuan yang ingin  dicapai 
c.
adanya kesadaran dalam anggota kelompok untuk saling menghargai sesama
d.
adanya pihak ketiga yang menjadi penegah
e.
kedua kelompok telah melebur menjadi satu dan membentuk sesusatu yang baru 


ANS:	E	PTS:	1

	15.	Manusia selalu dihadapi oleh perkembangan zaman yang setiap hari selalu mengalami perubahan. Hal ini juga mempengaruhi integrasi di lingkungan masyarakat, karena ....
a.
dapat menimbulkan konflik di lingkungan masmyarakat 
b.
adanya keinginan individu untuk lebih baik di masyarakat
c.
dapat mendorong seseorang untuk memahami perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar
d.
adanya dorongan untuk berkembang dan membaur dengan kelompok lain
e.
dapat meningkatkan solidaritas kelompok


ANS:	D	PTS:	1

	16.	Perhatikan pernyataan berikut dengan sungguh-sungguh!
1) Masyarakat yang sifatnya heterogen
2) Adanya keonsensus nilai dalam masyarakat
3) Wilayah  Indonesia yang luas 
4) Adanya tantangan dari pihak luar
5) Adanya ketidakmerataan pembangunan
Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan faktor penghambat integrasi sosial ditunjukkan oleh nomor ....
a.
1), 2) dan 3)
b.
1), 3) dan 5)
c.
1), 4) dan 5)
d.
2), 3) dan 4)
e.
3), 4) dan 5)


ANS:	E	PTS:	1

	17.	Penyesuaian berbagai unsur dalam masyarakat sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan bulat adalah pengertian dari ....
a.
konsolidasi
b.
integrasi
c.
etnosentrisme
d.
reintegrasi
e.
solidaritas


ANS:	B	PTS:	1

	18.	Dalam kelompok yang tingkat kemajemukannya tinggi, integrasi sosial ....
a.
cepat hilang 
b.
bergantung pada setiap individu
c.
tidak bergantung pada setiap individu
d.
sulit dicapai dalam waktu yang relatif singkat
e.
mudah dicapai


ANS:	D	PTS:	1

	19.	Bentuk integrasi yang terjadi akibat kaidah-kaidah dalam masyarakat adalah ....
a.
integrasi koersif
b.
integrasi fungsional
c.
integrasi sekunder
d.
integrasi primer
e.
integrasi normative


ANS:	E	PTS:	1

	20.	Perkawinan campur antara dua orang dengan latar belakang buadaya yang berbeda adalah ....
a.
asimilasi
b.
inkulturasi
c.
reintegrasi
d.
amalgamasi
e.
anomie


ANS:	D	PTS:	1

	21.	Integrasi koersif terbentuk berdasarkan ....
a.
ekonomi masyarakat
b.
fungsinya dalam masyarakat
c.
kekuasaan penguasa
d.
gejolak politik suatu negara
e.
kebudayaan masyarakat setempat


ANS:	C	PTS:	1

	22.	Gerakan separatisme yang sempat bergejolak di wilayah Indonesia seperti GAM, RMS, OPM dapat mengakibatkan .... 
a.
inkulturasi sosial
b.
disintegrasi sosial
c.
integrasi sosial
d.
asimilasi
e.
akulturasi


ANS:	B	PTS:	1

	23.	Arif Nasution, Teuku Ismail, Amien Rais, Taufik Ratu Cosina yang masing-masing berasal dari daerah-daerah dapat duduk bersama-sama menjadi anggota Panitia Musyawarah Nasional dari suatu organisasi islam. Kalimat diatas menunjukkan ....
a.
interseksi
b.
etnosentrisme
c.
konsolidasi
d.
politik aliran
e.
aliran politik


ANS:	A	PTS:	1

	24.	Integrasi dalam masyarakat dapat terwujud jika ....
a.
politik aliran berkembang subur dengan semangat dominasi
b.
penguasa memperhatikan golongan dominan sebagai pengendali
c.
pengendalian prasangka buruk terhadap individu/golongan
d.
penguasa mampu mengendalikan prasangka dan dominasi
e.
adanya dominasi tanpa paksaan dan etnosentrisme


ANS:	D	PTS:	1

	25.	Integrasi nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat mejemuk, apabila ....
a.
masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama
b.
cara berpikir anggota masyarakat relatif sama 
c.
pola dan gaya hidup masyarakat seragam
d.
keseimbangan dalam bermasyarakat dipelihara
e.
para pemimpin dapat menyalurkan aspirasi masyarakat


ANS:	D	PTS:	1

	26.	Perhatikan pernyataan berikut dengan seksama!
1) Masyarakat yang sifatnya heterogen
2) Adanya konsensus nilai dalam masyarakat
3) Wilayah Indonesia yang luas
4) Adanya tantangan dari pihak luar 
5) Adanya ketidakmerataan pembangunan 
Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan faktor penghambat integrasi sosial ditunjukkan oleh nmor ....
a.
1), 2) dan 3)
b.
1), 3) dan 5)
c.
1), 4) dan 5)
d.
2), 3) dan 4)
e.
3), 4) dan 5)


ANS:	B	PTS:	1

	27.	Faktor-faktor yang mempengaruhi laju integrasi sosial adalah ....
a.
ukuran kelompok, efektivitas komunikasi, mobilitas geografis dan hegemonitas kelompok
b.
ukuran kelompok, besar wilayah, bentuk geografis, mobilitas geografis
c.
besar wilayah, efektivitas komunikasi, mobilitas geografis, hegemonitas kelompok
d.
hegemonitas kelompok, mobilitas geografis, efektivitas komunikasi, bentuk geografis
e.
bentuk geografis, hegemonitas kelompok, mobilitas geografis, besar wilayah


ANS:	A	PTS:	1

	28.	Suatu organisasi politik memiliki anggota dari berbagai kelompok ras, etnis dan agama, sehingga mendorong adanya kerja sama lintas kelompok. Bentuk interseksi keanggotaan tersebut akan mempercepat proses integrasi nasional karena ....
a.
Menjadi partai politik baru
b.
Membentuk partai politik aliran
c.
Muncul solidaritas antarkelompok
d.
Menghilangkan latarbelakang politik
e.
Mengedepankan kepentingan politik


ANS:	C	PTS:	1

	29.	Salah satu kemajemukan di indonesia adalah kemajemukan di bidang pekerjaan atau profesi. Di dalam masyarakat kota yang heterogen terdapat diferensiasi dan spesialisasi pekerjaan. Mereka yang ada dalam kelompok pekerjaan yang terdiferensiasi dan terspesialisasi tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam mendukung kelangsungan hidup di kelompok tersebut. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial dalam deskripsi tersebut adalah ....
a.
perilaku primordial
b.
perkembangan ekonomi
c.
Bhineka Tunggal Ika
d.
homogenitas kelompok
e.
efisiensi komunikasi


ANS:	E	PTS:	1

	30.	Masyarakat multikultural di Indonesia memiliki keberagaman dalam elemen sosial budaya. Penyatuan dua budaya yang berbeda dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya ....
a.
interaksi sosia
b.
asimilasi budaya
c.
persamaan unsur buday
d.
keterbukaan antarbudaya
e.
diferensiasi sosia


ANS:	B	PTS:	1

	31.	Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia membuat negeri ini rentan terhadap konflik horizontal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong proses integrasi sosial, dapat dilakukan dengan ....
a.
mengembangkan pemahaman budaya kelompok lain
b.
melaksanakan perkawinan masal antarkelompok
c.
menghargai kekayaan kelompok lain
d.
menjaga nilai budaya masyarakat
e.
menanamkan semangat berkarya


ANS:	C	PTS:	1

	32.	Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki potensi konflik, namun konflik tersebut dapat dieliminasi karena masyarakat lebih mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Faktor pendorong terwujudnya integrasi sosial dalam deskripsi tersebut adalah ....
a.
agama
b.
tujuan
c.
nasionalis
d.
patriotis
e.
undang-undang


ANS:	C	PTS:	1

	33.	Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Mengutamakan pegawai putra daerah
(2) Hanya berkelompok dengan teman seiman
(3) Menyukai budaya dari kelompok lain
(4) Menerima pemimpin dari luar kelompok
(5) Mempunyai sikap yang akomodatif
Yang termasuk tindakan masyarakat majemuk dalam memperkuat integrasi sosial adalah ....
a.
(1), (2), dan (3)
b.
(1), (3), dan (4)
c.
(2), (3), dan (5)
d.
(2), (4), dan (5)
e.
(3), (4), dan (5)


ANS:	E	PTS:	1

	34.	Berikut ini yang tidak termasuk faktor pendorong integrasi sosial adalah ....
a.
toleransi antar kebudayaan yang berbeda
b.
perkawinan campuran
c.
sikap tertutup dari golongan yang berkuasan di dalam masyarakat
d.
sikap saling menghargai kebuadayaan lain
e.
kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi


ANS:	C	PTS:	1

	35.	Terciptanya integrasi sosial dalam masyarakat  dapat terlihat  dari ....
a.
adanya pola berfikir seragam
b.
terciptanya dominasi 
c.
nilai sosial  
d.
terwujudnya ketertiban
e.
timbul kesamaan kehendak


ANS:	D	PTS:	1

	36.	Penyebab terjadinya konflik sosial adalah....
a.
perbedaan kebudayaan dan situasi yang saling bertolak belakang
b.
persamaan kepentingan 
c.
persamaan status
d.
adanya persamaan sosial
e.
adanya persamaan tujuan


ANS:	A	PTS:	1

	37.	Tidak jarang masalah perbedaan agama menimbulkan konflik.hal ini bisa saja kerena adanya....
a.
toleransi 
b.
sikap saling memahami 
c.
sikap saling menghormati
d.
keterbukaan
e.
sikap saling merendahkan


ANS:	C	PTS:	1

	38.	konflik yang terjadi antara majikan dengan pembantunya adalah konflik....
a.
antarkelas sosial 
b.
individu  
c.
politik 
d.
antaragama
e.
antargenerasi


ANS:	A	PTS:	1

	39.	Perasaan tidak senang terhadap oranglain dengan sara menghasut,berkhianat,provokasi dan sebagainya merupakan wujud dari.....
a.
konflik sosial 
b.
disintegrasi sosial
c.
kontravensi 
d.
persaingan
e.
kompetisi


ANS:	B	PTS:	1

	40.	  Berikut ini sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, kecuali ...
a.
etnosentrisme 
b.
sukuisme
c.
primordialisme
d.
patriotisme
e.
chauvinisme


ANS:	D	PTS:	1

