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SOAL PILIHAN GANDA : 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar  

 

1. Individum berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah dasar dari ? 

a. Kepribadian 

b. Monodualisme 

c. Perilaku pribadi 

d. Tidak terbagi 

e. Solidaritas sosial 

2. Budaya yang luhur, agung dan sudah dianggap baik, maka budaya tesrsebut dinamakan  

a. asimilasi 

b. akulturasi 

c. peradaban 

d. kebudayaan 

e. civil society 

3. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan yang hidup bersama karena 

adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi, 

menurut 

a. Sorjono Soekanto  

b. Hendro Puspito  

c. Paul B. Horton    

d. Chaster L. Hunt  

e. Max Weber 

4. Masyarakat Jawa menurut Clifford Geetz, dibagi dalam tiga varian yakni : 

a. priyayi, santri dan abangan 

b. kawula alit, gedongan, amtenar 

c. alit, elit, dan pamongpraja 

d. santri, kyai, dan ulama 

e. priyayi, abangan, dan ulama 

5. Apabila kehidupan yang normal terganggu sehingga perlu ditertibkan hal ini disebut…. 

a. problem sosial 

b. kontak sosial 

c. disorganisasi sosial 

d. komunikasi sosial 

e. betul semua 

6. Timbulnya solidaritas in group dan retaknya persatuan kelompok adalah……….. 

a. Akibat- akibat conflik 

b. bentuk-bentuk conflik 

c. akar-akar konflik 

d. bentuk-bentuk akomodasi 

e. bentuk-bentuk kerjasama 

7. Faktor-faktor berikut dibawah ini yang dapat menghambat integrasi bangsa adalah 

sebagai berikut kecuali…………. 



a. Eksklusivisme 

b. Ekstrimisme 

c. Fanatisme 

d. Sukuisme 

e. pluralisme 

8. Berikut ini merupakan masalah-masalah yang dapat kita temui di desa kecuali 

a. kualitas gizi makanan rata-rata penduduk yang rendah 

b. pemilikan lahan pertanian tidak merata 

c. produktifitas dan daya saing rendah 

d. tidak efisiennya usaha-usaha pertanian 

e. sumberdaya alam yang relatif produktif 

9. Kebudayaan adalah kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat adalah definisi dari……… 

a. Ki Hadjar Dewantara 

b. Kuncoroningrat 

c. Ralph Linton 

d. E.B Tylor 

e. Soerjono Soekanto 

f. W.F Ogburn 

10. Kebudayan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya generasi tertentu dan tidak akan 

mati dengan habisnya usia generasi tersebut. Penegasan ini merupakan………. 

a. sifat hakekat kebudayaan 

b. fungsi kebudayaan 

c. faktor lahirnya kebudayaan 

d. faktor pengaruh kebudayaan 

e. makna dari kebudayaan 

11. Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena adanya 

hubungan antar sesama dengan persyaratan sebagai berikut kecuali………. 

a. sadar akan kepentingan kelompok 

b. adanya hubungan timbal balik 

c. bersifat gemeinschap 

d. faktor kebersamaan 

e. berstruktur/berkaidah 

12. Berikut ini yang bukan termasuk kelompok sosial yang teratur adalah……. 

a. kelompok primer 

b. paguyuban 

c. formal 

d. kerumunan 

e. kelompok okupasional 

13. Pilih jawaban yang paling benar dari pernyataan ini.! Keluarga yang terdiri dari suami, 

isteri, dan anak disebut : 

a. Extended family 

b. Nuclear family 

c. Marga 

d. Suku 

e. Kerabat 

14. Manusia mempunyai keinginan hidup bersama dengan manusia lain, keinginan itu 

disebabkan adanya…… 

a. Keinginan menguasai orang lain 

b. Keinginan mendapatkan keuntungan pribadi 

c. Perasaan saling ketergantungan 

d. Jawaban a dan b benar 

e. Jawaban b dan c benar. 



15. Dalam kelompok gessellschaft (patembayan) kekeraban antar anggota kelompok 

longgar. Hali ini menimbulkan sifat kelompok ini……. 

a. Kompetitif 

b. Pragmatis 

c. Persuasive 

d. Realistis 

e. Idealistis 

16. Adakalanya terjadi dalam pemilihan umum orang orang memilih partai berdasarkan 

agama, misal orang Islam memilih partai Islam dan orang Kristen memilih partai 

Kristen. Pilihan ini timbul sebagai perwujudan semangat kelompok yang diikat oleh 

kepentingan……. 

a. Praktis 

b. Politis 

c. Ekonomis 

d. Oportunis 

e. Idiologis 

17. Suatu ketika anda bertengkar dengan keluarga dalam masalah pilihan pendidikan, 

pertengkaran tersebut mencerminkan terjadinya : 

a. Interrelasi 

b. Interaksi 

c. Interdependensi 

d. Komunikasi 

e. Mediasi 

18. Kebudayaan adalah segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, pengertian ini bersal 

dari : 

a. E B. Taylor 

b. C. kluckhohn 

c. Ki Hajar Dewantara 

d. Harsojo 

e. Koentjoroningrat 

19. Bertemunya dua orang yang berlainan jenis yang berkomitmen untuk hidup bersama 

      dan mempunyai prinsip untuk melanjutkan keturunan, bisa disebut juga dengan ? 

a. Kelompok 

b. Keluarga 

c. Masyarakat 

d. Perkumpulan 

e. Persatuan 

20. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi,ada aksi dan reaksi dan pelakunya 

lebih dari satu yaitu antar individu dengan individu,antar individu dengan 

kelompok, antar kelompok dengan kelompok disebut ... 

 a. kontak sosial 

 b. interaksi sosial 

 c. tindakan sosial 

 d. konflik sosial 

 e. masyarakat 

 

21. Dibawah ini yang bukan termasuk dasar-dasar stratifikas sosial adalah … 

a. Faktor Ekonomi 

b. Faktor Keturunan 

c. Faktor Kekuasaan 

d. Faktor Sosial Budaya 

e. Faktor Seks 

 

 

22.  Dibawah ini syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah ... 



 a. adanya kontak sosial dan komunikasi sosial 

 b. adanya imitasi,sugesti,identifikasi dan simpati 

 c. adnya kerja sama dan akomodasi 

 d. adanya asimilasi dan kontravensi 

e. adanya prasangka dan pertentangan 

23. Kedudukan seseorang dalam masyarakat dicapai,karena berdasarkan keturunan atau 

kelahiran adalah pengertian dari .. 

a. Achieved Status 

b. Mobilitas Vertikal 

c. Ascribed Status 

d. Mobilitas Horisontal 

e. Privelese 

 

24. Fakto-faktor apa saja  yang  mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya.  

Kecuali.................. 

 a. globalisasi 

 b. teknologi 

 c. rendahnya minat generasi muda mempelajari budaya sendiri 

 d. kesadaran generasi mudah terhadap budaya sendiri 

 e. keinginan untuk meniru budaya hidup orang barat 

25. Sebuah konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan  

      hidup yang sehat merupakan pengertian dari? 

 a. Budaya hidup sehat 

 b. Sehat secara fisiologi 

 c. Sehat secara anatomis 

 d. Pola hidup sehat 

 e. Pola hidup teratur 

26. Budaya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu...... 

 a. buddhayah 

 b. budhaya 

 c. culture 

 d. budaya 

 e. budidaya 

27. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang hidup berkelompok, kecuali 

 a. faktor keluarga 

 b. faktor ekonomi 

 c. faktor kesehatan jasmani 

 d. faktor agama 

 e. faktor politik 

28. Himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan 

      antar mereka disebut 

 a. pranata sosial 

 b. norma sosial 

 c. budaya sosial 

 d. kelompok sosial 

 e. interaksi sosial  

29. Apa saja yang tidak mempengaruhi timbulnya kejahatan 

            a. kemiskinan 

 b. perselisihan 

 c. disorganisasi keluarga 

 d. kualitas sumberdaya manusia 

 e. keharmonisan dalam keluarga 

30. Di bawah ini yang termasuk keluarga tidak sehat kecuali.... 

 a. sakit badan dan jiwa 

 b. berkurangnya pasokan makanan yang bergizi 



 c. hidup di lingkungan yang kumuh 

 d. menghargai antar anggota keluarga 

 e. tidak berpendidikan 

31. dibawah ini adalah upaya – upaya agar rumah tangga tetap harmonis, kecuali... 

 a. komonikasi lancar 

 b. saling pengertian 

 c. tidak peduli satu sama lain 

 d. jujur terhadap pasangan 

 e. memupuk rasa percaya terhadap pasangan 

32. Sebab terjadinya masalah sosial yaitu timbul dari kekurangan – kekurangan dalam diri 

manusia atau kelompok sosial yang bersumber faktor-faktor, yaitu… 

 a. Ekonomi 

 b. Biologis 

 c. Biopsikologis 

 d. Kebudayaan 

 e. Benar semua 

33. Faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan di Indonesia, kecuali. . . 

    a. lingkungan  

    b. perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia 

    c. sosial ekonomi 

    d. pelayanan kesehatan  

    e. angka pendapatan tinggi 

34. Sosiologi berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan disebut.... 

 a. Untuk penelitian 

 b. Untuk pembanding 

 c. Untuk memberi data 

 d. untuk pembangunan  

 e. untuk perkemahan  

35. Konsep mengenai proses pengembangan kebudayaan umat manusia dari bentuk 

kebudayaan yang sederhana hinggga bentuk yang semakin kompleks disebut 

 a. Diffusion (Difusi)  

 b. Akulturasi (Pertemuan dua kebudayaan)  

 c. Cultural Evolution (Evolusi kebudayaan)  

 d. Discovery (Penemuanbaru) 

 e.revolusi  

36. Kekuasaan yang tumbuh dari kharisma atau wibawa seseorang, merupakan. . .  

 a. Tujuan Kekuasaan 

 b. Hakikat Kekuasaan 

 c. Bentuk-bentuk wewenang 

            d. Sumber-sumber kekuasaan 

 e. Pengertian kepemimpinan  

 

37. Salah satu satuan sosial, sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia merupakan 

       pengertian dari :  

 a. Individu    c. Sosial 

 b. Masyarakat   d. Manusia  

 e. Kelompok  

38. Bersistem dan berproses termasuk kedalam : 

 a. Jenis- jenis kelompok sosial 

 b. Ciri- ciri utama kelompok sosial 

 c. Kriteria kelompok sosial  

 d. Dasar pembentukan kelompok sosial  

 e. Pengaruh kelompok sosial  



39. Seperangkat keyakinan sikap pribadi seseorang tentang kebenaran , keindahan dan 

penghargaan suatu pemikiran ,objek atau perilaku yang berorientasi pada tindakan 

Pengertian dari …………………………………. 

a.Cirri-ciri nilai  

b.Norma  

c. Tingkah laku  

d. Konsep nilai  

e.Konsep norma  

40. Bermaaf- maaf’an dan mudik saat hari raya idul fitri merupan contoh ..... 

a. Kepribadian  

b.Perilaku  

c. Adat  

d.Kebiasaan  

e.Tingkah laku 

41. Norma adalah …………………… 

a.Upaya pengendalian social dalam msayarakat  

b.Sesuatu yang di anggap berharga oleh masyarakat  

c.Perilaku yang tidak sesuai dengan aturan  

d.Aturan –aturan yang berlaku dalam masyarakat  

e.Suatu kewajibab untuk mengatakan yang sbenarnya  

42. Aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteraan, sanitasi dan ilmu sosial dalam mencegah 

penyakit yang terjadi di masyarakat diartikan sebagai…. 

 a. Lingkungan Masyarakat 

 b. Kesehatan Masyarakat 

 c. Kesehatan mahasiswa  

 d. Lingkungan mahasiswa  

 43. Kesehatan lingkungan meliputi apa saja ? 

a. Penyehatan lingkungan pemukiman 

b. Pembungan sampah sembarangan 

c. Memanfaatkan air bersih dengan baik  

d. Buang Air Besar di sungai 

e. Melakukan pendidikan kesehatan  

44. Salah satu dimensi yang sangat menjadi perhatian dalam konteks politik kesehatan, 

adalah…………. 

  a. Keharmonisan Keluarga  

  b. Kesejahteraan Hidup   

     c. Kemiskinan  

  d. Kesehatan 
        e.  Kekayaan 

45. Syarat apa yang dibutuhkan agar tercapainya pelayanan kesehatan ? 

a. Tenaga kesehatan  

b. Banyak rumah sakit  

c. Adanya pendidikan kesehatan masyarakat  

d. Ketersediaan sumber daya dan prosedur pelayanan  

e. Harga berobat murah 

46. Budaya merupakan suatu perkembangan yang majemuk, kecuali.... 

a. Nilai sosial    c. Religius         e. Norma agama 

b. Norma sosial   d. Norma budaya     

47. Tradisi wanita habis melahirkan tidak boleh makan ikan karena ASI akan berbau amis, 

tradisi tsb termasuk tradisi ... 

a. Tradisi suku bangsa  

b. Tradisi terhadap perilaku kesehatan  

c. Pengaruh sikap fatalistis thdap perilaku status kes  

d. Pengaruh sikap Ethnocentris thdap perilaku kes 

e. Pengaruh self concept terhadap perilaku masyarakat 



48. Sikap yang memandang bahwa budaya kelompok adalah yang paling baik, merupakan 

pengertian dari ... 

a. Ethnocentris    c. Fatalistis   e.  Budaya 

b. Self concept    d. Self contact 

49. Ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu 

wilayah merupakan pengertian dari…… 

 a. Politik   c. Politik Umum e. Politik Khusus  

 b. Politik Kebijakan             d. Politik Kesehatan  

50. Secara umum politik mempunyai 2 arti yaitu… 

a. Kepentingan Umum dan Kepentingan Khusus 

b. Kebijakan dan Kepentingan Umum 

c. Kepentingan Khusus dan Kepentingan Pokok 

d. Kebijakan Umum dan Kebijakan Khusus 

e.   Kebijakan Umum dan Kepentingan Umum 

 

URAIAN : 

 

1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu Kebudayan dan beri 

contoh masing-masing. 

2. Manusia merupakan mahkluk biologis, sosial, individual, dan spritual, jelaskan 

pengertian masing-masing. 

3. Sebutkan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya kelas-kelas sosial dan 

bagaiman realitasnya dalam masyarakat Indonesia saat ini. 

4. Jelaskan perbedaan antara Kebudayan (culture) dan Peradaban (civilization). 

5. Apa perbedaan antara agama dan kebudayaan. 
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