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A. Kerjakan beberapa soal berikut ini! 

 

1. Ketika seseorang menerima rangsangan dari luar, ia tidak langsung memberikan reaksi, 

tetapi ia memulai dengan tahap penilaian dan pertimbangan. Hal tersebut dalam 

interaksi sosial merupakan pendapat teori... 

 

a. interaksionisme simbolik 

b. dramaturgi 

c. definisi situasi 

d. resiprokal 

e. simultan 

2. Maraknya aksi tawuran antarsuporter sepak bola menyebabkan aparat keamanan 

mengambil sikap tegas dengan memaksa suporter tamu untuk tidak menggunakan 

atribut-atribut tim kesayangannya. 

 

Konflik antar suporter sepak bola di atas termasuk ke dalam bentuk konflik .... 

 

a. vertikal  

b. horizontal 

c. positif 

d. realistis 

e. non realistis 

3. Seorang anak yang berumur lima tahun mulai mengenal teman sebayanya sebagai 

kelompok bermain yang menyenangkan. Dalam hal ini seorang anak memasuki bentuk 

sosialisasi .... 

 

a. persiapan  

b. primer  

c. siap bertindak 

d. sekunder 

e. formal 

4. Bangunan Megalitik yang berfungsi untuk menempatkan jenazah yang banyak 

ditemukan di Minahasa adalah .... 

 

a. Waruga 

b. peti kubur dan batu 

c. sarkofogus 

d. pandusa 

e. dolmen 
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5. Sinkretisme atau percampuran dua agama, yaitu Hindu dan Buddha dapat kita temukan 

pada raja-raja di Nusantara. Salah satunya adalah agama Tantrayana yang dianut oleh 

Raja .... 

 

a. Hayam Wuruk  

b. Rakai Pikatan  

c. Kertanegara 

d. Mpu Sendok 

e. Airlangga 

6. Sebab utama runtuhnya Kerajaan Demak (1478 − 1568) adalah .... 

 

a. hegemoni VOC 

b. serangan kerajaan Mataram 

c. dikuasai oleh Cirebon 

d. dapat dikuasai oleh Portugis 

e. perang saudara perebutan tahta 

7. Indonesia merupakan hasil pertemuan dari tiga lempeng besar, yaitu .... 

 

a. lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia 

b. lempeng Pasifik, Asia Selatan, dan Samudra Hindia-Australia 

c. lempeng Pasifik, Papua, dan Australia 

d. lempeng China, Pasifik, dan Australia 

e. lempeng Sulawesi, Jawa, dan Pasifik 

8. Konservasi tanah dengan metode vegetatif dapat dilakukan dengan cara... 

 

a. reboisasi dan wanatani 

b. terasering dan pengapuran 

c. reboisasi dan terasering 

d. terasering dan cekdam 

e. strip cropping dan crop rotation 

9. Pola desa di daerah pegunungan kapur seperti yang terdapat di Gunung Kidul 

Yogyakarta pada umumnya .... 

 

a. Mengelompok 

b. Menyebar 

c. memanjang pantai 

d. memanjang sungai 

e. memusat di daerah tertentu 
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10. Ani senang bermain bola voli. Setiap minggu ia berolahraga di lapangan. Raras setiap 

minggu berolahraga, tetapi ia tidak gemar bermain bola voli. 

 

a. Ani dan Raras gemar bermain voli setiap Minggu dilapangan. 

b. Ani dan Raras gemar bermain voli di lapangan. 

c. Ani dan Raras berolahraga setiap minggu. 

d. Ani dan Raras berolahraga setiap minggu dilapangan. 

e. Ani dan Raras berolahraga di lapangan. 

 

B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. Jawaban: C 

Menurut W.I.Thomas, Interaksi Sosial adalah seseorang yang mendapat rangsangan dari 

luar tapi tidak memberikan reaksi atau respon sebelum ia memberikan penilaian. 

Tindakan tersebut dinamakan Defenisi Situasi. 

 

2. Jawaban: B 

Konflik horizontal merupakan suatu konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih 

dengan posisi atau kedudukan yang sama. Misalnya seperti konflik antarsuporter yang 

memiliki kedudukan setara. 

 

3. Jawaban: D 

4. Jawaban: A 

Bangunan megalitik yang berfungsi untuk menempatkan jenazah yang banyak 

ditemukan di Minahasa adalah Waruga. 

 

5. Jawaban: C 

Kertanegara adalah Raja Singasari pengganti Ranggawuni. Kertanegara berkuasa dari 

1268-1292 M. Kertanegara adalah penganut Buddha Tantrayana, yaitu sinkretisme 

(percampuran) antara Hindu beraliran Siwa dan Buddha. 

 

Hal tersebut dibuktikan dengan perwujudan Kertanegara dalam arca Joko Dolog dan 

Buddha Amogapasha. 

 

6. Jawaban: E 

Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena dilanda perang saudara antara Sunan 

Prawoto dengan sepupunya, Arya Penangsang. 
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7. Jawaban: A 

8. Jawaban: A 

9. Jawaban: B 

10. Jawaban: C 

P1: Ani-senang berolahraga di lapangan setiap minggu- voli 

P2: Raras- berolahraga setiap minggu- tidak suka voli 

Kesimpulan : Ani dan Raras berolahraga setiap minggu. 
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