01. Berikut ini yang merupakan pengertian interaksi sosial adalah ....
(A) tidak ada pengaruh antara individu dan
individu
(B) hubungan antar perseorangan
(C) hubungan antar perseorangan dan
kelompok
(D) hubungan antara kelompok dan kelompok
(E) jawaban b, c, dan d benar
02. Simpati merupakan salah satu faktor yang
mendasari terbentuknya interaksi sosial yang
artinya ....
(A) perasaan tertarik orang terhadap orang
lain
(B) cara-cara seseorang belajar norma sosial
dari orang lain
(C) proses individu menerima suatu pengetahuan dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu
(D) proses penerimaan seseorang terhadap
orang lain
(E) perasaan antipati terhadap orang lain
03. Situasi sosial adalah faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial yang artinya ....
(A) membentuk tingkah laku terhadap individu
yang berada dalam situasi tertentu
(B) membentuk tingkah laku terhadap kelompok
(C) membentuk tingkah laku terhadap individu
(D) membentuk tingkah laku terhadap individu yang berada dalam penafsiran situasi
(E) membentuk tingkah laku yang tidak memengaruhi individu
04. Kontak sosial merupakan salah satu syarat
terjadinya interaksi sosial yang artinya ....
(A) bersama-sama menyentuh
(B) secara fisik terjadi hubungan-hubungan
badaniah
(C) mengadakan hubungan tanpa menyentuh
(D) tanpa adanya hubungan
(E) jawaban a, b, dan c benar

05. Pentingnya memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang
ingin disampaikan oleh orang disebut ....
(A) kontak sosial
(B) interaksi sosial
(C) komunikasi
(D) kerja sama
(E) kompetisi
06. Bentuk akomodasi sosial yang prosesnya dilakukan oleh karena adanya paksaan disebut ....
(A) koersi
(B) arbitrase
(C) stalemate
(D) konsiliasi
(E) konflik
07. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga
bentuk, yaitu ....
(A) antarperseorangan
(B) antara orang dan kelompok
(C) antara kelompok dan kelompok
(D) pertentangan antarperseorangan
(E) jawaban a, b, dan c benar
08. Agar hubungan antarmanusia dalam masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan,
perlu diciptakan ....
(A) nilai sosial
(B) norma sosial
(C) adat istiadat
(D) kebiasaan
(E) ketertiban
09. Aspek-aspek interaksi sosial berlangsung
dalam tiga bentuk, yaitu ....
(A) adanya hubungan
(B) adanya individu
(C) adanya tujuan
(D) adanya penafsiran
(E) jawaban a, b, dan c benar

10. Salah satu syarat terjadinya interaksi sosial
adalah adanya ....
(A) norma sosial
(B) kontak sosial
(C) nilai sosial
(D) adat istiadat
(E) kebiasaan
11. Suatu proses dimana seorang anak belajar
untuk menjadi anggota yang berpartisipasi
dalam masyarakat, disebut.
(A) arbitrase
(B) sosialisasi
(C) konsiliasi
(D) akomodasi
(E) kompetisi
12. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dalam istilah sosiologi disebut ....
(A) zoon politicon
(B) instabilitasi
(C) sosialisasi
(D) interpretasi
(E) kontroversi
13. Bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum
dapat berupa ....
(A) konflik
(B) asimilasi
(C) kompetisi
(D) kooperasi
(E) jawaban b, c, dan d benar
14. Manusia perlu menginterpretasikan tindakan
dalam berinteraksi karena ....
(A) tindakan kelompok tidak sama dengan tindakan individu
(B) manusia perlu memahami makna tindakannya
(C) tindakan individu tidak boleh sama dengan tindakan kelompok
(D) untuk menilai perbuatan orang
(E) tindakan individu dipaksa sama dengan
tindakan kelompok

15. Kontak yang terjadi apabila yang mengadakan
hubungan langsung bertemu dan berhadapan
muka disebut ....
(A) kontak sekunder
(B) kontak khusus
(C) kontak primer
(D) kontak sosial
(E) kontak berulang
16. Manusia dalam hidupnya perlu berinteraksi
dengan manusia lain karena ....
(A) manusia dapat hidup tanpa bantuan manusia lain
(B) manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain
(C) manusia tidak membutuhkan bantuan manusia lain
(D) manusia tidak dapat mempengaruhi manusia lain
(E) manusia bukan merupakan satu kesatuan

