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Jawablah soal-soal dibawah ini dengan jelas dan ringkas

1. Jelaskan faktor pendorong berkembangnya ilmu sosiologi berikut ini :
- Perubahan di bidang keagamaan
- Revolusi industri
- Kemunculan sosialisme dan kapitalisme
(skor 10)

2. Ilmu  sosial  (sosiologi)  berada  di  bawah  bayang-bayang  ilmu  alam.  Jelaskan 
pernyataan tersebut!
(skor 10)

3. Jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial!
(skor 15)

4. Jelaskan  perbedaan  antara  asimilasi  dan  akulturasi  serta  berikan  masing-masing 
contohnya!
(skor 20)

5. Pembagian kelompok menurut Bierstedt berdasarkan tiga kriteria, yaitu ada tidaknya 
organisasi;  hubungan  sosial  antar  anggota  dan  kesadaran  jenis.  Pada  akhirnya 
Bierstedt membagi kelompok menjadi 5 (lima) jenis. Jelaskan kelima jenis kelompok 
tersebut serta berikanlah contohnya!
(skor 15)

6. Jelaskan tahapan terbentuknya kebudayaan dalam masyarakat!
(skor 10)

7. Berikanlah  tanggapan  anda  terkait  peran  keluarga  sebagai  agen  sosialisasi  yang 
pertama dan utama! 
(skor 20)



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP TA 2010/2011

Mata Kuliah : Sosiologi Umum
Program Studi : Agroekoteknologi
Dosen PJMK : Slamet Widodo, MSi.
Waktu Ujian : 90 menit
Sifat Ujian : Close Book

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan jelas dan ringkas

1. Jelaskan faktor pendorong berkembangnya ilmu sosiologi berikut ini :
- Perkembangan ilmu pengetahuan
- Feminisme
- Urbanisasi
(skor 10)

2. Herbert  Spencer  dalam  tulisannya  sering  menganalogikan  masyarakat  seperti 
organisme, khususnya tulisan Charles Darwin. Jelaskan!
(skor 10)

3. Bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif bisa berupa kerjasama (cooperation) dan 
akomodasi  (acomodation).  Jelaskan  tentang  kedua  bentuk  proses  sosial  asosiatif 
tersebut!
(skor 15)

4. Salah satu bentuk proses sosial  asosiatif  adalah konflik (pertentangan),  baik secara 
terbuka maupun tertutup. Jelaskan dampak positif dan negatif dari konflik tersebut!
(skor 20)

5. Jelaskan 5 (lima) persyaratan kelompok sosial!
(skor 15)

6. Jelaskan 3 (tiga) sifat kebudayaan!
(skor 10)

7. Berikanlah  tanggapan  anda  terkait  peran  kebudayaan  lokal  dalam  pembangunan 
nasional!
(skor 20)



TUGAS UTS SOSIOLOGI UMUM
Buatlah tulisan dengan tema :

1. Proses sosial (agen sosialisasi)
2. Interaksi sosial
3. Asimilasi dan Akulturasi
4. Konflik (konflik sosial, konflik etnis, konflik sumber daya)
5. Kelompok sosial yang ada di masyarakat
6. Kebudayaan (perubahan kebudayaan)

Tugas ditulis pada kertas A4, dengan margin semua sisi 2.5 cm, spasi 1.5, huruf Times New 
Roman 12 (kecuali pada judul menggunakan font 14), nomor halaman pada bagian tengah 
bawah. Sistematika penulisan sebagai berikut :

J u d u l  (Font 14, Bold)

Nama Lengkap (Font 12, Bold)
NRP (Font 12, Bold)

PENDAHULUAN
Berisi  latar  belakang  yang  berisi  uraian  pentingnya  masalah/fenomena  tersebut  diangkat. 
Sajikan data kuantitatif pendukung yang menggambarkan masalah/fenomena tersebut. Data 
kuantitatif  pendukung  bisa  dari  sumber  terpercaya  di  internet.  Pada  bagian  pendahuluan, 
sampaikan pula tujuan yang hendak dicapai melalui tulisan ini. (maksimal 1 halaman)

TINJAUAN PUSTAKA
Berisi teori-teori dasar yang berhubungan dengan masalah/fenomena yang anda angkat. Teori 
tersebut harus bersumber dari buku teks bukan tulisan non ilmiah di internet. Buku teks bisa 
anda dapatkan dari internet (google books, dll). Lengkapi dengan artikel hasil penelitian yang 
berasal  dari  jurnal  (bisa jurnal  online).  Apabila  ada,  artikel  dari  jurnal  internasional  akan 
sangat  membantu  dalam  penilaian.  Tinjauan  pustaka  bukan  berupa  kliping  yang  hanya 
sekedar menempel salin dari berbagai literatur. Antar paragraf harus saling berkesinambungan 
pemahaman. (maksimal 4 halaman).

PEMBAHASAN
Pada bagian ini sajikan sekilas temuan atau data pendukung terkait masalah/fenomena yang 
anda  ulas.  Bahaslah  fenomena  tersebut  dengan  menghubungkan/membandingkan  dengan 
teori/hasil  penelitian  terdahulu.  Pembahasan  bisa  berupa  penguatan  terhadap  teori/hasil 
penelitian  terdahulu,  bisa  pula  berupa  melengkapi  atau  bantahan  terhadap  teori/hasil 
penelitian  terdahulu.  Pembahasan  hendaknya  menjawab  pertanyaan  "mengapa" 
fenomena/masalah tersebut terjadi. (maksimal 4 halaman)

PENUTUP
Berisi sintesa akhir (simpulan) dan berupa jawaban atas tujuan dari tulisan anda. Pada bagian 
ini,  anda  bisa  juga  turut  memberikan  saran  terkait  masalah/fenomena  yang  anda  tulis. 
(maksimal 1 halaman)

DAFTAR PUSTAKA
Sesuaikan dengan tata cara penulisan daftar pustaka skripsi Fakultas Pertanian UTM. Tidak 
boleh menggunakan rujukan dari internet, kecuali jurnal online atau halaman web yang bisa 
dipertanggungjawabkan.



Tugas  dikumpulkan  melalui  email  masing-masing  (dalam  bentuk  lampiran/attachment) 
dengan SUBJECT : TUGAS UTS SOSUM a/n NAMA MAHASISWA
Dokumen disimpan dalam bentuk .doc  atau  .docx
Mahasiswa Prodi Agribisnis dikirim ke email : sosum-agri@slametwidodo.com
Mahasiswa Prodi Agroekoteknologi dikirim ke email : sosum-agro@slametwidodo.com
Tugas dikumpulkan paling lambat pada saat dimulainya UTS Sosiologi Umum.
Tidak ada perpanjangan waktu pengumpulan tugas.
Komplain  atas  ketidaksampaian/keterlambatan  pengiriman  email  harus  dibuktikan  dengan 
print screen sent item email pengirim. Jika mahasiswa tidak bisa membuktikan bahwa email 
benar-benar sudah dikirim sebelum batas akhir  waktu pengumpulan tugas, komplain tidak 
bisa diterima.

Contoh :

SUBJECT  : TUGAS UTS SOSUM a/n JUPE PERSIK

Kemiskinan dan Konflik Sumberdaya

Slamet Widodo
19810420 200312 1 002

PENDAHULUAN

Kemiskinan  masih  menjadi  masalah  yang  mengancam  Bangsa  Indonesia.  Jumlah 

penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta jiwa yang berarti 

sebanyak 17,75 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Februari 2005, yakni sebesar 

35,10  juta  jiwa  atau  15,97  persen  (BPS,  2006).  Peningkatan  jumlah  penduduk  miskin 

menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah 

mengalami  kegagalan.  Kemiskinan  merupakan  salah  satu  indikator  yang  paling  jelas 

menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional.

Rendahnya produktivitas nelayan terutama di sekitar selat Madura disebabkan oleh 

fenomena over fishing yang selama ini terjadi. Semakin banyaknya jumlah nelayan tangkap 

tidak diimbangi dengan jumlah hasil tangkapan sehingga berujung pada semakin rendahnya 

pendapatan nelayan. Hasil estimasi perikanan pelagis di perairan Selat Madura mendapatkan 

effort  optimal (Eopt)  461.385,99  trip  per  tahun,  total  hasil  tangkapan  pada  kondisi 

keseimbangan (Cmsy) dicapai  pada  46.500,06 ton per  tahun dan indikasi  terjadinya  over  

fishing sudah  terjadi  sejak  tahun  1997.  Perikanan  demersal  di  perairan  Selat  Madura 

menunjukkan jumlah effort optimal (Eopt) mencapai 75.8962,95 trip/tahun dan total produksi 

keseimbangan (Cmsy) 24.999,80 ton/tahun dan kondisi  over fishing terjadi sejak tiga tahun 
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terakhir (Muhsoni, 2006).

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi  nafkah  meliputi  aspek  pilihan  atas  beberapa  sumber  nafkah  yang  ada  di 

sekitar  masyarakat.  Semakin  beragam  pilihan  sangat  memungkinkan  terjadinya  strategi 

nafkah. Secara jelas dalam bidang pertanian digambarkan dengan adanya pola intensifikasi 

dan diversifikasi. Strategi nafkah juga dapat ditinjau dari sisi ekonomi produksi melalui usaha 

cost  minimization  dan  profit  maximization.  Selain  adanya  pilihan,  strategi  nafkah 

mengharuskan adanya  sumber  daya  manusia  dan  modal.  Pola  hubungan sosial  juga  turut 

memberikan warna dalam strategi nafkah. Pola relasi patron-klien dianggap sebagai sebuah 

lembaga  yang  mampu  memberikan  jaminan  keamanan  subsistensi  rumah  tangga  petani 

(Crow, 1989).

Carner  (1984) menyatakan bahwa terdapat  beberapa  strategi  yang dapat  dilakukan 

oleh rumah tangga miskin pedesaan antara lain :

1. Melakukan beraneka ragam pekerjaan meskipun dengan upah yang rendah.

2. Memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal balik dalam pemberian rasa 

aman dan perlindungan.

3. Melakukan  migrasi  ke  daerah  lain  biasanya  migrasi  desa-kota  sebagai  alternatif 

terakhir apabila sudah tidak terdapat lagi pilihan sumber nafkah di desanya.

Hasil penelitian di daerah pesisir Minahasa menunjukkan kecenderungan masyarakat 

pesisir  lebih  miskin  dibandingkan masyarakat  non pesisir  di  daerah  tersebut.  Akan tetapi 

pernyataan  tersebut  tidak  ada  kaitannya  dengan  kepadatan  dan  persentase  nelayan,  atau 

kelimpahan petani dan persentase petanipun sangat kecil sekali. Anggapan ini muncul sebagai 

faktor penting. Dari hasil laporan di Sumatra Selatan, faktor persentase nelayan dalam suatu 

kelompok berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga yang lebih 

tinggi,  sementara tingkat  pendapatan petani  yang lebih tinggi  berkorelasi  negatif  terhadap 

persentase petani di daerah tersebut. Dari analisis ini disimpulkan bahwa pernyataan umum 

mengenai  masyarakat pesisir  merupakan kelompok termiskin tidak dapat didukung karena 

keberagaman  diantara  tingkat  kemajuan  dan  pendapatan  nelayan  di  daerah-daerah  yang 

berbeda (Crawford, 1999). Sedangkan (Courtney, 1999) menyatakan bahwa menurunnya hasil 

tangkapan  perikanan,  terumbu  karang  terkoyak  koyak,  hutan  mangrove  terancam 

kelestariannya,  meningkatnya  angka-angka  pencemaran,  sedangkan  masyarakat  pesisir 

mengalami  kemiskinan  yang  terus  bertambah.  Penelitian  tentang  masyarakat  pesisir  di 

Madura (Satria, 2001; Muhsoni, 2006) menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk miskin di 



daerah pesisir Madura semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor utama 

yang  menyebabkan  pertambahan  jumlah  penduduk  miskin  tersebut  adalah  semakin 

menurunnya hasil tangkapan sebagai akibat dari over fishing.

PEMBAHASAN

Sebagai sebuah bagian dari struktur sosial dimana individu berada, modal sosial bukan 

merupakan  hak  milik  salah  satu  individu  pun  dalam  struktur  sosial,  walaupun  tiap-tiap 

individu  mendapatkan  kesempatan  menikmati  keuntungan  atas  modal  sosial  yang  ada 

(Coleman dalam Narayan, 1999). Modal sosial hanya akan bermanfaat apabila didistribusikan 

antar individu dalam suatu struktur sosial. Modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial 

yang mempunyai sifat “barang milik umum”. 

Strategi  nafkah yang selama ini  dijalankan oleh  rumah tangga miskin  di  Kwanyar 

Barat  sangat  kental  sekali  pemanfaatan  modal  sosial.  Akses  terhadap  modal  sosial  boleh 

dibikang  sebagai  satu-satunya  akses  terhadap  modal.  Kekuatan  modal  sosial  perlu 

dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan akses terhadap modal  lainnya,  seperti  modal 

finansial,  modal fisik,  modal  alam dan modal  manusia.  Temuan ini memperkuat  pendapat 

Skoufias  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  hubungan  sosial  memberikan  kontribusi  dalam 

kegiatan ekonomi pada masyarakat lokal. 

Akses  terhadap  modal  finansial  yang  terbatas  perlu  untuk  ditingkatkan  melalui 

pembentukan  lembaga  keuangan  mikro.  Lembaga  keuangan  mikro  akan  dapat  berjalan 

dengan baik ketika rasa saling mempercayai antar warga sangat tinggi. Lembaga keuangan 

mikro ini bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh  outsider, namun merupakan 

upaya memanfaatkan lembaga kesejahteraan tradisional yang sudah ada di masyarakat.

Peran  perempuan  juga  menjadi  salah  satu  harapan  dalam  pengembangan  strategi 

nafkah berkelanjutan. Pemanfaatan ikatan sosial antar penduduk perempuan yang selama ini 

ada  perlu  untuk  ditingkatkan  sehingga  memberi  peluang  akses  terhadap  modal  finasial. 

Dukungan  dari  penduduk  laki-laki  (suami  atau  ayah)  sangat  menentukan.  Kegiatan 

perempuan selama ini masih terbatas pada kegiatan reproduktif dengan curahan waktu yang 

cukup  tinggi.  Sedangkan,  kontribusi  perempuan  dalam  pendapatan  rumah  tangga  masih 

terbatas. Tanpa adanya dukungan dari laki-laki, peningkatan peran perempuan nafkah rumah 

tangga  menjadi  terbatas.  Torkelsson  (2007)  mengungkapkan  bahwa  ikatan  sosial  dan 

kerjasama antar penduduk perempuan sangat tergantung dari dukungan penduduk laki-laki. 

Bentuk  dukungan  dapat  berupa  pemberian  ijin  bagi  istri  untuk  melaksanakan  kegiatan 

produktif seperti arisan, pelatihan, simpan pinjam dan sebagainya.



PENUTUP

Faktor penyebab kemiskinan di Kwanyar Barat yaitu rendahnya akses terhadap modal 

terutama modal finansial. Akses yang terbatas terhadap modal finansial menyebabkan nelayan 

tidak  mampu  mengakses  modal  fisi  berupa  teknologi  penangkapan  yang  lebih  modern. 

Kondisi  ini  semakin  diperparah  dengan  adanya  konflik  perebutan  sumber  daya  dengan 

nelayan dari daerah lain. Konflik ini menyebabkan nelayan tidak bisa pergi melaut dengan 

aman.  Konflik  seringkali  harus  berakhir  dengan  hilangnya  harta  benda  bahkan  nyawa. 

Walaupun pada saat ini konflik sudah dapat diatasi, potensi timbulnya konflik ulangan masih 

sangat tinggi.
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