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Sosiologi SMA/MA IPS

Nama :

NoPeserta: u. \\.,i_

Beberapa ciri-ciri sosiologi
(1) Hasil pengamatan terhadap realitas sosial yang tidak asal-asalan
(2) Hasil pengamatan disusun dalam bentuk abstraksi
(3) Realitas sosial bisa diprediksi atau diperkirakan
(4) Realitas sosial dianalisa tanpa mempersoalkan baik buruknya fakta.
(5) Teori sosiologi berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan teori sebelumnya.
Pernyataan tersebut, yang merupakan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu ....

A. (l), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Di kota-kota besar pada jam-jam tertentu terjadi penumpukkan volume kendaraan, sehingga
kemacetan terjadi di mana-mana. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus menerus karena
akan mengurangi kenyamanan pengendara. Secara sosiologis perrnasalahan tersebut clapat
diselesaikan dengan cara ..."

A. mempengaruhi cara berpikir kelas menengah untuk beralih menggunakan
transportasi massal

B. memberikan pengetahuan mengenai pola-pola interaksi sosial masyarakat <lalam
berkendaraan

C. mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat untuk mengurangi
kemacetan

D. mengembangkan sikap peka, kritis, serta rasional menghadapi gejala-gejala
sosial yang terjadi

E. memberikan kenyamanan pada kita sebagai anggota masyarakat yang memiliki
hak dan kewajiban

Andi selalu memakai helm ketika berkendara di jalan raya.Ia juga membawa SIM, STNK
dan tidak pernah melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Perilaku Andi mencerninkan
kepatuhan terhadap norma ....

A. hukum
B. agama
C. sosial
D. kesopanan
E. kesusilaan

Pada saat orientasi peserta didik baru, sekolah memberikan penjelasan tentang tata tertib
yang harus dipatuhi oleh paru siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Oleh
karenanya setiap siswa berusaha berperilaku sesuai tata tertib sekolah. Faktor pembentuk
keteraturan tersebut adalah ....

A. ketertiban
B. keteraturan
C. sosialisasi
D. keajegan
E. kesadaran

2.
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Sosiotrogi SMA/MA IpS
Sejalan dengan i<emajuan ilmu dan telatologi, kegiatar] proses belaf ar rnelgajar cli sckolaS
sudah Inellggunakan muitimedia, salah satunya adalah internet. Dengan internet trahan ,izir
bempa garnbar- ilustrasi, artikel maupun kasus tertentu akan dengan muciair diiiepat. l,tral
tersebut membuat para siswa bisa berpikir clan bertindak cepat, dengan pcngetahuan unrurnyang luas' Agen sosialisasi yang berperan dalarn pemtentukai kepribaciia, tc:rsehut
adalah ....

A. teman sebaya
B. sekolah
C" keluarga
D. media masa
F,. lingkungan

Seorang individu dilahirkan dan berkembang ke masa anak-anak, maka pada saat itu clia
rnulai beradaptasi dan mulai bersosialisasi dengan lingkungan terdekatnya. pada tahap ini
anak mulai mengenal keluarganya. Hal ini merupakan bentuk sosiaiisasi ....

A. sekunder
B. primer
C. langsung
D. lingkungan
E. lanjutan

Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) lekat sekali dengan pandangan sikap ! ar.g
dianut masyarakat. Pertikaian antarr,varga sering disebabkan 

-oleh 
kasus SARA i.nrg

berawal dari hal sederhana. Umumnya terjadi ketika warga lain memberi pandangan. lziiu
diterima oleh si penerima yang kondisinya tidak netral, dan menerima puniurganlersebut
tanpa berpikir rasional.

Faktor yang rnemengaruhi terjadinya interaksi sosial tersebut adalah ."..
A. simpati
B. identifikasi
C. rnotivasi
D. irnitasi
E. sugesti

Menjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-parlai poiitik melakukan
kerjasarna denga,n tujLlan memenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnva"
tujuan kerjasama daiarn merxenangkan Pilkada tennasuk "...

A. icoalisi
B. joint venture
C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi

5.

6.
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Sosiologi SMA/fiIA IPS
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Ani mengirim pesan kepada Beti melalui Citra
(2) Ani menuangkan isi hatinya di buku hariannya
(3) Beti merespon pesan dari Ani pertancla mengerti
(a) Ani memohon maaf di depan jenazahneneknya
(5) Beti mengirim pesan balik kepada Ani rewat surat

Dari pernyataan tersebut di atas yang menunjukkan teryadinya interaksi sosial adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Akibat perceraian orallg tuanya. Seorang anak menjadi labil, sering murung bahkan
membolos sekolah. Sosialisasi yang tidak sempurna tersebut disebabku, ol.h ....

A. nilai dan norma sosial
B. disorganisasi keluarga
C. pengaruh kelompok persahabatan
D. pengendalian pihak sekolah belum maksimal
E. perubahan sosial terjadi secara cepat dan mendasar

Beberapa contoh perilaku menyimpang:
(1) Perampokan yang disertai aksi pembunuhan
(2) Pegawai pajak meiakukan korupsi untuk kepentingan pribadi.
(3) Penipuan oleh sttatu organisasi berkedok koperasi investasi.
(4) Siswayangterlambat datang ke sekolah.
(5) Pejalan kaki yang tidak menyebrang di zebra cross.

Yang mempakan perilaku menyimpang berupa tindakan kriminal adalah ....
A. (I), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (l), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Maraknya balapan liar yang dilakukan oleh para remaja sangat meresahkan warga
rrasyarakat dan mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Akhirnya polisi mengambil
tindakan tegas dengan membubarkan acara tersebut, pelakunya di tangkap dan motornya di
sita. Tindakan pengendalian yang dilakukan polisi tersebut bertujuan ....

A. menegakkan hukum dan menciptakan keteraturan sosial
B. mengembangkan rasa tidak takut bagi masyarakat
C. mengadili orang-orang yang melanggar hukum
D. memberikan petunjuk tentang tingkah laku .

E. mengembangkan tertib perilaku anggota masyarakat

5
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10.
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Sosiologi SMA/MA IPS
Beberapa gejala sosial :

( I ) Tim anti rnadat rncmberikan penyuluhatr tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
(2) Orang tua bercerita tentang dampak negatif narkoba kepada anak-anaknya.
(3) Aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap parapemakai narkoba.
(4) Ketua RT men,vampaikan tata tertib pada saat rapat rutin warga.
(5) Para pemakai narkoba yang ditangkap dimasukkan ke penjara.

Berdasarkan contoh tersebut yang termasuk pengendaiian sosial preventif adalah ..."
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

14. Di setiap pemerintah daerah terdapat satuan pengamanan yang sering disebut Satuan Polisi
Patnong Praja yang diberi tugas menjaga keamanan dan ketertiban di r,vilayahnya. Apabila
lembaga tersebut tidak berfungsi secara baik, maka akan mengakibatkan ....

A. sistem liukum tidak dapat ditegakan
B. masyarakat yang taat norma semakin berkurang
C. hilangnya rasa takut terhadap aparat pemerintah
D. kepercayaan masyarakat terhadap aparat berkurang
E. munculnya sindikat kejahatan di berbagai bidang

15. Perhatikan gambar berikut
Keterangan :

1. Jawa
2. Batak
3. Guru

Struktur sosial pada gambar tersebut menunjukkan ....
A. interseksi
B. konsolidasi
C. homogenitas
D. heterogenitas
E. interaksi

16. Beberapa kelompok sosiai:
( 1) Murid dan guru di suatu sekolah
(2) Perkumpulan pedagang keramik
(3) Keluarga besar Trah Pak Rudi
(a) Ayah, ibu. anak-anak dan sanak famili
(5) Perkumpulan pecinta budaya tradisional

Kelompok sosial yang terbentuk karena hubungan batin yang kuat dan relatif permanen

terdapat pada ....

A. (i), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
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Sosiologi SMA/MA IPS 
\

17 , Gambar statifikasi :

/N
/ xsatria \

Waisya \

Sudra \

Proses terjadinya pelapisan sosial dalam masyarakat pada bagan di atas ditentukan atas
dasar ....

A. asal usul/keturunan
B. kekuasaan
C. kekayaan
D. kedudukan di kantor
E. mata pencaharian

1 8. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan
penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap
setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan, menolak penggusuran.
Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat perkotaan tersebut
disebabkan oleh faktor ....

A. proses perubahan yang terlalu cepat
B. perbedaan kualitas individu
C. tuntutan persaingan yang tinggi
D. perbedaan mata pencaharian masyarakat
E. perkembangarlkebudayaankelompok

i 9. Knnflik yang terjadi di masyarakat umumnya clisebabkan karena adanya perbedaan
pendapat, kepentingan, dan bud aya. Dampak negatif suatu konflik adalah ....

A. untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan keiompok
B. sarana mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada
C. menimbulkan keeratan hubungan antarindividu atau kelompok
D. meningkatkan tindakan kekeluargaan antarindividu
E. perubahan individu dan rusaknyatatanan kehidupan masyarakat

20. Sengketa tapal batas antara dua negaru bertetangga diselesaikan dengan cara melakukan
dialog diplomasi bilateral. Kedua pihak sepakat membuat tugu batas wilayah di tempat
yang ditetapkan bersama dengan biayapatungan. Cara penyelesaian konflik tersebut berupa
akomodasi sosial dalam bentuk ....

A. kompromi
B. konsoliasi
C. ajudikasi
D. mediasi
E. arbitrasi
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Sosiologi SMA/IUA IPS
21. Contoh mobilitas sosial:

(1) Ekonomi keluarga tidak mendukung, menyebabkan seorang anak cerdas yang
seharusnya bisa melanjutkan kuliah. namun hanya memilih untluk bekerja membantu
orang tua

(2) Lokasi terpencil membuat warga masy;rakat tidak bisa mengenal kemajuan daerah lain
sehingga warga di desanya tetap tertinggal

(3) Di suatu daerah, anak wanita tidak diizinkan sekolah tinggi karena cukup rnenjatli ib1
rumah tangga saj a

(4) Anak-anak dari keluarga tertentu tidak boleh merantau jauh, bagi mereka lebih baik
kumpul meskipun hidup serba kurang

(5) Penduduk di suku tradisional tertentu dilarang sekolah sebab mereka meng.nggap
pendidikan hanya menjadi penyebao perilaku korup

Mobilitas sosial yang terhambar karcna takto; hudaya adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (a)
C. (l), (3), dan (s)
D. (2), (a), dan (s)
E. (3), (a). dan (s)

22. Perhatikan bagan

Kakek

mobilitas sosial berikut!
Nenek

Ayah
(pedagang kecil)

Anak (pengusaha)

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa ....
A. anak dan orang tua terjadi mobilitas sosial antargenerasi turun
B. anak dan orang tlranya telah mengalami mobilitas sosial horizontai
C. kakak dan ibu mengalami mobilitas intergenerasi
D. anak dan orang tuanya terjadi mobilitas sosial antargenerasi naik
E. anak dan orang tuanya mengalami proses mobilitas sosial vertikal intragenerasi

23. "Harsono memang wajar mendapat kedudukan sebagai pemangku adat di kampungnya.
karena bapaknya pun masih tergolong keturunan raja-raja di sana."
Saluran mobilitas sosial yang digambarkan pada ilustrasi di atas adalah....

A. politik
B. keluarga
C. agama
D. ekonomi
E. pendidikan
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Sosiologi SMA/MA IP:]
24. Seorang anak dari kcltrarga akademisi, tidak mau melanjutkan kuliah usai tamat Si\,i.'r"

Ayah dan ibunya yang bekerja sebagai peneliti dan dosen di Perguruan Tinggi ternanr;,r
tidak bisa diikuti jejaknya. Konsekuensi dari mobilitas sosial tersebut adalah ....

A. konflik antargenerasi
B, peningkatan strata keluarga
C. perubahan kepribadian orang tua
D. konflik horizontal antara anak dan orang tua
E. status sosial seseorang ditentukan oleh keluarga

25. Kelompok sosial dapat diklasillkasikan menjadi kelompok formal dan kelompok informal.
Klasifikasi tersebut dilakukan atas dasar ....

A. kepentingannya
B. strukturorganisasinya
C. besar kecilnya anggota
D. derajat interaksi sosialnya
E. hubungan dan tujuannya

26. Beberapa ciri sosial:
(1) Spirit untuk hidup bersama dalam perbedaan
(2) Terdapat segmentasi terhadap sub kebudayaan
(3) Menerima orang lain yang memiliki ciri sosial berbeda
(4) Integrasi sosial tercipta karena pemaksaan
(5) Toleransi terhadap perbedaan dan kesederajatan

Ciri masyarakat multikultural adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

27. Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa etnis yang berbeda. Melalui progranr

transmigrasi banyak penduduk etnis Jarva yang merupakan etnis terbesar di Indonesia
dipindahkan ke pulau lain yang relatif tidak padat. Konfigurasi dari deskripsi terscbtit
adalah....

A. maycritas dominan
B. minoritas dominan
C. kompetisi seirnbang
D. fragmentasi sosial
E. kelompok sosial

28. Secara sosiologis keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan di daerah )''ang
akan memisahkan diri dari NKRI berdampak positif untuk memperkuat ....

A. budaya nasional
B. ekonomi nasional
C. anggaran nasional
D. kepemimpinannasional
E. integrasi nasional
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Sosiologi SMA/MA IPS
29, Beberapa kondisi sosial:

(1) Besarnya jurnlah penduduk di Indonesia.
(2) Perbedaan kekayaan sumber daya alam.
(3) trsoiasi geografis karena bentuk wilayah.
(4) Ikiim dan siruktur tanah yang berbcda.
(5) Letak geografis di posisi silang dunia.

Latar belakang terbentuknya masyarakat majemuk di Indonesia adalah
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
Ir,. (3), (4), dan (5)

Beberapa perilaku dalam masyarakat!
{ 1) Melestarikan budaya yang dirvarisi leiuhur
(2) lvlenganggap rendah keberadaan etnik lain
(3) Orang Sunda menyukai masakan lvfinangkabau
(4) Memilih gubernur yang berasal dari etnis manapun
(5) N{enghargai keberagaman kelompok, suku, dan bangsa

Perilaku yang sesuai dengan masyarakat multikulturai adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

3 /..

Perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima baik karena
perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kornposisi penduduk, idiolcgi.
maupun karena adanya difusi atau penernualr baru dalam masyarakal.
Makna perubahan sesuai dengan pengertian di aias adalair bahrva ....

A. arti perubairan dilihat dari cara hid'ip sehai
B. pola perubahan selalu diterima semua orang
C. sebab perubahan setiap unsur berpengaruh terhadap proses penitlahan
D. tujuan perubahan untuk memperkaya kebudayaan material
E. selalu dibr.rtuhkan penemuan banr untuk melakukan perubahan

Pola interaksi masyarakat berubah seiring perubahan teknologi komunikasi. Dahulu surat

)iang dikirim oleh kurir atau pos menjadi cara paling baik untuk berkomunikasi .jarak jauh.
Kernudian berkembang menggunakan telepon kabel, telepon seluler, email, chat,
teleconference dan seterusnya. Kini, jarak antarwilayah sudah serasa makin dekat dengan
teknoiogi. Pola pikir masyarakat menjadi kian maju, bertindak praktis , efektif dan efisien.
Dari arah perubahannya, contoh tersebut nlenggambarkan perubahan ....

A. evolusi siklus
B. evolusi linear
C. revolusi komunikasi
D. nrodcrnisasi buclaya
E. industrialisasi informasi

l0

30.
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Sosioiogi SMA/l\{A IPS
33. War-Qa Inasyerakat perkotaan cendcruttg lebih tcrbuka. Mercka suclah biasa berintcraksi driri

bckerja sarla dcngan orang lain yang berbeda sukn, ras, dan agama. Dampak positil'r.lrrri
proses mr.rtual akulturasi tersebut aclalah ....

A. merrrpercepatprosesmodernisasi
B. rnenghilangkanperbedaan sosial
C. mengurangi sentimen kelompok printordial
D. memudarkan identitas kepribadian individu
E. mendorong homogenitas masyarakat luas

31. Program internet masuk desa. membawa banyak perubahan perilaku pada masyarakat clcsa
terutama remaia di pedesaan. l)ampak positif progranl tersebut pada perilaku rcrni).J1
adalah ....

A. anak muda pedesaan menjadi konstuntif
B. wawasan anak desa menjadi berkembang negatif
C. kehidupan di pedesaan menjadi sejahtera
D. menukar informasi antar warga desa
E. daya kritis anak desa menjadi lebih tinggi terhadap desanya

35. Perkembangan teknologi pertanian yang ar.valnya menggunakan tenaga hewan berkembang
ke arah yang lebih maju dengan teknologi traktor. Modernisasi pertanian tersebut bertr-iiuan
untuk ....

A. meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat
B. mengurangi resiko sakit terhadap hewan peliharaannya
C. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan
D. memperrnudah dalam menyelesaikan pekerjaan
E. mengurangi biaya produksi dalam pengelolaan pertanian

36. Sebagai kota besar, Jakarta menjadi tujuan urbanisasi. Proses urbanisasi membau.a darnpak
pada terf adinya masalah sosial di perkotaan, seperti pengangguran dan tingkat kriminalitas
yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa perubahan sosial yang
teriadi disebabkan oleh faktor ....

A. demografi
B. pergaulan sosial
C. penemuan baru
D. difusi budaya
E. patologi sosial

37 . Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
(1) Memiliki tingkat kekebalan
(2) Berupa sekumpulan orang
(3) Memiliki tata tertib dan tradisi
(4) Berfungsi menjaga kelestarian manusia
(5) Memiliki lambang/sirlbol

Ciri lembaga sosial terdapat pada ....

A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (2) dan (4)
C. (1), (3) dan (5)
D. (2), (4) dan (5)
E. (3), (4) dan (5)

DOKUMEN NEGARA

i1

u-1(.-2{)1312011 '"I-lak Cipta pada Pusat Pcnilaian Pcndidikan-llr\[.]'tl]ANG-KI-NII)lKl]tll)



DOKUN,IEN NEGAfu\

Diunduh da ri http:l/urip.word press.com

fb@urip.kalteng

I-embaga keagarrlaarl seperti I.r'U dan N{uiuurunadiy.eh,
vans diterima olch masyarakat yaitu husic in,gtittttion
adalah....

A. meuiliki sistern nilai yang nleniasar
R" turnbuh dari adat istiadat mersl.alakat(:'. kurang penting brgi sebagian nrasl,arakat
D. tidak sengaja dibentuk karena tidak penting
E. iiitolak oleh masyarahat karena tidak berguna

I iilit iliililt illill tffiill till iltil lllt lilt

Sosiologi SMA/MA IPS
nrerupakan sitlali satu tipe lenibaga
f ipe ciari lembaga sosial tersebut

antaranggota
berpikir dan

dikendalikan,

t2

39. Dalam l"eluarga. dipcrlukan kehangatan. rasa kasih sayals, clan perhatian
keluarga )'ang metupakan salah satu kerbutuhan nranusia sebagai makhluk
bermoral. Apabiia anak tid;ft nrendapatkanny;r, ia rnenjadi pribactr.i yang s,ulit
nilkal, bahkan terf crumus dalarn kciairatan.
Ilerciasarkan ilustrasi di atas, kelLrarga tersebilt telah rnenjalankan fungsi .. .

A. reproduksi
B. sosialisasi
C. afeksi
D. pernberian status
E. proteksi

40. Meskipun dari keluarga yang sederhatna tetapi Andi memiliki semangat belajar tinegr,
karena ia berke.vakinan bahwa dengan bekal hasii penclidrkan akan lebih mr-rclah
memperoieh pekerjaan dengan gaji cukup besar. Irungsi manifes aktifitas lenibaga
pendidikan tersebut adalah ....

A. mempcrkayakehidupan masyarakat
B. menyiapkan untuk rnencari nafkah
C. ineningkatkan adaptasi ir:cliviclu
D. membentr"rk kepribadian ideal
E. melestarikan budaya lokai

41" Filpres digelar lima tahun sekali sr,::rtai ketentuan perurrciangaii :),ang berlakur Ci indonesia.
I)engan Presiden dipilih iangsung oietr rakyat drharapkan akan mampu mengemban ,

atnanah dan illetrerrtatikan kesejaili,;r?&rl rakyat. Tujuan lernbaga poirtir dari ilustrasi
tersebut adalah ....

A. rnernujudkan keadilan cian kesejahteraan masyarakat sesuai amanah rakyat
B. memperhatikan aturan yang berlaku untuk melangsungkan kekuasaan
C. lnemhuat aturan agar selrap penvelenggaraan pilpr:es a.tla pellrang untuk menang
f)" nlengemban tugas amanali yang diberikan oleh pailai pendukungnya
E. mengatur dan menyelenggaraknn pelaicsailaan Pemiiihan Umum.

12. Sektor agraris meliputi kegiatan pertanian, seper-ti sa.wah. perladangan. perikanan, dan
peternakan. Aktifitas pertanian dalam menyediakan bahan pangan diatur sedemikian rupa
agar tidak mengalami gagal panen.

lJraian tcrsebut mcnggarnbarkan kegiatan agraria sebagai pelaksanaan dari lernbaga
ckonomi )'ang bertujuan untuk ....

A. mengatur produksi, distribusi. dan konsumsi
B. memenuhi kebutuhan keter:sediaan pangan
C. rnenjaga stabilitas keamanan dalarn negeri
D. mengatur hubungau perdagangan intemasional
E. menjamin terjadin)'a peineratzran pembangunalt
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Sosiologi SMA/MA II?5

'13. Scbelunr LIjian Nasionai dilaksauakan di sekolah-sckolali. st,,Iuruh sisw,a clan griri:
tlrelalksatrerkail doa bersama di tempat ibacl:rh ittasing-nrasing agar seluruh sisrvanyu lritrus
Dari contoh tersebut lembaga agama berfungsi sebagai ....

A. pedoman dan petunjrk bagi kehidupan manusiir
B. penrbimbing yang bermakna bagi nranusia
C. pernberi identitas kepada seseorang
D. pencegah tindakan yang bersifat anrarah
E. benteng diri dari ancarnatr kelompok luas

44. Suatu penelitian yallg bertujuan untuk memperoleh infonnasi tentang gejala yang sarna Cari
berba-{ai orang atau kelompok. Untuk keperluan tersebut peneliti menggunakan instnrnrr-n
bempa kuesioner. Menurut metode pengllrnpulan datanya, j enis penelitian tersebrit
termasuk penelitiall ....

A. sun,ei
B. historis
C. ekspe rimerr
D. tindakan
E. kuantitatif

45, Judul penelitian "Pengaruh sanksi hukum _yang tidak tegas terhadap maraknya praktik
korupsi di provinsi X". Variabel terikat dari judul penelitian tersebut adalah "...

A. pengaruh sanksi hukum
B. sanksi hukum tidak tegas
C. di provinsi X banyak koruptor
D. rnaraknya praktik korupsi
E. integritas penegak hukum .yang rendair

16. Pengguna situs jejaring sosial (facebook dan huitter) dari tahun ke tairun semakiii
meningkat. Ban,vak kalangan remaja memakai jejaring sosial ini. Pemakaian situs.jcjaring
sosial ini pada masa sekarang jrgu banyak mempengaruhi perubahan pola interaksi remaja.
Dari ilustrasi tersebut rLlmllsan masalah penelitiannya adalah ...

A. Mengapa situs jejaring sosiallacebook dan ht,itler digemari banyak orang?
B. Bagaimana dampak penggunaan jejaring sosial terhadap perubahan pola interaksi

remaj a?

C. Apakah. facebook dan tv,itter bisa rnenjadi media aktualisasi diri bagi remaia?
D. Adakah perbedaan prosentase antara pengguna usia remaja dan dervasa?
E. Apakah pesan yang disampaikan melalui jejaring sosial bersifat positiflr

47 . Seorang peneliti melakukan penelitian di salah satu SMK. Fokus perhatian ),ang ingin
diteliti adalah tingkat kedisiplinan siswa di SMK tersebut. Sampel yang dipilih adalalr
sisr,va kelas X, XI, dan XII dari berbagai program studi yang memiliki karakterisrik
berbeda. Teknik pengambilan sampel yang tepat pada penelitian tersebut adalah....

A. random
B. bertingkat
C. proporsi
D. bertujuan
E. kuota
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48. Angket nrcmiliki banyak bentuk, saiah satunya
dibanding instrurnen iainnya yaitu ..."

A. respotrden memiliki kesempatan untuk mcnyesuaikan isi pemikiran
B. variasi jawaban dapat memperluas wawasan preneliti
C. responden dapat mengisi angket sesuai alternatifjarvaban yang tersedia
D. sulit rncngolah karena jawaban yang diajukan responden banyak
E. menjawab item soal di angket memakan waktu yang lama

49. l'}erhatikan tabel frekuens il ta-rata sosiologi disuatu SMA kelas XIIan taDet rreKuensl pergl Ke lvlal oan nital ra

&i

Nilai rata-rala
sosiolodi l

Sangat sering 22 6,1

Sering 19 7,0
Cukup sering 7

()')
O.L

Jarang 2 q,0

Jrimlah 50

Dari tabel di atas peserta didik yang mempunyai nilai kurang baik adalah peserta didik
yang ....

A. jarang ke Mal
B. cukup sering ke Mal
Cl. sering ke Mal
D. sangat sering ke Mal
E. tidak pernah ke Mal

50. Bagian yang terpenting dari laporan penelitian adalah bagian pendahuluan, pada bagian ini
terdiri dari iudul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar dan grafik. Kegunaan dari
bagian pendahuluan adalah ....

A. menguraikan proses pelaksanaan penelitian
B. rnernberikan saran terhadap masalah yang diteliti
C metlggambarkan garis hesrr dan sistematika oenulisan
D. menerangkan tentang subyek. obyek, dan mang linukup penelitian
E. membr:rikan gambaran kepada pembaca tentang alur pikiran peneliti

t4
Sosiologi SMAIMA IPS

angket tertutup. Kelebihan angket tertutup,.
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