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Sosiologi SMA/MA IPS

1.

Beberapa

Nama

:

No Peserta

:

it 7

ciri-ciri sosiologi

(1) Hasil pengarnatan 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.
Pemyataan tersebut, yang merupakan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu ....
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)

2.

Para pedagang kaki lima (PKL) banyak yang berjualan di pinggir jalan, untuk memelihara
ketertiban pemerintah daerah merelokasi para pedagang kaki lima terpusat di tepi kota.
Berdasarkan kasus tersebut sosiologi berfungsi sebagai ...
A. perencanapembangunan
B. pengambil keputusan

C.
D.
E.

3.

Apabila bertemu sahabat lama, kita selalu berjabat tangan atau ketika kita memasuki rumah
orang lain, selalu kita dahu,lui dengan mengetuk pintu.
Berdasarkan daya ikatnya, perilaku sosial tersebut tennasuk pelaks anaannorrna ....

A.
B.
C.
D.
E.

4.

pemecahan masalah
kekuatan sosial
pengawas sosial

cara
kebiasaan
tata kelakuan
adat istiadat

hukum

Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah Mohandes selalu makan pagi, lalu mencium
tangan kedua orang tuanya untuk berpamitan.

Tindakan Mohandes ditinjau dari unsur-unsur tercipta keteraturan sosial termasuk....
A. tertib sosial
B. nilai sosial
C. keajegan
D. order
E. pola
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Sosiologi SMA/MA IPS
Sejak menjadi ketua karang taruna di ternpat tinggalnya. Andri lebih peka terhadap
peffnasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ia selalu mengelola gagasan untuk
mengatasi permasalahan sosial tersebut dengan jelas clan terperinci. Fungsi agen sosialisasi
kelompok persahabatan bagi Andri adalah ....
A. mencari kawan sebagai pelengkap kebutuhan adanya persahabatan
B. menambah pengalaman berorganisasi secara individual dan kelompok
C. mencari pemimpin karang taruna melalui pemilihan yang jujur dan adil
' D.
membuat suasana.pertemuan kelompok ..niuai bersemangat
E. membenttrk kepribadian yang tanggap terhadap rnasalah di sekitar

6.

Agung telah menyelesaikan pendidikan SMA melalui bimbingan konseling ia disarankan
untuk melanjutkan kejenjang lebih tinggi mengambil rumpun ilmu pengetahuan sosial. Ia
lalu melanjutkan keperguruan tinggi rnengambil jurusan sosiologi. Kegiatan yang
dilakukan Agung termasuk tipe sosialisasi ....
A. fonnal
B. primer

C.
D.
E.

7.

sekunder
non formal
partisi patoris

Seorang guru menayangkan film tentang penyand ang cacat yang tidak menyerah dengan
kondisi fisik yang tidak sempurna sehingga menuai sukses. Setelah melihat film itu,
seorang murid terinspirasi untuk belajar lebih giat lagi dan merasa malu jika ia yang
memiliki fisik sempuma tetapi tidak berprestasi. Tindakan pelajar tersebut dipengaruhi oleh

faktor ....

A.
B.
C.
D.
E.
8.

motivasi
simpati
sugesti

imitasi
identifikasi

Menjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-partai politik melakukan
kerjasama dengan tujuan memenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnya,
tujuan kerjasama dalam memenangkan Pilkada termasuk ....
A. koalisi
B. joint venture
C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi
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Sosiologi SMA/MA IPS

9.

Perhatikan pernyataan berikut :
(1) Turis asing bertanya kepada penduduk setempat dengan bahasa yang tidak dimengerti.
(2) Seseorang mengajak bicara temannya yang sedang ticlur mengigau.
(3) Tamu restorall memanggil pelayan di restoran.
(4) Seorang turis memesan kamar pada resepsionis hotel.
(5) Pelayan menanyakan kepada tamu apa yang ingin dipesannya.
Yang merupakan interaksi sosial ditunjukkan oleh noinor ....
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)

10. Seorang remaja putri yang putus sekolah,

melihat temannya mendapat uang dengan cara
mengantarkan paket narkoba, kemudian ia mencoba mendaftarkan diri sebagai kurir paket
narkoba. Ia tahu perbuatannya itu keliru, dan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh
keluarganya. Tetapi karena desakan kebutuhan dan pengamh teman, ia nekad memilih
perbuatan terlarang itu. Perilaku menyimpang tersebut terjadi disebabkan oleh ....
A. sosialisasi tidak sempurna
B. ketidak sanggupan menyerap norna
C. kegagalan dalam berternan
D. proses belajar yang menyimpang
E. pelampiasan rasa kecewa

1

1.

Beberapa contoh gejala sosial:
(1) Sani terpaksa mencuri karena tidak tega melihat anak dan istrinya kelaparan.
(2) Siswayang terlambat datang ke sekolah diberi nasihat oleh guru BK.
(3) Sekelornpok pelajar melakukan tindakan bully kepada siswa lainnya.
(4) Seorang ibu menjadi satpam di Mall demi mancari nafkah untuk keluarganya.

(5) Pegawai pelabuhan melakukan pungutan

liar

kepada kendaraan

peti kemas

di

pelabuhan.
Pernyataan tersebut yang merupakan perilaku menyimpang sekunder adalah ....
(l), (2), dan (3)
(l), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

12.

Polisi menertibkan sekelompok pemuda yang melakukan balapan liar, dan mereka dibawa
ke kantor polisi untuk direhabilitasi. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan
pengendalian sosial adalah ..:.
A. mengubah perilaku individu
B. menanamkan rasa malu
C. menanamkan nilai dan norna
D. mencapai stabilitas sosial
E. melindungi pihak tertentu
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13.

Sosiologi SMAflUA IPS
Perhatikan gejala sosial berikut!
(1) Para pengendara sepeda motor yangtidak memakai helm diberi nasihat oleh polisi.
"
(2) Siswa yallg terlarnbat masuk sekolah dihukum berlari oleh guru piket. x,
(3) Siswa yang melakukan perilaku coret dinding sekolah diberikan peringatan oleh guru
BK.
(4) Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan kepolisian menangkap pelaku pelgedar
narkoba

(5) Warga desa yang terlibat pertengkaran mengenai persoalan anaknya diberikan
pengarahan oleh tokoh adat setempat.
Pernyataan tersebut yang merupakan cara pengendalian sosial persuasiladalah....
(l), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

14. Di setiap pemerintah

daerah terdapat satuan pengamanan yang sering disebut Satuan Polisi
yang
Pamong Praja
diberi tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Apabila
lembaga tersebut tidak berfungsi secara baik, maka akan mengakibatkan ....
A. sistem hukum tidak dapat ditegakan x
B. masyarakat yang taat norma semakin berkursrlg r
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
1
2
2.
Batak
N
3. Guru

:

Struktur sosial pada gambar tersebut menunjukkan ....
interseksi
konsolidasi
C. homogenitas

A.
B.

D.
E.

16.

heterogenitas

interaksi

Keluarga merupakan kelompok primer yang terdapat di dalam masyarakat, yang terdiri dari
bapak, ibu, dan anak. Ikatan sosial yang mendasari terbentuknya kelompok tersebut
adalah.....
interaksi sekunder
ikatan darah
hubungan sosial yang formal
memiliki perjanjian tertulis
solidaritas yang sementara

A.
B,
C.
D.
E.
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Sosiologi SMA/MA IPS

17.

Perhatikan garnbar struktur sbsial vertikal berikut!
Keterangan:
1. Brahmana
2. Ksatriya

3. Waisya
4. Sudra

Yang menjadi dasar pembentukan pelapisan sosial di atas adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

politik
kekayaan
pendidikan
pekerjaan
keturunan

18.

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

19.

Cinta dan Dina merupakan siswa SMA yang menjalin persahab atan sejak kecil. Karena
situasi dan kondisi'tertentu, keduanya terlibat dalam konflik yang membuat mereka saling
bermusuhan. Dampak negatif konflik dari deskripsi tersebut adalah ....
A. hubungan dalam kelompok yang terputus
B. berubahnya kepribadian individu
C. dominasi satu kelompok atas lainnya
D. banyak muncul keinginan pribadi
E. komunikasi yang terhambat

20.

Pak Jono terlibat konflik dengan Pak Dani tentang batas tanah perkebunan milik mereka.
Karena keduanya tidak mendapatkan kesepakatan, maka mereka membawa kasus tersebut
ke Badan Pertahanan Nasional sebagai pihak ketiga atau wasit. Bentuk akomodasi untuk
menyelesaikan kasus tersebut adalah ....
A. stalemate
B. konsiliasi
C. mediasi
D. arbitrasi
E. toleransi
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Sosiologi SMA/MA IPS
Contoh mobilitas sosial !
(1) Adanya usaha masyarakat untuk nrengubah status sosialnya.
(2) Banyak orang yang meminta suaka poiitik ke n€gara lain karena situasi politik di
negaranya scdang kacau.

(3) Masih banyaknya masyarakat yang menganut sistem kehidupan feodalis.
(4) Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan penduduk melakukan transmigrasi.
(5) Masih adanya penerapan diskriminasi pada kehidupan masyarakat.
Berdasarkan contoh cli atas yang ternrasuk faktor pendorong mobilitas sosial adalah ....
(1), (2), dan (3)
(l), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

22.

Bagan mobilitas sosial

lbu

Anak

ke1

(petani)

Ayah (petani)

KeZ
(pedagang)

Ke3
(buruh)

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa ....
A. dua generasi tersebut mengalami mobilitas horizontal antargenerasi
B. anak dan orang tua mengalami mobilitas sosial vertikal naik
C. status sosial anak ke-3 lebih tinggi dari status sosial orang tuanya
D. antara orang tua dan anak-anak ryu terjadi mobilitas sosial
E. rnobilitas sosial terjadi pada anak ke-l dan ke-2 saja

23.

Seseorang tamatan Sekolah Menengah Atas yang mempunyai kemampuan fisik dan
kesehatan yang baik berhasil lulus masuk Akademi Militer Angkatan Darut. Ketika
pangkatnya kolonel, ia terpilih menjadi komandan pasukan perdamaian Tentara Indonesia
di Timur Tengah karena situasi politik di wilayah itu sedang panas. Saluran mobilitas yang
digunakan adalah ....
A. lembaga hukum
B. organisasi politik
,

C.
D.
E.
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Sosiologi SMA/MA IPS
24.

Tuntutan upah minimum provinsi yang tinggi membuat pemilik pabrik melakukan
mobilitas sosial dengan cara memindah lokasi pabrik ke wilayah pedesaan. Untuk
mendapat tenaga kerja dengan upah lebih murah. Hhl ini menyebatkup pHK bagi buruh
yang tidak mau ikut pindah ke lokasi baru. Konsekuensi mobilitas sosial tersebut bisa
menimbulkan konflik antar .,..

A.
B.
C.
D.
E.

pribadi
kelas
generasi
personal

kelompok

25.

Mahasiswa yang belajar di kota Yogyakarta sangat heterogen. Sebagian besar berasal dari
pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagian lainnya dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua. Pengelompokan sosial tersebut berdasarkan faktor ....
A. tingkat ekonomi
B. kepentingan belajar
C. asal-usulkedaerahan
D. sumber penghidupan
E. wilayah tempat tinggal

26.

Perhatikan perny ataan b erikut !
(1) Menjunjung tinggi persamaan di antaraperbedaan
(2) Bersikap akomodatif terhadap terjadinya keberagaman
(3) Dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya
(4) Memiliki toleransi yang tinggi terhadap keberadaan agam a yang berbeda
(5) Bersikap ekslusif dalam kehidupan di masyarakat

Berdasarkan pei'nyataan tersebut, yang termasuk dalam karakteristik masyarakat
multikultural 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)

27.

Keragaman masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya bermacam-macam kelompok
yang mempunyai kekuatan yang relatif sama dalam berbagai aspek peperti ekonomi dan
pol itik. Kompo s i si tersebut menunj ukkan konfi gurasi masy ar akat maj emuk . . . .
A. mayoritas dominan
B. minoritas dominan
C. fragmentasi struktural
D. kompetisi seimbang
E. disorganisasi sosial

28. Secara sosiologis

keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan di daerah yang
akan memisahkan diri dari NKRI berdarnpak positif untuk memperkuat ....
A. budaya nasional
B. ekonomi nasional
C. anggaran nasional
D. kepemimpinan nasional
E. integrasi nasional
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Sosiologi SMA/MA IPS

Beberapa kondisi sosial:

(1) Besarnyajumlah penduduk di Indonesia.
(2) Perbedaan kekayaan sumber dayaalam.
(3) Isolasi geografis karena bentuk wilayah.
(a) Iklim dan struktur tanah yang berbeda.
(5) Letak geografis di posisi silang dunia.

\

Latar belakang terbentuknya masyarakat majemuk di Indonesia adalah ....
(l), (2), dan (3)
(l), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

30.

Beberapa perilaku dalam masyarakat !
( 1) Memilih pemimpin yang berasal dari putra daerah
(2) Menganggap rendah keberadaan suku bangsa lain.
(3) Pernikahan laki-laki dan perempuan yang berbeda etnik.
(4) Menghargai solidaritas antarakelompok suku bangsa berbeda.
(5) Menyukai hasil budaya suku bangsa lain

Perilaku yang sesuai dengan masyarakat multikultural adalah ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
31.

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi tersebut menjelaskan tentang ....

A.
B.
C.
D.
E.

32.

arti perubahan
pola perubahan
sebab perubahan
tujuan perubahan
unsur yang berubah

Pendidikan gratis sampai jenjang SMA dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) membawa dampak
pada rendahnya angka anak putus sekolah dan terjaminnya kesehatan masyarakat marjinal
di DKI Jakarta sesuai program kerja gubernur. Dilihat dari bentuknya, maka perubahan
sosial tersebut termasuk bentuk perubahan ....
A. besar
B. cepat

C.
D.
E.
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Sosiologi SMA/MA IPS

33. Warga masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka.

Mereka sudah biasa berinteraksi dan
bekerja sama dengan orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Dampak positif dari
proses mutual akulturasi tersebut adalah ....
A. mempercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi sentir.nen kelompok piimordial
D. memudarkan identitas kepribadian individu
E. mendorong homogenitas masyarakat luas

34.

Perkembangan teknologi membawa dampak pada perubahan gaya hidup terutama di
kalangan remaja. Dilihat dari faktor internal terjadinya perubahan sosial, maka perubahan
sosial pada deskripsi tersebut disebabkan oleh faktor ....
A. demografi
B. penemuan baru

C.
D.
E.

konflik
difusi budaya
sub budaya

35.

Kebijakan larangan ekspor bahan kay, mentah dapat mendorong industri mebel dalam
negeri. Para pengrajin mebel dapat menjual produk mebel dengan harga tinggi. Kebijakan
sektor industri tersebut bertujuan untuk ....
A. membangun masyarakat baru
B. mendapatkan nilai tambah
C. menjaga keteraturan ekonomi
D. memperoleh fasilitas mewah
E. menciptakan kehidupan praktis

36.

Pembangunan dan pelebaran jalan raya negara tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena
adanya kelompok masyarakat yang tidak mau menjual lahan yang terkena proyek. Mereka
beralasan, bahwa tanah warisan leluhur harus dipertahankan apa adanya dan tidak boleh
dijual. Sikap penolakan masyarakat tersebut disebabkan adanya ....
A. kepentingan ekonomi
B. konflik horizontal
C. faktor tradisional
D. unsllr primordial
E. ajaran agama

37.

Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Merniliki tradisi dan tata tertib
(2) Memerlukan alat perlengkapan untuk beraktifitas
(3) Memiliki sirnbol dan bersifirt super organik
(4) 'Iercliri dari sejumlah lapisan sosial yang tcratur
(5) Perilaku yang discsuaikan clengan kecludukan sosial
Yang menjadi ciri lernbaga 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)

u-zc-2{\137014

':'I{ak Ci pta pada I'usat Pcni laian Pcnclidikan-BALITBAN C-KEIv1 DIKB UII

Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA

iltil

l2

38'

rilillt ilil ilt iltilil ilil tilil ilil

til

Sosiologi SMA/MA IPS

Sekolah merupakan media yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran individu di
masyarakat. Keberadaan sekolah termasuk tipe enacted institutions karena ....
tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat
pengaruh lembaga sangat luas dalam
keberadaannya dalam masyarakat secara tidak sengaja
lembaga yang penting dan mendaiar bagi masyarakat
perkembangan lembaga berlangsung secara evolutif

A.
B.
C.
D.
E.

39.

Sebagai kepala keluarga, ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup
keluarganya. Dalam hal ini lembaga keluarga memiliki fungsi ....
sosialisasi
ekonomi
proteksi
edukasi
reproduksi

A.
B.
C.

D.
E.

40.

Orang tuanya meminta untuk bekerja. tetapi Siti lebih mengutamakan sekolah.
deskripsi tersebut maka fungsi laten pendidikan adalah ....
mengurangi pengendaiian orang tua
memperpanj ang masa remaja
mempertahankankelas
sarana pengubah pola pikir
sarana pembangunan

Berdasarkan

A.
B.
C.
D.
E.

41.

Pilpres digelar lima tahun sekali sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Dengan Presiden dipilih langsung oleh rakyat diharapkan akaa mampu mengemban
amanah dan memerhatikan kesejahteraan rakyat. Tujuan lembaga politik dari ilustrasi
tersebut adalah ....
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah rakyat
memperhatikan atuan yang berlaku untuk melangsungkan kekuasaan
membuat atuan agar setiap penyelenggaraan pilpres ada peluang unhrk menang
D. mengemban tugas amanah yang diberikan oleh partai pendukungnya
mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum

A.
B.
C.

E.

42.

Sektor industri ditandai dengan kegiatan produksi barang. Sektor ini membutuhtan
lembaga ekonomi yang semakin kompleks bagaikan rangkaian bagian-bagian yang saling
berhubungan dan saling bergantung dalam sistem sehingga tatanan ekonomi berkembang,
seperti cara rekruitmen atau pengambilan karyawan, efeklivitas dan efisiensi kerja, serta
pengelolaarurya. Berdasarkan uraian
atas, maka fungsi lembaga ekonomi yang
dimaksudkan adalah sebagai ....
cara dalam melakukan transaksi ekonomi
pedoman untuk mendapatkan tenaga kerja
identitas diri bagi masyarakat
alat untuk bertransaksi bisnis
mengatur tata cara bercocok tanam

di

A.
B.
C.
D.
E.
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Sosiologi SMAIUA IPS

Dalam suatu ceramah agama, seorang ustadz menekankan pentingnya mendidik anak
secara baik. Anak merupakan karunia dari Allah yang dianugerahkan kepada otang tua
untuk dibesarkan, diasuh, dididik, agar kelak menjadi generasi yang baik. peran uitadz
tersebut ditujukan untuk semua kalangan. Peran ustadz sebagai bagian dari aktifitas sosial

adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.
44.

memberi petunjuk kepada manusia baik yang hidup maupun mati
mendorong terciptanya hidup yang harmonis, damai dan bahagia
mengajarkan kepada keluarga-keluarga untuk bisa hidup sejahtera
mengajarkan tata cara ritual peribadatan sesuai agamanya
menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan

Suatu penelitian mengkaji "Pengaruh Kurikulum Terhadap Prestasi Belajar" . Cara yang
dilakukan adalah dengan melakukan ujicoba terhadap dua kelompok. Kelompok pert ama
peserta didik diberi pelajaran berdasarkan kurikulur': lama, kelompok kedua diberi
pelajaran berdasarkan kurikulum baru. Setelah satu semester diadakan tes hasil belajar
untuk melihat perbedaan prestasi hasil belajar kedua kelompok peserta didik tersebut.
Penelitian sosial tersebut berdasarkan metodenya termasuk penelitian ....
A. historik
B. survei
C. eksperimen
D. inquiri alamiah
E. eksploratif

45.

Judul penelitian: "Pengaruh Upah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada pT
Perkasa". Yang merupakan variabel terikat adalah ....
A. produktivitas kerja karyawan
B. tingkat produktif perusahaan
C. tingkat perkembangan upah
D. pengaruh upah kerja karyawan
E. karyawan PT Perkasa

46.

SMA "X" mendapat perhatian dari berbagai pihak karena ulah oknum siswany a yang
sering melakukan kenakalan. Hal ini mengundang perhatian seorang peneliti untuk
melakukan kajian ilmiah guna membantu menemukan solusi tepat mengatasinya. Rumusan
masalah penelitian yang tepat dari ilustrasi tersebut adalah ...
A. Apakah yang menyebabkan kenakalan siswa SMA ..X)'1
B. Bagaimana tanggapan masyarakatterhadap SMA ,.X),?
C. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMA *XD2
D. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran di SMA c'Xn?
E. Bagaimana mengatasi kenakalan siswa di SMA ,.X',7

47.

Joni melakukan penelitian di sekolahnya tentang pengaruh penggunaan internet terhadap
kemudahan siswa mencari bahan belajar. Joni mendata para siswa yang menggunakan
internet dari seluruh kelas. Kemudian, ia mengambil nomor urut kelipatan 3 dari seluruh
pengguna internet. Teknik pengambilan sampel penelitian tersebut adalah
A. stratifikasi
B. wilayah
C. purposif
D. kelompok
E. random

u-zL:-2013/2014
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Sosiologi SMA/MA IPS

Angket atau kuesioner adalah sebuah cara atau instrumen yang digunakan seorang peneliti
untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar pertanyaan-pertanyaan
yang harus dijawab oleh responden.
Kelebihan dari instrumen pengumpulan data tersebut adalah ....
A. memerlukan kehadiran sang peneliti
B. dapat menjangkau responden dalam jumlah banyak
C. dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan tepat
D. dapat menciptakan hubungan baik dengan responden
E. dapat mengembangkan pertanyaan yang telah dirumuskan

49.

Perhatikan
e
tabel ienis
e nls oekeriaan
eKenaan orang
tua oeserta didik beriku!
orans rua
Karyawan

10

Pengusaha

J

25,0
7,5

Guru Negeri

10

Petani

l2

ABRI

J

25,0
30,0
7,5

Polisi

2

5,0

40

100

Total

a

Makna data pada tabel tersebut adalah ....
A. semua orang tua bekerja di kantor
B. profesi guru lebih bergengsi dibanding petani
C. polisi tetap disegani sebagai penjaga ketertiban
D. penghasilan karyawan lebih tinggi dibanding polisi
E. jumlah terbesar orang tua berprofesi sebagai petani

50.

Salah satu bagian dari laporan penelitian adalah tinjauan pustaka. Kegunaan bagian ini
dalam laporan penelitian adalah ....
A. mengarahkanjalannya penelitian
B. menunjukkan kerangka berpikir peneliti
C. memperkuat konsep dan sintesa peneliti
D. mempennudah proses pengumpulan data
E. membantu peneliti dalam mengolah data
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