Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGAR.A.
I

ffi

illfiil ilt lil ililililil ilil llil flil

Sosiologi SMA/MA IPS

Nama I
No Peserta
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ciri-ciri sosiologi
Hasil pengamatan terhadap realitas sosial yang tidak asal-asalan
Hasil pengamatan disusun dalam bentuk abstraksi
Realitas sosial bisa diprediksi atau diperkirakan
Realitas sosial dianalisa tanpa mempersoalkan baik buruknya fakta.
Teori sosiologi berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan teori sebelumnya.
Pernyataan tersebut, yang merupakan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengeiahuan yaitu ....
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)
Beberapa

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.

-).

Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat adalah kemiskinan, yang berakibat
pada peningkatan pengangguran dan kriminalitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
perlu dikaj: berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan, Fungsi sosiologi adalah
memberikan sumbangan dalam bentuk ...
A. perencanaan
B. jasa konsultan
C. ketersediaan data
D. kegiatan distribusi
E. tenaga kerja produktif

Mengendarai sepeda motor di jalan raya butuh ketertiban, kelengkapan surat-surat.
seperangkal alat, dan rambu-rambu lalu lintas selalu ditaati u,alaupun tidak ada polisi yang
menjaga. Perilaku pengendara tersebut didasari oleh norrna ....

A. Lisage
B. follouays
C. mores
D. custom
E. hukum

4.

Setiap siswa masuk ke sekolah dengan memakai seragam lengkap dengan atributny4
membawa alatlrnedia belajar setiap hari sesuai aturan yang berlaku. Tindakan yang
berdasarkan norma ini dilakukan secara terus menerus.
Unsur keteraturan tersebut adalah ....
A. pola
B. keaj egan

C.
D.
E.
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5.

Susan merupakan remaja yang sedang tumbuh. Ia gemar mendengar musik dan menonton

fihn Korea. Kebiasaan ini mempengaruhi perilaku Susan dalam kesehariannya. Media
sosialisasi yang mempengaruhi perubahan perilaku Susan adalah ....
A. keluarga
B, teman sebaya
C, media elektronik
D. teman sekerj a
E. lernbaga pendidikan

6, Di dalam kelas guru secara rutin mengorganisir proses pembelajaran bagi murid-murid,
mernberikan penguatan, dan melaksanakan forum diskusi agar murid-murid bisa mandiri
dan bertanggung jawab. Meskipun antara guru dan murid tampak akrab, namun di antara
mereka tetap menjaga sopan santun sebagaimana lazimnya. Sosialisasi yang dikembangkan
di sekolah tersebut, termasuk tipe sosialisasi ....
A. primer
B. formal

C.
D.
E.

7

.

sekunder

nonformal
partisipatoris

Dina gemar sekali menirukan gaya berpakaian artis idolanya. Faktor interaksi sosial yang
mempengaruhi perilaku Dina adalah .,..
A. imitasi

B.
C.
D.
E.

sugesti

empati
simpati
indentifikasi

8.

I\'fenjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-partai politik melakukan
kerjasama dengan tujuan memenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnya,
tduan kerjasama dalam memenangkan Pilkada termasuk ....
A. koalisi
B. joint venture
C. kooptasi
D. bersaing
fi, koersi

9.

Perlratikan pernyataan berikfi :
( 1) Yusuf sedang rnenuliskan pengalamannya hari ini di buku hariannya.
(2) Tiara bcrolal'rraga mcnggunakan sepeda statis dirumahnya,
(3) l]afiyan menjabat tangan Randyka sebagai ucapan simpati atas keberhasilannya. (4) Alvin mengirimkan aplikasi pendaftaran ke universitas di luar negeri melalui email. (5) Hafidz mempresentasikan hasil penelitiannya kepada tim juri lomba penulisan ilmiah.

'

Pernvataan tersebut yang menunjukan adarrya interaksi sosial adalah ....

A.
B.
C.
D.
E,

ll-7,('-2() t3 /201;

(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
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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 dialarkan oteh
keluarganya. Tetapi karena desakan kebutuhan dan pengaruh teman, ia net<ad memilih
perbuatan terlarang itu. Perilaku menyimpang tersebut terjadi disebabkan oleh ....
A. sosialisasi tidak sempurna
B. ketidak sanggupan menyerap norrna C. kegagalan dalam berteman
D. proses belajar yang menyimpang
E. pelampiasan rasa kecewa

11

.

Perhatikan contoh penyimpangan sosial berikut ini!
(1) Membolos sekolah karena mengantuk berat.
(2) Mengendarai motor di jalan raya sepi dengan kecepatan tinggi.
(3) Mabuk bersama teman-teman tak mengenal tempat.
(4) Kelompok terorganisir menyelundupkan bayi.
(5) Memberi uang suap pada oknum petugas yang korup.
Yang termasuk contoh
A. ( 1), (2), dan
B. (l), (2), dan
C. (l), (3), dan
D. (2), (4), dan
E. (3), (4), dan

/
12.

perilaku menyimpang sekunder adalah ..,.
(3)
(4)
(5)
(5)
(5)

Dina seorang rernaja putri. Dia sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. Di samping
itu, Dina sering berpesta hingga larut malam, sehingga mengganggu kenyamanan para
tetangga. Akhirnya masyarakat mencela. Celaan masyarakat tersebut menyadarkan Dina
untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Berdasarkan ilustrasi

di

atas, tujuan pengendalian sosial ,yang dilakukan masyarakat

adalah....

A.
B.
C.
D.
E.
13.

menjaga ketertiban sosial
mencegahpenyimpangan
mengembangkan budaya malu
menciptakan sistem hukum
menegakkan sistem hukum
-

Beberapa pengendalian sosial :
( 1) Pencopet yang tertangkap basah dihakimi massa hingga babak belur.
(2) Pernuka masyarakat menyampaikan ajaran untuk menjauhi tindak kriminal.
(3) Gerobak milik pedagang kaki lima di trotoar diangkut paksa oleh petugas.
(4) Aparat kepolisian negara memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba.
(5) KPK menangkap tangan pelaku suap pejabat publik di kantornya.
Cara pengendalian bersifrat koersif di tunjukkan pernyataan nomor ....

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

u-7.c-2013t2t)t,1
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14.

Perilaku remaja sering tidak dikontrol oleh keluarga dan masyarakat. Dampak tidak
berfungsinya lembaga keluarga sebagai agen pengendalian sosial bagi remaja adalah ....
A. menurunnya solidaritas para remaja
B. nonna yang berlaku tidak berjalan semestinya
C. keamanan lingkungan tidak terjaga
D. perkembangan perilaku remaja cenderung negatif
E. silaturahmi antarwarga masyarakat terbatas

15.

Perhatikan gambar berikut
Keterangan
1, Jawa
1
2
2, Batak
3. Guru

:

Struktur sosial pada gambar tersebut menunjukkan ....
A. interseksi
B. konsolidasi

C.
D.
E.

16.

heterogenitas
interaksi

Struktur sosial horizontal suatu masyarakat di mana kelompok masyarakat memiliki bahasa
yang sama, kesenian yang sama dan adat istiadat yang sama, Ikatan sosial pada deskripsi
tersebut disebut ...

A.
B.
C.
D.
E.

17.

homogenita-s

"

ras

klan
dyad

klik
suku bangsa

Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut:
Keterangan:

l.

Pengusaha/Pemilik

2. Direktur/Manager

3, Karyawan/Pegarvai

Dasar penggolongan sosial vertikal pada gambar di atas adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

r:-zc-2013t20t4

pendidikan
pengetahuan

pengalaman
kekuasaan
keturunan
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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 penggrsuran.
Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat perkotaan iersebut
disebabkan 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.

Konflik antara suami dengan istri sering berlangsung terbuka di hadapan

anak-anak

mereka. Kehangatan keluarga kian hari kian menghilang. Dengan dalih kasihan kepada
anak-anak, maka mereka tidak bercerai meskipun sudah tidak serumah.
Dampak negatif konflik tersebut bagi ketenangan batin anak-anak mengakibatkan ....
A. pekerjaan dalarn keluarga terbengkalai
B. kerukunan dengan tetangga terganggu
C. silaturahmi dengan keluarga besar tidak ada lagi
D. kehidupan ekonomi keuarga lancar
E. anak-anak resah dan berubah kepribadiannya

20.

Pasangan suami-istri yang telah bercerai meminta bantuan seorang utrama untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak secara damai. Upaya
tersebut merupakan akomodasi dalam bentuk ....
A. konsiliasi
B. toleransi
C. mediasi
D. eliminasi
E. segregasi

21.

Beberapa gejala sosial:

(1) Tingkat ekonomi masyarakat belum maju
(2) Adat dan tradisi sangat kuat di masyarakat
(3) Struktur sosial masyarakat masih feodal
(4) Populasi penduduk relatif beragam
(5) Kebiasaan hidup merantau masih berjalan
Yang termasuk penghambat proses mobilitas sosial vertikal adalah ....
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

t
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Perhatikan bagan mobilitas sosial berikut!
Kakek

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 tuanya telah mengalami mobilitas sosial horizontal
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
ZJ.

Setelah menyelesaikan kuliahnya, Fahri aktif dalam kegiatan organisasi profesi, dan saat ini
Fahri menjadi Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia. Salurannva dilakukan oleh Fahri untuk
melakukan mobilitas sosial adalah ....
A. pendidikan dan perkawinan
B. profesi dan keagamaan
C. pendidikan dan profesi
D. prestasi dan militer

E,.

24.

Tuntutan upah minimum provinsi yang tinggi membuat pemilik pabrik melakukan
mobilitas sosial dengan eara memindah lokasi pabrik ke rvilavah pedesaan. Untuk
mendapat tenaga kerja dengan upah lebih murah. Hal ini menvebabkan PHK bagi buruh
yang tidak mau ikut pindah ke lokasi baru. Konsekuensi mobilitas sosial tersebut bisa
menimbulkan konflik antar ....

A.
B,
C.
D.
E.

25.

pribadi
kelas
generasi
personal

kelornpok

Kelompok sosial terbentuk oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal.
Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang dikodratkan dan
ada ikatan darah atau garis keturunan.
Contoh kelompok sosial di atas adalah ....
A. paguyuban
B. patembayan
C. kekeluargaan

D.
E.

t

keagamaan dan pendidikan

l-ZC'-20I 3i201

.l

senasib sepenanggungan
kesamaan minat
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26.

ciri kehidupan sosial berikut!
1) Menerima keberadaan orang lain yang berbeda ciri sosialnya
(2) Mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru
(3) Masing-masing kelompok saling menonjolkan identitasnya
(4) Bersikap toleran terhadap pihak lain yang berbeda
(5) Menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar
Beberapa
(

Karakteristik masyarakat multikultural ditunjukkan oleh ....
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.

Selain penganut Hindu, di ,provinsi Bali juga hidup masyarakat penganut agama Islam.
Kristen, Katolik, Budha dan Konghucu. Namun demikian, kehidupan religius kehinduan
sangat tampak dalam aktivitas sehari-hari, terutama berbagai bentuk simbol ritual. Situasi
tersebut membentuk konfigurasi sosial ....
A. kompetisi seimbang
B. diktator mayoritas
C. tirani minoritas

D.
E.

28.

Secara sos:ologis keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan
akan memisahkan diri dari NKRI berdampak positif untuk memperkuat ....

A.
B.
C.
D.
E.

29.

mayoritas dominan
minoritas dominan

di daerah

),ang

budaya nasional
ekonomi nasional
anggaran nasional
kepemimpinannasional
integrasi nasional

Beberapa kondisi sosial :
(1) Besarnya jumlah penduduk di Indonesia.
(2) Perbedaan kekayaan sumber daya alam.
(3) Isolasi geografis karena bentuk wilayah.
(4) Iklirn dan struktur tanah yang berbeda.
(5) [,etak geografis di posisi silang dunia.

I-atar belakang terbentuknya masyarakat majemuk di Indonesia adalah ....
,\. ,11), (2), dan (3)
B. l1), (2), dan (4)
C. '[1 ), (3), dan (5)
D. {2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5) .
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Beberapa perilaku dalam masyarakat!
(1) Menlrukai hasil budaya suku bangsa lain (2) Memilih pemimpin yang berasal dari putra daerah
(3) Pemikahan laki-laki dan perempuan yang berbeda etnik
.(4j Menganggap rendah keberadaan kelompok etnik lain
(51 Menghargai solidaritas antara kelompok suku bangsa

Perilaku yang sesuai dalam masyarakat multikultual adalah ....
(l), (2), dan (3)
(1), (2), dan (a)
(1), (3), dan (s)
(2), (a), dan (s)
(3), (a), dan (s)

A.
B.
C.
D.

E.

31.

Samuel Koenig berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan modifikasi-modifikasi
yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia baik karena faktor intem maupun ekstern.
Malina 1'ang terkandung dari pendapat tersebut, bahwa perubahan sosial ....
berlangsung pada masyarakat yang mengalami konflik
hanya dapat terjadi pada kelompok sosial masyarakat tertentu
mempengaruhi kelompok masyarakat di luar wilayahnya
merupakan pembaharuan dari yang sudah ada karena berbagai faktor penyebab
terjadi karena ada gesekan faktor ekstemal dan intemal secara

A.
B.
C.
D,
E.

32.

bersamaan

Pemerin:ah melakukan perubahan terhadap kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013
dengan tuj uan agar pendidikan di Indonesia semakin baik. Bentuk perubahan tersebut
adalah ..,.

A. revolusi
B. evolusi
C. regres
D. inovasi
E. planned

33.

Warga rrasyarakat 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 ....
mempercepat proses modemisasi
menghilangkan perbedaan sosial
mengurangi sentimen kelompok primordial
memudarkan identitas kepribadian individu
mendorong homogenitas masyarakat luas

A.
B.
C,
D.
E.

34.

Masyarakat industri mengalami perubahan lebih cepat daripada masl'arakat tradisional atau
masyarakat desa. Hal tersebut berkaitan dengan corak masyarakatnya yaitu ....
tingkat heterogenitas penduduk
jumlah penduduk yang berbeda
besamya pengaruh para pemimpin
adat yang diperintahkan masyarakat
kuat lemahnya agama atau kepercayaan

A,
B.
C.
D.
E.

t
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35.

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap modernisasi yang terjadi di
masyarakat. Salah satu contoh modernisasi tersebut adalah ....
A. berkembangnyatradisionalitas
B. meningkatnyaproduktifitas
C. terhambatnyamobilitas
D. tumbuhnya komunitas
E. menurunnya primodial

36,

Sebagai kota besar, Jakarta menjadi tujuan urbanisasi. Proses urbanisasi membawa dampak
pada terjadinya masalah sosial di perkotaan, seperti pengangguran dan tingkat kriminalitas

yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan. bahwa perubahan sosial y'ang
terjadi disebabkan oleh faktor .,..
A. demografi
B. pergaulan sosial
C. penemuan baru
D. difusi budaya
E. patologi sosial
37

.

Perhatikan pernyataanberikut!
( 1) Memiliki simbol untuk menandai keunikan dari setiap lembaga.
(2) Memiliki norma yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis,
(3) Memiliki fungsi yang terbatas
(4) Mempunyai tujuan yang jelas dan telah disepakati bersama.
(5) Usia lembaga lebih singkat dibanding usia pemakai lembaga.
Yang tergolong ciri lembaga sosial adalah ,.,.
A. (i ), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

38. Sekolah merupakan

media yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran individu di
masyarakat. Keberadaan sekolah termasuk lrpe enacted instilulions karena ...,
A. tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat
B. pengaruh lembaga sangat luas dalam
C. keberadaannya dalam masyarakat secara tidak sengaja
D. lembaga yang penting dan mendasar bagi masyarakat
E. perkembangan lembaga berlangsung secara evolutif

39. Melalui

perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di
masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis. ia akan diperlakukan sebagai
orang yang telah dewasa dan mampu bertanggungiau,ab kepada diri. keluarga, anak-anak.
dan masyarakatnya.
Berdasarkan ilustrasi di atas, maka fungsi keluarga yang diharapkan adalah fungsi....

A.
B.
C.
D.
E.

t

r-zc-201312014

reproduksi
afeksi
pemberian status
sosialisasi
proteksi
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Sosiologi SMA/MA IPS

Perhatikan beberapa aktivitas lembaga pendidikan di bawah ini !
(l) Mengurangi pengendalian orangtua
(2) Memperpanjang masa remaja
(3) Mempertahankan sistem kelas sosial
(4) Mempersiapkan anggota untuk mencari nafkah
(5) Menanamkan ketrampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi

Dari beberapa aktivitas lembaga pendidikan di atas, yang termasuk fungsi laten adalah ....
(l), (2), dan (3)
(l), (2), dan (a)
(1), (3), dan (s)
(2), (a), dan (s)
(3), (a), dan (s)

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 akan mampu mengemban
amanah dan memerhatikan kesej ahteraan rakyat. Tujuan lembaga politik dari ilustrasi
tersebut adalah ....
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah rakyat
memperhatikan aturan yang berlaku untuk melangsungkan kekuasaan
membuat aturan agar setiap penyelenggaraan pilpres ada peluang untuk menang
mengemban tugas amanah yang diberikan oleh partai pendukungnya
mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan

A.
B.
C.
D.
E.

42.

Umum

Dalam 1 kali masa panen, seorang petani mendapat penghasilan sebesar 5 juta rupiah dari
padi yang dijualnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi tersebut termasuk telah
melaksanakan fungsi ....

A.
B.
C.
D.
E.

43.

.
'44.

produksi
pemasaran
distribusi
pemakai
konsumen

Sebelum Ujian Nasional dilaksanakan di sekolah-sekolah, seluruh siswa dan guru
melaksanakan doa bersama di tempat ibadah masing-masing agar seluruh siswanya lulus.
Dari contoh tersebut lembaga agama berfungsi sebagai ....
A. pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia
B, pembimbing yang bermakna bagi manusia

C.
D.
E.

pemberi identitas kepada seseorang
pencegah tindakan yang bersifat amarah
benteng diri dari ancaman kelompok luas

Suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan gejala umum dari populasi yang
berjumlah banyak dengan menggunakan instrumen kuesioner termasuk jenis penelitian ....
A. historik

B.
C.
D.
E.

u-7,c-2013120t1

survey
eksperimen
inquiri alamiah

eksploratif
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Sosiologi SMA/BIA IPS

Judul penelitian: " Pengaruh [Ipah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT
Perkasa ". l'ang merupakan variabel terikat adalah ....

A.
B.
C.
D.
E,

46.

flilr ilililI ilt

produktivitas kerja karyawan
tingkat produktif perusahaan
tingkat perkembangan upah
pengaruh upah kerja karyawan
karyawan PT Perkasa

Suatu kondisi objek penelitian sebagai berikut:

Di

suatu kelurahan, Pak lurah melakukan sosialisasi program pemerintah untuk wajitr
belaiar 12 tahun. Para orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi menyambut
baik program wai ib belai ar 12 tahun ini, tapi tidak sedikit dari mereka yang kurang
berpendidikan tidak merespon dengan baik.
Dari ilustrasi tersebut rumusan masalah yang cocok adalah ...
A. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kesadaran
terhadap program wajib belajar 12 tahun?
B. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua dengan wajib belajar

C.
D.

l2

tahun?

Bagaimana pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua dengan kesadaran
terhadap program wajib belaj ar 12 tahun?
Bagaimanakah dampak tingkat pendidikan orang tua dengan wajib belajar 12
tahun?

E.

Benarkah ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan rvajib belajar

12

tahun?
47

.

Seorang peneliti akan melakukan penelitian di salah satu SMA tertentu, yang akan diteliti
adalah kedisiplinan siswa kelas X, XI, dan XII di sekolah tersebut. maka teknik
pengambilan sampel yang dilakukan adalah ...,

A.
R.
C.
D.
E.

48,

bertingk at

(stati/icd sample)

rvilayah Qtrohcthilit,v santplc)
propinsi Qtroporsional :;crmple)
kelonrpok (crusler sample)
acak (random sctrnple)

Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu. Kegiatan ini
merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih yang saling
berhadapan secara fisik (secara langsung), Salah satu kelebihan dari instnrmen
pengumpulan data dengan wawancara adalah ..,,
menggali inforrnasi lebih dalam
tidak memakan rvaktu lama
dapat dijawab pada waktu senggang
mudah diolah data penelitiannya
responden menjalvab pertanyaan dengan bebas

A.
B,
C.
D.
E.

ti-7c -2013t20t1
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Sosiologi SMA/MA IPS

Tabel pelai
alaran Yang olsenangl
disenansi siswa
slswa IPS
No.
Mata Pelaiaran
Prosentase
1
Bahasa Inggris
10
2
Matematika
15
J
Sosiologi
45
4
Geografi
20
5
Ekonomi
10
Jumlah
t00%
Makna data dari tabel tersebut adalah ....
kecintaan siswa pada suatu mata pelajaran tergantung gurunya
guru Bahasa Inggris sangat bersemangat dalam mengajar para siswanya
Matematika menjadi pelajaran yang ditakuti baik di IPA maupun IPS
l0% dari siswa IPS bercita-cita menjadi ahli di bidang Ekonomi
mata pelajaran favorit bagi siswa IPS adalah Sosiologi

A.
B.
C.
D.
E.

50.

Bagian penutup suatu laporan penelitian antara lain berisi daftar pustaka. Guna daftar
pustaka bagi pembaca adalah ....
untuk mengetahui permasalahan yang dialami responden
untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat
memberitahukan kepada masyarakat tentang referensi yang digunakan
sebagai salah satu prosedur pembuatan rancangan penelitian
meriadi indik"tor berhasit tidaknya suatu kegiatan

A.
B.
C.
D.
E.

1r-7C-2013201,t

penelitian
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