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Sosiologi SMA/MA IPS

1.

Nama .

No Peserta :

Beberapa ciri sosiologi :

(1) Didasarkan atas fenomena sosial yang dapat dianalisa secara subyektif.
(2) Dalam pengolahan data. imajinasi pribadi bisa masuk data-data yang dianalisa.
(3) Realitas sosial dianalisa secara kritis tanpa memperhitungkan baik buruknya fakta.
(a) Dikembangkan melalui pengamatan tcrhadap realitas dan tidak bersifat spekulatif.""
(5) Hasil pengamatan disusun secara logis dalam bentuk abstraksi. ,

Yang termasuk ciri-ciri ilmu sosiologi 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)

Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat adalah kerniskinan, yang berakibat
pada peningkatan pengangguran dan kriminalitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
perlu dikaj i 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

Pada saat mengendarai kendaraan bermotor seorang remaja tidak mengenakan helm, jaket,

sepatu, dan tidak rnemiliki SIM karena belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah
melanggar norna ..."

A. sosial
B. hukum
C. kelayakan
D. kesopanan
E. kebiasaan

4. Pada saat orientasi peserta didik baru, sekolah memberikan penjelasan tentang tata tertib
yang harus dipatuhi oleh para siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Oleh

karenanya setiap siswa berusaha berperilaku sesuai tata tertib sekolah. Faktor pernbentuk

keteraturan tersebut adalah ....
A. ketertiban'
B. keteraturan
C. sosialisasi
D. keajegan
E. kesadaran
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5.

Sosiologi SMAflUA IPS
Sejalan dengan kernajuan ilmu dan teknologi, kegiatan proses belajar mengajar di sekolah
sudah menggunakan multimedia, salah satunya adalah internet. Dengan internet bahan ajar
berupa gambar, ilustrasi, artikel maupun kasus tertentu akan delgan mudah didapat. Hal
tersebut membuat para siswa bisa berpikir dan bertindak cepat, dengan pengetahlran umum
yang luas. Agen sosialisasi yang berperan dalam pembentukan kepribadian tersebut
adalah ....

A. teman sebaya
B. sekolah
C. keluarga
D. rnedia masa
E. lingkungan

Suatu keluarga tnodern memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya untuk memilih jalan
hidupnya. Orang tua membiasakan berdialog dengan anak-anaknya agar bisa memahami
jalan pikiran rnereka. Orang tua selalu beqresan agar apapun keputusan yang diambil oleh
anak, harus dipertanggungiawabkan. Dilihat dari arah penyampaian pesan, pola sosialisasi
pada contoh tersebut termasuk

A. partisipatoris
B. otoritatif
C. primer
D. informal
E. sekunde

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

A. imitasi
B. sugesti
C. empati
D. simpati
E. indentifikasi

Menjelang Pilkada untuk pernilihan 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 v-enture

C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi
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Sosiologi SMA/MA IPS

9. Perhatikan beberapa perilaku berikut!
(1) Ayu bermain piano seorang diri.
(2) Selvi menelepon Grace untuk membahas kegiatan sekolah.'
(3) Dafa membersihkan halaman depan rumah dengan gembira.
(4) Jovan mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan dosen penguji.
(5) Arweis mengirim surat untuk Raka melalui kantor pos.

Pernyataan tersebut yang merupakan syarat terjadinya 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)

10. Setelah perceraian kedua orangtuanya. Ani lebih sering diam menyendiri dan kini sedang

menjalani rehabilitasi ketergantungan obat terlarang. Contoh tersebut merupakan perilaku
menyimpang yang dilatarbelakangi oleh ....

A. sosialisasi sub kebudayaan menyimpang
B. sosialisasi yang tidak sempurna
C. perubahan sosial yang terlalu cepat
D. perubahan pola hidup masyarakat
E. kurangnya pengawasan dari masyarakat

I 1. Contoh perilaku menyimpang:
(1) Jessica dan Feny gemar memakai seragam sekolah yang ketat.
(2) Sekelompok remaja ditangkap polisi karena menghisap ganja.
(3) Bobi gemar bermain garne online sehingga lupa belajar.
(a) Pejabat negara penerima suap ditangkap oleh KPK.
(5) Penyedia jasa prostisusi bagi pria hidung belang diamankan oleh polisi.

Yang merupakan penyimpangan sekunderadalah ....

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)

12. Pejalan kaki tidak menyebrang di jembatan penyebrangan. Polisi menegur agar ia
menggunakan jembatan penyeberangan yang telah disediakan. Tujuan pengendalian sosial

berdasarkan kasus tersebut adalah ....
A. kesejahteraansosial
B. ketertibanmasyarakat
C. sosial equilibrium
D. keamanan nasional
E. kepahamanmasyarakat
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Sosiologi SMA/MA IPS
13. Perhatikan gejala sosial berikut!

(1) Pelaku pencurian dan pembunuhan dihukum penjara '

(2) Anak yang pulang ke rumah terlarnbat dihukum mencuci piring
(3) Perintah hukuman tembak mati bagi provokator di daerah konflik
(4) Sebelum musim hujan pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan sungai dan waduk
(5) Masyarakat modern berolah raga teratur dan makan makanan sehat agar tidak sakit

Berdasarkan gejala sosial tersebut yang termasuk pengendalian sosial represif 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)

Putusan pengadilan sangat penting artinya dalam menyelesaikan persoalan hukum. Namun
belakagan ini, sebagian lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana
mestinya. Tingkat keperc ayaan masyarakat terhadap pelaksanaan lembaga hukum juga
menjadi rendah. Salah satu akibat tidak berfungsinya lembaga peradilan adalah ....

A. meningkatnya investor asing di Indonesia
B. semakin j arang terj adi tindak kekerasan
C. terjadinya krisis sosial dan disintegrasi sosial
D. menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat
E. menurunnya pertentangan/konflik yang terjadi di masyarakat

Perhatikan gambar berikut !

1. Minang, Islam, Pedagang
2. Jawa, Islam, Pedagang

Struktur sosial pada contoh tersebut adalah . . ..

A. konsiliasi
B. kontravensi
C. intervensi
D. interseksi
E. korelasi

16. 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

tersebutdisebut....
A. ras

B. klan
C. dyad
D. klik
E. suku bangsa

14.

15.

u-zc.-201312014 '"H ak C ipta pada Pusat Pcn ilaian Pcnd idikan-lli\LITBAN C - K Il N4DlKIl U t)



DOKUMEN NEGARA

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

fb@urip.kalteng

Iillll lililil ilil ilillililliilllilt tiltilr

Sosiologi SMA/MA IPS
17. Struktur sosial masyarakat feodal di .Iawa:

Raja dan kaum bangsawan

+ Priyayi

# Rakyat jelata

Dari skema di atas dapat diketahui bahwa sesuatu yang dihargai dan dijadikan dasar
stratifikasi sosial adalah ....

A. keturunan -
B. kekuasaan
C. keahlian
D. pendidikan
E. liekayaan

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 keiompok 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. perkembangankebudayaankelompok

20.

Konflik yang terjadi di masyarakat umumnya disebabkan karena adanya perbedaan
pendapat, kepentingan, dan budaya. Dampak negatif suatu konflik adalah ....

A. untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok
B. sarana mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada
C. menimbulkan keeratan hubungan antarindividu atau kelompok
D. meningkatkan tindakan kekeluar gaan antarindividu
E. perubahan individu dan rusaknya tatanan kehidupan masyarakal

Seorang pengusaha melakukan penipuan berkedok mencari nasabah melalui multilevel
marketing (MLM) dengan menawarkan keuntungan bunga begitu besar. Setelah 6 bulan
perusahaan itu tutup, para nasabah mengadukan permasalahan ini kepada pihak berwajib
dan menempuh jalur hukum. Bentuk penyelesaian konflik di atas adalah ....

A. kompromi
B. ajudikasi
C. arbitrasi
D. stalemate
E. mediasi

19.
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Sosiologi SMA/MA IPS
Beberapa gejala sosial :

(1) Tingkat ekonomi rnasyarakat 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
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)

Bagan mobilitas:

2

Keterangan

1 = Arditek
2 = Pegawai Pemerintah
3 = Buruh Pabrik
4 = Buruh Serabutan

4

Gambar tersebut (1 - 4) menunjukkan adanya mobilitas ....
A. vertikal geografis
B. horizontal geografis
C. horizontal intragenerasi
D. vertikal naik antargenerasi
E. vertikal turun antargenerasi '

23. Mariana merupakan siswa yang pandai bergaul dan memiliki prestasi akademik paling baik
di kampusnya. Setelah lulus kuliah ia menjadi dosen Psikologi di almamaternya, dan pada
saat ini ia dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPO).
Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan saluran mobilitas sosialnya adalah ....

A. pendidikan dan militer
B. sosial politik dan keahlian
C. pendidikan dan profesi'
D. agama dan hobi
E. militer dan profesi
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Sosiologi SMA/IUA IPS
21. Setelah lulus kuliah, seorang anak pergi merantau, ketika pulang kampung mengunjungi

orang tua, kedua orang tuanya prihatin dengan tingkah laku anaknya yang lebih berani
berargumentasi ketika dinasehati. Bahkan sudah bcrani meninggalkan tradisi nenek
moyang yang rnasih dijunjung tinggi di kampung halainannya. Dari contoh tersebut dapat
disimpuikan bahwa salah satu dampak mobilitas sosial acialah terjadinya ....

A. konflik antargenerasi tua dan muda
B. hilangnya rasa cinta anak kepada orang tua
C. hancurnya kewibawaan para penrimpin pemerintah
D. tersumbatnya saluran mobilitas bagi generasi muda
E. terpeliharanya nilai-nilai peninggalan nenek moyang

DOKUMEN NEGARA

26.

27.

25. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan atas kelompok primer dan kelompok sekunder.
Klasifikasi tersebut dilakukan atas dasar ....

A. kepentingannya
B. struktnrorganisasinya
C. sifat hubungannya
D. tujuan kelompoknya
E. derajat interaksi dan tujuannya

Beberapa ciri kehidupan sosial:
(1) Bersikap inklusif terhadap semua kelompok yang berbeda.
(2) Integrasi sosial tumbuh atas kesadaran bersama.
(3) Mudah melakukan kerjasama di antara kelompok berbeda.
(4) Sering terjadi konflik sosial antarkelompok berbeda.
(5) Dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Karakteristik masyarakat multikultural ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (,1)

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

Masyarakat multikultural di Indonesia ditandai oleh keberagaman dalam agama. Jumlah
terbesar pemeluk agama (umat beragama) di Indonesi a adalah masyarakat Islam. Sesama
umat beragama menjalin hubungan sosial yang harmonis. Komposisi tersebut menunjukkan
konfigurasi masyarakat multikultural yaitu ....

A. fragmental sosial
B. minoritas dominan
C. mayoritas seimbang
D. mayoritas dominan
E. kompetisi seimbang

28. Secara sosiologis keberhasiian pemerintah menangani berbagai pergolakan di daerah yang
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
Bebcrapa kondisi masyarakat:
(1) Isolasi karena bentuk wilayah kepulauan
(2) Lctak geografis yang strategis diapit dua benua dan samudra
(3) Banyak gunung berapi yang aktifdan tidak akrif
(4) Iklim dan struktur tanah yang berbeda-beda
(5) Berkembangnya hubungan politik dengan luar negeri

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

Beberapa perilaku dalarn masyarakatl
(i) Menyukai hasil budaya suku bangsa lain
(2) Memilih pemimpin yang berasal dari putra daerah ,/(3) Pemikahan laki-laki dan perempuan yang berbeda etnik
(4) Menganggap rendah keberadaan kelompok etnik lain
(5) Menghargai solidaritas antara kelompok suku bangsa

Perilaku yang sesuai dalam 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)

3 1. Seorang ahli sosiologi Mac Iver menegaskan, bahwa perubahan sosial adalah perubahan
dalanr hubungan sosial (social relationship) atau perubahan terhadap keseimbangan
hubungan sosial. Menunit definisi tersebut, perubahan hubungan sosial merupakan ....

A. penyebab perubahan sosial
B. akibat dari perubahan sosial
C. hakikat perubahan sosial
D. dampak dari perubahan sosial
E. pelaku perubahan sosial

32. Pola interaksi masyarakat berubah seiring perubahan teknologi komunikasi. Dahulu surat
yang dikirim oleh kurir atau pos menjadi cara paling baik untuk berkomunikasi jarak jauh.

Kemudian berkembang merlggllnakan telepon kabel, telepon seluler, email, chat.
teleconference dan seterusnya. Kini. jarak antarwilayah sudah serasa makin dekat dengan
teknologi. Pola pikir masyarakat menjadi kian maju, bertindak praktis , efektif dan eflsien.
Dari arah perLlbahanllya, contoh tersebut menggambarkan perubahan ....

A. evolusi siklus
B. evolusi linear
C. revolusi komunikasi
D. modemisasi budaya
E. industrialisasi inforrnasi

DOKUMEN NEGAI{A
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30.
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31. warga rnasyarakat perkotaan cendcrung lebih terbuka.
bekerja sama dengan orang lain yang berbeda suku,
proses mutual akulturasi tersebut adalah ....

A. mempercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi sentimen kelompok prirnordial
D. memudarkan identitas kepribadian indiviclu
11. mendorong hornogenitas masyarakat luas
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Sosiologi SMA/MA IPS

Mcrekar sudah biasa berinteraksi dan
ras. dan agama. f)ampak positif dari

11

34' Sejak usia SMA Doni dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktif dalam kegiatap
kemasyarakatan. Namutt semenjak menjadi penggangguran dan bergaul sebagai anak
jalanan. ia sering berurusan dengan hukum. Perubahan perilaku tersebut disebabkan cleh
faktor ....

A. pendidikan yang sudah renciah
B. pengaruh sub budaya menyimpang
C. sosialisasi tidak sempurna
D. lingkungan fisik
E. budaya masyarakat setempat

Perkembangall teknologi informasi berpengaruh terhadap modernisasi yang teriadi di
masyarakat. Salah satu contoh modernisasi tersebut adalah ....

A. berkernbangnya tradisionalitas
B. meningkatnyaproduktifitas
C. terhambatnyamobilitas
D. tumbuhnya komunitas
E. menurunnya primodial

Perhatikan pernyataan berikut !

(1) Pertentangan antarkelompok atau golongan dalam negara
(2) Urbanisasi di perkotaan membuat jumlah penduduk kota meningkat.
(3) Produk buatan asing membanjiri pasar dan mall di kota besar.
(4) Perang saudara antara tentara pemerintah dan tentara oposisi.
(5) Bencana banjir bandang merubah struktur sosial masyarakat.

Pernyataan tersebut yang merupakan faktor eksternal penyebab perubahan sosial 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)

35.

36.

\:-7.C-20t3 t2A1.t '"flak L.ipta pada Prrsat Pcuilaian Pcnclidikau-BALITIIANCI-KllN{DIKIlUt)



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

fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA

I flfl iilililt ill ill tiilili ilil ililt ilil iilt
l2

Sosiologi SMA/MA IPS
37. Perhatikan beberapa hal berikut.

(1) Memiliki simbol sendiri yang dijadikan sebagai identitas lembrr
(2) Memiliki alat kelengkapan untuk mer.r,ujudkan tujuan lembas,i
(3) Memiliki aturan yang tertulis dan tidak tertulis
(4) Memiliki nilai dan nonna yang menjadi tradisi
(5) Memiliki sistem ideolo,ei yang terbuka bagi setiap orang

Yang termasuk ciri-ciri lemhaga sosial adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (1), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

38. Salah satu tipe lernbaga sosiai dilihat dari sistem nilai yang diterima oleh mas-v-arakat

adalah tipe sabs idiar.v institutions, salah satu ciri clari lernbaga tersebut adalah "...
A. dianggap masyarakat kurang penting
B. memelihara dan mempertahankan tata tertib
C. lembaga yang tidak sengaja tumbuh dari adat
D. lembaga yang sengaja di bentuk untuk mencapai tujr"ran

E. blsa diterima oleh seluruh masyarakat pendukungnya

39. Keluarga Bapak Gede termasuk keluarga kecil, karena hanya terdiri dari seorang bapak, ibu
dan anak. Pada saat ini anaknya baru menginjak usia remaja, maka bapak dan ibunya selalur

memberikan perhatian kepada anaknya dengan jalan mengajak berekreasi ke tempat-tempat
yang indah, sehingga dapat menciptakan keakraban dalam keluarga.
Dari ilustrasi tersebut, maka fungsi lembaga keluarga tersebut adalah ....

A. berperan sebagai pengawasan/kontrol sosial
B. berberan sebagai pemenuhan ekonomi anak
C. berperan dalam memberi rasa kehangatan dan kasih sayang
D" memberikan perlindungan terhadap gangguan pihak luar
E. pemberian status anak dalam proses perkawinan

4A. Pada nlasa globalisasi dan modernisasi tingkat persaingan dalam segala hal begitu ketat,

oleh karena itu diperlukan lernbaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang

berkualitas agar cepat diserap oleh dunia ker1a. Fungsi rnanit-es lembaga tersebut adalah ....

A. mengembangkan bakat individu
B. mempersiapkan individu untuk mencari nafkah
C. menanamkan keterampilan untuk menhadapi modemisasi
D. mendukung modernisasi dan globalisasi
E. memilih dan mengajarkan peranan sosial

41. Pilpres digelar lima tahun sekali sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia"

Dengan Presiden dipilih langsung oleh rakyat diharapkan akan Inampu mengemban

amanah dan memerhatikan kesej ahteraan rakyat. Tujuan lembaga politik dari ilustrasi

tersebut adalah ....
A. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah rakyat

B. memperhatikan aturan yang bcrlaku untuk melangsungkan k':l:uasaatt

C. membuat aturan aga; setiap penyelenggaraan pilpres ada peluang untuk menang

D. lnengemban tugas amanah yang diberikan oleh partai penduktutgnya

E. mengatur dan men,velenggarakan pelaksanaan Pemiiihan lJmuin
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Sosiologi SMA/NIA IPS
Saat ini masyarakat dirnudahkan untuk memperoleh barang kebutuhan hidup karena barrvak
pasar modern yang mudah diakses. Hal ini merupakan salah satu fungsi lembaga ekonomi
yaitu ....

A. produksi
B. distribusi
C. konsumsi
D" asosiasi
E. transisi

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1434 H, Masjid Al Furqon yang terletak di Kampung
Balangboddong menyelenggarakan kerja bakti masal yang melibatkan semua warga r.kitn,
dari berbagai latar belakang agama, suku, dan daerah.
Berdasarkan uraian di atas, fungsi lenrbaga dalam menciptakan hubungan sosial harmonis
adalah ....

A. berupaya menciptakan hubungan yang harmonis antarmanusia dengan Tu|ap"
sesamA, dan lignkungan
sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan sehingga mantisia
senantiasa mendekatkan diri padaNya
menerapkan pola hubr.rngan saling asih, asa, asuh di antara umat beragama
khususnya dalam suatu wilayah
meyakini bahwa ajaran agama adalah benar dan sama bagi semua pemeluknva
yang ada di muka bumi ini
menjalankan fungsi untuk memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjach
ciri dan inti persatuan umelr

Seorang peneliti memfokuskan masalah penelitiannya untuk menggambarkan hubungan
antarvariabel, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan
angket/kttesioner atau melakukan wawancara. .Ienis penelitian yang tepat digunakan oleh
peneliti tersebut adalah ....

A. kuaiitatif
B. kuantitatil
C. eksplorati t'

D. eksplanatif
E. deskriptif

Judul penelitian : "Hubungan Antara Pengangguran Dengan Meningkatnya Kriminalitas di
Perkotaan". Variabel bebas dari judul penelitian tersebut adalah ....

A. perkotaan
B. pengangguran
C. meningkatnya
D. kriminalitas di kota besar
E" hubungan penganggllran dan kriminalitas

l3
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Sosiologi SMA/MA IPS

46. Suatu kondisi objek penelitian sebagai bcrikut:
Di suatu kelurahan, Pak lurah melakukan sosialisasi program pemerintah untuk r,vajib
belajar 12 tahun. Para orang tua yang mcmpunyai tingkat pendidikan tinggi menyambut
baik program wajib belajar 12 tahnn 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

12 tahun?
C. Bagaimana pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua dengan kesadaran

terhadap program wajib belajar 12 tahun?
D. Bagairnanakah dampak tingkat pendidikan orang tua dcngan wajib belajar 12

tahun?
E. Benarkah ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan wajib belajar 12

tahun?

47. Pemerintah melakukan penelitian tentang tingkat pendidikan masyarakat Indonesia.

Dengan pertimbangan efisiensi karena masyarakatnya tersebar di beberapa wilayah, maka
peneliti mengambil sampel responden dari bebcrapa daerah saja. Teknik pengambilan
sampel tersebut adalah ....

A. sampel bertujuan
B. sampel wilayah
C. sampel kuota
D. sampel acak
E. sampel berstrata

48. Peneliti iirgin mewawancarai pelaku ilegal logging untuk mengetahui motif dan alur
penjualannya. Kelebihan dari teknik pengurnpulan data yang dilakukan peneliti adalah ....

A. pengamatan dilakukan oleh peneliti
B. mudah diolah karena berupa uraian
C. menjangkau responden dalam jumlah banyak
D. dapat merekam kejadian saat itu juga -
E. data yang diperoleh lebih rinci dan akurat

49. Tabel Kompetensi Nilai Sosiologi SMA di atas KKMaDel A.omDelensr 1\llal D0slologl JIVIA (1l atas I\t\Ivl:
No. ,'r Kompetenii F o/o'

1

2
a
J

Memahami konflik sosial
Mendeskripsikan perilaku menyimpang
Memaknai hasil pelaporan penelitian

35
43

20
KKM: >70

Jumlah 100 100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ....

A. siswa yang tidak memenlrhi kriteria baik dianggap tidak lulus

B. siswa kurang memaharni materi perilaku menyimpang
C. kompetensi memahami kontlik sosial merupakan materi paline sukar bagi sisrva

D. kriteria ketuntasan minimal baik di bawah 70

E. kemampuan siswa mendeskripsikan perilaku menyimpang di atas rata-rata

U-7.C-2013 2014 ''llak Cipta pacla l'usat I'cuilaian I'cnclidikan-B;\l-ITIIANC-KDIvIDIKBLj[)



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

fb@urip.kalteng

lillt ilililt lilt ilt ilililt ilil ililt ilil ilt

Sosiologi SMA/MA IPS

50. Secara garis besar laporan penelitian terCiri dari tiga bagian. Salah satunya adalah bagian
penutup lalroran. Adapun kegunaan dari bagian penutup laporan tersebut antara lain
sebagai ....

A. bahan masyarakat untuk memahami, menilai, dan mungkin menyempurnakannya
B. penjelas kemampuan peneliti dalam meyakinkan para pembaca
C. adanya informasi sumber data yang digunakan, beserta data pendukungnya
D. gambaran pola berpikir ilmiah dalarn keseluruhan proses penelitian
E. kesirnpulan akhir yang ditarik dari analisis yang telah dilakukan..
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