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Sosiologi SMA/MA IPS

Nama

:

No Peserta:

L

- lo/1 -

Beberapa variabel sosial :
( I ) Peneliti dapat mengurangi kesalahan orang yang

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

diteliti

Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung
Mengungkap fakta sosial sesuai dengan kenyataan ,,
Fakta sosial disusun secara logis dalam bentuk abstraksi
Tidak mengungkapkan benar/salah realitas sosial

Yang merupakan ciri-ciri 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)
2.

Seorang sosiolog melakukan penelitian tentang kehidupan warga di suatu komplek
perumahan di mana mereka bisa hidup berdampingan dengan solidaritas sosial tinggi,
saling menghargai dan menghormati. Dari contoh tersebut sosiologi berfungsi sebagai ilmu
yang....
A. menanamkan kesadaran dan pemahaman
B. mengkaji hubungan masyarakat
C. mengembangkan sikap toleransi
D. mengembangkan sikap saling menghormati
E. mengkaji hubungan manusia dengan alam

3,

Sekelompok siswa SMA menyebrang jalan di zebra cross. sementara itu pengendara
sepeda motor rnelaju dengan tertib dan memakai helm sesuai peraturan lalu lintas yang
berlaku.
Contoh tersebut merupakan pelaksanaan norrna ....
A. agama
B. hukum
C. kesusilaan
D. kebudayaan
E. kesopanan

4.

Siswa SMA mengerjakan soal dalam suasana yang hening, dan tidak ada siswa yang
berperilaku curang. Ketika ulangan selesai siswa keluar kelas dengan tertib dan senytrm
serta bersalaman dengan guru pengawas. Unsur utama yang mendasari keteraturan sosial
pada contoh tersebut adalah ....
A. pola

B.
C.
D.
E.

ajeg

order
tertib sosial
hukum

oFIak
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Sosiologi SMA/PIA IPS
5.

Teman sebaya merupakan agen sosialisasi yang banyak pengaruhnya terhadap kepribadian
seorang anak, mengingat sebagian besar waktunya dihabiskan bersama. Banyak nilai yang
didapatkan dari proses ini seperti belajar menghargai kawan, kepemimpinan, kejujuran.
setiakawan dan lainnya.
Teman sebaya dalam kaitannya dengan pembentukan kepribadian memiliki fungsi ....
A. meletakan dasar kepribadian individu
B. memberi perlindungan dari gangguan teman lain
C. menanamkan nilai dan norrna
D. membentuk individu siap masuk sekolah
E. membentuk manusia mandiri

6.

Bayi lahir ke dunia sebagai organisme kecil yang penuh dengan kebutuhan fisik

dan

menyita segenap aktifltas orangtuanya. Ia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa.
Dengan sabar orangtua melakukan proses sosialisasi agar nanti anaknva bertingkah laku
sesuai dengan standar yang terdapat dalam lingkungan sosial dan kebudayaannya.
Contoh di atas menunjukkan bentuk sosialisasi ....
A. primer
B. formal
C. represif
D. preventif

E.

7.

sekunder

Sarah sclalu berpenampilan seperti idolanya yaitu Syahrini. apabila bersolek memakai bulu

mata anti badai. rambutnya dijambul bahkan gaya bicaranya pun seperti Syahrini.
Tindakall yang dilakukan Sarah tersebut didasari oleh faktor ....
A. imitasi
il. identifikasi
C" sugesti
D. empati
E. simpati

8.

Menjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-partai politik melakukan
kerjasama dengan tujuan merrrenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnl,a.
tujuarr kcrjasama dalam memenangkan Pilkada termasuk ..,,
A. koalisi
B. joinl ttenture
C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi

t)-7.c'-201 3i20

I

.1

()l-luk

C)ipta pacla Pusat Pcnilirian

Pc'ncliclikiur-llALI'lllr\NC-KI:.\1t)lKIll't)

D

iund

u

h da ri http ://u rip.word press.coJm

fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA

tllilt lililill flt ilt ilililt ilil ilill ]|ililt

Sosiologi SMA/MA IPS
9.

Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Ani mengirim pesan kepada Beti melalui Citra
(2) Ani menuangkan isi harinya di buku hariannya
(3) Beti merespon pesan dari Ani pertanda mengerti
(a) Ani memohon maaf di depan jenazah neneknya
(5) Beti mengirim pesan balik kepada Ani lewat surat

Dari pernyataan tersebut di atas yang menunjukkan 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.

Sejak kecil seorang anak laki-laki dibiasakan tertib berpakaian, sopan dalam tutur kata
perilaku. Ketika remaja, ia akrab dengan teman bermainnya yang memiliki kebiasaan
clengannya. I-ambat laun ia mengikuti gaya hidup temannya yang tidak disiplin. berpakaian
seenaknya dan bertutur kata kasar. Penyimpangan perilaku tersebut disebabkan oleh ....
A. sosialisasi yang tidak sempurna
B. sosialisasi sub budaya menyimpang
C. dampak keluarga yang tidak harmonis
D. masyarakat yang tidak mendukung
E,. kegagalan menyerap norma dari teman sebayanya

11.

Beberapa Lrerilaku
(1

:

) Perampokan disertai pembunuhan

(2) Pegawai kadang membolos kerja
(3) Manipulasi pajak oleh pegawai Ditjen Pajak
(4) Menerobos lampu pengatur lalu lintas
(5) Sekelompok anak muda sering mabuk-mabukan di cafe
Yang termasuk perilaku menyimpang sekunder 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)

12. Pada saat ulangan seorang siswa ketahuan mencontek. Ia ditegur dan disuruh oleh guru
untuk mengerjakan ulangan sendirian dengan diawasi oleh beberapa guru.
Pengendalian yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk ....
A. metnunculkan rasa takut terhadap guru
B. mengembangkan rasa malu pada diri siswa
C. menciptakan suasana menakutkan pada siswa
D. mempertebal keyakinan guru terhadap peraturan sekolah
E. memberikan hadiah kepada siswa yang melanggar aturan

lt-7.c-).01.1/20 t.l
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Sosiologi SMA/MA IPS

13.

Beberapa pengendalian sosial :
(1) Pencopet yang tertangkap basah dihakimi massa hingga babak belur.

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

Pemuka masyarakat menyampaikan ajaranuntuk menjauhi tindak kriminal.
Gerobak milik pedagang kaki lima di trotoar diangkut paksa oleh petugas.
Aparat kepolisian negara memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba.
KPK menangkap tangan pelaku suap pejabat publik di kantornya.

Cara pengendalian bersifat koersif di tunj ukkan pernyataan nomor

A.
B.
C,
D.
E.

....

(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

t4. Bagi sebagian penjahat, penjara bukanlah tempat yang menakutkan. Mereka bisa melihat
banyak kasus besar yang divonis ringan bahkan bebas. Sementara itu ada kasus pencurian
kecil-kecilan yang hanya untuk makan sehari-hari dihukum berat. Masyarakat luas
menengarai bahwa hal itu tidak adil. Akibat dari tidak berfungsinya lembaga hukum dalarn
menciptakan keadilan di masyarakat adalah ....
A. kehidupan ekonomi masyarakat makin sulit
B. kejahatan semakin banyak dan mencemaskan
C. tidak adanya sanksi dalam masyarakat
D. masyarakat peduli dengan pelanggaran hukum
E. banyak muncul pengacara muda untuk membantu tersangka
15.

Gambar struktur n-rajemuk:

Struktur sosial di atas merupakan contoh bentuk ....
A. integrasi
B. interaksi
C. interseksi
D. konsolidasi
E. konfigurasi

16. Di dalam masyarakat

diiumpai kelompok sosial yang memiliki nama belakang Sitompul.
Napitupulu, Sirait dan sebagainya. Kelornpok sosial tersebut dibentuk atas dasar..."
A. profesi
B. hubungan darah
C. hoby yang sama
D. kesamaan budaya

E.

asal daerah
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17.

Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut!
--

--->

Konglomerat

Kelas menengah

----------> Kelas bawah

Dasar pelapisan sosial pada gambar tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

keturunan
materi
kekuasaan
kekayaan
mata pencaharian

18.

Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan
penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap
setuiu terhadap penggusuran. sementara kelompok yang dirugikan. menolak penggusuran.
Munculnva kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat perkotaan tersebut
disebabkan oleh f-aktor ....
A. proses perubahan yang terlalu cepat
B. perbedaan kr-ralitas individu
C. tuntutan persaingan yang tinggi
D. perbedaan mata pencaharian masyarakat
E. perkembangan kebudayaan kelompok

19.

Orang tua seorang gadis tidak setuju dengan calon suami pilihan putrinya karena tidak
sesuai keinginan orang tua. Karena cintanya pada calon suami, gadis tersebut tetap
melangsungkan perkaw,inan meski tidak dihadiri kedua orang tuanya. Konflik antara ariak
dengan orang tua terscbut merembet kepada kcluarga besar dan menantu.
Dampak negatif konflik tersebut bagi ikatan sosial kedua keluarga besar adalah
A. silaturahmi antara anak dengan orang tua menjadi putus
B. kedua orang tua ingin agar anak gadisnya menggugat cerai
C. pasangan keluarga muda itu tidak menaruh hormat kepada orang tua
D. hubungan kekeluargaan dua keluarga menjadi renggang
E. cucu yang lahir nanti tidak akan dikenalkan dengan nenek kakeknya

.

..,

20. Konflik antara warga dengan pemerintah di suatu daerah telah menvebabkan rusaknt'a
katrtor kepolisian dan menewaskan aparat. Dari pelaku ,yang tertangkap dapat ditemukan
semua pelaku krirninal yang menyebabkan korban tervas tersebut. Semua tersangka pelaku
dihadapkan ke me.ja hif au.
Bentuk akomodasi 1,ang tepat untuk kasus tersebut adalah .,..
A. lconsiliasi
B. arbitrasi
Cl. aiudikasi
D. komprorni
E. mediasi

llak (lipta
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Sosiologi SMA/MA IPS

21.

Beberapa contoh mobilitas sosial

(1) Masyarakat menganut sistem feodalisme
(2) Pandangan tradisional tentang perempuan yang tidak perlu maju.
(3) Imigran Afganistan meminta suaka politik ke Australia.
(4) Sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
(5) Anggclta masyarakat memiliki hasrat untuk mengubah status sosialnya.
Dari contoh tersebut yang termasuk faktor penghambat mobilitas 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)

22.

Perhatikan bagan mobilitas sosial berikut!

Kakek

Nenek

(petani kecil)

---l
I

lbu

Ayah
(pedagang kecil)

ffi
I

$rrffiiffi
\ltifitf

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

23.

/

"Harsono memang wajar mendapat kedudukan sebagai pemangku adat di kampungoYfl,
karena bapaknya pun rnasih tergolong keturunan raja-raja di sana,"
Saluran rnobilitas sosial yang digambarkan pada ilustrasi di atas adalah ,...
A. politik

B.
C.
D.
E.

tt-/ c -2()13 2011

keluarga
agama
ekonomi
pendidikan
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24.

Penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Satu Nusa mendapat penghargaan
dari presiden

sehubungan dengan keberhasilannya dalam program pemberd uyuui dan p.luyunu,
masyarakat. FIal tersebut teriadi karena Pak Camui*.rgulut seluruh pegar,vainya
untuk
melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan selalu meningtatkan profesionalitas
dalam
bckeria.

lh-rstrasi

di atas menunjukkan adanya konsekuensi positif mobilitas sosial, yaitu

,'\.
t].
C'
D.
E.
25.

....

terbuka peluang bagi warga untuk mengembangkan kepribadian
timbulnya persaingan secara sehat diantara anggota masyarakat
tumbuhnya kepercayaan diri atas kemarnpuan anggota masyarakat
adanya peluang untuk mengisi jabatan secara profesional
terbukanya kemungkinan untuk terjadinya pergeseran nilai dan norma

Perusahaan tertentu yang memprocluksi barang keperluan rumah tangga, memiliki ratusan
karyawan. Di antara karyar.vannya tersebut ada yang ditugaskun urtirL memasarkan hasil

produk yang dihasilkan dan mereka bersaing agar mendapatkan apresiasi dan insentif dari
perusahaan. Kelompok sosial pada deskripsi ditinlau darit tipenya termasuk ....

r\.
B.
C.
D.
fi.

26.

gerneinscha.ft
gesselscha/t
solidaritas mekanik
solidaritas organik

kelorlpok

seliur-rder

Bcberapa ciri kehidupan sosial:
(1) Memiliki struktr-rr sosial yang tidak saling melengkapi
(2) i(urarlg mengernbangkan konsensus terhadap nilai dasar
(3) setiap kr:lompok berbeda memiliki kesadaran bersama I
(a) 'fidak terdapat stigma sosial antarkelompok
(5) Mudah melakukan kooperasi antarkelompok berbeda A,

Karakteristik masyarakat multikulturatr ditunjukkan oleh .,..
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (i), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
21

.

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

D, mayoritas dorninan
F.. rninoritas clominan

t1-'/('--.,\)li

t()ll
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Secara sosiologis keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan
akan memisahkan diri dari NKRI berdampak positif untuk memperkuat ....

A.
B.
C.
D.
E.

ilt ilt ilililt lfl

di daerah yang

budaya nasional
ekonomi nasional
anggaran nasional
kepemirnpinannasional
integrasi nasional

Beberapa realitas sosial:
(i) Kualitas tenaga ahli daiam negeri yang bervariasi
(2) Sumber kekayaan alam cukup tersedia
(3) Flubungan perdagangan dengan bangsa lain
(a) Penjajahan di Indonesia

(5) Terbukanya isolasi geografis
Yang melatarbelakangi terbentuk rya masyarakat majemuk 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)
30.

Perhatikan pernyataan berikut :
(1) Meskipun Andreas orang Manado, tetapi ia sangat meny,ukai seni wayang
(2) Ketika mendengar gamelan Jawa, Bindar Siregar menggerutu karena membuat kantuk
(3) Pak Hamid Lubis menyukai pakaian dengan bahan batik
(4) I{artati selalu mengagungkan tari-tarian dari daerahnva
(5) Tari tor-tor, tidak atraktif. dan monoton, kata seseorang dari suku Bali

Tindakan sosial yang tidak sesuai dengan realitas masyarakat multikuitural adalah ..,.
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)
31.

Perubahan sosial menurut JP.

Gillin dan JL, Gillin merupakan suatu variasi dari cara hidup
yang telah diterima karena perubahan kondisi geografis, kebuda,vaan materiil. komposisi
penduduk, ideologi maupun difusi budaya. Makna dari perubahan sosial sesuai dengan
deskripsi tersebut adalah ....
A. tujuan perubahan
B. arah perubahan

C.
D.
E.

u-z('-20 r3/20 t4

sebab perubahan

dinamika perubahan
faktor perubahan
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32. untuk mengurai kemacetan di Jakarta. pemda DKI

dan pemerintah pusat membangun
subway dan memperbanyak moda transportasi massal, seperti memperbanyak bus trans
Jakarta dan perjalanan I(RL Jabodetabek. Bentuk dari perubahan sosial tersebut adalah ....
A. evolusi
B. revolusi

C.
D.
E.

33.

besar

kecil
direncanakan

Warga masYarakat perkotaan cenderung lebih terbuka, Mereka sudah biasa berinteraksi dan
bekerja salrla 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 sentimen kelompok primordial
D. memudarkan identitas kepribadian individu
E. mendorong homogenitas masyarakat luas

34. Adanya krisis bahan bakar minyak mendorong

masyarakat untuk melakukan terobosan
baru dengan menciptakan kendaraan bermotor yang hemat BBM. seperti mobil listrik.
Faktor penyebab perubahan pada perilaku masyarakat tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

kebudayaan asing
penemuan baru
konflik dalam masyarakat
perturnbuhan jumlah penduduk
terjadinyapemberontakan

35.

Banyak perusahaan modern membeli peralatan baru (meskipun mahal) untuk memperlancar
aktivitas produksi ntattpun distribusi barang. t-angkah modernisasi tersebut ditempuh
untuk ....
A. meningkatkan eflsicnsi kerja
B. membangun j aringan usaha
C. menemukan sistem kerja baru
D. mengembangkan produksi jasa
E. memperoleh nilai tambah

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, bahrva perubahan sosial yang
terjadi disebabkan oleh faktor ..,.
A. demografi
B. pergaulan sosial
C. penemuan baru
D. difusi budaya
L,. patologi sosial

I

I-Z('-]0

t 3/201 .l

!'lLik

C)ipta plcla Pusrtt Pcnilairrn

['cnclidikan-B;\l.l]'t]r\N(i-KtiNII)lKUllD

Diunduh

da

ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA

l2
37

.

rHilt ilililt ill ilt

ltilil ilt ilill ]il ffit
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Perhatikan beberapa pernyataanberikut!
(1) Memiliki tingkat kekebalan
(2) Berupa sekumpulan orang
(3) Memiliki tata tertib dan tradisi
(4) Berfungsi rnenjaga kelestarian manusia
(5) Memiliki lambang/simbol

Ciri lembaga sosial terdapat pada ...,

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

38. Salah satu ciri dari tipe lembaga sosial cressive institution

adalan tumbuh dengan tidak

sengaja di masyarakat artinya....

A.
B.
C,
D.
E.

39.

40

.

tradisi l/ang tumbuh di masyarakat lama-kelamaan menjadi dibakukan
tradisi/adat istiadat merupakan sistem norrna tidak tertulis yang tidak mengikat
daya ikat adat istiadat kadang kala bisa rnelebihi daya ikat hukum formal
sengaja dibentuk untuk mengatur kebutuhan khusus mas)'arakat
kehidupan masvarakat bisa menjadi teratur jika di dalamnva ada lembaga sosial

Keluarga berperan dalam membentuk kepriba.dian anak agar sesuai harapan orang tua dan
masyarakatnya. Keluarga harus mampu menerapkan nilai-nilai atau norrna-norma
masvarakat melalui keteladanan orang tua. Ilustrasi di atas menunjukkan bahrva lungsi
sosialisasi di dalarn keluarga adalah ,..,
A. mengasihi seluruh anggota keluarga inti
B. rnengajarkan nilai dan nornla yang berlaku
C. melindungi anak dari gangguan fisilCpsikis
D. memperjeJas status anak dan orang lain
E. memberikan rasa nyaman dan betah

Setiap sekolah memiliki kegiatan ekstrakurikuler dan setiap siswa dirvaj ibkan untuk
memilih salah satu ekstrakurikuler yang diminatinya. Hal ini dilakukan agar sisrva
memperoleh pengalaman, yang bisa dijadikan sebagai media untuk mengembangkan diri.
Fungsi pendidikan berdasarkan deskripsi tersebut adalah ....
A. melestarikankebudayaan
B. memandang setiap sis,nl,a sama
C. mengembangkan bakat sisr,l,a
D. mencegah tawuran pelajar
E. memperpaniang usia remaja

41.

Pilpres digelar lima tahun sekali sesuai ketentuan perundangan ,vang berlaku di Indonesia,
Dengan Presiden dipilih langsung oleh rakyat diharapkan akan mampu mengemban
amanah dan memerhatikan kese.jahteraan rakyat. 'fuiuan lembaga politik dari ilustrasi
tersebut adalah....
A. meu'ujudkan keadilan dan kesejahteraan mas),arakat sesuai amanah rakl'at
B. memperhatikan aturan yang berlaku untuk melangsungkan l:ekuasaan
C. membuat aturan agar setiap penyelenggaraan pilpres ada peluang untuk menang
D. mengemban tugas amanah yang diberikan oleh pdrtai pendukungn)'a
E. mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum
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Sosiologi SMA/MA IPS

Sektor agraris mcliputi kegiatan pertanian, seperti sawah, perladang&o, perikanan. dan
peternakan. Aktif-rtas pertanian dalam menyediakan bahan pangan diatur sedemikian rupa
agar tidak mengalami gagal panen.

Llraian tcrscbut lrenggalrrbarkan kcgiatan agraria sebagai pelaksanaan dari lembaga

ekonomi yang bertujuan untuk ....
A. ntcngatur produksi, distribusi, dan konsumsi
B. memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan
C. rneniaga stabilitas keamanan dalam negeri
D. mengatur hubungan perdagangan internasional
E. rnenjamin terjadinya pemerataanpembangunan

13, Sebelunr Uiian Nasional

dilaksanakan di . sekolah-sekolah, seluruh sisrva dan guru
melaksanakau doa bersama di tempat ibadah masing-masing agar seluruh sisrvanya lulus.
Dari contoh tersebut lembaga agama berfungsi sebagai ,...
A. pedoman dan peturr.luk bagi kehidupan manusia
B. pembimbing yang bermakna bagi manusia
C. pemberi identitas kepada seseorang
D. pencegah tindakan yang bersifat amarah
E. benteng diri dari ancaman kelompok luas

44.

Anton melakukan penelitian tentang ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat suku Toraja di
Sulawesi Selatan. Dalam penelitiannya ia menjelaskan tentang ciri-ciri sosial dan budal,a
masyarakat tersebut. Menurut jenisn,va penelitian yang dilakukan Anton adalah
penelitian....
A. kornparatif

B.
C.
D.
L.

45

.

ekplorasi
cksplanasi

dcskriptif
tindakan

Contoh i udul penelitian: "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras terhadap Kriminalitas
pada Masyarakat Kota X." Variabel dari penelitian tersebut adalah ....
A. beredarnya minuman keras
B. krirninalitas merajaiela
C. masyarakat "X" cenderung kriminal
D. pemabuk bisa menjadi kriminal
ir. penggunaan minuman keras dan kriminalitas
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Sosiologi SMA/MA IPS

Kondisi objek penelitian sebagai berikut:
Di suatu sekolah para sisr,va diminta untuk belajar sosiologi menggunakan studi kasus.
Masing-masing kelompok dibolehkan mengambil kasus berbeda, baik yang dipublikasikan
oleh media masa maupun kasus lain yang mereka temui di lingkungannya-. Pada awal
diskusi kelompok, para siswa tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Setelah
menyepakati kasus yang akan diangkat, tiap-tiap kelompok melakukan tahapan kerja
berbeda. Hal tersebut bisa diatasi setelah guru membagikan LKS yang berisi petunjuk
teknis belajar studi kasus.
Dari kondisi objek penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui peran LKS dalam aktivitas
pembelajaran, maka rumusan masalahnya yang tepat adalah ....
A. Apakah belajar kelompok lebih baik daripada individu?
B. Bagaimanakah kasus-kasus tersebut menjadi pembicaraan publik?
C. Apakah siswa tingkat SMA sudah mampu memecahkan kasus?
D. Bagaimana langkah-langkah studi kasus agar efektifl
E. Bagaimana pengaruh LKS terhadap kelancaran belajar studi kasus?

47.

Seorang peneliti melakukan penelitian di salah satu SMA. Peneliti tersebut memfokuskan
pada apakah ada perbedaan tingkat kedisiplinan di antara semua sisu,a. Sampel yang dipilih
adalah siswa Kelas X, XI, dan XII agar representatif.
Dilihat dari teknik pengambilan sampelnva. maka penelitian tersebut menggunakan teknik
sampel ....
A. random
B. proporsi
C. bertujuan
D. bertingkat
E. kuota

48.

Angket memiliki banyak bentuk. salah satun,va angket terlutup. Kelebihan angket tertutup
dibanding instrumen lainnya yaitu ....
A. responden memiliki kesempatan untuk rnen\/esuaikan isi pemikiran
B. variasi jawaban dapat memperluas u,arvasan pene liti
C. responden dapat mengisi angket sesuai alternatifjarvaban vang tersedia
D. sulit mengolah karena jawaban yang diajukan responden ban1,s[
E. menjawab item soal di angket memakan rvaktu ,y-ang lama
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Sosiologi SMA/MA IPS

Perhatikan tabel trek
rsKuensl pergl Ke M
vlal da
oan nltal
it ra a-rata sosiologi disuatu SMA kelas XII
Nilai rata-rata,
f,,
'rl

soSiologi,,,'

lelgut ."ring

22

6,1

Sering

t9

7,0

Cukup sering

7

8,2

Jarang

2

9,0

Jumlah

50

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

A.
B.
C.
D.
E.

jarang ke Mal
cukup sering ke Mal
sering ke Mal
sangat sering ke Mal
tidak pernah ke Mal

50. Salah satu bagian dari laporan penelitian

adalah bagian metodologi penelitian. kegunaan
bagian ini dalam laporan penelitian adalah ....
A. menjelaskan penelitian secara garis besar terutama sistematika penulisan agar
pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi dan mengikuti laporan tersebut
dengan mudah
B. menerangkan tentang subyek, obyek, ruang lingkup penelitian. teknik
pengumpulan data, cara pengolahan data, dan analisa data yang sudah disajikan
dalam rancangan
C. dibuat singkat,, padat dan jelas berisi hal-hal yang telah dibahas pada bab
sebelumny?, pada bagian ini diberikan saran terhadap masalah-masalah baru
untuk diteliti lebih lanjut
D. merupakan inti laporan penelitian, bagian ini ingin diketahui pembaca, peneliti
menguraikan seluruh hasil penelitian dibandingkan satu persatu dan dicari
keterkaitannya
E. memberikan gambaran mengenai hal yang telah dirintis oleh peneliti lain dan
memberikan petunjuk kepada pembaca kemana mereka dapat mempelajari
masalah tersebut lebih lanjr-rt
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