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Sosiologi SMA UA IPS

Nama : '

No Peserta: iilrri

1. 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."l-
(3) Realitas sosial dianalisa secara kritis tanpa memperhitungkan baik buruknya fakta. *.
(a) Dikembangkan melalui pengamatan terhadap 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. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

2. Sosiologi dapat memberikan sumbangan pemahaman atas realitas sosial yang diperlukan
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan suatu proyek di
desa tertinggal. Hal ini merupakan salah satu ....

A. realitas sosial
B. peran sosiologi
C. masalah sosial
D. kegunaan sosiologi
E. tujuan sosiologi

Ivfengendarai sepeda motor di jalan raya butuh ketertiban, kelengkapan surat-surat,
seperangkat alat, dan rambu-rambu lalu lintas selalu ditaati walaupun tiiak ada polisi yang
menjaga. Perilaku pengendara tersebut didasari oleh norrna ....A. usage

B. follovays
C. mores
D. custom
E. hukum

Sis'ffa SMA mengerjakan soal dalam suasana yang hening, dan tidak ada siswa yangberperilaku curang. Ketika ulangan selesai siswa keluar kelas dengan tertib dan senyumserta bersalaman dengan guru pengawas. Unsur utama yang mendasari keteraturan sosialpada contoh tersebut adalah ....
A, pola
B. ajeg
C. order
D. tertib sosial
E. hukum

J.

4.
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Sosiologi SMA/MA IPS
Teman sebaya merupakan agen sosialisasi yang banyak pengaruhnya terhadap kepribadian
seorang anak, mengingat sebagian besar waktunya dihabiskan bersama. Banyak nilai yang
didanatkan dari proses ini seperti belajar menghargai kawan, kepemimpinan, kejuiuran.
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 norna
D. membentuk individu siap masuk sekolah
E. membentuk manusia mandiri

Setelah sering bergaul dengan teman-teman sebayanya, Dodi ai':hir-akhir ini menunjukkan
perubahan sikap dan perilaku yang cenderung kurang disukai oleh masyarakat cli
lingkungannya. Perilaku Dodi tersebut merupakan hasil bentuk sosialisasi ....

A. partisipasif
B. represif
C. preventif
D. primer
E. sekunde

Andi terpengaruh iklan sampo yang diperagakan oleh orang yang seolah-olah rambutnya
rontok, setelah memakai sampo tersebut rambutnya menjadi kuat/tidak rontok dan tebal.
Setelah melihat tayangan iklan tersebut ia segera membeli dan mencoba sampo tersebut.

Tindakan Andi dipengaruhi oleh faktor ....
A. imitasi
B. identifikasi
C. sugesti
D. motivasi
E. simpati

6.

7.

B. Menjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-partai
kerj'sama dengan tujuan memenangkan Pilkada. Ditinjair dari bentuk
tujuan kerjasama dalam memenangkan pilkaua termasuk ....A. koalisi

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

politik melakukan
interaksi sosialnya,
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Sosiologi SMA/MA IPS
Perhatikan pemyataan berikut!
( 1) Seorang renlaja merenung dan menyesali kesalahannya kepada kedua orang tuanya.
(2) Ibu berpesan kepada anaknya untuk menjaga rumah saat ibu ke pasar. .

(3) Seorang pellgendara sepeda menggerutu karena ban sepedanyu i.rnp.s tertusuk paku.
(4) Ketika mendapat perintah ibu untuk menjaga rumah seorang anak memahami tugasnya.
(5.1 Seorang pelayan restoran melakukan konfirmasi terhadap pesanan tamunya.

'findakan yang merupakan contoh kontak dan komunikasi terjadinya interaksi sosial
adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
iJ. (2), (4), dan (5)
L. (3), (4), dan (5)

Seo.ang remaja putri yang putus sekolah, melihat temannya mendapat uang dengan cara
mengantarkan paket narkoba, kemudian ia mencoba mendaftarkan diri sebagai kuiir paket
narkoba. Ia tahu perbuatatmya itu keliru, dan tidak sesuai dengan yang dia;arkan oleh
keluarganya. Tetapi karena desakan kebutuhan dan pengaruh teman, ia nekad memilih
perbuatan terlarang itu. Periiaku menyimpang tersebut ie4aai disebabkan oleh ....,\. sosialisasi tidak sempurna

B. ketidak sanggupan menyerap norrna
C. kegagalan dalam berteman
D. proses belaiar yang menyirnpang
E. pelampiasan rasa kecewa

Beberapa contoh gejala sosial:
(1) Sani terpaksa mencuri karena tidak tega melihat anak dan istrinya kelap aran. .
(2) Siswayangterlambat datang ke sekolut dib".i nasihat oleh guru BK. 

r

(3) Sekelompok pelajar melakukan tindakan butly kepaCa siswilainnya.,
{1) Seorang ibu nrenjadi satlram rli Mall dc-mi *or.uii nafkah gntuk keluarganya.
15) Pegawai pelabuhan melakukan puneutan Iiar kepada kenclaraan peti kenres d;

pelabuhan.

Penryataan tersebut yang merupakan
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)

perilaku menyimpang sekunder adalah ....

10.

t t.

12' Terlambat masuk kelas, membolos, dan merokok sering terjadi di sekolah. seorang guruBK meiakukan pengendalian sosial dengan caramengajak parasiswa agarmematuhi normayang berlaku di lingkungan sekolah. Karena pada d"ararnya pengendalian sosial memilikituiuan untuk....
A. menciptakan masyarakat bebas berkreasiIJ- menciptakan masyarakat yang tertib dan teraturC. menggalang kesatuan dalam kelompok y,D. menciptakan masyarakat adil dan se;ahteraE. rnendapatkan kehidr.rpan yang dinamis
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Sosiologi SMA/MA IPS
I 3 . Contoh gej ala sosial:

(l) Pengadilan TIPIKOR menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku konrpsi
(2) Densus 88 menggrebek rumah teroris di Tangerang selatan
(3) Dinas lalu lintas jalan rayamemasang rambu lalu lintas agar tidak terjacli kecelakaarn.
(4) BNIN mengkampanyekanbahaya narkotika kepada parapelajar cli Jakarta
(5) Seorang bapak menasehati putranya agar mengendarai motor secara aman dan sopan

Pengendalian sosial yang bersifat preventif ditunjukkan oleh ....
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)

14. Putusan pengadilan sangat penting artinya dalam menyelesaikan persoalan hukunr. Namun
belakagan ini, sebagian lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimlnir
mestinya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelakianaan lembaga hukJm "jtruamenjadi rendah. Salah satu akibat tidak berfungsinya lembaga peradilal adalah ....A" ineningkatnya investor asing di Indonesia

Fl. semakin jarang terjadi tindak kekerasan ,c- terjadinya krisis sosiai dan disintegrasi sosial
D- menurunnya tingkat kriminalitas di inasyarakat
E. menurllnnya pertentangan/konflik yang terjadi di masyarakat

15. Perhatikan gambar berikut!

t6.

1. Minang, Islam, pedagang

2. Jawa, Islam, Pedagang

Struktur sosial pada contoh tersebut adalah
A. konsiliasi
B. kontravensi
C. intervensi
D. interseksi
Il. korelasi

Mahasiswa Universitas
mengaclakan acara bakti

A. suku bangsa
B. ras
C. profesi
D. agama
E. jenis kelamin

Lampung yang berasal dari Bandung sering berk r.unpul
sosial. Dasar pembentuk keiompok sosial tersebut adalah ..."
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Sosiologi SMAflVIA IPS
17 " Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut:

Keterangan:

1. Pengusaha/Pemiiik

2. DirekturAvlanager

3. KaryawanPegawai

Dasar penggolongan sosial vertikal pada gambar di atas adalah ....
A. pendidikan
B. pengetahuan
C. pengalaman
D" kekuasaan
E. keturunan

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 Airugikan, menolak p.riggrrruran.
Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik piau *iryurukat perkoiuun tersebut
disebabkan oleh faktor ....

A. proses perubahan yang terlalu cepat
B. perbedaan kualitas individu ,

C. tuntutan persaingan yang tinggi
D. perbedaan mata pencaharian masy arakat
E. perkembangankebudayaankelompok

orang tua seorang gadis tidak 
_setuju dengan calon suami pilihan putrinya karena tidaksesuai keinginan orang tua. Karena cintanya pada calcn suami, gadis tersebut tetapmelangsungkan perkawinan meski tidak dihadiri kedrra orang tuanya. Konflik antaraanak

dengan orang tua tersebut merembet kepada keluarga besar dan menantu.

Danrpak negatif konflik tersebut bagi ikatan sosial kedua keluarga besar adalah ....A. silaturahmi antara anak dengan orang tua menjadi putusB. kedua orang tua ingin agar anak gacli-snya -.rrggugat ceraiC' pasangan keluarga muda itu tida[ menaruh hormat kepada orang tuaD. hubungan kekeluargaan d,a keru argamenjadi renggangE' cucu yang lahir nanti tidak akan dikenalkJn dengan nenek kakeknya

Amir mengajukan tuntutan hukum terhadap
pengadilan karena dianggap telah mencemarkan
tersebut merupakan contoh bentuk ....

A. abitrasi
B. stalemate
C. ajudikasi
D. kompromi
E. konsiliasi

18."

19.

20,
Hasan untuk menyelesaikan perkara di
nama baiknya. Upaya penyelesaian konflik
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Sosiologi SMAiMA IPS
21. Seorang anak dari keluarga sederhana menempuh pendidikan dengan tekun. Jeriir iravair

orang tua serta doa tuh-rs akhirnya bisa mengantar anaknya ke pendidikan tinggi. Satu hal
yang membuat anak tersebut selalu bersemangat adalah karena ia yakin kelak akan bisa
mengubah kondisi ekonomi keluarga ke tingkat yang lebih baik.

Faktor pendorong mobilitas sosial pada contoh tersebut adalah karena ailan_r,a

keterbatasan.... \

A. akses informasi
B. kernampuan ekonomi
C. pendidikan orang tua
D. kemampuan akademik
E. wawasan pengetahuan

22. Bagan mobilitas sosial :

Bapak Petani Petani

DOKUMEN NTJGARA

24.

123
Dokter Akunting Diplomat

Bentuk mobilitas sosial pada gambar tersebut adalah ....
A. horizontal turun
B. vertikal naik
C. vertikal antargenerasi naik
D. vedikal intragenerasi naik
E. horizontal antargenerasi turun

Bahar, seorang sarjana teknik yang berprofesi sebagai pedagdflE, aktif di salah sat, p;rrtai
politik. Oleh partainya dia dicalonkan dan terpilih *.rr1uai anggota legislatii.
Saluran mobilitas sosiai yang digunakan pada contoh tersebut adalah irganisasi ....A. ekonorni

B. politik
C. pendidikan
D. profesi
E. pedagang

Tuntutan upah 
- 
minimum provinsi yang tinggi membuat pemilik pabrik melakukanmobilitas sosial dengan cara memindah tot<asi pabrik ke wilayah pe,Jesaan. unt,k

mendapat tenaga kerja dengan upah lebih murah. Hal ini menyebabkan pHK bagi burulryang tidak mau ikut pindah ke lokasi baru. Konsekuensi mobilitas sosial tersebut bisamenimbulkan konflik antar ....
A. pribadi
B. kelas
C. generasi
D. personal
E. kelompok

LJ-Z("-2{n3t2014
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Sosiologi SMA/MA IPS
25. Mahasiswa yang belajar cli kota Yogyakarta sangat heterogen. Sebagian besar berasal clari

pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagian lainnya dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua. Pengeiompokan sosial tersebut berdasarkan faktor ....

A. tingkat ekonomi
B. kepentingan belajar
C. asal-usul kedaerahan
D. sumber penghidupan
E. rvilayah tempat tinggal

26. Perhatikan kehidupan sosial berikut!
(1) Kelompok sosial hidup dengan terkotak-kotak (heterogen)
(2) Dominasi kelompok terhadap kelompok lain
(3) Integrasi sosial didasarkan atas kesadaran bersama
(4) Adanya toleransi antarkelompok sosial.
(5) Terladi akulturasi dan asimilasi sosial

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

27. Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda terdiri dari beb erapakelompok etnis danras yang beragam' Setiap kelompok etnis dan ras tidak terjalin hubungan pembauran.Aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh ras yang lumlahnya sedikit. Bentukkonfigurasi mayarakat multikultural tersebut adalah ....A. fragmental sosial
B. minoritas dominan
C" mayoritas seimbang
D. mayoritas dominan
E. kompetisi seimbang

Secara sosiologis keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan di daerah yangakan 
T"rrf.i$an diri dari NK{I berdampak positif untuk memperkuat ....A. budaya nasional
B. ekonomi nasional
C. anggaran nasional
D. kepemimpinannasional
E. integrasi nasional

DOKUIV{EN Ni]GARA

28.
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29. Beberapa kondisi masyarakat:
(1) Isolasi karena bentuk wilayah kepulauan .

(2) Letak geografis yang strategis diapit dua benua dan samudra
(3 ) Ranyak gunung berapi yang aktif dan tidak aktif
(4) Iklirn dan struktur tanah yang berbeda-beda .

(5) Berkembangnya hubungan politik dengan luar negeri

Latat belakang terbentuknya masyarakat maf ernuk rji Indonesia adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), clan (5)
E. (3), (4), dan (5)

30. Beberapa perilaku sosial di masyarakat!
(1) Melayani semua warga yang membutuhkan bantuan kesehatan secara gratis.
(2) Menjaga ketenteraman seluruh r,varga dalam mengamalkan ajaranagamanya.
(3) Memajukan kesejahteraan anggota perkumpuian asal daerah yang niasih aktif-"
(4) Memiliki pemimpin berdasarkan profesionalitas, bukan atas dasai prirnordial.
(5) Menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang sesuai dengan ngu*u y;;; dianut.

Perilaku inklusif.ya]lg sejalan dengan kehidupan 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)

Sarnuel Koenig berpendapat bahrva perubahan sosial rnerupakan modifikasi-moclifikasiyang terjadi dalam pola-nola kehiduprn rrru,,usia baik karena faktor intern maupun r::k:;tenr.N{al"na yang terkanclung clari penclapat tersebrut. bahu.a perub;rhen sosial ...A. berlangsung pada masyarakat ya,g mengalami ko'flikB' llanya dapat terjacii pada kelompo[ ,oriJt *ury*ukat tertentuc. mempengaruhi kerompok masylrakat di ruar *ituyut rryD' merupakan pemtraharuan <lari yang sudah ada karena berbagai faktor penyebabE' terjadi karena ada gesekan fakior eksternal dan intemal secara bersamaan

Untuk mengurai kemacetan di Jakarta, Pernda DKI dan pemerintah pusat membangunsubve'6q1 dan memperbanyak moda transportasi massal, seperti memperbanyak bus transJakarta dan perialanan KRL Jabocletabek.'tsentuk clari perubahan sosiai tersebut aclalah ....A. evolusi
B. revolusi
C. bcsar
D. ke cil
1:. direncanakan

31.

')^)z-
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warga nlelsyarakat perkotaan cenclerung lebih terbuka. Mereka
bekeria sama dengan orang lain yang berbeda suku, ras, dan
prose"s mutual akulturasi tersebut adalah ....

,\. nlentpercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
c. nrengllra,gi sentimcn kelonrpok pri,rordial
D. rne*udarka, identitas kepribaclian i,dividu
E. menclorong homogenitas masyarakat luas

N{asy'arakat pantai khususnya c1i daerah pelabuhan
clcngan dunia luar akan lebih cepat mengalami

lltilt tilililt ilil til ilililt lil tilil ffi ilti

Sosiologi SMA/MA IPS

sudah biasa berinteraksi dan
agama. Dampak positif dari

besar yang banyak berkomunikasi
perubahan sosial. Faktor penyelrab

11

31.

36.

37.

pertrbahan sosial ekstern tcrsebut adalah ....
A. perkembangan penduduk
t]. adanya penemuan baru
C. konflik dalam masvarakat
D. peperanganantamegara
E. masuknya budaya asing

35. Indonesia sudah mampu menciptakan beberapa alat
sehari-hari. IIal itu sesuai dengan man{aatnya, yaitu

A. tnengemba,gkan ilnr, pengctahuan baruil. menciptakan kehidupan yang nyaman
C. mengadakan industrialisasi
D. membangun ekonomi
E. memperluas wawasan

teknologi yang praktis untuk kehiclupan

Pada masyarakat yang masih bersifat tradisional, mereka menganggap tenaga meclissebagai sesuattt yang tidak penting, karena mereka lebih menganggap dukun sebagai figur
i;T:.:::::tilngobati 

warsa clesa Faktor penghanrbat perubahan sosial pacta jeskripsi

A. yested intere.gt
li. pendidikan yang rninirn
C. pengaruh tokoh adat
D. prasarigka terhadap hal baru
E. sikap eksklusif masyarakat desa

Perhatikan perulyataan berikut!
(1) Menggunakan a].at perrengkapan untuk mencapai tujuan. .

(]) uempunyai tradisilerturis maupun ticrak terrulis.(3) Menjalankan fungsi untuk mengatur aktivitas masyarakat. ,(4) Berusia lebih singkat dibanding usia suatu generasi. ..(5) Menimb,lkan rasa tak,t yang berlebihan pada anggota masyarakat:

Yang nlerupakan ciri lembaga sosial aclalah ....A. (1), (2), dan (3)
B. ( I ). (2). c-lan (.{)
(,'. (l), (3), clan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (rt), dan (5)

l;-z{'-20 t3 /2014
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Sebagai kepala keluarga, ia harurs bekeria
keluarganya. Dalam hal ini lembaga keltrarga

A. sosialisasi
B. ekonomi J

C" proteksi
D. edukasi
E. reproduksi

fllfll ilillill llil lil illllil ifl llill llil llil

keras untuk rnencuktipi kt:britrrhan lridtip
rnemiliki fi-ingsi "...

integra,si sosial
firngsi leinbaga

12
Sosiologi SMA/I\{A IPS

38' Sekolah merupakan media yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaren indiviciu di
masyarakat. Keberadaan sekolah terrnasuk tipe ertor:terl in,ytiltrtigrrs karen a ....A. tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat

B. pengaruh lembaga sangat luas dalam
C- keberadaannya dalam Inasyarakat secara ticlak sengaja
If - lembaga yang penting clan mendasar bragi *oryu.ririt
E. perkembangan lernbaga berlangsung secara evolutif

3c).

,10.

42.

Masyarakat Indonesia rnemiiiki karakteristik muitikultural, oleh karcna itn
sangat penting" Berdasarkan deskr"ipsi tersebrrt dapat clisimpujhan bahr,r,a
pendidikan yang dapat menjarnin adarrya inl.egrasi sosial adalatr "...A. rnelestarikankebudavaan

B. mengembangkanbakatperseorangan
C. transmisi kebudayaanmasyarakat
D. mengajarkan perbedaan dan kesederajatan
E. sebagai sumber inovasi sosial

41. Pilpres digelar ltma tahun sekali sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indo*esia"Dengan Presiden dipilih la,gsung oleh rakyat 
^diharapkan 

,r.on rnampu mengerrbanamanah dan mernerhatikan keseialrteraan rakyat. Tuiuan lembaga politik dari ilusr,;rsitersebut adalah .... - --''-*'

A' mewujudkan keadilan clan kesejahteraan masyarakat sesuai am*nah rzkyatB' memperhatikan aturen yang beilaku untuk ,n*lo,rgrungkan kekuasaiiilc' membuat aturan agar setiap penyelengguruun piipr., ada peluang nnfirk .renar :T\L) ' r?reft$.)ftiban tugas r?rrriltlttli yang ciiuerika, ol"i, pu.tri p*rrd.rkud"* 
!' ' '| ' 'Lr 

{

E' mengatur dan menyelenggarakir pelaksanaan pemilihan Umum

Aktivitas lembaga ekonomi pada sekt.r perdagangan adalah penyaluran barang dariprodusen ke konsumen' Sektor ini *"ug*iouanlrai iatanan sosial antara Feniual clanpembeli" tata cara memperoleh keuntungu;r.nu memupuk semangat kewirasrv:istaan, jujurdan pantang menyerah. Adapun nrngsl lernbaga ekonomi pada sektor tersebut adalahmengatur tarta cara....
A pengupahan tenaga kerja
B. pernutusan hubungan klda
C menggunakan tenaga kerja
D. jual beii barangJasa
E. mendapatkan bahan

u-zt-.-Zt)13t2014
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Sosiologi SMA/MA IPS

Para pemuka agama mengajarkan agar umat manusia mempunyai akhlak yang baik dalanr
I-rubungannya dengan Sang Pencipta dan se sama manusia. Secara horizontal.
lembaga asama berfungsi untuk ....

A. memberikan dasar moral dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis
B. mengatur kehidupan bersama agar manusia mencintai Tuhannya
C. mengembangkan kesalehan pribadi untuk menembah Tuhannya
D. menjaga kelangsungan hidup dengan caraberketurunan
E. mendorong individu untuk bekerja lebih keras

Suatu penelitian mengkaji "Pengaruh Kurikulum Terhadap Prestasi Bel ajar". Cara yang
dilakukan adalah dengan melakukan ujicoba terhadap dua kelompok. Kelompok perio*,,
peserta didik diberi pelajaran berdasarkan kurikulum lama, kelompok kedua diberi
pelajaran berdasarkan kurikulum baru. Setelah satu seinester cliadakan tes hasil belajar
untuk melihat perbedaan prestasi hasil belajar kedua kelompok peserta didik tersebut.

Penelitian sosial tersebut berdasarkan metodenya termasuk penelitian ....
A historik
il. survei
C. eksperimen
D. inquiri alamiah
E. eksploratif

Judul penelitian: " Pengartth Upah terhadap Prodtrktivitas Kerja Karya,an patlcr p.r
Perkasa". Yang merupakan variabel terikat adalah ....

A. produktivitas kerja karyawan
B. tingkat produktif perusahaan
C. tingkat perkembangan upah
D. pengaruh upah kerja karyawan
tr. karyawan pT perkasa

SMA "X" adalah salah satu SMA favorit di Makassar. Dalam perkembangan lima tahunterakhir, sekolah ini mengalami pasang surut dalam hal tingkat pelanggaran yang tereksposke masyarakat sehingga -.rgundang perhatian seorang ieneliti uri,rt melakukan kajianilmiah terhadap pelangg aranyang Aitatut<an oleh para siswa di SMA .,X,, tersebut.

Rumusan masalah yang tepat dari objek penelitian tersebut adalah ...A' Apakah yang menyebabkan tingginya pelanggaran siswa SMA .,x,, di Makassar?B' Bagaimana tanggapan masyaralit ternlaup Iiaa 0,x,, di Makassar?c. Faktor apakah yang penyebab tingginyu p.lurggaran siswa sMA ,,x,,?
D' Faktor apakah yang memengarut i tingt at t"&iiptinan siswa SMA .,x,, di KotaMakasar?
E' Apa tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi di sMA ,,x,, diMakassar?

13

41.
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47. Seorang peneliti ingin mengetahui prestasi perolehan
sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Cara
populasi terdiri dari tingkatan tahun yang berbeda dan
terwakili. Teknik sarnpling yang digunakan adalah....

A. random sampling
B. purposive sampling
C. in.sidental sampling
D. qttota s'arnpling
I.1. s'tratifietl sampling

illtit llililfi ill til lffiill lil tilil ilil lill

Sosiologi SMA/MA IPS
indeks komulatif mahasiswa pada
mengambil sampel penelitian dari
masing-masing tingkatan menjadi

14

48. Warvancara merupakan percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu. Kegiatan ini
merupakau proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih yang saling
berhaciapan secara fisik (secara langsung). Salah satu keiebihan dari instrumen
pengumpulan data dengan wawancara adalah ....

A" menggali informasi lebih diilam
B. tidak mernakan waktu larira
C. dapat diiawab pada waktu senggang
D. ntudah diolah data penelitiannya
Ir. responden i,enjawab pertanyaan dengan bebas

49. Tabelaoel pelalaran yang drsenangi siswa IpS:
No. *11Mata Pelajaian Prosentasb ,,

i.
2.
1

4.

5"

Bahasa Inggris
Matematika
Sosiologi
Geografi
Ilkonomi

10

15

15
20
10

.Iurnlah taa%

Makna data dari tabel tersebut adalah ....
A' kecintaan siswa pada suatu mata pelajaran tergantung gurufl)raB' guru Bahasa Inggris sangat bersemangat clalam *.niui* parusiswanl.aC' Matematika menjadi pelai aranyang ditakuti baik di Iph maupun IpSD' l0% dari siswa IPS berciia-citameiriadi ahli di bidang Ekonom iE' mata pelajaran favorit bagi siswa IPS adalah Sosiolofr

50' Salah satu bagian dari laporan penelitian adalah tinjauan pustaka. Kegunaan bagian inidalam laporan penelitian aclalah .... i

A. mengarahkanjalannya penelitian
B. menunjukkan kerangka berpikir peneritic' rnemperkuat konsep dan sintesa penelitil). mempennudah proses pengurnprlun d,ataE. membantu peneliti dalam mengolah data

di
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