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1.

Nama

.

No Peserta

:

Perhatikan ciri-ciri sosiologi berikut:
(1) Didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dengan akal sehat serta tidak spekulatif
(2) Menggunakan metode kuantitatif berdasarkan perhitungan matematis
(3) Realitas sebagai dasar menyusun teori baru untuk penyempurnaan dari teori lama
(4) Data diolah secara subyektif dimana imajinasi pribadi masuk dalam data
(5) Fakta dianalisa secara kritis tanpa memperhatikan baik buruknya fakta
Pernyataan di atas yang merupakan
(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.

2.

ciri-ciri sosiologi adalah

....

.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memengaruhi kehidupan
masyarakat, baik pengaruh positif maupun negatif. Diperlukan persiapan untuk peningkatan

kemampuan masyarakat dalam menerapkannya. Dalam hal ini ilmu sosiologi dapat
digunakan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah dan
bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya hambatan masalah tersebut.
Terkait dengan gejala di atas, sosiologi dapat
A. penelitian sosial

B.
C.
D.
E.

J.

ngsi sebagai ....

perencanaan sosial

kebijakan nasional
pembangunan sosial
evaluasi sosial

Bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM dan STNK serta harus memakai
helm, apabila ada yang melanggar harus di tilang. Contoh perilaku tersebut merupakan
penerapan jenis norrna ....

A.
B.
C.
D.
E.

4.

ber

agama
kesusilaan
kesopanan

hukum
cttstom

Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah Mohandes selalu makan pagi, lalu rnencium
tangan kedua orang tuanya untuk berpamitan.
Tindakan Mohandes ditinjau dari unsur-unsur tercipta keteraturan sosial termasuk....
A. tertib sosial
B. nilai sosial

C.
D.
E.
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Sejak menjadi ketua karang taruna di tempat tinggalnya. Andri lebih peka terhadap
perrnasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ia selalu mengelola gagasan untuk
mengatasi permasalahan sosial tersebut dengan jelas dan terperinci. Fungsi agen sosialisasi
kelc'mpok persahabatan bagi Andri adalah ....

'

A.
B.
C.
D.
E

mencari kawan sebagai pelengkap kebutuhan adanya persahabatan
menambah pengalaman berorganisasi secara individual dan kelompok
mencari pemimpin karang taruna melalui pemilihan yang jujur dan adil
membuat suasana pertemuan kelompok menjadi bersemangat
membentuk kepribadian yang tanggap terhadap masalah di sekitar

6. Di dalarn kelas guru secara rutin mengorganisir proses pembelajaran

bagi murid-murid,
memberikan 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. fbrmal

C.
D.
E.

.
7

.

sekunder

nonformal
partisipatoris

Seorang anak sangat mengidolakan ayahnya sebagai bagian dari kepolisian Republik
Indonesiayangmemiliki sikap tegas. Ia berharap kelak bisa mencontoh sikap ayahnya yang
tegas.

Dari contoh tersebut di atas fbktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah ....
A. simpati
B. imitasi

C.
D.
E.

8.

sugesti

empati
identifikasi

Menjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-partai politik melakukan
kerjasama dengan tujuan memenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnya,
tujuan keqlasama dalam memenangkan Pilkada termasuk ....
A. koalisi
B. ioint venture
C. kooptasi
D. bersaing
E koersi
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Sosiologi SIVIA/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.
Pemyataan tersebut yang merupakan syarat terjadinya interaksi sosial adalah ....
t.1), (2), dan (3)
t.1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
i,2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Seorang remaja bergaul dengan sekelompok orang yang mempunyai kegemaran berkelahi.

Ia menyerap nilai-nilai dari kelompok tersebut akhirnya menjadi gemar berkelahi. Faktor
penyebab remaja gemar berkelahi adalah ....
sosialisasi tidak sempurna
perubahan sosial terlalu cepat
krisis ekonomi berkepanjangan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
sosialisasi sub kebudayaan menyimpang

A.
B.
C.
D.
E.

1

1.

Perhatikan contoh-contoh berikut!
(1) Membayar angkutan kota kurang dari tarif yang seharusnya
(2) Memalsukan tanda tangan pejabat dan stempel kantor
(3) Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah karena terlambat hadir
(4) Mencabut baut di bantalan rel kereta api untuk mengganggu transportasi
(5) Mengedarkan obat terlarang di kalangan kelas sosial tertentu
Berdasarkan contoh-contoh di atas, yang merupakan contoh bentuk penyimpangan skunder
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)

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. memunculkan rasa takut terhadap guru
B. mengembangkan rasa malu pada diri sisrva
C. menciptakan suasana menakutkan pada sisrva
D. menrpertebal keyakinan guru teriradap peraturan sekolah
E. memberikan hadiah kepada siswa yang melanggar aturan
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Sosiologi SMA/MA IPS

13.

'
14.

Beberapa pengendalian sosial :
(1) Pencopet yang tertangkap basah dihakimi massa hingga babak belur.
(2) Pemuka 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 bersifat koersif di tunjukkan pernyataan nomor ....
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1); (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
D
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
.
E.

Para orangtua yang sibuk bekerja tidak sempat menanamkan

nilai dan norrna sosial kepada

anak-anaknya. Pendidikan anak di usia balita diserahkan kepada pembantu rumah tangga
yang berpendidikan rendah. Akibat dari tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga
pengendali sosial bagi anak adalah ....
A. anak kurang memiliki sopan santun dan kasih sayang kepada keluarga
B. anak diberi fasilitas material oleh orang tua sebagai tanda sayang
C. komunikasi antara orangtua dengan anak semakin intensif
D. anak merasa nyaman dan mencintai orangtua yang telah mendidiknya
E. orangtua terlibat dalam pengendalian perilaku anak sehari-hari

15.

Perhatikan gambar berikut!

o@o

Keterangan gambar: A. Islam
B. Kristen
C. Hindu

Ikatan sosial pada gambar tersebut berbentuk ....
A. toleransi
B. intervensi
C. integrasi
D. konsolidasi
E. interseksi

16. ' perkumpulan mahasiswa dari suku Sunda yang kuliah di Surabaya membentuk sebuah
perkumpulan mahasiswa asal Sunda di Surabaya. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat
disimpulkan bahwa pengelompokan tersebut didasarkan oleh ....
A. lokalitas

B.
C.
D,
E.

etnisitas

wilaYah
profesi
hobi
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17.

Perhatikan gambar status sosial berikut!
---+ Direktur
_____> Manajer

--->Staf

'

Dasar pelapisan sosial pada gambar tersebut adalah ....
usia

A.
B.
C.
D.
E.

jenis kelamin
kekuasaan/kewenangan

kekayaan/ekonomi
pendidikan

18. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan

sangat pesat dan sering disertai dengan
penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap
setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan, menolak penggusuran.
Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat perkotaan tersebut
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.

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

20. Pasangan

suami-istri yang telah bercerai meminta bantuan . seorang ulama untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak secara damai. Upay.a
tersebut merupakan akomodasi dalam bentuk ....
A. konsiliasi
B. toleransi
C. mediasi
D. eliminasi
E. segregasi
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Sosiologi SMAfVIA IPS
21.

Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial:
( 1) Dukungan finansial yang kurang
(2) Tingkat pendidikan masyarakat yang kurang
(3) Situasi politik yang tidak stabil
(4) Struktur sosial yang terbuka
(5) Pindah lokasi tempat tinggal
Yang termasuk faktor penghambat mobilitas sosial adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), (4)
' C. (1), (3), dan
dan (5)
D. (2),(4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

22.

Bagan mobilitas:

Keterangan
:

1 = Arsitek

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

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

23. Mariana

merupakan siswa yang pandai bergaul dan memiliki prestasi akademik paling baik
di karnpusnya. 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.
D.
E.

24.

pendidikan dan profesi
agama dan hobi
rniliter dan profesi

Pak Badar telah bertahun-tahun hidup di kota besar. Setelah pensiun dia memutuskan untuk
menghabiskan rnasa tuanya di desa kelahirannya. Dia ingin menjadi \varga desa dan
meninggalkan gaya hidup sebelumnya. Konsekuensi mobilitas sosial .vang dihadapi Pak

Badar adalah ....
A. muncuinya konflik dengan lingkungan barunya
B. penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya
C. adanya harapan di lingkungan ban"rnya
D. timbulnya kekecewaan pada lingkungan barunya
E. penurunatr status sosial di lingkungan barunya
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Sosiologi SMA/MA IPS

25.

.lamaah haji melakukan wukuf

26.

Beberapa ciri kehidupan sosial:
(1) Memiliki struktur sosial yang tidak saling meleng"kapi
(2) Kurang mengembangkan konsensus terhadap nilai dasar
(3) setiap kelompok berbeda memiliki kesadaran bersama

di Arafah pada tanggal l0 Dzulh,jah. Jutaan umat muslirn
berkumpul untuk menyempurnakan ibadah haji. Ikatan sosial yang mendasari kebersamaan
dalam melaksanakan aktivitas tersebut adalah ....
A. sesuatu yang dianggap sakral
B. ikatan batin yang sangat kuat
C. ikatan persaudaraan yang tinggi
D. latar belakang etnis dan agama
E. kesamaan kewilayahan dan kepentingan

(a) Tidak terdapat stigma sosial antarkelompok
(5) Mudah melakukan kooperasi antarkelompok berbeda
Karakteristik masyarakat muitikultural ditunjukkan oleh ....
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)
27.

Selain penganut Hindu, di provinsi Bali juga hidup masyarakat penganut agama trtu*.
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.

mayoritas dominan
minoritas dominan

28. Secara sosiologis keberhasilan pemerintah
akan memisahkan

A.
B.
C.
D.
E.

u-zc-2013t2014

menangani berbagai pergolakan di daerah yang

diri dari NKRI berdampak positif untuk memperkuat

..,.

budaya nasional
ekonomi nasional
anggaran nasional
kepemimpinannasional
integrasi nasional

oHak Ci pta pacla
Pusat Pcn i laian Pcncl idikan-BAt,I TBAN G-K[,tvl Dl KB t-rD

Diunduh

da

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

DOKUMEN NEGARA
I

10

29.

lllll lilltl[ llil til ilt]til lil tilil

illt

ffil

Sosiologi SIVIA/MA IPS
Perhatikan pernyataan berikut!
( 1) Terletak di antara dua benua dan dua samudra
(2) Budaya bersifat homogen dan ada sedikit kontak budaya
(3) Kondisi geografis karena bentuk negara kepulauan
(4) Bcnturan kepentingan antara kelompok yang berbeda budaya
(5) struktur tanah dan iklim sena cuaca yang berbeda
Penyataan tersebut yang merupakan faktor penyebab Indonesia memiliki suku bangsa yang
majemuk adalah....
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)

30.

Perhatikan sikap masyarakat di bawah ini!
( I ) Sering berbeda pendapat dalam diskusi
(2) Saling memahami perbedaan unsur budaya
(3) Berprasangka terhadap kelompok lain
(4) Bersikap inklusif terhadap kelompok yang berbeda
(5) Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan
Perilaku yang sesuai dengan 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)

31.

Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam
suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap dan
perilaku di antara kelompok-kelompok tersebut. Definisi tersebut menjelaskan tentang ..,.
A. arti perubahan
B. unsur perubahan
C. sebab perubahan
D. tujuan perubahan
E. teori perubahan

32.

Pendidikan gratis sampai jenjang SMA dan Kartu Jakarta Sehat (lilS) membawa darnpak
pada rendahnya angka anak putus sekolah dan terjaminnya kesehatan masyarakat marjinal

di DKI Jakarta sesuai progranl kerja gubernur. Dilihat dari bentuknya. maka perubahan
sosial tersebut termasuk bentuk perubahan ....

A.
B.
C.
D.
E.

u-lc"-20t3t2014

besar

cepat

revolutif
evolutif
dikehendaki
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33'

Warga mas);arakat perkotaan cenderung lebih terbuka. Mereka sudah biasa berinteraksi dan
bekerja sama dengan orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Dampak positif dari
proses mutral 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.

Masyarakat industri mengalami perubahan lebih cepat daripada masyarakat tradisional atau
masyarakat desa. Hal tersebut berkaitan dengan corak masyarakatnya yaitu ....
tngkat heterogenitas penduduk
' A.
B. jumlah penduJuk yang berbeda
C. besarnya pengaruh para pemimpin
D. adat yang diperintahkan masyarakat
E. Iluat lernahnya agama atau kepercayaan

35. Modernisasi khususnya di bidang ekonomi industri sosial ditandai dengan semakin
banyaknya l:elompok baru dalam nrasyarakat. seperti kelompok buruh, kelompok rnanajer,
dan kelompok pengusaha. Pembagian kelompok sosial tersebut dimaksudkan untuk ....
menyesuaikan dengan perkembangan zmnan

A.
B.
C.
D.
E.

36.

mengembangkan pola berpikir rasional
menunjukkan spesialisasi pekerjaan
membangun cara berpikir praktis
meningkatkan produktivitas kerja

Perhatikan Fernyataan berikut!
(1) Pertentangan antarkelompok atau golongan dalam negara
(.2) Urbanisasi di perkotaan membuat jumlah penduduk kota meningkat.
(3) Produk buatan asing rnembanjiri 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, ( 1), (2), dan (4)
C, (l), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

L
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Perhatikan beberapa hal berikut:
(1) Memiliki simbol sendiri yang dijadikan sebagai identitas lembaga
(2) Memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga
(3) Memiliki aturan yang tertulis dan tidak tertulis
(4) Memiliki nilai dan norrna yang menjadi tradisi
(5) Memiliki sistem ideologi yang terbuka bagi setiap orang
Yang termasuk ciri-ciri lembaga sosial adalah ....
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)

38.

Salah satu tipe lembaga sosial adalah crescive instittrtiorz. Lembaga sosial tersebut" secara
tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti lembaga keluarga. Fungsi dari
lembaga tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

mempertahankan sistem kelas sosial
mengurangi pengendalian orang tua
memberikan corak kepribadian kepada anggota keluarga
mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah
melestarikan suatu kebudayaan tertentu yang ada

39. Keluarga Bapak Agus merupakan

keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dapat dikatakan
demikian karena semua anggota keluarga tidak pernah mengalami masalah yang dapat
rnerugikan pihak lain. Anak-anak selalu patuh dan memperhatikan nasehat orang tua.
llubungan antarkeluarga diwamai saling asih, asah dan asuh.
Fungsi keluarga dari ilustrasi tersebut menunjukkan fungsi afeksi yaitu....
A. meianjutkan silsilah keluarga
B. mendukungperekonomiankeluarga
C. melindungi anak secara fisik dan psikis
D. melatihkan nilai-nilai budaya kepada anak
E. mencurahkan kasih sayang antaranggota keluarga

40.

Setiap sekolah memiliki kegiatan ekstrakurikuler dan setiap siswa diwajibkan untuk
memilih salah satu ekstrakurikuler yang diminatinya. Hal ini dilakukan agar siswa
memperoleh pengalaman, yang bisa dijadikan sebagai media untuk mengembangkan diri.
Fungsi pendidikan berdasarkan deskripsi tersebut adalah ....
A. melestarikankebudayaan
B. memandang setiap siswa sama
C. mengembangkan bakat siswa
D. mencegah tawuran pelajar
E. memperpanjang usia remaja
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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 kesejahteraan rakyat. Tujuan lembaga politik dari ilustrasi
tersebut adalah ....
A. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah rakyat
B. memperhatikan aturan yang berlaku untuk melangsungkan kekuasaan
C. membuat aturan agar setiap penyelenggaraan pilpres ada peluang untuk menang
D. mengemban tugas amanah yang diberikan oleh partai pendukungnya
E. mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum

42.

ini masyarakat dimudahkan untuk memperoleh barang kebutuhan hidup karena banyak
pasar modem yang mudah diakses. Hal ini merupakan salah satu fungsi lembaga ekonomi
yaitu ....
Saat

A.
B.
C.
D.
E.

produksi
distribusi
konsumsi
asosiasi
transisi

43.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1434 H, Masjid Al Furqon yang terletak di Kampung
Balangboddong menyelenggarakan kerja bakti masal yang melibatkan sernua warga sekitar
dari berbagailatar belakang agama, suku, dan daerah.
Berdasarkan uraian di atas, fungsi lembaga dalam menciptakan hubungan sosial harmonis
adalah....
A. berupaya menciptakan hubungan yang harmonis antarmanusia dengan Tuhan.
sesama, dan lignkungan
B. sarana. bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan sehingga manusia
senantiasa mendekatkan diri padaNya
C. menerapkan pola hubungan saling asih. asa: asuh di antara umat beragama
khususnya dalam suatu wilayah
D. meyakini bahwa ajaran agama adalah benar dan sama bagi semua pemelukn,va
yang ada di muka bumi ini
E. menjalankan fungsi untuk memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi
ciri dan inti persatuan umat

44.

Suatu penelitian berusaha mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

*unuriu di

masa

lampau. Mendasarkan diri pada gambaran tertulis maupun lisan. dari obyek penelitian.
penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis
dan objektif.
Kegiatan penelitian sosial tersebut berdasarkan metodenya termasuk jenis penelitian ....
A. histori
B. survey
C. eksperimen
D. inquiri alamiah
E. eksploratif
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45

Judul penelitihn adalah "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan PT. Tunas Jaya". Variabel yang akan di teliti dari judul tersebut adalah....
A. pengaruh latar belakang pendidikan dan prestasi kerja
B. latar belakang pendidikan dan prestasi kerja
C. prestasi kerja dan karyawan pT. Tunas Jaya
D. pendidikan dan prestasi kerja
E. latar belakang pendidikan dan karyawan pr. Tunas Jaya

46.

Kondisi objek penelitian sebagai berikut:
Di suatu sekolah para siswa 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
disku-si 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 peturyuk
teknis belaiar studi kasus.
Dari kondisi objek penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui peran LKS dalam aktivitas
pembelajaran, maka mmusan masalahnya yang tepat adalah ....
A. Apakah belajar kelompok lebih baik daripada individu?
B. Bagaimanakah kasus-kasus tersebut menjadi pembicaraan publik?
' c. ,\pakah siswa tingkat sMA sudah mampu memecahkan kasus?
D. Bagaimana langkah-langkah studi kasus agar efektif?
E. Bagaimana pengaruh LKS terhadap kelancaran belajar studi kasus?

47

.

Dalam melakukan penelitian terhadap kepuasan pengguna jusa penyeberangan di
Pelabuhan Merak, peneliti mewawancarai supir truk yang kebetulan ditemui saat sedang
antre berhari-hari menunggu giliran. Cara pengambilan sampel penelitian tersebut dikenal
dengan....
A. random sampling
B. purposive sampling
C. insidental sampling
D. quota sampling
E. cluster sampling

48. Peneliti ingin mewawancarai pelaku ilegal logging untuk

mengetahui motif dan alur
penjualannya.Kelebihan dari teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah....
A. pengamatan diiakukan oleh peneliti
B. mudah diolah karena berupa uraian
C. menjangkau responden dalam jumiah banyak
D. dapat merekam kejadian saat itu juga
E. Cata yang diperoleh lebih rinci dan akurat
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a
Tabel
Komperensi
omperensl Nilai
l\llal Sosioloei
)oslologl SMA dl
di atas
atas KKM
|1il6;!, r,:'i;;':; : i
KOmpetenSi
Ftt;'"*'t".J,
1
Memahami konflik sosial
35
2
Mendeskripsikan perilaku menyimpang
45
3
Memaknai hasil pelaporan penelitian
20
Jumlah
100

KKM: >70
100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ....
A. siswa yang tidak memenuhi kriteria baik dianggap tidak lulus
B. siswa kurang memahami materi perilaku menyimpang
C. kompetensi memahami konflik sosial merupakan materi paling sukar bagi siswa
D. kriteria ketuntasan minimal baik di barvah 70
E. kemampuan siswa mendeskripsikan perilaku menyimpang di atas rata-rata

50.

Secara garis besar, laporan penelitian

terdiri dari tiga bagian.. Salah satu isinya adalah isi
laporan (body of the paper). Kegunaan dari isi laporan tersebut antara lain ....
A. masyarakat dapat memahami, menilai. dan mungkin menyempurnakannya hasil
penelitian
B. adanya kejelasan dan kemampuan meyakinkan pembaca dengan isi penelitian
C. mampu menggambarkan pola berpikir ilmiah dalam keseluruhan proses
penelitian
D. pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi dan megikuti laporan dengan
mudah
E. dapat menafsirkan sebuah kesimpulan akhir yang ditarik dari analisis yang telah
dilakukan
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