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Sosiologi SMA/MA IPS

l.lama :

No Peserta: J,

1 . Perhatikan perny ataan berikut!
(1) Ilmu pengetahuan disusun atas teori-teori yang sudah ada dan memiliki hubungan yang

tidak teratur.
(2) Didasarkan pada pengamatan terhadap realitas sosial dengan menggunakan akal sehat

yang hasilnya tidak bersifat menduga-duga.
(3) Ilmu pengetahuan yang mengandung unsur-unsur alam dan budaya.
(a) Dibettttik olch teori yang sudah ada Ialu diperbaiki, diperluas, dan dipertajam.
(5) Bukan mencari baik buruknya suatu fakta tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut

secara analitis.

Pernyataan di atas yang merupakan 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)

2. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memengaruhi kehidupan
masyarakat, baik pengaruh positif maupun negatif. Diperlukan persiapan untuk peningk atan
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 berfungsi sebagai ....
A. penelitian sosial
B. perencanaan sosial
C. kebijakan nasional
D. pembangunan sosial
E. evaluasi sosial

3. Bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM dan STNK sertaharus memakai
helm, apabila ada yang melanggar harus di tilang. Contoh perilaku tersebut merupakan
penerapan j enis norma .. . .

A. agama
B. kesusilaan

. C. kesopanan
D. hukum
E. atstom

4. Setiap hari Senin semua sekolah melaksanakan upacara bendera, seluruh siswanya
memakai pakaian seragam yang rapi begitu pula bapak dan ibu gurunya. Hal ini
menunjukkan salah satu unsur pembentuk keteraturan sosial yaitu ....

. A. tertib sosial
B. sosial order
C. keajegan
D. struktur sosial
E. pola
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Sosiologi SMA/MA IPS
5. Susan merupakan remaj a yang sedang tumbuh. Ia gemar mendengar musik dan menonton

film Korea. Kebiasaan ini mempengaruhi perilaku Susan dalam kesehariannya. Media
sosialisasi yang mempengaruhi perubahan perilaku Susan adalah ....

A. keluarga
B. teman sebaya

C. media elektronik
D. teman sekerja
E. lembaga pendidikan

6. Seorang anak mulai mengenal anggota keluarga yang lain dalam lingkungan keluarganya.
Secara bertahap ia mulai mampu membedakan dirinya dengan anggota keluarga yang lain
dan orang-orang di sekitar keluarganya.
Berdasarkan contoh di atas, anak tersebut mengalami bentuk sosialisasi ....

A. primer
B. sekunder
C. tesiar
D. kuarter
E. formal

7 . Seorang pengagum berat artis terkenal, mengikuti model rambut, model pakaian atau gaya
perilakuny?, bahkan menganggap dirinya sama dengan artis idolanya.
Perilaku tersebut merupakan contoh interaksi sosial yang didasari oleh faktor....

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

8. Menjelang Pilkada untuk pemilihan 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 venture
C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi

9 . Perhatikan perny ataan berikut!
(1) Seorang remaja merenung dan menyesali kesalahannya kepada kedua orang tuanya.

(2) Ibu beqpesan kepada anaknya untuk menjaga rumah saat ibu ke pasar.

(3) Seorang pengendara sepeda menggerutu karena ban sepedanya kempes tertusuk paku.

(4) Ketika mendapat perintah ibu untuk menjaga rumah seorang anak memahami tugasnya.

(5) Seorang pelayan restoran melakukan konfirmasi terhadap pesanan tamunya.

Tindakan yang merupakan contoh kontak dan komunikasi terjadinya interaksi 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)
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10. Seorang anak, melanjutkan pendidikan tinggi di kota lain sehingga harus kost. Ia jarang
pulang ke rumah, sehingga orang tr"ra tidak dapat memberi bimbingan dan mengawasi
secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan ia berperilaku bebas dan cenderung
melanggar peraturan. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh ....

A. pembelajaran dari berbagai penyimpangan
B. pemberian label atau cap negatif oleh orang tua-
C. adanya perbedaan penyampaian sosialisasi
D. penyerapan nilai dan norma yang tidak maksimal
E. pudarnya nilai dan norma sosial yang lama

1 l. Perhatikan perny ataanberikut:
(1) Mengambil aliran listrik dari kabel listrik depan rumah
(2) Menerobos lampu merah karena tidak ada polisi
(3) Seorang pemabuk membuat onar dan meresahkan warga sekitar
(4) Mencontek saat ulangan karena semalam tidak belajar
(5) Pencopet melakukan perampasan perhiasan di dekat lampu merah

Yang merupakan perilaku menyimpang sekunder ditunjukkan oleh nomor ....

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

12. Maraknya balapan liar yang dilakukan oleh paru remaja sangat meresahkan warga
masyarakat dan mengganggu kenyamanan parapengguna jalan. Akhirnya polisi mengambil
tindakan tegas dengan membubarkan acara tersebut, pelakunya di tangkap dan motornya di
sita. Tindakan pengendalian yang dilakukan polisi tersebut bertujuan ....

A. menegakkan hukum dan menciptakan keteraturan sosial
B. mengembangkan rasa tidak takut bagi masyarakat
C. ' mengadili orang-orang yang melanggar hukum
D. memberikan petunjuk tentang tingkah laku
E. mengembangkan tertib perilaku anggota masyarakat

13. Beberap a gejalasosial:
(1) Tim anti madat memberikan penyuluhan tentang bahayapenyalahggnaan narkoba.

(2) Orang tua bercerita tentang dampak negatif narkoba kepada anak-anaknya.
(3) Aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap parapemakai narkoba.

(4) Ketua RT menyampaikan tata tertib pada saat rapat rutin warga.
(5) Para pemakai narkoba yang ditangkap dimasukkan ke penjara.

Berdasarkan contoh tersebut yang termasuk pengendalian sosial preventif adalah ....

A. (l), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
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Perilaku remaja sering tidak dikontrol oleh keluarga dan masyarakat. Dampak tidak
berfungsinya lembaga keluarga sebagai agen pengendalian sosial bagi remaja adalah ....

A. menurunnya solidaritas para remaja
B. noffna yang berlaku tidak berjalan semestinya
C. keamanan lingkungan tidak terjaga

' D. perkembangan perilaku remaja cenderung negatif
E. silaturahmi antarwargamasyarakat terbatas

Perhatikan gambar berikut!

Minangkabau
Pedagang

lslam

Batak
Pegawai
Kristen

Struktur sosial pada gambar tersebut merupakan ....

A. stratifikasi
B. interseksi
C. interaksi
D. konsolidasi
E. diferensiasi

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. etnisitas
,C. wilayah
D. profesi
E. hobi

17. Perhatikan gambar status sosial berikut!

--------> Direktur

____--____> Manajer

->Staf

Dasar pelapisan sosial pada gambar tersebut adalah ....

A. usia
B. jenis kelamin
C. kekuasaan/kewenangan
D. kekayaan/ekonomi
E. pendidikan

t4.

15.
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18. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan
penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap
setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan, menolak 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. Konflik antara suami dengan istri sering berlangsung terbuka di hadapan anak-anak
mereka. Kehangatan keluarga kian hari kian menghilang. Dengan dalih kasihan kepada
anak-anak, mak'a mereka tidak bercerai meskipun sudah tidak serumah. .

Dampak negatif konflik tersebut bagi ketenangan batin anak-anak mengakibatkan ....

A. pekerjaan dalam keluarga terbengkalai
B. kerukunan dengan tetangga terganggu
C. silaturahmi dengan keluarga besar tidak ada lagi
D. kehidupan ekonomi keuarga lancar
E. anak-anak resah dan berubah kepribadiannya

20. Pak Muslim mempertemukan dan menjadi penengah kedua kemenakannya yang sedang

berselisih sejak sebulan terakhir terkait dengan batas tanah peninggalan orangtua mereka.

Bentuk akomodasi yang diperankan Pak Muslim tergolong kepada ....
A. mediasi
B. koersi
,C. konsolidasi
D. arbitrasi
E. ajudikasi

21. Beberapa contoh mobilitas:
(1) Usahayanggigih membuat Hary memiliki kerajaan bisnis
(2) Siti tidak melanjutkan sekolah karena dirinya seorang perempuan ,

(3) Kondisi politik yang tidak menentu, membuat imigran Iran mencari suaka ke Australia
(4) Suku Aborigin menjadi warga negara kelas dua di Australia, setelah kulit putih v

(5) Kemajuan kota Jakarta mengundang banyak orang melakukan urbanisasi ke Jakarta

Faktor pendorong untuk melakukan mobilitas sosial ditunjukkan pada nomor ....
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)
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23.

Sosiologi SMA/MA IPS
22. Bagan mobilitas sosial :

Bapak Petani

24.

123
Dokter Akunting Diplomat

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

Bahar, seorang sarjana teknik yang berprofesi sebagai pedagdn5, aktif di salah satu partai
politik. Oleh partainya dia dicalonkan dan terpilih menjadi anggota legislatif.
Saluran mobilitas sosial yang digunakan pada contoh tersebut adalah organisasi ....

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

Masyarakat menolak kembalinya seorang mantan narapidana ke lingkungan asalnya,
karena masyarakat masih menaruh curiga terhadap residivis tersebut. Konsekuensi yang
dihadapi mantan narapidana tersebut adalah ....

A. terputusnya interaksi dengan lingkungan baru
B. penyesuaian diri terhadap lingkungan baru
C. adanya harapan di lingkungan baru
D. . timbulnya kekecewaan di lingkungan baru
E. penurunan status di lingkungan baru

Sekelompok orang yang berkumpul di tempat penjual jamu atau menonton konser musik,
memiliki fokus perhatian pada objek yang sama. Akan tetapi sesama mereka tidak ada

interaksi intensif. Bentuk kelompok sosial tersebut adalah ....

A. kelompok proimer
B. kerumunan
C. publik
D. massa

E. kelompok sekunder

25.
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Sosiologi SMA/MA IPS
Beberapa ciri sosial:
( 1) Spirit untuk hidup bersama dalam perbedaan
(2) Terdapat segmentasi terhadap sub kebudayaan
(3) Menerima orang lain yang memiliki ciri sosial berbeda
(4) Integrasi sosial tercipta karena pemaksaan
(5) Toleransi terhadap perbedaan dan kesederajatan

Ciri mas yarakat multikultural adalah ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa etnis yang berbeda. Melalui program
transmigrasi banyak penduduk etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar di Indonesia
dipindahkan ke pulau lain yang relatif tidak padat. Konfigurasi dari deskripsi tersebut
adalah....

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

Secara sosiologis keberhasilan 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

Perhatikan kondisi sosial berikut !

(1) Penjajahan di Indonesia di masa lalu
(2) Hubungan perdagangan karena letak negara yang strategis
(3) Iklim dan struktur tanah tidak sama antarwil ayah
(4) Pertumbuhan jumlah penduduk
(5) Perbedaan nilai budaya masyarakat

Latar belakang terbentuknya 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)

28.
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30.

Sosiologi SMA/MA IPS
Perhatikan sikap masyarakat di bawah ini !

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

Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam
suatu masyarakat yang rnemengaruhi 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

Keberadaan Banjir Kanal Timur (BKT) membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar

dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarrlya melalui usaha jasa dan perdagangan.

Ditinjau dari bentuknya, maka perubahan sosial tersebut termasuk ....

A. besar
B. cepat
C. progres
D. evolusi
E. dikehendaki

Warga masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka. Mereka sudah biasa berinteraksi dan

bekerja sama dengan orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Dampak positif dari

proses mutual akulturasi tersebut adalah ....
A. mempercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial

C. mengurangi sentimen kelompok primordial
D. memudarkan identitas kepribadian individu
E. mendorong homogenitas masyarakat luas

Hasil pemilihan umum legislatif maupun eksekutif kini bisa diketahui oleh masyarakat luas

dalanr-tempo singkat sebelum KPU mengumumkan hasil secara resmi. Hadirnya lembaga

survei yanAmemiliki jaringan di berb agai wilayah yang dilengkapi dengan alat komunikasi

canggih bisa melakukan teknik hitung cepatlquick count yanghasilnya relatif akurat.

Perubahan sosial tersebut disebabkan oleh ....
A. faktor demografi
B. pergeseran nilai norrna
C. penyesuaian akan kebutuhan
D. inovasi di bidang teknologi informasi
E. penemuan di bidang ilmu dan teknologi

31.

34.
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35. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat mensejahterakan rakyatnya dengan

cara peningkatan di segala segi kehidupan melalui proses modemisasi. Hal itu sesuai
dengan manfaat modernisasi yaitu mendapatkan ....

A. teknologi baru
B. informasi populer
C. keteraturallmasyarakat
D. kehidupan yang nyaman
E. wawasan pengetahuan umum

36. Pada masyarakat yang masih bersifat tradisional, mereka mengan ggap tenaga medis
sebagai sesuatu yang tidak penting, karena mereka lebih menganggap dukun sebagai figur
yang berjasa mengobati warga desa. Faktor penghambat perubahan sosial pada deskripsi
tersebut adalah ....

A. vested interest
B. pendidikan yang minim
C. pengaruh tokoh adat
D. prasangka terhadap hal baru
E. sikap eksklusif masyarakat desa

37 . Perhatikan pernyataanberikut!
(1) Menggunakan alat perlengkapan untuk mencapai tujuan.
(2) Mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis.
(3) Menjalankan fungsi untuk mengatur aktivitas masyarakat.
(4) Berusia lebih singkat dibanding usia suatu generasi.
(5) Menimbulkan rasa takut yang berlebihan pada anggota masyarakat.

Yang merupakan ciri lembaga sosial adalah ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

38. Salah satu lembaga sosial adalah unsantioned instituition yang merupakan lembaga yang
tidak disukai oleh masyarakat. Ciri lembaga tersebut adalah ....

A. tumbuh dengan tidak sengaja meskipun masyarakat menolak
B. merupakan sistem norna yang mengatur masyarakat
C. ditolak masyarakat, tetapi masyarakat tidak mampu memberantas
D. sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk mengatasi penyimpangan
E. dikenal oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan lainnya menolak

39. Kasih sayang yang tulus tanpa pamrih diberikan orangtua kepada anak-anaknya. Banyak
kasus dimana anak melukai hati orang tua dan menciderai nama baik keluarga, tetapi orang
tua masih memaafkan anaknya. Ilustrasi tersebut menunjukkan lembaga keluarga
berfungsi ....

A. proteksi
B. edukasi
C. afeksi
D. sosialisasi
E. reproduksi

1l
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40. Meskipun dari keluarga yang sederhana tetapi Andi memiliki semangat belajar tinggi,

karena ia berkeyakinan bahwa dengan bekal hasil pendidikan akan lebih mudah
memperoleh pekerjaan dengan gaji cukup besar. Fungsi manifes aktifitas lembaga
pendidikan tersebut adalah ....

A.. memperkayakehidupanmasyarakat
B. menyiapkan untuk mencari nafkah
C. meningkatkan adaptasi individu
D. membentuk kepribadian ideal
E. melestarikan budaya loka1

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 pendukunpya
E. mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum

42. Aktivitas lembaga ekonomi pada sektor perdagangan adalah penyaluran barang dari
produsen ke konsumen. Sektor ini mengembangkan tataaan sosial antara penjual dan

pembeli, tata cara memperoleh keuntungan serta memupuk semangat kewiraswastaan, jujur
dan pantang menyerah. Adapun fungsi lembaga ekonomi pada sektor tersebut adalah

mengatur tata cara....
A. pengupahan tenaga kerja
B. pemutusan hubungan kerja
C. menggunakan tenaga kerja
D. jual beli barang/jasa
E. mendapatkan bahan

43. Para pemuka agama mengajarkan agar umat manusia mempunyai akhlak yang baik dalam

hubungirnnya dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Secara horizontal,

lembaga agama berfirngsi 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 cara berketurunan
E. mendorong individu untuk bekerja lebih keras

44. Suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan gejala umum dari populasi yang

berjumiah banyak dengan menggunakan instrumen kuesioner termasuk jenis penelitian ....

A. historik
B. survey
C . eksperimen
D. inquiri alamiah
E. eksploratif
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45. Judul penelitian: "Dampak kesenjangan penghasilan suami istri terhadap disorganisasi
sosial dalam keluarga". Variabel bebas dari penelitian tersebut adalah ....

A. kesenjangan penghasilan suami istri
B. penghasilan suami istri dan disorganisasi
C. disorganisasi sosial dalam keluarga
D. disorganisasi dalam keluarga karena kesenjangan
E. suami istri bekerja dan disorganisasi

46. Pengguna situs jejaring sosial (facebook dan huitter) dari tahun ke tahun semakin
meningkat. Banyak kalangan remaja memakai jejaring sosial ini. Pemakaian situs jejaring
sosial ini pada masa sekarang jrga banyak mempengaruhi perubahan pola interaksi remaja.
Dari ilustrasi tersebut nrmusan masalah penelitiannya adalah ...

A. Mengapa situs jejaring sosial/acebook dan huiter digemari banyak orang?
B. Bagaimana dampak penggunaan jejaring sosial terhadap perubahan pola interaksi

remaja?
C. Apakahfacebook dan huitterbisamenjadi media aktualisasi diri bagi remaja?
D. Adakah perbedaan prosentase antara pengguna usia remaja dan dewasa?
E. Apakah pesan yang disampaikan melalui jejaring sosial bersifat positif?

47. Pemerintah melakukan penelitian tentang tingkat pendidikan masyarakat Indonesia.
Dengan pertimbangan efisiensi karena masyarakatnya tersebar di beberapa wilayah, maka
peneliti mengambil sampel responden dari beberapa daerah saja. Teknik pengambilan
sampel tersebut adalah ....

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

48. Pedoman wawancara yang dibuat oleh seorang peneliti merupakan salah satu bentuk
instrumen penelitian yang'sering digunakan untuk memperoleh data yang berkualitas.
Adapun kelebihan dari instrumen tersebut antara lain ....

A. inforrnan bebas memberikan pendapat dari pertanyaan yang diajukan
B. responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan daftar pertanyaan
C. responden dapat saling mempengaruhi secara pribadi dengan peneliti
D. dapat diketahui tingkat pemahaman pihak yang diwawancarai
E. instrumen dapat digunakan dalam waktu singkat
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49. Perhatikan tabel berikut!

dilihat dari pendidikannya (Kompas 28 Oktober 2013)Kaum muda dilihat lKannva
No Subiek Data o

1

2
-J
4

5

6

7

Tidak tamat SD
Sekolah Dasar

SMP
SMA

Diploma
Sarjana

Pasca Sariana

6,05
27,88
26,97
31,82
2,82
4,27
0,20

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa kaum muda Indonesia mayoritas memiliki latar

belakang pendidikan ....
.A. SD
B. SMP
C. SMA
D. Diploma
E. Sarjana

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 agat

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

sebelumoy&, 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 mempel ajati

masalah tersebut lebih lanjut
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