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Sosiologi SMA/IVIA IPS

Nama
No Peserta:
:

1.

,,),3

Perhatikan beberapa pemyataan berikut!
(1) Teori sosiologi merupakan penyempurnaan dari teori yang sudah ada.
(2) Didasarkan pada observasi terhadap realitas sosial yang tidak spekulatif.
(3) lvlengandalkan pada telaah subl,ektif untuk menganalisa realitas sosial.
(4) Hasil pengamatan disusun secara logis dalam bentuk abstraksi.
(5) Memprediksi realitas sosial yang akan terjadi di masy,arakat.
Yang merupakan ciri sosiologi ditunjukkan oleh nomor ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. ( 1). (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (.+), 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.
D.
E.

3.

masalah sosial
kegunaan sosioiogi

tujuan sosiologi

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

A. usage
B. .folku,aYs
C. more s
D. cuslont
E. lurkttm

4. Di dalam sebuah kantor terdapat jabatan yang berbeda dan memiliki tugas dan fungsi
masing-masing. Satpam menanyakan keperluan setiap orang yang datang. Resepsionis
menyapa setiap tamu yang datang. Cleaning service membersihkan bagian kantor yang
kotor. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai peran masing-masing tanpa komando.
Kondisi tersebut menggambarkan telah tercipta ....

A.
B.
C.
D.
E.

t

keaj egan

aturan yang berlaku
pola
perilaku
keteraturan sosiai

etluk (li nto
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Sosiologi SMA/MA IPS
5.

Pesan J-zlllg diny'atakan melalui rnedia elektronik (televisi dan film) dapat mempensaruhi
perilaku nlasyarakat. Penayangan film dan sinetron .yang menonjolkan kekerasan dianggap

sebagai faktor yang mendorong perilaku agresif pada anak usia remaja. Pengaruh media
sosiaiisasi tersebut terhadap perkembangan kepribadian adalah ....
A. rnen,qarahkan individu untuk berperilaku anti sosial
B. membuat individu bersikap konsumerisme
C. sikap hedonis berkernbang pada diri individu
D. individu menjadi kenal dan familiar dengan budaya barat
E. kebiasaan individu rnengalami perubahan kondisional

6.

Seorang individu dilahirkan dan berkembang ke masa anak-anak. maka pada saat itu dia
mulai bcradaptasi dan mulai bersosialisasi dengan lingkungan terdekatn.va. Pada tahap ini
anak mulai mengenal keluarganya. FIal ini merupakan bentuk sosialisasi ....

A.
B.
C.
D.
ir.

7.

sekunder

primer
langsung

lingkunuan
lanjutan

Suku, agama, ras. dan antar golongan (SARA) lekat sekali dengan pandangan sikap J-ang
dianut masyarakat. Pertikaian antarrvarga sering disebabkan oleh kasus SARA. yang
berawal dari hal sederhana. Umumnya terjadi ketika warga lain memberi pandangan. lalu
diterima oleh si penerima yang kondisinya tidak netral. dan menerima pandangan tersebut
tanpa berpikir rasional.
Faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi sosial tersebut adalah ....
A. simpati
B. identiflkasi
C. motivasi
D. imitasi
E. sugesti

8.

Menjelang Pilkada untuk pemilihan Waiikota Semarang partai-partai politik melakukan
kerjasarna clengan tujuan mernenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialn-va.
tujuan kerjasarna dalam memenangkan Pilkada termasuk ....
A. koalisi

B. .ioinl v-entltre
C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi

t)-7.{'-20l3i2{)t4

''llak Cipta

pada Pusat Pcnilaian

Pcndidikan-BAt.l'l-8.{NG-Ktr}'lDlKIl(;t)

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

fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGAI{A
i

tllll tilililt

ilit ilt

tilillt til ililt

lilt

flil

Sosiologi SMA/MA IPS

9.

Perhatikan beberapa contoh interaksi sosial I
I{udi memeluk teman lamanya yang sudah lima tahun tidak jumpa
Egi ntcnyampaikan pesan dari Danu untuk Bella
Sari menghias diri di salon favoritnya
Andika menelpon pamannya yang berada di yogyakarta
Carissa membaca buku di kamarnya

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

Pernyataan tersebut yang menunjukan adanya interaksi sosial adalah .. ..
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(2), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Seorang remaja bergaul dengan sekelompok orang ,vang mempunyai kegemaran berkelahi.

Ia menyerap nilai-nilai dari kelompok tersebut akhirn,va menjadi gemar berkelahi. Faktgr
pen,vebab remaja gemar berkelahi adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

1

1.

sosialisasi tidak sempurxa
perubahan sosial terlalu cepat

krisis ekonomi berkepanjangan
perkembangan ilinu pengetahuan dan teknologi
sosialisasi sub kebudayaan menyimpang

Perlratikan contoh-contoh berikut!
(1) Membayar angkutan kota kurang dari tarif yang seharusnya
(2) Memalsukan tanda tangan pej abat 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.

Dina seorang remaja putri. Dia sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. Di samping
ittt, Dina sering berpesta hingga larut maiam. sehingga mengganggu kenyamanan para
tetangga. Akhirnya masyarakat mencela. Celaan masyarakat tersebut men;*adarkan Dina
untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Berdasarkan ilustrasi

di

atas, tujuan pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat

adalah....

A.
B.
C.
D.
E.

menjaga ketertiban sosial
mencegahpenyimpangan
mengembangkan budaya malu
menciptakan sistem hukum
menegakkan sistem hukum

tIIak
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Sosiologi SIVIA/MA IPS

ti.

Beberapa gejala sosial :
(1) Polisi memasang police line setelah terjadi perampokan
(2) Penyr:luhan bahaya seks bebas oleh yayasan AIDS Indonesia
(3) Seorang glrrLr menasehati muridnya yang bolos sekolah
(4) Me'lakukan dialog antarwarga setiap sebulan, agar lingkungan aman
(5) Peny'uluhan pihak kepolisian tentang bahaya narkoba

Yang termasuk cara pengendalian preventif 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)

t1. Korupsi di Indonesia berkembang

secara sistemik. Bagi sebagian orang, korupsi tidak lagi

merupakan suatu pelanggaran hukum melainkan sudah sebagai suatu kebiasaan. Dalam
sebuah penelitian perbandingan korupsi antarnegara, Indonesia selalu menempati posisi
paling korup. Kasus ini mentrnjukkan lemahnya sistem pengendalian sosial negara pada
lembaga hukum yaitu ....
A. pendidikan, kepolisian dan kejaksaan
B. pe ndiclikan. kepolisian dan kehakiman
C. pendidikan, kearnanall dan kepolisian
D. kepolisian" ke.jaksaan dan kehakiman
tl. keaqamaan. kepolisian dan kehakiman
1

5.

Perha tikan ilustrasi berikut!

t---(,----i
I (/T:K
B

I

oY-L

A = Kelompok penari Pendet
B = Kelompok penari Gambyong
C = Kelompok penari Saman

Gambar tersebut menunj ukkan interaksi struktur sosial berdasarkan pada unsur ....
A. asai usul

B. prot-esi
(1. sosial
D. ekonomi
E. budava

1(r.

Vlahasisu,'a Universitas Lampung yang berasal dari Bandung sering berkurnpul
mcngadakan acara bakti sosial. Dasar pembentuk kelompok sosial tersebut adaiair ....
A. suku bangsa

B"
C.
D.
E.

ras

protesi
agama

jenis kelarnin

e
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17.

Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut:
Keterangan:

l,

Pengusaha/Pemilik

2. Direktur/Manager
3. Karya'uvan/Pegawai

Dasar penggolongan sosial vertikal pada gambar di atas adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

pendidikan
pengetahuan

pengalaman
kekuasaan
keturunan

lB.

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
discbabl<an oleh faktor ....
A. proses perubahan yang terlalu cepat
B. perbedaan kualitas individu
C. tuntutan persaingan yang tinggi
D. perbedaan urata pencaharian masyarakat
E. perkembangankebudayaan kelompok

19.

Penggunaan gudget yang meluas dewasa ini, oleh kalangan tua dianggap sebagai salah satu
pendorong kemalasan kalangan muda. Sementara itu, kalangan muda beranggapan gadget
menunj ang produktifi tas.
Deskripsi di atas menunjukkan adanya konflik . . ..
A. antargolongan
B. antarkelas
C. antargenerasi
D. antarangkatan
E. antarkelornpok

24.

Sengketa tapal batas antara dua negara bertetangga diselesaikan dengan cara melakukan
dialog diplomasi bilateral. Kedua pihak sepakat membuat tugu batas wilayah di tempat
yang ditetapkan bersama dengan biaya patungan. Cara penyelesaian konflik tersebut berupa
akomodasi sosial dalam bentuk ....
A. komprorni
B. konsiliasi

C.
D.
ti.

| ,-7 {'-2(\ I 1,,2() I .l

ajudikasi
rne diasi
arbitrasi
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.

Contoh mobilitas sosial:

(1) Iikonomi kcluarga tidak rnendukung, menyebabkan seorang anak cerdas )'ang
scharusnya bisa rnelanjutkan kuliah, namun hanya mernilih untuk bekerja membantu

.
-

orang tua
(2) Lokasi terpencil rnembuat warga masyarakat tidak bisa mengenal kemajuan daerah lain
sehingga warga di desanya tetap tertinggal
(3) Di suatr-r daerah, anak rvanita tidak diizinkan sekolah tinggi karena cukup meqiadi ibu
rumah tangga saj a
(zl) Anak-anak dari keluarga tertentu tidak boieh merantau jauh. bagi nrereka lebih baik
kurnpul rncskipun hidup serba kurang
(5) Penduduk di suku tradisional tertentu dilarang sekolah sebab mereka menganggap
pendidikan hanya menjadi penyebab periiaku korup

Mobilitas sosial yang terhambat karena faktor budaya 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.

....

z\nrati bagan rnobilitas sosial di barvah ini:
I(al..ck petani

Nenek ibu

kecil

rumah tangga

Ayah pegau,ai
pemerintah

ibu pedagang

1_\
Anak arsitek
Bagan tersebut mcnuniukkan adanya mobilitas .,..
A. vertikal dan horizontal
B. vertikal naik intragenerasi
C. r,ertikal naik antargenerasi
D. vertikal turun antargenerasi
ir. verlikal turun intr:agenerasi

23.

Seteiah luius prograrn sariana z\nton bekerja di perusahaan besar dengan jabatan dan gaji
yarlg cukup tinggi. I-lal Lersebut dikarenakan semasa kuliah dia merupakan tnaha.sisn'a )'ang
bcrprcstasi. Saluran mobilitas sosial yang digunakan pada contoh tersebut adalah .,..
.,\. lembaga ckonomi
il. lernbagapendidikan
C. lembaga politik
D. organisasi profesi
Ir. organisasi kepetnudaatr

o)lkil.l (lipta
paclli Pusut I'critilaian Pe'ntliclikirn-ll,\LI

I'Ll,'\.r.-r-i-KI:\ll)lKIlt'l)
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24.

Pak Badar telah bertahun-tahun hidup di kota besar. Setelah pensiun dia memutuskan untuk

menghabiskan masa tuanya di desa kelahirannya.Dia ingin menjadi warga desa dan
rneninggalkan gaya hidup sebelumnya. Konsekuensi mobilitas sosial yang dihadapi Pak
Badar adalah ....
A. munculnya konflik dengan lingkungan barunya
B. penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya
C. adanya harapan di lingkun_qan barunya
D. timbulnya kekecewaan pada lingkungan barunya
E. penurunan status sosial di lingkungan barun1,a

25.

Jamaah

26.

Beberapa ciri kehidupan sosial berikut!
(1) Menerima keberadaan orang lain yang berbeda ciri sosialnya
(2) Mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru

haii melakukan wukuf di Arafah pada tanggal i0 DzulhUah. Jutaan umat muslim
berkumpul untuk menyempurnakan ibadah haji Ikatan sosial yang mendasari kebersanlaan
dalarn 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

(3) Masing-masing kelompok saling menonjolkan identitasnya
(4) Bersikap toleran terhadap pihak lain yang berbeda
(5) Menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar
Karakteristik lnasyarakat multikultural ditunjukkan oleh ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. ( 1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
F.. (3). (1).dan (5)

27. Indonesia merupakan

negara multikuitural yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan
suku Jawa sebagai kelompok yang terbanyak. Komposisi tersebut menunjukkan konfigurasi
masyarakat multikultural yaitu ....
A. fragmentasi sosial
B. minoritas dominan
C. rnayoritas seimbang
D. mayoritas dominan
E. kompetisi seimbang

28.

Sccara sosiologis kcberhasilan pernerintah menangani berbagai pergolakan
akan rnemisahkan diri dari NKi{l berdampak positif untuk memperkuat ....
budaya nasional
ekonorni nasional
anggaran nasional
kepemirnpinan nasional
integrasi nasional

di

daerah ,vang

A.
fl.
C.
D.
E.

'il-lak

C
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Pcrhatikan sejiinrlah lakta enipiris berikut!
( 1 ) Scbagian penduduk Indonesia hidup dengan kualitas vang masiir rendah.
(2) 'l'eknologi komr,rnikasi dan transportasi belum merata di scluruh Indonesia,
(3) f lasil l..ekay'aan alam lncloncsia dapat di eksnor ke berbagai belahan dunia.
(a) Ribtian pulau di negara indonesia terbentang dari Sabang hin_ega Merauke.
(5) Ilanrbalan dalatn itrteraksi sosial antarpulau karena bentuk negara kepulalran.
Fakta )'ang terkait ciengan penycbab kemajemukan budava adalah ...,
(1). (2). dan (3)
(1). (2). dan (,1)
(1), (3)" dan (5)
(2), (1). dan (5)
(l ), (.+). dan (5)

r\.
B.
C.
D
E.

30.

Bebcrapa p:rilaku sosial di mas,varakatl
( 1) ){clava:i sen)ua \\'arga },ang rncmbutuhkan bantuan kesehatan sccara gratis.
(2) !leniaga kctenteraman seluruh \varga dalam mengamalkan ajarart aqamanva.
(3) Memajukan keseiairteraan ang.gota perkumpulan asal daerah vang nrasih aktif.
(zl) Memiliki penrirnpin berdasarkan profesionalitas. bukan atas clasar primorclial.
(5) Meni,el,:olahkan anak di lembaga pendidikan )'ang sesuai dengan asanra )'ang dranut.

Perilaku inlJusif yang sejalan dengan kehidupan masvarakat multikultural adalah
A. (1), (2), dan (3)
B" (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (l), (4), dan (5)
t1. (l), (4), dan (5)
31.

*1

/.

Sarnuel l(c,enig berpendapat bahr.va perubahan sosial nrerupakan nrodiflkasi-nrrCillf.a:rr
vang terjacli dalan-r poia-pola kehidilpan manusia baik karena taktor intern maupun ,:hi't,-':r
Vlakna yang terkandung dari pendapat tersebut. bahu'a perubahan sosial ..,.
A. i:,erlangsung pada Irlas)'arakat 1'ang mengalami konflik
B. hanl'a dapat teriadi pacla kelornpok sosial masvarakat tertenlit
C. rtempcngaruhi kelompok masl'arerkat di luar u.iiavahnva
L). r:erur1'rakan pembaharuan dari 1,ang sudah ada karena herbagai taktor penveirrlb
E. terjadi lrarena ada gcsekan faktor eksternal dan internal secara bersamaan
Program rehabilitasi kota Bantul di Daerah Istimeu,a Yogyakafia pasca genlpa heberapa
tahun lalu cisusun seclernikian rupa dengan mclibatkan berbagai pihak termasuk penerintah
pusat. Dilihat dari rekayasa ,vang dilakukan oleh berbagai pihak itu. contoh kaslts tersebut
nrencenninkan bentr-rk perubahau sosial ....

A.
B.
C.
D.
F..

I

..

I 1,',ft)1-1

rlvolitsi
iirencanakatt
evolusi
l-,cS&rpengaruhny''a

tidak dikehendaki

!'l I ak ('inta

oai.1a

Prtsitl I'ctr i latat t I'ctltt

I

J

i

I'lt r- i].'\i

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

fb@urip.kalteng
I

11

llilt ililtit

lilt ilt

ttllilt ilil ililt

lilt

flt

Sosiologi SMA/MA IPS

il'

\\targa nla-ivarakat perkotaan ccnderung lcbih tcrbuka. Ir4ereka suclah Lriasa berinteraksi dan
bckeria sil-.na clcngan orang lain yang berbeda suku. ras. dan agama. Dampak positif clari
proscs rnutual akulturasi tersebut adalah ....
A. ntcntperccpat proses modernisasi
ll. nrenghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi sentilnen kelornpok primordial
D. memudarkan identitas kepribadian individu
E. ,mendorong homogenitas masyarakat luas

34.

Program internet lnasuk desa. membawa banyak perubahan perilaku pada masyarakat desa
tcrutama rema.ia di pedesaan. Dampak positif program tersebut pada perilaku remaja
adalah .. .
A. anak rnuda pedesaan Feqtadi konsumtif
R. waw'asan anak desa rrtcnjadi berkembang negatif
C. kehidupan di pedesaan menjadi sejahtera
f). menukar infbrmasi antar warga desa
fr. daya kritis anak desa menjadi lebih tinggi terhadap desanva

35.

Perkenlbangan teknologi pertanian yang aw'alnya menggunakan tenaga hew,an berkernbang
ke arah )'ang lebih maju dengan teknologi traktor. Modernisasi pertanian tersebut bertujuan
untuk ....
A. meningkatkan hasii produksi pertanian masyarakat
B. lnengurangi resiko sakit terhadap hervan peliharaann.-va
Cl. rneningkatkan efektifltas dan efisiensi dalam pekerjaan
D. mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan
E. mengurangi biaya produksi dalam pengelolaan pertanian

36. Pak Flasan tidak mau membelikan komputer

dengan fasilitas internet untuk anaknya.
Khawatir anaknya akan membuka situs yang "tidak r.vajar" sehingga anaknya nrenjadi

rttsak. Faktor penghalang terjadin.va perr.tbahan pada ilustrasi tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.

11.

sikap yang tradisional
tingkat pendidikan yang rendah
takut terjadi disintegrasi
prasangka terhadap hal yang baru
ilmu pengetahuan belum maju

37. Perhatikan ciri-ciri lembaga.
(i)
Men-iliki tingkat kekekalan tertentu
(2)
Men:iliki tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan
(3) Tidak mempunyai simbol yang khas
- (4) N4en.punyai dokumen baik tertulis atau tidak tertulis
(5) 'I'iciak didukung oleh organisasi.
Pernyataan tersebut yang merupakan
(1), (2), dan (3)

A.
B.
C.
D.
E.

ciri-ciri lembaga sosial adalah ....

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

"l-lak
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38. Salah satu tipe lembaga sosial adalah crescive institution. Lembaga sosial tersebut" secarzi
tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti lembaga keluarga. Fungsi dari
lernbaga tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

39.

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

Keluarga Bapak Agus merupakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dapat dikatakan
demikian karena semua anggota keluarga tidak pernah mengalami masalah )-ang dapat
merugikan pihak lain. Anak-anak selalu patuh dan memperhatikan nasehat orang tua.
Hubungan antarkeluarga diwarnai saling asih, asah dan asuh.
Fungsi keluarga dari ilustrasi tersebut menunjukkan fungsi afeksi ;-aitu....
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. Perhatikan beberapa aktivitas lembaga pendidikan di barvah ini!
- (1) Mengurangi pengendalian orangtua
(2) Memperpanjang masa remaja
(3) Mempertahankan sistem kelas sosial
(4) Mempersiapkan anggota untuk mencari nafkah
(5) Menanamkan ketrampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi
Dari beberapa aktivitas lembaga pendidikan di atas, yang termasuk fungsi laten 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)

41.

Pilpres digelar lima tahun sekali sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Dengan Presiden dipilih langsung oleh rakyat diharapkan akan . nrampu mengemban
amanah dan memerhatikan kesej ahteraan rakyat. Tujuan lembaga politik dari ilustrasi
tersebut adalah ....
A. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ntasyarakat sesuai amanah rak-r'at
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 pendukungn)'a
E. mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum

|)-7.(.-20I3 t2014
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Dalarn 1 kali masa panen. seorang petani mendapat pen-ehasilan sebesar 5 juta nrpiah clari

padi yang dijualnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi tersebut termasuk telah
melaksanakan tungsi ....

A.
B.
C.
D.
E.

43.

produksi
pemasaran
distribusi
cemakai
konsumen

Mengarahkan warga masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian lahir dan bati:r.
dunia dan akhirat, serta mengembangkannya dalam kehidupan sosial sehari-hari ),ang
harmonis.
Fungsi lembaga sosial dari deskripsi tersebut. merupakan fungsi lembaga ....
A. ekonomi
B. keluarga
C. agama

D.
E.

1;+.

politik
pendidikan

Suatu penelitian berusaha mengkaji peristiwa-peristirva ),ang terjadi pada manusia di nrasa
lampau. N'lendasarkan diri pada gambaran tertulis maupun lisan dari ob,vek penelitian.

penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistenratis
dan objektif.
Kegiatan penelitian sosial tersebut berdasarkan metodenya termasuk jenis penelitian ....
A. histori
B. survey
C. eksperimen
D. inquiri alamiah
E. oksploratif

45.

Judul penelitian adalah "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Prestasi Kena
Karyawan PT. Tunas Jaya". Variabel yang akan di teliti darijudul tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E,

pengaruh latar belakang pendidikan dan prestasi kerja
latar belakang pendidikan dan prestasi kerja
prestasi kerla dan karyawan PT. Tunas Jaya
pendidikan dan prestasi kerja
latar belakang pendidikan dan karyawan PT. Tunas Jaya

(ttlak

Cip.,ta pacla
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"Korelasi antara sisr.va ikut di lembaga bimbingan belajar dengan penerimaan mahasisrva
baru di universitas melalui ujian tulis". Dari judul penelitian tersebut rumusan masalahni'a
adalah ....

A.

B.
C.
D.
E.

Apakah ada pengaruh antara sisrva ikut di lembaga bimbingan belajar dengan
penerintaan mahasiwa baru di universitas melalui uiian tulis?
Apakah hubtingan antara siswa ikut di len-rbaga bimbingan belajar dengan
pcnerimaan mahasiswa baru di universitas melalui ulian tulis'l
Bagaimatra korelasi antara siswa ikut di lembaga bimbingan bela.iar dengan
penerimaan mahasislva baru di univer:sitas rnelalui ujian tulis'.)
Ada perbedaan antara siswa ikut di lembaga bimbingan belajar dengan
penerimaan mahasiswa baru di universitas melalui tes tulis.
Ada korelasi antara siswa ikut di lembaga bimbingan belaiar dengan penerinraan
mahasiswa baru di universitas melalui ujian.

47.

Seorang peneliti melakukan penelitian di salah satu SMK. Fokus perhatian )'ang insrn
diteliti adalah tingkat kedisiplinan siswa di SMK tersebut. Sampel )'ang dipilih adalah
siswa kelas X. XI, dan XII dari berbagai program studi yang memiliki karakteristik
berbeda. Teknik pengambilan sampel yang tepat pada penelitian tersebut adalah....
A. random
B. bertingkat
C. proporsi
D. bertujuan
E. kuota

48.

Pedoman wawancara yang dibuat oleh seorang peneliti merupakan salah satu bentuk
instrumen penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh data )'ang berkualitas.
Adapun kelebihan dari instrumen tersebut antara lain ....
A. informan bebas memberikan pendapat dari pertan)'aan )'ang diatukan
B. responden dapat rnemberikan jarvaban sesuai dengan daftar pertanvaan
C. responden dapat saling mempengaruhi secara pribadi dengan peneliti
D. dapat diketahui tingkat pemahaman pihak yang diu'arvancarai
E,. instrumen dapat digunakan dalam rvaktu singkat

49.

Perhatikan tabel berikut I
Kaum muda dilihat dari endidikann
I

Tidak tamat SD

2

Sekolah Dasar

J

SMP

4

SMA
Diploma

5

6

Szrrjana

7

Pasca Sariana

Kompas 28 Oktober 2013)

6,05
27.88
26,97
3 1,82

2,82
4,27
0.20

I)ari tabel c1i atas dapat disirnpulkan. bahrva kaum muda Indonesia mavoritas tneuriliki latar
bclakang pcndidikan ....
A, Si)

B.
C.
D.
E.

u-'/.L.._2{)

I

l/20 t.t

SIVI P

SMA
Diploma
Sariana
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Secara garis besar, laporan penelitian terdiri dari tiga bagian. Salah satu isinya adalah isi
laporan (body o/'the paper). Kegunaan dari isi laporan tersebut antara lain ....

A.

B.
C.
D.
E.

t.-z(
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masyarakat dapat memahami, menilai, dan mungkin menyempurnakannya hasil
penelitian
adanya kejelasan dan kemampuan meyakinkan pembaca dengan isi penelitian
mampu menggambarkan pola berpikir ilmiah dalam keseluruhan proses
ponolitian
pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi dan megikuti laporan dengan
mudah
dapat menafsirkan sebuah kesimpulan akhir yang ditarik dari analisis yang telah
dilakukan
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