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1. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Teori-teori yang dibangun bersifat menyempurnakan teori sebelumnya
(2) Dalam mengkaji gejala sosial berdasarkan pengamatan secara empiris clan objektif
(3) Tidak melihat baik buruknya gejala sosial melainkan mengungkap fakta apa adanya
(4) Memfokuskan diri pada kajian gejala hubungan manusia dengan alam
(5) Setiap gejala sosial yang diteliti bisa ditarik generalisasi

Yang merupakan ciri-ciri 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. Di kota-kota besar pada jam-jam tertentu terjadi penunpukkan volt.me ker laraan, sehingga
ketnacetan terjadi di mana-mana. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus menerus karena
akan mengurangi kenyamanan pengendara. Secara sosiologis pefinasalahan tersebut dapat
diselesaikan dengafi cara ....

A. mempengaruhi cara berpikir kele,s merrengah untuk beralih menggunakan
transportasi massal

B. memberikan pengetahuan mengenai pola-pola interaksi sosial masyarakat dalam
berkendaraan

C. mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat untuk mengurangi

D fffi:ilil,"rkan sikap peka, kritis, serta rasional menghadapi gejala-gejala

sosial yangterjadi
E. memberikan kenyamanan pada kita sebagai anggota masyarakat yang memiliki

hak dan kewajiban

3. Andi selalu memakai helm ketika berkendara di jalan raya.Ia juga membawa SIM, STNK
dan tidak pernah melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Perilaku Andi mencerrninkan
kepatuhan terhadap norrna ....

A. hukum
B. agama
C. sosial
D. kesopanan
E. kesusilaan

4. Setiap pagi sebelum proses belajar mengajar, siswa di salah satu SMA selalu berdoa
rnenurut keyakinan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai religi
dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Unsur terciptanya
keteraturan sosial dalam contoh tersebut adalah ....

A. pola
B. order
C. keajegan
D. nilai sosial
E. tertib sosial
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5. Dinda tumbult menjadi gadis yang memiliki kepribadian sabar, sopan dan menl-ar1,angi

sesama serta hormat kepada yang lebih tua sebagaimana yang dilatihkan kedua orans
tuanya melalui ketelacianan. Me-'clia atau agen sosialisasi yang berperan dalam nrembentuk
kepribadian Dinda adalah "...

A. keluarga
R. sekolah
C. media massa

D. lingkungan kerja
E. kelompok persahabatan

6. Di dalam kclas gLIrLr secara rutin merlgorganisir proscs pembelajaran bagi muricl-nturirl.
memberikan penguatan, dan melaksanakan forum diskusi agar murid-murid bisa mancliri
dan bertanggung jawab. Mcskipun antara gu{u dan murid tampak akrab, namun cli antara
mereka tetap menjaga sopan santun seba_gaimanalazimrl\,a. Sosialisasi yang dikembangkan
di sekolah tersebut, termasuk tipe sosialisasi ....

A. primer
B. formal
C. sekunder
D. nonformal
E. partisipatoris

7 . Seorang anak sangat mengidolakan ayahnya sebagai bagian dari kepolisian Republik
Indonesi a yarrg memiliki sikap tegas. Ia berharap kelak bisa mencontoh sikap ayahnya yang
tegas.

Dari contoh tersebut di atas faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah....
A. simpati
B. imitasi
C. sugesti
D. empati
E. identifikasi

8. Menjelang Pilkada untuk pemilihan Walikota Semarang partai-partai politik meiakukan
kerjasarnu d.rrgun tujuan memenangkan Pilkada. Ditinjau dari bentuk interaksi sosialnya.
tujuan kerjasama dalam memenangkan Pilkada termasuk ....

A. koalisi
B. .joint venltre
C. kooptasi
D. bersaing
E. koersi
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9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Bintang mengirim soal PR ke Aulia melalui email.
(2) Fadila menulis puisi di kamarnya.
(3) Safira menjabat tangan Fadhil sebagai u.gapan simpati.
(a) Fidela mernbaca buku sosiologi, karena esok hari ada ulangan sosiologi.
(5) Denia mengirim surat kepada sahabat karibnya di Klaten.

Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk syarat interaksi sosial adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

10. Budi anak yang baik dan penurut, tetapi setelah ia lulus SMA, Budi tidak melanjutkan ke
perguruan tinggi dan bergaul dengan teman sebaya yang mengkonsumsi narkotika dan obat
terlarang, sehingga Budi menjadi pecandu narkoba.
Dari kasus tersebut perilaku menyimpang disebabkan faktor ....

A. keiginan untuk dipuji
B. pelampiasan rasa kecewa
C. dorongan kebutuhan ekonomi
D. sosialisasi sub budaya menyimpang
E. sosialisasi primer tidak sempurna

1 1. Perhatikan contoh penyimpangan sosial berikut ini!
(1) Membolos sekolah karena mengantuk berat.
(2) Mengendarai motor di jalan raya sepi dengan kecepatan tinggi.
(3) Mabuk bersama teman-teman tak mengenal tempat.
(4) Kelompok terorganisir menyelundupkan bayi.
(5) Memberi uang suap pada oknum petugas yang korup.

Yaqg termasuk contoh perilaku menyimpang sekunder 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. Terlambat masuk kelas, membolos, dan merokok sering terjadi di sekolah. Seorang guru
BK melakukan pengendalian sosial dengan cara mengajak paru siswa agar mematuhi norma
yang berlaku di lingkungan sekolah. Karena pada dasarnya pengendalian sosial memiliki
tujuan untuk ....

A. menciptakan masyarakat bebas berkreasi
B. menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur
C. menggalang kesatuan dalam kelompokt ya
D. menciptakan masyarakat adil dan sejahtera
E. mendapatkan kehidupan yang dinamis

DOKUMEN NEGARA
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13. Contoh gejala sosial:

(1) Pengadilan TIPIKOR menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku korupsi
(2) Densus BB menggrebek rumah teroris di Tangerang selatan
(3) Dinas lalu lintas jalan rayamemasang rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan
(1) BNiN mengkampanyekan bahaya narkotika kepada para pelajar di Jakarta
(5) Seorang bapak menasehati putranya agar mengendarai motor secara aman dan sopan

Pengendalian sosial yang bersifat preventif ditunjukkan oleh ....
:\. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4) ,o

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

14. Di kota besar banyak pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Setiap hari
mereka membayar uang kepada seseorang yang bekerjasama dengan oknum kepolisian,
agar di izinkan tetap berjualan di lokasi tersebut. Setelah berlangsung lama, pemerintah
daerah merasa kesulitan untuk menertibkan para pedagang tersebut.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan dampak dari kurang berfungsinya
lembaga kepolisian sebagai pengendali sosial adalah ....

A. masyarakat kehilangan mata pencaharian
B. bertambahnya peluang bisnis bagi aparat
C. tidak tercipta ketertiban sosial di masyarakat
D. terjadi kemacetan di sekitar pemukiman penduduk' E. kegiatan ekonomi rakyat mendapat perlindungan formal

15. Perhatikan bagan struktur sosial majemuk berikut ini!

Keterangan:
P : Jawa

Q : Bugis
X : Islam

Gambar di atas menuniukkan adanya struktur sosial dalam bentuk ....

A. interseksi
B. konsolidasi
C. asimilasi
D. akulturasi
E. kontravensi
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16. Beberapa kelompok sosial:

(1) Murid dan guru di suatu sekolah
(2) Perkumpulan pedagang keramik
(3) Keluarga besar Trah Pak Rudi
(a) Ayah, ibu, anak-anak dan sanak famili
(5) Perkumpulan pecinta budaya tradisional

Kelompok sosial yang terbqntuk karena hubungan batin yang kuat dan relatif permanen
terdapat pada ....

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)

17. Gambar statifikasi :

/,\
/ l<sut ia \

Waisya \

Sudra \

Proses terjadinya pelapisan sosial dalam masyarakat pada bagan di atas ditentukan atas
dasar ....

A. asal usul/keturunan
B. kekuasaan
C. kekayaan
D. kedudukan di kantor
E. mata pencaharian

18. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sdrngat pesat dan sering disertai dengan
penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap
setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan, rnenolak 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
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19. Ghofur dan Fajar dua sahabat yang kemanapun rnercka pergi selalu berdua. Pada suatu saat

keduanya terlibat cinta segitiga, dan keduanya tidak mau saling mengalah akhirnva
keduanya berselisih clan bermusulian. Setelah kejadian tersebut keduanya tidak lagi terlihat
bersamaan.
Ilustrasi tersebut menunjukan dampak negatif suatu konflik bempa ....

A. dominasi kelompok pemenang
B. adanya perubahan kepribadian
C. hancurnya rasa percaya diri
D. keretakan hubungan antarindividu
E. jatuhnya harga diri seseorang

20. Pasangan suami-istri yang telah bercerai meminta bantuan seorang ulama untuk
men,velesaikan masalah yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak secara damai. L.Tpava

tersebut merupakan akornodasi clalam bentuk ....

A. konsiliasi
B. toleransi
C. mediasi
D. eliminasi
E. segregasi

Faktor-f-aktor pendorong mobilitas sosial :

( 1) Dukungan finansial yang kurang
(2) Tingkat pendidikan masyarakat yang kurang
(3) Situasi politik yang tidak stabil
(a) Struktur sosial yang terbuka
(5) Pindah lokasi tempat tinggal

Yang termasuk faktor penghambat mobilitas 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)

22. Perhatikan bagan di barvah ini!

21.

Nenek A
tDoktert!

O *uni'o

,*.rtl'|n,,,', A Laki-raki

Anak
(Runrh Srvasta)

atas menunjukkan terjadinya peralihan status

antargenerasi naik
intergenerasi turun
intergenerasi naik
antargenerasi tuntn
horizontal

Kakek
(Guru Besar)

Bagan di
A.
B.
C.

D.
E.

sosial melalui mobilitas ....
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23. Meskipun berpendidikan sarjana, Beti tidak rnemilih profesi sebagai pegawai melainkan
menekuni usaha bengkel otomotif. Setelah dua tahun,, Beti sukses sebagai wirausahawan
dengan asset sepuiuh tentpat usaha yang tersebar di kota Surabaya, Malang, dan
Banyurvangi. Keberhasilan Beti tersebut merupakan contoh mobilitas vertikal melalui
saluran ....

A. perdagangan
B. perusahaan negara
C. organisasi sosial
D. birokrasi formal
E. lembaga ekonomi

24. Sesuai peraturan perundangan, jabatan anggota DPR dibatasi periodenya yaitu lima tahun.
Itu berarti, bahwa terdapat pehrang lima tahun terjadi sirkulasi sosial dalam bentuk
pergarntian anggota lenrbaga legislati['. Bagi kemajuan masyarakat, mobilitas vertikal dalam
lembaga tersebut berdarnpak positiI karena mendorong individu untuk ....

A. berkompetisi meningkatkan kelas sosial
B. bersaing mendapatkan anggaran negara
C. bergabung dengan organisasi politik
D. bekerja untuk masyarakat banyak
E. belajar tentang manajemen negara

25. Kelompok sosial terbentuk oleh hubungan batin yangmurni dan bersifat alamiah dan kekal.
Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang dikodratkan dan

ada ikatan darah atau garis keturunan.
Contoh kelompok sosial di atas adalah ....

A. paguyuban
B. patembayan

C. kekeluargaan
D. senasib sepenanggungan
E. kesamaan minat

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) Terjadi akulturasi dan asimilasi sosial

Ciri-ciri masyarakat multikultural pada deskripsi tersebut adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (.1)

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

DOKUMEN NEGARA
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27. Masyarakat Indonesia pada masa koloirial lJeianda terdiri dari beberapa kelon-rpok etnis cl;iir

ras yang beragam. Setiap kelompok etnis dan ras tidak terjalin hubungan pcmbaura:r.
Aktivitas ekononri masyarerkat didominasi oleh ras .yang jumlahnya sedikit. IJuntui'
konfigurasi mayarakat multikultural tersebut adalah ....

A. fragrnental sosial
B. minoritas dominan
C. mayoritas seimbang
D. nray'oritasdoininan
E. kornpetisi seimbang

28. Secara sosiologis keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan
akan memisahkan diri dari NKRI berdampak positif untuk memperkuat ....

A. budaya nasional
B. ekonomi nasional
C. anggaran nasional
D. kepemimpinannasionai
E. integrasi nasional

Perhatikan kondisi sosial berikut!
( 1) Isolasi karena bentuk r,vilayah kepulauan yang dihubungkan oleh laut
(2) Pengalaman historis pernah di jajah oleh bangsa Eropa dan Asia
(3) Besarnya jumlah penduduk Indonesia mejadi potensi besar
(4) Letak geografis di posisi silang dunia sehingga sering menjadi tempat singgah
(5) Hubungan dagang yang terjadi dengan berbagai ras di selat Malaka

Latar bclakang terbentuknya masyarakat majemuk di Indonesia adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (zl)

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

Beberapa perilaku dalam masyarakat!
(1) Nlelestarikan budaya yang dir,varisi leluhur
(2) Menganggap rendah keberadaan etnik lain
(3) Orang Sunda menyukai tnasakan Minangkabau
(4) Memilih gubernur yang berasal dari etnis manapun
(5) Menghargai keberergaman kelornpok, suku,, dan bangsa

Perilaku yang sesuai dengan masyarakat multikultural adalah

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

10

29.

30.

l)-z{:-Zt) 13i201,+ "F{ak Cipta pada Pusat I'r.nilaiatt l'cndidikan-liAl.l I tIANC-KDNIt)l1i11t il)



DOKU]\,II]N NEGARA

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

fb@urip.kalteng

ililit ililtit ltii tit tiilill tiil ilill iiil itxi

Sosiologi SMA/IUA IPS

31. Perubahan sosial tnerupakan variasi clari c{rra hiciup },ang tclah clitcrina baiik karc:p:
pcrubahan kondisi geografis, kebucia-vaan materiari. komposisi peniluc{uk. iclioisgi.
nlatlptln karetra aclan,va dilusi aiitit pencmuarl b;rru clalarn nrasr,ril'lk:ii.
Makner penrbahan sesuai dcngan penrertinn cli atas adaiah hahrva....

A. arti perubahan dilihat clari carir liiclup sclrat
B. pola perubahan selalu cliterima semua oranq
C. sebah perubahan setiapr Llnsur bcrpengarnh te'rhaclap prcrses peruhahan
D. tujuan pembahan itntrrk mempcrkar,;r ke hudaya:rn nraterial
E. selalu dibutul*an pcncnluan bar"u untuk mclakukan perubahan

32. Pengeunaan media sosial meialuijaringnn internet seperti .facahool- rnanpun itt'i!{t,i' rlclr.i.iil:
trencl untuk berkomunikasi secAra 'r'irtual. Ditin!au dari danrpak perubahan lrn!;
mas,varakat, maka perubahan tersebut tergolong ....

A. besar
R. cepert

C. progres
D dikehenclaki
Ll. direncanakan

33. Warga masyarakat perkotaan cencir-r-uilg lcbiii terbLrka. Mereka sudah biasa berinter;rksi ,-{.:rr

bekerja sama dengan orang hin r,:iiru. hcrb.:i1a sril.;u. ras. dan agama. Dampak positil' ..ilr:"i

proses mutual akulturasi tersebut adalah "...
A. rllempercepatproses niodernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi sentiilicn kelcrnpok primordial
D" memudarkan identitas kepribadian individri
E. mendorong homogenitas masyarakat luas

Masyarakat industri mengalarni perubaheur lebih cepat cleripada masyarakat tradisional iliitrir

masyarakat desa. t{al tersebut bcrknitan uk'ngan corak rnas\rArakatnya yaitu.. .

A. tingkat heterogenitas penduduk
B. jumlah penduduk yang berbecla
C. besarnya pengarlrh para pcmimpin
D. adat yang diperintalikan mas,varakat
E. kuat lernahnya agan-Ia atau kepcrcc-r/clallr

Modernisasi khususny'a di bidang ekonomi industri sosiai ditandai ciengan semakin
banyaknya kelompok to.,,, dalam masyarakat, seperti kelornpok buruh. kelornpok manAie r'^

dan kelompok pengusaha. Pemhagian kelompok sosial tersebut dimaksudkan untuk ..."

A. menyesuaikan dengan perkembangan zaman
R. mengembangkan pola berpikir rasional
C. tnenunjukkan spesialisasi pekeriaan

-- D" mernbangun cara berpikir pral<tis

E. rneningkatkan prodLrkti..'iLas kcria

11

1A
_1.t.

35.
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36- "Saya tidak lllenyangka kalau daerah lahan pertanian produktif ini telah berubah menjadi

pemukinlan yang padat," demikian Pak Sani bemjar.
Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan sosial karena adanya dorongan faktor ....

A. perkembangan kebutuhan dasar
B. pertumbuhan jumlah penduduk
C. perubahan lingkungan alarn
D. kegiatan penelnuan baru
E. kebijakan pemerintah

37. Perhatikan ciri-ciri lembaga berikut!
( 1) Mempunyai tingkat kekebalan tertentu
(2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai
(3) Usianya lebih pendek dari usia pendukungnya
(4) Memiliki aturan baik yang tertulis maupun tidak tertuiis
(5) Tidak memiliki simbol yang khas

Pernyataan tersebut yang merupakan ciri-ciri lembaga yaitu ....
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)

38. Perhatikan pernyataanberikut!
(1) Sindikat kejahatan
(2) Kelompok pertemanan
(3) Lembaga sekolah
(4) Perusahaan dagang
(5) Lembaga agama

Pernyataan di atas yang merupakan approved dan sanctioned instittttion yaitu ....

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)

39. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di
masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai
orang yang telah dewasa dan mampu bertanggungjawab kepada diri, keluarga, anak-anak,

dan masyarakatnya.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka fungsi keluarga yang diharapkan adalah fungsi....
A. reproduksi
B. afeksi
C. pemberian status

D. sosialisasi
E. proteksi

T2
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40. Vlasl'arakat Indonesia mcmiliki karakteristik mtrltikultural. clch ktirenii itri inte5lr;ii; -',(,.]lrir
sangat penting. Bcrclasarkan dcskripsi tersebtrt ciepat ilisintpulkari hahiva tunirsi lciirir:rr.r
pendidikan yallg dapat menjamin adanva integrasi sc;:;ial aclalah ,...

z\. melcstaril<ankebudayaan
B. nlengcrnbangkan bakat lrcrscorangiilt
C. transmisi kebudavaan rnilsv,arakat
l). rnenua.iarkan perbcclaan dlrr l<e ,icdcra"jatiin
fr. sebagai surnber inovasi so:;ial

Pilpres digelar lima tahun sekali sesuai ketentuan pcrr:ndangan ,vang l:eriaktr cli Inck-ncsrrr
Dengan Prcsiden dipilih langsunu, r"rieir riik'r'at diharapkan akari ri')arrlpu nieilf:,1ir1'',,
amanah dan mcmcrhatikan kcsr:jalrtcraan rakvat. ]'uiuan icnthaga politik rlan iiir:;i;.,:
tcrsehut adalah ....

,;\" mer,vttiuclkan keadilarr cian l<esejahtcraan fi)irslirrzlkat sesu.ri an:a;rriir rlkviii
B. ntemperhirtikan atitratt vang t,crlaku untlik niciangsLingknn kckuasli:ur
Cl. membuat aturan agitr setiap pertycicnggrlrilall pilpre:i acla peluang iuitr.lk rlrclr.ir,:
D. Iltengcmban tugas antanah \ ang tliberikan olch rrlrrtai pcnrluliunlluvir
E. mengatur dan mcnl'elorggariikan pclaksanaan Ilemililian I Jnrunr

42. Sektor perdagangan merupakan aktivitas penvaluran barang dari prociusen kc korr.ruillr-'*.
Sektor ini mcngembangkan tatanatt sosial rurtuk r:rcnjaliil irr-iburigun aiitara 1:r-rrioe!i ,i''il
penjual. Pada sektor ini. diatur cara lremperoleh keunttingan, cara pelnhciian, bail,; r,,',r:ar,'r

kontan maupun kredit, dan metnupuk semangat ker,;iuriirvastaan. seperli silat hc:rrilri",,i,:,
tekun, jujur, dan pantang menyerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi lembaga ekcrnomi yang climaksuclkzrn iiClli.lr
memberi."..

A. pedornan untuk mendapatkan bahan baku
B. pedoman untuk ntelakr.rkan barter
C. identitas diri bagi mas1,'arakat

D. pedotnan tcntang cara pcmutu:ian hr.rbr:ngan kerja
E. pedoman tentang harga juai beli barang

.13. Saat perayaen Natal dan-fahr"rn Llaru. Gereja trmirianuel yarlg terletak di plisiri'-ii.r,,:
nrenvelenggarakan kerja bakti massal yang melibatkan semlra warga seliitar dari b*rbrrr',i'
laterr belakang agama" suku Can daerah. L.iraian tersebut menunjukkan Lrahlvit f'r::;*,:
lembaqa agama dalam menciptakan iruhr-ingan sosial varrg liannonis adalah ....

A. rnenerapkan pola hubungern yanE saiing iisih. asah. cian lrsuh Ci antatii iu:ritl
beragam:r

R. menciptakan hubungan )'ang harmonis antara manusia dengan "i"uitan. Sr:iriilr;i

rnanusia dan lingkungan
sarana bagi manusia untuk berhubungan clcngan 'luhau se:hinrga i'nliitir,,."r

senantiasa dekat pada-N-va

menekankan bahlva selrua aganla benar dan sarna bagi pt:irtcitrk 
",iilL

meYakininva
11. mcnjalankan lungsi positil karena nrcincnuhi kcperiurii ntitsvarll..lii Lllir,,l^

memperkuat iman

ii
lltlll illlllll llli lli iilllll liil iilli iili ifi1

Sosiologi SIVIA/MA IPs

'+1

C.

D.
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44. Sebuah penelitian mcmfokuskan masalah pcnelitiannya pada satu variabel dengan kajian
yang mendalam dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. .lenis
penelitian tersebut adalah ....

A. cksperimen
B. kuantitatif
C. eksploratif
D. deskriptif
E. eksplanatif

45. Judul penelitian: "Pengaruh Narkoba Terhadap Tingkat Perkembangan Prestasi Belajar""

Variabel bebas dan terikatnya adalah ...
A. Tingkat Perkembangan prestasi belajar siswa dan narkoba.

B. Narkoba dan prestasi belajar.
C. Tingkat perkembangan prestasi belajar dan narkoba.

D. Pengaruh narkoba dan tingkat perkembangan prestasi belajar.

E. Narkoba dan tingkat perkembangan prestasi siswa

46. SMA "X" adalah salah satu SMA favorit di Makassar. Dalam perkembangan lima tahun

terakhir, sekolah ini mengalami pasang surut dalam hal tingkat pelanggaran yang terekspos

ke masyarakat sehingga mengundang perhatian seorang peneliti untuk melakukan kajian

itmiah terhadap pelanggaran yang dilakukan 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 masyarakat terhadap SMA "X" di Makassar?

C. Faktor apakah yang penyebab tingginya pelanggaran siswa SMA 
('X))?

D. Faktor apakah yang memengaruhi tingkat kedisiplinan siswa SMA "X" di Kota

Makasar?
E. Apa tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi di SMA "X" di

Makassar?

47 . Dalam melakukan penelitian terhadap kepuasan pengguna jasa 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

u-zc-ZLlt3/2014
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bendera di suatu sekolah:

15

49.

Kelebihan dari instrumen observasi tersebut adalah ....
A. data lcngkap termasuk yang tersernbunyi
B. nlampu merekam kejadian saat itu
C. cocok untuk responden yang sibuk
D. mudah di jawab oleh responden
E. mudah menemui responden

Tabel data alasan sisrva berkuniunq ke oeroustakasan slswa un rng Ke DerDLl SIAKAAN

Alasan
Laki-laki Perempuan
f % f %

1. Membaca buku sastra 10 20 20 JJ,J
2. Membaca ensiklopedia 20 40 t5 25
3. Bermain ganre di komputer l5 30 i5 25
4. Menumpang sitirahat 5 10 10 16,67

Jumlah 50 100 60 100

Dari data di atas dapat disimpulkan bahrva ....
A. populasi siswa perempuan lebih banyak dibandingkan sisu,a laki-laki
B. kebanyakan sisr.va menggunakan perpustakaan untuk menumpang istirahat
C- game di komputer menjadi tujuan utama para siswa ke perpustakaan
D. ensiklopedi tidak diminati oleh siswa laki-laki maupun perempuan
E. sisr.va perempuan lebih menggemari buku sastra dari pada siswa laki-laki

50. Salah satu bagian inti laporan penelitian adalah sajian data hasil penelitian. Guna sajian
data tersebut bagi peneliti adalah ....

A. membantu peneliti dalam membuat simpulan penelitian
B. membuat tabel data dari laporan agar mudah dibaca
C. menyembunyikan atau membuang data yang tidak penting
D. memunculkan data yang sesuai dengan kehendak peneliti
E. sebagai informasi kepada publik atas hasil penelitirn yu

Ilrull psllgamatan pengamatan-lalannya upacara bendera cr suatu sekolah:
Ar;"rat ba 1i ,;':1,8#H': Cukuii' | 'Kurans

l. I Barisan pcserta upacara
2. I Kuaiitas pcmimpin upacara
3. I t(ualitas paduan slrara
+. I Sound sl,stenr
5 I Petugas bendcra
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