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Sosiologi SMA/NIA IPS

Nama :

No Pegerta :

1. 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 ciri-ciri 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. Masalah kemacetan merupakan persoalan klasik yang selalu dihadapi kota Jakarta.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut sosiologi memberikan data sosial tentang jumlah
para commuter, transportasi umum, dan kendala sosial yang ada. Deskripsi tersebut
menggambarkan sosiologi memberikan sumbangan untuk ....

A. pembangunan
B. jasa konsultan
C. penelitian sosial
D. kebijakan nasional

ry. evaluasi sosial

3. Di perempatan atau oertigaan jalan biasanya dipasang lampu pengatur lalu lintas.
Pemasangan lampu tersebut dimaksudkan agar lalu lintas berjalan dengan teratur. Jika
norna tersebut dilanggar oleh warga penggun a jalan maka polisi dapat menyatakan tilang.
Perilaku yang dipatuhi tersebut termasuk jenis norma ....

A. mores
B. folh,uays
C. custom
D. laws
E. usage

4. Setiap siswa masuk ke sekolah dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya,
membawa alatlmedia belajar setiap hari sesuai aturan yang berlaku. Tindakan yang
berdasarkan nonna ini dilakukan secara terus menerus.

Unsur keteraturan tersebut adalah ....
A. pola
B. keajegan
C. order
D. tertib
E. formal
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Sosiologi SMA/MA IPS
Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran penting dalam
proses pembangunan, karena pembangunan harus dapat dinikmati oleh setiap lapisan
masyarakat. Peran media massa sebagai agen sosialisasi sekunder dalam pembangunan
untuk persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia adalah ....

A. menayangkan hasil pembangunan
B. memberikan pendidikan pada masyarakat
C. mendorong proses integrasi
D. menyajikan informasi dan hiburan
E. mengkomunikasikanhasil pembangunan

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

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

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

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

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

6.

7.

8.
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Sosiologi SMAIVIA IPS
9. Perhatikan pernyataan berikut :

(1) Yusuf sedang menuliskan pengalamannya hari ini di buku hariannya.
(2) Tiara berolahraga menggunakan sepeda statis dirumahnya.
(3) Hafiyan menj abat tangan Randyka sebagai ucapan simpati atas keberhasilannya.
(4) Alvin mengirimkan aplikasi pendaftaran ke universitas di luar negeri melalui email.
(5) Hafidz mempresentasikan hasil penelitiannya kepada tim juri lomba penulisan ilmiah.

Pernyataan tersebut yang menunjukan adanya interaksi sosial 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)

10. Akibat perceraian orang tuanya. Seorang anak menjadi labil, sering murung bahkan
membolos sekolah. Sosialisasi yang tidak sempurna tersebut disebabkan oleh ....

A. nilai dan norma sosial
B. disorganisasikeluarga
C. pengaruh kelompok persahabatan
D. pengendalian pihak sekolah belum maksimal
E. perubahan sosial terjadi secara cepat dan mendasar

I 1. Beberapa contoh perilaku menyimpang:
(1) Perampokan yang disertai aksi pembunuhan.
(2) Pegawai pajak melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi.
(3) Penipuan oleh suatu organisasi berkedok koperasi investasi.
(4) Siswayangterlambat datang ke sekolah.
(5) Pejalan kaki yang tidak menyebrang di zebra uoss.

Yang merupakan perilaku menyimpang berupa tindakan kriminal adalah ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

12. Pemberi taan media televisi tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat
pemerintah, membuat pelaku korupsi lainnya cenderung menghentikan tindakan tersebut.
Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian sosial tersebut
adalah....

A. mengembalikan harta negara
B. memanfaatkan media massa
C. mengurangi terjadinya penyimpangan
D. meningkatkan rating stasiun televisi
E. mengurangi fungsi lembaga hukum
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Sosiologi SMA/MA IPS
13. Beberapa pengendalian sosial:

(1) Ibu menasehati anaknya dalam memilih teman
(2) BNN memberikan penyuluhan narkoba
(3) Pamong praja menghancurkan bangunan liar
(4) Polisi menangkap pencuri sepeda motor
(5) Densus 88 menembak mati pelaku teror

Pengendalian sosial yang bersifat koersif 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)

14. Para orangtua yang sibuk bekerja tidak sempat menanamkan nilai dan norma 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

I 5. Perhatikan gambar berikut!
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. Artis Indonesia yang menggeluti musik dangdut, membentuk suatu pprkumpulan yang

mereka beri nama PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia), ikatan sosial yang

mendasari terbentuknya kelompok tersebut adalah ....
A. etnis
B. profesi
C. pengelomPokan
D. lokalitas
E. golongan

ooo
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Sosiologi SMA/MA IPS
17 . Bagan struktur sosial di Pramuka:

Keterangan:

1. Penegak

2. Pcnggalang

3. Siaga

Struktur sosial tersebut terbentuk htas dasar....

,/ A. usia
' B. keahlian

C. jenjang karir
D. penghargaan
E. pengalaman

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 yang terjadi antara pihak buruh dan pengusaha yang menyangkut penetapan upah
mlnimum provinsi dimana buruh merasa berhak atas upah yang layak, sementar a para
pengusaha lebih berkonsentrasi kepada keuntungan. Dampak negatif dari konflik tersebut
adalah....

A. perubahan kepribadian dua kelompok yang berbeda
B. tercapainya konsesus baru antara buruh dan pengusaha
C. perkembangan keuntungan perusahaan yang sulit
D. rusaknya aset perusahaan dan turunnya produktifitas buruh
E. ketidakseimbangan sosial antara buruh dan pengusaha

20. Amir mengajukan tuntutan hukum terhadap Hasan untuk menyelesaikan perkara di
pengadilan karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Upaya penyelesaian konflik
tersebut merupakan contoh bentuk ....

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

DOKUMEN NEGARA
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Sosiologi SMA/MA IPS
21. Seorang anak dari keluarga sederhana menempuh pendidikan dengan tekun. Jerih payah

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

Faktor pendorong mobilitas sosial pada contoh tersebut adalah karena adanya

keterbatasan . . . .

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

22. Perhatikan bagan berikut!

Kepala seksi

Mobilitas sosial yang digambarkan bagan di atas tergolong kepada mobilitas sosial

bentuk ....

A. horizontal
B. antargenerasi
C. intragenerasi
D. struktural
E. pertukaran

Setelah menyelesaikan kuliahnya, Fahri aktif dalam kegiatan organisasi profesi, dan saat ini
Fahri menjadi Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia. Salurannya dilakukan oleh Fahri untuk

melakukan mobilitas sosial adalah ....
A. pendidikan dan perkawinan
B. profesi dan keagamaan

C. pendidikan dan profesi
D. prestasi dan militer
E. keagamaan dan pendidikan

Seorang anak dari keluarga akademisi, tidak mau melanjutkan kuliah usai tamat SMA.

Ayah din ibunya yang bekerja sebagai peneliti dan dosen di Perguruan Tinggi ternama

tidak bisa diikuti jejaknya. Konsekuensi dari mobilitas sosial tersebut adalah ....

A. konflik antargenerasi
B. peningkatan strata keluarga
C. perubahan kepribadian orang tua
D. konflik horizontal antara anak dan orang tua

E. status sosial seseorang ditentukan oleh keluarga

Kelompok sosial dapat diklasifikasikan meniadi kelompok formal dan kelompok informal.

Klasifikasi tersebut dilakukan atas dasar ....

A. kepentingannya
B. strukturorganisasinYa
C. besar kecilnya anggota

D. derajat interaksi sosialnYa

E. hubungan dan tujuannya

Pegawai biasa Kepala bidang *);;f

23.

24

25.
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Sosiologi SMA/MA IPS

Perhatikan gejala sosial berikut:
( 1) Menerima kehadiran orang lain yang berbeda kultur.
(2) Semangat memegang teguh tradisi dan budaya.
(3) Toleransi terhadap hal-hal yang tidak seprinsip dengan dirinya.
(4) Mengembangkan sikap eksklusif, primordialis dan fanatisme suku bangsa.
(5) Menganggap orang lain yang berbeda memiliki kesederajatan di masyarakat.

Perilaku di atas yang dapat mendorong tercipta kehidupan 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)

Masyarakat nelayan di daerah pantai Jakarta terdiri dari kelompok suku Sunda, Jawa,B.rgis,
dan Madura. Meskipun mereka besar jumlahnya, namun dalam aktivitas ekonomi
dikendalikan oleh kelompok kecil bermodal kuat. Struktur sosial tersebut membentuk
konfigurasi ....

A. mayoritas dominan
B. minoritas dominan
C. dominasi struktural
D. kompetisi seimbang
E. fragmentasi seimbang

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 perny ataan 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) Benturan kepentingan antara kelompok yang berbeda budaya
(5) Struktur tanah dan iklim serta 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)

u-zc-2013t2014 o'llak Cipta pada Pusat Pcni laian Pcnclidikan-BALITBAN G -KEMDIKB U D



DOKUMEN NEGARA

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

fb@urip.kalteng

I ililt illiltrt]ilt ilt ilililt lilt tilil ilt ilil

Sosiologi SMA/MA IPS
30. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Bersikap arogan terhadap kelompok lain yang berbeda
(2) Lebih berorientasi pada in group dibandin g out group
(3) Memiliki pergaulan yang inklusif terhadap kelompok yang berbeda
(4) Mengembangkan kebersamaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda
(5) Menghargai umat agama lain yang merayakan hari besar agama

Penyataan tersebut yang merupakan sikap yang sesuai pada masyarakat multikultural
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)

31. Mac Iver mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan-
hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan-keseimbangan hubungan sosial

tersebut. Definisi perubahan tersebut menjelaskan tentang ....

A. sebab perubahan
B. dampak perubahan
C. aspek perubahan
D. bentuk perubahan

E. dasar perubahan

32. Pemerintah melakukan perubahan terhadap kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013

dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia semakin baik. Bentuk perubahan tersebut

adalah ....

A. revolusi
B. evolusi
C. regres
D. inovasi
E. planned

33. 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

34. Masyarakat pantai khususnya di daerah pelabuhan besar yang banyak berkomunikasi

dengan dunia luar akan lebih cepat mengalami perubahan sosial. Faktor penyebab

perubahan sosial ekstern tersebut adalah ....
A. perkembanganpenduduk
B. adanya penemuan baru
C. konflik dalam masyarakat
D. peperanganantarnegara
E. masuknya budaya asing

t
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35. Indonesia sudah mampu menciptakan beberapa alat teknologi yang praktis untuk kehidupan
sehari-hari. Hal itu sesuai dengan manfaatflyo, yaitu ....

A. mengembangkan ilmu pengetahuan baru
B. menciptakan kehidupan yang nyaman
C. mengadakanindustrialisasi
D. membangun ekonomi
E. memperluas wawasan

36. Perubahan sosial yang bergulir di masyarakat tidak semuanya di terima oleh masyarakat
terutama oleh individu atau kelompok yang memiliki tradisi yang tertanam kuat dengan
kondisi sebelumnya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa faktor penghambat perubahan
sosial adalah ....

A. vested interest
B. hambatan ideologis
C. pandangan konservatif
D. kebiasaan sukar diubah
E. iptek yang terlambat

37 . Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Memiliki simbol untuk menandai keunikan dari setiap lembaga.
(2) Memiliki norma yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. -
(3) Memiliki fungsi yang terbatas
(4) Mempunyai tujuan yang jelas dan telah disepakati bersama. -

(5) Usia lembaga lebih singkat dibanding usia pemakai lembaga.

Yang tergolong ciri lembaga 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)

38. Lembaga keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, merupakan salah satu tipe lembaga
yang diterima oleh masyarakat yaitu basic institution. Tipe dari lembaga sosial tersebut
adalah ....

A. memiliki sistem nilai yang mendasar
B. tumbuh dari adat istiadat masyarakat
C. kurang penting bagi sebagian masyarakat
D. tidak sengaja dibentuk karena tidak penting
E. ditolak oleh masyarakat karena tidak berguna

39. Dalam keluarga, diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antaranggota
keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan

bermoral. Apabila anak tidak mendapatkannya, ia menjadi pribadi yang sulit dikendalikan,
nakal, bahkan terjerumus dalam kejahatan.
Berdasarkan ilustrasi di atas, keluarga tersebut telah menjalankan fungsi ....

A. reproduksi
' B. sosialisasi

C. afeksi
D. pemberian status

E. proteksi

11
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Sosiologi SMA/MA IPS
Wilayah Indonesia yang terbentang luas perlu diperkenalkan kepada seluruh masyarakat
melalui pendidikan. Kemajemukan etnis dan agama bisa menjadi bahan diskusi menarik
untuk disikapi secara cerdas dan bijaksana agar tidak terjadi konflik horizontal. Fungsi
manifes aktifitas lembaga pendidikan pada contoh tersebut adalah ....

A. mencerdaskan,mendewasakan
B. melatih tanggung jawab sosial
C. transfer ilmu pengetahuan

D. mengantarkan anak ke dunia kerja
E. menjaga persatuan kesatuan nasional

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 kesej ahteraan 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

Saat ini masyarakat dimudahkan untuk memperoleh barang kebutuhan hidup karena banyak

pasar modem yang mudah diakses. Hal ini merupakan salah satu fungsi lembaga ekonomi
yaitu....

A. produksi
B. distribusi
C. konsumsi
D. asosiasi
E. transisi

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1434 H, Masjid Al Furqon yang terletak di Kamqung

Balangboddong menyelenggarakan kerj a bakti masal yang melibatkan semua warga sekitar

dari berbagai latar belakang agama, suku, dan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi lembaga dalam mencipakan 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 sam a bagi semua pemeluknya

yang ada di muka bumi ini
E. menjalankan fungsi untuk memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi

ciri dan inti persatuan umat

l2

41.

43.
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44. Suatu penelitian berusaha mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia 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

45. Judul penelitian 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 PT. Tunas Jaya

DOKUMEN NEGARA

46.

47.

13

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

diskusi 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 petunjuk

teknis belajar studi kasus.

Dari kondisi objek penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui peran LKS dalam aktivitas
pembelaj aran, maka rumusan masalahnya yang tepat adalah ....

A. Apakah belajar kelompok lebih baik daripada individu?
B. Bagaimanakah kasus-kasus tersebut menjadi pembicaraan publik?
C. Apakah siswa tingkat SMA sudah mampu memecahkan kasus?

D. Bagaimana langkah-langkah studi kasus agar efektif?
E. Bagaimana pengaruh LKS terhadap kelancaran belajar studi kasus?

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 samplin:g
C. insidental sampling
D. quota sampling
E. cluster sampling

u-zc,-201312014 ''I I ak C ipta pa da I' u sat Pctri laian Pcndid ikan-BALITtIAN C- K IIM DI KII {.J I)



DOKUMEN NEGARA

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

fb@urip.kalteng

I lllll lilriffi ilil ill ililtil til ilil til fit

Sosiologi SMA/MA IPS
48. Peneliti ingin mewawancarai pelaku ilegal logging untuk mengetahui motif dan alur

penjualannya.Kelebihan dari teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah ....
A. pengamatan dilakukan oleh peneliti
B. mudah diolah karena berupa uraian
C. menjangkau responden dalam jumlah banyak
D. dapat merekam kejadian saat itu j.rga
E. data yang diperoleh lebih rinci dan akurat

49. Tabel Kompetensi Nilai Sosiolosi SMA di atas KKMorIt tacns ar DOsrologt
lNo,,= ;r',1,,,1,.;,rr.i1,1iK ffipletnfiti1';,",.;ilili ;1frlf$ fi +**tffiffitt l,t{l$i**tn%- ffiffiffii$

1

2
a
J

Memahami konflik sosial
Mendeskripsikan perilaku menyimpang
Memaknai hasil pelaporan penelitian

35

45
20

KKM: >70

Jumlah 100 100

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 bawah 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 poper). 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

t4
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