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Sosiologi SMA/IUA IPS

Nama :

No Peserta: * i. { *

1. Perhatikan pernyataan berikut!
(l) Ilrnu 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) Dibentuk oleh teori yang sudah ada lalu diperbaiki, cliperluas, 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), clan (4)
C. (l), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5 )
E. (3), (4), dan (5)

2. Para pedagang kaki lima (PKL) banyak yang berjualan di pinggir jalan, untuk memelihara
ketertibarl pemerintah daerah merelokasi para pedagang kaki lima terpusat di tepi kota.
Berdasarkan kasus tersebut sosiologi berfungsi sebagai ...

A. perencanapembangunan
tl. pengambil keputusan
C. pemecahan masalah
D. kekuatan sosial
E. pengawas sosial

3. Apabila bertemu sahabat lama, kita selalu berjabat tangan atau ketika kita memasuki rumah
orang lain, selalu kita dahului dengan mengetuk pintu.
Berdasarkan daya ikatnya, perilaku sosial tersebut termasuk pelaksanaan norna ....

A. cara
B. kebiasaan
C. tata kelakuan
D. adat istiadat
E. hukum

4. Setiap pagi sebelum proses belajar mengajar, siswa di salah satu SMA selalu berdoa

menurut 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 ....

r\. pola
B. order
r'--. keajegan
D. nilai sosial
E. tertib sosial
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5. Dinda tr"rmbuh menjadi gadis yang memiliki l:epribadian sabar. sopan dan menvavnnsi

sesalna :erta hormat kepada yang lebih tua sebagaintana ),ang diiatihkan kedua orang
tuany'a melalui keteladanan. Media atau agen sosialisasi yang berperan dalam membentuk
kepribadian Dinda adalah ....

A. keluarga
ts. sekolah
C. media massa

D. lingkungan kerja
E. kelompokpersahabatan

6. Suatu keluarga modern memberikan keleiuasaan kepada anak-anaknya untuk memilih jalan
hidupnya. Orang tua membiasakan berdialog dengan anak-anaknr,a agar bisa menrahami
jalan pikiran mereka. Orang tua selalu berpesan agar apapun keputusan yang diainbii olch
anak. harus dipertanggungjawabkan. Dilihat dari arah penyampaian pesan. pola sosialisasi
pada contoh tersebut termasuk

A. partisipatoris
B. otoritatif
fl. primer

_D. informal
Ir, sekunder

7. Dina gemar sekali menirukan gaya berpakaian artis idolanya. Faktor interaksi sosial ]'ang
mempengaruhi perilaku Dina adalah ....

,i\. imitasi
B. sugesti
C. empati
D. simpati

- E. indentifikasi

8. Ir4enjelang Pilkada untuk pernilihan Walikota Semarang partai-partai politik melakr,rkan

kerjasama dengan tujuan memenangkan Pilkada. Ditillau dari bentuk interaksi sosialnl,'a.

tujuan kerjasarna dalam memenangkan Pilkada termasuk ....

A. koalisi
B. ioirtl venture
C. kooptasi
D. bersering

E. koersi

9. Periratikan beberapa contoh interaksi sosiai !

(1) Rudi merneluk teman lamanya yang sudah lima tahun tidak jumpa

(2) F-gi men,vanlpaikan pesan dari Danu untuk Bella
(3 ) Sari menghias diri di salon favoritnya
(a) Andika menelpon pamannya yang berada di Yogyakarta
(5) Carissa membaca buku di karnarnya

Pern,vataan tersebut yang menunjukan adanya interaksi sosial adalah .. ..

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

B. (1), (2), dan (4)

C. (1), (4), dan (5)

D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
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10. Sejak kecil seorang anak laki-laki dibiasakan tertib berpakaian, sopan dalam tutur kata
perilaku. Ketika remaja, ia akrab dengan teman bermainnya yang memiliki kebiasaan
dengannya. Lambat laun ia mengikuti gaya hidup temannya yang tidak disiplin, berpakaian
seenaknya dan bertutur kata kasar. Penyimpangan perilaku tersebut disebabkan oleh ....

A. sosialisasi yang tidak sempurna
B. sosialisasi sub budaya menyimpang
C. dampak keluarga yang tidak harmonis
D. masyarakat yang tidak mendukung
E. kegagalan menyerap norrna dari teman sebayanya&'

t l. Beberapa periiaku :

(1) Perampokan disertai pembunuhan v

(2) Pegawai kadang membolos kerja
(3) Manipulasi pajak oleh pegawai Ditjen Pajak.
(4) Menerobos lampu pengatur lalu lintas ,

(5) Sekelompok anak muda sering mabuk-mabukan di cafe "

Yang termasuk 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, Pemberitaan 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 penyimp&ogzllt v

D. meningkatkan rating stasiun televisi
E. mengurangi fungsi lembaga hukurn

13. Beberapa pengendalian sosial:
( I ) Ibu menasehati anaknya dalam memilih teman
(2) BNN memberikan penyuluhan narkoba
(3) Parnong praja menghancurkan bangunan liar
(4) Polisi menangkap pencuri sepeda motor
(5) Densus 88 menembak mati peiaku 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)

| /('1/it1,1/t1,1 c;llrL- (.'i.'t, nn,Ja Prrvrt Pr-rrilai;rn Pcnrliriikan-Rr\l.ll-B;\NC-KE\'lDlKIlt,t)
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Sosiologi SMA/MA, IFS
Perilaku remaja sering tidak dikontrol oleh keluarga dan masyarakat. Dampak tidak
berfungsinya lembaga keluarga sebagai agen pengendalian sosial bagi remaja adalah...,

A. menurllnnya soiidaritas para remaja
B. norma yang berlaku tidak berjalan semestinya
C. keamanan lingkungan tidak terjaga
D. perkembangan perilaku remaja cenderung negatif
E. silaturahmi antarwarga masyarakat terbatas

Perhatikan gambar berikut !

Minangkabau
Pedagang

lslam

Batak
Pegawai
Kristen

Struktur sosiatr pada gambar tersebut merupakan ....

A. stratitikasi
ts. interseksi
C. interaksi
D, konsoiidasi
E. diferensiasi

16. Keluarga rnerupakan kelompok primer yang terdapat di dalam masyarakat. -yang terdiri dari
bapak. ibu, dan anak. ikatan sosial yang mendasari terbentuknya kelompok tersebut

aCalah .....
,t\. interaksi sekunder
B. ikatan darah
C. hubr-ingan sosiai yarlg formal
D. rnemiliki peL.lanjian tertulis
E. soiiciaritas yang sementara

17. Feriratikan gatnbar struktur sosial vertikal berikut!

Keterangan:

i. Brahmana

2. Ksatriya

3. Waisya

4. Sudra

Yang meniadi dasar pembentukan pelapisan sosial di atas adalah ....

A. poiitik
B. keka-vaan

Cl. pendidikan
D. pekerjaan
L',. keturuttettr

15.
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Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan
pengguslrran 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
Cl. tuntutan persaingan yang tinggi
D. perbedaan mata pencaharian masyarakat
E. perkembangankebudayaankelompok

Ghofur dan Fajar dua sahabat yang kemanapun mereka pergi selalu berdua. Pada suatu saat
keduanya terlibat cinta segitiga, dan keduanya tidak mau saling mengalah akhirnya
keduanya berselisih dan bermusuhan. Setelah kejadian tersebut keduanya tidak lagi terlihat
bersamaan.
Ilustrasi tersebut menunjukan dampak negatif suatu konflik berupa ....

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

Seorang pengusaha melakukan penipuan berkedok mencari nasabah melalui multilevel
marketing (MLN{) dengan menawarkan keuntungan bunga begitu besar. Setelah 6 bulan
perusahaan itu tutup. para nasabah mengadukan permasalahan ini kepada pihak berw,ajib
dan menempuh jalur hukum. Bentuk penyelesaian konflik di atas adaiah....

A. kompromi
B. ajudikasi'
C. arbitrasi
D. stalemate
E. mediasi

Beberapa gejala sosial :

(1) fingkat ekonomi masyarakat belum maju
(2) Adat dan tradisi sangat kuat di masyarakat
(3) Struktur sosial masyarakat masih feodal
(4) Populasi penduduk relatif beragam
(5) Kebiasaan hidup merantau masih berjalan

Yang termasuk penghambat proses mobilitas sosial vertikal adalah
A. (1), (2), dan (3)
ts. ( 1), (2), dan (4)
C. ( 1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
11. (3), (4), dan (5)

i9.

21.
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Kakek petani
kecil

23.

Ibu pedagang

24.

Anak arsitek

Bagan tersebut menunjukkan adanya mobilitas ....

A" vertikal dan horizontal
R. vertikal naik intragenerasi
C" vertikal naik antargenerasi
D. vertikal turun antargenerasi
E. vertikal naik intragenerasi

Setelah lulus program sarjana Anton bekerja di perusahaan besar dengan .iabatan dan uaii
yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan semasa kuliah dia merupakan mahasis',ia )ang
berpre stasi. Saluran mobilitas sosial yang digunakan pada contoh tersebut adalah ,..

A. lembaga ekonomi
B. lembaga pendidikan
C. lembaga politik
D" organisasi profesi
E. organisasi kepemudaan

Penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Satu Nusa mendapat penghargaan dari presiden

sehubungan dengan keberhasilannya dalam program pemberda)'aan dan pelavani:n

rnasyarakat. Hal tersebut terjadi karena Pak Camat mengajak seluruh peaau'ainra untuk

melayani rnasyarakat dengan sepenuh hati dan selalu meningkatkan prof-esionaiitas dalan:

bekerja.

ilustrasi di atas menunjukkan adanya konsekuensi positif mobilitas sosial, )'aitu ..

A. terbuka peluang bagi warga untuk mengembangkan kepribadian
B. timbulnya persaingan secara sehat diantara anggota masl'arakat
C. tumbuhnya kepercayaan diri atas kemampuan anggota masvarakat
D. adanya peluang untuk rnengisi jabatan secara profesional
E. terbukanya kemungkinan untuk terjadinya pergeseran nilai dan norma

25. Perusahaan tertentu yang memproduksi barang keperluan rumah tangga. menliiif.:i ratusan

karyawal. Di antara karyar,vannya tersebut ada yang ditugaskan untuk men)asarkan hilsil

produk yang dihasilkan dan mereka bersaing agar mendapatkan apresiasi dan inserttit'dar:

perusahaan. Kelompok sosial pada deskripsi ditinjau darit tipenl'a termasuk '...

A. gemeinscha.ft
B. gesse lschaft
C. solidaritas mekanik
D. solidaritas organik
E. kelornpok sekunder

Ayah pegawai
pemerintah
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26" Perhatikan gejala sosial berikut:
( 1) Menerirna 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 mas.varakat.

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)
ir" (3). (4). dan (5)

21 . Masyarakat nelayan di daerah pantai Jakarta terdiri dari kelompok suku Sunda. Jau,a. Bugis.
dan Madura. Meskipun mereka besar jumlahnva, 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

DOKUMEN NEGARA

29.
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di daerah l'ang28. 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. kepemimpinannasional
E. integrasi nasional

Perhatikan kondisi sosial berikut!
( 1) I'}eniajahan di Indonesia di masa ialu
(2) Flubungan perdagangan karena letak negara yang strategis
(3) lklim dan struktur tanah tidak sama antarwilayah
(4) Pertumbuhan jumlah penduduk
(5) Perbedaan nilai budaya masyarakat

Latar belakang terbentuknya masyarakat majemuk adalah ....
A. (1), (2) dan (3)
R. (1), (2) dan (4)
C (1), (3) dan (5)
r) (2), (4) dan (5)
i,. (3), (4) dan (5)

i 'It l/\l )'l/il.t I1 RAN(l-K lr\ll)lKUt I)
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30" Beberapa perilaku dalam masyarakat!

( 1) Memiiili pemimpir- yang berasal dari putra daerah
(2) Ivlenganggap rendah keberadaan suku bangsa lain.
(3) Pemikahan laki-laki dan perempuan yang berbeda etnik.
(.1) Menghargai solidaritas antara kclompok suku bangsa berbeda.
(5) Menyukai irasil budaya suku bangsa lain

Perilaku yang sesuai dengan mas)'arakat multikultural adalah ....
A. (i), (2), dan r'3)

B (1). (2). dan r'4)
(-'. (1). (i), dan r'5)

i). (2), (4), dan r'5)

E. (3), (4), dan t.5)

31. Perubahan sosial rnen:oakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyaraltat.
Defrnisi tersebut menjelaskan tentang ....

A. arti perubahan
B. pola perubahan
C. sebab pcrubahan
D. tujuan perubahan

E. unsur yang berubah

32. Penggunaan media sosial melalui jaringan internet seperti faceboofr maupun ttrittermenjadi
trend untuk berkom-inikasi secara virtuai. Ditinjau dari dampak perubahan bagi

mas,varakat, maka perubahan tersebut tergolong ....

A. besar

B. cepat

C. progres
D. dikehendaki
E. direncanakarr

33. Warga masyarakat perkotaan cenclerung lebih terbuka. Mereka sudati biasa berinter;iksi dan

bekerja sama dengan crang lairr yang berbeda suku, ras. dan agama. Dampak positif da-'i

proses mutual akulturasi tersebut adalah ....
A. mempercepat proses modernisasi
B. menghilangkan perbedaan sosial
C. mengurangi sentimen kelompok primordial
D. memudarkan identitas kepribadian individu
Ir. rnendorong hornogenitas mas,varakat luas

34" Sejak usia Siv{A Do-ri dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktif dalarn kegiatan

kemasyarakatan. Namun sernenjak menjadi pcnsgangguran dan bergaul sebag;ri anak

jalanan, ia sering berurusan dengan hukum. Perubahan perilaku tersebut disebabkan olc'h

taktor....
A. pendidikan )'ang sudah rendah

B. pengaruh su: budaya men,vimPang

C. sosialisasi tiJak sempurna

D. lingkungan t.sik
Ir. bucla.va mas','zlrakat setempat

10
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35. Perkembangan teknologi informasi berpen-earuh terhadap modernisasi yang terjadi di
masyarakat. Salah satu contoh rnodernisasi tersebut adalah ....

A. berkenrbangnya tradisionalitas
B. meningkatnyaproduktifitas
C. terhambatnyarnobilitas
D. tumbuhnya komunitas
E. menurunnya primodial

36. Pak Flasan tidak mau membelikan komputer dengan fasilitas internet untuk anaknl'a.
Khawatir anaknya akan membuka situs yang "tidak rvajar" sehingga anakny-a menjadi
rusak. Faktor penghalang terjadinya perubahan pada ilustrasi tersebut adalah ....

A. sikap yang tradisional
B. tingkat pendidikan yang renrlah
C. takut terjadi disintegrasi
D. prasangka terhadap hal vang baru
E. ilmu pengetahuan belum maju

31 . Perhatikan ciri-ciri lembaga.
(1) Memiliki tingkat kekekalan tertentu
(2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai atau di*ujudkan
(3) Tidak mempunyai simbol yang khas
(4) Mempunyai dokurnen baik tertulis atau tidak tertulis
(5) 'fidak didukung oleh organisasi.

Pernyataan tersebut yang merupakan ciri-ciri lembaga sosial adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (a)
c. (1), (3), dan (s)
D. (2), (a), dan (s)
E. (3), (a), dan (s)

38. Salah satu ciri dari tipe lembaga sosial cressive institution adalah rumbuh dengan tidak
sengaja di masyarakat artinya....

A. tradisi yang tumbuh di masyarakat lama-kelamaan menjadi dibakukan
B. tradisi/adat istiadat merupakan sistem norma tidak tertulis yang tidak mengikat

C. daya ikat adat istiadat kadang kala bisa melebihi daya ikat hukum lormal
D. sengaja dibentuk untuk mengatur kebutuhan khusus masyarakat

E. kehidupan masyarakat bisa menjadi teraturjika di dalamnya ada lembaga sosia)

39. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai harapan orang tua d;:l
lnasyarakatnya. Keluarga harus mampu menerapkan nila.i-nilai atau nolrna-nomla
masvarakat melalui keteladanan orang tua. ilustrasi di atas menunjukkan bahwa fungsi

sosialisasi di dalam keluarga adalah ....
A. mengasihi seluruh anggota keluarga inti
B. mengajarkan nilai dan norma yang berlaku
C. melindungi anak dari gangguan fisilJpsikis
D. memperjelas status anak dan orang lain
E. memberikan rasa nvaman dan betah

11
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Sosiologi SMA/MA IPS
Wilayah Indonesia yang terbentang luas perlu diperkenalkan kepada seluruh masyarakat
rnelalui pendidikan. Kema.lemukan etnis dan agama bisa menjadi bahan diskusi menarik
untuk disikapi secara cerdas dan bijaksana agar tidak ter.jadi konflik horizontal. Fungsi
rnaniles 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 )*ang berlaku di Indonesia.
Dengan Presiden dipilih langsung oleh rak,r'at diharapkan akan mampu mengenrban
amanah dan memerhatikan keseiahteraan rakyat. Tujuan lembaga politik dari ilustrasi
tersebut adalah ....

A. mewuiudkan keadilan dan kese.iahteraan masvarakat sesuai amanah rakyat
B. rnemperhatikan atr:ran yang berlaku untuk melangsungkan kekuasaan
C. .membuat aturan agar setiap penl,elenggaraan pilpres ada peluang untuk menang
D. nlengemban tugas amanah ,vang diberikan oieh partai pendukungn)'a
11. mengatur dan menyelen.egarakan pclaksanaan Pemilihan lJmum

"+2. Daiam I kali masa panen, seorang petani mendapat penghasilan sebesar 5 juta rupiah dari
padi ),ang di.jualnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi tersebut ternrasuk telah

melaksanakan fungsi .. ".

A. produksi
B" pemasaran

Cl. distribusi
ll. pemakai
E. konsumen

43. r\dengarahkan \,varga masyarakat untuk mencapai kcseiahter;ran, kedama.ian lahil' dan batin.

dunia dan akhirat, serta mengembangkannya daiam kehidupan sosial sehari-hari )'ang
harmonis.

Fungsi lentbaga sosial dari desluipsi tersebut, merupakat tungsi lembaga ....
A. ekonomi
B. keluarga
('. aganla
D. politik
Ir,. pendidikan

44. Anton melakukan penelitian tentang ciri-ciri kehidupan sosial mas,varakat suku Toraia di

Sularl,esi Selatan. Dalam peneiitiarutya ia menjelaskan tentang ciri-ciri sosial dan budaya

masy.arakat tersebut. Menurut jenisn;ra penelitian yang dilakukan Anton adalah

penelitian ....
A. komparatif
B. ekplorasi
C. ekspianasi
D. deskriptif ,
Fl. tindakan

t2

40.

;ll.
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45. Contoh iudul penelitian: "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras terhadap Kriminalitas
pada Masyarakat Kota X." Variabel dari penelitian tersebut adalah ....

A. beredarnya minuman keras
B. kriminalitas merajalela.
C. masyarakat "X" cenderung kriminal
D. pemabuk bisa menjadi kriminal
E. penggunaan minuman keras dan kriminalitas

16. Setelah kenaikan harga BBM kehidupan nelayan mengalami keterpurukan. kegiatan nrclaur
menjadi berkurang karena tidak mampu membeli BBM. Hasil tangkapan tidak mencukupr
untuk menafkahi keluarga. Dari ilustrasi tersebut. jika dilakukan penelitian rumLrsan
masalah yang tepat adalah ...

A. Bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap l:ehidupan mas,varakat nelavan?
il. Seberapa besar kenaikan harga BBM berpengarr.rh terhadap hasil tangkapan'?
C'. lvlengapa kehidupan nelal,an terganrung pada harga BBM?
D. Bagaimana upaya nela.van mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?
[]. Benarkah kehidupan nelayan dipengaruhi tingginy'a harga kebutuhan pokok')

47. Pemerintah melakukan penelitian tentang tingkat pendidikan masvarakat Indonesia.
Dengan pertimbangan efisiensi karena masyarakatnya tersebar di beberapa rvilal'ah. 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 hentuk
instrumen penelitian --vang sering digunakan untuk memperoleh data )'ang berkualitas.
Adapun kelebihan dari instrumen tersebut antara lain ....

A. informan bebas memberikan pendapat dari pefianvaan vang diajukan
B. responden dapat memberikan jarvaban sesuai dengan daftar perlanl'aan
C. responden dapat saling mempengaruhi secara pribadi dengan peneiiti
D. dapat diketahui tingkat pemahaman pihak )'ang dir.r'au'ancarai
E. instrumen dapat digunakan dalam u,aktu singkat
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49. Perhatikan tabel berikut!
Kaum muda dilihat dari

50. Salah satu

bagian ini
A.

B.

C

D.
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ruang lingkup penelitian, teknik
dan analisa data yang sudah disajikan

l4

%No
I
1/-

J

4

5

6
,7

6,05
27,88
26,97
31,82
2.82
4,27
0,20

Dari tabel di atas dapat disimpuikan, bahwa kaum muda Indonesia nlalioritas memiliki latar

belakang pendidikan ....
A. SD
B. S}dP
C. S}dA
D. Drploma
E. Sarj ana

E.

bagian dari laporan penelitian adalah bagian metodologi penelitian. keguraan

dalam laporan penelitian adalah ..,,
m:njelaskan penelitian secara garis besar terutama sistematika penulisan agar

pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi dan mengikuti laporan tersehrut

dengan mudah

rn3nerangkan tentang subyek, obyek,
pengumpulan data, eara pengolaltan data,

dalarn rancangan
dibuat singkat. padat dan jelas berisi hal-hal )/ang telah dibahas pad.r. bab

sebelumny&, pada bagian ini diberikan saran terhadap masalah-ma,salah b,aru

urrtuk diteliti lebih !anjut
merupakan inti laporan penelitian. bagian ini ingin diketahui pembaca- peneliti

m3nguraikan seluruh hasii penelitian dibandrngkan satu persatu dan Lru.'.rt

keterkaitannya
momberikan gambaran mengenai hal yang telah dirintis oleh peneliti lain dan

momberikan petunjuk kepada pembaca kemana mereka dapat mempeiajari

masalah tersebut lebih lanjut

Subiek l)ata
frdak tamat SI)
Sekolah I)asar

SMP
SMA

Diploma
Sarjana

Pasca Sariana


