
Mata Ujian Sosiologi 529

 

5. Soal Ujian Nasional Sosiologi 2014/2015

  PETUNJUK UMUM

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasional 
(LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.

4. Jumlah soal sebanyak 50 butir pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
atau tidak lengkap.

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya.

Mata Pelajaran : Sosiologi
Jenjang : SMA/MA
Program Studi : IPS
Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2015
Jam : 10.30—12.30

1. Kondisi ekonomi menyebabkan seorang 
nenek mencuri setandan pisang milik 
perkebunan yang berakibat ia dihukum 
sesuai aturan yang berlaku. Masalah sosial 
tersebut dapat dikaji dengan pendekatan 
sosiologi, dalam hal ini kegunaan sosiologi 
adalah …
A. Mempersiapkan tatanan hukum yang 

tepat 
B. Memahami perkembangan masyarakat
C. Mencari pihak yang bersalah melanggar 

aturan

D. Memahami hubungan manusia dan alam
E. Memecahkan masalah-masalah sosial

2. Perhatikan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu 
pengetahuan berikut!
1) Berasal dari pengetahuan yang tersusun 

sistematis 
2) Merupakan gejala alam yang memiliki 

kepastian 
3) Memiliki rumusan kebenaran umum dan 

objektif ilmiah
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4) Mengungkap fakta di masyarakat tanpa 
memandang baik buruknya

5) Merupakan hasil pengamatan objektif 
atas gejala masyarakat 

 Dari ciri-ciri ilmu tersebut yang termasuk 
ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 
adalah …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

3. Seorang anak petani berhasil menempuh 
pendidikan hingga SMA dan telah mampu 
mengakses internet. Teman sebayanya 
banyak yang mengikuti jejaknya, sehingga 
lamabat laun mengubah pandangan 
masyarakat tentang manfaat berpendidikan 
tinggi. Dari contoh tersebut yang merupakan 
agen sosialisasi adalah …
A.  Keluarga dan sekolah
B.  Sekolah dan teman bermain
C.  Teman bermain dan media massa
D.  Media massa dan lembaga sekolah
E.  Lingkungan budaya sekolah dan keluarga

4. Terdapat orang tua yang dulunya sebagai 
pemain basket dengan postur tubuh yang 
tinggi. Anaknya pun sekarang menjadi 
pemain basket terkenal, setelah melalui 
latihan yang rutin dan bersungguh-sungguh. 
Faktor yang memengaruhi kepribadian anak 
adalah …
A.	 Lingkungan	fisik	
B. Lingkungan budaya
C. Lingkungan sekolah
D. Teman bermain
E. Warisan biologis

5. Para pengendara di jalan raya harus 
memahami dan menyesuaikan tindakannya 
dengan norma dan nilai yang berlaku. 
Deskripsi tersebut menunjukkan adanya 
unsur pembentuk keteraturan sosial, yaitu …
A. Pola perilaku
B.  Tertib sosial
C.  Order
D.  Keajegan 

E.  Tindakan sosial

6. Setelah bekerja selama tiga tahun, Denia 
telah dapat menjalankan tugasnya sebagai 
pegawai yang baik di salah satu bank 
swasta. Ia sangat menghormati atasannya 
serta ramah terhadap rekan kerja dan para 
nasabah. Tahap sosialisasi yang terjadi pada 
contoh tersebut berada pada …
A. Play stage
B. Game stage
C. Prepatory stage
D. Significant other 
E. Generalized other

7. Seorang anak selalu merawat sepeda motor 
hadiah ulang tahun dari ayahnya. Sepeda 
motor tersebut dipergunakan untuk ke 
sekolah, menjemput adiknya, dan keperluan 
lain keluarga. Tanpa sepeda motor ia akan 
kesulitan menjalani kegiatannya setiap hari. 
Perilaku anak tersebut didasari nilai …
A. Material
B. Spiritual
C. Estetika
D. Logika
E. Vital

8. Kelompok kerabat ikut membantu 
keluarganya yang sedang mendapat musibah 
kematian. Bentuk interaksi sosial tersebut 
berdasarkan prosesnya disebut …
A. Toleransi
B. Kepedulian
C. Akomodasi
D. Kejasama
E. Solidaritas 

9. Banyak anggota masyarakat yang 
memberikan sumbangan, antara lain dalam 
bentuk uang, makanan, dan pakaian kepada 
penduduk suatu daerah yang mengalami 
bencana alam. Faktor yang mendorong 
interaksi sosial tersebut adalah … 
A. Imitasi
B. Empati
C.	 Identifikasi
D. Motivasi
E. Sugesti
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10. Pertengkaran antarsporter dalam kompetisi 
futsal tingkat RT disebabkan karena 
ejek-mengejek antarsporter. Lembaga 
pengendalian utama yang diharapkan 
mampu mengatasi kasus tersebut adalah …
A. Satpam
B. Kepolisian
C. Pengadilan
D. Lembaga adat
E. Tokoh masyarakat

11. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui 
sindiran kepada orang yang telah melakukan 
kesalahan. Harapannya agar orang tersebut 
secara moral dapat berubah. Tujuan 
pengendalian sosial seperti itu ditunjukan 
untuk …
A. Mempermalukan orang yang bersalah
B. Melampiaskan kemarahan masyarakat
C. Menghukum orang yang bersalah
D. Mencari kebenaran atas perbuatan yang 

salah
E. Menyadarkan orang yang melakukan 

kesalahan

12. Contoh perilaku menyimpang: 
(1) Seorang remaja gemar bermain game 

online sehingga lupa belajar
(2) Seorang siswa gemar memakai seragam 

sekolah ketat
(3) Sekelompok remaja ditangkap polisi 

karena mengisap ganja
(4) Pejabat negara penerima suap ditangkap 

oleh KPK
(5) Penyedia jasa prostitusi bagi pria hidung 

belang diamankan oleh polisi

 Yang merupakan penyimpangan 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)

13. Sebagai remaja yang tergabung di dalam 
kelompok “punk” memiliki perilaku khas. 
Bagi mereka menindik lidah atau alis, 
menggunakan model rambut yang tidak 
lazim, maupun mengenakan asesoris yang 

aneh-aneh merupakan hal biasa. Masyarakat 
pada umumnya menganggap perilaku 
mereka sebagai penyimpangan. Penyebab 
penyimpangan tersebut adalah …
A. Jiwa remaja yang masih labil
B. Proses menuju kedewasaan diri
C. Tidak harmonis dengan orang tua
D. Proses sosialisasi tidak sempurna
E. Tata nilai dan norma budaya kelompok

14.	Upaya	 peyelesaian	 konfik	 horizontal	 di	
daerah tertentu dilakukan dengan cara 
mempertemukan keinginan pihak-pihak yang 
berselisih untuk tercapainya kesepakatan 
bersama setelah diperoleh kesamaan 
pendapat dan melibatkan tokoh masyarakat 
maupun tokoh agama. Bentuk penyelesaian 
konflik	tersebut	adalah	…
A. Konsiliasi
B. Ajudikasi
C. Toleransi
D. Koersi
E. Stalemate

15. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak 
suku, antara lain Aceh, Batak, Melayu, 
Minangkabau, Lampung, Jawa, Sunda, 
Betawi, Toraja, Dayak, Minahasa, Ambon 
Sasak, sampai masyarakat Dani dan Asmat 
di Papua. Uraian ini menggambarkan struktur 
sosial dalam dimensi horizontal yang terjadi 
karena …
A. Perbedaan iklim dan cuaca
B. Perbedaan bahasa daerah
C.	 Isolasi	geografis	atau	keterasingan
D. Penjajahan oleh negara asing
E. Latar belakang sejarah berbeda

16. Saat penyelenggaraan pilkada sering terja-
di	konflik	antara	kelompok	pendukung	calon	
pemimpin daerah. Pro-kontra di antara mere-
ka dapat menimbulkan banyak keresahan, 
kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat. 
Dalam tinjauan sosiologis, faktor penyebab 
terjadinya	konflik	tersebut	adalah	…
A. Kualitas calon pemimpin
B. Banyaknya jumlah partai
C. Rendahnya pendidikan politik
D. Benturan kepentingan politik
E. Kekayaaan calon peserta 
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17. Dalam masyarakat terdapat kelompok-
kelompok berdasarkan ciri-ciri sosial, politik, 
dan budaya berlatar belakang profesi yang 
sama hidup berdampingan secara damai. 
Struktur sosial seperti ilustrasi tersebut 
termasuk bentuk …
A.	 Stratifikasi
B. Interseksi
C. interaksi
D. Konsolidasi
E. Diferensiasi

18. Skema mobilitas sosial

Perawat

Dokter Dosen

Pedagang

    
 
 Berdasarkan tingkat pendidikannya, skema di 

atas menunjukkan bentuk mobilitas sosial …
A. Horizontal antargenerasi
B. Vertikal intragenerasi naik
C. Vertikal antargenerasi naik
D. Vertikal intragenerasi turun
E. Vertikal antargenerasi turun

19. Tujuan seseorang melakukan mobilitas 
adalah keinginan untuk hidup lebih 
maju. Deskripsi ini menunjukkan adanya 
konsekuensi positif terjadinya mobilitas 
sosial, yaitu sikap …
A. Pesimis
B. Optimis
C. Prejudice
D. Stereotipe
E. Hedonis

20. Seorang siswa dari keluarga tidak mampu 
berhasil masuk perguruan tinggi melalui 
SNMPTN. Pada saat berkuliah ia sangat 
rajin dan tekun dalam belajar sehingga 
lulus dengan predikat sangat memuaskan. 
Setelah lulus dia bekerja di perusahaan 
ternama dan sekarang menjadi direktur. Dari 
contoh tersebut yang menjadi saluran dalam 
mobilitas sosial adalah …

A. Organisasi ekonomi dan politik
B. Organisasi pendidikan dan politik
C. Lembaga pendidikan dan kekuasaan
D. Lembaga pendidikan dan ekonomi
E. Lembaga pendidikan dan keagamaan

21. Perhatikan beberapa gejala berikut!
(1) Keinginan melihat daerah lain
(2) Ekspansi teritorial dan gerak populasi
(3) Kelas-kelas sosial yang berbeda
(4) Perbedaan rasial dan agama
(5) Perbedaan jenis kelamin

 Dari daftar di atas yang merupakan faktor 
pendorong terjadinya mobilitas 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)

22. Perhatikan kelompok sosial berikut!
(1) Serikat pekerja
(2) Keluarga inti
(3) Mitra perusahaan
(4) Kelompok pertemanan
(5) Persatuan orang tua murid dan guru

 Contoh kelompok sekunder ditunjukan oleh 
nomor …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5)

23. Untuk meningkatkan interaksi sosial dan 
meningkatkan kesejahteraan petani maka 
para petani Indonesia membentuk kelompok 
Serikat Petani Indonesia (SPI). Dasar 
pembentukan kelompok sosial dari deskripsi 
tersebut adalah …
A. Kebiasaan
B. Kepentingan
C. Kegemaran
D. Kepedulian
E. Suku bangsa

24. Beberapa ciri-ciri kehidupan sosial:
(1) Sulit mencapai kesepakatan bersama
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(2)	 Sering	terjadi	konflik	sosial	antarkelompok
(3) Toleransi antarsemua golongan
(4) Mudah melakukan kerjasama di antara 

kelompok berbeda
(5) Intergrasi sosial tumbuh atas kesadaran 

kolektif

 Karakteristik masyarakat multikultural ditun-
jukkan oleh …
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) 

25. Perhatikan kondisi sosial berikut!
(1) Isolasi karena bentuk wilayah kepulauan 
(2)	 Letak	geografis	di	posisi	silang	dunia
(3) Besarnya jumlah penduduk Indonesia
(4) Iklim dan struktur tanah yang berbeda
(5) Perbedaan pendapatan antarwarga 

 Latar belakang terbentuknya masyarakat 
multikultural di Indonesia ditunjukan oleh …
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) 

26. Indonesia merupakan negara majemuk 
yang	 memiliki	 potensi	 konflik,	 namun	
konflik	 tersebut	 dapat	 dieliminasi	 karena	
masyarakat lebih mengedepankan persatuan 
dalam keberagaman. Faktor pendorong 
terwujudnya integrasi sosial dalam deskripsi 
tersebut adalah …
A. Agama
B. Tujuan
C. Nasionalis
D. Patriotis
E. Pancasila

27. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Hadi berbagi kenikmatan kue lebaran 

dengan tetangga nonmuslim
(2) Ringgo mengikuti kursus tari Jawa 

meskipun ia berasal dari Minangkabau
(3) Demostrasi buruh menuntut upah naik 

karena bahan pokok semakin mahal
(4) Yani berasal dari jawa membeli kue di 

toko kelontong milik orang Cina
(5) Erlangga bekerja sebagai tukang cuci 

motor dan mobil di pasar tradisional

 Yang termasuk perilaku sesuai dengan 
realistis sosial majemuk adalah …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

28. Revolusi yang terjadi di berbagai negara 
dapat mewujudkan perubahan sosial yang 
mendasar tetapi mendorong munculnya 
pertentangan antarkelompok masyarakat. 
Realita tersebut menunjukkan bahwa 
perubahan sosial berdampak negatif yaitu 
terjadinya …
A. Integrasi sosial
B. Distegrasi sosial
C. Gerakan sosial
D. Mobilitas sosial
E. Kesenjangan sosial 

29. Perhatikan gambar berikut!

 Modern
Tradisional
Primitive

 Gambar di atas menunjukkan pola perubahan 
sosial yaitu …
A. Bergerak menuju ke arah tujuan tertentu 

saja
B. Masyarakat berkembang dari solidaritas 

mekanik ke organik
C. Kehidupan masyarakat berubah secara 

linear
D. Masyarakat berkembang dari primitif ke 

modern
E. Tidak ada batas yang jelas antara ketiga 

pola hidup

30. Usia remaja merupakan usia untuk mencari 
identitas. Oleh karena itu para remaja 
terkadang terlibat dalam kasus kenakalan 
remaja yang dipicu oleh perkembangan gaya 
hidup. Gejala disorganisasi atau disintegrasi 
tersebut menunjukkan …
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A. Pergaulan yang salah antarremaja
B. Perkembangan cepat arus globalisasi
C. Pengaruh jaringan media sosial
D. Sosialisasi antarteman sepermainan
E. Memudarnya fungsi norma akibat 

perubahan sosial

31. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Sikap masyarakat yang tradisional 
(2) Sikap menghargai terhadap masyarakat 

lain
(3) Prasangka masyarakat terhadap hal-hal 

baru 
(4) Orientasi hidup masyarakat pada masa 

depan 
(5) Memilki kepentingan yang tertanam kuat

 Yang dapat menghambat perubahan 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)

32. Perubahan dalam masyarakat akan terus 
terjadi dengan perkembangan jaman. Salah 
satu faktor yang menyebabkan masyarakat 
cenderung untuk berubah berkaitan dengan 
sikap inovatif adalah …
A. Sadar akan kekurangan yang dimilik
B. Adanya tekanan dari berbagai pihak luar
C. Masyarakat yang memiliki wawasan luas
D. Struktur sosial yang terbuka terhadap 

perubahan
E. Rasa percaya diri bahwa kesuksesan 

harus diraih

33. Salah satu contoh modernisasi pada 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
adalah berkembangnya alat transportasi. 
Perkembangan sarana tersebut berguna 
untuk …
A. Peningkatan informasi
B. Mempercepat distribusi barang
C. Proses produksi barang semakin lambat
D. Teknik pengolahan barang 
E. Terhambatnya perolehan bahan baku 

industri

34. Pegadaian merupakan contoh lembaga utang-
piutang yang dari sudut perkembangannya 
termasuk tipe enacted institutions. Ciri-ciri 
dari enacted institutions adalah …
A. Sengaja dibentuk untuk suatu tujuan 

tertentu
B. Berkaitan dengan hal-hal yang dianggap 

masyarakat penting
C. Bertujuan mengawasi adat istiadat dan 

pranata sosial 
D. Berkaitan dengan pranata pendidikan
E. Mempertahankan tata tertib di masyarakat 

35. Lembaga politik diharapkan dapat menjaga 
integrasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan 
pada peran lembaga tersebut, yaitu …
A. Peran keluarga dalam penanaman nilai 
B. Berperan sebagai sarana aspirasi 

masyarakat
C. Peningkatan produksi ekonomi di daerah 

wisata
D. Kerjasama orang tua dan lembaga 

pendidikan 
E. Transfer ilmu pengetahuan oleh sekolah

36. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Mempunyai anggota lebih dari satu orang
(2) Mempunyai alat kelengkapan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan
(3) Memiliki sumber keuangan lembaga 

tersendiri
(4) Memiliki lambang yang menggambarkan 

fungsi tertentu
(5) Memiliki tingkat kekekalan tertentu

 Pernyataan diatas yang menunjukkan ciri-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) 

37. Dua hari menjelang perayaan imlek, pengurus 
Klenteng Agung yang terletak di kampung 
Melayu menyelenggarakan sunatan massal 
yang melibatkan semua warga sekitar 
dari berbagai latar belakang agama, suku, 
dan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, 
pernyataan yang menjelaskan fungsi lembaga 
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agama dalam menciptakan hubungan sosial 
yang harmonis adalah …
A. Lembaga agama berupaya menciptakan 

hubungan yang harmonis antara manusia 
dengan Tuhan, sesama manusia, dan 
lingkungan. 

B. Agama merupakan sarana bagi 
manusia untuk berhubungan dengan 
Tuhan sehingga manusia senantiasa 
mendekatkan diri pada-Nya

C. Lembaga agama menekankan bahwa 
semua agama adalah benar dan sama 
bagi pemeluknya.

D. Lembaga agama menjalankan fungsi 
positif karena memenuhi keperluan 
masyarakat untuk menegakkan dan 
memperkuat perasaan.

E. Setiap lembaga agama menerapkan pola 
hubungan saling asih, asah, dan asuh di 
antara umat beragama khususnya dalam 
suatu wilayah.

38. Pemerintah membangun sawah untuk 
mencukupi stok beras nasional. Target 
yang ingin dicapai adalah tersedianya beras 
secara cukup tanpa harus impor. Aktivitas 
lembaga ekonomi yang dicontohkan dalam 
ilustrasi tersebut menunjukkan fungsi 
produksi lembaga ekonomi yaitu …
A. Menetapkan cara pengupahan
B. Melakukan pertakaran baru 
C. Menghasilkan bahan pangan
D. Menggunakan tenaga kerja
E. Menentukan harga jual 

 
39. DPRD bertugas mengawasi terlaksananya 

kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Deskripsi 
ini menunjukkan fungsi lembaga politik, yaitu 
…
A. Melaksanakan undang-undang yang 

disetujui
B. Melembagakan norma melalui undang-

undang
C. Menyelenggarakan pelayanan kepada 

warga
D. Memelihara kewaspadaan mengahadapi 

bahaya
E.	 Menyelesaikan	konflik	di	masyarakat

40. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Menyelenggarakan pembelajaran 
(2) Sarana pendewasaan anak
(3) Mengembangkan bakat anak
(4) Menghambat kesempatan kerja anak 
(5) Memiliki potensi sebagai sarana perkem-

bangan anak

 Dari contoh di atas merupakan fungsi laten 
lembaga pendidikan 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. Beberapa kegiatan sosial: 
(1) Mendidik anak agar berdisiplin
(2) Membiasakan anak memberikan salam
(3) Menanamkan nilai sosial pada anak
(4) Menciptakan suasana keluarga yang 

ramah
(5) Memberikan perhatian yang cukup pada 

anak

 Yang merupakan fungsi sosialisasi lembaga 
keluarga ditunjukkan oleh …
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)

42. Perhatikan data pada tabel berikut!
 Tabel Pemilikan Tanah Petani Desa Wonorejo 

Kecamatan Mujimulyo Tahun 2010
 

Nomor Luas Lahan
Jumlah 
Pemilik

Persen

1 > 2 ha 16 3.70

2 0,5 s.d < 2h 47 10.85

3 < 0,5 160 36.95

4 Tidak punya lahan 210 48.50

Jumlah 433 100

 
 

 Keterangan:  
 > 2 ha                       : Petani Kaya
 0,5 s.d.< 2h              : Petani Subsiten
 < 0,5                        : Petani Gurem
 Tidak punya lahan  : Buruh Tani 
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 Simpulan yang dapat diambil dari data pada 
tabel di atas adalah … 
A. Separuh lebih petani di desa tersebut 

adalah buruh tani
B. Separuh lebih petani di desa tersebut 

adalah petani gurem
C. Jumlah petani gurem lebih besar dari 

buruh tani
D. Sebagian besar petani di desa tersebut 

adalah petani gurem dan buruh tani
E. Rata-rata petani di desa tersebut 

merupakan petani subsistem 

43. Perhatikan beberapa ciri-ciri teknik 
pengumpulan data berikut!
(1) Dapat menjangkau populasi yang besar 

dalam waktu singkat
(2) Responden leluasa untuk menjawab 

pertanyaan sesuai waktu luangnya
(3) Sangat sesuai bagi responden berpen-

didikan rendah (buta huruf)
(4) Mudah diolah menggunakan statistik 

sederhana
(5) Dapat memperoleh data yang lebih 

mendalam dan bersifat personal

 Ciri-ciri teknik pengumpulan data di atas yang 
merupakan kelebihan angket tertutup 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) 

44. Data penelitian tentang pendapat siswa 
terhadap	profil	guru	ideal,	datanya	diperoleh	
dengan bertanya langsung kepada para siswa 
sebagai subjek penelitian. Berdasarkan cara 
memperolehnya, data tersebut termasuk …
A. Primer
B. Sekunder
C. Kuantitatif
D. Kualitatif
E. Deskriptif

45. Seorang peneliti melakukan kajian mengenai 
keberhasilan program wajib belajar 9 tahun di 
lima provinsi pulau jawa, tahun 2011. Peneliti 
membagi tiga zona barat, tengah, dan timur 

untuk mempermudah pengelompokan data. 
Berdasarkan deskripsi tersebut maka cara 
pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian adalah …
A. Proposional sampling
B. Random sampling
C. Area sampling
D. Group sampling
E. Purposive sampling

46. Peneliti ingin mengetahui mengapa di sekolah 
“X” yang lokasinya dipedesaan menghasilkan 
output nilai rata-rata Ujian Nasional lebih 
tinggi dibandingkan dengan sekolah lain 
disekitarnya. Rumusan masalah yang sesuai 
dari kondisi objek tersebut adalah … 
A. Berapa nilai rata-rata ujian nasional di 

sekolah “X”?
B. Berapa perbedaan nilai rata-rata sekolah 

“X” dengan sekolah sekitar?
C. Bagaimana pengelolaan KBM di sekolah 

“X” sehingga nilai rata-rata hasil UN 
tinggi?

D. Apa yang menyebabkan siswa SMA “X” 
lebih suka belajar dibanding bermain?

E. Adakah hubungan antara metode 
mengajar guru dengan nilai rata-rata 
UN?

47. Rumusan judul penelitian: “Dampak 
disorganisasi keluarga terhadap kenakalan 
remaja”. Dalam judul tersebut yang menjadi 
variabel terikat adalah …
A. Ciri-ciri remaja
B. Disorganisasi keluarga
C. Kenakalan remaja
D. Kehidupan keluarga
E. Dampak keluarga

48. Seorang peneliti melakukan penelitian 
tentang kehidupan sosial para pengguna 
internet. Pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara dan observasi dengan 
hasil analitis berupa narasi atau penjelasan 
tentang masalah yang diteliti. Uraian di 
atas menunjukkan bahwa peneliti tersebut 
melakukan penelitian jenis …
A. Kuantitatif
B. Kualitatif
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C. Survei
D. Studi kasus
E. Eksperimen

49. Seorang peneliti harus menyusun hasil 
penelitiannya. Berikut ini yang merupakan 
manfaat penelitian adalah …
A. Menambah khasanah ilmu pengetahuan
B. Mendorong dilakukan penelitian lanjutan
C. Meningkatkan prestasi peneliti
D. Mengimplementasikan semua hasil 

penelitian
E. Menjadi acuan dalam pengambilan 

kebijakan

50. Pada bagian pendahuluan penulisan laporan 
hasil penelitian perlu menuliskan daftar isi. 
Daftar tersebut membantu pembaca untuk …
A. Mengetahui struktur laporan 
B. Mengetahui rumusan masalah 
C. Memahami isi penelitian
D. Menarik simpulan penelitian
E. Melihat hasil penelitian
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