6. Soal Ujian Nasional Sosiologi 2015/2016

KURIKULUM KTSP

Mata Pelajaran
Jenjang
Program Studi
Hari/Tanggal
Jam

:
:
:
:
:

Sosiologi
SMA/MA
IPS
Selasa, 5 April 2016
10.30 – 12.30

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.

1. Sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang
lebih luas yaitu meliputi perencanaan suatu
program pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dari uraian tersebut
maka fungsi sosiologi adalah membantu
dalam merencanakan ….
A. Penelitian dan kontrol sosial
B. Pembangunan dan analisis
C. Penelitian dan analisis
D. Pembangunan dan kontrol sosial
E. Pembangunan dan penelitian

2. Setiap warga diharapkan patuh pada aturan
yang berlaku dalam masyarakat.
Dari ilustrasi di atas, fungsi norma sebagai
….
A. Pedoman pengendalian sosial
B. Kriteria penilaian sikap individu
C. Pedoman bagi sikap individu
D. Pedoman bagi perilaku masyarakat
E. Cara masyarakat menjatuhkan sanksi
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3. Amati gambar berikut!

Nilai sosial utama dalam gambar yang
terbangun dalam situasi tersebut adalah nilai
….
A. Keagamaan
B. Kebenaran
C. Kebaikan
D. Kebendaan
E. Kesopanan
4. Seorang anak kecil sedang asyik bermain
boneka. Ia memperlakukan boneka seperti
layaknya seorang anaknya. Proses sosialisasi
ini terjadi pada tahap play stage yaitu ….
A. M e m b e n t u k k o n s e p d i r i m e l a l u i
permainan
B. Mulai belajar meniru peran orang tua
C. Membiasakan berperilaku sesuai dengan
nilai
D. Pembentukan diri yang dipengaruhi
orang lain
E. Mampu berinteraksi dengan masyarakat
sekitarnya
5. Di jalan tol, bus dan truk diharuskan
menggunakan lajur paling kiri, sedangkan
lajur sebelah kanan untuk kendaraan yang
lebih cepat atau untuk mendahului. Para
pengguna jalan tol juga dilarang berhenti
sembarangan, serta memacu kendaraan
di atas kecepatan yang diizinkan. Unsur
pembentuk keteraturan tersebut adalah ….
A. Order sosial
B. Pola perilaku
C. Keajegan sosial
D. Konformitas
E. Tatanan sosial
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6. Walaupun tidak punya pekerjaan yang tetap
dan berpendidikan hanya tamat SD, namun
Pak Budi termasuk seorang yang kaya raya
di desanya. Ia memperoleh kekayaan dari
warisan orang tuanya. Berdasarkan teori
Ralph Linton, status yang diperoleh Pak Budi
berasal dari ….
A. Pekerjaan
B. Kemampuan
C. Keturunan
D. Pendidikan
E. Keberuntungan
7. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel
terhadap rakyat Palestina telah menimbulkan
korban jiwa dan harta benda. Serangan
tersebut menimbulkan reaksi dunia berupa
kecaman dan kutukan yang disampaikan
melalui berbagai aksi demonstrasi. Respons
masyarakat seperti pada ilustrasi tersebut
menunjukkan bentuk interaksi sosial ….
A. Kompetisi
B. Akomodasi
C. Konflik
D. Kontravensi
E. Kooperasi
8. Dalam acara penggalangan dana untuk
bantuan bencana alam, banyak terkumpul
sumbangan yang diberikan para undangan
sesuai
kemampuan
masing-masing.
Suasana dalam acara tersebut menunjukkan
bentuk interaksi sosial bersifat ….
A. Akomodatif
B. Disosiatif
C. Integratif
D. Asimilatif
E. Asosiatif
9. Cermati pernyataan berikut:
(1) Seseorang memaknai ajaran agama
tidak secara menyeluruh sehingga
tumbuh menjadi ekstremis
(2) Pada masyarakat terdapat aliran suatu
agama yang diikuti oleh sebagian warga,
meski oleh pemerintah sudah dinyatakan
sebagai aliran sesat
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(3) Terlalu sering menonton tayangan
sinetron di televisi, remaja menjadi
bergaya hidup konsumtif
(4) S e k e l o m p o k p e l a j a r m e l a k u k a n
tawuran dengan kelompok pelajar lain
di lingkungan sekolah karena sekolah
tidak memiliki aturan yang tegas tentang
tawuran
(5) Buruh pabrik suka bolos kerja karena
supervisornya selalu tidak mengawasi
Penyimpangan sosial yang disebabkan oleh
sosialisasi tidak sempurna adalah ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (1), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

D. Menciptakan kepatuhan pada norma
sosial
E. M e n j a m i n t e r p e l i h a r a k e t e r t i b a n
lingkungan
12. Perhatikan ciri-ciri pelapisan sosial berikut!
(1) Dipengaruhi oleh asal usul keturunan
(2) Terikat oleh kebudayaan setempat
(3) Menjunjung tinggi kualitas pribadi
Masyarakat dengan ciri-ciri di atas adalah
masyarakat ….
A. Pertanian
B. Industri
C. Pedesaan
D. Perkotaan
E. Feodal
13. Perhatikan gambar di bawah ini!

10. Seorang remaja yang tumbuh dan
berkembang dari keluarga yang biasa-biasa
saja dalam menjalankan ajaran agama,
namun kemudian ia memisahkan diri dari
keluarga dan masuk ke dalam organisasi
keagamaan yang beraliran keras dan
radikal. Organisasi ini memiliki standar nilai
dan norma yang berbeda dari organisasi
keagamaan lainnya.
Perilaku menyimpang yang terjadi pada diri
remaja tersebut disebabkan oleh faktor ….
A. Sosialisasi yang tidak sempurna
B. Sosialisasi subbudaya yang menyimpang
C. Adanya nilai dan norma sosial yang
umum
D. Lingkungan sosial budaya yang berbeda
E. Anggota organisasi keagamaan tertentu

Berikut ini yang merupakan contoh bentuk
pelapisan sosial di atas adalah ….
A. Penggolongan masyarakat Indonesia
pada masa kolonial
B. Siswa SMA yang rajin belajar diterima di
PTN ternama
C. Anggota kasta Brahma menikah dengan
kasta di bawahnya
D. Seorang bekerja keras agar dapat
menduduki strata teratas
E. Lurah diangkat menjadi camat setelah
tamat dari pendidikan

11. Melarang anak bergaul dengan geng liar
merupakan bentuk pengendalian sosial
yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan
pengendalian sosial tersebut adalah ….
A. Mengurangi beban tugas aparat
kepolisian
B. Orang tua sebagai pelaksana pengendali
keamanan
C. Memberdayakan masyarakat sebagai
penjaga keamanan

14. Keberhasilan seseorang di bidang pembibitan
tanaman pangan mendapat penghargaan
Kalpataru dari pemerintah. Ilustrasi ini
menunjukkan cara memperoleh status
tersebut melalui ….
A. Lembaga ekonomi
B. Pendidikan formal
C. Prestasi kerja
D. Struktur sosial
E. Interaksi sosial
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15. Perhatikan contoh struktur sosial berikut!
(1) Musyawarah Guru Nasional
(2) Perkumpulan Remaja Ceria
(3) Paguyuban Masyarakat Minangkabau
(4) Kerukunan Keluarga Sumatera Utara
(5) Ikatan Mahasiswa Lampung
Yang merupakan struktur sosial majemuk
konsolidasi ditunjukkan oleh nomor ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
16. Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal
di daerah pantai yang tergabung dalam satu
kelompok sosial, walaupun anggotanya
ada yang berbeda agama. Pembentukan
kelompok sosial tersebut didasarkan pada
kesamaan ….
A. Asal-usul daerah
B. Nilai yang dianut
C. Garis keturunan
D. Ajaran keyakinan
E. Mata pencaharian
17. Perhatikan bagan pelapisan sosial berikut!

Latar belakang terbentuknya stratifikasi
sosial di atas adalah ….
A. Kemampuan orang dalam mengelola
lahan pertanian tradisional
B. Status sosial seseorang dihargai karena
kepemilikan tanah pertanian
C. Kelas sosial ditentukan aspek ekonomi
dan tingkat keahlian
D. Pengalaman seseorang dihargai lebih
tinggi oleh masyarakat
E. Penempatan status sosial seseorang
berdasarkan keturunan
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18. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak
dalam bidang pertambangan melakukan
pengeboran di wilayah Sidoarjo Jawa Timur.
Akibat pengeboran tersebut, muncul cairan
lumpur dengan volume yang sangat banyak
sehingga berdampak pada tenggelamnya
beberapa desa. Sebagai korban, warga
menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya
mata pencarian kepada perusahaan. Konflik
antara warga dengan pengusaha tersebut
disebabkan oleh ….
A. Ulah manusia yang tidak mengindahkan
teknologi
B. Bencana alam yang memengaruhi
kondisi psikologis
C. Bencana alam yang memicu terjadinya
sosial konflik
D. Perbedaan kepentingan antara warga
dengan pengusaha
E. P e r u b a h a n k e b u d a y a a n d a p a t
disebabkan oleh bencana alam
19. Ketika hendak mengambil keputusan,
pimpinan rapat menyadari adanya perbedaan
pendapat yang sangat tajam. Ia akhirnya
memutuskan untuk mengikuti pendapat
kebanyakan peserta rapat namun tanpa
mengabaikan aspirasi segelintir peserta
yang tak sependapat. Ini berarti bahwa
pimpinan rapat telah menerapkan akomodasi
berbentuk ….
A. Mayority rule
B. Minority consent
C. Case faire
D. Segresi social
E. Domination clash
20. Struktur majemuk masyarakat di Sumatera
Utara berpengaruh terhadap pola hubungan
antarkelompok sosial. Untuk menjaga
solidaritas internal maka masing-masing
pihak melakukan upaya penguatan ke dalam
kelompoknya. Contoh tersebut termasuk
bentuk integrasi ….
A. Normatif
B. Fungsional
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C. Koersif
D. Asimilasi
E. Adaptasi
21. Suami bertengkar dengan istrinya terkait
perbedaan denah ketika akan membangun
rumah baru. Suami istri tersebut bersikukuh
terhadap prinsip masing-masing. Ketika si
istri menyadari bahwa prinsipnya kurang
tepat, ia mau menerima pendapat suami.
Berdasarkan ilustrasi tersebut dampak positif
dari konflik adalah ….
A. Sebagai alat perekat hubungan keluarga
B. M e m b e r i k a n e v a l u a s i k e p a d a
keluarganya
C. Sebagai media melakukan kompromi
D. Mendorong terbentuknya norma baru
E. Mengurangi keretakan hubungan individu
22. Seorang
anak
tukang
becak
yang
mempunyai semangat hidup, ulet, dan
pekerja keras, sambil sekolah ia membantu
ibunya berjualan kue. Setelah lulus SMA, ia
mengikuti kursus membuat kue dan makanan
lainnya. Usahanya makin maju dan kondisi
kehidupan keluarganya makin baik. Sepuluh
tahun kemudian, ia menjadi pengusaha di
bidang Food and Pastry di salah satu kota
di Indonesia. Mobilitas sosial yang dilakukan
anak tersebut berhubungan dengan ….
A. Semangat kerja
B. Strategi berpikir
C. Pendidikan formal
D. Perubahan status
E. Hak dan kewajiban
23. Beberapa gejala sosial:
(1) Sifat tradisional yang kuat
(2) Sifat terbuka terhadap inovasi
(3) Diskriminasi terhadap suku tertentu
(4) Te r h a p u s n y a s i s t e m k a s t a p a d a
masyarakat
(5) Menerima keadaan sebagai kodrat yang
tepat
Faktor yang menghambat mobilitas sosial
vertikal adalah ….

A.
B.
C.
D.
E.

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

24. Konsekuensi
dari
globalisasi
adalah
masuknya bank asing ke pelosok daerah
di hampir wilayah tanah air untuk mencari
nasabah. Tantangan bagi bank nasional
menghadapi permasalahan tersebut adalah
….
A. Meningkatkan pelayanan masyarakat,
baik kualitas maupun kuantitas
B. Menjaring nasabah di desa atau di
perkotaan untuk meningkatkan modal
C. Meminta pemerintah untuk melarang
praktik bank asing di tanah air
D. Meminta bank asing untuk membeli
sebagian saham bank nasional
E. Melarang masyarakat untuk menjadi
nasabah bank asing
25. Perhatikan bagan mobilitas sosial berikut!

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa
….
A. Mobilitas sosial yang terjadi dipengaruhi
oleh perubahan sosial
B. Te r j a d i m o b i l i t a s s o s i a l v e r t i k a l
antargenerasi turun
C. Mobilitas sosial horizontal terjadi secara
intragenerasi
D. Tidak terjadi mobilitas sosial dalam
generasi yang sama
E. Mobilitas sosial naik terjadi antara
generasi pertama dan kedua
26. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Mempertahankan ekslusivitas budaya
(2) Menghargai nilai kearifan budaya lokal
(3) Struktur sosial yang mengikat warga
(4) Menghargai kebudayaan yang berbeda
Mata Ujian Sosiologi

543

(3) Banyak masyarakat yang menyaksikan
pagelaran budaya daerah di lapangan.
(4) Kurang senang bergaul dengan tetangga
yang berbeda latar belakang agama.
(5) Sikap stereotip yang mendarah daging
sejak masih kanak-kanak terhadap suku
lain.
Yang
termasuk
manfaat
masyarakat
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)

(5) Adanya kesepakatan dari keragaman
Yang termasuk karakteristik masyarakat
multikultural ditunjukkan pada 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)
27. Perhatikan bagan berikut:
A

B

Keterangan:
A : Kelompok Sunda, Petani, Islam
B : Kelompok Flores, Pedagang, Khatolik
Pada gambar struktur majemuk di atas
berpotensi terjadinya ….
A. Interaksi antaretnis
B. Konsolidasi berdasarkan identitas
C. Asimilasi pekerjaan
D. Akulturasi agama
E. Adaptasi perbedaan
28. Gejala-gejala sosial berikut:
(1) Adanya interaksi secara terus-menerus
(2) Mempunyai persamaan tujuan
(3) Bersifat formal struktural
(4) Kehadirannya bersifat sementara
(5) Keinginan melihat suatu peristiwa
Yang termasuk syarat terbentuknya kelompok
sosial kerumunan 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)
29. Perhatikan contoh realitas di bawah ini!
(1) Masyarakat secara gotong royong
memadamkan api yang membakar
pemukiman.
(2) Perayaan Imlek mendapat toleransi dari
warga masyarakat yang berbeda agama.
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30. Konflik di daerah tertentu antara kelompok
suku bangsa asli dengan kelompok suku
bangsa pendatang terjadi karena adanya
sejumlah warga pendatang mendominasi
beberapa bidang kehidupan secara tidak
baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mewujudkan masyarakat multikultural yang
harmonis di daerah tersebut adalah ….
A. Menghilangkan dendam antara anggota
masyarakat
B. M e n c a p a i k e s e p a k a t a n d a l a m
masyarakat melalui paksaan
C. Menyesuaikan kembali nilai dan norma
yang berlaku
D. Menciptakan integrasi sosial secara
paksa oleh negara
E. Mengubah kepribadian individu yang
bertikai
31. Perhatikan beberapa kondisi sosial di bawah
ini!
(1) Tingkat pendidikan orang desa dan orang
kota.
(2) Pola kehidupan masyarakat nelayan dan
petani.
(3) Pendapatan orang kaya dengan orang
miskin.
(4) Ketaatan beragama orang desa dan
orang kota.
(5) Tingkat kesehatan masyarakat industrial.
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Yang
melatarbelakangi
terbentuknya
masyarakat multikultural ditinjau dari faktor
topografi ditunjukkan 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)
32. Pertumbuhan penduduk di Indonesia
yang tidak diimbangi dengan ketersediaan
lapangan
pekerjaan
yang
memadai
menimbulkan persaingan yang tinggi
sehingga rawan terjadi konflik yang
berujung pada perpecahan. Oleh karena
itu, pemerintah membuka program padat
karya dan kursus keterampilan secara gratis.
Kebijakan pemerintah ini merupakan salah
satu faktor pendorong integrasi yaitu ….
A. Adanya musuh bersama dari luar
B. Sikap saling menghargai
C. Persamaan dalam persaingan
D. Toleransi terhadap individu
E. Keseimbangan dalam ekonomi
33. Perhatikan bagan penemuan baru di bawah
ini!

Contoh dampak perubahan sosial seperti
alur pada bagan di atas adalah ….
A. Radio membawa perubahan terhadap
bidang media informasi
B. Kompas membawa perubahan terhadap
alat transportasi
C. Kompor gas membawa perubahan cara
memasak ibu rumah tangga
D. Kereta kuda membawa perubahan bagi
masyarakat untuk wisata
E. Kereta api membawa perubahan tahapan
transportasi darat
34. Pada era modern ini banyak anak-anak muda
lebih sibuk menghabiskan waktunya dengan
bermain ke tempat-tempat hiburan malam.

Mereka berdansa sampai larut malam dan
meninggalkan nilai-nilai adat ketimuran yang
dimiliki seperti cara berpakaian, gaya rambut
bahkan tata kelakuan cenderung ingin bebas.
Faktor yang memengaruhi perubahan sosial
tersebut adalah ….
A. Penemuan baru
B. Pengaruh budaya luar
C. Lingkungan alam
D. Pertentangan masyarakat
E. Perubahan penduduk
35. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu
keadaan yang tidak seimbang di bidang
sosial dan ekonomi dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini terjadi karena kurang
adanya kesempatan untuk memperoleh
sumber pendapatan, kesempatan kerja,
dan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan. Contoh dampak yang muncul
akibat kesenjangan dalam bidang tersebut
adalah ….
A. Lahirnya kelompok-kelompok sosial
tertentu dalam masyarakat
B. Munculnya kelas-kelas sosial terbuka
bagi seluruh anggota masyarakat
C. Terjadinya masalah sosial dalam keluarga
karena orang tua sibuk bekerja
D. Menimbulkan kecemburuan sosial yang
dapat meresahkan masyarakat
E. Menurunnya pendapatan per kapita
akibat rendahnya produktivitas
36. Masyarakat merupakan suatu organisasi
yang terdiri atas unsur-unsur yang
merupakan satu kesatuan. Jika salah
satu unsur tidak berfungsi dengan baik
maka terjadi ketidakseimbangan yang
menyebabkan timbulnya disorganisasi sosial
yang kemudian berubah menjadi disintegrasi
sosial. Contoh dampak terjadinya perubahan
sosial tersebut adalah ….
A. Memudarnya nilai dan norma yang
dijunjung tinggi masyarakat
B. Meningkatkan kewibawaan para tokoh
dan pimpinan masyarakat
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tersebut merupakan salah
lembaga politik yaitu ….
A. internal order
B. general walfare
C. political process
D. external security
E. protection function

C. M e n i n g k a t n y a s o l i d a r i t a s d a l a m
kelompok-kelompok masyarakat
D. Masyarakat ikut serta berpartisipasi
dalam pembangunan
E. Melemahnya lembaga pengendalian
sosial dalam masyarakat
37. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi
informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat
dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan
secara umum yang berdampak pada daya beli
masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pada masyarakat telah ….
A. Terjadi perubahan budaya secara total
B. Terjadi pergeseran peran dan status
C. Munculnya budaya baru yang disukai
remaja
D. Terjadi pergeseran tata nilai masyarakat
E. Terjadi peningkatan pola konsumsi
38. Salah satu contoh dampak globalisasi
di bidang ekonomi yaitu masuknya
perusahaan-perusahaan multinasional yang
menjual produk dengan harga jual murah
dengan kemasan yang menarik sehingga
mengakibatkan usaha kecil masyarakat tidak
bisa bersaing dan gulung tikar. Deskripsi
tersebut menunjukkan adanya faktor yang
mendorong terjadinya globalisasi yaitu ….
A. Konsumerisme yang berkembang dalam
masyarakat
B. Semakin terbukanya komunikasi dalam
interaksi sosial
C. Alih teknologi semakin meningkat
sehingga produktif
D. Terbukanya peluang mempelajari
organisasi modern
E. Dapat mempertemukan seni budaya
antarbangsa
39. Memelihara ketertiban di dalam masyarakat
dengan bertindak sebagai pemaksa hukum
dan menyelesaikan konflik pada masyarakat
secara adil sehingga anggota masyarakat
dapat hidup dengan tenteram. Deskripsi
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satu

fungsi

40. Salah satu ciri lembaga sosial adalah memiliki
tradisi tertulis atau tidak tertulis, dalam hal
ini ada nilai-nilai tertentu yang diikuti untuk
mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut.
Berikut ini yang merupakan contoh dari ciri di
atas adalah ….
A. Meminta restu kepada orang tua sebelum
menikah
B. Partai politik memiliki bendera dan warna
khas tertentu
C. Liberalisme ekonomi memiliki tujuan
untuk memacu produksi
D. Praktik belajar yang mengaktifkan siswa
dalam pendidikan di sekolah
E. Lembaga ekonomi mempunyai alat
perlengkapan antara lain uang
41. Proses pertumbuhan lembaga sosial secara
tidak terencana lahir secara bertahap dalam
praktik kehidupan masyarakat. Hal ini
biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan
pada masalah-masalah yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Berikut ini yang merupakan contoh proses
pertumbuhan lembaga sosial tersebut adalah
….
A. Sistem barter
B. Perusahaan dagang
C. Sindikat kejahatan
D. Lembaga pendidikan
E. Lembaga perkawinan
42. Masyarakat
Pekalongan
mayoritas
bermata pencaharian membuat batik, yang
dipasarkan, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa
fungsi lembaga ekonomi adalah ….
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A.
B.
C.
D.
E.

Meningkatkan kesejahteraan pembatik
Mengurangi pengangguran warga
Mengatur cara mengisi waktu luang
Memberdayakan pedagang batik
Mewariskan keterampilan membatik

43. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Ditulis dalam kalimat pernyataan
(2) Memiliki satu variabel penelitian
(3) Jelas, singkat, dan tepat
(4) Mempunyai kegunaan praktis
(5) Menunjukkan isi penelitian
Hal-hal yang berkaitan dengan penulisan
judul yang baik ditunjukkan 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)
44. Sebuah judul penelitian: “Pandangan Anak
Jalanan Tentang Sekolah Formal”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendapatkan
informasi secara langsung dan rinci mengenai
pandangan mereka tentang pendidikan
melalui sekolah formal. Dari judul penelitian
dan tujuannya maka penelitiannya merujuk
pada jenis ….
A. Eksperimen
B. Histori
C. Survei
D. Komparatif
E. Korelasi
45. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini!
(1) Memberikan tanda tertentu pada data
(2) Menyederhanakan jawaban responden
(3) Memberi simbol jawaban responden
Langkah-langkah pengolahan data di atas
termasuk dalam tahapan ….
A. editing
B. coding
C. tabulasi data
D. analisis data
E. organisasi data

46. Seorang mahasiswa melakukan penelitian
di suatu sekolah dengan sampel dari kelas
X sebanyak 25 siswa, kelas XI sebanyak
25 siswa, dan kelas XII sebanyak 50 siswa,
karena jumlah siswa kelas XII dua kali lebih
banyak dari siswa kelas X dan XI. Sampel
yang digunakan dalam penelitian tersebut
adalah ….
A. random sampling
B. area sampling
C. stratified sampling
D. proportional sampling
E. cluster sampling
47. Data nilai pelajaran siswa kelas XII SMA
Nilai Siswa

Frekuensi

9

5

8

10

7

20

6

4

5

2

4
3
Modus = 7
Berdasarkan data pada tabel di atas dapat
diinterpretasikan bahwa ….
A. Sedikit siswa yang mendapatkan nilai 7
B. Siswa yang bernilai 7 paling banyak
C. Nilai yang termasuk sedang adalah 7
D. Nilai tertinggi yang diperoleh mencapai
7
E. Nilai batas ketuntasan adalah 7
48. Siswa mewawancarai para pedagang di pasar
dalam rangka pengumpulan data tentang tata
kelola distribusi beras. Pengumpulan data
dengan metode tersebut memiliki kelebihan
yaitu ….
A. Mempersingkat waktu yang diperlukan
untuk meneliti
B. Merekam seluruh kejadian yang terjadi
saat penelitian
C. Memperoleh data yang rinci dan personal
dari responden
D. Memudahkan pengolahan data yang
telah dikumpulkan
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E.

Meningkatkan kualitas data primer yang
diperoleh peneliti

49. Peneliti harus membuat laporan hasil
penelitian secara sistematis dalam bentuk
karya tulis yang harus dipublikasikan kepada
masyarakat. Bagi masyarakat, laporan
tersebut sangat bermanfaat untuk ….
A. Menambah pengalaman meneliti
B. Menjadi motivasi dalam kegiatan peneliti
C. Sebagai landasan untuk berpikir ilmiah
D. Memperoleh informasi yang ilmiah
E. Memecahkan masalah dalam masyarakat
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50. Isi laporan penelitian terdiri atas beberapa
bab, di antaranya adalah bab pendahuluan.
Adapun kegunaan dari bab tersebut antara
lain ….
A. Memaparkan tentang permasalahan
serta alasan penelitian dilakukan
B. Sebagai bahan bagi peneliti untuk menilai
dan menyempurnakannya
C. Sebagai kesimpulan akhir yang ditarik
dari analisa yang telah dilakukan
D. Menyampaikan ucapan terima kasih
kepada berbagai pihak yang telah
membantu
E. Menerangkan tentang subjek, objek,
metode, dan teknik pengumpulan data
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