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1. Perhatikan pernyataan berikut! 
  (1) Masyarakat terbagi menjadi miskin, sedang dan kaya 
  (2) Dimensi masa lampau, saat ini dan yang akan datang 
  (3) Perubahan diawali dari diri sendiri, kelompok dan masyarakat 
  (4) Gerakan masyarakat berawal dari konflik dan kepentingan 
  (5) Interaksi yang dibangun dalam kehidupan masyarakat 
 
  Yang termasuk kajian sosiologi bersifat kategoris adalah..... 

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

 
2.  Sosiolog dapat memberikan sumbangan berkaitan dengan cara kerja 

yang  sistematis dalam suatu penelitian sosial maupun pemecahan 
masalah sosial, sehingga dapat menciapai tujuan sesuai dengan harapan 
masyarakat. Dalam hal ini sosiologi berfungsi sebagai.... 
A. Penyedia data lapangan 
B. Perencana pembangunan 
C. Pelaksanaan pembangun 

  D. Penganalisa masalah sosial 
  E. Penentu kebijakan pemerintah 
 
3. Perhatikan perilaku berikut ! 
   (1) Mematuhi aturan lalu lintas ketika berkendaraan 
   (2) Menunaikan ibadah dalam ajaran agama 
   (3) Wajib membayar pajak penghasilan 
   (4) Berlaku sopan terhadap orang lain 
   (5) Bersedia menjadi saksi di pengadilan 
    
  Contoh di atas yang terkait dengan norma hukum 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)   
 

4. Kondisi yang aman dari ancaman pihak luar, dinamis dan teratur dalam 
menjalani kehidupan dimana setiap individu bertindak sesuai hak dan 
kewajibannya, merupakan unsur-unsur terwujudnya.... 
A. Interaksi sosial 
B. Integrasi sosial 
C. Keajegan sosial 
D. Dinamika sosial 
E.   Keteraturan sosial  
 

5. Nina selalu mencium tangan ayah dan ibunya sebelum dan sesudah 
bepergian. Nina juga hormat kepada orang yang lebih tua. Contoh 
tersebut merupakan bagian dari tujuan sosialisasi yaitu.... 
A.   Menerapkan nilai dan norma yang diharapkan masyarakat luas 
B.   Menjaga kewibawaan keluarga sebagai pembentuk kepribadian 
C.   Membentuk kepribadian anak sesuai dengan harapan orang tua 
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D.   Menciptakan generasi muda yang selalu menghormati orang tua 
E.   Menjadikan anak patuh pada orang tua dan orang yang lebih tua  
 

6. Akbar berusia 3 tahun sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. 
Ia berperan sebagai dokter gigi sementara teman yang lain menjadi 
pasiennya. Tahap pembentukan kepribadian bagi Akbar termasuk pada.... 
A. Generalized others 
B. Significant others 
C. Personality stage 
D. Game stage 
E.   Play stage   
 

7. Ardi yang dulunya berambut hitam tiba tiba mengubah warna rambutnya 
menjadi pirang. Tindakan Ardi tersebut dilakukan setelah sering melihat 
artis idolanya di televisi yang juga berambut pirang. Agen sosialisasi 
kasus tersebut adalah.... 
A. Keluarga besar 
B. Teman bermain 
C. Sekolah formal 
D. Lingkungan kerja 
E.  Media massa   
 

8. Komandan upacara memberi aba-aba kepada peserta upacara dan 
dipatuhi 
   Sehingga terjadi interaksi sosial yang baik. Ciri yang sangat menonjol 

dalam contoh interaksi tersebut adalah.... 
A. Pasukan upacara yang baik 
B. Tata terib upacara bendera 
C. Waktu dilaksanakan upacara 
D. Komandan yang tegas 
E.   terjadinya komunikasi   
 

9. Pergantian elit di perusahaan berdampak pada pergantian pola 
kepemimpinan yang membuat karyawan harus menerima unsur-unsur 
baru. Dalam proses penerimaan terjadi penyesuaian sikap yang harus 
dimaklumi meskipun terkadang bertentangan dengan kepribadian. 
Interaksi pimpinan tersebut merupakan proses asosiatif yang berbentuk.... 
A. Koersi 
B. Koalisi 
C.   Kooptasi 
D.   Kontrovensi 
E.   kontravensi  
 

10. Perhatikan pernyataan berikut ! 
(1) Pengendara bermotor memasuki jalur yang bukan peruntukannya 
(2) Kesalahan membaca rambu mengakibatkan kecelakaan di jalan 

raya 
(3) banyaknya pelanggar dengan menerobos lampu merah di 

perempatan 
(4) perilaku aparat mengurai kemacetan akibat padatnya kendaraan 

bermotor 
(5) maraknya makelar tiket penumpang saat masa liburan dan lebaran 
 
Yang merupakan tindakan penyimpangan diakibatkan oleh hukum yang 
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tidak tegas dan konsisten 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) 
 

11.  Koruptor yang berhasil dipenjarakan oleh KPK semakin banyak. 
Diantara para pelaku merupakan orang pandai yang sangat paham 
dengan hukum dan merupakan pejabat publik dengan kedudukan yang 
tinggi. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para intelektual 
tersebut termasuk.... 
A.  Penyimpangan primer 
B.  Penyimpangan sekunder 
C.  Kejahatan kerah putih 
D.  Kejahatan kerah biru 
E.  Kejahatan individual   
 

12. KPK berupaya mengatasi perilaku korupsi yang membudaya di kalangan 
elit dengan memberikan seragam khusus bagi tahanan tersangka 
korupsi. Fungsi pengendalian sosial tersebut bagi masyarakat luas 
maupun pelaku adalah.... 
A.   Memberikan rasa malu serta efek jera 
B.   Menciptakan keteraturan bermasyarakat 
C.   Memberikan apresiasi pada prestasi KPK 
D.   Mempermudah mengidentifikasikan jenis kejahatan 
E.   Membedakan antara tahanan kelas atas dan kelas bawah 
 

13.  Jajaran kepolisian Polda Jawa Barat melakukan sosialisasi tata tertib 
dan peraturan berlalu lintas kepada warga sebelum mengikuti ujian 
untuk mendapatkan surat ijin mengemudi. Tindakan tersebut 
merupakan bentuk pengendalian sosial berupa.... 
A.  Lisan 
B.  Tertulis 
C.  Himbauan 
D.  Teguran 
E.  Desas-desus 
 

14. Sesuai dengan tujuan kepolisian dalam hal mewujudkan keamanan 
lingkungan, seorang polisi memberhentikan dan memeriksa 
kelengkapan kendaraan. Hal ini dilakukan untuk menindak para 
pengemudi yang melanggar peraturan. Model pengendalian sosial yang 
dilakukan tersebut bersifat.... 
A.  Represif 
B.  Preventif 
C.  Progresif 
D.  Persuasif 
E.  Kooperatif 
 

15.  Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang 
kepala rumah tangga terhadap istri dan anak dilaporkan pada pihak 
berwajib. Pihak yang berwenang menangkap pelaku adalah.... 
A.  Komisi nasional 
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B.  Warga setempat 
C.  Rt/Rw setempat 
D.  Tokoh masyarakat 
E.  Pihak kepolisian 
 

16.  Penggolongan masyarakat ke dalam ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras 
Negroid, ras Melanesoid dan ras Australoid merupakan bagian dari 
keanekaragaman sosial yang menggunakan parameter.... 
A.  Ciri kebudayaan 
B.  Ciri ritual 
C.  Ciri fisik 
D.  Status sosial 
E.  Peran sosial 
 

17.  Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
             
                                  Petani Pemilik                       
 
 
                         Petani Penyewa 
 
  
                                         Petani Pekerja                  
 
 
 
 Dasar stratifikasi sosial pada gambar tersebut adalah..... 

A. Senioritas jabatan 
B. Kehormatan diri 
C.   Pemilikan tanah 
D.   Ketrampilan kerja 
E.   Pendidikan profesi 

 
18. Perhatikan gambar berikut  ! 

 
         
 
 
 
 
 
 
       Keterangan : 
       A   = kelompok Sunda,Petani,Islam 
       B   = Kelompok Flores, pedagang, Katolik 
 
       Strukutur majemuk di atas berpotensi terjadinya.... 
       A.  Asimilasi spesifikasi pekerjaan 
       B.  Konsolidasi berdasarkan identitas 
       C.  Adaptasi perbedaan pendapat 
       D.  Interseksi sosial antaraetnis 
       E.  Akulturasi adanya agama 

 

    A 
     

     B 
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 19. Konflik yang terjadi antara warga desa yang terkena dampak dengan 
pengusaha pada  luapan lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur masih 
terjadi berkaitan dengan proses ganti rugi lingkungan fisik dan sosial 
yang hilang. Latar belakang munculnya perseteruan tersebut yang 
berlangsung lama belum menemukan jalan keluar disebabkan oleh.... 

    A.  Perbedaan kepentingan antara warga dan pengusaha 
    B.  Ulah manusia yang tidak mengindahkan tekhnologi 
    C.  Bencana alam yang memicu terjadinya sosial konflik 
    D.  Bencana alam yang mempengaruhi kondisi psikologi 
    E.  Perubahan kebudayaan dapat disebabkan oleh bencana alam 
 
20. Tarik ulur peran dalam penanganan kasus korupsi antara KPK dan 

kepolisian semakin lama tidak bisa dihindari. Konflik tersebut 
menyebabkan Presiden terlibat untuk mengatur kewenangan 
masing-masing lembaga. Langkah tepat yang diambil Presiden untuk 
mengatasi konflik tersebut adalah.... 

        A.  Ajudikasi 
        B.  Mediasi 
        C.  Arbitrase 
        D.  Koersi 
        E.  Konsiliasi 
 

21. Tika ingin mencari pekerjaan di ibu kota sesuai dengan pendidikannya. 
Tetapi ia kesulitan karena tidak ada lowongan kerja yang sesuai. Ia 
menerima pekerjaan sebagai buruh kasar, meskipun di desa. Tika 
adalah anak orang kaya dan terpandang. Bentuk mobilitas yang dialami 
Tika adalah.... 

        A.  Vertikal naik 
        B.  Vertikal turun 
        C.  Horizontal geografi 
        D.  Antargenerasi naik 
        E.  Antargenerasi turun 
 

22. Raden Bawono seorang mahasiswa yang dibesarkan di lingkungan 
keraton  dan memegang teguh tradisi yang berlaku dalam keluarga. 
Selama di kampus dia merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri 
dengan teman-temannya yang datang dari berbagai latar belakang 
sosial budaya. Dia cenderung membatasi pergaulannya dan tidak 
terlalu aktif dalam organisasi kampus. Dalam contoh kasus tersebut 
terdapat faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial yaitu.... 

        A.  Pembatasan kesempatan 
        B.  Diskriminasi kelas sosial 
        C.  Perbedaan hak dan kewajiban 
        D.  Pengaruh sosialisasi yang kuat 
        E.  Latar belakang ekonomi keluarga  
 

23. Seorang guru yang bertugas di daerah pinggiran kota pindah tugas ke 
sekolah di tengah kota. Mobilitas sosial yang dialami guru tersebut 
menggunakan saluran.... 

        A.  Militer 
        B.  Profesi 
        C.  Ekonomi 
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        D.  Pendidikan 
        E.  Keagamaan 
 
    24. Munculnya elit politik baru yang berkuasa di masa reformasi sekarang ini 

seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat dan 
ketegangan antara elit partai politik. Hal ini berpotensi menimbulkan 
masalah berupa.... 

        A.  Konflik horizontal 
        B.  Kerjasama partai 
        C.  Akomodasi politik 
        D.  Perubahan jabatan 
        E.  Pergantian kewenangan 
 
    25.  Perhatikan beberapa contoh berikut ! 
         (1) orang-orang rekanan berada di tempat kerja 
         (2) suporter sepakbola nasional di stadion 
         (3) anggota klub sains dan matematika 
         (4) orang-orang yang sedang antri tiket bus 
         (5) penonton film animasi 3D di bioskop 
 
         Yang merupakan kelompok sosial dengan kategori 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) 
      
    26. Cara yang tepat untuk membentuk sistem pemerintahan yang kuat pada 

negara yang memiliki rakyat multikultural, yaitu dengan dibentuk koalisi 
etnik. Bentuk konfigurasi pemerintahan yang dimaksud adalah.. 

   
    A. Minoritas dominan 
    B. Fragmentasi sosial 
    C. Komposisi sosial 
    D. Masyarakat majemuk 
    E. Mayoritas dominan 
 
27. Masyarakat daerah pesisir, cenderung memiliki struktur sosial yang 

terbuka,  lebih dinamis dan heterogen. Sedangkan masyarakat yang 
jauh dari pesisir cenderung lebih tertutup, statis dan homogen. 
Kemajemukan atau perbedaan sosial tersebut disebabkan oleh faktor.... 
A.  Kondisi geografis 
B.  Asal keturunan 
C.  Sumber penghidupan 
D.  Tradisi masyarakat 
E.  Penjajahan bangsa asing 
 

28. Dalam masyarakat agraris, petani penggarap ditempatkan pada 
tingkatan yang lebih rendah dibandingkan pemilik tanah. Hubungan 
antara status sosial ekonomi seseorang pada masyarakat tersebut 
dengan derajat sosial lebih banyak ditentukan berdasarkan.... 

        A.  Kepemilikan peralatan tekhnologi pertanian 
        B.  Tingkat pendidikan yang dapat dicapai anaknya 
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        C.  Kepemilikan sawah dan lahan pertanian lainnya 
        D.  Kepemilikan alat pertanian dan kendaraan bermotor 
        E.  Besarnya pendapatan yang diperoleh diluar pertanian 
 

29.  Cita rasa masakan daerah pegunungan banyak memanfaatkan olahan 
buah-buahan. Sementara di pesisir masyarakat cenderung mengolah 
hasil laut sebagai kerupuk dan makanan ringan. Penyebab terjadinya 
kemajemukan cita rasa pada masyarakat tersebut adalah.... 

        A.  Ragam tumbuhan 
        B.  Ketersediaan ikan 
        C.  Profesi masyarakat 
        D.  Warisan masyarakat 
        E.  Letak geografis 

 
30. Perhatikan beberapa tindakan dalam masyarakat berikut! 

1) Menganggap bahwa kelompoknya lebih istimewa daripada 
kelompok lain 

2) Keinginan untuk mempertahankan keutuhan identitas 
kelompoknya  

3) Mempelajari nilai kebudayaan atau pandangan hidup kelomppok 
lain  

4) Keinginan bekerja sama dengan orang-orang dari kelompok lain 
5) Ingin mewujudkan konsensus bersama antarkelompok sosial 
 
Yang sesuai dengan perilaku realitas 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) 

 
31. Perhatikan pernyataan berikut! 

1)  Penggantian rezim orde baru menjadi rezim reformasi 
2)  Konversi minyak tanah ke gas sebagai bahan bakar keluarga 
3)  Krisis keuangan melanda seluruh negara di benua eropa  
4)  Penemuan teknologi dalam mengobati batu ginjal tanpa operasi 
5)  Pencarian korban hilang menggunakan teknologi pengindraan 
 
Yang termasuk perubahan sosial yang direncanakan adalah... 

A.  (1), (2), dan (3) 
B.  (1), (2) dan (4) 
C. (1), (3) dan (5) 
D. (2), (4), dan (5) 
D. (3), (4) dan (5) 
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32. Perhatikan gambar perubahan sosial berikut  
     
                                   Arah Perubahan    
 
 
     

               Modern 
                              

 

 

 

              Tradisional        

 

 

              Primitif 

                                              Waktu 

 

  Dari waktu yang dibutuhkan, perubahan sosial pada gambar diatas 
berlangsung secara...  
A.  Evolusi 
B.  Revolusi 
C.  Di sengaja 
D.  Tidak disengaja 
E.  Berpengaruh besar 

 
33. Pada pemilu sekarang ini masyarakat dapat memilih langsung pemimpin 

yang sesuai dengan harapannya. Hal ini merupakan aplikasi dari 
berfungsinya sistem demokrasi di masyarakat. Dampak positif 
demokratisasi bagi tersalurnya apresiasi masyarakat sesuai wadah 
adalah... 
A. Muncul beragamnya partai politik yang bisa dipilih 
B. Keterlibatan KPU dalam menentukan calon terpilih 
C. Memberikan kebebasan untuk tidak memilih partai  
D.  Kedaulatan negara langsung berada di tangan rakyat  
D. DPR mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari presiden 
 

34. Proses globalisasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga 
membawa ekses seperti perilaku hidup bersenang-senang tanpa 
mempedulikan lingkungan sekitar. Dampak negatif perilaku tersebut 
ditinjau dari sudut sosiologis adalah... 
A.  Memudarnya jati diri keutuhan masyarakat indonesia 
B.  Maraknya penggunaan gadget di kalangan remaja 
C.  Transformasi budaya barat menjadi mainstream publik 
D.  Berkembangnya sifat individualis dalam masyarakat 
E.  Masyarakat mengadopsi budaya barat sebagai gaya hidup  

 
35. Globalisasi memudahkan generasi muda menikmati musik, film, dan 

produk budaya asing lainnya. Hal ini berpotensi runtuhnya budaya luhur 
bangsa yang dilupakan oleh generasi mudanya. Solusi dari gejala ini 
adalah... 
A.  Revitalisasi budaya luhur bangsa sehingga digemari generasi 

muda  
B.  Melarang masuknya budaya luar karena mempengaruhi budaya 

asli 
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C.  Membatasi peluang generasi muda mengakses informasi dari luar 
D.  Membatasi aktivitas organisasi yang bermuatan budaya lokal 
E.  Menyelenggarakan pertukaran pemuda antarbangsa 

 
36. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

1) Pertentangan atau konflik antarkelompok dalam masyarakat 
2) Terjadinya revolusi atau pemberontakan dalam suatu masyarakat 
3) Terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya secara massive 
4) Terlibat perang dengan negara lain yang bersengketa 
5) Perkawinan antarras yang disebut amalgamasi 

 
Yang merupakan faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar 
masyarakat 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. Ketertinggalan bangsa indonesia dibandingkan negara maju di dunia 

merupakan bagian dari tantangan yang harus dihadapi dalam era 
globalisasi saat ini. Pentingnya pembangunan secara menyeluruh 
dianggap mampu menandingi kebesaran bangsa lain. Perubahan 
tatanan ekonomi masyarakat seperti itu menunjukan... 
A.  Pentingnya kualitas sumber daya manusia 
B.  Hilangnya batas kewenangan antar negara 
C.  Melemahnya ekonomi negara berkembang  
D.  Menambah kekuatan ekonomi negara maju 
E.  Menunda perkembanagan nilai ekonomi lokal 

 
38. Lembaga kepolisian diperlukan masyarakat dalam rangka memperoleh 

tatanan kehidupan yang harmoni di antara warga masyarakat. Bila 
terjadi penyimpangan hukum dari anggota masyarakat maka lembaga 
tersebut diharapkan dapat memulihkan pada tatanan yang benar. 
Pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk ... 
A. Mengatur kekuasaan hukum negara 
B.  Memberikan rasa aman dalam kehidupan 
C.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  
D.  Melakukan teror terhadap pelaku kriminal 
E.  Menangkap anggota masyarakat yang menyimpang 

 
39. Operasi pasar dilakukan oleh pemerintah selama bulan ramadhan untuk 

menjamin harga kebutuhan pokok tidak naik. Aktivitas tersebut 
berkaitan dengan tujuan politik tidak naik. Aktivitas tersebut berkaitan 
dengan tujuan politik pemerintah yaitu... 
A. Agar kehidupan masyarakat aman dan damai 
B.  Kewajiban mensejahterakan anggota masyarakat 
C.  Menyatukan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya 
D.  Menjamin barang kebutuhan pokok akan membanjiri pasar 
E.  Memberi sanksi kepada para pedagang yang menaikkan harga 
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40. Dinda terpilih menjadi ketua OSIS. Meskipun menjadi ketua OSIS tidak 
mengurangi tugas pokok Dinda sebagai pelajar, sehingga Dinda tidak 
pernah ketinggalan dalam hal pelajaran. Salah satu fungsi laten 
lembaga pendidikan pada ilustrasi diatas adalah... 
A. Sekolah sebagai sarana menyalurkan kemampuan bakat dan minat 
B. Mempelajari perilaku anggota kelompok agar mampu beradaptasi 
C. Menumbuhkan keterampilan siswa sebagai bekal hidup 

berdemokrasi 
D. Wadah mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah pribadi 
E.  Pengembangan bakat perseorangan dalam organisasi kelompok 

 
41. Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan pada lingkungan keluarga 

(pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal), dan masyarakat 
(pendidikan non formal). Seseorang secara sadar atau tidak, disengaja 
atau tidak, direncanakan atau tidak, memperoleh pengalaman berharga 
dari lingkungannya sejak dini. Pendidikan awal yang diperoleh 
seseorang terjadi di dalam... 
A. Kursus 
B. Sekolah 
C.  Keluarga 
D.  Pertemanan 
E.  Masyarakat 

42. Lembaga ekonomi antara lain memberi pedoman tentang cara 
pengelompokan tenaga kerja, misalnya ada aturan upah minimum bagi 
pegawai, yang ditentukan nilainya sehingga antara majikan dan buruh 
tidak saling merugikan. Hal ini menunjukan fungsi lembaga ekonomi 
untuk... 
A.  Mengatur kategorisasi cara penggajian karyawan/pegawai 
B.  Menjalin hubungan kuat antara majikan dengan pegawai 
C.  Mengatur pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi inflasi 
D.  Melindungi karyawan yang bekerja pada instansi pemerintah 
E.  Mengatur izin dalam membangun usaha di bidang ekonomi  

 
43. Salah satu praktik atau aktifitas politik adalah mempertimbangkan 

berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 
lembaga politik adalah... 
A. Merencanakan dan melaksanakan perilaku sosial  
B. Mengatur lembaga antarindividu dan kelompok 
C. Memenuhi kompleksitas kebutuhan kelompok 
D.  Mengatur proses politik dalam kenegaraan 
D. Mengatur tatanan sosial yang terstruktur 

 
44. Sejumlah mahasiswa dari suatu Universitas melakukan penelitian di 

Pampang (kampung Dayak) untuk mengkaji tentang makna-makna 
simbolik yang masih terus eksis dipertahankan oleh masyarakat adat di 
daerah tersebut. Berdasarkan tempat berlangsungnya, penelitian yang 
dilakukan oleh sejumlah mahasiswa masuk kedalam jenis penelitian... 
A. Historis 
B. Pustaka 
C. Evaluasi 
D. Rekayasa 
E.  Lapangan 
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45. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan 
narkoba di kalangan pelajar kota Balikpapan pada tahun 2010-2011. 
Dari ilustrasi tersebut rumusan masalah penelitian yang tepat yaitu... 
A. Hukuman apa yang layak bagi pelajar yang mengonsumsi narkoba 

di kota Balikpapan? 
B. Pada tahun berapa penelitian mengenai perkembangan aktivitas 

pengguna narkoba dilaksanakan? 
C. Apa usaha pemerintah kota Balikpapan dalam memberantas 

maraknya narkoba? 
D. Mengapa narkoba bisa beredar dikalangan pelajar kota Balikpapan 

tanpa tertangkap oleh aparat? 
E.  Bagaimana peningkatan penggunaan narkoba di tingkat pelajar 

kota Balikpapan? 
 
46. Peneliti mendata masyarakat yang tergolong kelas atas, menengah, dan 

bawah. Masing-masing kelas diambil sampel sebagai responden. 
Tindakan yang dilakukan oleh peneliti tersebut merupakan teknik 
sampling... 

        A.  Random berstrata 
B.  Kelompok 
C.  Bertujuan 
D.  Wilayah 
E.  Kuota 

 
47. Peneliti telah merumuskan masalah dan akan mengumpulkan data 

dengan responden yang jumlahnya sangat banyak sehingga ia 
memutuskan menggunakan kuesioner. Keputusan menggunakan 
kuesioner tersebut ia lakukan dengan mempertimbangkan 
kelebihannya yaitu... 
A. Data yang diperoleh sifatnya lebih rinci dan personal 
B.  Dapat memperoleh data dengan mudah dan cepat 
C.  Pembuatan instrumen cenderung lebih mudah dianalisis 
D.  Mampu merekam perisitiwa secara utuh dan langsung 
E.  Memperoleh data berupa angka yang lebih objektif 

 
48. Data perkembangan Expor non migas 2011: 

 
No 

Bulan Volume 

1 Januari 14.943.4 

2 Februari 14.125.3 

3 Maret 16.749.5 

4 April 16.387.8 

5 Mei 17.801.1 

6 Juni  17.607.7 

7 Juli 17.572.8 

8 Agustus 18.181.4 

9 September 17.543.4 

10 Oktober 16.804.2 

 
 Dari data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa... 

A. Trend kenaikan export selalu tetap setiap bulan 
B. Export non migas cukup rendah bagi devisa negara 
C. Ada enam bulan yang memiliki export lebih tinggi 
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D.  Perkembangan export non migas terjadi fluktuatif 
E.  Export migas tidak perlu diperhatikan karena rendah 

 
49. Perhatikan komponen laporan penelitian berikut! 

1) Daftar pustaka 
2) Daftar tabel 
3) Lampiran 
4) Daftar gambar 
5) Indeks 
 
Yang merupakan bagian penutup laporan penelitian adalah... 
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (3) dan (4) 
C.  (1), (3) dan (5) 
D.  (2), (3) dan (4) 
E.  (2), (3) dan (5) 

 
50. Presentasi laporan hasil penelitian merupakan kegiatan lanjutan sebagai 

tanggung jawab peneliti untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan. 
Dalam presentasi penelitian dihadirkan pihak-pihak terkait disesuaikan 
dengan materi dan kajian dalam penelitian. Kegunaan presentasi 
laporan penelitian tersebut untuk perkembangan keilmuan sosiologi 
adalah... 
A. Memenuhi kebutuhan sesuai keinginan sponsor 
B. Menguji dan memperbaiki teori yang sudah ada 
C. Meningkatkan kompetensi peneliti dalam berfikir 
D.  Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan sosiologi 
E.  Memperbaiki dan meningkatkan potensi akademik  


