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1. Ryana adalah seorang siswi SMA Negeri di Gresik yang sedang melakukan penelitian terkait fenomena sosial 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Gresik dengan pokok masalah yang diambil adalah kekerasan 

dalam rumah tangga. Ryana melakukan penelitian dengan pembuktian data dan fakta aktual pada masalah 

kekerasan dalam rumah tangga. Ciri-ciri dan sifat sosiologi yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah ... . 

A. sosiologi bersifat etis 

B. sosiologi bersifat nonetis 

C. sosiologi bersifat teoritis 

D. sosiologi bersifat empiris 

E. sosiologi bersifat kumulatif 

 

2. William adalah seorang mahasiswa semester akhir di sebuah universitas terkemuka di kota Malang. William 

sebagai mahasiswa semester akhir menulis laporan skripsi dimana dia mengambil judul penelitian sosiologi 

mengenai perilaku menyimpang masyarakat kota Malang dari tahun 2012-2015. Metode yang sosiologi sesuai 

untuk penelitian sosiologi William dalam skripsinya adalah ... . 

A. metode empiris 

B. metode historis 

C. metode deduktif 

D. metode komparatif 

E. metode rasionalitas 

 

3. Metode dalam penelitian sosiologi terdiri atas beberapa macam. Salah satu metode penelitian sosiologi adalah 

metode retrospektif. Ciri-ciri metode retrospektif adalah ... . 

A. penelitian yang meliputi gejala yang luas pada suatu saat 

B. meneliti fenomena yang sama dalam jangka waktu tertentu 

C. mempelajari masalah sosial dengan melihat sejarah masa lalu 

D. penelitian pada fenomena yang sama dimulai dari masa kini hingga masa depan 

E. mempelajari masa lalu dengan melihat masa sekarang dengan mempelajari catatan-catatan 

 

4. Prof. Notonegoro membagi nilai sosial atas beberapa macam yang mana dalam pembagiannya terdapat nilai 

yang sesuai jasmani, sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sesuai dengan psikologis manusia. Nilai/ 

segala sesuatu yang berguna untuk memenuhi dan mengadakan kegiatan (aktivitas) bagi manusia adalah... . 

A. nilai kebenaran 

B. nilai material 

C. nilai estetika 

D. nilai moral 

E. nilai vital 

 

5. Syahrini adalah salah satu selebritis Indonesia yang menjadi trend center berbusana dan berpenampilan baik 

dari pakaian dan model rambut. Rini merupakan salah satu fans Syahrini yang sering meniru cara berpakaian 

dan berpenampilan ala Syahrini. Perbuatan yang dilakukan Rini dalam meniru Syahrini menurut hal-hal yang 

terdapat dalam norma adalah ... . 

A. norma kebiasaan 

B. norma hukum 

C. tata kelakuan 

D. adat istiadat 

E. norma mode 

 

6. Aturan-aturan yang memiliki sumber dari hasil pergaulan hidup di masyarakat tertentu di suatu wilayah yang 

dianggap baik, benar dan sesuai untuk mengatur hidup di masyarakat adalah ... . 

A. norma sosial 

B. norma hukum 

C. norma agama 

D. norma kesopanan 

E. norma kesusilaan 
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7. Rena dan Roni adalah sahabat lama yang mulai berteman sejak kecil. Keduanya terpisah karena ayah Rena 

harus bekerja di perusahaan kelapa sawit terbesar di Malaysia. Setelah 10 tahun terpisah, keduanya bertemu 

lagi di bangku kuliah yang tidak sengaja berada dalam satu kelas yang sama jurusan yang sama. Keduanya 

bertemu dan saling berjabat tangan. Roni mentraktir Rena dan ingin tahu kabar sahabat kecilnya yang telah 

lama tidak bertemu dengan saling berbincang-bincang. Bentuk kontak sosial yang dilakukan oleh Rena dan 

Roni adalah ... . 

A. kontak tersier 

B. kontak primer 

C. kontak sekunder 

D. kontak informasi 

E. kontak persahabatan 
 

8. OSIS, BEM, PDI Perjuangan, dan PAN adalah wujud hubungan antara individu dengan individu dan antara 

kelompok dengan kelompok lain. Hubungan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Contoh dari hubungan tersebut yang termasuk dalam bentuk-bentuk interaksi sosial 

adalah ... . 

A. kontravensi 

B. akomodasi 

C. kerja sama 

D. asimilasi 

E. konflik 
 

9. Interaksi sosial terdiri atas proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses disosiatif adalah proses interaksi yang 

menghasilkan kegiatan dan dampak negatif. Proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat dimana individu-

individu atau kelompok saling bersaing dengan cara terbuka dan adil. Contoh dari proses disosiatif yang ada 

di masyarakat yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah ... . 

A. kontravensi 

B. kompetisi 

C. konflik 

D. mediasi 

E. arbritasi 
 

10. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas 

ayah, ibu anak, dan kerabat lainnya. Keluarga memiliki beberapa fungsi yang bersifat secara umum. Fungsi 

keluarga dimana keluarga dapat sebagai pengawasan tindakan-tindakan semua anggota keluarga (pengontrol). 

Fungsi keluarga berdasarkan pernyataan tersebut adalah ... . 

A. sosialisasi 

B. reproduksi 

C. pemeliharaan 

D. kontrol sosial 

E. pengaturan seksual 
 

11. Media sosialisasi yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi. iklan yang 

ada di televisi yang sering muncul dan dapat menarik hati konsumen sehingga gaya hidup dan pola konsumsi 

masyarakat berubah. Media sosialisasi berdasarkan penjelasan tersebut adalah ... . 

A. sekolah 

B. keluarga 

C. masyarakat 

D. media massa 

E. lingkungan kerja 
 

12. Sosialisasi memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan di masyarakat baik berupa pengaruh positif 

dan pengaruh negatif. Contoh dari pengaruh negatif sosialisasi dengan cara represif adalah ... . 

A. anak semakin disiplin 

B. inkultirasi kebudayaan 

C. terhambatnya kepribadian anak 

D. anak patuh terhadap perintah orang tua 

E. perkembangan pola pokir anak yang signifikan 
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13. Yura adalah anak perempuan pertama yang lahir dari keluarga Broken Home yang sejak kecil telah ikut nenek 

dan kakeknya. Seiring tumbuhnya Yura menjadi dewasa, Yura mengalami perubahan perilaku menjadi lebih 

pria dalam berpenampilan dan bersikap. Perilaku yang yang dialami Yura adalah ... . 

A. interaktif 

B. peringatan 

C. enkulturasi 

D. konformitas 

E. nonkonformitas 

 

14. Maraknya persebaran Miras dan Psikotropika di masyarakat dapat mengakibatkan banyak kaum remaja 

mengkonsumsinya. Jenis penyimpangan sosial berdasarkan kasus tersebut jika dilihat dari sikap toleransi 

masyarakat adalah... . 

A. adat-istiadat 

B. kelompok 

C. sekunder 

D. negatif 

E. mode 

 

15. Qomariah adalah seorang gadis yang pandai sejak TK hingga saat ini di SMA masih tetap pandai. Qomariah 

bercita-cita menjadi seorang Astronot dan bekerja di stasiun antariksa NASA. Setelah lulus SMA, Qomariah 

melanjutkan studi ke luar negeri mencoba mencari beasiswa ke lembaga penerbangan NASA dan akhirnya 

Qomariah diterima sebagai calon Astronot dengan masa pendidikan 5 tahun. Di desa Qomariah, seorang 

Astronot masih menjadi hal yang tabu jika yang terpilih adalah seorang perempuan karena Astronot dianggap 

sebagai pekerjaan laik-laki. Jenis penyimpangan yang dilakukan oleh Qomariah adalah ... . 

A. penyimpangan sekunder 

B. penyimpangan negatif 

C. penyimpangan positif 

D. penyimpangan primer 

E. penyimpangan tersier 

 

16. Pengendalian sosial merupakan berbagai cara dan proses serta tindakan yang dilakukan dan ditempuh 

individu, kelompok atau masyarakat sehingga semuanya dapat bertindak, berbuat dan berperilaku sesuai 

dengan harapan individu, kelompok, atau masyarakat. Sifat pengendalian yang ada di masyarakat juga 

berbagai macam. Cara pengendalian sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Cara 

pengendalian sosial yang dilakukan dengan penanaman norma-norma yang ada secara rutin dengan harapan 

dapat membudaya serta menjadi kebiasaan adalah ... . 

A. kompulsif 

B. normatif 

C. persuasif 

D. kurasif 

E. pervasi 

 

17. Gardela merupakan siswa kelas XII IPS yang memiliki kebiasaan meninggalkan kelas dan memilih berdiam 

diri di kantin untuk makan atau jajan. Karena sudah dianggap berlebihan oleh pihak sekolah maka sekolah 

melakukan skorsing yang menjadi sanksi akibat kebiasaan Gardela. Jenis pengendalian sosial atas tindakan 

sekolah kepada Gardela yang senang membolos adalah ... . 

A. akomodatif 

B. destruktif 

C. preventif 

D. asosiatif 

E. represif 
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18. Cara dan solusi yang dilakukan kelompok atau masyarakat untuk setiap anggotanya mematuhi dan mentaati 

peraturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah ... . 

A. hukum sosial 

B. interaksi sosial 

C. sosialisasi sosial 

D. pengendalian sosial 

E. penyimpangan sosial 

 

19. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciri khas dari sifat pelapisansosial yang ada pada gambar di atas adalah... . 

A. mobilitas terjadi secara terbatas 

B. mobilitas berlangsung maksimal 

C. terjadinya pencampuran mobilitas 

D. tingkat keaktifan mobilitas sangat tinggi 

E. adanya kemungkinan besar mobilitas terjadi 

 

20. Stratifikasi sosial yang ada di masyarakat memiliki fungsi dan tujuan yang disesuaikan dengan sifat stratifikasi 

sosial. Fungsi stratifikasi sosial yang berkaitan dengan sifat stratifikasi yang dianut oleh suatu masyarakat 

adalah ... . 

A. solidaritas antaranggota kelompok 

B. mudah sulitnya bertukar kedudukan 

C. distribusi hak istimewa yang objektif 

D. simbol status yang mencerminkan kepribadian 

E. sistem pertanggaan yang dibuat anggota masyarakat 

 

21. Konflik yang ada di masyarakat terbagi atas beberapa bentuk dengan berbagai macam faktor pendukung dan 

pemicu terjadinya konflik. Konflik yang tejadi pada suatu lembaga organisasi yang tujuannya menghambat 

tercapainya tujuan organisasi dengan sifat konflik destruktif adalah ... .  

A. konflik hierarki 

B. konflik diagonal 

C. konflik horizontal 

D. konflik pertahanan 

E. konflik disfungsional 

 

22. Pemilukada Jakarta diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh 

berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Para partai politik terus gencar melakukan kampanye untuk 

mempromosikan paslon mereka dengan program kerja unggulan masing-masing. Kampanye terus dilakukan 

untuk menarik suara pemilih yang pada akhirnya membuat paslon yang mereka usung memenangkan 

pemilukada. Bentuk konflik yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah ... . 

A. konflik politik 

B. konflik budaya 

C. konflik religius 

D. konflik ekonomi 

E. konflik HANKAM 
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23. Akomodasi merupakan upaya peredaman dan penyelesaian konflik. Bentuk akomodasi yang ada di 

masyarakat bervariasi dan bermacam-macam. Bentuk akomodasi yang berarti penghentian permusuhan 

dengan melibatkan pihak ketiga dan kedua pihak menyetujuinya adalah ... .  

A. arbitrasi 

B. konsiliasi 

C. stalemate 

D. kompromi 

E. adjudication 

 

24. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk mobilitas sosial berdasarkan gambar di atas adalah ... . 

A. mobilitas vertikal 

B. mobilitas campuran 

C. mobilitas horizontal 

D. mobilitas intergenerasi 

E. mobilitas intragenerasi 

 

25. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dari status yang satu ke status yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk mobilitas sosial yang ada di 

masyarakat terdiri atas beberapa macam. Bentuk perpindahan sosial dari kedudukan sosial yang satu 

mengarah kepada kedudukan sosial yang lain secara bergerak keatas adalah ... .  

A. mobilitas vertikal 

B. mobilitas horizontal 

C. mobilitas gabungan 

D. mobilitas intergenerasi 

E. mobilitas intragenerasi 

 

26. Mobilitas yang berarti perpindahanmemberi dampak dan pengaruh berupa pengaruh positif dan pengaruh 

negatif. Yang termasuk pengaruh negatif adalah ... . 

A. kesempatan untuk mencapai tujuan hidup 

B. terjadinya pola tumbuh masyarakat sejahtera 

C. adanya pengisian jabatan sesuai kemampuan 

D. adanya pengembangan sikap dan kepribadian 

E. munculnya ketegangan dan kerenggangan sosial 

 

27. Masyarakat majemuk terbagi atas beberapa kategori yang ada di masyarakat. Masyarakat majemuk yang 

tingkat kompetisinya tidak berimbang dimana golongan/ kelompok yang mempunyai jumlah besar 

mendominasi dalam suatu kompetisi terhadap kelompok lain yang jumlahnya kecil. Kategori masyarakat 

majemuk berdasarkan penjelasan tersebut adalah... . 

A. masyarakat majemuk kompetisi seimbang 

B. masyarakat majemuk mayoritas dominan 

C. masyarakat majemuk minoritas dominan 

D. masyarakat majemuk fragmentasi 

E. masyarakat majemuk pluralisme 
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28. Kelompok sosial yang ada di masyarakat terdiri atas beberapa bentuk kelompok sosial. Bentuk kelompok sosial 

yang memiliki ciri-ciri struktur sosial bersifat mekanis dengan hubungan sosial berdasarkan ikatan timbal-balik 

adalah ... . 

A. gemeinschaft 

B. gesselschaft 

C. community 

D. society 

E. crowd 

 

29. Kelompok kekerabatan ada yang didasarkan pada garis keturunan di dalam suatu keluarga. kelompok 

kekerabatan yang menarik garis keturunan yang berasal dari pihak wanita atau ibu adalah ... . 

A. parental 

B. patrilineal 

C. matrilineal 

D. fatherineal 

E. motherineal 

 

30. Agama merupakan sistem terpadu yang membahas mengenai kepercayaan dan praktek yang berhubungan 

dengan hal yang suci. Tokoh yang mengemukakan pengertian tersebut adalah ... . 

A. Biersted 

B. Ariyono S 

C. A. L Kroeber 

D. F. J Bluenback 

E. Emile Purkheim 

 

31. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah mengadakan Pekan Imuninasi Nasional 

(PIN) sehingga dapat mengurangi angka kematian anak-anak akibat polio. Jenis perubahan sosial pada contoh 

kasus tersebut adalah … . 

A. kecil 

B. evolusi 

C. revolusi 

D. direncanakan 

E. tidak direncanakan 

 

32. Ledakan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia berdampak negatif pada kondisi sosial dan ekonomi. 

Kebutuhan masyarakat yang mencakup sandang, pangan, dan papan semakin meningkat. Tingkat kemiskinan 

pun semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial berdasarkan contoh tersebut adalah … . 

A. penemuan baru 

B. lingkungan alam 

C. kondisi demografi 

D. konflik penduduk 

E. kondisi politik yang tidak stabil 

 

33. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1) kontak dengan kebudayaan luar 

(2) prasangka negatif pada hal-hal baru 

(3) sikap masayarakat masih tradisional 

(4) komposisi masyarakat yang heterogen 

 

Faktor yang menghambat perubahan sosial adalah … 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 
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34. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Gambar di atas menunjukkan proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan gambar, pola 

perubahan sosialnya adalah … . 

A. siklus 

B. linear 

C. regresif 

D. progresif 

E. revolusioner  

 

35. Perubahan sosial yang terjadi tidak semuanya berjalan dengan proses sama. Perbedaan proses perubahan 

sosial di beberapa masyarakat atau daerah akan menimbulkan gejala sosial yang disebut dengan cultural lag. 

Dampak yang akan muncul dari adanya cultural lag tersebut adalah … . 

A. timbulnya disintegrasi sosial 

B. meningkatnya kestabilan politik 

C. melemahnya ekonomi masyarakat 

D. meningkatnya kreativitas individu 

E. memudarnya nilai dan norma di masyarakat 

 

36. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antarnegara yang begitu jauh tidak lagi menjadi 

penghalang untuk saling berhubungan. Berbagai peristiwa di belawan bumi manapun dapat diketahui dengan 

mudah sehingga dapat menambah wawasan masyarakat. Faktor pendorong globalisasi sesuai ilustrasi tersebut 

adalah … . 

A. ketersediaan modal yang besar 

B. perdagangan bebas antarnegara 

C. sistem masyarakat yang tertutup 

D. peningkatan perekonomian dunia 

E. kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

 

37. Di era globalisasi, masyarakat mudah menjangkau dan memenuhi kebutuhannya ditambah lagi saat ini tengah 

marak aplikasi belanja online baik dalam maupun luar negeri. Dampak negatif yang terjadi adalah … . 

A. harga produk luar lebih murah 

B. memperluas pemasaran produk  

C. meningkatkan budaya konsumerisme 

D. meningkatkan kualitas produk luar negeri 

E. meningkatkan persaingan dengan produk luar negeri 

 

38. Berdasarkan fungsinya terdapat lembaga sosial yang bertugas mengawasi jalannya adat istiadat dalam 

kehidupan masyarakat contohnya lembaga hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Tipe 

lembaga sosial sesuai dengan deskripsi tersebut adalah … . 

A. subsidiary institution 

B. regulative institution 

C. operative institution 

D. restricted institution 

E. crescive institution 
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39. Sebagai wahana sosialisasi yang utama, keluarga sangat berperan penting dalam penanaman nilai dan norma 

sosial. Orang tua dalam suatu keluarga diharapkan mampu mengajarkan anaknya agar tidak berperilaku 

menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi lembaga keluarga adalah … . 

A. menanamkan sikap tanggung jawab 

B. memberikan kasih sayang dan perhatian 

C. membentuk kepribadian anggota keluarga 

D. memenuhi kebutuhan hidup antaranggota 

E. menyiapkan anggota untuk terjun dalam masyarakat 

 

40. Saat ini budaya luar sangat mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat. Matapelajaran seni budaya pada 

kurikulum pendidikan diharapkan mampu menjaga keutuhan budaya bangsa agar tidak luntur oleh budaya 

luar. Fungsi lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah … . 

A. mewariskan kebudayaan bangsa 

B. menciptakan keteraturan sosial 

C. meningkatkan nasionalisme 

D. menjaga integrasi nasional 

E. mencegah westernisasi 

 

41. Manusia tidak pernah lepas dari permasalahan. Seorang pemuka agama selalu mengingatkan pemeluk agama 

agar senantiasa bersabar dalam menghadapi permasalahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, fungsi lembaga 

agama adalah … . 

A. menjaga keharmonisan antarumat beragama 

B. memberi pandangan dalam bermasyarakat 

C. meningkat kualitas manusia 

D. pedoman ritual keagamaan 

E. memberi pedoman hidup 

 

42. Seorang peneliti ingin mengkaji suatu fenomena sosial. Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai 

fenomena tersebut. Ia memaparkan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh. Berdasarkan tujuan peneliti 

diketahui bahwa jenis penelitiannya adalah … 

A. survey 

B. deskriptif 

C. komparatif 

D. eksploratif 

E. eksperimen 

 

43. Ketika akan mengadakan suatu penelitian, peneliti terlebih dahulu harus menentukan topik penelitian. Ada 

beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan topik penelitian. Peneliti harus 

mempertimbangkan arti penting penelitian yang akan akan dilakukan. Tujuan hal tersebut adalah … . 

A. menghasilkan keuntungan material 

B. memudahkan perizinan penelitian 

C. peneliti memperoleh penghargaan 

D. bermanfaat bagi masyarakat  

E. menarik minat masyarakat 

 

44. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga barang lainnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka 

kemiskinan. Jika seorang peneliti ingin mengadakan penelitian tentang masalah tersebut maka rumusan 

masalah yang sesuai adalah …. . 

A. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan masyarakat? 

B. Bagaimana kondisi perekonomian negara setelah menaikkan harga BBM? 

C. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kenaikan harga BBM? 

D. Bagaimana upaya masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM?  

E. Apa penyebab tingkat kemiskinan meningkat? 
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45. Wanda ingin meneliti tingkat komsumtif masyarakat suatu daerah setelah dibangun sebuah pusat 

perbelanjaan. Ia mengambil sampel dari masyarakat golongan atas, menengah, dan bawah. Berdasarkan 

deskripsi tersebut maka pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah … . 

A. stratified sampling 

B. random sampling 

C. cluster sampling 

D. quota sampling 

E. area sampling 
 

46. Perhatikan ciri-ciri instrumen penelitian berikut ini! 

(1) tidak dapat dijangkau oleh responden yang buta aksara 

(2) responden susah memilih jawaban yang telah tersedia 

(3) sangat bergantung pada kepekaan peneliti 

(4) kebenaran jawaban tidak berlaku mutlak 

(5) banyak memakan waktu dan biaya 
 

Yang termasuk kelemahan teknik wawancara adalah … . 

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

B. (1), (3), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (4), dan (5) 

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

47. Tabel Hasil Try Out Sosiologi Kelas XII IPS 

Dari tabel di atas, kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan mean adalah … . 

A. nilai tertinggi 74,7 

B. nilai rata-rata 74,7 

C. paling banyak nilai 74,7 

D. batas ketuntasan siswa 74,7 

E. nilai terendah yang harus dicapai 74,7 

 

Nilai f 

60 5 

70 10 

80 11 

90 4 

Mean = 74,7 
 

 

48. Perhatikan langkah pengolahan data berikut! 

1) menyederhanakan jawaban responden 

2) memberi tanda atau simbol pada jawaban responden 
 

Tahap pengolahan data yang sesuai dengan langkah-langkah di atas adalah … . 

A. coding 

B. editing 

C. tabulasi data 

D. analisis data 

E. manipulasi data 
 

49. Fauzi dan Fauzan ingin mengadakan penelitian tentang dampak penggusuran kampung nelayan di Jakarta. 

Mereka mengumpulkan data dengan cara mengkaji informasi dari koran dan media elektronik. Berdasarkan 

cara memperolehnya, jenis data tersebut adalah … . 

A. primer 

B. random 

C. sekunder 

D. kuantitatif 

E. eksploratif 
 

50. Berdasarkan sistematika laporan penelitian kuantitatif, dalam bagian metodologi penelitian harus 

dicantumkan teknik pengambilan sampel. Isi dari bagian tersebut adalah … 

A. penjelasan seluruh proses penelitian 

B. menguraikan sistematika penelitian secara singkat 

C. adanya uraian data yang diperoleh selama penelitian 

D. jumlah responden yang dipilih dalam penelitian 

E. penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian 


