TO-2 SANGGAR 15 JAKTIM
SOAL TO UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH (US/UN)
Tahun Pelajaran 20134/2015
Mata Pelajaran : Sosiologi SMA/MA
Kurikulum
: SKL
Kelas/Program : XII IPS
Jumlah soal
: 50 PG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pilihlah satu jawaban yang paling tepat !
1. Beberapa pernyataan terkait ilmu pengetahuan:
(1) Data mengenai kehidupan sosial masyarakat didasari fakta.
(2) Peneliti memilih metode pengumpulan data yang paling mudah.
(3) Hasil penelitian empiris dirumuskan dalam bentuk konsep umum.
(4) Pembahasan gejala sosial menggunakan informasi dari para penguasa.
(5) Setiap gejala sosial dipelajari denngan tidak mempertimbangkan baik-buruk.
Yang tergolong ciri ilmu sosiologi 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)
2. Berdasarkan konstitusi, kebijakan pembangunan nasional harus mengutamakan azas manfaat bagi
masyarakat banyak dan berorientasi pro rakyat. Untuk itu para ahli sosiologi dapat memberikan
sumbangan pikiran dalam penyusunan program pembangunan agar mengarah ke sasaran sesuai tujuan
bernegara. Hal itu membuktikan, bahwa ilmu sosiologi berguna untuk ....
A. pembinaan sumber ekonomi masyarakat
B. pembuatan rancangan pembangunan
C. penelitian kondisi ekonomi rakyat
D. pengembangan potensi ekonomi
E. peningkatan karakter masyarakat
3. Masyarakat berbelanja bahan kebutuhan pokok sehari-hari di pasar tradisional maupun pasar modern
setiap hari. Jenis nilai yang mendasari perilaku masyarakat tersebut adalah ....
A. nilai spiritual
B. nilai estetika
C. nilai material
D. nilai logika
E. nilai vital
4. Kehidupan yang damai dapat dengan mudah ditemui dalam masyarakat tradisional yang belum
tersentuh modernisasi. Meskipun tidak ada aturan tertulis, masyarakat berperilaku baik dan harmonis.
Jika terdapat warga yang berperilaku menyimpang, warga lain atau tokoh setempat akan segera
menegurnya. Perilaku sosial dalam masyarakat tersebut didasarkan ....
A. norma cara
B. norma adat
C. norma mode
D. norma hukum
E. norma bersama
5. Para siswa di kelas menduduki kursi masing-masing dengan tangan di atas meja sehingga rapi. Ketika
ada dua siswa yang duduk di atas meja sehingga merusak keteraturan kelas, guru yang melihat
langsung menegurnya. Sebagai bagian dari terciptanya keteraturan, cara duduk yang dilakukan
kebanyakan siswa merupakan ....
A. perilaku sosial
B. keajegan sosial
C. dinamika sosial
D. kewajiban sosial
E. pola perilaku social
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6. Sebagai calon perwira dan pemimpin, para taruna akademi militer dididik dan dibina dalam suasana
kampus berasrama yang disiplin. Para taruna senior dilibatkan dalam pembiasaan perilau disiplin
tinggi. Setiap pelanggaran disiplin dikenai sanksi. Pola sosialisasi yang diterapkan dalam kampus
tersebut adalah ....
A. formal
B. informal
C. otoritatif
D. ekualitatif
E. partisipatif
7. Masyarakat melakukan sosialisasi terhadap individu dengan memberikan keteladanan serta pembiasaan
untuk bertindak santun kepada semua anggota keluarga. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dengan
membiasakan untuk berperilaku santun adalah ....
A. menanamkan nilai dan norma kepada individu
B. mengendalikan individu yang menyimpang
C. membentuk karakter kepribadian individu
D. menyediakan sarana belajar bagi individu
E. memenuhi kebutuhan hidup individu
8. Banyak lulusan lembaga pendidikan (SMA/SMK/Universitas) belum siap kerja. Namun setelah di
training dan bekerja beberapa bulan, mereka menunjukkan kemampuan kerja yang andal. Gambaran
tersebut merupakan fungsi dari media sosialisasi ....
A. sekolah formal
B. teman bermain
C. media massa
D. tempat kerja
E. keluarga inti
9. Karena ditulis dalam bahasa tidak baku, Okky mengalami kesulitan untuk memahami maksud surat
dari temannya yang belajar di Jepang. Surat tidak dibalas karena Okky tidak mengetahui isi sura.
Dalam contoh kasus tersebut, kegagalan hubungan interaksi dikarenakan tidak terpenuhi salah satu
syaratnya, yaitu ....
A. kontak sosial
B. simbol sosial
C. identitas sosial
D. peranan sosial
E. komunikasi sosial
10 Setiap menyaksikan acara orang pinggiran di channel televisi tertentu, sebagian masyarakat merasa
terlibat dan muncul belas kasihan dalam hati, dan di antara mereka memberikan bantuan materi
melalui kegiatan sosial yang dikoordinasi oleh piha redaksi. Komunikasi yang terjadi antara pemirsa
dengan orang pinggiran yang hidup dalam kesulitan sehari-hari sangat dipengauhi faktor ....
A. motivasi
B. sugesti
C. imitasi
D. empati
E. simpati
11.

Dalam forum pengadilan, banyak terjadi perdebatan sengit antara penasihat hukum
terdakwa/terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Sesuai aturan, masing-masing mengajukan
argumen yang disertai bukti, data, dan saksi. Perdebatan tersebut termasuk interaksi sosial dalam
bentuk ....
A. kerjasama
B. kompetisi
C. disosiasi
D. asosiasi
E. konflik
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12. Sejak kecil hingga sekolah di SMA, Nakobar (samaran) termasuk anak baik yang sangat patuh
kepada orang tua dan guru, serta santun dalam pergaulan. Setelah kuliah satu tahun, justru
menunjukkan regres. Nakobar berubah menjadi remaja ugal-ugalan yang tidak santun karena
pengaruh kehidupan malam yang sering dilakukan. Pada kasus tersebut, penyebab penyimpangan
sosial adalah ....
A. sosialisasi sub-budaya
B. cara pengawasan sosial
C. pemberian sanksi positif
D. pembentukan kepribadian
E. penyerapan unsur budaya
13. Di kalangan komunitas lawak, seorang aktor berbusana tidak sesuai dengan jenis kelaminnya dan
tampak ganjil merupakan sesuatu yang tidak aneh, bahkan dianggap sebagai kiat untuk membuat
tertawa penonton. Keganjilan dalam berbusana tersebut dilihat sebagai penyimpangan....
A. kelompok
B. normatif
C. individu
D. sekunder
E. primer
14. Berdasarkan aturan yang berlaku, seorang hakim yang telah terbukti menerima suap dan gratifikasi
diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) dari statusnya sebagai pegawai negara. Upaya untuk
memulihkan wibawa hakim tersebut pada dasarnya merupakan pengendalian yang bersifat ....
A. persuasif
B. preventif
C. edukatif
D. represif
E. kolektif
15. Ditengarai, bahwa sanksi yang diberikan para hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
kepada para koruptor kurang memberikan dampak kejeraan karena lunturnya penghayatan agama dan
rendahnya vonis hukuman yang diberikan. Oleh sebab itu, bentuk media pengendalian sosial yang
perlu ditingkatkan adalah ....
A. adat dan agama
B. agama dan hukum
C. pendidikan dan gosif
D. gosif dan adat istiadat
E. hukum dan pendidikan
16. Piramida pelapisan sosial agraris:

Pendiri Desa
Penduduk Asli
Pendatang
Perbedaan tingkat kedudukan di masyarakat didasarkan faktor ....
A. senioritas kepemilikan tanah pertanian
B. luas lahan untuk kegiatan pertanian
C. tingkat kerampilan kerja pertanian
D. kekuasaan dalam ilmu pertanian
E. kualitas tanah untuk pertanian
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17. Kesenjangan ekonomi antara golongan kaya (lapis atas) dan golongan orang miskin (lapis bawah)
dapat dijadikan parameter pembedaan sosial. Kenyataan tersebut membentuk struktur sosial vertikal
yang ditandai dengan perbedaan ….
A. tingkat hak dan kewajiban
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B.
C.
D.
E.

jenis pekerjaan dan penghasilan
ciri fisik/jasmani dan pola makan
bentuk rumah dan fasilitas hidup
kondisi keluarga & lingkungan alam

18. Masyarakat Indonesia kaya akan keragaman unsur budaya; namun di sisi lain memiliki kerawanan
sosial dalam bentuk tingginya potensi konflik horizontal. Keanekaragaman budaya melatarbelakangi
terjadinya .....
A. kelompok suku
B. perubaha sosial
C. organisasi masyarakat
D. diskriminasi kelompok
E. kebebasan berkumpul
19. Konflik atau sengketa di beberapa daerah yang dipicu oleh perbedaan faktor SARA (suku, agama, ras,
dan golongan sosial) relatif sulit didamaikan. Berdasarkan pengalaman terbukti bahwa konfik SARA
memerlukan waktu lama untuk penyelesaiannya karena terkait dengan masalah ....
A. tradisi/budaya masyarakat
B. sumber kekayaan alam
C. jumlah penduduk miskin
D. dampak bagi masyarakat
E. batas dan luas wilayah
20. Ketika ditanya siapa tokoh yang layak menduduki jabatan presiden, tentu masing-masing anak bangsa
mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Untuk mengamodasikan perbedaan tersebut maka dilakukan
pemilihan umum. Oleh sebab itu, Pemilu merupakan akomodasi sosial dalam bentuk ....
A. majoriy rule
B. kompromi
C. konsiliasi
D. mediasi
E. koersi
21. Perhatikan beberapa perubahan sosial berikut!
(1) Pejabat yang korup dijatuhi hukuman berat
(2) Anak tukang kayu menjadi arsitek terkenal
(3) Tenaga harian diangkat menjadi pegawai tetap
(4) Petani di desa menjadi tukang bangunan di kota
(5) Wartawan diberi tugas di daerah yang rawan konflik
Yang merupakan gejala mobilitas sosial vertikal 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. Karena kesulitan mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber ekonomi, banyak penduduk miskin di
pedesaan merantau ke berbagai kota besar. Di tempat baru, mereka tinggal di lingkungan kumuh dan
bekerja serabutan. Penduduk pedesaan bertekad melakukan mobilitas sosial karena didorong oleh
faktor ....
A. diskriminasi sosial
B. sosialisasi primer
C. kondisi keamanan
D. taraf hidup rendah
E. tingkat pendidikan
23. Pascareformasi politik 1988, banyak tokoh masyarakat yang mengalami perubahan taraf hidup
dengan aktif di partai politik dan terpilih menjadi anggota dewan perwakilan. Status mereka berubah
seirama dengan hasil pemilu yang diadakan secara periodik lima tahunan. Terkait dengan perubahan
status sosial individu, partai politik tersebut berfungsi sebagai ….
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A. sarana untuk berpolitik
B. konsekuensi perubahan
C. saluran mobilitas sosial
D. media komunikasi sosial
E. organisasi sosial non-profit
24. Beberapa ciri sosial dalam masyarakat:
(1) Solidaritas didasari keuntungan materi
(2) Hubungan sosial pergaulan sangat akrab
(3) Beragam ciri fisik dan asal keturunan
(4) Jumlah anggota relatif tidak banyak
(5) Sesama individu bertemu secara fisik
Yang terdapat dalam kelompok primer 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)
25. Masyarakat Indonesia sering mengalami kesulitan dalam membangun konsensus nasional, memiliki
potensi konflik horizontal, dan integrasi yang terjadi didasarkan paksaan ataupun ketergantunangan
secara ekonomi. Deskripsi tersebut menggambarkan ciri-ciri sebagai ....
A. kelompok struktural
B. masyarakat majemuk
C. ideologi masyarakat
D. kebudayaan agraris
E. akibat penjajajahan
26. Setiap kelompok suku bangsa di Indonesia memiliki budaya yang khas. Kondisi sosiologis yang
menjadi penyebab perbedaan ciri budaya suku bangsa di Indonesia adalah ....
A. sedikit peralatan dan fasilitas hubunga komunikasi dan transportasi
B. pernah terjadi isolasi sosial karena bentuk wilayah berpulau-pulau
C. sejak dahulu terjalin hubungan perdagangan antarbangsa
D. penjajahan bangsa-bangsa Barat sebelum kemerdekaan
E. luas wilayah negara dari Sabang sampai Merauke
27. Perhatikan struktur majemuk berikut!
I

II

Keterangan:
I = Betawi
II = Minang
P = Pedagang
Q = Pegawai

Berdasarkan gambar tersebut, bentuk kemajemukan sosialnya adalah ….
A. interseksi sesuai perbedaan budaya suku
B. interseksi dengan potensi terjadi integrasi
C. diferensiasi berdasarkan suku dan profesi
D. konsolidasi berkaitan faktor primordial
E. konsolidasi jenis kesukuan dan pekerjaan
28. Beberapa perilaku sosial dalam masyarakat:
(1) Menjalin komunikasi dengan semua kelompok sosial di masyarakat
(2) Mempelajari persamaan/perbedaan ciri budaya berbagai suku bangsa
(3) Memilih teman atau rekanan bisnis yang memiliki kesamaan asal daerah
(4) Menolak pendapat yang dikemukakan seseorang yang bukan kelompok sendiri
(5) Membatasi kehadiran orang lain dalam kelompoknya karena berbeda paratai politik
Yang termasuk perilaku eksklusif dalam kehidupan sosial majemuk adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
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B.
C.
D.
E.

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

29. Berbagai acara hiburan dan informasi dari berbagai negara yang ditayangkan media televisi
berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kenyataan tersebut menjadi bukti adanya perubahan
sosial yang disebabkan oleh faktor ....
A. masuknya budaya dari masyarakat lain
B. hubungan kerjasama dalam masyarakat
C. kebiasaan baru hasil penemuan teknologi
D. perubahan lingkungan alam fisik geografis
E. berkembangnya kebutuhan & tuntutan zaman
30. Beberapa ciri perubahan sektor pertanian:
(1) Penggunaan pupuk jenis baru hasil penelitian secara bertahap
(2) Diawali dengan penyuluhan sebelum dilaksanakan secara luas di masyarakat
(3) Disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
. Ciri tersebut menunjukkan bentuk perubahan ....
A. invensi
B. evolusi
C. revolusi
D. reformasi
E. discoveri
31. Perhatikan skema berikut!
Modern
Berkembang
Sederhana
Perubahan sosial yang digambarkan dalam skema di atas adalah ....
A. inovasi discoveri
B. inovasi invensi
C. evolusi sirkular
D. evolusi linear
E. revolusi sosial
32. Setelah lebih dari dua tahun bekerja di luar negeri, banyak tenaga kerja Indonesia berhasil mengubah
taraf hidup keluarganya. Mereka pulang ke kampung halamannya dengan menampakkan perubahan
cara berpikir dan kebiasaan baru yang lebih berorientasi produktif untuk kehidupan ke depannya.
Terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh faktor ....
A. penemuan baru
B. perbedaan sosial
C. unsur budaya luar
D. pertambahan penduduk
E. perpindahan penduduk
33. Program pembaruan sistem administrasi yang bersih dari korupsi sering mengalami hambatan.
Beberapa pihak yang mengambil kesempatan dengan sistem lama cenderung tidak menyukai sistem
baru yang akan diterapkan. Faktor yang menghambat perubahan sosial tersebut dinamakan ....
A. sosialisasi efektif
B. unsur adat tradisi
C. diskriminasi sosial
D. agen perubahan
E. vested ineterest
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34. Di era global terdapat keterbukaan untuk melakukan komunikasi (telecommunication), perdagangan,
(trade) dan bepergian (travel) ke berbagai belahan dunia. Di bidang ekonomi, keterbukaan secara
global memicu terjadinya persaingan. Segi positif dari globalisasi ekonomi tersebut adalah
mendorong masyarakat Indonesia untuk ....
A. meningkatkan kualitas produk industri
B. menambah jumlah tenaga kerja professional
C. membangun sarana dan prasarana transportasi
D. mengembangkan managemen pemerintahan
E. mendapatkan beragam informasi dan hiburan
35. Sebagai dampak dari globlisasi di bidang traveling dan pariwisata, banyak orang asing, khususnya
orang-orang dari negara maju yang berbudaya liberal berdatangan ke Indonesia. Mereka membawa
pola dan gaya hidup sendiri. Hal itu berdampak negatif terhadap ….
A. kedaulatan politik
B. kepribadian bangsa
C. kemandirian ekonomi
D. kemerdekaan masyarakat
E. kemajemukan sosial-budaya
36. Lembaga sosial dibuat untuk menciptakan keteraturan dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidup.
Semua kebutuhan tidak boleh dipenuhi dengan sembarang cara, melalinkan harus menempuh
prosedur yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Uraian tersebut menjelaskan, bahwa hakikat
lembaga sosial adalah ....
A. hubungan sosial dalam masyarakat sesuai nilai dan norma
B. tindakan anggota masyarakat dalam membangun kerjasama
C. tata kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
D. struktur sosial dalam masyarakat yang lebih demokratis
E. keseimbangan antara hak dan kewajiban bermasyarakat
37. Beberapa penjelasan tentang lembaga sosial:
(1) Berubahnya mengikuti keinginan individu
(2) Manfaatnya dirasakan oleh sebagian masyarakat
(3) Fungsinya dapat ditunjukkan dalam bentuk simbol
(4) Kegiatannya menggunakan alat perlengkapan
(5) Usianya sangat lama dan tanpa batasan waktu
Yang merupakan ciri umum 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
38. Terbukti dalam sejarah, bahwa semua masyarakat mempunyai aktivitas ritual beribadah kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa. Fakta tersebut menegaskan munculnya lembaga agama terjadi secara
alami, tidak diawali dengan perencanaan, melainkan tumbuh dari adat setempat. Oleh sebab itu
lembaga agama termasuk ....
A. subsidiary institution
B. operative institution
C. regulative institution
D. crescive institution
E. enacted institution
39. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi global, lembaga keluarga dituntut untuk
waspada dalam mendampingi putra-putrinya dalam penggunaan peralatan komunikasi modern
(computer, hand phone, internet, dsb) sehingga tidak merusak akhlaq. Kondisi tersebut merupakan
tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsi ....
A. reproduksi
B. sosialisasi
C. ekonomi
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D. edukasi
E. afeksi
40. Semua siswa di lingkungan sekolah mendapatkan perlakuan sama (adil) meskipun berbeda tingkat
ekonomi dan latar belakang suku maupun agamanya. Siswa yang biasa dimanjakan oleh keluarganya
juga tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa. Hal itu sesuai dengan fungsi lembaga sekolah
(pendidikan) dalam menjalankan fungsi ….
A. memberikan gelar kependidikan
B. memperkuat proses integrasi sosial
C. mengembangkan potensi dan bakat
D. mempertahankan budaya masyarakat
E. membentuk kepribadiaan demokratis
41. Lembaga ekonomi distribusi merupakan tata kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni
tersedianya barang dan jasa yang diperlukan sehari-hari. Fungsi penting dari lembaga ekonomi
trsebut adalah ....
A. mengembangkan kualitas barang dan jasa ekonomi
B. menyediakan komoditas yag dapat dijangkau masyarakat
C. menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
D. mengatur tata cara penggunaan barang yang bernilai ekonomi
E. menjual barang komuditas yang berkualitas dengan harga murah
42. Semua pemimpin dan tokoh agama menyampaikan pesan untuk menjaga kerukunan hidup dengan
memelihara toleransi beragama. Umat beragama diajak untuk melaksanakan ibadah dengan benar dan
ikut berpartisipasi aktif dalam memperkuat persatuan maupun kerukunan dalam masyarakat.
Berdasrakan uraian tersebut, maka lembaga agama mempunyai fungsi....
A. mendorong proses integrasi sosial di masyarakat
B. mengatur hubungan antra individu dan kelompok
C. menyatukan semua umat dari berbagai jenis agama
D. memberikan pesan bagi kemajuan masyarakat
E. meningkatkan kerukunan intern umat seagama
43. Peneliti mengkaji obat pengendali hama tanaman dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas
produk usaha tani. Hasil temuannya aka dimanfaatkan oleh masyarakar di sekitarnya. Berdasarkan
cara pengkajiannya, penelitian tersebut tergolong janis ....
A. penelitian korelatif
B. penelitian verifikatif
C. penelitian eksploratif
D. penelitian eksperimen
E. penelitian developmen
44. Topik penelitian yang dipilih adalah program sekolah belajar intensif materi ujian nasional,
sedangkan tujuannya adalah ingin mengkaji efektif tidaknya program tersebut. Dari topik tersebut,
peneliti hendak mengkaji permasalahannya, yaitu ....
A. kesungguhan belajar siswa menentukan keberhasilan ujian
B. semangan siswa dalam kegitan belajar menjelang ujian nasional
C. perbedaan siswa yang aktif dan yang pasif dalam belajar materi ujian
D. pengaruh program belajar intensif terhadap keberhasilan ujian nasional
E. peran guru mata pelajaran di sekolah dalam peningkatan nilai ujian nasional
45. Karena kendala teknis, ketika meneliti gaya hidup tokoh nasional yang tidak bisa ditemuI, maka
seorang siswa peneliti menggunakan data dan informasi dari buku biografi, koran, majalah, internet,
dan media massa lainnya. Berdasarkan cara mendapatkannya, siswa tersebut memperoleh data ….
A. primer
B. sekunder
C. dokumen
D. otobiografi
E. riwayat hidup
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46. Peneliti sering menggunakan teknik stratified sampling ketika meneliti dengan topik semangat atau
motivasi belajar siswa SMA/MA. Sampel yang menjadi sumber data cukup baik dan representatif
(mewakili kondisi populasi), karena sesuai dengan ….
A. wilayah sebaran dalam populasi
B. ragam kelompok dalam populasi
C. jumlah sampel dalam poppulasi
D. tingkatan dalam populasi
E. kemampuan populasi
47. Ketika mengumpulkan data empiris, seorang peneliti melakukan aktivitas tanya jawab dengan subjek
penelitian dengan membawa alat rekam dan panduan tertulis. Supaya jalannya pengumpulan data
tidak menyimpang dari topik, peneliti memberikan pertanyaan secara berurutan berdasarkan
panduannya. Instrumen tertulis untuk memandu jalannya pengumpulan data tersebut adalah ....
A. pedoman wawancara
B. kuesioner terbuka
C. kuesioner tertutup
D. panduan partisipasi
E. catatan pengamatan
48. Disamping seleksi berkas dan tertulis, kegiatan seleksi calon kepala sekolah senantiasa menggunakan
teknik interview untuk mendapatkan figur yang berkepribadian antikorupsi.Teknik interview tersebut
mempunyai keunggulan tertentu dibnadingkan teknik lainnya, karena ....
A. lebih menghemat tenaga maupun biaya penelitian
B. sesuai dengan kualitas responden yang beragam
C. mudah dalam mengolah angka secara statistik
D. banyak tersedia data penelitian yang valid
E. dapat mendalami data kejiwaan individu
49. Data gejala obesitas pada anak-anak dari Unicef 2012 (Rep, 2 Feb 2015)
Negara

Tingkat Obesitas Anak

Iindonesia
Thailand
Malaysia
Vietnam
Filipina

12,2 %
8,0 %
6,0 %
4,6 %
3,3 %

Informasi yang dapat diperoleh dari data dalam tabel adalah ....
A. tidak ada negara yang menghadapai masalah obesitas
B. paling banyak gejala obesitas dalam masyarakat Indonesia
C. gejala obesitas mengalami penurunan cukup tajam di Filipina
D. anak dari Vietnam dan Malaysia paling sedikit mengalami obesitas
E. negara Thailand memiliki tingkat obesitas yang tidak berbahaya
50. Sebelum disebarluaskan ke masyarakat, laporan hasil penelitian perlu didiskusikan terlebih dahulu
dalam forum ilmiah (para ahli) secara terbatas untuk mendapatkan kebenaran yang akurat. Bagi
peneliti, kegiatan presentasi tersebut berguna untuk ....
A. menambah jumlah data sesuai topik dan tujuan penelitian
B. mendapatkan saran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan
C. menyebarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat
D. mengembangkan kompetensi para peneliti dalam praktik penelitian
E. meningkatkan jumlah penelitian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan
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