KISI-KISI PENULISAN SOAL
Jenis sekolah
Mata Pelajaran
Kurikulum
Alokasi waktu
Jumlah Soal
Bentuk Soal
Tahun Ajaran

No.
1

Kompetensi
Dasar

Bahan
Kls/
Semester
XII IIS/I

:
:
:
:
:
:
:

Konten/Materi

Indikator soal


Bentuk
Soal

Kunci Jawaban

PG

Terdapat kontak social
menggunakan simbol

PG

Sugesti

PG

mengalokasikan dana anggaran
khusus pendidikan

PG

Agama

5

PG

meningkatnya laju perpindahan
penduduk

6

PG

merazia jamu diberbagai toko dan
menangkap pihak produsen jamu
tanpa izin tersebut

7

PG

2). 3) dan 4)

2
3.

Masyarakat
Multikultural
,
perubahan
social
dan globalisasi
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4

Menentukan ciri-cir
masyarakat majemuk
Mengkategorikan faktor
penyebab perubahan social
Menjelaskan bentuk perubahan
social
Mengkategorikan faktor
pendorong perubahan sosila
Mengimprestasikan dampak
postif dan negatifperubahan
sosial

8

PG

Interseksi antarkelompok

9

PG

masuknya budaya asing

10

PG

beberapa penemuan baru
menyebabkan perubahan tertentu

11

PG

X1, Y2, dan Y3

12

PG

Informasi dan pariwisata

13

PG

1, 2 dan 3

14

PG

Menghormati praktik kebudayaan
kelompok etnik lain

15

PG

Arus urbanisasi masyarakat dari
berbagai daerah

16

PG

Memudahkan masyarakat
mengatur dan menghemat
penggunaan listrik

17



18



19

Merumuskan solusi tepat dalam PG
menghaapi tantangan globalisasi
bagi masa depan bangsa
Menganalisis manfaat globalisasi PG
dalam masyarakat
PG

mendorong proses modernisasi

1, 2 dan 3

Mendorong terciptanya hubungan
harmonis antar kelompok

20

PG

Menjalin kerjasama antar
kelompok social demi
meningkatkan integritas

21

PG

Melestarikan budaya daerah dan
menyaring budaya dari luar negeri

22

PG

Membuka wawasan terhadap
negara lain

23

Penelitian Sosial



24



25



Menganalisis jenis penelitian yang PG
tepat dengan data penelitian
Menganalisis
fungsi
bagian PG
laporan penelitian
Menyimpulan
manfaat PG
publikasikan hasil penelitian

Metode penelitian
Deskriptif
Proses penelitian diawali
observasi, membuat hipotesa, dan
mengupulkan data

26

PG

Memandu kegiatan wawancara

27

PG

Dikumpulkan oleh peneliti melalui
wawancara

28

PG

Bagaimana peran dinas
perindustrian dan perdagangan
dalam mengembangkan industry
kecil dikota jambi ?

29

PG

Memperoleh informasi mengenai
ekspresi secara verbal dari
responden menanggapi kasus
kenakalan remaja dalam komunitas

gank motor

30
31

Masyarakat
Multikultural ,
perubahan social
dan globalisasi

PG

Pengaruh latar belakang keluarga

URAIAN

Pertentangan dan pemberontakan :
berkaitan dengan stabilitas suatu
negara yangf sering dilanda
konflik dan peperangan dapat
mengalami masalah social
Perubahan jumlah penduduk :
Jumlah penduduk yang terus
meningkat dapat menyebabkan
masalah social
Penemuan Baru : dapat
meningkatkan kehidupan
masyarakat
Perkembangan masyarakat yang
berurutan berdasarkan dari tahaptahap sebelumnya .perubahan
dalam masyarakat akan berputas
ibarat sebuah peradaban
Meningkatnya interaksi yang
melintasi batas-batas negara
Terdapat persepsi diri yang
bersifat transnasional
Semakin tidak terikatnya
komunitas
Meningkatnya kepedulian terhadap
bahaya ekologi
Industri kebudayaan global

32

URAIAN

33

URAIAN

berkembang

34

Globalisasi

URAIAN

35

Penelitian Sosial

URAIAN

. masyarakat dapat mengenal
berbagai kebudayaan asing
Kehidupan masyarakat semakin
maju
Budaya local mulai dikenal dunia
Field research : penelitian yang
dilakukan secara langsung
dilapangan
Library research penelitian yang
dilakukan menggunakan
perpustakaan
Laboratory research penelitian
yang digunakan di laboratorium

