Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Peneliti
1. Data mengenai informasi fluktuasi nilai kurs mata uang asing termasuk kategori data …..
A. Sekunder
B. Kualitatif
C. Kuantitatif
D. Primer
2. Hal paling tepat untuk kerangka pemikiran sebaiknya diawali dengan …
A. perumusan kerangka pemikiran secara
B. perumusan maksud penulisan karya tulis
C. perumusan dasar teoritis dan empiris terhadap masalah
D. perumusan konsep dan variabel pendukung
3. Sebuah lembaga penelitian/ institusi pendidikan tinggi berbasis riset sering mengeluarkan
publikasi ilmiah. Publikasi tersebut dijadikan rujukan sebagai sumber data …..
A. Primer
B. Kualitatif
C. Sekunder
D. Kuantitatif
4. Di bawah yang bukan manfaat kajian literatur dalam sebuah penelitian adalah …
A. Menyusun kerangka teori penelitian
B. Membantu merencanakan analisis data
C. Bahasan studi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dilaksanakan
D. Mengumpulkan pustaka yang berkaitan dengan penelitian
5. Bila seorang yang akan melakukan riset mengumpulkan data yang berhubungan dengan
yang ingin dipecahkan, maka kriteria data yang baik adalah bersifat …
A. Objektif
B. Relevan
C. Representatif
D. Up to date
6. Kriteria data sekundar salah satunya adalah tingkat kemudahan seorang peneliti dalam
mengumpulkan data dari sebuah lembaga riset. Kriteria tersebut juga dengan ……..

A. Kualitas data
B. Relevansi
C. Aksesibilitas
D. Cakupan / jangkauan
7. Yang termasuk uji dan evaluasi sumber dalam proses pengumpulan informasi adalah .....
A. uji validitas
B. uji reliabilitas
C. uji kesesuaian konstruksi kuesioner
D. uji tingkat objektivitas data
8. Beberapa materi secara komprehensif dapat digabungkan pada saat proses ….
A. revisi naskah
B. persiapan naskah
C. perumusan ide dan kerangka berpikir
D. koreksi akhir
9. Kondisi utama dan penunjang yang merujuk pada perumusan masalah sebaiknya
diuraikan dalam ……..
A. hipotesis
B. tujuan
C. manfaat
D. latar belakang
10. Di bawah ini merupakan karakteristik hipotesis paling tepat adalah .....
A. memberikan arah dan strategi pemecahan masalah
B. menggambarkan secara menyeluruh yang digunakan dalam karya ilmiah
C. mengungkapkan dasar teoritis dan empiris terhadap masalah penelitian
D. menggambarkan jawaban tentatif yang konsisten dengan teori atau studi
Sebelumnya

11. Berikut ini merupakan tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk…
A. mecahkan persoalan sosial
B. memajukan kesejahteraan umat manusia
C. memperoleh keuntungan
D. mengaplikasikan teknologi baru
12. Metodologi atau metode penelitian, skala nominal, ordinal, interval dan rasio biasanya
dibicarakan pada sub bab …
A. rancangan
B. prosedur penarikan contoh
C. analisis data
D. variabel dan pengukuran
13. Bila akan melakukan penelitian dengan melihat secara langsung kejadian di lapangan
dalam periode waktu tertentu, maka teknik pengumpulan data yang tepat dilakukan
adalah dengan menggunakan ...
A. tes
B. kuesioner
C. observasi
D. wawancara
14. Uraian mengenai karakteristik masyarakat yang menjadi objek serta lokasi penelitian
dalam suatu laporan karya tulis ilmiah disajikan pada ….
A. Deskripsi objek studi
B. Lokasi dan waktu penelitian
C. Kerangka berpikir
D. Rancangan penelitian
15. Ilmu pengetahuan dalam pendekatan kuantitatif dilihat sebagai….
A. cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan
B. kelanjutan dari pemahaman akal sehat
C. pengetahuan yang berdasar akal sehat

D. dasar dari akal seha
16. Seorang ilmuwan yang melakukan penelitian menggunggunakan pendekatan kuantitatif,
maka …..
A. Tidak dapat memakai metode kualitatif
B. Diperboleh mengombinasikan metode kuantitaitf dan metode kualitatif
C. Bisa memilih metode kuantitatif atau kualitatif
D. Wajib menggunakan metode kualitatif
17. Kekeliruan yang sering terjadi dalam menyimpulkan atau menganalisis suatu keadaan di
tingkat atau unit analisis yang lebih tinggi dengan menggunakan data pada unit analisis
yang lebih rendah merupakan bentuk kesalahan…..
A.
B.
C.
D.

Ecological fallacy
Reductionism
Tautology
Teleology

18. Skala rasio adalah skala yang memiliki karakteristik…….
A. Membedakan
B. Membedakan dan memiliki tingkat
C. Membedakan, memilki tingkat dan rentang nilai
D. Membedakan, memilki tingkat dan rentang nilai dan bisa diperbandingkan
19. Pada uji reliabilitas dengan cara membagi dua bagian kuesioner disebut sebagai…
A. stability reliability
B. representative reliability
C. internal consistency
D. intercoder reliability
20. Sebuah penelitian mengenai hubungan antara pola konsumsi keluarga di Desa Sukses
dengan jumlah tabungan di bank Sejahtera, populasinya adalah…
A. Keluarga di Desa Sukses
B. Tabungan di bank Sejahtera
C. Tabungan keluarga
D. Pola konsumsi
21. Bila seorang ilmuwan akan melakukan inferensi dari tingkat sampel ke populasi, maka
teknik penarikan sampel yang sebaiknya dilakukan adalah…..

A.
B.
C.
D.

Sistematis
Snowball
Accidental
Purposive

22. Di bawah ini yang merupakan karakteristik polling adalah …..
A. polling selalu dilakukan melalui telepon
B. cara pengambilan data dilakukan dengan memakai sampel
C. polling tidak dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku dari isu yang
berkembang di masyarakat
D. waktu untuk menyelenggarakan polling biasanya relatif lama
23. Pada sebuah riset, subjek yang ada dikelompokkan berdasarkan kemiripan ciri fisiknya.
Metode pengelompokkan seperti disebut ….
A. Matching
B. random assignment
C. non probabilita
D. snowball
24. Metode penelitian kualitatif salah satu pengertiannya adalaha penelitian yang ……
A. sama sekali tidak menggunakan angka
B. hanya mengandalkan bentuk pemaparan dari gejala yang diamati
C. mengandalkan diri peneliti sebagai alat utama
D. berlawanan dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif
25. Sering kali terjadi pertentangan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal
tersebut disebabkan oleh ….
A. metode penelitian kuantitatif bukan metode penelitian ilmu sosial karena
mengadopsi paradigma dari ilmu pasti alam
B. sejarah kemunculan kedua metode tersebut berbeda
C. kurangnya wawasan para ahli tentang kedua metode tersebut
D. pada dasarnya kedua metode tersebut memang berbeda
26. Mengumpulan data yang sifatnya langsung (first hand) dapat dilakukan dengan cara ….
A. Observasi dan penyebaran angket
B. Penyebaran angket dan wawancara
C. Wawancara dan dibantu dengan alat test

D. Observasi dan wawancara
27. Data kualitatif dianalisa sejak awal penelitian. Maksud hal tersebut ….
A. Peneliti mengawali risetnya dengan menganalisa data terlebih dahulu
B. Langkah awal penelitian adalah dengan mengumpulkan data dilanjutkan dengan
analisa
C. Pengumpulan data dan analisa dilakukan secara bergantian hingga diperoleh
sampel penelitian yang relevan
D. Analisa data sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum data dikumpulkan
28. Pada pendekatan etnometodologi, interpretasi gejala sosial seharusnya menurut sudut
pandang ….
A. Objek yang diteliti
B. Para ahli
C. Pemerintah
D. Peneliti
29. Di bawah ini merupakan contoh dari cara piker Logico Empiricism, kecuali …
A. Mencari makna
B. Berdiskusi
C. Makan
D. Gotong royong
30. Dilihat dari syarat ilmu pengetahuan, rumpun ilmu sosial sudah memenuhi syaratnya. Di
bawah ini merupakan syral ilmu pengetahuan, kecuali …
A. Memiliki objek
B. Tidak dapat selalu digeneralisasikan
C. Sistematis
D. Memiliki metode

