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BANK SOAL 
METODE PENELIIAN 

KOMUNIKASI 
 

 
1. Penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui 
penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh 
pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut adalah definisi penelitian menurut  
a. Sandjaja b. Whitney 
c. Hilway*** d. Heriyanto 
 
2. Yang termasuk ciri-ciri penelitian menurut gee 
a. Memiliki landasan 
b. Pandangan harus kritis dan prosedur harus sempurna*** 
c. Didasarkan pada rasionalisme 
d. Dapat diterima oleh logika 
 
3. Ide abstrak yang dipergunakan untuk merealisasikan objek atau fakta melalui 
oengamatan adalah salah satu pengertian dari istilah metodologi penelitian, yaitu 
a. Konstruk b. Responden 
c. Teori d. Konsep *** 
 
4. Yang termasuk jenis-jenis metode penelitian adalah 
a. Neuman dan habernas*** b. Pos-positivisme dan guba 
c. Craswell dan advocacy d. Lincoln dan critic 
 
5. Penelitian kausal-komparatif bertujuan untuk 
a. Untuk mengkaji tingkat keterkaitan suatu faktor 
b. Menyelidiki kemungkinan sebab akibat*** 
c. Mengkaji kemungkinan sebab akibat 
d. Menyelidiki pola pertumbuhan hubungan 
 
6. Paradigma atau paradigm (Inggris) atau paradigme (Perancis), istilah tersebut 
berasal dari bahasa... 
a. Bahasa kuno. b. Bahasa latin.  *** 
c. Bahasa Indonesia.  d. Bahasa Inggris. 
 
7. Alasan mengapa peneliti perlu perlu memilih paradigma sebelum 
memilikan,yaitu... 
a. Paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan 
mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.  *** 
b. Data dikumpulkan asli atau ilmiah. 
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c. Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. 
d. Peneliti menjaga nilai-nilai yang ada dalam dirinya untuk tidak dimasukkan pada 
penelitiannya sebagai aksiologinya. 
 
8. Pendekatan Kuantitatif adalah… 
a. Menjelaskan realita dengan menggunakan huruf 
b. Menjelaskan realita dengan menggunakan sumber 
c. Menjelaskan realita dengan menggunakan angka/hitung-hitungan 
matematis / statistic *** 
d. Menjelaskan realita dengan menggunakan opini 
 
9. Istilah lain dari Penelitian Kuantitatif? 
a. Mixed Methodology b. Scientific Paradigm *** 
c. Natural Inquiry d. Inkuiri Alamiah 
 
10. Apa yg dimaksud dengan Mixed Methodology? 
a. Persantuan antara Naturan Inquiry dan Inkuiri Alamiah 
b. Penyatuan antara dua kubu 
c. Percampuran dua methodology 
d. Upaya untuk saling melengkapi kelemahan yg ada di masing - 
masing pendekatan *** 
 
11. Metode studi kasus, metode etnografi, dan metode grounded research termasuk 
kedalam paradigma? 
a. Paradigma positivistic b. Paradigma konstruktivistik 
c. Paradigma post-positivistik *** d. Paradigma Monotivistik 
 
12. Survey memiliki beberapa pengetian diantaranya: survey merupakan satu metode 
penelitian yang Teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan tertulis atau 
lisan. Survey tersebut termasuk survey menurut? 
a. ( Zikmud, 1997 ) b. ( Bailey, 19821 ) *** 
c. ( Nan Lin, 19776 ) d. ( Gay dan Diehl, 1992 ) 
 
13. Etnografi yang ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah 
social terutama mengenai kelompok marginal” merupakan salah satu pengertian dari 
jenis-jenis etnografi yang diungkapkan Gay, Mills, san Airasian (Neuman,1998:367), 
yaitu: 
a. Etnografi Konvensional b. Autoetnografi 
c. Mikroetnografi d. Etnografi postmodern *** 
 
14. Yang termasuk kedalam analisis data adalah: 
a. Listing and preliminary grouping dan individual textural description 
*** 
b. Indeksikalitas dan refleksivitas 
c. Individual structural description dan akuntabilitas 
d. Wawancaa mendalam dan observasi partisipan 
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15. Pada tahap ini peneliti mebuat narasi yang luas dan mendalam tentang fenomena 
yang diteliti, merupakan salah satu tahapan penelitian fenomenologi tah : 
a. Intuiting b. Analysing 
c. Describing *** d. Grouping 
 
16. Ada banyak cara merumuskan tema dan judul penelian komunikasi, diantaranya 
kecuali 
A.  Unsur-unsur komunikasi B. Level analisis komunikasi 
C.  Ruang lingkup analisis komunikasi D. Fenomena komunikasi *** 
 
17.  Pendekatan interpretif bertujuan untuk 
A.  Merumuskan judul penelitian 
B.  Mencari kebenaran sebaik mungkin 
C.  Membangun ideografik dari body of knowledge *** 
D.  Menyimpan kesimpulan yang bersifat tentatif 
 
18.  Terdapat beberapa beberapa hal yang harus dipenuhi agar perspektif interpretatif 
dapat diakatakan baik antara lain, kecuali 
A.  Harus mampu menawarkan gagasan baru dan memberikan pemahaman yang baru 
pula 
B.  Perspektif interaktif harus mampu membawa nilai-nilai kemanusiaan ke arah yang 
terbuka 
C.  Tidak mampu membangkitkan semangat estetis *** 
D.  Interpretatif dikatakan baik jika hasil penelitiannya banyak disepakati dan 
didukung oleh pihak lain dan disiplin ilmu sejenisnya 
 
19.  Penelitan interpretif bertujuan untuk 
A.  Merumuskan judul 
B.  Melihat komunikasi sebagai proses 
C.  Memahami objek yang diteliti secara mendalam *** 
D.  Penguasaan konsep dan teori komunikasi  
 
20.  Tujuan ruang lingkup komunikasi meliputi; 
A.     Mengubah sikap,mengubah masyarakat *** 
B.     Hubungan manusiawi,komunikasi tatap muka 
C.     Propaganda,menghibur 
D.     Hubungan masyarakat,komunikasi bermedia 
 
21. Dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitian perlu 
mempertimbangkan beberapa hal berikut kecuali 
A. Feasible B. Interesting 
C. Etical D. Question *** 
 
22. Berikut contoh hubungan simetris kecuali 
A. Adakah pengaruh tayangan program infotaiment terhadap budaya gosip di 
masyarakat 
B. Seberapa besar pengaruh tata ruang kantor redaksi terhadap efisiensi kerja jurnal 
cetak 
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C. Adakah hubungan antara tingginya rating program televisi dengan 
jumlah iklan *** 
D. Sebagai pemberi kemudahan bagi peneliti untuk menentukan siapa/apa yang akan 
menjadi populasi dan sampel penelitian 
 
23. Manakah yang termasuk contoh rumusan deskriptif adalah 
A. Apakah konstruksi eksekutif muda perempuan atas pemberitaan 
televisi tentang kekerasan terhadap perempuan *** 
B. Adakah perbedaan produktivitas kerja antara jurnalis cetak dengan jurnalis televisi 
C. Adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara jurnalis tv swata dengan 
tv nasional 
D. Adakah perbedaan model komunikasi politik calon legislatif yang berasa dari kota 
desa gunung pada saat kampanye calon legislatif 
 
24. Berikut contoh hubungan kasual kecuali 
A. Adakah pengaruh tayangan program infotaiment terhadap budaya gosip di 
masyarakat 
B. Seberapa besar pengaruh tata ruang kantor redaksi terhadap efisiensi kerja jurnalis 
cetak 
C. adakah pengaruh pendidikan pembaca terhadap pilihan harian 
D. adakah pengaruh tayangan program infotaiment terhadap budaya 
gosip di masyarakat *** 
 
25. berikut rumusan masalah menurut castetter dan heisler kecuali 
A. feasible B. interesting 
C. etical *** D. question 
 
26. syarat sampel yang baik dibawah ini adalah 
A. akurasi *** B. sample 
C. prestisi D. question 
 
27. ada berapa tehnik penentuan sampel  
A. 1 B. 2 
C. 3 D. 5*** 
 
28. sampel tidak acak adalah 
A. konstruksi eksekutif muda perempuan atas pemberitaan televisi tentang kekerasan 
terhadap perempuan  
B. setiap elemen populasi tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk 
dijadikan sampel *** 
C. sampel yang berantakan 
D. setiap elemen yang saling berhubungan 
 
29. prosedur dari setiap stratum kecuali 
A. siapkan kerangka sampling 
B. bagilah kerangka sampling  berdasarkan strata 
C. tentukan jumlah sampel 
D. tentukan harga sampel *** 
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30. sampel tidak acak memiliki beberapa tehnik kecuali 
A. sampel dipilih karena pertimbangkan kemudahan 
B. sampel bertujuan/disengaja 
C. sampel kouta 
D. sampel masyarakat *** 
 
31.  Sebelum melaksanakan FGD ( focused group diacussion ) ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan, kecuali: 
a.  Ciri - ciri peserta b.  Menyiapkan alat perekam 
c.  a, b dan d salah *** d.  Jumlah peserta 
 
32.  Dibawah ini yang bukan merupakan tiga alasan metodologi,  mengapa peneliti 
melakukan FGD (Focused Group Discussion)  atau Diskusi Kelompok Terfokus 
adalah...  
A.   Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat.   
B.   Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan 
metode survei atau wawancara individu . 
C.   Untuk mencatat gejala-gejala metode khusus atau luar biasa menurut 
urutan kejadiannya. *** 
D.   Sebagai metode yang dirasa cocok bagu permasalahan yang bersifat lokal dan 
spesifik. 
 
33.  Berikut ini yang merupakan bentuk cara pencatatan pengumpulan data dalam 
observasi,  yaitu...  
A.   Pencatatan berbentuk kronologis dan pencatatan secara faktual.  
B.   Pencatatan secara interpretatif dan pencatatan dalam bentuk sistematik 
C.   Pencatatan secara kronologis dan pencatatan dalam bentuk 
sistematik *** 
D.   Pencatatan secara faktual dan pencatatan secara interpretatif.  
 
34.  Peneliti sebagai instrumen pokok dalam penelitian kualitatif harus memiliki ciri-
ciri sebagai berikut, kecuali… 
a. Responsif b. Adaptif 
c. Kreatif *** d. Integratif 
 
35.  Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti saat melakukan wawancara.. 
a.  Ramah dalam sikap dan ucapan 
b.  Sikap rendah hati dan tidak terkesan menggurui 
c.  Bersikap acuh tak acuh 
d.  Jawaban a dan b benar *** 
 
36. Menurut peneliti Dr. Engkus Kuswarno ada berapa katagori penggemis menurut 
sebab terjadinya pengemis ….  
A. 5 *** B. 4 
C. 3 D. 2 
 
37. Pengemis berpengalaman atau lahir karena tradisi, tindakan mengemis adalah 
sebuah tindakan ….  
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A. Kewajiban  B. Kebiasaan *** 
C. Keterpaksaan  D. Keingintahuan  
 
38. Manajemen komunikasi adalah manajemen yang diterapkan dalam kegiatan ….  
A. Sehari-hari  B. Umum  
C. Usaha  D. Komunikasi *** 
 
39. Pengemis menjadi orang biasa faham sebuah …  
A. Lingkungan sosial ***  B. Peneltian  
C. Tingkatan sosial  D. Struktur sosial  
 
40. Pada pandangan emik yang bersifat interpretif atau fenomenologi pengemis 
adalah …  
A. Subjek ***  B. Objek 
C. Fenomena  D. Kelompok 
 
41. Menurut pendapat Burke, cara paling baik untuk meneropong kehidupan sosial 
manusia melalui pendekatan… 
A. Drama *** B. Sosial 
C. Individu D. Langsung 
 
42. Kajian Dramaturgi Pemakaman di Amerika Serikat didasarkan pada observasi 
terhadap… 
A. Tiga Pemakaman di Tiga Kota 
B. Lima Pemakaman di Tiga Kota 
C. Limabelas Pemakaman di Tiga Kota *** 
D. Sepuluh Pemakaman di Tiga Kota 
 
43. Dalam ruang persiapan jenazah akan dipersiapkan sebagai berikut, kecuali… 
A. Dipakaikan Baju B. Didandani 
C. Dimandikan D. Didiamkan *** 
 
44. Siapa yang mengontrol produksi dramaturgi pemakaman… 
A. Managemen Pemakaman B. Akuntansi Pemakaman 
C. Supir Pemakaman D. Direktur Pemakaman *** 
 
45. Dalam upacara pemakaman hal yang paling efektif untuk membangun suasan hati 
yang tepat adalah… 
A. Baju B. Wangi-Wangian 
C. Musik *** D. Riasan 
 
46  Etnografi berasal dari bahasa yunani. Etno adalah Ethos yang artinya... 
A.  Bangsa.*** B.  Negara. 
C.  Rakyat. D.  Manusia. 
 
47.  Etnografi berasal dari bahasa yunani. Grafi adalah Graphein yang artinya... 
A.  Tulisan.*** B.  Kalimat. 
C.  Ucapan. D.  Kata. 
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48.  Awal kemunculnya Etnografi tidak bisa dipisahkan dengan... 
A.  Ilmu Sosiologi. B.  Ilmu Antropologi.*** 
C.  Ilmu Komunikasi. D.  Ilmu Politik. 
 
49.  Yang bukan prinsip-prinsip etnografi... 
A.  Mempertimbangkan tentang informan. B.  Tidak mengerti informan.*** 
C.  Mengerti informan. D.  Menyampaikan tujuan penelitian. 
 
50.  Etnografi merupakan penelitian yang bersifat... 
A.  Kuantitatif. B.  Kuantitas. 
C.  Kualitatif.*** D.  Kualitas. 
 
51.  Tujuan dari kajian "Pembangkitan Kesadaran" adalah... 
A.  Mengidentifikasi komunikasi antar individu. 
B.  Mengidentifikasi komunikasi dalam kelompok. 
C.  Mengidentifikasi simbol-simbol terpenting yang menjadi ciri.*** 
D.  Mengidentifikasi dalam komunikasi kelompok antar budaya. 
 
52.  Yang bukan tahap-tahap dari pembangkitkan kesadaran... 
A.  Penyadaran diri tentang sebuah identitas baru. 
B.  Identitas kelompok melalui polarisasi. 
C.  Nilai-nilai baru untuk kelompok. 
D.  Berhubungan dengan individu.*** 
  
53. Penelitian ini menghasilkan implikasi terhadap beberapa bidang, kecuali... 
A. Keterpercayaan data yang dilaporkan. 
B. Penelitian tentang kelompok kecil yang dilaporkan terdahulu. 
C. Metodologi kelompok kecil. 
D. Metodologi penelitian komunikasi.*** 
 
54.  Orang-orang revolusioner radikal tersebut mengklaim bahwa mereka telah 
berubah menjadi,kecuali... 
A.  Penganut sosialisme. B.  Humanisme. 
C.  Eksistensialisme. D.  Patriotis.*** 
 
55.  Penelitian ini juga menyarakan bahwa observasi partisipan meruapakan sebuah 
metode yang dapat dipergunakan untuk... 
A.  Meneliti.*** B.  Menyampaikan. 
C.  Merangkai. D.  Memakai. 
 
56. Beberapa Sosiolog mengemukakan, Bahwa perhatian yang meningkat terhadap 
tubuh sebagai…. 
A. Alat ekspresi Individu *** B. Sumber identitas 
C. Kepercayaan Diri D. Memberikan Sumber yang relative 
 
57. Citra tubuh disajikan sebagai data kuantitatif, yaitu… 
A. Indeks presepsi Tubuh *** B. Citra Presepsi tubuh 
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C. Pendekatan Feminis D. Interaktif Terhadap Tubuh 
 
58. Citra dominan mempunyai kesepakatan diantara semua perempuan dari masing-
masing kelompok, yakni… 
A. Kelompok Diet *** B. Tubuh Perempuan dalam media 
C. Konstruksi Tubuh Ideal D. Realitas Tubuh Perempuan 
 
59. Citra Media mempunyai tema tentang identitas perempuan yaitu… 
A. Merefleksikan realitas tubuh perempuan *** 
B. Sikap kaum perempuan terhadap tubuh mereka 
C. Penggambarang tubuh mengenai perempuan 
D. Perbedaat bentuk dan ukuran pada tubuh perempuan 
 
60. Tiga tema utama tentang Kegiatan diet atau kebugaran, yaitu… 
A. Berpartisipasi dalam kegiatan kebugaran *** 
B. Menjaga tubuh agar sehat 
C. Mengupayakan bentuk tubuh 
D. Pengaruh media akan tubuh 
 
61 Kasus apa yang melibatkan reaksi Universitas di Midwestern ? 
a. Kasus yang terjadi pada mahasiswa laki – laki bersenjata yang 
memasuki sebuah kelas ilmu asuransi. *** 
b. Kasus seorang mahasiswi yang hamil diluar nikah. 
c. Kasus para mahasiswa yang demo di Universitas Midwestern. 
d. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Universitas Denver. 
 
62. Apa yang menyebabkan mahasiswa di Universitas Midwestern tertangkap? 
a. Senjata yang digunakan tersebut macet dan gagal mengeluarkan 
peluru sehingga tertangkap. *** 
b. Mahasiswa membawa pisau tajam. 
c. Mahasiswa menembaki dosen pada saat jam mengajar. 
d. Mahasiswa membawa minuman keras di dalam tas nya. 
 
63. Yang termasuk ciri - ciri utama dari penelitian kualitatif dalam edisi ini ? 
a. Penekanan pada keadilan sosial. *** 
b. Pendekatan antar budaya – budaya 
c. Membahas tentang struktur dari keadilan social. 
d. Mempresentasikan beragam kebudayaan. 
 
64. Berasal dari apakah Fenomenologi itu? 
a. Psikologi dan Filsafat. *** b. Budaya dan Adat. 
c. Sosiologi dan Budaya. d. Psikologi dan Fenomena. 
 
65. Pada bab berapa puncak untuk mengajak pembaca mempelajari kasus laki – laki 
bersenjata ? 
a. Bab I b. Bab II *** 
c. Bab III d. Bab IV 
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66. Salah satu asumsi filosofis yang umumnya menyangkut 4 keyakinan adalah……. 
a. Epistemologi. *** b. Fenomenologi. 
c. Antropologi. d. Psikologi. 
 
67. Siapa yang membantu dalam memaparkan pentingnya asumsi filosofis dalam riset 
atau penelitian ? 
a. Max Weber b. Huff *** 
c. Harold D. Lasswell d. McLuhan 
 
68. Dalam kerangka penafsiran apa yang individu – individu berusaha memahami 
dunia tempat mereka hidup dan bekerja ? 
a. Konstruktivisme Sosial. *** b. Epistemologi Sosial. 
c. Konstruktivisme Budaya. d. Fenomenologi. 
 
69. Teori apa yang dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk konfigurasi metodologi 
yang dianutnya ?  
a. Teori Kritis. *** b. Teori Disabilitas. 
c. Teori Queer. d. Teori Feminis. 
 
70. Metode apa yang sering muncul dalam pembacaan – kembali teks teks 
kebudayaan ? 
a. Metode Queer. *** b. Metode Demonstrasi. 
c. Metode Resitasi. d. Metode Inquiry. 
 
71. Suatu aktivitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya didunia adalah salah 
satu definisi dari... 
a. Penelitian kualitatif*** b. Pendekatan naturalistik interpretatif 
c. Grounded theory d. Studi kasus 
 
72. Apa saja yang termasuk ciri-ciri Riset Kualitatif... 
a. Menjelaskan semua ini mewarnai dan mempengaruhi penafsiran 
b. Mengidentifikasi variabel-variabel 
c. Bersifat reflektif dan interpreatif*** 
d. Memperoleh informasi 
 
73. Apa saja bagian khusus untuk lensa teoritis..... 
a. Feminis b. Rasial 
c. Etnis d. Jawaban semua benar*** 
 
74. Secara keseluruhan ,setiap proyek yang dilaksanakan oleh peneliti kualitatif 
sepatutnya menjadi studi yang mendalam yang menarik seseorang untuk.... 
a. Mendorong b. Menginformasikan 
c. Membacanya*** d. Mematuhi  
 
75. Apa saja format yang dipakai dalam penulisan kualitatif... 
a. Maxwell b. Transformatif  
c. Rasial d. A dan B benar*** 
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76. Dibawah ini yang tidak termasuk studi kualitatif yaitu... 
a. Studi fenomenologis b. Studi etnografis 
c. Metode kolerasi *** d. Studi kasus 
 
77. Chan, 2010 menjelaskan mengenai studi... 
a. Studi graunded theory b. Studi narasi *** 
c. Studi etnografis d. Elaboration likeli hood theory 
 
78. Siapa tokoh studi etnografis... 
a. Anderson & Spencer b. Harley dkk 
c. Chan d. Heanfler *** 
 
79. Studi kasus oleh Asmussen & Creswell pada tahun... 
a. 1997 b. 1995 *** 
c. 2005 d. 2004 
 
80. Studi fenomenologis berfokus untuk... 
a. Memahami pengalaman hidup dari berbagai individu diseputar         
fenomena *** 
b. Melihat bagaimana cara seseorang meghadapi kehidupan 
c. Untuk mencari tahu fakta 
d. Mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan mahasiswa 
 
81.  Pernyataan berikut merupakan definisi dari... 
A.  Pengamatan Sempurna*** B.  Partisipan Sempurna 
C.  Nonpartisipan / pengamat D.  Partisipan sebagai pengamat 
 
82.  Di bawah ini yang merupakan petunjuk penggunaan protokol wawancara yang 
benar adalah... 
A.  Memilih lokasi pengamatan B.  Merancang protokol 
C.  Gunakan header / kop*** D.  Meninggalkan lokasi 
 
83.  Dibawah ini merupakan contoh dari serangkaian langkah pengamatan, kecuali... 
A.  Merekam bebagai aspek B.  Merancang protokol pengamatan 
C.  Memilih lokasi D.  Sediakan ruang / jarak*** 
 
84.  Siapakah yang sering kali mendapatkan tantangan pelaksanaan dalam wawancara 
kualitatif... 
A.  Weise B.  Fine 
C.  Roulston, demar-rais, dan lewis** D.  Kvale dan Brinkmann 
 
85.  Apa saja tipe-tipe wawancara yang praktis... 
A.  Wawancara telepon, kelompok, fokus, satu lawan satu*** 
B.  Wawancara teman, keluarga 
C.  Wawancara pejabat 
D.  Wawancara satu lawan dua dan wawancara telepon 
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86.  Seorang psikolog yang menyediakan pendekatan analitis yang serupa dengan 
pendekatan Stevick-Colaizzi-Keen, yaitu... 
A.  Giorgi (2009) *** B.  Moustakas (1994) 
C.  Riemen (1986) D.  Colaizzi (1978) 
 
87.  Salah satu keuntungan dari penggunaan komputer, yaitu... 
A.  Petunjuk penggunaan program komputer sangat beragam dalam hal kemudahan 
penggunaannya. 
B.  Tidak memiliki fitur-fitur atau kemampuan yang dibutuhkan oleh sang peneliti. 
C.  Program komputer membantu seorang peneliti menemukan materi 
dengan mudah, apakah materi itu adalah ide, pernyataan, frasa,             
atau kata. *** 
D.  Mengharuskan peneliti untuk belajar bagaimana mengoperasikan komputer. 
 
88.  Program yang memungkinkan untuk mengorganisasikan file-file data teks, 
gambar, audio, dan visual bersama dengan coding, memo, dan temuan, menjadi sebuah 
projek, yaitu... 
A.  MAXQDA B.  ATLAS.ti *** 
C.  HyperRESEARCH D.  QSR NVivo 
 
89.  Salah satu penulis yang mengadopsi pendekatan analisis sistematis yang telah 
lama digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu... 
A.  Madison (2005) B.  Wolcott (1994b) 
C.  Riessman (2008) D.  Huberman dan Miles (1994) *** 
 
90.  Apa saja fungsi program komputer? 
A.  Menemukan lokasi dan membuat perbandingan diantara lebel      
kode. *** 
B.  Menemukan teks atau gambar. 
C.  Membuat kutipan dan lokasi. 
D.  Membantu membuat software. 
 
91.  Beberapa Strategi penulisan bekerja dengan mempersempit dan memperluas 
fokus, hal ini seperti bentuk kerja?  
A.  Roda.    B.  Lensa kamera. *** 
C.  Piring.  D.  Kamera.  
 
92.  Sebuah aksioma dasar menyatakan bahwa penulis,  akan menulis untuk?  
 A.  Audiensi. ***   B.  Mengkodekan tulisan kita. 
 C.  Dirinya sendiri.   D.  Kerabat.  
 
93.  Apa struktur penulisan keseluruhan dan melekat, Kecuali?  
 A.  Narasi.  B.  Fenomenologi. 
 C.  Etnografi.   D.  Sambungan. *** 
 
94.  Model ketiga dari struktur penulisan keseluruhan dari studi fenomenologis, 
berasal dari?  
 A.  Nelson, 1990.   B.  Merriam, 1988.  
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 C.  Van Manen, 1990. ***  D.  Polkinghorne, 1989.  
 
95.  Metodologi muncul selama berlangsungnya penelitian, karena?  
 A.  Apabila tergesa saat menulis sejak awal akan menghadapi banyak 
kesulitan.*** 
 B.  Bagiab temuan menyajikan skema teoritis. 
 C.  Menentukan hubungan antara berbagai kategori.  
 D.  Menentukan riset dan praktik.  
 
96. Untuk menentukan “kelayakan dipercaya” dari studi, Lincoln dan Guba (1985) 
menggunakan istilah unik, seperti … 
a. Kredibilitas, Kreatifitas, Aktifitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas 
b. Kreatifitas, Aktifitas, Autentisitas, Transferabilitas, dan Konfirmabilitas 
c. Kredibilitas, Autentisitas, Transferabilitas, dependabilitas, dan 
Konfirmabilitas *** 
d. Aktifitas, Kredibilitas, Autentisitas, Dependabilitas, dan Kreatifitas 
 
97. Bahasan tentang validasi muncul dalam beberapa pendekatan penelitian kualitatif, 
misalnya … Kecuali 
a. Max Weber, 1939 *** b. Riessman, 2008 
c. Stake, 1995 d. Strauss & Corbin, 1998 
 
98. Whittemore dkk. (2001) membagi validasi menjadi … 
a. 27 strategi b. 28 strategi 
c. 29 strategi *** d. 30 strategi 
 
99. … dapat dibahas dalam penelitias kualitatif dalam beberapa cara ( Silverman, 
2005 ) 
a. Relatifitas b. Reliabilitas *** 
c. Rekontruksibilitas d. Responsibilitas 
 
100. Perspektif pertama adalah Perspektif metodologis, pencetus perspektif 
metodologis adalah … 
a. Lincoln (1995) b. Guba & Lincoln (1989) 
c. Miles & Huberman (1994) d. Howe & Eisenhardt (1990)*** 
 
101. Salah satu cirri yang paling menonjol dalam penelitian kuantitatif adalah…. 
A. Dikembangkan secara deskriptif 
B. Menggunakan analisis statistic*** 
C. Dibatasi oleh daerah atau wilayah tertentu 
D. Dikembangkan secara terus menerus 
 
102. Dalam grounded theory  ,jika suatu teori perlu di kembangkan untuk menjelaskan 
suatu insiden, focus saya adalah…. 
A. Untuk memunculkan teori yang di dasarkan pada data*** 
B. Mengolah data menggunakan sikap 
C. Dapat diukur berdasarkan satuan tertentu 
D. Data diberi kode tertentu 
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103. Masalah pokok yang akan dibahas dalam suatu penelitian merupakan….. 
A. Judul penelitian B. Sumber penelitian 
C. Hasil penelitian D. Topic penelitian*** 
 
104. Keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian penelitian disebut…. 
A. Sasaran B. Sampel 
C. Variable D. Objek*** 
 
105. Berikut yang tidak termasuk dalam isi/bahan laporan penelitian adalah… 
A. Rancangan peneliti B. Landasan teori 
C. Rumusan masalah D. Daftar pusaka*** 
 
106 Mengembangkan satu atau lebih penjelasan tentatif yang tampak konsisten 
dengan observasi anda merupakan bagian dalam tahap metode ilmiah pada tahap ke 
A.  Pertama B.  Ketiga  
C.  Kedua **** D.  Keempat 
 
107 Pangkal dasar berpikir atau konsep dasar suatu ilmu dikenal dengan : 
A.  Endowment B.  Axioma *** 
C.  Given D.  Sintensis 
 
108 Panduan dari metode berpikir deduksi dan induksi untuk verifikasi teori maupun 
untuk verifikasi dan generalisasi disebut dengan 
A.  Endowment B.  Axioma  
C.  Given D.  Sintensis **** 
 
109 Salah satu kriteria dari metode ilmiah yang perlu diperhatikan adalah : 
A.  Hipotetik - generalisasi *** B.  Subyektif 
C.  Personal D.  Postulation 
 
110 Penelitian yang menyelidiki pola urutan perubahan sebagai fungsi waktu 
merupakan fungsi penelitian 
A.  Deskriptif B.  Perkembangan **** 
C.  Historis D.  Kasus 


