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1. Contoh wujud budaya lokal berupa hasil karya rumah adat pada masyarakat Toraja
adalah . . ..

A. Tongkonan
B. Limasan
C. Jabu
D. Honai
E. Bale Bengong

2. Globatisasi telah merubah kehidupan masyarakat lndonesia, khususnya globalisasi di
bidang teknologi seperti traktor, mesin cuci, komputer. Dampak positif dari globalisasi

teknologi tersebut adalah ....
A. adanya gaya hidup yang konsumtif
B. memperbanyak devisa negam
C. memperkuat solidaritas didalam masyarakat
D. membuat aktivitas rnenjadi lebih efisien
E. menjadikan Indonesia sebagai negara maju

3. Keragaman budaya menimbulkan berbagai masalah maka diperlukan sikap toleran dan

empati sosial dari masing-rnasing individu. Dalam hal ini lembaga pendidikan rnempunyai
peranan penting yaitu ....

A. melakukan penyuluhan tentang keragaman budaya
B. memaksa masyarakat nrengakui adanya perbedaan

C. menjelaskan perlunya memiliki sikap empati
D. mensosialisasikan paham nilai-nilai kebersamaall
E. memperkecil perbedaan di antara individu

4. Masalah keragaman budaya dapat menimbulkan konflik antardaerah dan suku bangsa.

Usaha yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik dalam menghadapi keragaman

budaya adalah ....
A. saling tnenghargai budaya masing-masing individu
B. mernbatasi budaya etnis agr tidak timbul etnosentrisme
C. mernpertebal sikap etnosentrisme sebagai identitas diri
D. menanamkan sikap antipati terhadap budaya lain
E. niengembangkan kegiatan sosial yang bersifat sentralisme

5. Di Indonesia memiliki keberagaman rumah adat, tata cara perkawinan maupun kesenian

daerah. I{al ini menrberikan dampak positif bagi perkembangan budaya trasional, yaitu . . ..

A. mengenalkan hasil budaya nasional
B. melengkapi budaya daerah setempat
C. menambali kazanah budaya nasional
D. memperkaya budaya daerah
E. memudarnya budaya nasional
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Perhatikan pernyataan berikut !

(1) menghargai perbedaan budaya yang ada

(2) menyamakan segala bentuk perbedaan budaya
(3) menjamin adanya kesamaan derajat di masyarakat
(4) melonggarkan segala batas suku bangsa

(5) menumbuh kembangkan sikap empati

Upaya yang ditakukan dalam menghadapai keberagaman budaya adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Beberapa unsur budaya:
(1) Sistem religi
(2) Sistem organisasi sosial
(3) Sistem pengetahuan
(4) Sistem batrasa

(5) Sistem teknologi

Unsur-unsur budaya yang membahas tentang sistem keyakinan, kelompok kekerabatan dan

produksi di masyarakat adalah . . ..

A, (1), (2), dan (3)
B, (1), (2), dan (5)
C. (2), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E" (3), (4), dan (5)

Pada masyarakat tradisional proses pewarisan budaya dapat dilakukan melalui pergelaran

kesenian yaitu ....

A. pergelaran kesenian merupakan aksi nyata kreativitas masyarakat yaug perlu

dikembangkan dikemudian hari
B. visi dan misi pergelaran kesenian adalah proses kecintaan masyarakat tradisional

kepada Tuhan Yang Maha Esa

C. pertunjukan kesenian merupakan gagasan masyarakat yang harus diekspresikan

dalam kehidupan sehari-hari
- D. pergelaran kesenian yang memiliki misi agar masyarakat kembali kepada budi

pekerti luhur
E. seni yang indah adalah jelmaan dari

diwariskan sec ara turun-temllrun
produk masyarakat tradisional yang telah

g. Berlarnbah atau berkurangnya jumlah penduduk, baik karena adanya kematian, kelahiran

maBpul perpindahan penduduk menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat

terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dari ilusftasi tersebut dapat disimpulkan bahwa

terjadinya perubahan disebalrkan oleh faktor pendorong yang bersifbt . -. -

A. intenral
B. eksternal
C. permanen
D. sementara
E. berkelanjutan

?,

8.
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Integrasi nasional merupakan proses penyatuan kelompok yang berbeda secara sosial dan

bgdaya ke dalam kesatuan teritorial tunggal dan satu identitas nasional. Salah satu faktor

pendorong terjadinya integrasi nasional di Indonesia adalah ....

A. sumpah dan ikrar pemuda tanggal 28 Oktober 1928

B. sikap fanatisme atau sikap berlebihan suatu daerah

C. gerakan separatisme yang dapat membentuk negara baru

D. sistem sentralisme dalam pemerintahan Indonesia

E. hilangnya rasa bangga sebagai sebuah bangsa-

Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menimbulkarr arti yang dapat

dimengerti oleh orang yang menggunakan bahasa itu. Dalam hal ini batrasa mempunyai

fungsi utama sebagai . . ..

A. alat ekspresi
B. alat komunikasi
C. alat mengadakan integrasi
D. lambang identitas diri
E. untuk tujuan filosofis

Perhatikan ciri-ciri berikut!
(1) berbicaradengan suara keras
(2) menggunakan bahasa yang komunikatif
(3) terjadi dialog dengan santai
(4) pesan dalam surat dinas dituliskan secara resmi

(5) menggunakan tata bahasa yang baik dan benar

Ciri bahasa/dialek di perkantoran adalah .'..

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Contoh dialog antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa lawa misalnya:

endogke sekilo regane piro. Penggunaan dialog Jawa semacutm itu digunakan oleh

komunitas masyarakat .. ..

A. kantor
B. terminal
C. pasar
D. sekolah
E,. keraton

11.

12.

13.
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Perhatikan ciri-ciri berikut!
(1) cerita suci
(2) tokohnya manusia super
(3) ditokohi oleh manusia setengah dewa
(4) prosa rakyat
(5) cerita dianggap benar-benar terjadi

Ciri-ciri tradisi lisan berupa Mite adalah ....
A. (i), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (a)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Contoh tradisi lisan dari daerah Riau yang masih dikenal sampai saat ini adalah ....
A. Pajegoq
B. Mak Yong
C. Didong
D. Wayang Wong
E. Kanjet Teweg

Keberlangsungan bahasa mendukung kernampuan manusia untuk membangun tradisi,
memahami realitas secara simbolik dan mewarisinya ke generasi penerusnya. Oleh karena

itu keberlangsungan ini harus tetap terjaga karena kepunahan suatu bahasa dapat

menyebabkan kepunahan suatu kebudayaan bahkan lebih jauh lagi dapat menyebabkan
kepunahan peradaban. Upaya yang dapat dilakukan unhrk melestarikan bahasa adalah

melalui ..,.
A. seminar kebahasaan nasional
B. penggunaan bahasa pada konrunitas tertetrtu
C. rnenerjemahkan ke bahasa asing yang masuk
D. lomba lagu-lagu daerah secara nasional
E. pertunjukkan wayang kulit di masyarakat

17 , Wilayah persebaran bahasa Biak Numfor di
Papuaadalah....

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

14.

15.

16.
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Analisis penyebaran rumpul bahasa Austronesia didasarkan pada persamaan-persamaan ....

A. struktur bahasa dan budaya
B. sistem pengetahuan dan budaya
C. kepercayaan dan budaya
D. pola pikir dan kebiasaan
E. sistem perlengkapan hidup

Perhatikan pernyataan berikut !

(l) memiliki sistem fonemik yang sederhana
(2) miliki 5 vokal: a, i, u, e, o
(3) sistem konsonan meliputi labial, dental, dan velar
(4) menggtrnakan penyesuaian tanpa sistem diatesis
(5) menggunakan sistem diatesis campuran

Yang termasuk ciri-ciri bahasa Papua adalah ....
A. (1). (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (a)
C. (2), (3), dan ( )
D. (2), (3), dan (5)
E. (2), (4), dan (5)

Gambar Karya seni.

Gambar di atas merupakan bentuk seni rupa dalam bentuk seni .,..
A. grafis
B. kriya
C. tari
D. lukis
E. patung

19.
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71. Beberapa ragam bahasa:
( I ) kalirnat panj ang-panj ang
(2) kosakata dipenuhi unsur leksikal dialek
(3) kata-kata yang digunakan lengkap
(4) lugas jelas dan bebas dari keambiguan
(5) menggunakan pola dan kaidah yang sudah ditetapkan

Yang merupakan ragam frozen adalah .. ..
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (a)
C. (1), (3), dan (5)
D" (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

22. Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka dengan tokoh Zainuddin dan
Hayati difilmkan. Sang penulis juga begitu cermat menggambarkan keadaan masyarakat di
bumi kelahirannya itu, sehingga diakhir cerita pernbaca ataupun penonton dapat
menyimpulkan, cerita merupakan kritik sosial bagi masyarakat tersebut. Karya sastra ini
termasuk jenis ....

A. novel
B. puisi
C. dongeng
D. legenda
E. cerpen

23. Perhatikan garnbar di berikut:

Gambar di atas merupakan salah satu seni di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya . ...
A. Hindu
B. Buddha
C. Islam
D. Cina
E. Eropa
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24. Contoh tari tarian suku Dayak dalam upacara mengawali tnusim tanam adalah tari ....

A. Serimpi
B. Seudati
C. Hudoq
D. Pakarena
E. Tabuik

25. Seni adalah hasil karya sebuah masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Hubungan

antara karya seni dengan seniman atau masyarakat adalah ... .

A. masyarakat dapat mengkritik bila melihat karya seni seseorang

B. senirnan menciptakan karyanya tentang kehidupan masyarakat

C. seniman hanya menghasitkan nilai-nilai budaya yang terpinggirkan saja

D. seniman sulit berkomunikasi dengan masyarakat penikrnat seni

E. seniman menghasilkan nilai seni yang sulit dipahami masyarakat

26. Kemajuan iptek memberikan dampak positif terhadap perkembangan seni di Indonesia,

antara lain pada perkembangan seni kriya terapan. Kreasi batik printing marak dibuat di
pabrik-pabrik dengan aneka motif yang menarik. Namun dernikian asosiasi pengusaha batik

harus tetap berhati-hati dalam melihat perkembangan ini, karena ....

A. selera masyarakat lekas berubatr-ubah
B. pengrajin harus memperhatikan pemasaran hasil karyanya

C. pengusaha harus meperhatikan antara produksi dan permintaan

D. kalah bersaing dengan produk yang masuk dari luar negeri

E. harus diperhatikan hasil karya asli para seniman

DOKUMEN NEGARA

27 . Gambar di samping menunjukkan karya seni dari daerah . '..
A. Aceh
B. Bali
C. Sunda
D. Dayak
E. Yogyakarta

ffiffi
ffiffi

28. Agama dan kepercayaan di satu sisi memiliki tatanan yang sama secara normatif. Konsep

kepercayaan dalam perspektif antropologi adalah ....
A. simbol kehidupan antara manusia dengan sang ilencipta
B. seperangkat ritual untuk perubahan alam dan manusia ciptaan Tuhan

C. suatu ajaran yang sifatnya misteri dan gaib dan sulit utrtuk diungkapkan

D. pola perilaku manusia sehari-hari dalam berinteraksi dengatt sesama

E. keyakinan seseorang terhadap sesuatu benar adanya dan tidak terikat dogma

u-zc-2013/2014
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29. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) ajararulya disampaikan melalui para nabi
(2) kitab suci berisi wahyu Tuhan
(3) konsep ketuhanan monotheisme
(4) fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat
(5) kebenaran ajarannya tidak tahan uji secara rasional

Yang merupakan ciri-ciri agama wahyu adalah ,...
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (a)
C. (i), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

30. Perbedaan agarna bumi/alam dengan agama wahyu berdasarkan karakteristiknya adalah ....

Asama V/ahvu Agama Bumi
A ai aramya men gandung tafsir A aiarannya tegas dan ielas
B konsep ketuhanannya poltheisme B konsep ketuhanannya monotheisme
C kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan C kitab suci berdasarkan filsafat tertentu
D dapat dipengaruhi perubahan D tidak dapat dipensaruhi perubahan

E berfikirnya tidak sama masyarakat E berfikimya sama dengan masyarakat

31. Perhatikan pernyataan berikut!
(l) meyakini adanya alam gaib tempat tinggal para dewa dan roh leluhur
(2) mempercayai adanya dewa tertinggi yang menciptakan alam beserta isinya
(3) percaya adanya kekuatan sakti gejala alam, tumbuhan, binatang maupun tokoh manusia
(4) menentukan orang yang dapat rnemimpin umat melakukan upacara keagamaan
(5) menyiapkan hewan kurban sebagai sarana upacara keagamaan

Yang termasuk unsur religi dalam sistem kepercayaan adalah . ,..
A. (1), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C, (2), (3), dan (4)
D. {2), (4), dan (5)
. (3), (4), dan (5)

32. Berikut ini yang rnenurrjukkan fungsi agama sebagai pendidikan adaiah ....
A. memberikan bimbingan manusia agar selalu berbuat baik
B. mendorong manusia untuk dapat hidup lebih lama di dunia
C. rnenjaga solidaritas antarwarga masyarakat dalarn kehidupan sehari-hari
D. membantu manusiaagar bahagia sejak kecil sampzii akhir hayat
E. mengawasi manusia senantiasa hidup nrakmur selamanya
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33. Pada tabel di bawah yang menunjukan perbedaan agama dengan kepercayaan berdasarkan
sumber ajarannya adalah ....

Agama KepercaYaan
A memiliki kitab suci yans baku tidak memiliki kitab suci yans baku
B tidak memiliki dogma yang mengikat memiliki dogma teftentu yailg mengikat
C berbenttrk lembaga tidak berbentuk lernbaga
D memiliki pemimpin keagamaan tidak memiliki pemimpin
E menyembah Tuhan Yang Esa menyembah kekuatan supranatural

34. Perhatikan contoh berikutl
(1) percaya adanya roh yang baik dan jahat
(2) menyiapkan sesaji untuk roh leluhur
(3) mengadakan upacara penyembahan roh-roh leluhur
(a) kekuatan gaib terdapat pada keris
(5) kekuatan gaib berasal dari gejala alam

Berdasarkan contoh di atas yang merupakan konsep kepercayaan animisme adalah ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (l), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

35. Kepercayaan totemisme memahzuni bahwa manusia dengan alam seperti tumbuhan dan
hewan memiliki kesatuan hubr.tngan. Contoh praktik totemisme pada masyarakat suku
Asmat, yaitu ....

A. kepercayaan bahwa mereka berasal dari sebuah patung yang diciptakan oleh
dewa

B. kepercayaan bahrva di sekitar tempat tinggalnya terdapat kekuatan-kekuatan
yang sakti

C. menyembah banyak derva untuk ketentraman masyarakat di wilayahnya rnasing-
maslng

D. mendirikan bangunar] rumah adat yang rnegah dan indah untuk menghormati
para dewa

E. menyiapkan berbagai sesaji yang diperuntukan bagi para arwah nenek
moyangnya

36. Perbedaan antara kepercayaan monotheisme dengan kepercayaan politheisme dalam tabel
di bawah ini adalah ....

Monotheisme Politheisme
A aiaran tidak disampaikan oleh nabi A aiaran disampaikan oleh nabi
B sebagai agama burni B sebagai agama wahyu
C menyembah banl,ak tuhan C Tuhan terbatas iunlahnya
D dewa sebagai tuhan D yang ada di dunia dianggap Tuhan
E menyembah Tuhan YME E menyembah banyak dewa
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Setiap agama memiliki aturan-aturan tertentu yang mengikat penganutnya dalam
menjalankan ajarannya. Namun demikian, di Indonesia penganut agama Islam Kejawen
(Kejawaan) menggabungkan praktik keagamaannya dengan kebiasaan yang dilakukan
agama lain, seperti berdoa dengan menggulakan sesaji, membakar kemenyan, dan
bersemedi di tempat-tempat keramat. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan telah
terjadi proses .. ..

A. sinlretisme
B. politheisme
C. animisme
D. dinamisme
E. monoteisme

Sesuai dengan dasar negara Pancasila, Indonesia adalah negara yang memahami adanya

Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonbsia mengenal 5 agama, yaitu Islam, Katolik,
Protestan, Hindu, dan Buddha" Sejak masa pemerintaharr Abdwrahman Wahid, negara kita
pun mengakui keberadaan Kong Hu Cu sebagai agama yang dianut oleh mayoritas etnis
Tionghoa di Indonesia.

Berdasarkan ilustrasi di atas, yang merupakan danrpak positif perilaku beragatna bagi
kehidupan sosial budaya rnasyarakat adalah ....

A. terciptanya keharmonisan hidup dan solidaritas sosial yang tinggi
B. rnenyatukan sesama ajaran agama di lndonesia
C. pendorong fanatisme yang berlebihan
D. sikap meninggikan atau mengagungkan agama tertentu
E. perilaku intoleran terhadap ritual agama tertentu

39. Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman agama dan kemerdekaan untuk
menganut agama yang berbeda-beda. Salah satu upaya untuk menghadapi keberagaman

agama adalah ....
A. meningkatkan kearnanan di tempat tinggal masing-rnasing
B. pemeluk agama merasa setiap agama intinya sama
C. pemeluk agama memelihara solidaritas sosial
D. menganggap agamanya paling benar dengan agarna lain
E. menciptakan fanatisme yang berlebihan terhadap agamanya

40. Perkembangan iptek yang begitu cepat berdarnpak kepada perubahan di segala bidang

kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak negatif iptek di bidang sosial

budaya adalah ,...

A. penggunaan alat komunikasi dan informasi rnodern di ruang terbuka
B. munculnya gayahidup konsumtif di segala lapisan masyarakat
C. adanya peningkatan etos kerja dikalangan pegawai negeri sipil
D. eksport barang jadi meningkat pesat karena perbaikkan produksi
E. munculnya paham solidaritas yang tinggi di antara masyarakat

37.

38.
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41. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta pesatnya pertumbuhan pandangan

satu dunia-satu kebudayaan yang dibawa oleh globalisasi membuat kesenian tradisional
di Indonesia perlahan-lahan mulai tersingkir. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mempertenalkan potensi budaya di era globalisasi adalah ,,..

A. rnenyaksikan film Laskar Pelangi
B. membaca karya-karya sastra Indonesia
C. mendengarkan musik-musik pop Indonesia
D. menarikan tarian-tarian daerah Indonesia
E. mempromosikan tarian daerah ke wisatawan asing

42. Iptek terus berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi pada kebudayaan suafu

masyarakat. Iptek diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh
pewarisan iptek di bidang pertanian adalah ..,,

A. sistem pengairan sawah dengan rnetode terrasering
B. melakukan pembakaran hutan bersama-sama
C. mengadakan upacara untuk menghormat Dewi Sri
D. membeli pupuk tanam di Koperasi Unit Desa
E. petani mengerjakan sawah dengan anaknya

43. Kebudayaan senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya agar tidak hilang.
Salah satu cara pewarisan rnenurut Hari Poerwanto, adalah secara horizontal, Di bawah ini
yang merupakan contoh pewarisan horizontal adalah ....

A. seseorang belajar bertani dari orang tua
B. anak belajar bersama secara kelompok
C. anak belajar elektronik di tempat kursus elektrorrik
D. anak belajar memasak dengan ibunya
E. seorang anak menirukan tingkah laku orang tua

44, Di bawah ini yang merupakan hambatan dalam pewarisan iptek adalah ....
A. masyarakat memiliki keterbukaan terhadap iptek
B. hubungan kekerabatan masih kuat dan langgeng
C. masyarakat kurang tanggap terhadap perkembangan iptek
D. sistem perekonomian mengalami peningkatan
E. pemahaman masyarakat desa tentang iptek tinggi

45. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat antara lain dipengaruhi oleh perkembangan
iptek yang begitu cepat. Sehingga kebutuhan masyarakat lebih mudah didapat. Tidak- menutup kernungkinan pihak produsen berusaha memenuhi kebufuhan masyarakat dengan

segala cara agar barang-barang yang diproduksi laku dipasaran. Dalam hal ini contoh
perilaku konsumen untuk menghargai hasil karya iptek adalah . ...

A. tidak mernbeli barang-barang bajakan
B, tidak membeli barang-barang produksi lokal
C. tidak perlu memenuhi kebutuhan primer
D. hanya membeli benda-benda yang dibutuhkan
E. hanya membeli barang yang berteknologi tinggi
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Perhatikan pernyataan berikut ini !

(t) kerangka berfikir
(2) karakteristik informasi
(3) rnetode penelitian
(4) tinjauan pustaka
(5) deskripsi etnografi.

Yang merupakan langkah penting clalam kerangka etnografi adalah ..'.

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)

C. (2), (3), dari (a)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Ruang lingkup kajian etnografi yang membahas tentang meramu makanan dan obat-obatan

adalah .. ..
A. sistem ilmu pengetahuan

B. sistem banyak adat

C. sitem kebiasaan hiduP
D, sistem adat-istiadat setemPat

E. sistem komunikasi Pedesaan

Seorang peneliti rnengajukan pertanyaan-pertanyaan konkret seputar pengaiaman informan

dan tidak memberikan komentar-komentar yang rnembuat informan malu. Peneliti

menyebut semua alternatif yang dapat dipiiih oleh infonnan dan membiarkan informan

untuk bercerita apa saja yang ingin diceritakan. Peneliti tidak boleh mendominasi

percakapan dalam wawancara. Cala mengumpulkan data tersebut menggambarkan ....

A. wawancara rnendalam
B, wawancara tertutup
C. field rating
D. observasipartisipasi
E. pengamatan terkendali

49. Pada peta di samping yang ditunjuk oleh

nomor I dan 2 meruPakan Persebaran
ragam bahasa di Indonesia yaitu ....

A. Makasar dan Palu
B. Bugis dan Toraja
C. Mandar dan Minahasa
D. Toraja dan Palu
E. Gorontalo dan Manado
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50. Wujud komunikasi hasil kajian etnografi dapat berupa makalah. Salah satu ciri pokok
makalah adalah ....

A. disajikan dengan singkat dan sederhana
B. pemaparan yang sistematik dari masalah penelitian
C. memaparkan bentuk foto hasil penelitian
D. berisi bahan-bahan diskusi itmiah
E. memberikan pertanyaan-pertanyaan kepadapendengar
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