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Petunjuk Umum: 
 

1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruangan. 

 

 

Pilihlah jawaban yang paling benar! 
 

1. Istilah “Antropologi” berasal dari dua kata, yaitu .... 
a. Antrea dan Logue 
b. Antrea dan Logic 
c. Antropos dan Logos 
d. Antropos dan League 
e. Antrea dan Logos 

2. Sedangkan kata “Antropologi” berasal dari bahasa .... 
a. Rusia 
b. Spanyol 
c. Jerman 
d. Yunani 
e. Inggris 

3. Pada perkembangannya, antropologi dibagi dalam dua 
jenis, yaitu .... 
a. Antropologi agama dan antropologi hukum 
b. Antropologi sosial dan antropologi bahasa 
c. Antropologi hukum dan antropologi bahasa 
d. Antropologi fisik dan antropologi agama 
e. Antropologi fisik dan antropologi budaya 

4. Kebudayaan mempunyai enam sifat, salah satunya 
adalah.. 
a. Campuran 
b. Majemuk 
c. Abstrak 
d. Akademik 
e. Sistem ide 

5. Seni rupa terbagi atas dua jenis, yaitu seni rupa murni dn 
seni rupa .... 
a. Campuran 
b. Majemuk 
c. Terapan 
d. Akademik 
e. Dua dimensi 

6. Pengaruh kebudayaan Barat terhadap masyarakat 
Indonesia terlihat dari .... 
a. Sosial    d. Budaya 
b. Agama    e. Pendidikan 
c. Keprcayaan 

7. Kebudayaan terletak dalam pikiran manusia sehingga 
kebudayaan tidak dapat dilihat dan diraskan. Sifat ini 
dinamakan .... 
a. Nyata    d. Maya 
b. Konkret   e. Semu 
c. Abstrak 

8. Suku bangsa yang berbeda-beda, bahasa yang beragam, 
agama yang bermacam-macam dan adat yang berlainan 
adalah ciri khas dari bangsa …. 
a. Australia 
b. China 
c. Arab 
d. Indonesia 
e. Belanda 

9. Pada dasarnya kebudayaan merupakan komponen penting 
dalam kehidupan .... 
a. Keluarga 
b. Agama 
c. Negara 
d. Sekolah 
e. Masyarakat 

10. Menurut Koentjoroningrat, kebudayaan berasal dari 
bahasa .... 
a. Sansakerta 
b. Melayu 
c. Jawa 
d. Bali 
e. Bugis 

11. Sedangkan dalam bahasa asing, kebudayaan biasa dikenal 
dengan istilah .... 
a. Tradition 
b. Asociation 
c. Organization 
d. Wisdom 
e. Culture 

12. Unsur-unsur kebudayaan yang bersifat komunikatif 
adalah .... 
a. Pengetahuan   d. Sejarah 
b. Bahasa    e. Teknologi 
c. Agama 

13. Sebagai makhluk yang mempunyai akal dan budi, 
manusia membutuhkan .... 
a. Pendekatan 
b. Pendakian 
c. Perubahan 
d. Perhatian 
e. Pencitraan 

14. Untuk memperaikitaraf hidupnya, manusia 
membutuhkan... 
a. Perubahan   d. Pergeseran 
b. Pewarisan   e. Pemindahan 
c. Perhatian 

15. Masyarakat Indonesia telah mempunyai peradaban yang 
hebat di masa lalu, hal itu bisa disaksikan dengan .... 
a. Banyaknya kepercayaan 
b. Peninggalan situs-situs sejarah 
c. Kekayaan flora dan fauna 
d. Keanekaragaman etnis 
e. Pewarisan kebudayaan 

16. Kebudayaan dalam wujud gagasan akan menimbulkan 
kebudayaan perilaku dan .... 
a. Kebudayaan tunggal 
b. Benda-benda kebudayaan 
c. Kebudayaan daerah 
d. Benda-benda alam 
e. Kebudayaan kota 
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17. Kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh nenek 
moyang dikenal dengan .... 
a. Politheime 
b. Animisme 
c. Atheisme 
d. Monotheisme 
e. Dinamisme 

18. Agama merupakan sebuah sistem simbol yang berlaku 
untuk menentukan suasana hati, motivasi dan sebagainya. 
Konsep itu dikemukakan .... 
a. Koentjoroningrat 
b. Clifford Geertz 
c. Cristian Snouck Hurgronje 
d. Martin van Buirnessen 
e. Edward Burnett Taylor 

19. Tokoh yang menjelaskan mengenai bahasa adalah .... 
a. Koentjoroningrat 
b. Parsudi Suparlan 
c. Gorys Keraf 
d. Presas Oliguer 
e. Christian Snouck Hurgronje 

20. Ilmu antropologi yang memfokuskan pada kajian bahasa 
ialah .... 
a. Antropologi ekologi 
b. Antropologi linguistik 
c. Antropologi fisikal 
d. Antropologi kultural 
e. Antropologi komunal 

21. Wujud kebudayaan dalam bentuk benda-benda hasil karya 
manusia adalah .... 
a. Patung 
b. Upacara 
c. Aturan adat 
d. Tari-tarian 
e. Tata cara pernikahan 

22. Salah satu kesenian dari Jawa Barat yang masih 
dilstarikan adalah .... 
a. Wayang kulit 
b. Wayang orang 
c. Jaipong 
d. Tari Serimpi 
e. Reog 

23. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, manusia memerlukan 
media berupa .... 
a. Pasangan 
b. Perhiasan 
c. Kekayaan 
d. Kebersamaan 
e. Keagamaan 

24. Sistem kepercayaan manusia ditandai dengan lahirnya …. 
a. Upacara 
b. Agama 
c. Perang 
d. Seni 
e. Budi 

25. Setiap manusia mempunyai keterampilan yang akhirnya 
melahirkan…. 
a. Kesenian 
b. Kepercayaan 
c. Kelestarian 
d. Kepandaian 
e. Keperkasaan 

26. Salah satu ciri kebudayaan pinggiran adalah… 
a. Berada jauh dari pusat kekuasaan 
b. Menjadi rujukan bagi mayoritas etnis 
c. Mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat  
d. Bersifat sentral 
e. Bersifat adiluhung 

 
 

27. Salah satu fungsi bahasa Indonesia baku adalah ... 
a. Sebagai alat kontrol sosial 
b. Mendukung adaptasi sosial 
c. Mendukung tercapainya integrasi 
d. Mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi 
e. Sebagai pembawa kekhasan 

28. Ilmu antropologi yang memfokuskan kajiannya pada 
masalah pertarungan kekuasaan politik di Indonesia 
disebut .... 
a. Antropologi linguistik 
b. Antropologi ekologi 
c. Antropologi kesehatan 
d. Antropologi politik 
e. Antropologi gender 

29. Tradisi selamatan yang sering dilakukan pada bayi yang 
baru lahir merupakan salah satu wujud kebudayaan .... 
a. Kesatuan aktivitas atau perilaku 
b. Dalam bentuk benda-benda hasil karya manusia 
c. Bentuk kesatuan ide-ide 
d. Diwariskan 
e. Dimiliki oleh masyarakat 

30. Wujud kebudayaan dalam bentuk hasil seni rupa manusia, 
salah satunya adalah .... 
a. Patung  d. Tari-tarian 
b. Upacara  e. Tatacara perkawinan 
c. Aturan adat 

31. Tokoh yang menjelaskan mengenai teori sentimen 
keagamaan kemasyarakatan yang berkaitan dengan religi 
adalah .... 
a. Marret   d. Durkheim 
b. Robertson Smith  e. Victor Turner 
c. Levy Bruhl 

32. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan, sikap, 
dan pola perilaku yang menjadi kebiasaan dan dimiliki 
serta diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. 
Pengertian ini diungkapkan oleh .... 
a. Jeans Tylor 
b. Tomas Linton 
c. Kluckhohn & Kelley 
d. Gabriel Kroeber 
e. James Spradley 

33. Yang termasuk pusat kebudayaan Jawa adalah .... 
a. Keraton Kanoman 
b. Keraton Cirebon 
c. Kerajaan Sriwijaya 
d. Keraton Kesupuhan 
e. Keraton Surakarta 

34. Yang termasuk sifat kebudayaan adalah .... 
a. Dimiliki oleh individu 
b. Menuntun dan mengarahkan 
c. Konkret 
d. Statis 
e. Tidak dapat diwariskan 

35. Tokoh yang membagi unsur kebudayaan menjadi tujuh 
adalah... 
a. Ferdinand de Saussure 
b. James Spradley 
c. James Sanjaya 
d. C. Kluckhohn 
e. Jeans Tylor 

36. Memahami agama melalui perspkektif teoretik dan 
hakikat-hakikat utama teoritik adalah cara memahami 
agama melalui pendekatan... 
a. Intelektual 
b. Fungsional 
c. Simbolis 
d. Stuktural 
e. Spiritual 



37. Bercocok tanam, berburu dan mengumpulkan makanan 
termasuk unsur kebudayaan yaitu... 
a. Sistem pengetahuan 
b. Kesenian 
c. Sistem teknologi 
d. Sistem mata pencarian 
e. Sistem religi 

38. Sistem mata pencaharian dari tangkapan ikan adalah .... 
a. Pelaut 
b. Bertani di sawah 
c. Berladang 
d. Berburu dan meramu 
e. Pedagang 

39. Suku bangsa yang terkenal dengan tradisi melautnya 
adalah .... 
a. Bugis 
b. Dayak 
c. Nusa Tenggara 
d. Minang Kabau 
e. Bali 

40. Saat seseorang tidak mau tunduk pada tata aturan yang 
berlaku di masyarakat, dia akan mendapatkan sanksi 
sosial. Hal ini berarti dia sudah melanggar sifat 
kebudayaan yaitu .... 
a. Abstrak 
b. Dimiliki oleh masyarakat 
c. Menuntun dan mengarahkan manusia 
d. Diwariskan 
e. Berubah 

41. Tokoh yang mempelopori pendekatan simbolis dalam 
melihat makna dan fungsi agama adalah .... 
a. Tylor 
b. Robertson Smith 
c. Levy Bruhl 
d. Durkheim 
e. Victor Turner 

42. Pluralitas budaya sering disamakan dengan istilah… 
a. Pluralisme 
b. Multikulturalisme 
c. Etnosentrisme 
d. Chauvinisme 
e. Rasisme 

43. Masyarakat Bugis-Makassar mengenal suatu konsep yang 
di dalamnya tercakup aspek rasa malu, harga diri, 
kehormatan serta keberanian. Konsep ini disebut 
dengan… 
a. Siri 
b. Syirik 
c. Religi 
d. Sikap 
e. Agama  

44. Di bawah ini ada beberapa hal yang menjadi pembentuk 
identitas, kecuali… 
a. Bahasa 
b. Sistem Kesenian 
c. Religi 
d. Sikap 
e. Agama 

45. Kebudayaan barat sengaja menjadi rujukan dan kiblat 
semua bangsa di dunia agar semua bangsa di dunia 
mengikuti budaya Barat. Usaha ini di realisasikan 
melalui… 
a. Nasionalisasi 
b. Globalisasi 
c. Rasionalisasi 
d. Asimilasi 
e. Akulturasi 

 
 

46. Paham yang mengukur tinggi rendahnya kebudayaan 
orang lain dengan tolak ukur kebudayaannya sendiri dan 
cenderung merendahkan kebudayaan orang lain 
dinamakan… 
a. Etnosentrisme 
b. Pluralisme 
c. Chauvinism 
d. Merkantilisme 
e. Rasisme 

47. Di bawah ini yang bukan termasuk kebudayaan lokal 
masyarakat yang mendiami pulau Papua adalah… 
a. Masyarakat Asmat 
b. Masyarakat Komering 
c. Masyarakat Dani 
d. Masyarakat Amungme 
e. Masyarakat Kamoro 

48. Kebudayaan lokal sering juga disebut sebagai… 
a. Kebudayaan daerah 
b. Kebudayaan nenek moyang 
c. Kebudayaan nasional 
d. Kebudayaan tradisi 
e. Kebudayaan masyarakat 

49. Yang terkenal sebagai pelaut di Nusantara adaah… 
a. Masyarakat Toraja 
b. Masyarakat Minangkabau 
c. Masyarakat Bajo 
d. Masyarakat Bugis 
e. Masyarakat Batak 

50. Paham atau ideologi yang menganjurkan masyarakat 
untuk menerima dan menganggap keanekaragaman 
budaya merupakan hal yang wajar adalah… 
a. Multikulturalisme 
b. Pluralisme kebudayaan 
c. Pluralitas kebudayaan 
d. Kebudayaan lokal 
e. Relativisme kebudayaan 

 


