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PetunjukUmum: 
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 ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1. Kebudayaan terletak dalam pikiran manusia sehingga 

kebudayaan tidak dapat dilihat dan diraskan. Sifat ini 
dinamakan .... 
a. Nyata 
b. Konkret 
c. Abstrak 
d. Maya 
e. Semu 

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

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

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

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

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

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

8. Untuk memperbaiki taraf hidupnya, manusia 
membutuhkan .... 
a. Perubahan 

b. Pewarisan 
c. Perhatian 
d. Pergeseran 
e. Pemindahan 

9. 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 

10. 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 

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

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

13. Kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh nenek 
moyang dikenal dengan .... 
a. Politheime 
b. Animisme 
c. Atheisme 
d. Monotheisme 
e. Dinamisme 

14. 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 

15. Tokoh yang menjelaskan mengenai bahasa adalah .... 
a. Koentjoroningrat 
b. Parsudi Suparlan 
c. Gorys Keraf 
d. Presas Oliguer 
e. Christian Snouck Hurgronje 
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16. Ilmu antropologi yang memfokuskan pada kajian bahasa 
ialah .... 
a. Antropologi ekologi 
b. Antropologi linguistik 
c. Antropologi fisikal 
d. Antropologi kultural 
e. Antropologi komunal 

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

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

19. Reog merupakan seni tari sekaligus pertunjukan yang 
berasal dari .... 
a. Probolinggo 
b. Sumatera 
c. Maluku 
d. Ponorogo 
e. Kalimantan 

20. Salah satu kesenian asal pulau Madura adalah .... 
a. Gerabah Banyumulek 
b. Lagu Ngapote 
c. Wayang kulit 
d. Tari balet 
e. Pertunjukan Calung 

21. Suku bangsa yang dikenal tradisi pelaut adalah .... 
a. Aceh 
b. Bali 
c. Flores 
d. Bugis 
e. Halmahera 

22. Pluralitas budaya sering disamakan dengan .... 
a. Pluralisme 
b. Multiklturalisme 
c. Etnosentrisme 
d. Rasisme 
e. Feodalisme 

23. Multikultural budaya juga dikenal dengan .... 
a. Pemekaran budaya 
b. Keanekaragaman budaya 
c. Kesenjagan budaya 
d. Kearifan budaya 
e. Kemerosotan budaya 

24. Tokoh Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme 
adalah .... 
a. Ir. Soekarno 
b. KH. Abdurrahman Wahid 
c. Jenderal Soeharto 
d. Ibu Megawati Soekarnoptri 
e. Jenderal Soesilo Bambang Yodhoyono 

25. Kebudayaan yang datangnya dari Barat dikenal dengan 
istilah .... 
a. Arabisasi 
b. Easternisasi 
c. Westernisasi 
d. Sentralisasi 
e. Kolonialisme 

26. Salah satu contoh kebudayaan Barat yang sering kita 
gunakan adalah .... 
a. Gamis 
b. Kerudung 
c. Cadar 

d. Sepatu 
e. Peci hitam 

27. Sebagian budaya Barat membawa dampak buruk bagi 
anak bangsa Indonesia, misalnya .... 
a. Pacaran 
b. Menulis 
c. Melukis 
d. Pidato 
e. Mengaji 

28. Salah satu kebudayaan yang datangnya dari Cina adalah 
.... 
a. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW 
b. Peringatan Larung Pantai Selatan 
c. Peringatan Imlek 
d. Peringatan Kenduren 
e. Peringatan Kasada 

29. Suku bangsa Enggano hanya terdapat di …. 
a. Lombok 
b. Sumbawa 
c. Sulawesi 
d. Maluku Utara 
e. Sumatera Selatan 

30. Sedangkan suku bangsa Toraja terdapat di .... 
a. Lombok 
b. Sumbawa 
c. Sulawesi 
d. Maluku utara 
e. Sumatera selatan 

31. Penduduk Papua dikenal sebagai penghuni dari suku 
bangsa .... 
a. Dayak 
b. Sasak 
c. Mentawai 
d. Dani 
e. Blambangan 

32. Dampak buruk dari datangnya kebudayaan Barat adalah 
.... 
a. Terjadinya sekat-sekat sosial antara orang pribumi 

dan orang asing 
b. Adanya masyarakat yang merasa lebih modern ketika 

memakai jas berdasi daripada pakaian adat 
c. Merasa lebih unggul dari yang lain 
d. Banyaknya perubahan bahasa sehari-hari yang 

menggerus bahasa daerah 
e. Keempat jawaban di atas semuanya benar 

33. Sikap melecehkan kebudayaan dari daerah lain merupakan 
.... 
a. Kemerosotan moral 
b. Solidaritas 
c. Dampak positif seni 
d. Hubungan seni dan masyarakat 
e. Dampak negatif seni 

34. Tokoh ilmu Antropologi yang paling dikenal di Indonesia 
adalah .... 
a. Sutoyo Siswomihadjo 
b. Sutan Sjahrir 
c. Rahmawati Soekarnoputeri 
d. Koentjoroningrat 
e. Taufik Ismail 

35. Kesenian kaligrafi Arab dipengaruhi oleh kebudayaan .... 
a. Hindu 
b. Buddha 
c. Kong Hu Cu 
d. Islam 
e. Kristen 

36. Bahasa Sasak digunakan oleh masyarakat .... 
a. Bugis 
b. Lombok 
c. Timor 
d. Bali 



e. Madura 
37. Bahasa Sunda banyak digunakan oleh penduduk di .... 

a. Jawa Timur 
b. Jawa Tengah 
c. Yogyakarta 
d. DIK Jakarta 
e. Jawa Barat 

38. Tiga suku besar di Kalimantan ialah .... 
a. Dayak, Madura, dan Kutai 
b. Banjar, Kutai, dan Jawa 
c. Melayu, Kutai, dan Banjar 
d. Dayak, Banjar, dan Kutai 
e. Bugis, Banjar, dan Kutai 

39. Salah satu alat musik khas dari Nusa Tenggara Timur 
adalah .... 
a. Rebana 
b. Jidor 
c. Seruling 
d. Sesando 
e. Biola 

40. Lukisan zaman prasejarah berbentuk perahu dapat 
dijumpai di .... 
a. Jawa Barat 
b. Jawa Timur 
c. Kalimantan 
d. Batak Toba 
e. Flores 

41. Sutan Takdir Alisyahbana merupakan sastrawan angkatan 
.... 
a. Pujangga baru 
b. 45 
c. 66 
d. 70 
e. Klasik 

42. Sastrawan angkatan Balai Pustaka yang terkenal dengan 
Roman Siti Nurbaya yang ditulis oleh .... 
a. Buya Hamka 
b. Sutan Takdir Alisyahbana 
c. Marah Roesli 
d. Chairil Anwar 
e. Cornel Simanjuntak 

43. Puisi WS Rendra, mempunyai fungsi seni yang bersifat .... 
a. Ritual 
b. Kritik sosial 
c. Pendidikan 
d. Hiburan 
e. Perbuatan 

44. Cerita rakyat (foklor) merupakan katergori karya sastra 
klasik yang tercakup dalam .... 
a. Mantra 
b. Doa 
c. Epos 
d. Pantun 
e. Tradisi lisan 

45. Studi tentang musik suatu masyarakat dalam kerangka 
kebudayaan disebut .... 
a. Kesenian 
b. Instrumentasi 
c. Antropologi 
d. Etnomusikologi 
e. Seriosa 

46. Musik keroncong mendapat pengaruh dari luar, yaitu .... 
a. India 
b. Amerika Latin 
c. Portugis 
d. Spanyol 
e. Persia 

47. Salah satu jenis musik asli Indonesia adalah .... 
a. Jazz 
b. Rock 

c. Dangdut 
d. Seriosa 
e. Gambus 

48. Seni yang berwujud melalui bentuk, garis, warna, bidang, 
dan tekstur yang ditata menurut prinsip tertentu disebut .... 
a. Seni pertunjukan 
b. Seni sastra 
c. Seni suara 
d. Seni musik 
e. Seni rupa 

49. Tari Suci Barong berasal dari daerah .... 
a. Minangkabau 
b. Lombok 
c. Bali 
d. Sumbawa 
e. Papua Barat 

50. Pertunjukan Calung berasal dari daerah .... 
a. Jawa Timur 
b. Jawa Barat 
c. Jawa Tengah 
d. Yogyakarta 
e. Banten 



 
 


