
DOKUMEN NEGARA

Diund u h da ri http ://urip.word press.co-lm

fb@urip.kalteng

l ffiII ilililffitil il tililil ltil tffi ilil Iilt3 Antropologi SMAIiVIA Bahasa

/

Nama :

No Peserta : - rr (r il -\_,}wu -

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. Keragaman budaya berpotensi menimbulkan konflik. Untuk mengatasinya dapat diiakukan
dengan cara ....

- A. mengernbangkan sikap toleransi dan empati di kalangan masyarakat
B. menolak bentuk keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat
C. *"ng.*6angkan sikap etnosentrisme bagi r.rrua lapisan masyarakat
D. mernupuk sikap anti terhadap keanekaragaman budaya di masyarakat
E. menyalurkan bantuan ekonomi kepada masyarakat daerah terpencil

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

ernpati sosial dari masing-masing individu. Daiam hal ini lembaga pendidikan mempunyai
peranan penting yaitu .,..

A. melakukan penyuluhan tentang keragaman budaya
B. memaksa masyarakat mengakr-ri adanya perbedaan

C. menjelaskan perlunya nremiliki sikap empati
D. mensosialisasikan paham nilai-nilai kebersamaan
E. mernperkecil perbedaan di antara individu

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

Usaha yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik dalarn menghadapi keragaman

budaya adalah ....
A, saling menghargai bucla),a masing-masing individu
B. membatasi budaya etnis agar tidak timbul etnosentrisme
C. mempertebal sikap etnosentrisme sebagai identitas diri
D. menanamkzur sikap antipati terhadap budaya iain
E. mengernbangkan kegiatan sosial yang bersifat sentralisme

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

daerah. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan buda-va nasional. yaitu . . ..

A. mengenalkan hasil buCa.,"*a nasional
B. melengkapi budaya daerah setempat
C. menainbah kazanah 'ouCaya nasional
D. memperkayii bLrdal,a ilar:rah
E. memudan-]ya hudaya nasional
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6. Perhatikan pemyataan di bawah ini!

(1) perasaan empati terhadap orang lain
(2) sikap toletansi terhadap budaya yang berbeda
(3) menghindari sikap primordialisme yang berlebihan
(4) adanya sikap menumbuhkembangkan budaya etnis
(5) sikap ternrtup dari golongan yang berkuasa di masyarakat ,/
Cara yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik akibat keberagaman

budaya adalah .. ..

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

7. Perhatikan contoh unsur budaya berikutl'
(1 ) pakaian tradisional
(2) sistem kekerabatan
(3) pandangan hidup
(4) sistem nilai
(5) ritual keagamaan

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

8. Pada masyarakat tradisional proses pewarisan budaya dapat dilakukan melalui pergelaran

kesenian yaitu ....

A. pergelaran kesenian merupakan aksi nyata kreativitas masyarakat yang perlu

dikembangkan dikernudian hari
B. visi dan misi pergelaran kesenian adalah proses kecintaau lnasyarakat tradisional

kepada Tuhan Yang Maha Esa

C. pertunjukan kesenian rnerupakan gagasan masyarakat yang harus diekspresikan

dalam kehidupan sehari-hari
D. pergelaran kesenian yang memiliki misi agar rnasyarakat ker:rbali kepada budi

pekerti iuhur
E. seni yang indah adalah jelmaan dari produk masyarakat tradisional yang telah

dirvari skan secara turun-temurun

9. Bertambah atatr berkr-u'angnya jurnlah penduduk, baik karena adanya kematian, kelahiratt

maupun perpindahan penduduk rnenyebabkan teqiadinya perubahan strukttrr dalam masl''artrkat

terulama lembaga-lernbaga kemasyarakatan. Dari ilustrasi tersebLrt dapat disimpulkan bahi,'a

terjadinya perubahan disebabkan oleh faktor pendorong ,vang bersitat . ...

A. internal
B. eksternal
C. pelrnanen
D. sementara
E. berkeianjutan
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10. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk terpadat ke-2 di
dunia dan memiliki beragam etnis dan kebudayaan. Keadaan ini sangat rentan terjadinya
konflik antarwarga maupim antarkelompok masyarakat, karena dipicu adanya perbedaan

pendapat atau pandangan. Hal tersebut apabila berkelanjutan dapat menyebabkan te{adinya
disintegrasi bangsa. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan faktor pendorongnya
adalah. ...

A. heterogenitaspenduduk
B. homogenitaspenduduk
C. rasa nasionalisme
D. adanya culflue lag
E. adanya cuiture shock

11. Andi mengikuti lomba sains tingkat intemasional di negeri kangguru. Selama acara

berlangsung, Andi menggunakan bahasa setempat dalam berkomunikasi. Ketika diminta
untuk mengenalkan diri di qiang Jersebut, Andi selain menggunakan bahasa Inggris juga

menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia.adalah sebagai ....
'A. bahasa pengantar
B. alat komunikasi
C. bahasa perantara
D. alat ekspresi
E. lambang identitas

12. Perhatikan ciri-ciri berikutl
(1) berbicara dengan 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 (a)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

13. Contoh dialog antara penjual dan pernbeli dengan rnenggunakan bahasa Jawa tnisalnya:

endogke sekilo regane piro. Penggunaan dialog Jar,va semacam itu digunakan oleh

komunitas masyarakat ....
A, kantor
B. terminal
C. pasar
D. sekoiah
E. keraton

DOKUMEN NEGARA
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14. Perhatikan ciri-ciri cerita berikut!
(1) dianggap cerita suci
(2) tokoh manusia setengah Dewa
(3) cerita dianggap benar-benar terjadi
(4) cerita tidak terikat oleh wakru dan tempat
(5j cerita dianggap tidak benar-benar terjadi ,/

Yang termasuk ciri Mite adalah . . ..

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (a)
C. (2), (3), dan (a)
D. (2), (a), dar (s)
E. (3), (a), dan (5)

15. Contoh tradisi lisan di masyarakat Gayg-Aceh yang sering ditampilkan pada upacata
' perkawiffdn adalah ...."

A. Mak Yong
B. Wor
C. Wayang kulit
D. Didong
E. Tanggamo

16. Keberlangsungan bahasa mendukung kemampuan manusia untuk membangun tradisi,

memahami realitas secara simbolik dan mewarisinya ke generasi penerusnya. Oleh karena

itu keberlangsungan ini harus tetap terjaga karena kepunahan. slatu bahasa. dapat

menyebabkai kefunahan suatu kebudayaan bahkan lebih jauh lagi dapat menyebabkan

keprmahan peradaban. upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa adalah

melalui....
A. seminar kebahasaan nasional
B. penggunaan bahasa pada komunitas tertentu

C. menerjemahkan ke bahasa asing yang masuk

D. lomba lagu-lagu daerah secara nasional
E. pertunjukkan wayang kulit di masyarakat

17 . Wilayah persebaran bahasa Biak Nurnfbr di

Papua adalah ....

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (5)

)i'

ie
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18. Analisis penyebaran rumpun bahasa Austronesia didasarkan pada persarnaan-persamaum ....
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 I

(l) tidak terdapat pertentangan konsonan
(2) menggunakan gugusan konsonan
(3) memiliki sistem diatesis morfologis
(4) tidak menyukai sistern suku kata tertutup
(5) rnenggunakan sistem diatesis campuran

Ciri ciri bahasa Austronesia adalah....
A. (1), (2), dan (l)
B. (1), (2), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Gambar Karya seni.

Gambar di atas merupakan bentuk seni rupa dalam bentuk seni ....
A. grafis
B. la'iya
C. tari
D. lukis
E. patung
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Beberapa ra$am bahasa:
(1 ) kalimat panj ang-panjang
(2) kosakata dipenuhi unsur leksikal dialek
(3) kata-kata yang digunakan lengkap
(4) lugas jelas dan bebas dari keambiguan
(5) menggunakzur 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)

Mastodon dan Burung Kondor merupakan karya sastra gubahan W.S Rendra yang'populer

dan sudah dibacakan sebanyak 406 kali, bercerita tentang perbedaan antara penguasa dan

rakyat kebanyakan. Karya saska ini berfungsi sebagai kritik sosial di zarnannya, dan

termasuk karya sastra dalam bentuk ....
A. legenda
B. puisi
C. ce{pen
D. cerber
E. epos

23.

Gambar di atas menunjukkan bahrva bangunan catrdi tersebut mendapat pengaruh dari

kebudayaarl ....
A. Hindu
B. Buddha
C. Islam
D. Eropa
E. Cina

24. Contoh tari tarian suku Dayak dalam Llpacara mengawali rnusinr tanam adalah tari ....
A. Serirnpi
B. Scudati
C. Hudoq
D. Pakarena
E,. Tabuik
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Seni adalah hasil karya sebuah masya?akat dan dinikrnati oleh masyarakat. Hubungan

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

A. masyarakat dapat mengkritik bila rnelihat karya seni seseorang

B. seniman rnenciptakan karyarryatentang kehidupan masyarakat

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

D. seniman sulit berkomunikasi dengan masyarakat penikmat seni

E. seniman rnenghasilkan nilai seni yang sulit dipahami masyarakat

Seni sebagai ungkapan perasaan memiliki berbagai fungsi seperti fungsi pendidikan,

ekonomi, 
-politis,- 

dan triburan. Dari banyaknya fungsi tersebut, terdapat pula dampak-

dampak positif atau negatifnya. Contoh dampak positif dari perkernbangan seni di

Indonesia adalah ....
A. meningkatkan mutu Pendidikan
B. meningkatkan sumber daya manusia

C. meningkatkan perekonomianrakyat
- ' D. ,'menumbuhkan persatuan antar warga

E. menumbuhkan terhadap cinta tanah air

Gambar di atas merupakan hasil karya seni arsitektur suku ....
A. Batak
B. Bali
C. Jawa
D. DaYak
E. Minangkaban

ZB. Agama dan kepercayaan di satu sisi memiliki tatanan yang s,una secara normatif. Konsep

kepercayaan dalam perspektif antropologi adalah ..'-

A. simbol kehidupan antara rnanusia dengan sang pencipta

B. seperangkat ritual untuk perubahan alam dan manusia ciptaan Tuhan

C. suatu ajaran yang sifatnya rnisteri dan gaib dan sulit untuk diungkapkan

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

E. k.yutir* seseorang terhadap sesuatu benar adanya dan tidak terikat dogma
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29. Perhatikan pemyataan berikut!
(i) ajarannya disampaikan melalui para nabi
(2) kitab suci berisi wahYu Tuhan
(3) konsep ketuhzirran monotheisme
(4) fleksibel terhadap perubahan yang te{adi di masyarakat
(s) t"t"o*.n ajarannya tidak tuh* iji s"".u r*iona /

Yang merupakan ciri-ciri agama wahyu adalah . '. '
A. (1),(2),dan(3)
B. (1),(z),dan(a)
C. (1), (3), dan (s)
D. (2), (3), dan(s)
E. (3), (a), dan (s)

30. . Tabel di bawah ini yang menlnjukkan perbedaan antara agama wahyu dengan agama bumi

berdparkankoq;epketuhanan3guluh - 2__

Agama Wahyu Agama Bumi

A msnyembah Tuhan Yang Esa menyernbah banYak Derva

B aiaran bersumber dari \,vahyu Tuhar: aiarannya bersumber dari filsafat tertentu

C bersifat mutlak dan tahan uji bersifat fleksibel seringkali tidak tahan uj]

D disampaikan oleh Nabi/Rasul tidak disampaikan perantara Nabi@4qg!

E ajarannya tidak identik dengan

masyarakat

aj arannya identik dengan masyarakat

Perhatikan pemyataan berikut !

(1) meyakini adanya dewa-delva yang baik dan yang jahat
(Zj p.rtuy a adxt^yamakhluk halus, sepefti roh-roh leluhur yang baik dan perkasa

(3) meyakini kekuatan sakti dari benda-benda yang dikeramatkan

(4) menyiapkan sesaji berupa her'van kurban
(5) memilih tempat dan hari yang dianggap kerauat

Yang termasuk unsur religi pada sistem kepercayaatr adalah ....

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

Berikut ini yang menunjukkan ftingsi agama sebagai pendiclikan adalah .'..

A. memberikan bimbingan manusia agar selalu berbuat baik

B. mendorong manusia untuk dapai hidrip lebih lama di dunia

C. menjaga soiidaritas antarwarga mas,v-araket dalarn kehidupan sehari-hari

D. rnernhanfu rnanusia aga:, bahagia -te.iak kccii sampai akirir hayat

E,. merlga\\rasi manusia senantiasa hidup maknrur selalnailYa

31.

32.
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33. Pada tabel di bawah yang menunjukan perbedaan agarna dengan kepercayaan berdasaikan
sumber ajarannya adalah ....

Asama Kepercayaan
A memiliki kitab suci yans baku tidak merniliki kitab suci yans baku
B tidak rnemiliki dogma yang mengikat memiliki dogma tertentu yang mengikat
C berbentuk lembasa tidak berbentuk lembaga
D memiliki pemimpin keagamaan tidak rnemiliki pemimpin
E menyembah Tuhan Yang Esa rnenyembah kekuatan supranatural

34. Perhatikan contoh berikut:
(1) pemberian sesaji untuk roh
(2) kekuatan gaib terdapat pada keris
(3) meletakkan sesaji berupa bung4
(1) memandikan b enda-benda pusaka_ p ada hari-hari tertentu
(5) batu cincin jeriis tertentu merniiilii-kesaktian ' ;'-

Berdasarkan contoh di atas, yang termasuk konsep kepercavaan dinamisrne adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

35. Berikut ini yang merupakan contoh praklik totemisme yaitu ....

A. menyembah banyak derva pada masyarakat Hindu
B, mendirikan bangunan rumah adat untuk menyimpan benda-benda pusaka

C. mernbuat ukiran-ukiran dari kayu yang berkualitas tinggi
D. membuat patung mbis simbol arwah nenek moyang pada masyarakat Papua

E. membuat benda-benda seni yang dipersembahkan ke Dewa

36. Perbedaan antara kepercayaan monotheisrne dengan kepercayaan politheisme dalarn tabel

di baivah ini adalah ....
Monotheisme Politheisme

A aiaran tidak disampaikan oleh nabi A aiaran disampaikan oleh nabi
B sebagai aqcuna bumr B sebagai agarna r,vahyu

C menyenrbah banyak tuhan C Tuhan terbatas iumlahnva
D dei.va sebagai tuhan D yang ada di dunia dianggap Tuhan
E menyembah Tuhan YME E merlyembah banyak dew,a

u-zc-2013/20t4 otl-lak 
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37. Setiap agarna memiliki aturan-aturan tertentu yang mengikat penganutnya dalam

meniatantcan ajarannya. Namun demikian, di Indonesia penganut agama Islam Kejawen

(Kejawaan) *lngg*Uungkan praktik keagamaannya dengan kebiasaan yang dilakukan

ugu** lain, sepiiti berdoa d"rrg* menggunakan sesaji, membakar kemenyan, dan

birsemedi di tanpat-tempat keramat. Berdasarkan ilustrasi tersebut rnenunjukkan telah

terjadi proses ....
A. sink'etisme
B. politheisme
C. animisme
D. dinarnisme
E. monoteisme

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

Ketuhanan yang Maha fsa. Masyarakat Indonesia mengenal 5 agama, yaitu Isiam, Katolik,
proteptan, Hindu, dan Buddha. Sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, negat'a kita

pun mengakui keberadaan Kong Hu Cu sebagai agama yang dianut oleh mayoritas etnis

Tionghoa di Indonesia.

Berdasarkal ilustrasi cli atas, yang merupakan dampak positif perilaku beragama bagi

kehidupan sosial budaya masyarakat adalah '-'.
A. terciptalya keharmonisan hidup dan solidaritas sosial yang tinggi

B. menyatukatr sesama ajaran agama di Indonesia

C. pendorong fanatisme yang berlebihan
D. sikap meninggikan atau mengagUngkan agama tertentu

8,. perilaku intoleran terhadap ritual agama tertentu

Satalr satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi keberagaman aganla adalah ....

A, menyarukan ajaran-ajaran agama di Indonesia

B. mendorong fanatisme agama di kalangan penganutnya

C. menganggap ajaran agama yang dianutnya paling benar

D. toleran terhadap ritual agama-agama tertentu saja

E. menanamkan solidaritas sosial di antara pemeluk agama

perkembangan iptek yang begitu cepat trerdampak kepada perubahan di segala bidang

kehidgpan baik yulg U..ritut positlf niurp* negatif. Dampak negatif iptek di bidang sosial

budaya adalah ....
A. penggunaan alat komunikasi dan informasi rlodern di ruang terbuka

B. muncrilnya gayahidup konsumtif di segala lapisan masyarakat

C. adanya peningkatan etos keqa dikalangan pegawai negeri sipil

D. eksport barang jadi meningkat pesat karena perbaikkan produksi

E. n:unculnya paham soliclaritas yang tinggi di antara rnasyarakat

perkembangan teknologi komunikasi clan informasi serta pesatnya pertumbuhan pandangal]

satu dunia-satu kebudayaan yang dibar,va oleh globalisasi meurbuat kescnian tradisionai

di Indonesia perlalian-lahan rnulai tersingkir, Salalr satu cara yang dapat ciilakukan r:ntttk

memperkenalkan potensi buciaya di era globalisasi adalah ....

A. menyaksikan fiinr Laskar Peiangi

B. nrembaca karya-karya sastra indonesia

C. meudengarkatl inusik-nrusik pop Indonesia

D, menarikan tarian-tarian daerah Itrdoilesia

E. mempromrisikan tarian daerah ke rvisatawan asing

38.

39.

40.

41.
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42.

43.

45.

46.

I lllfi lfiilll tllil ll lllllll lffi llill ffi llll

l3 Antropologi SMA/IUA Bahasa

Orang Bugis mengalami perubahan dari masa ke masa dalam beradaptasi dengan alam di

bidang perhubungan. Namun dernikian, keterampilan tersebut diwariskan dari satu generasi

ke generasi lainnya, yaitu ....
A. penambahan jangkauan perahu layar pinisi

B. penggunaan kapal atau perahu layar pinisi
C. mengukir kayu yang di perahu layar pinisi
D. menambah mesin baru pada perahu layar tersebut

E. perahu layar pinisi sebagai unggulan pengangkutan

pewarisan iptek dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal 
^gar 

hasil yang

diinginkan berda*put positif terhadap bidang yang diinginkan, Contoh pewarisan iptek

secara vertikal di bidang peternakan ikan antara lain ....
A. petani mengajarkan rekannya bagairnana memilih bibit yang baik

B. ,kornunitas pgtani secara.bersama-safila menentukan nrusim tanam

C. seorang peternak ikan mengajarkan anal<nya bagaimana memijah ikan-

D. seorang peternak ikan belajar memijah ikan paAa temarur-ya

E. petani belajar mengolah sawah pertanian pada penyuluh pertanian

Di bawah ini yang mempakan hambatan dalam pewarisan iptek adalah ...'

A. masyarakat memiliki keterbukaan terhadap iptek

B. hubungan kekerabatan masih kuat dan langgeng

C. rnasyarakat kurang tanggap terhadap perkembangan iptek

D. sistem perekonomian mengalami peningkatan

E. pemahaman masyarakat desa tentang iptek tinggi

perubahan sosial yang terjadi di masyarakat antara lain dipengaruhi oleh perkembangan

iptek yang begitu cepat. Sehingga kebutuhan masyarakat lebih mudah didapat' Tidak

menutup kemungkinan pihak produsen berusaha nlemenuhi kebutuhan masyarakat derrgan

segala iuru ugui barang-Uarang yang diproduksi laku dipasaran. Dalam hal ini contoh

perilaku konsttmetr untuk menghargai hasii karya iptek adalah . '..
A. tidak membeli barang-barang bajakan

B. tidak membeli barang'barang produksi iokal
C. tidak perlu memelluhi kebutuhan primer
D. hanya membeli benda-benda yarrg dibutuhkan

E. hanya membeli barang yang berteknologi tinggi

Perhatikan pernyataan berikut !

(1) Data dari penelitian lapangan
(2) Titik berat perhatian harus pada pandangan emik
(3) Studi kasus digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu

(4) Menggunakau data kuantitatif saja

(5) Analisis bersifat empiris

Ciri-ciri studi etnografi adalah ....
A. (1), (2), dan (3)

B. (i), (2), dan (4)

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

44.
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48.

47.

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

49. Pada peta di samping yang dirunjuk oleh
nomor 1 darr 2 merupakan persebaran

ragam bahasa di lndonesia yaitu ....
A. Makasar dan Palu
B. Bugis dan Toraja
C. Mandar dan Minahasa
D. Toraja dan Palu
E. Gorontalo dan Manado

50. Saiah satu wujud komunikasi hasil kajian etnografi yang terkait isi artikel adaiah '.. '

A. tersusun dengan kalimat panjang
B. rujukan bersifat proporsional
C. menjarvab semua ma-salah penelitian
D. mengetahui karakteristik peneliti
E. iudui artikel hendaknya informatif
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penelitian etnograii - merupakan suatu upaya untuk rnendeskripsikan kebudayaan

masyarakat. Bagian dari ehrografi yang mendeskripsikan tentang kekerabatan, poia

menetap maupun aturan perkawinan terdapat pada unsur ....

A. organisasi sosial

B. sistem pengetahuan

C. sistem bahasa /
D. kegiatan ekonomi
E. sistem sosial

Seorang peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan konkret seputar pengalaman informan

dan tidak memberikan komentar-komentar yang membuat informan malu. Perreiiti

menyebut semua alternatif yang dapat dipilih oleh informan dan membiarkan informan

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

percakapan dalam wawancara. Carumengumpulkan data tersebut menggambarkan ....
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