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3 Antropologi SMA/N'IA Bahasa

Nama :

NoPeserta: - 7le-

1. Wujud budaya lokal yang berupa aktivitas pembakaran tulang belulang rnayat pada suku

Dayak di propinsi Kalimantan Tengah adalah upacara ....

A. Ngaben
B. Tiwah
C. Ngarang Wuluh
D. Kaharingan
E. Mapalus

2. Keragaman budaya beqpotensi menimbulkan konflik. Untuk mengatasinya dapat dilakukan
dengan cara ....

A. mengembangkan sikap toleransi dan empati di kalangan masyarakat
B. menolak bentuk keanekaragarnan budaya yang ada di masyarakat
C. mengembangkan sikap etnosentrisme bagi senrua lapisan rnasyarakat
D. memupuk sikap anti terhadap keanekaragaman budaya di masyarakat

E. menyalurkan bantuzur ekonomi kepada rnasyarakat daerah terpencil

3. Keragaman budaya menimbulkan berbagai masalah rnaka diperlukzur sikap toleran dan

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

A. meiakukan penyuluhan tentang keragaman budaya
B. memaksa masyarakat mengakui adanya perbedaan

C. menjelaskan perlunya merniliki sikap empati
D. mensosialisasikan paham niiai-nilai kebersamaan
E. memperkecil perbedaan di antara individu

4. Keberagaman agama di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat menumbuhkan sikap

toleran atau saling menghargai dalarn kehidupan sehari-hari, yaitu ....
A. saling menghormati ketika sesama umat beragama menjalankan ibadahnya
B. menumbuhkan sikap etnosentrisme dikalangan pemeluk agama

C. menumbuhkan persaingan diantara sesama pemeluk agzuna

D. menolak masuknya budaya lain terutama ajaran agama lain
E. mendahulukan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain

5. Di daerah Kalimantan terdapat banyak suku pendatang dari daerah lain seperti suku

Madura, Bugis, dan .Iar,va. Suku bangsa tersebut berinteraksi dan saling bertukar budaya

atau bahkan menggabungkannya. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa dampak
positifnya terhadap budaya nasionai adalah ....

A. menambah kekayaan budaya nasional
B. menggeser budaya nasional yang ada

C, menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa
D. terjadi diferensisasi sosial yarrg tinggi
E. hilangnya akar budaya nasional
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Perhatikan pernyataan di bawah ini !

(t) perasaan empati terhadap orang lain

izi iit up toleransi terhadap budaya yang berbeda

iEi me.rghindari sikap primordialisme yang berlebihan

i+l uO*Va sikap menumbuhkembangkan budaya etnis

iSi sitap tertutup 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 (a)

C. (1), (3), dan (5)

D. (2), (3), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

Perhatikan contoh unsur budaya berikut!

( 1 ) pakaian tradisional
(2) sistem kekerabatan
(3) pandangan hiduP
(4) sistenr nilai
(5) ritual keagamaan

Yang termasuk dalam unsur buda.ya 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)

Lembaga pendidikan merupakan salah satu media pewarisan budaya pada masyarakat

modern. Proses pewarisan budaya tersebut ditakukan dengan cara " "
A. *.ng.*bangkan penalaran siswa atau peserta didik

B. melestarikan budaya lokal rnasyarakat setempat

C. mewariskan budaya tradisi nenek moyang

D. menjaga kelestarian adat masyarakat setempal

E. **n*oriulisasikan nilai-nitai pada peserta didik

Tindakan seseorang meniru orang lain melalui sifat atau penampilan, seperti seorang

remaja yang mengindentikkan dirinya dengan bintang tilm idtla- Hal ini merupakan salah

satu fuktor pendorong dilarnika budaya yang disebut ....

A. adaPtasi
B. irnitasi
C. sugesti
D. motivasi
E. indentifikasi

7.

8.

9.
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk terpadat ke-2 di

dunia dan memiliki berigam etnis dan kebudayaan. Keadaan ini sangat rentan terjadinya

konflik antarwarga maupun antarkelompok masyarakat, karena dipicu adanya perbedaan

pendapat atau pandangan. Ha[ tersebut apabila berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya

aiiintegrasi bangsa. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan tbktor pendorongnya

adalah, . ..

A. heterogenitaspenduduk
B. honrogenitaspenduduk
C. rasa nasionalisme
D. adanya culture lag

E. adanya culture shock

Andi rnengikuti lomba sains tingkat internasional di negeri kangguru. Selarna acffia

berlangs*g, Andi menggunakan bahasa seternpat dalam berkonrtinikasi. Ketika diminta

untuk *"rrg"nulkal diri di ajang tersebut, Andi selain menggunakan bahasa Inggris jugu

menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai .-..

A. bahasa pengantar
B, alat kornunikasi
C. bahasa perantara

D. alat ekspresi
E. Iambang identitas

Perhatikan ciri-ciri bahasa berikut!
(1) lugas
(2) sederhana
(3) komunikatif
(4) bebas dari keambiguan
(5) ringkas

Yang termasuk ragam j urnalistik adalah . . . .

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

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

Dilda dan Fitri adalah orang Jawa Tirnur, mereka berdua berkomunikasi dengan bahasa

Jawa Timur dan menggunakin dialek Surabaya. Dari contoh tersebut dapat disirnpulkan

bahwa dialek Dinda dan Fitri termasuk diaiek ....

A. pesisir
B. keturunan
C. kebiasaan
D. daerah
E. suku bangsa

11.

12.

13.
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1,4. Perhatikan ciri-ciri cerita berikut!
(l) dianggap cerita suci
(2) tokoh manusia setengah Dewa
(3) cerita dianggap benar'-benar terjadi
(4) cerita tidak terikat oleh waktu dan tempat
(5) cerita dianggap tidak benar-benar terjadi

Yang termasuk ciri Mite adaiah . . ..

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

15. Contoh tradisi lisan di masyarakat Gayo-Aceh yang sering ditampilkan pada upacara

perkawinan adaiah ....
A. tuIak Yong
B. Wor
C. Wayang kulit
D. Didong
E. Tanggamo

16. Berikut ini salah satu contoh cara melestarikan dialek lervat lembaga pendidikan adalah . ...

A. memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum muatan lokal
B. bahasa daerah menjadi fuan rumah di daerairnya sendiri
C. bahasa daerah digunakan di sekoiah sebagai bahasa sehari-hari
D. melarang penggunaan bahasa daerah dalarn percakapan sehari-hari
E. memasukkan bahasa daerah di dalam lomba-lornba berskala nasional
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17. Gambar persebaran bahasa PaPua

18.

19.

penyebaran Bahasa Papua oleh. suku Marind Anim ditunjukkarr oleh nomor .. "
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

Analisis pelyebaran rumpun bahasa Austronesia didasarkan pada persamaan-persamaan ""
A, struktur bahasa dan budaYa

B. sistem pengetairuan dan budaYa

C. kepercayaan dan budaYa

D. pola pikir dan kebiasaan

E. sistem Perlengkapan hiduP

Perhatikan pemyataan berikut!
(1) tidak terdapat pertentangan konsonan
(2) nrenggunakan gugusan konsonan
(3) nrcmiliki sistetn diatesis rnorfologis
(4) tidak menyukai sistem suku kata terttttup

(5) nrenggunakan sistem diatesis carnpuran

Ciri-ciri bahasa Austronesia adalah ....

A. (i), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (5)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
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20. Perhatikan gambar berikut!

22.

Seni rupa pada gambar di atas digolongkan ragam seni . . ..

A. anyam
B. kayu
C. ukir
D. kriya
E. lukis

Perhatikan beberapa seni berikut!
(1) Lutung Kasarung
(2) Pada Sebuah Kapal
(3) Mastodon dan Burung Kondor
(4) Negara Kertagarria
(5) Nyai Roro Kidul

Yang termasuk ragarn seni sastra tulis adalah ....

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

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

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

rakyat kebanyakan. Karya sastra ini berfungsi sebagai kritik sosial di zalllannya, dan

termasuk karya sastra dalam bentuk ....
A. legenda
B. puisi
C. cerpen
D. cerber
E. epos

21.
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2.3.

Gambar di atas menunj ukkan bahwa bangunan candi

kebudayaan ....

tersebut mendapat pengaruh dari

A. I{indu
B. Buddha
C. Islam
D. Eropa
E. Cina

24. Keindahan yang ditonjolkan dalam karya seni menrpunyai fungsi hiburan untuk para

penikmatnya. Contoh fungsi seni pertunjukan yang berkembang di Indonesia yang

memiliki fungsi hiburan adalah ....
A. konser musik
B. tari Serimpi
C. karya ukiran
D. rnelukis
E. membatik

Antara seniman dengan karya
karena....

seni terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan,

A. karya seni merupakan ekspresi perasaan dari seorang seniman
B. karya seni merupakan gambaran dari sitat seniman
C. senirnan bisa berkarya hanya jika karya seninya laku dijual
D. kreativitas seniman akan meningkat jika hasil karyanya disukai orang

E. seniman harus dapat menciptakan karya seni yang mutakhir

26. Seni sebagai ungkapan perasaan memiliki berbagai fungsi seperti fungsi pendidikan,

ekonomi, politis. dan hiburan. Dari banyaknya fungsi tersebut, terdapat pula dampak-

dampak positif atau negatitnya. Contoh dampak positif dari perkembangan seni di

Indonesia adalah ....
A. meningkatkan mutu pendidikan
B. rneningkatkan sumber daya manusia
C. meningkatkanperekonomianrakyat
D. menumbuhkan persatuan antar \\rarga
E. meuumbuhkatr terhadap cinta tanah air
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28.

Gambar di atas merupakan hasil karya seni arsitektur suku '...
A. Batak
B. Bali
C. Jawa
D. Dayak
E. Minangkabau

Dalarn agama dan kepercayaan rnelihat adanya sesuatu, baik itu roh maupun z*t yang

melebihi kekuatan manusia. Konsep kepercayaan dalam perspektif antropologi adalah . . . '

A. suatu ajaran yang sifatnya rnisteri dan gaib pada manusia

B. seperangkat ritual untuk perubahan kehidupan manusia

C. pola hidup manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya
D. simbol hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta
E. pengakuan terhadap sesuatu yang dianggap melebihi kekuatan manusia

Perhatikan pernyataan berikut !

( 1 ) konsep ketuhanarmya monotheisme
(2) konsep ketuhanannya politheisme
(3) berdasarkan wahyu Tuhan
(4) fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat
(5) kebenaran bersifat rnutlak

Yang termasuk ciri-ciri agama wahlu adalah ....
A. (l), (2), dan (3)
B. (l), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Tabel di bau'ah ini yang menunjukkan perbedaan antara agama wahyu dengan agama bumi

berdasarkan konsep ketuharran adalah ....

Aqama Wahyu Agama Bumi

A menyembah Tuhan Yang Esa menyembah banyak Dewa

B aiaran bersumber dari wahyu Tuhan aiarannya bersumber dari filsafat tertenlu

C bersifat mutiak dan tahan uii bersifat fleksibel seringkali tidak tahan uji

D disampaikan oleh NabilRasul tidak disampaikan perantara Nabi/Rasul

E ajarannya tidak identik dengan

masyarakat
aj aramya identik dengan masyarakat

30.

r1-7-C-2013t2$11
c'l.t,r-k c ipr a pacla l) u sirr Pcn i I a i an P end i d i kan-BAL I T tl AN(:;- KEN'I D I K Il [.J I)



DOKUMEN NEGARA

Diunduh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng

I lilfi rililil lll$ llfllllil lil lllll flil lllt11 Antropologi SMA/MA Bahasa

31. Perhatikan pernyataan berikut !

(1) meyakini adanya dewa-dewa yang baik dan yang jahat
(2) percaya adanya makhluk halus, seperti roh-roh leluhur yang baik dan perkasa

(3) meyakini kekuatan sakti dari benda-benda yang dikeramatkan
(4) menyiapkan sesaj i berupa hervan kurban
(5) mernilih tempat dan hari yang dianggap keramat

Yang tennasuk unsur religi pada sistem kepercayaan 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)

32. Tokoh agama atau pemimpin agama selalu menekankan kepada pengikutnya agar berbuat

baik dan damai dengan tetangga dan lingkungan hidup sekitar. Berdasarkan contoh tersebut

salah satu fungsi agama dalam hal keteraturan sosial, adalah . . ..

A. menghargai orang yang lebih tua dari dirinya
B. menjalankan fungsinya derni keselamatan duniawi
C. mernberi kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhir
D. memberikan acuan atau pedoman tentang etika hidup yang baik
E. membantu orang lain agar hidupnya selalu sukses

33. Perbedaan agama dengan kepercayaan pada tabel di bar.vah dilihat dari konsep keterikatan
penganutn 4....

Agama Kepercayaan

A memiliki dogma-dogma tertentu
yans harus diikuti penganutnya

tidak memiliki dogma-dogrna tertentu
yong mengikat penganutnya

B tidak berupa lembaga yang
berstruktur

memiliki lembaga yang berstruktur

C rnemiliki tempat khusus untuk
beribadah

fidak memiliki tempat khusus untuk
beribadah

D tidak terdapat upacara/ritual yang

khusus dan meneikat
terdapat upacara/ritual tertentu dan harus

diikuti
E mengenal adanya konsep surga dan

neraka
tidak mengenal adanya konsep surga dan

neraka

34. Perhatikan contoh berikut:
(i) pemberian sesaji untuk roh
(2) kekuatan gaib terdapat pada keris
(3) rneletakkan sesaji berupa bunga
(4) memandikan benda-benda pusaka pada hari-hari tertentu
(5) batu cincin jenis tertentu rnemiliki kesaktian

Berdasarkan contoh di atas, yarlg termasuk konsep kepercayaan dinamisme adalah . ...

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (a)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
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35. Berikut ini yang merupakan contoh praktik totemisme yaitu ....

A. menyembah banyak dewa pada masyarakat Hindu
B. mendirikan bangunan rumah adat untuk menyimpan benda-benda pusaka
C. membuat ukiran-ukiran dari kayu yang berkualitas tinggi
D. mernbuat patung mbis simbol arwah nenek moyang pada masyarakat Papua
E. membuat benda-benda seni yang dipersembahkan ke Dewa

36. Perbedaan antar kepercalraan monotheisme dengan keprecayaan politheisrne pada tabel di
bawah ini adalah .. ..

Nilonotheisme Politheisme
A. kekuatan supranatural milik

Tuhan
kekuatan supranatural perwujudan sang

Pencipta
B. mengenal satu Tuhan mensenal banyak dewa
C. praktik ilmu eaib dilarans ilmu saib ultuk mengatasi rnasalah
D. merlgenal persembahan mengenal upacara kurban
E. mengenal kekuatan supranatural tidak mengenal kekuatan supranatural

37 . Masyarakat Indonesia mengenal -5 agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, I{indu, Buddha,
dan Kong Hu Chu. Setiap agama tersebut rnemiliki aturan-aturan tertentu yang mengikat
penganufiya dalam beribadah. Namun dernikian di Indonesia masih terdapat masyarakat
tertentu yang menggabungkan praktek keagamaannya dengan kebiasaan agama lainnya,
antara lain Islam kejarven.

Ilustrasi tersebut, menunjukkan telah terjadi proses ....

A. animisme
B. politheisme
C. totemisme
D. dinarnisrne
E. sinkretisme

38. Sesuai dengan dasar negara Pancasila, Indonesia adalah negara )rang memahami adanya
Ketuhanan Yang Maira Esa. Masyarakat Indonesia mengenal 5 agama, yaitu Islam, Katoiik,
Protestan, Hindu, dan Buddha. Sejak masa pemerintahan Abdun'ahman Wahid, negara kita
pun mengakui keberadaan Kong Ilu Cu sebagai agama yang dianut oleh mayoritas etnis
Tionghoa di Iridonesia.

Berdasarkan ilustrasi di atas, yang merupakan dampak positif perilaku beragama bagi
kehidupan sosial budaya rnelsyarakat adalah ....

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

39. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi keberagaman agama adalah....
A. menyatukan ajaran-ajaran agama di Indonesia
B, mendorong fanatisme agama di kalangan penganutnya
C. menganggap ajaran agama yang dianutnya paling benar
D. toleran terhadap ritual agarna-agama tertenfti saja
E. menanamkan solidaritas sosial di antara lrerneluk agama
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40. Penggunaan komputer dan internet dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memudahkan
peserta didik dalam mengakses inforntasi terkini. Adapun pengaruh positif dari penggunaan

komputer dan internet bagi peserta didik antara lain . ...
A. memperluas layanan kepada peserta didik
B. menyediakan layanan pekerjaan baru
C. kualitas pengetahuannya bertambah
D. memperkaya peserta didik secara ekonomis
E. menuntut siswa untuk mengenal dunia maya

41. Perkembangan teknologi komunikasi dan inforrnasi 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

memperkenalkan potensi budaya di era globalisasi adalah ....
A. menyaksikan film Laskar Pelangi
B. membaca karya-karya sastra Indonesia
C. mendengarkan tnusik-musik pop Indonesia
D. menarikan tarian-tarian daerah Indonesia
E. mempromosikan tarian daerah ke wisatawan asing

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

bidang perhubungan. Namun demikian, 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. nrenambah mesin baru pada perahu layar tersebut
E. perahu layar pinisi sebagai unggulan pengangkutan

43. Pewarisan iptek dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal agff hasil yang

diinginkan berdampak positif terhadap bidang yang diinginkan. Contoh pewarisan iptek

secara vertikal di bidang peternakan ikan antala lain ....
A. petani mengajarkan rekannya bagairnana memilih bibit yang baik
B. kornunitas petani secara bersama-sama menentukan urusim tanam

C. seorang peternak ikan mengajarkan anaknya bagaimana memijah ikan
D. seorang peternali ikan belajar memijah ikan pada tematurya

E. petani belajar mengolah sawah pertanian pada penl.uluh pertanian

44. Harnbatan dalam pewalisan iptek tidak hanya datang dzu'i masyarakat penerima tetapi jugu

dari pemberi iptek. Hambatan budaya dalam pewarisan iptek adalah .. ..

A. keengganan mengajarkan seluk beluk teknologi baru
B. pertentangan antara inovasi teknologi dengan pranata sosial
C. perbedaan agama dan kepercayaan terhadap teknologi
D. perbedaan perilaku dengan iptek itu sendiri
E. cara penyampaian pesan dalam program inovasi teknologi

45. Sebagai bentuk penghargaan terhadap iptek dapat dilakukan dengan cara ....

A. memakai barang-barang buatan luar negeri

B. barang yang dipakai hendaknya yang bermerek
C. tidak menggunakan barang-barang bajakan
D. menggunakan peralatan canggih
E. sernua barang yang dipakai harus elektronik
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46. 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) Menggunakan data kuantitatif saja
(5) Analisis bersifat empiris

Ciri-ciri studi etnografi adalah .. ..

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

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

47. Penelitian etnografi merupakan suatu upaya untuk rnendeskripsikan kebudayaan

masyarakat. Bagian dari efirografi yang mendeskripsikan tentang kekerabatan, pola

menetap maupun aturan perkawinan terdapat pada unsur '...
A. organisasi sosial
B. sistem pengetahuan
C. sistem bahasa
D. kegiatan ekonomi
E. sistem sosial

48. Seorang peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan konkret seputar pengalaman informan

dan tidak memberikan komentar-komentar yang menrbuat infonnan malu. Peneliti

menyebut semua alternatif yang dapat dipilih oleh infonrran dzut membiarkan infbrman

untuk hercerita apa saja yang ingin diceritakan. Peneliti tidak boleh mendonrinasi

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

A. wawancara mendalam
B. wawancara tertutup
C. field rating
D. observasipartisipasi
E. pengarnatan terkendali
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49. Perhatikan peta di bawah ini.

T;

Nomor 1 dan 2 pada peta di atas merupakan persebaran ragam bahasa Austronesia di Pulau
Jawa yaitu bahasa ....

A. Baduy dan Madr.rra
B. Ivladura dan Jar,va

C. Sunda dan Ja,,va

D. Betawi dan Sunda
E. Betawi dan Madura

50. Salah safli wujud komunikasi hasil kajian etnografi yang terkait isi artikel adalah ....
A. tersusun dengan kalimat panjang
B. rujukan bersifat proporsional
C. menjau,ab semua masalah peneiitian
D. mengetahui karakteristik peneliti
E. judut artikel hendaknya informatif
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