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1.

Antropologi SMA/MA Bahasa

Wujud budaya lokal yang berupa aktivitas pembakaran tulang belulang mayat pada suku
Dayak di propinsi Kalimantan Tengah adalah upacara ....

A. Ngaben
B. f iwah
C. Ngarang Wuluh
D. Kaharingan
E. Mapalus

Globalisasi telah merubah kehidupan masyaiakat Indonesia, khususnya globalisasi di
bidang teknologi seperti traktor, mesin cuci, komputer. Darnpak positif dari globalisasi
teknologi tersebut adalah ....

A. adanya gaya hidup yang konsumtif
B. memperbarlyak devisa negara
C. memperkuat solidaritas didalam masyarakat
D. membuat aktivitas menjadi lebih efisien
E. rnenjadikan Indonesia sebagai negara maju

Keragaman budaya menimbulkan berbagai rnasalah maka diperlukan sikap toleran dan

empati sosial dari masing-masing individu. Dalanr hal ini lernbaga pendidikan rnempunyai
peranan penting yaitu .. ..

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

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

Keberagaman agama di Indonesia menuntut rnasyarakat untuk dapat menumbuhkan sikap
toleran atau saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu . . ..

A. saling menghormati ketika sesa.ma umai bcragama rneiij..iaul,att iba.lahnya
B. menumbuhkan sikap etnosentrisme dikalangan pemeluk agama

C. menumbuhkan persaingan diantara sesama pemeluk agama
D. menolak masuknya budaya lain terutama ajaran agama lain
B. mendahulukan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain

Di daerah Kalirnantan terdapat banyak suku pendatang dari daerah lain seperti suku

Madura, Bugis, dan Jawa. Suku bangsa tersebut berinteraksi dan saling bertukar budaya
atau bahkan menggabungkannya. Dari ilustrasi di atas dapat disirnpulkan bahwa dampak
positifnya terhadap budaya nasional adalah ....

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

C. menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa

D. terjadi diferensisasi sosial yang tinggi
E. hilangnya akar budaya nasional

2.

J.

4.
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6. Perhatikan pernyataan berikut!
(l) menghargai perbedaan br.rdaya yang ada

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

(5) menurnbuh kembangkan sikap empati

Upaya yang dilakukan 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)

7. Beberapa unsur budaya:
(l) Sistem religi
(2) Sistem organisasi sosial
(3) Sistem pengetahuan
(4) Sistem bahasa
(5) Sistem teknologi

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

produksi di rnasyarakat 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)

8. Lembaga pendidikan merupakan salah satu media pewarisan budaya pada masyarakat

modem. Proses pewarisan budaya tersebut dilakiikan dengan cara ....
A. mengembangkan penalaran siswa atau peserta didik
B. melestarikan budaya lokal rnasyarakat setempat

C. mewariskan budaya tradisi nenek moyang
D. menjaga kelestarian adat rnasyarakat setempat

E. mensosialisasikan nilai-nilai pada peserta didik

g. Tindakan seseorang meniru orang lain rnelalui sifat atau penampilan, seperti seorang

remaja yang mengindentikkan dirinya dengan bintang film idola. Hal'ini merupakan salatr

satu faktor penriorong dinamika budaya yang disebut ....

A. adaptasi
B. imitasi
C. sugesti
D. motivasi
E. indentifikasi
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10. Integrasi nasioual menipakan proses llenyatuan kelompok yang berbeda secara sosial dan
budaya ke dalam kesatuan teritorial turiggal dan satu identitas nasional. Salah satu faktor
pendorong terjadinya integrasi nasional di,indonesia adalah ....

A. sumpah dan iluar pemucla tanggal 28 Oktober l92B
B. sikap fanatisme atau sikap berlebihan suatu daerah
C. gerakan separatisme yang dapat mernbentuk.negara baru
D. sistem sentralisme dalam pemerintahan Indonesia
E, hilangnya rasa bangga sebagai sebuah bangsa.

11. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menimbulkan arti yang dapat
dimengerti oieh orang yarg menggunakan bahasa itu. Dalarn hal ini bahasa mempunyai
fungsi utama sebagai ....

A. alat ekspresi
B. alat komunikasi
C. alat mengadakan integrasi
D, Iambang identitas diri
E. untuk tujuan filosotls

12. Perhatikan ciri-ciri bahasa berikut!
(l) lugas
(2) sederhana
(3) komunikatif
(4) bebas dari kearnbiguan
(5) ringkas

Yang termasuk ragam jurnalistik adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. Q), Q), cian (4
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

LJ. Dinria dan Fitri adaiah orang Jarva Timur, mereka berdua berkomunikasi dengan bahasa
Jarva Timur dan menggunakan dialek Surabaya. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan
bahwa dialek Dinda dan Fitri termasuk dialek ....

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

I lillt ilililililil il ililtiliil ilil ililfit5 Antropologi SMA/I\{A Bahasa
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14. Perhatikan ciri-ciri berikutl
(1) cerita suci
(2) tokohnya manusia supcr
(3) ditokohi oleh rnanusia setengah dewa
(4) prosa rakyat
(5) cerita dianggap benar-benar terjadi

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

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

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

A. memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum muatan lokal
B. bahasa daerah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri

C. bahasa daerah digunakan di sekolah sebagai bahasa sehari-hari
D. melarang penggunaan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari
E. memasukkan bahasa daerah di dalam lomba-lomba berskala nasional
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17. Ganrbar persebaran bahasa Papua

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

Anaiisis penyebaran rumpun 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. sistern perlengkapan hidup

Perhatikan pernyataan berikut !

(1) rnemiliki sistem fbnemik yang sederhana
(2) miiiki 5 r,okal: a, i, u, e, o
(3) sistem konsonan meliputi labial, dentai, dan velar
(4) menggunakan penyesuaian tanpa sistem diatesis
(5) menggunakan sistern diatesis campuran

Yang tennasuk ciri-ciri bahasa Papua adalah . . ..

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

lu.

19.
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2A. Perhatikan gambar berikutl

Seni rupa pada gambar di atas digolongkan ragam senl . - -.

A. anyam
B. ka1'u

C. ukir
D. kriya
E. lukis

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

Yang termasuk ragam seni sastra tulis adalah ,...

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

Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka dengan tokoh Zainuddin dan

Hayati difilmkan Sang penulis juga begitu cerm,at menggambarkan keadaatr masyarakat di

bumi kelahirannya itu, seiringga diakhir cerita pembaca ataupun penonton dapat

menyimpuikan, clrita menrpakan kritik sosial bagi rnasyarakat tersebut. Karya sastra ini

termasukjenis ....

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

21.

22.
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23. Perhatikan ganrbar di berikut:

24.

25.

Gambar di atas merupakan salah safu seni di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya . ...
A. Hindu
B. Buddha
C. Islam
D. Cina
E. Eropa

Keindahan yarlg ditonjolkan dalam karya seni rnempunyai fungsi hiburan untuk para

penikmatnya. Contoh fungsi seni pertunjukan yang berkembang di Indonesia yang

memiliki fungsi hiburan adalah . ...
A. konser musik
B, tali Serimpi
C. karya ukiran
D. melukis
E. membatik

Antara seniman dengau karya seni terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan,

karrna ....

r\. karya senr merupakan eksprcsi perasaan dari seorang seniman
B. karya seni merupakan gambaran dari sifat seniman
C. seniman bisa berkaryahanya jika karya seninya laku dijual
D. kreativitas seniman akan meningkat jika hasil karyanya disukai orang
E. seniman harus dapat menciptakan karya seni yang mutakhir

Kemajuan iptek rnemberikan dampak positif terhadap perkernbangan seni di Indonesia,

aniara lain pada perkembangan seni kriya terapan. Kreasi batik printing marak dibuat di
pabrik-pabrik dengan aneka motif yang menarik. Namun demikian asosiasi pengusaha batik
harus tetap berhati-hati dalam rnelihat perkembangan ini, karena ....

A. selera masyarakat lekas berubah-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

76.

u-zc-20t3t?014 "'tlnk Cit)ta pada Pusat Pcn i laian Pcndidikirn-Bn LIT'BANG-KEN'IDIKl] U D



DOKUMEN NEGARA

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

fb@urip.kalteng

I iltilIililfi fiffi rililliltfilr ilrfi illl llillo 
Antropologi SMA/IUA Bahasa

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

29.

Dalanr agama dan kepercayaan melihat adanya sesuatu, baik itu roh maupun zat yang

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

A. suatu ajaran yang sifatnya misteri dan gaib pada manusia
B. seperangkat ritual untuk pembahan kehidupan manusia
C. pola hidup manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya
D. simbol hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta
E. pengakuan teriradap sesuatu yang dianggap melebihi kekuatan manusia

Perhatikan pemyataan berikut !

(1) konsep ketuhanannya monotheisme
(2) konsep ketuhanannya politheisme
(3) berdasarkan wahyu Tuhzur
(4) fleksibel terhadap perubaharr yang terjadi dalam masyarakat
(5) kebenaran bersifat mutlak

Yang termasuk ciri-ciri agama wahyll adalah ....

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

Perbedaan again3 bumi/alam dengan agama wahy'u berdasarkan karakteristiknya adalah ....

Asama Wahw Agama Bumi

A ai arannya mengandung tafsir A aiarannva tegas dan ielas
B konsep ketuhanannya poltheisme B konsep ketuhanannya monotheisme

C kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan C kitab suci berdasarkan filsafat tertentu

D dapai dipengaruhi perubahan D tidak dapat di bahan
T-:rF Lr,-.ifi i.irnya tidak sarna masyarakat E berfikirnya sama dengan masyarakat

ffi
ffi

28.

30.
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31. Perhatikan pernyataan berikutl

(i) meyakini adanya alam gaib ternpat tinggal para deu,a dan roh leluhur
(2) mernpercayai adanl,a derva tertinggi yang rnenciptakan alam beserta isinya
(3) percaya adanya kekuatan sakti gejala alam, tr:rlbuhan, binatang maupun tokoh manusia
(4) menentukan orang yang dapat memimpin umat melakukan upacara keagamaarl
(5) menyiapkan ltervan kurban sebagai sarana upacara keagamaan

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

32. Tokoh agama atau pemirnpin agama selalu menekankan kepada pengrkutnya agar berbuat
baik dan darnai 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 demi keselarnatan duniawi
C. rnemberi 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 barvah dilihat dari konsep keterikatan
penganutnu

Agama an

A memiliki dogma-dogma tertentu
yang harus diikuti penganutnya

tidak memiliki dogma-dogma tertentu
yang mengikat penganutnya

B tidak benrpa lembaga yang
berstruktur

rnerniliki lembaga yang berstruktur

C memiliki tempat khusus untuk
beribadah

tidak rnemiliki tempat khusus untuk
beribadah

D tidak terdapat upacara/ritr.rai yang
khusus dan mensikat

terdanat unacaralritual tertentu dan harus
Jiil-,.ei\rrrr\ Ll LI

E mengenal adanya kcnsep surga dan
neraka

tidak mengenal adanya konsep surga dan
neraka

34. Perhatikan ccntoh berikut!
(l) percaya adanya roh yang baik dan jahat
(2) menyiapkan sesaji untuk roh leluiiur
(3) mengadakan upacara penyembahan roh-roh leluhur
(4) kekuatan gaib terdapat pada keris
(5) kekuatan gaib berasal dari gejala alam

Berdasarkan contoh di atas yang merupakan konsep kepercayaan animisme 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)
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35. Kepercayaan totemisrnr: rnenlahami bahwa manusia clengan alam sepcrti tumbuhatr dan

hewan memiliki kesatuan hubungan. Contoh praktik totemisme pada masvarakat suku

Asmat, yaitu ....
A. kepercayaan bahrva mereka berasal dari sebuah patung yang diciptakan oleh

derva
B, kepercayaan bahwa. di sekitar tempat tinggalnya terdapat kekuatan-kekuatan =

yang sakti
C. menyembah banyak dewa untuk ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-

masing
D. mendirikan bangunan rumah adat yang megah dan indah untuk menghormati

para dewa
E. menyiapkan berbagai sesaji yang diperuntukan bagi para arivah nenek

moyangnya

36. Perbedaan antar kepercayaan monotheisme dengan keprecayaan politheisme pada tabel di
bawah ini adalah . ...

Monotheisme Polithe isme

A. kekuatan supranatural milik
Tuhan

kekuatan supranatural perwujudan sallg

Pencipta

B mengenai satu Tuhan mengenai banYak dewa

C. praldik ilmu gaib dilarang ilmu qaib untuk mengatasi masalah

D. mengenal persembahan mengenal upacara kurban

E. rnen gena I kekuatall supranatural tidak mengenal kekuatan supranatural

37. Masyarakat Indonesia mengenal 5 agama yaitu Islam, Katoiik, Protestarr, Hindu, Buddha,

dan Kong Hu Chu. Setiap agama tersebut memiliki aturan-aturan tertentu yang mengikat

penganutnya dalam beriba,Jah. Namun demikian di Indonesia masih terdapat masyarakat

tertentu yang menggabungkan praktek keagamaannya dengan kebiasaan agama lainnya,

antara lain lslam kejawen.

Ilustrasi tersebut, menunjukkan telah terjadi proses ....

A. animisme
B. politlieisrne
C. totemisme
D. dinamisme
E. sinkretisme

38. Sesuai dengan dasar negara Pancasila, Indone.qia adalah negara yturg memahami adanya

Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia mengenal 5 agama, yaitu Islam, Katolik,
Protestan, Hindu, dan Buddha. Sejak masa pemerintahan Abdurrahman 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 dampak positif perilaku beragama bagi

kehidupan sosial budaya masyarakat adalah ....

A. terciptanya keharmonisan hidup dan solidaritas sosial yang tinggi

B. rnenyatukan sesama ajaran agama di Indonesia

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

E. perilaku intoleran terhadap ritual agama tertentu
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3g. Indonesia adalah negara yang mengakui keberagarnan agama dan kemerdekaan untuk

menganut agama yang berbeda-beda. Saiah satu upaya untuk menghadapi keberagaman

agama adalah ....
A. meningkatkan kearnanan di tempat tinggal masing-rnasing
B. pemeluk agama merasa setiap agama intinya salna

C. pemeluk agama memelihara solidaritas sosial

D. menganggap agamanya paling benar dengan agama lain
E. menciptakan fanatisrne yang berlebihan terhadap agamanya

40. Penggunaan komputer clan internet dalam bidang pendidikan bertujttan uutuk memudahkan

peserta didik dalam mengakses infonnasi terkini. Adapun pengaruh positif dari penggllnaan

komputer dan intemet bagi peserta didik antara lain . . ..

A. memperluas layanan kepada peserta didik
B. menyediakan layanan pekerjaan baru

C. kualitas pengetahuannya bertambah
D. metnperkaya peserta didik secara ekonomis
E. menuntut sisrva untuk tnengenal dunia maya

41. Perkembangan teknologi komunikasi dan intbrmasi serta pesatnya pertumbuhan pandangan

satu dunia-satu kebudayaan yang dibarva oleh globalisasi rnembuat kesenian tradisional

di lndonesia perlahan-lahan mulai tersingkir. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

rnemperkenalkan potensi budaya di era globalisasi adalah .-.-
A. menyaksikan film Laskar Pelangi

B. membaca karya-karya sastra Indonesia
C. mendengarkan musik-rnusik pop lndonesia
D. menarikan tarian-tarian daerah Indonesia
E. mempromosikan tarian daerah ke wisatawan asing

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

masyarakat. Iptek diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh

pewarisan iptek di bidang pertanian adalah ....
A. sistem pengairan salvah dengan metode 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 safu cara pewarisan menurut Hari Poerwanto, adalah secara horizontal. Di bawah ini
yang merupakan contoh pewarisan horizontal adalah . ...

A. seseorang belajar bertani dari orang tua

B. anak- L'elajar bersama secara kelompok
C. anak belajar elektronik di tempat kursus eleklronik
D. anak belajar memasak dengan ibunya
E. seorang anak menirukan tingkatr iaku orang tua

u-zc-z0tinu4 tlat cipra pacla Pusat Pcnililian Pendidikan-B^I.ITBANC-KEMDIKBUD



DOKUMEN NECARA

Diunduhdarihttp://urip.wordpress.com :-

fb@urip.kalteng

r rilil ffi ril lllffi ll liillll lil lltll ffi flil
'I iLI r 

Antropologi SMA/IUA Bahasa

44. I-Iambatan dalam peu,arisan iptek tidak hanya datang ciari masyarakat penerima tetapi juga

dari pernberi iptek. Harnbatan budaya dalam pcwarisan iptek adalah ....
A. keengganan mengaj arkan 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. semua barang yang dipakai harus elektronik

46. Perhatikan pemyataan berikut ini!
(l) kerangka berfikir
(2) karakteristik informasi
(3) metode penelitian
(4) tinjauan pustaka
(5) deskripsi etnografi

Yang merupakan langkah penting dalam kerangka etnografi adalah ....

A. (i), (2), dan (3)
B. (1), (3)' dan (s)
c. (2), (3), dan (a)
D. (2), (3), dan (s)
E. (3), (a), dan (5)

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

adalah .. ..

A. sistem ilmu Pengetahuan
B. sistem banyak adat

C. sitem kcbiasaan hiduP
D. sistem adat-istiadat sBtempat
E. sistem komunikasi Pcdesaan

48. Seorang peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaafl konket seputar pSngalaman inirlrman

aan tidak memberikan komentar-komentar yang membuat informan malu. Peneliti

menyebut semua alternatif yang dapat dipilih oleh informan dan membiarkan informan

untui< bercerita apa saja yang ingin diceritakan. Peneliti tidak boleh mendominasi

percakapan dalam wawancala. Cara mengumpulkan data tersebut menggambarkan ,"'
A. wawancara mendalam
B. wawancara tertutuP
C. field rating
D. observasiPartisiPasi
E. pengamatanterkendali
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49. Perhatikan peta di bau'ah ini.

Nomor I dan 2 padapeta di atas merupakan persebaran ragam bal,asa Austronesia di Pulau

Jalva yaitu bahasa ...,

A. Baduy dan Madura
B. ir4adura dan Jawa

C. Sunda dan Jawa
D. Betawi dan Sunda
E. Betawi dan Madura

50, Wujud komunikasi hasil kajian etnografi dapat berupa makalah. Salah sattt ciri pokok

makalah adalah ....
A. disajikan dengan singkat dan sederhana

B. pernaparan yang sisternatik dari masalah penelitian

C. memaparkan hentuk foto hasil penelitian

D. berisi bahan-bahan diskusi ihniah
E. memberikan pertanyaan-pertanyaankepada pendengar
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