
1. Berkaitan dengan terungkapnya penemuan fosil dan artefak manusia   purba,maka antropologi 

adalah kajian tentang manusia dan cara-cara hidup mereka,serta kebudayaan secara 

menyeluruh.Secara makro antropologi terbagi menjadi dua bagian yakni antropologi fisik dan 

budaya. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa antropologi sebagai suatu disiplin ilmu 

terbagi dalam sub-sub ilmu yang mempelajari tentang .... 

A. Fosil-fosil manusia yang tersebar di muka bumi serta hasil kebudayaannya 

B. Pengkajian perkembangan atau evolusi manusia dengan mempelajari manusia sebagai 

organisme biologis 

C. Masalah asal dan evolusinya manusia secara biologis dan perkembangan persebaran 

aneka kebudayaan manusia 

D. Azas-azas evolusi manusia serta kebudayaannya 

E. Manusia dan cara-cara kehidupannya dalam masyarakat 

 

2.  Perhatikan gambar berikut! 

     Gambar tersebut merupakan contoh kehidupan 

masyarakat zaman prasejarah. Manfaat 

mempelajari antropologi terkait dengan 

kehidupan masyarakat pada gambar di atas 

adalah  ..... 

 A. dapat  mengetahui permasalahan-

permasalahan yang dialami                     

masyarakat dalam memiliki kepekaan 

terhadap kondisinya 

 B. mempersempit pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat prasejarah 

berevolusi 

 C. membandingkan masyarakat prasejarah dengan manusia modern yang memiliki fisik yang 

lebih besar  

 D. meramalkan kehidupan masa depan masyarakat prasejarah dengan  memperhatikan bentuk 

tubuhnya 

 E. menenmpatkan posisi masyarakat zaman prasejarah pada tempat terbawah    

       

 3.  Ritual malam satu suro yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dilakukan  setelah magrib. 

Salah satu ritual malam satu suro adalah siraman, mandi  dengan menggunakan air yang 

dicampur dengan kembang setaman. Hal tersebut dilakukan untuk menyucikan diri, hati, 

pikiran dan menjaga panca indera dari hal negatif. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan adanya peran antropologi adalah .... 

       A. membantu untuk melestarikan budaya nasional 

       B. untuk menahan masuknya budaya asing 

       C. dapat mengkaji budaya masyarakat setempat 

       D. membandingkan budaya lokal dan budaya universal 

       E. mendorong berkembangnya budaya lokal 

   

  4. Totemisme merupakan kepercayaan dari sekelompok manusia yang mempunyai hubungan 

mistik dengan gejala-gejala alam yang. Berikut ini yang merupakan praktik kepercayaan 

tersebut adalah .... 

       A. konsep tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

       B. pengguna patung Mbis sebagai simbol Arwah nenek  moyang 

      C. kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib pada semua benda 

      D. kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan 

      E. konsep kepercayaan yang percaya pada kekuatan roh halus 
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 5. Upacara Petik Laut merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Banyuwangi. 

Upacara Petik Laut merupakan ritual turun temurun dengan mempersembahkan sesaji berupa 

hasil bumi, kemudian sesaji tersebut diarak beramai-ramai menuju pantai untuk dilarung. 

Pernyataan tersebut merupakan contoh tradisi yang bertujuan .... 

       A. sebagai bentuk perwujudan rasa kebersamaan dan solidaritas  

       B. bentuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat setempat 

       C. untuk persembahan berupa hasil bumi kepada penguasa laut 

       D. wujud rasa syukur dan memohon keselamatan kepada yang kuasa 

       E. bentuk perwujudan masyarakat yang merasakan hasil bumi melimpah 

 

6. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang dalam bertutur kata meskipun  artinya sama tetapi 

pengucapannya berbeda,padahal sama-sama menggunakan bahasa sunda misalnya Orang 

Bandung dengan orang Cirebon atau orang Jogjakarta,Solo dengan orang Purwokerto. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa ....  

A. Adanya hubungan antara bahasa daerah dengan bahasa lokal 

B. Adanya hubungan karakteristik bahasa daerah dengan bahasa lokal 

C. Antara bahasa daerah dengan dialek tidak ada hubungannya 

D. Situasi dan kondisi daerah berpengaruh terhadap bahasa 

E. Hubungan antara individu dengan dialek yang mereka gemari 

 

7.  Beberapa fungsi bahasa! 

(1) Berfungsi sebagai bahasa sehari-hari 

(2) Sebagai lambang identitas nasional 

(3) Digunakan sebagai bahasa penghubung ditingkat nasional 

(4) Alat mengadakan integrasi 

(5) Digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan 

Dari pernyataan diatas yang menunjukkan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu adalah.... 

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

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

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

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

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

 

8. Tradisi lisan sulit ditemukan dalam masyarakat sekarang ini. Keadaan ini jika tidak segera 

diatasi  mengakibatkan tradisi lisan lambat laun akan punah seiring perkembangan zaman. 

Salah satu upaya  pemerintah untuk mempertahankan tradisi lisan adalah melalui dunia 

pendidikan, yaitu dengan cara… 

       A.  Mempertahankan tradisi lisan dalam bentuk film 

       B.  Menugaskan siswa membuat buku legenda setempat 

       C.  Memasukkan materi tradisi lisan ke dalam mulok 

       D.  Mengajak siswa ke kampong yang memiliki tradisi lisan 

       E.   Menugaskan siswa untuk menciptakan tradisi lisan 

  

9.   Perhatikan pernyataan dibawah ini  : 

     (1)   Meningkatkan etika dan moralitas 

     (2)   Meningkatkan perekonomian masyarakat 

     (3)   Mempertahankan seni tradisional untuk menolak budaya asing 

     (4)   Mempertahankan budaya leluhur agar tidak punah 

     (5)   Menumbuhkan persatuan dikalangan masyarakat 
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             Contoh dampak positif seni bagi perkembangan budaya Indonesia antara lain.... 

       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) 

 

10.  Bentuk kekerabatan : 

       (1)   Patrilineal 

      (2)   Matrilineal 

      (3)   Parental 

      (4)   Ambilineal 

 Sistem kekerabatan di atas merupakan wujud budaaya berupa .... 

       A.    Fisik 

       B.   Ide / gagasan 

       C.   Kesatuan aktivitas 

       D.   Hasil karya                                                                       

       E.   Material 

  

11. Penelusuran keturunan secara khusus melalui garis laki-laki pada masyarakat Bali disebut        

patrilineal. Hal ini termasuk salah satu unsur budaya yaitu sistem .... 

       A.  mata pencaharian 

       B.  organisasi sosial 

       C.   bahasa 

       D.  kesenian 

       E.   religi dan kepercayaan 

  

12.   Topi khas daerah seperti gambar di samping berasal dari daerah… 

 

 

         A.   Sumatera Utara 

         B.   Kalimantan Timur 

         C.   Nusa Tenggara Timur                      

         D.   Nusa Tenggara Barat 

         E.    Papua Barat 

 

 

 

 

 

13.  Dalam proses sosialisasi individu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan   sosialnya, 

sedangkan dalam proses enkulturasi individu… 

        A. menyesuaikan diri dengan lingkungan budayanya 

        B. menghasilkan kepribadian yang selaras dan seimbang 

        C. menikmati kehidupan yang hangat dalam masyarakat 

        D. yang mengalami kesulitan dalam proses sosialisasi 

        E. menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial 
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 14. Seni pertunjukan seperti gambar di bawah memiliki fungsi sebagai .... 

 

 

 
 

 

        A. sarana hiburan 

        B. ritual keagamaan 

        C. pembuka acara ketoprak 

        D. pembuka acara pernikahan 

        E. tarian adat 

  

15.   Proses berlangsung sepanjang hdup Individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir 

hayatnya, seorang invidu terus belajar untuk mengolah perasaan hasrat nafsu, dan emosi yang 

kemudian membentuk kepribadianya, merupakan proses…. 

        A.  Enkulturasi 

        B.   Internalisasi 

        C.   Adaptasi 

        D.  Asimilasi 

        E.   Sosialisasi 

 

16. Perhatikan Peta dibawah ini  : 

                    GAMBAR PETA INDONESIA 

 
 

          Secara genealogis wilayah persebaran bahasa Austronesia Indonesia Timur adalah   

              nomor.... 

1 
2 4 

3 

5 
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A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5)  

 

 

 17.  Kepercayaan totemisme memahami bahwa manusia dengan alam seperti tumbuhan dan 

hewan memiliki kesatuan hubungan.Contoh praktik totemisme pada masyarakat suku Asmat 

adalah .... 

A. Mendirikan bangunan rumah adat yang megah dan indah untuk menghormati para dewa 

B. Menyiapkan berbagai sesaji yang diperuntukkan bagi para arwah nenek moyangnya 

C. Kepercayaan bahwa mereka berasal dari pohon yang dibentuk patung yang 

diciptakan oleh dewa 

D. Kepercayaan bahwa sekitar rumah tinggalnya terdapat kekuatan-kekuatan yang sakti 

E. Menyembah banyak dewa untuk ketentraman masyarakat diwilayahnya masing-masing 

 

18. Masyarakat Sumetera Barat masih mempertahankan tradisi lisan yang digelar setelah 

panen,pada pesta perkawinan dan lain-lain. tujuan pertunjukkan ini adalah memberi 

petunjuk, nasehat, fatwa-fatwa pada masyarakat, tradisi tersebut terdapat empat unsure:yaitu 

kaba, gurimdam, bentuk tari, dan unsure dialog. Tradisi lisan yang dimaksud adalah….. 

A. Didong 

B. Makyong  

C. Wor 

D. Tanggamo 

E. Randai 

 

19. Perhatikan gambar berikut : 

 

 
 

Gambar di atas merupakan contoh tradisi lisan yang masih bertahan dan digemari oleh 

masyarakat terutama dari masyarakat sunda.... 

A. Wayang kulit  

B. Wayang golek 

C. Wayang orang 

D. Wayang beber 

E. Wayang klitik 

 

 

20.  Gambar peta 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 
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Pada gambar peta di atas yang menunjukan wilayah persebaran bahasa Austronesia untuk 

wilayah Kalimantan Utara adalah………. 

A. ( 1 ) 

B. ( 2 ) 

C. ( 3 ) 

D. ( 4 )  

E. ( 5 ) 

 

21. Faktor pendorong manusia selalu membuat perubahan budaya/dinamika budaya 

adalah……… 

A. Kesadaran masyarakat akan kekurangan dalam unsur kebudayaannya 

B. Perasaan superioritas terhadap kebudayaan lain 

C. Unsur-unsur budaya yang dapat membawa manfaat 

D. Adanya toleransi dengan kebudayaan lain 

E. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat 

 

22. Pertemuan dua kebudayaan dua bangsa yang berbeda sehingga satu sama lain saling 

mempengaruhi  dan menghasilkan perpaduan kebudayaan disebut…… 

  A. Akulturasi                                                           D. Difusi 

  B. Asimilasi                                                              E. Asosiasi 

  C. Sosialisasi 

 

23. Di kelas XII IPB SMA baik negeri maupun swasta Jakarta Barat khususnya siswa siswinya 

sangat  menyadari begitu pentingnya kekompakan, hal ini dibuktikan dengan adanya sikap 

saling menghargai,  tenggang rasa, toleransi, dan kebersamaan tolong menolong serta 

menjalin kesatuan di dalm kelas masing-masing dan mereka tampak sekali kekompokannya, 

walaupun mereka berasal dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda. Dari ilustrasi 

tersebut menunjukan contoh…….. 

A. Penghambat dari integrasi nasional 

B.   Pendorong integrasi nasional 

C.   Perwujudan dari persatuan nasional 

D. Faktor pendorong persatuan nasional 

E.   Bentuk persatuan dan kesatuan berbangsa 

 

24. Perhatikan pernyatan dibawah ini : 

(1) Banyaknya calon pemimpin 

(2) Masyarakat yang sifatnya heterogen 

(3) Banyaknya partai politik 

(4) Adanya paham etnosentrisme 

(5) Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa 
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Dalam penyelenggaran pilkada, sering terjadi konflik antar kelompok pendudukung yang 

dapat menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Dari contoh kasus tersebut termasuk 

contoh faktor yang dapat membahayakan integrasi  nasional, adalah….. 

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

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

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

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

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

 

25. Salah satu faktor yang menunjang integrasi nasional adalah ... 

A. Kondisi masyarakat yang heterogen pemicu munculnya konflik 

B. Wilayah negara yang sangat luas terdiri ribuan kepulauan 

C. Masih besar ketimpang sosial-ekonomi dari hasil pembangunan 

D. Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

E. Adanya paham ethnosentrisme diantara beberapa suku bangsa 

 

26. Negara yang besar harus mampu mempertahankan kedaulatannya sehingga integrasi nasional 

tetap terjaga, untuk itu ada modal dasar mempertahankannya. Integrasi nasional adalah….. 

A. Mayoritas dominan dengan memperhatikan minoritas 

B. Mayoritas yang mendominasi tanpa memperhatikan minoritas 

C. Adanya kesatuan dalam masyarakat yang heterogen  

D. Heterogenitas dalam masyarakat adalah hal mudah dipertahankan 

E. Adanya kekuatan yang tidak seimbang dalam masyarakat 

 

27. Perhatikanpernyataanberikut ! 

        (1)    Teknologi akan menggoyahkan integrasi budaya 

(2) Ilmu pengetahuan bertentangan dengan pedoman hidup 

(3) Teknologi dapat bermanfaat terhadap kehidupan 

(4) Dengan teknologi dapat dengan mudah terpenuhinya kebutuhan 

(5) Dengan teknologi dapatlah disempurnakan hingga nyaman 

Dari pernyataan di atas yang mempercepat penerimaan teknologi adalah….. 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. (5) dan (1) 

 

28. Seiring kemajuan IPTEK, maka dikembangkan revolusi hijau di berbagai wilayah. Setelah 

beberapa tahun kemudian dapat diketahui manfaatnya oleh masyarakat, lebih-lebih 

masyarakat desa. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan….. 

A. Melalui IPTEK dapat melestarikan alam 

B. Dengan IPTEK dapat mengembangkan potensi lingkungan 

C. Dengan IPTEK menghasilkan bibit unggul 

D. Dengan IPTEK banyak temuan yang bermanfaat 

        E.    Melalui IPTEK pertumbuhan wilayah menjadi pesat 

 

29. Perkembangan Iptek di bidang informasi yang begitu pesat berdampak positif bagi 

perkembangan sector pariwisata di Indonesia yakni…. 

A. masyarakat menolak Iptek karena hilangnya unsur budaya 

B. menarik minatwisatawan manca negara datangke Indonesia 
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C. pengobatan modern tergantikandengan pengobatan tradicional 

D. tenaga kerja manusia menjadi malas setelah diganti dengan mesin 

      E. bermanfaat bagi masyarakat jika produk kesenian bersifat inovatif 

 

30. Kemajuan IPTEK mendorong proses pembangunan di segala sektor. Pembangunan yang tidak 

merata misalnya hanya terdapat di kota-kota dapat memicu timbulnya kecemburuan sosial 

yang dapat mengarah kepada tindak kriminal. Selain tidak merata bentuk kegiatan 

pembangunan, juga tidak berdasar moral dan etika perekonomian rakyat, yang dapat 

menimbulkan maraknya konsumerisme dan materialisme. Dari wacana di atas, dapat 

disimpulkan … . 

A. pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang ekonomi 

B. perkembangan iptek dapat mendorong kemajuan ekonomi 

C. pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kemajuan teknologi 

D. pengaruh positif perkembangan iptek di bidang politik 

E. kegiatan pembangunan tidak perlu dengan etika ekonomi kerakyatan 

 

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

(1) Mendorong sikap kompetisi Olimpiade Sain Nasional yang perlu dikembangkan sedini  

mungkin 

(2) Menjadikan remaja tergantung kepada teknologi yang berkembang di dunia 

(3) Membiasakan  pola hidup bagi remaja tentang pentingnya ilmu pengetahuan 

(4) Mengagung-agungkan produk-produk teknologi asing dalam hidupnya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk perkembangan IPTEK dalam bidang 

kependidikan yaitu nomor … 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

 

32. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

(1) untuk memudahkan transportasi di kota dibangun MRT  

(2) penggunaan handphone hampir semua lapisan masyarakat dapat menikmati 

(3) petani tidak lagi menggunakan alat bajak tradisional 

(4) banyak pabrik di dirikan di dekat sumber bahan baku 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk pengaruh perkembangan IPTEK dalam 

pembangunan nasional adalah nomor … . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

 

33. Salah satu contoh pengaruh positif iptek dalam kehidupan masyarakat adalah … 

A. Memudarnya nilai tradisional 

B. Ketergantungan terhadap iptek 

C. Kedamaian hidup masyarakat meningkat 

D. Etos kerja semakin meningkat 

E. Timbulnya paham westernisasi 
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34. Salah satu contoh tindakan yang baik dari perkembangan iptek terhadap pembangunan   

nasional adalah … . 

A. penilaian yang rendah terhadap hal-hal yang membawa kebaikan 

B. ingin menguasai alam dengan sepuas-puasnya 

C. nilai budaya yang lebih berorientasi pada masa lampau 

D. kecurigaan terhadap hal-hal yang dianggap masih berlaku 

E. memiliki perencanaan dan pengorganisasian dalam hidupnya 

 

35. Internet diciptakan sejatinya untuk menyebarluaskan semua berita yang positif, namun kini 

telah beralih sebagai media yang bisa merugikan, berikut ini dampak  negatif penggunaan 

teknologi komunikasi di pedesaan adalah.... 

A. Solidaritas sosial menurun karena sistem komunikasi modern 

B. Kehidupan religius melemah karena listrik masuk desa 

C. Interaksi primer berkurang karena adanya telepon seluler 

D. Konsumerisme meningkat karena iklan 

E. Kebutuhan hidup meningkat karena kemajuan zaman 

 

36. Pengertian globalisasi adalah….. 

      A. Pemberitahuan, penerangan kabar atau berita 

      B.  Informasi-informasi yang datang dari luar 

      C.  Memahami symbol-simbol dan Bahasa yang dipakai 

      D.  peningkatan sarana dan prasaran di bidang perhubungan darat laut dan udara 

      E.  Kemajuan dibidang komunikasi, informasi  dan transportasi 

 

37. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

(1) Sikap terbuka terhadap pembaharuan 

(2) Memberikan apresiasi terhadap karya seseorang 

(3) Menghargai ilmu pengetahuan 

(4) Adanya kepentingan yang sudah tertanam dengan kuat 

(5) Sikap pasrah terhadap suatu keadaan 

Proses yang dapat mempercepat penerapan iptek dalam masa globalisasi pada masyarakat  

ditunjukkan oleh pernyataan nomor…. 

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 

 

38. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 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 musik-musik pop Indonesia 

D. Menarikan tarian-tarian daerah Indonesia 

E.  Mempromosikan tarian daerah ke wisatawan 

 

39. Perhatikan pernyataan di bawah! 

(1) Cara berfikir ilmiah 
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(2) Menolak semua perubahan 

(3) Percaya pada ilmu dan teknologi 

(4) Sikap pasrah terhadap suatu keadaan 

      Proses yang dapat mempercepat pewarisan iptek pada masyarakat  ditunjukkan dalam  

pernyataan nomor ... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4 

 

40. Perhatikan pernyataan di bawah! 

(1)  Terbuka terhadap pembaharuan 

(2) Menolak semua perubahan 

(3) Percaya pada ilmu dan teknologi 

(4) Sikap pasrah terhadap suatu keadaan 

Proses yang dapat mempercepat penerapan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) pada 

masyarakat  ditunjukkan oleh pernyataan nomor .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

 

41. Proses menyatunya budaya di permukaan bumi ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah 

yang sama disebut ..... . 

A. Modernisasi 

B. Globalisasi 

C. Demokrasi 

D. Industrialisasi 

E. Liberalisasi 

 

42. Perhatikan data-data berikut ! 

(1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(2) penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih 

(3) kesepakatan internasional tentang pasar bebas 

(4) berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat 

(5) kebebasan pers 

Berdasarkan data di atas yang merupakan faktor ekstern yang memengaruhi perkembangan 

globalisasi ditunjukkan oleh ..... . 

A. 1, 2, 3 

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4, 5 

D. 1, 3, 5 

E. 1, 2, 5 

 

43. Salah satu gejala globalsiasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang 

sangat pesat di masyarakat. Sarana komunikasi yang semakin canggih mempermudah 

masyarakat untuk berinteraksi sosial antara satu dengan lainnya, melakukan aktivitas dengan 
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mudahnya baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sekolah dalam hal mencari 

sumber untuk mendukung kegiatan, ini semua contoh pengaruh globalisasi dalam bidang..... 

A. ilmu pengetahuan 

B. sosial budaya 

C. lingkungan 

D. politik  

E. informasi (internet) 

 

 

 

44. Perhatikanlah gambar berikut 

.  

Gambar disampimg merupakan perubahan sosial budaya di 

masyarakat yang merupakan pengaruh.... 

A. Westernisasi  

B. Sekularisasi  

C. Globalisasi  

D. Demokrasi  

E. Liberalisasi 

 

 

45. Laporan studi etnografi merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan media 

komunikasi antara peneliti dengan publik. Manfaat laporan tersebut antara lain… 

A. Memberi gambaran tentang sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka warna 

bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia 

B.  Untuk mengkomunikasikan bentuk-bentuk kehidupan yang ada pada zaman sejarah 

C.  Untuk mengkomunikasikan keberagaman ras manusia dengan mengamati cirri-ciri 

fisiknya 

D. Memberi gambaran pada pembaca mengenai deskripsi kebudayaan suatu suku 

bangsa 

E.  Memahami pandangan hidup dari sudut pandang pelaku kebudayaan terhadap dunianya 

 

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

dan tidak memberikan komnetar-komentar yang membuat informan malu. Peneliti 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. Cara mengumpulkan data tersebut menggambarkan … 

A. Observasi partisipasi 

B. Pengamatan terkendali 

C. Wawancara tertutup 

D. Wawancara bebas 

E. Wawancara mendalam 

 

47. Ukuran objektivitas dapat diketahui apabila seluruh peneliti sampai pada suatu kesimpulan 

yang sama mengenai gejala yang mereka teliti. Objektivitas sangat penting bagi seluruh 

penelitian karena merupakan... 

       A. keharusan 

       B. pembuktian 

       C. permintaan 

       D. Peraturan 
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       E. Pembahasan 

  

48. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik mengutamakan makna , artinya makna yang 

diungkapkan dalam penelitian bersumber pada... 

      A. persepsi orang mengenai suatu peristiwa 

      B. wawancara ahli 

      C. review kepustakaan 

      D. dokumen sejarah 

      E. pendapat penulis 

 

49. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif . Misalnya saja data penelitian   

kualitatif biasanya berbentuk... 

      A. grafik 

      B. sampel 

      C. angka 

      D. random atau acak 

      E. naratif dan deskriptif 

 

50. Penelitian merupakan proses yang terstruktur , dirancang mengikuti prosedur yang seksama , 

bukan merupakan penyilidikan yang sekilas. Hal tersebut merupakan penelitian yang bersifat 

... 

      A. induktif 

      B. subjektif 

      C. logis 

      D. objektif 

      E. sistematik 
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