SOAL TRY OUT ke-1 ANTROPOLOGI RABU 21 AGUSTUS 2019
1. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang … .
A. manusia dari keragaman fisik dan kebudayaan
B. hubungan manusia dengan lingkungannya
C. pertemanan
D. kemasyarkatan
E. administrasi negara dan politik
2. Pada fase ke-3 perkembangan ilmu antropologi bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku
bangsa diluar Eropa guna...
A. Kepentingan pemerintahan kolonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang
masyarakat masa kini yang kompleks
B. Mendapatkan suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi
C. Mengetahui sejarah penyebaran kebudayaan
D. Mempelajari makluk manusia dalam anekawarna masyarakat
E. Mempelajai artefak
3. Kebudayaan dalam wujud gagasan akan menimbulkan kebudayaan perilaku dan … .
A. Kebudayaan tunggal
B. Benda-benda kebudayaan
C. Kebudayaan daerah
D. Benda-benda alam-alam
E. Kebudayaan kota
4. Perhatikan wujud-wujud kebudayaan di bawah ini!
1. gerak tari, adat istiadat
2. aturan bahasa, lembaga pertanian
3. pawai budaya, kampanye partai politik
4. perkawinan, pertunjukkan seni
5. candi Prambanan, candi Borobudur
Yang disebut sebagai kebudayaan perilaku (activities) manusia atau masyarakat adalah … .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 5
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 4 dan 5
5. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang … .
A. asal usul manusia dan evolusi manusia
B. keberagaman ras dan manusia
C. suku-suku bangsa di dunia
D. kepribadian bangsa dan peranan individu
E. sisa-sisa peninggalan budaya masa lalu
6. 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)
7. Senjata, perumahan, dan alat rumah tangga, termasuk dalam unsur budaya … .
A. Kesenian
B. Agama
C. Mata Pencaharian
D. Teknologi Dan Peralatan
E. Pengetahuan
8. Ciri-ciri pranata sosial yang berkaitan dengan simbol memiliki kegunaan untuk ....
A. Mencapai suatu tujuan yang telah digunakan
B. Mengatur segala bentuk aktivitas manusia
C. Memberikan identitas bagi anggota masyarakat
D. Melindungi setiap anggota masyarakat
E. Memberi acuan kepada masyarakat dalam berinteraksi
9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut :
1.kepercayaan agama
2.kitab suci
3.symbol agama
4.larangan-larangan dan perintah
5.pengalaman agama
Pernyataan diatas yang termasuk unsur-unsur dalam agama … .
A.1,2 dan 3
C. 2,3 dan 5
B.1,3 dan 4
D. 3,4 dan 5
E.1,3 dan 5
10.Bagi umat Hindu Bali yang meninggal jenazahnya dibakar dengan upacara keagamaan yang disebut Ngaben,
sedangkan bagi umat Islam jenazahnya dikubur.
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa umat beragama memiliki … .
A.tujuan hidup
B.aktivitas bersama
C.ritual keagamaan
D.kepercayaan kepada Tuhan
E.kebebasan beragama
11.Pranata yang bertujuan untuk mengatur kebutuhan jasmani manusia disebut dengan ....
A. Somatic Institutions
B. Domestic Institutions
C. Economic Institutions
D. Political Institutions
E. Educational Institutions
12.Perhatikan pernyataan berikut
(1) Terbentuknya atas dasar suka sama suka
(2) Terjadinya melalui ikatan perkawinan

(3) Adanya gaya hidup serumah tanpa nikah
(4) Adanya bentuk kehidupan keluarga
Dari pernyataan diatas, yang merupakan karakteristik keluarga yaitu nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
13.Perhatikan pernyataan berikut
(1) Mempunyai 1 kakek dan 1 nenek
(2) Status wanita lebih tinggi dari pria
(3) Terdapat pada masyarakat Minangkabau
Dari pernyataan di atas menggambarkan ciri-ciri susunan kekerabatan ....
A. Parental
B. Matrilineal
C. Patrilineal
D. Ambilineal
E. Bilateral
14.Berikut ini yang merupakan ciri-ciri pendidikan informal yaitu ...
A. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat
B. Pendidikan berlangsung dalam lembaga pemerintah
C. Adanya batasan lama studi
D. Terdapat kepemimpinan yang jelas
E. Pendidikan berlangsung terus-menerus
15.Dalam lembaga keluarga, perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan disebut ...
A. Eksogami
B. Poligami
C. Monogami
D. Poliandri
E. Group marriage
16. Faktor penghalang terjadinya suatu perubahan adalah…
A.

Masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal yang baru

B.

Masyarakat yang memiliki inovasi tinggi

C.

Adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat

D.

Bertambah dan berkembangnya penduduk

E.

Kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitarnya

17. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi/penemuan baru. Masyarakat
berhasil menemukan bahan bakar gas yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan untuk mengganti minyak
tanah yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor …
A.

Kemampuan internal

B.

Pengaruh eksternal

C.

Lingkungan sosial

D.

Dinamika masyarakat

E.

Budaya kelompok

18. Perubahan mendasar yang meliputi struktur-struktur sosial dan berlangsung dalam waktu yang cukup singkat
disebut … .
A. Perubahan regress
B. Evolusi sosial
C. Revolusi sosial
D. Perubahan progress
E. Pergeseran tata nilai
19. Yang termasuk contoh evolusi dalam bidang sosial yaitu …
A. Perubahan sistem pertanian dari berladang ke sistem pertanian irigasi
B. Pemakaian bibit unggul dalam pertanian
C. Penerimaan masyarakat terhadap pola hidup keluarga kecil
D. Pergantian bentuk pemerintahan dari sistem kerajaan ke republik
E. Pemanfaatan mesin traktor untuk membajak sawah

20. Alasan terjadinya perubahan sosial di bidang ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat
yaitu … .
A. Perasaan yang tidak puas dengan situasi yang sedang berlangsung
B. Kecewa dengan hasil yang telah diperoleh
C. Perdapatan perkapita ingin ditingkatkan
D. Tenaga ahli dalam menjalankan pembangunan masih kurang
E. Sumber daya manusia di bidang ekonomi masih kurang

21. Stratifikasi sosial didasari oleh … .
A. Kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan
B. Relasi, agama, busana, dan gayahidup
C. Makanan yang dikonsumsi, busana, dan keturunan
D. Pendidikan, relasi, dan gaya hidup
E. Semua benar

22. Setelah tamat dari perguruan tinggi, Solihin mendapatkan prestasi yang memuaskan. Akhirnya, Solihin
diangkat menjadi camat di salah satu daerah. Masyarakat sekitarnya sangat kagum dengan keberhasilannya
dan menghormatinya. Penghargaan yang diberikan masyarakat adalah berkat keberhasilannya di bidang … .
A.
B.
C.
D.
E.

Kekayaan
Kekuasaan
Kehormatan
Pendidikan
Ekonomi

23. Seseorang yang mengalami mobilitas sosial dengan status dan peranan yang tetep maka orang tersebut
mengalami … .
A. Mobilitas sosial naik
B. Mobilitas sosial vertikal turun
C. Mobilitas sosial intragenerasi
D. Mobilitas sosial antargenerasi
E. Mobilitas sosial horizontal
24. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan dalam stratifikasi sosial menduduki posisi … .
A. Menengah
B. Atas
C. Posisi bawah
D. Tidak menduduki posisi apapun
E. Posisi atas, menengah, dan bawah
25. Sikap yang cocok untuk masyarakat yang memiliki kemajemukan ras, etnis, klan, dan agama dalam
menghindari konflik adalah sikap … .
A.
B.
C.
D.
E.

Koordinasi
Kerja sama
Demokratis
Toleransi
Kompromis

26. Penggolongan status sosial pada masyarakat industri didasarkan atas … .
A. Kekuasaan
B. Kemampuan
C. Kekayaan
D. Pendidikan
E. Keturunan
27. Kriteria pelapisan sosial yang dikaitkan dengan jabatan tertentu adalah … .
A. Kekuasaan
B. Keturunan

C. Kehormatan
D. Kekayaan
E. Pendidikan
28. Profesi merupakan dasar pelapisan sosial karena … .
A. Di masyarakat terdapat beragam pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang
berbeda
B. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang sulit, terutama pada posisi-posisi
penting yang memungkinkan memperoleh gaji besar
C. Adanya kecendrungan seseorang untuk memilih pekerjaan sesuai seleranya
D. Penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap setiap pekerjaan berbeda
E. Kecendrungan seseorang untuk mengutuskan orang lain sesuai dengan pekerjaan
yang digelutinya
29. Perhatikan hal berikut!
(1) Agama Islam
(2) Suku Sunda
(3) Pemimpin organisasi
(4) Pembantu rumah tangga
Berdasarkan hal di atas, yang termasuk dalam status sosial adalah ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
30. Contoh stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk adalah ... .
A. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh
B. Penghasilan yang diperoleh
C. Jasa-jasa yang telah diperbuat dalam masyarakat
D. Kepemilikan harta
E. Struktur organisasi dalam pemerintahan
31.Guru, dokter, peneliti, pengusaha, dan petani merupakan diferensiasi sosial atas dasar … .
A. Agama
B. Profesi
C. Umur
D. Jenis kelamin
E. Ras
32.Azzam berhasil memperoleh beasiswa kuliah di luar negeri. Status Azzam merupakan ....
A. Symbol status
B. Achieved status
C. Conflict status
D. Assigned status

E. Ascribed status
33. Perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan alam adalah … .
A.

Terjadinya banjir

B.

Hujan besar

C.

Terjadinya bedol desa

D.

hujan salju

E.

Kebakaran

34. Perubahan mode pakaian diklasifikasikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup
yang tidak luas karena … .
A. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder
B. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat
C. Tidak berhubungan dengan bidang kebudayaan
D. Pedagang selalu diuntungkan
E. Hanya diikuti oleh golongan tertentu

35. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan yang bersumber dari luar masyarakat yaitu ... .
A. Pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain
B. Konflik dalam masyarakat
C. Banyak penemuan baru
D. Pemberontakan atau revolusi
E. Ketidakpuasan masyarakat

36. Perubahan yang terjadi dalam organisasi masyarakat yang mempengaruhi cara berpikir dan pola perilaku
masyarakat pada waktu tertentu. Proses tersebut merupakan … .
A. Integrasi sosial
B. Perubahan kebudayaan
C. Perubahan sosial
D. Diferensiasi sosial
E. Peranan sosial

37. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri yaitu
….
A. Adanya penjajahan
B. Perubahan lingkungan alam
C. Adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat
D. Pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain
E. Adanya peperangan

38. Perubahan (dinamika) sosial akan selalu terjadi dalam masyarakat sebagai akibat interaksi antarmanusia dan
antarkelompok. Berbagai teori yang dikemukakan para sosiolog seperti teori evolusi, teori konflik, teori
fungsional, dan teori siklus berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan (dinamika) sosial
budaya. Sumber perubahan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu … .
A. Internal dan eksternal
B. Individu dan kelompok
C. Asosiatif dan disosiatif
D. Idiil dan materiil
E. Primer dan sekunder

39. Contoh terjadinya perubahan yang cepat dan mendasar yaitu … .
A. Pembuatan alat-alat
B. Hukum pewarisan
C. Model pakaian
D. Undang-undang perkawinan
E. Revolusi industri

40. Cara suatu kebudayaan yang masuk melalui kedamaian dinamakan ….
A. Difusi culture
B. Penetration violence
C. Penetration pasifique
D. Penetration culture
E. Penetration civilization

