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MATA PELAJARAN 
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PETUNJUK UMUM 

 
1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 40 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. Soal Pilihan Ganda 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar 

 

1. Antropologi adalah studi tentang umat manusia dan  berusaha menyusun generalisasi yang 

bermanfaat tentang manusia dan perilaku manusia serta untuk memperoleh  pengertian yang 

lengkap tentang keanekaragaman manusia. Definisi tersebut dikemukakan oleh .... 

A. William A Haviland 

B. Koentjaraningrat 

C. J Herkovits 

D. David Hunter 

E. EB Tylor 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Sistem sosial dalam pelaksanaan upacara ngaben pada suku bangsa Bali seperti yang terlihat 

pada gambar diatas adalah.... 

A. mengantarkan roh ke surga 

B. proses  pembakaran jenazah 

C. kayu untuk membakar 

D. sesajen  

E. balian sebagai pemimpin upacara 

 

3. Cabang Antropologi yang mengkaji tentang keanekaragaman bahasa dalam konteks latar 

belakang kebudayaan masyarakat penuturnya, disebut.... 

A. paleontologi 

B. etnolinguistik 

C. arkeologi 

D. somatologi 

E. arkeologi 

 

4. Kajian Antropologi fisik mengenai fenotipe volume otak manusia modern semakin besar 

dibandingkan dengan manusia pada masa sebelumnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya 

penemuan teknologi modern yang telah membuat beban kerja fisik semakin ringan pada manusia 

modern dibandingkan masa sebelumnya. Manfaat antropologi fisik yang berkaitan dengan 

ilustrasi di atas adalah .... 

A. dapat menentukan jenis kelamin, usia dan pertalian ras manusia 

B. mengidentifikasi sisa rangka untuk mengungkap identitas mayat 

C. memetakan potensi-potensi ras yang satu dengan ras yang lain 

D. mengidentifikasi perkembangan fisik manusia dari masa ke masa 

E. mempelajari pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat  
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5. Sejak ayah ibunya bercerai, Susan sering depresi dan menggunakan obat-obatan terlarang 

bersama teman-temannya. Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada kasus Susan 

adanya disorganisasi keluaraga. Konsep dasar antropologi dalam kajian tersebut adalah .... 

A. tradisi 

B. nilai 

C. pengetahuan 

D. kebudayaan 

E. lembaga 

 

6. Keragaman budaya Indonesia mempunyai pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan 

masyarakat. Contoh pengaruh negatif keragaman budaya pada masyarakat yaitu…. 

A. berkembangnya budaya lokal di indonesia 

B.  menipisnya identitas budaya yang dimiliki bangsa 

C. bangsa indonesia tidak memiliki  budaya nasional  

D. dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi pengembangan budaya 

E. munculnya konflik karena orientasi budaya yang berbeda 

 

7. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Gambar di atas pakaian adat dari daerah ... 

A. Minangkabau 

B. Jawa Tengah 

C. Jawa Timur 

D. Jawa Barat 

E. Menado 

 

8. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Gambar di atas menunjukkan sekelompok orang yang sedang melaksanakan ritual keagamaan. 

Fungsi keagamaan yang sesuai dengan gambar di atas adalah fungsi ... 

A. pemersatu 

B. edukatif 

C. pengawasan sosial 

D. keteraturan sosial  

E. penyelamatan 
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9. Perhatikan unsur budaya berikut! 

(1) Menetukan musim panen 

(2) Brburu binatang 

(3) Mengumpulkan makanan 

(4) Bercocok tanam 

(5) peralatan pertanian 

Unsur kebudayaan sistem mata pencaharian ditunjukkan pada nomor …. 

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. Perhatikan tabel dialek bahasa berikut! 

Bahasa Indonesia Jawa Yogya Jawa Surabaya 

Perempuan Wadon Wedok 

Kamu Kuwe Koen 

Bagaimana Piye Ya opo 

Dialek-dialek bahasa di atas muncul karena adanya perbedaan… 

A. waktu pemakaian 

B. adat istiadat 

C. jenis kelamin 

D. tingkat pendidikan  

E. tempat tinggal 

 

11. Kisah Aji Saka seorang pemuda sakti yang memiliki dua orang kepercayaan bernama Dora dan 

Sembada, yang mampu mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dengan surbannya dan berhasil 

mendapatkan kerajaannya. Kisah di atas merupakan salah satu legenda  dari .... 

A. Bali  

B. Jawa Tengah 

C. Jawa Timur 

D. Jogjakarta 

E. Lombok 

 

12. Tabuik atau tabot adalah perayaan pada masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera 

Barat, khususnya di Kota Pariaman dalam rangka memperingati gugurnya Imam Husain (cucu 

Nabi Muhammad) hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Dari ilustrasi tersebut, 

nilai-nilai karakter yang dapat diinternalisasi sebagai pembentuk kepribadian  

adalah .... 

A. peduli sosial dan cinta damai 

B. demokrasi dan tanggung jawab 

C. semangat kebangsaan dan disiplin 

D. tanggung jawab dan demokratis 

E. religius dan pendidikan 
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13. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Fungsi organisasi tingkat global di atas, untuk masyarakat Indonesia ialah .... 

A. meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan intelektual indonesia 

B. mempromosikan dan mematenkan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dari 

indonesia 

C. memelihara dan melestarikan warisan alam maupun budaya indonesia 

D. menjadi pusat keragaman kebudayaan di seluruh dunia 

E. melestarikan kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia 

 

14. Etnografi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang manusia, perilaku, dan 

budayanya. Secara etimologi, etnografi terdiri dari dua kata, yaitu ethnos dah graphien. Makna 

atau ari dari kata graphien dalam kata etnografi ialah.... 

A. etnik/ suku bangsa 

B. manusia  

C. tulisan/gambar 

D. masyarakat/penduduk 

E. kebudayaan lokal 

 

15. Dalam struktur sosial masyarakat desa terdapat pelapisan sosial yang terdiri (A) = Golongan 

Keturunan Pendiri Desa, (B) = Golongan Pemilik Tanah Desa, (C) = Golongan Pendatang di 

Desa. Parameter sistem pelapisan sosial pada struktu masyarakat tersebut tersebut  

adalah .... 

A. senioritas sebagai warga desa 

B. pengalaman bekerja di desa 

C. status tanah pertanian di desa 

D. jenis tanah pekarangan di desa 

E. luas tanah perkebunan di desa 

 

16. Interaksi  yang harmonis terjadi di desa Blahbatuh, antara etnis Tionghoa dengan etnis Sasak. 

Etnis Tionghoa membantu upacara adat suku Sasak, selain itu etnis Sasak membantu menjaga 

lancarnya persembahyangan etnis Tionghoa di Vihara .  Dari contoh tersebut ,terlihat manfaat 

antropologi yaitu.... 

A. timbulnya sikap toleransi 

B. lebih mudah mencari solusi suatu masalah 

C. memahami budaya lain 

D. tanggap rasional dan kritis 

E. memahami  nilai, norma, tradisi dan kepercayaan  
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17. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku 

menyimpang, karena tidak terjalin komunikasi yang intensif diantara anggotanya. Contoh 

perilaku menyimpang dari kondisi tersebut adalah.... 

A. kelompok penjudi 

B. kenakalan remaja 

C. kriminalitas 

D. kelompok pemabuk 

E. kelompok geng motor 

 

18. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Gambar diatas menunjukan tari sanghyang  yang dilakukan oleh suku bangsa Bali. Makna 

religius dari tarian tersebut adalah... 

A. tarian untuk menghibur roh leluhur 

B. tarian yang mengisahkan suatu lakon yang terkait upacara yadnya 

C. tarian yang dilaksanakan untuk menghilangkan rasa lelah 

D. tarian dengan memerankan tokoh-tokoh tertentu 

E. tarian selamat datang 

 

19. Awal mula dari kehadiran penjajah ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dan 

melakukan kegiatan perdagangan. Namun setelah melihat kekayaan Indonesia yang berlimpah 

tanpa adanya yang menguasi. Munculah kolonialisme. Kolonialisme/ penjajahan merupakan 

salah satu contoh dari difusi berupa .... 

A. originasi  

B. symbiotic 

C. penetration violente 

D. penetration pacifique 

E. milenarisasi  
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20. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Bandingkan kedua gambar diatas !  Gambar pertama menunjukkan kegiatan mengolah sawah 

secara bersama, sedangkan gambar  kedua mengolah sawah yang dilakukan dengan bantuan 

mesin traktor sehingga interaksi dan komunikasi dengan warga lain menjadi berkurang. 

Fenomena sosial diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya mulai melemah, terutama nilai 

budaya.... 

A. tolong menolong 

B. gotong royong 

C. toleransi 

D. empati 

E. simpati 

 

21. Keberagaman agama di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat menumbuhkan sikap toleran 

atau saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu.... 

A. menumbuhkan sikap etnosentrisme dikalangan pemeluk agama 

B. menumbuhkan persaingan diantara sesama pemeluk agama 

C. menolak masuknya budaya lain terutama ajaran agama lain 

D. saling menghormati ketika sesama umat beragama menjalankan ibadahnya 

E. mendahulukan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain 

 

22. Para remaja zaman sekarang pada umumnya cenderung menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti 

lebay, gabut, kepo, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut terkadang tidak dimengerti artinya 

oleh para orang tua pada umumnya, karena mereka cenderung menggunakan bahasa yang sudah 

lebih rapi dan lebih sopan. Keanekaragaman bahasa/dialek dalam contoh tersebut disebabkan 

oleh faktor.... 

A. gender 

B. budaya 

C. usia 

D. lingkungan sosial 

E. profesi 

 

23. Kisah ini menggambarkan seorang anak yang telah sukses meraih kebahagiaan dunia, tetapi 

durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Si anak tidak mengakui ibu kandungnya karena ibu itu 

adalah orang miskin. Akhirnya, sang ibu marah dan mengutuk putranya menjadi sebuah batu. 

Kisah tersebut berasal dari daerah …. 

A. Aceh 

B. Jawa Barat 

C. Bali 

D. Minangkabau  

E. Riau 
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24. Ketika orang-orang berbicara, ada yang mengatakan Jakarta, ada yang mengatakan Jakarte, kita-

kite, berapa-berapo, siapa-siapo. Dari cara tersebut dapat disimpulkan…. 

A. adanya kaitan antara bahasa dengan dialek 

B. tidak ada hubungan antara bahasa dengan dialek 

C. ada hubungan khusus antarindividu dengan dialek 

D. bahasa terpegaruh oleh situasi 

E. menunjukan hubungan antara daerah dan bahasa 

 

25. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Pada gambar di atas yang menunjukkan wilayah karakteristik Bahasa Austronesia wilayah 

Madura  ditunjukkan nomor… 

A. 2 

B. 1 

C. 5 

D. 3 

E. 4 

 

26. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Permainan tradisional, dewasa ini sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Anak-anak lebih 

memilih permainan modern di telepon pintar maupun komputer. Keluarga merupakan salah satu 

agen dalam mempertahankan nilai-nilai kulturalnya. Strategi yang tepat yang harus di lakukan di 

dalam keluarga ialah.... 

A. diajarkan permainan tradisional sedari dini agar menjadi mahir 

B. diberikan pengetahuan mendasar tentang permaianan tradisional sebagai suatu hal yang 

wajib dilakukan 

C. diberikan penjelasan mengenai perubahan permainan tradisional ke modern 

D. ditanamkan sedari dini pentingnya mengetahui nilai kebudayaan yang ada dalam 

permainan tradidional 

E. dilatih bermain permainan tradisional agar tidak tergoda dengan permainan modern yang 

merusak moral 
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27. Perhatikan konsep di bawah ini ! 

(1) perubahan lingkungan alam 

(2) penemuan baru 

(3) bertambah dan berkurangnya penduduk 

(4) pengaruh budaya asing. 

Yang termasuk kedalam faktor penyebab perubahan sosial budaya dari dalam ditunjukan oleh 

nomor.... 

A. 1 dan 2  

B. 1 dan 3  

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 3 

E. 2 dan 4  

 

28. Sikap mental dan nilai budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya 

suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong proses 

modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, dan berani mengambil resiko. Contoh gejala 

modernisasi di bidang budaya adalah .... 

A. kebiasaan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar 

B. semakin banyaknya kelompok sosial baru dalam masyarakat 

C. banyak ragam spesialisasi pekerjaan sesuai dengan perannya 

D. semakin diakuinya hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara 

E. semakin mudahnya masyarakat memperoleh barang dan jasa 

 

29. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar diatas menunjukkan salah satu ritual keagamaan pada masyarakat Hindu Bali. Ritual 

tersebut mengharuskan masyarakat Bali mengunjungi kuburan keluarga yang sudah  meninggal 

yang disebut istilah Mamunjung ka Setra. Ritual ini merupakan rangkaian upacara.... 

A. upacara galungan 

B. upacara kuningan  

C. upacara sugihan 

D. upacara ngaben 

E. upacara radar pena 

 

30. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dan sistematis. Teknik pengumpulan data di atas ialah.... 

A. studi kepustakaan 

B. angket 

C. observasi 

D. tes  

E. wawancara 
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31. Perhatikan lirik lagu dibawah ini ! 

...Apuse kokondao 

Yarabe soren doreri 

Wuf lenso beni nema baki pase...  

Lirik lagu diatas merupakan budaya lokal yang berasal dari... 

A. Papua 

B. Ambon 

C. Bugis  

D. Menado 

E. Kupang 

 

32. Perkembangan iptek menghasilkan peningkatan kualitas tenaga terdidik, namun demikian 

peningkatan jumlah tenaga terdidik menimbulkan masalah pada program padat karya. Salah satu 

cara mengatasi masalah tersebut adalah .... 

A. menciptakan lapangan kerja bagi lulusan SMK  

B. memberikan kemudahan layanan masyarakat  

C. mengembangkan hasil karya yang laku di pasaran 

D. mengembangkan penalaran di kalangan peserta didik 

E. memberi apresiasi bagi siswa yang berpretasi tinggi 

 

33. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Gambar diatas merupakan salah satu senjata tradisional dari salah satu suku bangsa di Indonesia. 

Senjata ini selalu dijadikan alat kelengkapan pakaian adat bagi kaum pria didalam kehidupan 

sehari-harinya. umumnya senjata ini diselipkan pada ikat pinggang hijau dan dipakai ketika 

sedang bekerja ataupun sedang bepergian sebagai sarana perlindungan diri.  Senjata tersebut 

berasal dari daerah.... 

A. Betawi 

B. Papua 

C. Aceh 

D. Jawa 

E. Kalimantan   
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34. Perhatikan penyataan di bawah ini! 

(1) Memiliki kegunaan praktis 

(2) Mudah dibuat duplikasinya 

(3) Sangat menarik minat untuk diteliti 

(4) Tidak terlalu luas 

(5) Sesuai dengan bidang keahlian 

Pemilihan  topik yang baik ditunjukkan pada nomor .... 

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) 

 

35. Masalah keragaman budaya dapat menimbulkan konflik antardaerah dan antarsuku. Usaha yang 

dilakukan untuk penyelesaian konflik dalam menghadapi keragaman budaya adalah.... 

A. mempersempit kekayaan budaya etnis agar timbul etnosentrisme 

B. penanaman sikap empati sosial  di kalangan masyarakat sendiri 

C. pengembangan kegiatan pendidikan harus bersifat sentralistik 

D. meningkatkan rasa percaya diri pada masing-masing individu 

E. penanaman sikap toleransi  masing-masing individu yang berbeda budaya 

 

36. Perhatikan tabel berikut ! 

Bahasa Sunda Bahasa Jawa 

Adi, rayi Adhi, rayi 

Lambey Lambe 

Upami Manawi 

Babaturan Rencang 

Kolot Sepuh 

Sanaos Sanajan 

Dari data di atas ternyata banyak kata-kata yang sama antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. 

Itu disebabkan oleh.... 

A. faktor lingkungan 

B. daerah yang berbeda 

C. letak geografis 

D. difusi  

E. induk bahasa yang sama 

 

37. Cerita Timun Mas dan Momotarou 

Timun Mas 

Dikisahkan seorang nenek pencari kayu bakar di hutan menemukan buah timun lalu dibawanya 

pulang. Sesampainya di rumah ketika timun itu dibelah, muncul bayi perempuan cantik dari 

dalam timun itu. Lalu bayi itu dirawat dan diberi nama Timun Mas. Suatu hari Buto Ijo sang 

raksasa bertemu dengan Timun Mas dan ingin memakannya., tapi dipertahankan oleh sang nenek 

dst. 

Momotarou 

Dahulukala, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang tidak mempunyai anak. Ketika sang nenek 

sedang mencuci di sungai, sebutir buah persik yang besar datang dihanyutkan air dari hulu 

sungai. Buah persik itu dibawanya pulang ke rumah untuk dimakan bersama kakek. Ketika 

dipotong, dari dalam buah keluar seorang anak laki-laki. Anak itu kemudian diberi nama 
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Momotarou yang artinya bocah persik. Suatu hari Momotarou mengutarakan niatnya untuk 

membasmi raksasa yang sering merampas barang manusia. Dst. 

Dari Ilustrasi ceritera di atas, persamaan inti cerita tadi adalah .... 

A. manusia dituntut untuk bekerja keras 

B. kehidupan manusia tidak sama 

C. sama-sama berasal dari bawah yang diketemukan kakek dan nenek 

D. Momotarou laki-laki, Timun Mas perempuan  

E. sebagai manusia harus berjuang  dan menyelesaikan masalah 

 

38. Wujud komunikasi hasil kajian etnografi dapat berupa makalah. Salah satu ciri pokok makalah 

adalah .... 

A. disajikan dengan singkat dan sederhana 

B. pemaparan yang sistematik dari masalah penelitian 

C. memaparkan bentuk foto hasil penelitian 

D. berisi bahan-bahan diskusi ilmiah 

E. memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pendengar 

 

39. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Perubahan sosial budaya di atas merupakan salah satu contoh pengaruh iptek di bidang 

trnasportasi. Berdasarkan ilustrasi di atas maka pengaruh iptek berupa .... 

A. mencampurkan unsur transportasi konvensional ke dalam jaringan 

B. menggantikan transportasi berbasis jaringan dengan transportasi tradisional 

C. menambahkan inovasi transportasi dalam jaringan untuk memudahkan pelanggan 

D. menghilangnya transportasi tradisional digantikan oleh transportasi modern 

E. menambahkan transportasi tradisional kedalam museum-museum 

 

40. Di dalam proses analisis data kualitatif kita mengenal kalimat reduksi data. Langkah-langkah 

reduksi data yang tepat ialah .... 

A. verifikasi data, sajian data, reduksi data, pengumpulan data 

B. sajian data, pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data 

C. pengumpulan data, reduksi data, sajian data, verifikasi data 

D. reduksi data, pengumpulan data, sajian data, verifikasi data 

E. pengumpulan data, verifikasi data, sajian data, reduksi data 
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II. Uraian 

Kerjakan soal berikut secara benar 

41. Tradisi merupakan sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai suatu kekayaan 

daerah tersebut. Tradisi ini berupa nilai-nilai maupun ritual-ritual tertentu. Salah satunya adalah 

tradisi menurut penyampaiannya, yakni tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan kesaksian yang 

disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi lainnya. 

Sebutkan 3 ciri dari tradisi lisan ! 

 

42. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Masyarakat kota terkenal dengan tipe 

masyarakat heterogen dengan mobilitas yang tinggi. Tingkat permasalahan sosialnya pun akan 

tinggi pula. Sebutkan contoh subkebudayaan menyimpang di wilayah perkotaan yang anda 

ketahui! 

 

43. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada 

daerah yang memiliki bahasa daerah yang sama dengan daerah lain tetapi terdapat daerah yang 

memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan lain. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

persamaan dan perbedaan bahasa di suatu daerah adalah faktor demografi. Berikan alasannya! 

 

44. Proses dunia tanpa batas yang diusung oleh globalisasi menjadikan globalisasi barang pasti di 

setiap dinamika masyarakat. Sebutkan dan berikan contoh faktor pendorong terjadinya 

globalisasi! 

 

45. Rumuskanlah kerangka etnografi sekaligus isi dari kerangka etnografi tersebut berdasarkan 

wilayah tempat tinggal anda! (minimal 6 kerangka terjawab) 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


