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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : ANTROPOLOGI 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : BAHASA DAN BUDAYA 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Selasa, 27 Maret 2018 

Jam                                  :  10.00 – 12.00 

 

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. PILIHAN GANDA 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar      

 

1. “Antropologi  adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia itu sendiri”. 

Definisi tersebut dikemukakan oleh .... 

A. J Herkovits 

B. Koentjaraningrat 

C. William A Haviland 

D. David Hunter 

E. EB Tylor 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

           

Gambar di atas menunjukan salah satu wujud budaya yang ada pada masyarakat Dieng. Gambar 

tersebut menunjukan.... 

A. sistem budaya 

B. sistem sosial 

C. hasil budaya 

D. sistem kesenian 

E. sistem norma 

 

3. Cabang antropologi yang mengkaji kepribadian bangsa, peranan individu dalam proses 

perubahan adat-istiadat, dan nilai universal dari konsep-konsep psikologi, disebut.... 

A. paleontologi 

B. etnopsikologi 

C. arkeologi 

D. somatologi 

E. etnolinguistik  

 

4. Wilayah Indonesia mempunyai budaya yang berbeda-beda. Justru budaya Wilayah Indonesia 

mempunyai budaya yang berbeda-beda. Justru budaya yang beraneka ragam ini menjadi begitu 

indah jika dilihat. Menjadi kekayaan dan aset tersendiri bagi suatu bangsa. Hendaknya kekayaan 

budaya ini dapat dilestarikan dan tetap ada sampai anak cucu nanti. Manfaat antropologi dalam 

mengkaji keragaman budaya tersebut adalah ... 

A. mempelajari pola perilaku tiap-tiap suku bangsa  

B. mengetahui kedudukan kita dalam suatu masyarakat  

C. memperluas wawasan tata pergaulan umat manusia 

D. menambah kepekaan terhadap kondisi-kondisi masyarakat 

E. mengidentifikasi budaya-budaya lokal dari daerah-daerah 
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5. Orang tua mengajarkan anaknya sejak kecil untuk menggunakan tangan kanan ketika makan dan 

menerima pemberian dari orang lain. Contoh tersebut merupakan bentuk sosialisasi primer. 

Konsep dasar antropologi sesuai contoh tersebut adalah .... 

A. daerah budaya 

B. kebudayaan 

C. difusi 

D. enkulturasi 

E. akulturasi 

 

6. 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 

 

7. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
Gambar di atas pakaian adat dari daerah ... 

A. Minangkabau 

B. Jawa Barat 

C. Jawa Timur 

D. Jawa Tengah 

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)  Perumahan 

(2)  Perhiasan 

(3)  Senjata 

(4)  Berburu 

(5)  perdagangan 

Unsur kebudayaan sistem sistem teknologi 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 dialek  berikut  ini! 

No Bahasa Sunda Bahasa Jawa 

1 Amis         =    Manis Amis        =  Manis 

2 Gedang    =    pepaya Gedang    =  Pisang 

3 Atos          =    sudah Atos         =  keras 

4 Cokot        =    ambil Cokot       =  gigit 

Dari dialek diatas,manakah arti  yang menunjukkan adanya perbedaan  bahasa …. 

A. amis, gedang, cokot 

B. amis, atos, cokot 

C. atos, amis, gedang 

D. gedang, amis,atos                                                                                            

E. gedang, atos , coko 

 

11. Legenda Panji Semirang yang menceritakan tentang seorang putri raja yang menyamar menjadi 

laki-laki untuk bisa bertahan hidup setelah diusir dari kerajaannya dan membangun kerajaan 

baru, merupakan legenda dari daerah .... 

A. Bali  

B. Jawa Timur 

C. Jawa Tengah 

D. Jogjakarta 

E. Lombok 

 

12. Tari Barong merupakan tari khas Bali yang menampilkan tokoh Barong (kekuatan baik) dan 

Rangda (kekuatan jahat). Nilai karakter yang dapat diinternalisasi sebagai pembentuk 

kepribadian dari tari Barong tersebut adalah .... 

A. disiplin dan kreatif 

B. religius dan peduli sosial 

C. kerja keras dan kreatif 

D. peduli sosial dan disiplin 

E. religius dan komukatif 
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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. Studi etnografi merupakan salah satu ciri khas dari antropologi. Pengertian dari etnografi secara 

umum ialah .... 

A. ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat secara menyeluruh 

B. kajian mengenai perkembangan penduduk dan masyarakat baik di perkotaan maupun di 

pedesaan 

C. kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik baik berupa tulisan 

maupun gambar 

D. ilmu yang mempelajari tentang ciri fisik manusia yang tersebar secara luas di dunia 

E. kajian mengenai fungsi dari keluarga dan kekerabatan yang ada pada suatu etnik atau suku 

bangsa 

 

15. Dalam struktur sosial masyarakat masa Kolonial terdapat pelapisan masyarakat yang terdiri (1) 

raja dan keluarganya, (2) priyayi atau pegawai kerajaan, (3) petani dan rakyat biasa. Dasar 

pelapisan pada struktur sosial tersebut adalah ....  

A. pendidikan dan keturunan 

B. keturunan dan kekuasaan 

C. kekuasaan dan kekayaan 

D. kekayaan dan pengetahuan 

E. pengetahuan dan kehormatan 

 

16. Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai etnis diantaranya adalah Batak, Melayu, 

Mandailing, Karo, Simalungun dan Nias. Tetapi kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik 

karena mereka sadar apabila terjadi konflik maka akan tejadi kerugian-kerugian. 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. Kondisi perekonomian keluarga yang tidak pasti serta semakin meningkatnya kebutuhan hidup, 

mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Contoh sub kebudayaan menyimpang dari 

kondisi tersebut adalah... 

A. kelompok wanita tuna susila 

B. kelompok pencuri 

C. kelompok pengguna narkoba 

D. kelompok penjudi 

E. kelompok geng motor 

 

18. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

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

dari tarian tersebut adalah... 

A. mengusir arwah orang yang meninggal karena kecelakaan 

B. tarian untuk memberi semangat kepada pasukan perang  

C. tarian untuk mengantar pemuda/pemudi memasuki masa dewasa 

D. tarian selamat datang 

E. sebagai seni hiburan 

 

19. Sekitar pertengahan abad ke-13 orang-orang dari Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang 

dan menyebabarkan agama. Lama kelamaan budaya dari Gujarat di anggap lebih baik dan 

akhirnya di adopsi oleh masyarakat yang berinteraksi dengan para pedagang tersebut. Ilustrasi di 

atas merupakan contoh dari difusi berbentuk .... 

A. rejeksi 

B. symbiotic 

C. penetration pacifique 

D. penetration violente 

E. milenarisasi  
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20. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

  
Bandingkan kedua gambar diatas !  Gambar pertama menunjukkan kegiatan penjagaan keamanan 

kampung bersama-sama, sedangkan gambar  kedua menunjukkan penjagaan keamanan oleh 

kelompok tertentu secara profesional. Fenomena sosial diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai 

budaya mulai melemah, terutama nilai budaya.... 

A. gotong royong 

B. toleransi 

C. empati 

D. simpati  

E. tolong menolong 

 

21. Di salah satu sekolah di kota Bandung, setiap pagi sebelum pelajaran di mulai, bagi siswa yang 

beragama Hindu di wajibkan untuk sembahyang bersama di halaman sekolah. Salah satu contoh 

sikap toleransi yang harus dilakukan oleh siswa yang beragama lain yaitu.... 

A. membuat keributan di kelas 

B. membuat sembahyang tandingan 

C. datang terlambat ke sekolah 

D. menunggu di kelas dengan tenang dan tertib 

E. mencemooh cara sembahyang 

 

22. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Setiap 

daerah memiliki variasi bahasa yang berbeda-beda. Di Sunda terdapat tiga tingkatan dalam 

bahasa Sunda yaitu basa kasar, basa loma (akrab), basa lemes (hormat). Basa kasar digunakan 

saat marah atau beradu mulut, basa loma digunakan untuk berbicara dengan orang yang 

seumuran atau sudah akrab, dan bahasa lemes digunakan saat berbicara kepada orang tua atau 

orang yag dihormati. Perbedaan penggunaan bahasa tersebut disebabkan oleh faktor.... 

A. daerah 

B. profesi 

C. waktu 

D. sosial 

E. status 

 

23. Kisah ini dilatarbelakangi oleh cerita incest taboo, yaitu seorang anak mencintai dan akan 

memperistri ibu kandungnya sendiri. Si anak namanya Sangkuriang dan ibunya bernama Dayang 

Sumbi. Legenda tersebut berasal dari daerah …. 

A. Aceh 

B. Minangkabau 

C. Bali  

D. Jawa Barat 

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 Sunda 

ditunjukkan nomor… 

A. 2 

B. 3 

C. 5 

D. 1 

E. 4 

 

26. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

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

memilih memaikan telepon pintar untuk bermain. Salah satu cara mempertahankan permainan 

tradisional di atas ialah melalui.... 

A. dijadikannya permainan tradisional sebagai suatu muatan lokal di sekolah  

B. dibuatnya alat permainan tradisional yang lebih modern agar menarik perhatian anak zaman 

sekarang 

C. dijadikannya permainan tradisional tersebut sebagai salah satu cabang olahraga kedaerahan 

D. dibuatnya suatu lembaga pelestarian permainan tradisional untuk peningkatan eksistensi dan 

peran dari permainan tersebut 

E. dibiarkan permainan tradisional tersebut sampai anak-anak dan masyarakat sendirilah yang 

menyadari seberapa pentingnya ciri khas tersebut 
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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. Salah satu contoh modernisasi dalam bidang ekonomi adalah dikembangkannya sistem ekonomi 

kerakyatan yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat, sehingga terjamin kesempatan 

yang sama dalam berusaha dan bekerja. Tujuan dari modernisasi di bidang ekonomi tersebut 

adalah .... 

A. memperbarui alat-alat produksi perusahaan 

B. meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

C. memberdayakan pengusaha kecil dan menengah 

D. mengembangkan hubungan kemitraaan dengan pihak swasta 

E. menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran 

 

29. Perhatikan gambar di bawah ini! 

         
Gambar diatas adalah  salah satu  ritual  keagamaan  pada masyarakat Hindu Bali dengan tujuan  

untuk mencapai peningkatan spiritual dengan cara introspeksi diri. Ritual tersebut dinamakan.... 

A. upacara kuningan  

B. upacara galungan 

C. upacara sugihan 

D. upacara ngaben 

E. upacara radar pena 

 

30. Penelitian sosial merupakan usaha untuk mengetahui jawaban atas suatu permasalahan yang 

dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode observasi yang bertujuan … 

A. menghitung populasi penelitian  

B. langkah pengambilan sampel 

C. mencatat informasi yang relevan 

D. pemberian nomor dari tabel bilangan 

E. pengolahan data yang terkumpul 
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31. Perhatikan lirik lagu dibawah ini : 

...Bolelebo ita nusa lelebo 

Bolelebo ita nusa lelebo 

Malole simalole ita nusa lamalole... 

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

A. Nusa Tenggara Timur 

B. Papua 

C. Bugis  

D. Menado 

E. Lombok 

32. Jejaring facebook, twitter, friendster adalah tawaran teknologi dunia maya untuk mencari teman 

dan sahabat. Pengalihan ruang pribadi menuju ruang publik telah terjadi dalam situs tersebut. Hal 

ini membawa dampak banyaknya kejahatan yang muncul sebagai ekses kemajuan dunia maya 

dalam fokus situs jejaring. Cara yang efektif untuk menanggulangi kejahatan tersebut adalah .... 

A. menutup situs agar masyarakat tidak dapat melakukan akses 

B. melarang penggunaan internet di seluruh lapisan masyarakat 

C. menggunakan situs-situs tersebut untuk keperluan seperlunya  

D. menghindari situs tersebut saat menggunakan internet 

E. mewajibkan pengguna internet lapor diri ke instansi terkait 

 

33. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

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

Pada umumnya senjata ini dibawa dengan cara dimasukkan ke dalam celana di bagian samping. 

Bentuk senjata tajam yang melengkung ini merupakan bagian dari budaya dan tradisi 

masyarakatnya, senjata ini biasa digunakan untuk acara-acara adat. Senjata tersebut berasal dari 

daerah.... 

A. Madura 

B. Papua 

C. Aceh 

D. Jawa 

E. Betawi 
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34. Perhatikan penyataan di bawah ini! 

 (1)   Memiliki sumber acuan 

 (2)   Sumber dana kecil 

 (3)   Menarik untuk penelitian 

 (4)   Ruang lingkup sempit dan terbatas 

 (5)   Belum pernah diteliti 

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. Keanekaragaman budaya yang terwujud dalam perilaku dapat terlihat melalui bahasa lokal, adat, 

religi. Salah satu contoh negatif dalam menghadapi keberagaman 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 bagan 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

ANTROPOLOGI SMA/MA BB DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

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 

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 karya foto. Ciri-ciri pokoknya adalah 

foto.... 

A. merupakan data primer dari penelitian 

B. dikumpulkan dan ditempatkan secara acak agar terlihat lebih alami 

C. diambil yang penting saja sehingga mengurangi biaya penelitian 

D. digunakan untuk menganalisa kebudayaan tertentu secara detail 

E. selalu memberikan gambaran keindahan suatu penelitian 

 

 

39. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

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

transportasi. 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 
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40. Di dalam suatu metode penelitian kualitatif, kita mengenal konsep analisis data. Langkah-

langkah analisis data kualitatif yang benar ialah .... 

A. data display, data reduction, verification 

B. display data, coding, data reduction 

C. data reduction, data display, verification 

D. coding, data display, verification 

E. coding, data reduction, verification 

 

B. URAIAN  

Kerjakan soal di bawah ini dengan 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. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Salah satu kemajemukan Indonesia 

yang paling menyolok adalah keberagaman bahasa yang dimiliki oleh masyarakat atau 

kelompoknya di tiap-tiap daerah tertentu. Kemajemukan bahasa di Indonesia dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah gender. Berikan alasannya! 

 

 

44. Modernisasi dan globalisasi merupakan dua proses perubahan yang selalu akan terjadi di setiap 

pergerakan masyarakat. Jika modernisasi lebih mengarah kepada teknologi, maka globalisasi 

lebih mengarah ke gaya hidup dan dunia tanpa batas. Sebutkan dan berikan contoh faktor 

pendorong terjadinya globalisasi! 

 

45. Buatlah kerangka studi etnografi sekaligus isi dari kerangka etnografi tersebut berdasarkan 

wilayah tempat tinggal anda! (minimal 6 kerangka terjawab) 

 

 

 

 

 

 

 


