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PETUNJUK : 
 
 UNTUK SOAL-SOAL DIBAWAH INI  JAWABAN ADALAH : 
 
A BILA PERNYATAAN 1 DAN 2 BENAR 
B BILA PERNYATAAN 1 BENAR, PERNYATAAN 2 SALAH 
C. BILA PERNYATAAN 1 SALAH PERNYATAAN 2 BENAR 
D. BILA PERNYATAAN 1 DAN 2 SALAH 
 
 

 
1 1. Mata kuliah IBD adalah salah satu mata kuliah yang membicarakan tentang nilai-nilai tentang 

kebudayaan tentang berbagai macam masalah yang dihadapi manusia dalam hidupnya sehari-
hari 

2. IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan 
pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah 
manusia dan kebudayaan 

 
2 

 
 

1. .Istilah Ilmu budaya dasar pertama kali dikembangkan di Indonesia sebagai pengganti istilah 
Basic Social Science yang berasal dari kata bahasa Inggris the science. 

2. Humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo social yaitu manusia sosial 

3 1. Perasaan etis yaitu perasaan yang berkenaan dengan kebaikan 
2. Perasaan estetis, yaitu perasaan yang berkenaan dengan harga diri 
 

4 
 

1. The Humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian seni dan filsafat 
2. Basic humanities adalah usaha yang dikembangkan untuk menkaji masalah-masalah manusia 

dan kebudayaan. 

 
5 

 
1. Keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman etis dari seseorang dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang diserapnya 
2. Keindahan juga bersifat universal, aratainya tidak terikat oleh selera perseorangan, waktu dan 

tempat, selera mode kedaerahana atau lokal 

 
6 1. Ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya 

2. Pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut Basic humanities 
 

7 
 
 
 
 
 

1. Menurut Socrates keadilan tercipta bilamana negara sudah merasakan bahwa pihak warga 
negara sudah melakukan tugasnya dengan baik 

2. Berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan   
      lupa menjalankan kewajiban 
 

8 1. Salah satu ruang lingkup IBD adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai 
macam suku bangsa dengan segala keanekaraman budayanya. 

2. Latar belakang diberikannya IBD antara lain bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia 

 
9 1. Perasaan etis yaitu perasaan yang berkenaan dengan keindahan 

2. Daya rasa didalam diri manusia ada dua macam yaitu peraaan inderawi dan   
      perasaan rohani 
 

10 1. The humanities bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam 
hubungan antar manusia. 

2. Salah satu tujuan dari IBD adalah mendidik para lulusan agar memahami tentang hakekat 
kesusastraan. 

 
11 1. Latar belakang IBD salah satunya adalah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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yang menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata 
nilai budayanya, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang telah 
diciptakannya 

2. The humanities merupakan pengetahuan yang dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup 
disiplin seni dan filsafat 

 
12 1. Salah satu unsur pembentuk manusia adalah ruh yaitu bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya 

yang  bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran. 
2. Hayat mengandung unsure hidup yang ditandai dengan gerak  
 

13 1. Pengabdian pada hakekatnya tidak dipenuhi rasa tanggung jawab 
2. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja 
 

14 1. Manusia sebagai suatu kepribadian memiliki 3 unsur yaitu Id, Ego dan super ego 
2. Dari sudut pandang ilmu kimia manusia merupakan kumpulan dari berbagai sistem fisik yang 

saling terkait satu sama lain 
 

15 1. Alasan yang mendasari penyajian puisi dalam IBD adalah karena perasaan yang ada pada 
manusia 

2. Prosa lama meliputi cerpen, biografi, kisah, roman, otobiografi 
 

16 1. Dalam pandangan ilmu sosiologi dikatakan bahwa manusia adalah mahluk yang selalu ingin 
mempunyai kekuasaan. 

2. Id merupakan stuktur kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak 
 

17 1. Dr.Sarlito mengemukakan bahwa cinta memiliki 3 unsur yaitu keterkaitan, keintiman dan 
kemesraan 

2. Seseorang senang untuk hidup, dan menjaga dirinya merupakan cinta sexual 
 

18 1. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. 
2. Menurut Selo Sumarjan, kebudayaan berarti keselutuhan gagasan dan karya manusia yang 

harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan darai hasil budi pekertinya 
19 1. Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, cinta adalah rasa sangat benci, atau rasa sesal 

ataupun dengki 
2. Kasih artinya perasaan sayang, atau cinta kepada atau menaruh belas kasihan 
 

20 1. Sistem nilai dan gagasan utama sebagai hakekat kebudayaan terwujud dalam tiga sistem 
kebudayaan secara terinci yaitu sistem ideology, sistem sosial dan sistem teknologi 

2. Sistem ideology meliputi etika, norma, adat istiadat, peraturan hukum yang berfungsi sebagai 
pengarahan  untuk sistem sosial dan berupa interpretasi operasional dari sistem nilai dan 
gagasan utama yang berlaku dimasyarakat 

 
21 1. Keindahan bersifat universal artinya terikat oleh selera perseorangan, waktu, dan tempat, 

selera mode, kederahan 
2. Aristoteles menyebutkan tentang watak yang indah dan hukum yang indah 
 

22 1. Culture-universal dapat dijabarkan lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil yang disebut 
cultural activity. 

2. Mata bajak dari kegiatan pertanian disebut juga sebagai cultural-activity 
 

23 1. Penderitaan fisik yang dialami manusia dapat diatasi secara medis dan penderitaan psikis 
dapat diatasi dengan kemampuan si penderita menyelesaikan soal-soal psikis yang 
dihadapinya 

2. Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia 
 

24 1. Menurut dimensi wujudnya kebudayaan mempunyai 4 wujud yaitu kompleks gagasan, 
kompleks aktivitas, kompleksitas kegiatan dan wujudnya sebagai benda 

2. Kompleks gagasan dari sistem religi misalnya kepercayaan terhadap surga dan neraka 
 

25 1. Pandangan hidup yang berasal dari alam yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya 
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2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang 
terdapat pada negara tersebut 

 

 
UNTUK SOAL BERIKUT INI PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YG PALING 
TEPAT 

 
26. Pengertian keadilan menurut socrates adalah: 

a. Keadilan diproyeksikan kepada manusia, jika manusia mampu mengendalikan 
akalnya 

b. Keadilan diproyeksikan kepada pemerintah, jika pemerintah dapat menjalankan 
kewajibannya dengan baik 

c. Keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia 
d. Keadilan terjadi jika manusia dapat melaksanakan peranannya masing-masing

 
27. Keadilan berasal dari : 

a. Keadilan manusia dan keadilan Tuhan 
b. Keadilan hasil renungan dan keadilan ideology  
c. Keadilan mutlak dan keadilan relative 
d. a, b dan c salah semua 

 
28. Di bawah ini contoh keadilan subordinasi, kecuali : 

a. Dosen atau ilmuwan memperoleh gelar ”Doktor Honoris Causa” 
b. Setiap warga Negara wajib berpartisipasi dalam pembangunan 
c. Pemberian penghargaan kalpataru kepada orang yang berjasa memelihara 

kelestarian alam 
d. Presiden mengeluarkan Surat Keputusan kepada Departemen-departemen 

 
29. Yang tidak termasuk keadilan manusia adalah: 

a. Keadilan sunordinasi 
b. Keadilan subtitusi 
c. Keadilan moral 
d. Keadilan komutatif 

 
30. Aspek-aspek hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang menyebabkan 

manusia bersikap curang , kecuali : 
a. Aspek budaya, tehnik, peradaban, social 
b. Aspek budaya, peradaban, seni, ekonomi 
c. Aspek karya, filsafat, agama, hukum 
d. Aspek budaya, tehnik, seni, social 

 
 
 

31. Keadilan distribusi disebut juga : 
a. Keadilan manusia 
b. Keadilan sunordinasi 
c. Keadilan superordinasi 
d. Keadilan koordinasi 

 
32. Keadilan di Indonesia merupakan salah satu landasan Negara, karena keadilan itu 

sendiri tercantum dalam : 
a. TAP MPR RI No. III/MPR/1978 
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b. UUD 1945 
c. GBHN 
d. Pancasila

 
33. Pandangan hidup berasal dari: 

a. Agama, kebudayaan, hasil renungan 
b. Agama, tradisi, kelompok elit 
c. Politik Negara, kelompok elit, kebudayaan 
d. Politik Negara, hasil renungan, agama 

 
34. Pandangan hidup yang dianut Negara-negara di dunia adalah : 

a. Komunisme, Rasialisme, Sosialisme, Religius, Liberalisme 
b. Komunisme, Sosialisme, Religius, Liberlisme, sosialis-Religius 
c. Komunisme, Apartheit, Religius, Rasialisme, Liberalisme 
d. Komunisme, Individualisme, Religius, Sosialisme, Sosialis-Religius 

 
35. Negara Irak, Turki, Mesir, Libya adalah negara-negara yang menganut pandangan hidup

a. Sosialisme 
b. Komunisme 
c. Religius 
d. Sosialis-Religius

 
36. Unsur-unsur pandangan hidup adalah : 

a. Cita-cita, kebajikan, usaha, keyakinan 
b. Cita-cita, kebajikan, kerja keras, kepercayaan 
c. Cita-cita, pancasila, Ideologi, Bakat 
d. Cita-cita, sifat manusia, kepercayaan, Pancasila 

 
37. Unsur kepercayaan terdiri dari tiga aliran filsafat yaitu Naturalisme, Intelektualisme, 

Intelektualisme-Naturalisme dikemukakan oleh : 
a. Prof. Dr. Djoyodiguno 
b. Prof. Dr. Koentjoroningrat 
c. Prof. Dr. Harun Nasution 
d. Prof. Notonagoro 

 
38. Kebajikan manusia karena manusia adalah gejala alam atau kekuatan proses alamiah, 

disebut juga pandangan hidup : 
a. Komunisme 
b. Sosialisme 
c. Liberalisme 
d. Religius
 

39. Adanya tanggung jawab itu, berarti selalu ada : 
a. Kesadaran akan kewajiban 
b. Kesadaran sebagai manusia 
c. Tingkah laku atau perbuatan 
d. Perbuatan yang salah 

 
40. Pengorbanan kepada keluarga berdasarkan atas : 

a. Ketentuan dan cinta 
b. Cinta dan keharusan 
c. Ikatan sesuatu dan ketentuan 
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d. Cinta dan ikatan sesuatu 
 

41. Pengertian pengorbanan kepada agama adalah : 
a. Merelakan seluruh jiwa dan raga untuk patuh kepada Tuhan 
b. Menjalankan ibadah agar mendapat pujian 
c. Karena merupakan beban hidup 
d. Karena merasa terdesak 

 
42. Hubungan kewajiban dan tanggung jawab adalah : 

a. Fungsi dan kesadaran 
b. Fungsi dan kepercayaan 
c. Kesadaran dan keyakinan 
d. Fungsi dan keyakinan 

 
43. Dalam kehidupan keluarga, pengabdian dan pengorbanan justru lebih diutamakan, 

karena : 
a. Keluarga menuntut pengabdian dan pengorbanan 
b. Lambang kesetiaan, cinta kasih, penghormatan 
c. Untuk kelangsungan hidup keluarga 
d. Tanpa pengabdian dan pengorbanan keluarga itu akan rapuh 

 
44. Pengorbanan adalah : 

a. Menunjukkan pada perbuatan 
b. Menunjukkan pada tingkah laku 
c. Menunjukkan pada pemberian sesuatu 
d. Menunjukkan pada keikhlasan 

 
45. Contoh kecemasan Obyektif adalah : 

a. Dididik secara ketat oleh orang tuanya 
b. Takut pada karet gelang 
c. Anak mudah tersinggung 
d. Merasa dirinya cantik 

 
46. Macam-macam kecemasan dikemukakan oleh : 

a. Ariestoteles 
b. Socrates 
c. Sigmund Frued 
d. Plato 

 
 
 
47.  Sebab-sebab orang yang terasing : 

a. Orang frustasi 
b. Sombong atau congkak 
c. Tidak tenang 
d. Mudah tersinggung 

 
48. Sebab-sebab ketidakpastian, kecuali : 

a. Regresi, agresi, proyeksi, keadaan emosi 
b. Pobhia, komputasi, hysteria, halusinasi 
c. Obsesi, phobia. keadaan, emosi, hysteria 
d. Delusi, halusinasi, komputasi, obsesi 
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49. Orang yang menganggap dirinya Jendral, Keturunan Raden disebut gejala : 

a. Delusi keagungan  
b. Delusi persekusi 
c. Delusi Melancholis 
d. Obsesi

 
50. Gejala-gejala kecemasan neuritis, kecuali : 

a. Takut pada bayangannya sendiri 
b. Phobia 
c. akut pada bahaya luar 
d. Gugup, gagap dan gemetar 
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