
hsirait 
Hasanuddin Sirait/http://www.hsirait.wordpress.com / Phone: 0812444335 

Hasanuddin Sirait/http://www.hsirait.wordpress.com / Phone: 0812444335 Page 1 
 

 
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. Dorongan kodrat adalah sifat, keadaan, atau pembawaan alamiah yang 
terjelma dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. 
Dorongan kodrat inilah yang menyebabkan manusia mempunyai harapan 

2. Harapan harus berdasarkan kepercayaan, juga tergantung pada pengetahuan, 
pengalaman, lingkungan hidup dan kemampuan masing-masing 

2 1. Kompulasi adalah salah satu penyebab ketidak pastian yaitu suatu neorosa jiwa 
yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit yang 
menekan, kelemahan syaraf, tidak mampu menguasai diri, sugesti dari sikap 
orang lain 

2. Delusi merupakan neorosa jiwa , yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu 
yang terus menerus, biasanya tentang hal-hal yang tidak menyenangkan, atau 
sebab-sebabnya tidak diketahui oleh penderita 

 
3 1. Kegelisahan merupakan salah satu ekspresi dari kecemasan 

2. Kecemasan neorotis adalah kecemasan karena pengalaman peerasaan sebagai 
akibat pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar 

 
4 
 

1. Harapan harus  berdasarkan kepercayaan, baik kepercayaan pada diri sendiri, 
maupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Manusia yang tanpa harapan, berarti manusia itu mati dalam hidup 
 

5 
 

1. Regresi adalah peletakan/pembatasan pada suatu pola yang sama 
2. Agresi adalah suatu sikap berupa kemarahan yang meluap-luap akibat emosi 

yang tidak terkendali dan mudah mengakibatkan hypertensi 
 

6 
 

1. keindahan adalah sublimasi yang terjadia karena kebebasan menyendiri dan 
hikmah ketidakberdosaan 

2. Pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut Basic humanities 
 

7 
 

1. Plato berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama 
diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama  

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

8 1. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dan hokum merupakan substansi 
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 rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuan. 
2. Keadilan komutatif bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan 

kesejahteraan umum 
 

9 
 

1. Secara khsusus MKDU bertujuan untuk menghasilkan warganegara sarjana 
yang memiliki wawasan komprehensif dalam menyikapi berbagai 
permasalahan kehidupan baik social, politik, ekonomi, kebudayaan maupun 
pertahanan keamanan 

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

 
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. Secara khsusus MKDU bertujuan untuk menghasilkan warganegara sarjana 

yang memiliki wawasan komprehensif dalam menyikapi berbagai 
permasalahan kehidupan baik social, politik, ekonomi, kebudayaan maupun 
pertahanan keamanan 

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

 
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. 
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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 
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kebenarannya 
2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan 

dan norma yang terdapat pada negara tersebut 
 

26 1. Unsur kebudayaan yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideology, 
falsafah hidup adalah unsur kebudyaaan yang  sangat mudah diterima oleh 
masyarakat 

2. Perubahan jumlah dan komposisi penduduk tidak akan menyebabkan 
terjadinya akulturasi 

 
27 1. Delusi persekusi adalah menganggap dirinya orang penting dan besar 

2. Delusi melancholis adalah menganggap keadaan sekitarnya jelek 
 

28 1. Keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari 
seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. 

2. Dalam bidang filsafat istilah nilai seringkali dipakai sebagai kata benda 
abstrak yang berarti keberhargaan atau kebaikan. 
 

29 1. Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan 
adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh 
akal 

2. Keadilan legal bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan 
umum 

 
30 1. Orang yang mempunyai konsep keindahan sangat hanya tertentu jumlahnya. 

Mereka mempunya negative capability, yaitu kemampuan untuk selalu dalam 
keadaan ragu-ragu, tidak menentu dan misterius tanpa mengganggu 
keseimbangan jiwa dan tindakannya hanya pikiran dan hatinya selalu diliputi 
keresahan 

2. Teori subyektif menyatakan bahwa keindahan atau ciri-ciri yang mencipta 
nilai estetik adalah kualita yang memang melekat pada bentuk benda indah 
yang berrsangkutan 

 
 

31 1. Cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran 
2. Usaha /perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkancita-cita 
 

32 1. Ahli-ahli yang merawat tingkah laku percaya bahwa suatu phobia adalah 
sebab-sebabnya dan tidak perlu mencari problemanya 

2. Salah satu penyebab kekalutan mental yang menyebabkan seseorang merasa 
menderita adalah karena kepribadian yang lemah. 

 
33 1. Menurut Selo Sumarjan, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat 
2. Menurut Koentjaraningrat; kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir 
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34 1. Proses kekalutan mental yang dialami oleh seseorang mendorongnya kearah 

negative sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, bentuk frustasi 
antara lain adalah regresi yaitu berupa kemarahan yang meluap-luap yang 
tidak terkendali dan secara fisik berakibat terjadinya hipertensi 

2. Narsisme adalah self love yagn berlebihan. Ini adalah  salah satu dorongan 
kekalutan mental yang dilarikan kearah positif 

 
35 1. Kegelisahan berarati tidak ketentraman hatinya, cemas, tak sabar 

2. Kegelisahan merupakan salah satu ekspresi dari kecemasan 
 

36 1. Perasaan etis yaitu perasaan yang berkenaan dengan kebaikan 
2. superego diatur oleh prinsip realitas, super ego sadar akan tuntutan lingkungan 

luar, dan mengatur tingkah laku sehingga dorongan instingtual Id dapat 
dipuaskan dengan cara yang dapat diterima 

 
37 1. Manusia di dalam dunia ini memegang peranan yang unik, dan dapat dipandang 

dari banyak segi. Dalam sudut pandang ilmu kimia manusia dipandang 
sebagai kumpulan partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan 
sistem yang dimiliki oleh manusia 

2. Basic humanities adalah usaha yang dikembangkan untuk menkaji masalah-  
masalah manusia dan kebudayaan 

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

2. Humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo economicus 
yaitu     

manusia sosial 
39 
 
 
 
 
 

1. menurut teori subyektif, keindahan dipandang sebagai suatu kualita dari 
benda-benda 

2. Keindahan juga bersifat universal, aratainya tidak terikat oleh selera 
perseorangan, waktu dan tempat, selera mode kedaerahana atau lokal 

 

40 1. Secara khsusus MKDU bertujuan untuk menghasilkan warganegara sarjana 
yang memiliki wawasan komprehensif dalam menyikapi berbagai 
permasalahan kehidupan baik social, politik, ekonomi, kebudayaan maupun 
pertahanan keamanan 

2. IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk 
mengkaji masalah manusia dan kebudayaan 
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Kunci jawaban : 
 
1. A 
2. d 
3. B 
4. a 
5. C 
6. b 
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7. D 
8. c 
9. C 
10. d 
11. A 
12. a 
13. C 
14. b 
15. D 
16. c 
17. B 
18. d 
19. C 
20. a 
21. D 
22. b 
23. A 
24. c 
25. C 
26. d 
27. D 
28. a 
29. B 
30. b 
31. A 
32. c 
33. B 
34. d 
35. A 
36. b 
37. A 
38. d 
39. C 
40. A 
 


