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PETUNJUK : 
 UNTUK SOAL-SOAL BERNOMOR GANJIL PILIHLAH SALAH SATU 

JAWABAN YANG PALING TEPAT, A, B, C ATAU D  
 
 UNTUK SOAL-SOAL BERNOMOR GENAP JAWABAN ADALAH ; 
A JIKA PERNYATAAN 1 & PERNYATAAN 2 BENAR 
B JIKA PERNYATAAN 1 BENAR & PERNYATAAN 2 SALAH 
C JIKA PERNYATAAN 1 SALAH  & PERNYATAAN 2 BENAR 
D JIKA PERNYATAAN 1 & PERNYATAAN 2 SALAH 
________________________________________________________________________ 
 
1 Nilai yang berkenaan dengan akal yang menimbulkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam unsur kebudayaan disebut : 
a. nilai keindahan     b. nilai kebenaran 
c. nilai kebaikan     d. nilai moral 
 

2 1. Salah satu wujud kebudayaan menurut dimensi wujudnya adalah kompleks 
gagasan. Kompleks gagasan ini disebut sistem budaya, dan sifatnya abstrak 

2. Contoh dari sifat abstrak ini adalah ide seseorang 
 
 

3 Budi manusia itu mempunyai unusr-unsur : 
a. cipta-logika-karsa    b. cipta-rasa-etika 
c. cipta-rasa-estetika    d. cipta-rasa-karsa 
 

4 1. Secara sederhana IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yagn 
dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan 

2. Latar belakang diberikannya IBD , adalah karena adanya kritik dari para 
cendikiawan 

 
 

5 Wujud kebudayaan yang berupa ilmu, peraturan hukum,agama,keyakinan adalah : 
a. sistem teknologi    b. sistem sosial 
c. sistem ideologi    d. sistem pendidikan 
 

6 1. Secara khusus MKDU bertujuan untuk menghasilkan manusia-manusia yang 
tidak berkualitas 

2. Latar belakang IBD dalam konteks budaya, nagara dan masyarakat Indonesia 
berkaitana dengan permasalah sebagai berikut, salah satunya adalah kenyataan 
bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai asuku bangsa dengan segala 
keanekaragaman budaya 

 
7 Wujud kebudayaan yang berupa benda, kursi, buku, TV, antena adalah : 
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a. sistem teknologi    b, sistem sosial 
c. sistem ideologi    d. sistem ilmu 
 

8 1. Dalam ilmu ekonomi pengertian manusia adalah mahluk yang selalu ingin 
memperoleh keuntugnan 

2. Dalam ilmu filsafat manusia diartikan sebagai manhluk yang selalu ingin 
mempunyai kekuasaan 

 
9 Manusia senantiasa meningkatkan taraf hidupnya pada kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi dirinya, hal ini menunjukkan manusia sebagai produk : 
a. homo sapiens    b. homo longuens 
c. homo faber     d. homo economicus 

 
10 

 
1. timbulnya kekalutan mental, disebabkan karena kepribadian yang lemah, 

terjadinya konflik budaya dan cara pematangan batin yang salah 
2. Agresi adalah proses kekalutan mental yang dialami seseorang yang 

mendorongnya kembali pada pola reaksi yang primitif atau kekanak-kanakan 
 

11 Yang dimaksud dengan cinta agape adalah : 
a. cinta kepada orang tua   b. cinta persaudaraan 
c. cinta manusia kepada Tuhan  d. cinta sepasang kekasih 
 

12 1. Karena keindahan itu real maka keindahan itu dapat langsung dinikmati tanpa 
dihubungkan dengan suatu bentuk 

2. Keindahan hanya sebuah konsep, yang baru dapat berkomunikasi setelah 
dihubungkan dengan bentuk 

 
13 Mesin traktor, cangkul, hewan penarik bajak, bendungan sebgai pengairan 

merupakan produk manusia sebagai : 
a. homo sapiens    b. homo longuens 
c. homo faber     d. homo economicus 
 

14 1. Fikasasi adalah peletakan atau pembatasan pada satu pola yang berebeda 
2. Autisme adalah gejala menutup diri tidak secara total dari dunia riil, mau 

berkomunikasi dengan orang lain 
 

15 Perasaan takut yang bersifat irasional dan tanpa alasan yang jelas disebut : 
a. obsesi     b. phobia 
c. kesepian     d. gamang 

 
16 

 
1. Manusia harus berjuang mengatasi penderitaan hidup 
2. Dalam cerita nabi Ayuh dikisahkan dia terkena penyakit kulit. Penderitaan yagn 

dialami nabi ayub merupakan penderitaan karena penyakit 
 

17 Pengertian keadilan menurut Plato adalah : 
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a. orang yang dapat mengendalikan diri 
b. masing-masing individu mempunyai peran masing-masing 
c. pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik 
d. kelayakan dalam tidnakan manusia 
 

18 1. Nasib buruk manusia bukanlah penderitaan karena ini merupakan cobaan dari 
Tuhan yang menciptakan penderitaan itu 

2. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara mahluk 
ciptaannya, ini berarti bahwa manusia tidak akan mengalami penderitaan 

 
19 Perasaan adil yaitu : 

a. diperlakukan secara seimbang oleh orang lain 
b. mempunyai sikap jujur dan benar 
c. tidak berata sebelah 
d. mempunyai tindakan yang sewajar mungkin 
 

20 1. Dalam mewujdukan suatu harapan kita harus percaya pada diri sendiri, dan 
Tuhan YME 

2. Percaya pada diari sendiri, menganggap dirinya yang paling benar, dirinya 
mampu mengerjakan apa yagn dipercayakan orang lain 

 
21 Kesadaran akan kewajiban menandakan bahwa seseorang : 

a. memiliki pengorbanan   b. sadar  sebagai manusia 
c. tingkah laku atau perbuatan   d. bertanggung jawab 
 

22 1. Penyakit atau siksaan /azab Tuhan bukan termasuk penderitaan manusia 
2. Orang yang mengalami penderitaan tidak mungkin akan memperoleh pengaruh 

bermacam-macam sikap dalam dirinya 
23 kegelisahan termasuk jenis penderitaan : 

a. jasmani    b. rohani 
c. takut     d. kejiwaan 
 

24 1. Kemarahan yang meluap-luap akibat emosi yang tidak terkendali dan secara 
fisik biasa disebut regresi 

2. Regresi merupakan kembali pada pola reaksi yang primitif atau kekanak-
kanakan 

 
25 Orang yang mempergunakan obat-obatan dan minuman keras akan mengalami 

a. halusinasi     b, delusi 
c. histeria     d, delusi persekusi 
 

26 1. Akibat dari kebimbangan seseorang dihadapkan pada keadaan yang tidak 
menentu 

2. Bagi orang yang kuat berpikirnya, kebimbangan akan lama diatasi 
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27 Penyalahgunaan komputer yang diubah sebagai alat bantu untuk pencurian di 
lembaga perbankan disebut: 
a. aliansi bank     b. nilai teknologi 
c. ambivalen teknologi   d. white colar 
 

28 1. Karya asastra WS Remdra “bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta” melukiskan 
tentang penderitaan wanita karena perbedaan status sosial 

2. Dalam cerita kisah nabi Ayub yang terkena penyakit kulit, penderitaannya itu 
karena semacam siksaan dari Tuhan 

 
29 Keindahan itu pada dasarnya ialah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat 

 pada suatu hal, kualita itu adalah, kecuali 
 a. persatuan     b. keseimbangan 
 c. keselarasan     d. kesetangkupan 
 

30 1. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia 
2. kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstrem yang  
      terlalu anyak dan terlalu sedikit 
 

31 Dalam teori penandaan, dinyatakan beberapa hal, kecuali : 
 a. karya seni merupakan tanda dari perasaan manusia 
 b. karya seni merupakan suatu permainan 
 c. karya seni adalah icon sighn 
 d. karya seni sebagai tanda lalu lintas 

 
32 

 
1. manusia diminta untuk menuntut haknya dan melupakan suatu kewajiban 
2. Keadilan merupakan keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi 

haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama 
 
 
 

33 Orang yang senang terhadap penyimpangan nilai-nilai masyarakat iidentifikasikan 
bahwa orang tersebut: 
a. lebih dikendalikan oleh id dibandingkan superegonya 
b. lebih dikendalikan oleh superegonya dibandingkan id 
c. lebih dikendalikan oleh egonya dibandingkan superegonya 
d lebih dikendalikan oleh superegonya dinbandingkan dengan ego 
 

34 1. Keadilan distributif ; keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama 
diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak 
sama   

2. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban 
masyarakat dan kesejahteraan umum 

 
35 Gejalah frustasi regresi adalah : 
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a. melempar kesalahannya kepada orang lain 
b. peletakan satu pola yang sama 
c. sering berkelakuan seperti kanak-kanak 
d. mengalami kemarahan yang meluap-luap atau cepat naik darah 
 

36 1. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan sesuai dengan hati 
nuraninya 

2. Kecurangan menyebabkan manusia sadar akan kodratnya 
 

37 Gejala phobia yang disebut agoraphobia : 
a. tidak menyukai tempat atau suasana yang sepi 
b. takut pada situasi di pasar 
c. trauma pada peristiwa kecelakaan beberapa waktu yang lalu 
d. gemetar jika berada di atas gedung bertingkat 
 

38 1. Asas yang menuju terciptanya keadilan sosial akan dituangkan dalam berbeagai 
langkah dan kegiatan antara lain 8 jalur pemerataan 

2. Salah satu isis 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya 

 
39 Seorang dikatakan memiliki rasa keadilan , apabila : 

a. ia berbuat sesuai dengan kepatuhan yang diakui masyarakat 
b. ia berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain 
c. ia menyelesaikan sengketa tidak memihak 
d. ia berbuat sesuai dengan hak dan kewajibannya 

40 1. Keadaan bila lsetiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap 
orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama disebut keadilan 

2. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan 
kewajiban  

 
 

 
KUNCI JAWABAN : 
 
1. B 
2. a 
3. d 
4. a 
5. c 
6. c 
7. a 
8. a 
9. b 
10. c 
11. c 
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12. c 
13. c 
14. d 
15. b 
16. b 
17. a 
18. d 
19. b 
20. b 
21. d 
22. d 
23. b 
24. c 
25. a 
26. b 
27. c 
28. d 
29. a 
30. a 
31. b 
32. c 
33. a 
34. a 
35. c 
36. d 
37. b 
38. b 
39. a 
40. a 
 
 
 
 
 
 

 


