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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 
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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 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 
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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 

 
       UNTUK SOAL-SOAL BERIKUT INI PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YG 

TEPAT 
  
21 Kasih saying merupakan perasaan simpati antara : 

a. manusia terhadap Tuhan 
b. Manusia terhadap sesama manusia 
c. Pria dan wanita atau sesama umat 
d. Anak kepada orang tua atau sebaliknya atau antara saudara sekandung atau 

antara keluarga 
 

22 Kasih sayang memerlukan 
a. pengorbanan, kejujuran, kekerasan 
b. pengorbanan, kejujuran, kesabaran, dan perhitungan 
c. pengorbanan, kejujuran, saling percaya dan disiplin 
d. disiplin, kejujuran, perhitungan, dan kekerasan 

 
 

23 Seorang ibu yang sangat mengasihi/menyauangi anaknya, berarti ibu itu 
a. memberikanapa yang diminta anaknya, asal permintaan itu layak 
b. memberikan segala keinginan anaknya, yang penting keinginan itu berguna 
c. melarang anaknya pergi jauh-jauh yangtidak perlu 
d. a, b, dan c salah semua 
 

24 Orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak tunggalnya yang baru berumur 10 
tahun cenderung memberikan kasih sayang yang berlebihan, kemudian mereka 
sadar dan mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik, maka orang tua harus 

a. menyerahkan anaknya ke asrama anak nakal 
b. perlahan-lahan mengurangi hal-hal yang dianggap berlebihan dan perlahan-

lahan ditanamkan disiplin 
c. panggil pengasuh dan ia menjauhkan diri 
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d. langsung mencegah atau tidak memberikan apa yang diminta yang 
dianggap tidak perlu 

 
25 Kemesraan adalah perasaan simpati yang akrab antara 

a. pria wanita, keluarga, orang tua, teman sejenis 
b. pria wanita, keluarga,teman sejenis 
c. keluarga, orang tua, dan anak-anak; kakak adik 
d. pria wanita, suami istri 
 

26 Kemesraan menimbulkan daya kreatifitas untuk mencipta seni budaya, hal ini 
karena : 
a. setiap orang berjiwa seni 
b. setiap orang hanya dapat mengagumi seni 
c. setiap orang mempunyai kelebihan 
d. a, b dan c semua salah 
 

27 Kemesraan dapat dimanifestasikan dalam bentuk 
a. seni tari, seni pahat, seni lukis, seni ukir, seni drama 
b. seni pahat, seni film , seni foto 
c. seni batik, seni anyam, seni lukis, seni pahat, seni puisi 
d. a, b dan c benar semua 
 

28 Berbagai kasus kemesraan dalam kehidupan manusia, hal ini karena : 
a. berbagai macam pikiran orang dan berbagai pula kondisi dan situasi 

penyebabnya 
b. berbagai proses pertemuan antara pria dan wantia bergantung kepada 

tujuan kondisi dan situasi 
c. bergantung kepada tujuan dan sarana-sarana yang memungikinkan 
d. a,b dan c betul semua 

 
 

 
29 Kasus kemesraan cerita roro mendut, dalam cerita terjadi : 

a. perkosaan nilai kehudupan manusia 
b. perbuatan amoral 
c. perampasan hak – hak manusia 
d. a, b dn c salah semua 
 

30 Keserasian berasal dari kata serasi dan dari kata dasar rasi, yang artinya cocok 
benar, kena benar, atau sesuai benar. Kata cocok kena dan serasi itu mengandung 
unsur pengertian 
a. pertentangan, keselarasan 
b. keberaturan, keseimbangan 
c. perpaduan, ukuran 
d. a, b dan c benar 



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

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

 
31 Keserasian selalu tampak  pada 
 a. pakaian, rumah, potongan, dan pasangan 

b. rumah dan halaman, orang berpakaian, memadu warna, pasangan 
c. cara memilih warna, cara membangun rumah,  berjalan 
d. a, b dan c semua betul 
 

32 Dalam seni keserasian nampak pada : 
a. seni sastra, seni drama, seni lukis 
b. seni rupa, seni deklamasi, seni puisi 
c. seni musik, seni bangunan, seni lukis 
d. seni musik, seni ukir, seni tari 
 

33 Teori obyektif menyatakan bahwa keindahan itu terletak pada  
a. orang yang melihatnya 
b. barangnya sendiri 
c. kedua-duanya 
d. kualitas keindahan 
 

34 Teori obyektif melahirkan teori lain. Teori lain itu ialah : 
a. perimabngan 
b. keselarsan 
c. perpaduan 
d. pertentangan 
 

35 Pendukung teori obyektif ialah 
a. Plato dan Home 
b. Henry Home, Edmund Burke dan Plato 
c. Regel, Plato, dan Bernard Besangquet 
d. Bernard Bosanguet, Hegel dan Edmund Burke 
 
 

36 Ada pendapat yang menyatakan, bahwa ciri-ciri yang menciptakan keindahan itu 
tidak ada. Pernyataan itu pendapat dari teori : 

a. Subyektif 
b. Obyektif 
c. Perimabngan 
d. Matematis 
 

37 Teori perimabngan itu berlaku dari abad : 
a. ke 5 M s/d abad ke-17 M 
b. ke- 5 sM s/d abad ke-17 M 
c. ke-3 M s/d abad ke-20 M 
d. ke-3 sM s/d abad ke -14 M 
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38 Peranan matematika terdapat dalam : 
a. menciptakan keserasian 
b. menciptakan keindahan 
c. kehidupan sehari-hari 
d. a, b dan c semua betul 
 

39  Suatu jenis seni makin hidup setelah ada unsur-unsur : 
a. Prespektif, kedalaman, dan aritmetik 
b. Aritmetik, kedalaman dan ruang 
c. Ruang, bayangan, perspektif dan kedalaman 
d. Kedalaman, bangunan, dan pertentangan 
 

40 Baik  J. Keats maupun Coleridge beranggapan bahwa : 
a. al-hal sesaay yang menakutkan 
b. sesuatu itu selalu menggairahkan suatu keindahan 
c. burung bul-bul yang menimbulkan imajinasi 
d. hal-hal sesaat adalah pelatuk yang meledakkan imajinasi 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunci jawaban : 
 
1. A 
2. d 
3. B 
4. a 
5. C 
6. b 
7. D 
8. c 
9. C 
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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. c 
23. d 
24. b 
25. d 
26. c 
27. d 
28. d 
29. a 
30. d 
31. b 
32. c 
33. b 
34. a 
35. c 
36. a 
37. b 
38. d 
39. c 
40. d 
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NO A B C D NO A B C D 
1     21     
2     22     
3     23     
4     24     
5     25     
6     26     
7     27     
8     28     
9     29     
10     30     
11     31     
12     32     
13     33     
14     34     
15     35     
16     36     
17     37     
18     38     
19     39     
20     40     
 

 
 


