
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 1w 
1. Yang bukan merupakan aspek penting analisis sosial adalah… 
A. Telaah nilai 
B. Telaah historis 
C. Telaah kebudayaan 
D. Telaah masa depan 
Jawaban: C 
2. Yang bukan macam kontradiksi adalah.. 
A. Kontradiksi pokok 
B. Kontradiksi protagonis 
C. Kontradiksi dasar 
D. Kontradiksi antagonis 
Jawaban: B 
3. Yang termasuk sifat kontradiksi adalah.. 
A. Umum dan khusus 
B. Protagonis dan antagonis 
C. Dasar 
D. Pokok 
Jawaban: A 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
88 
  Reply 
 

 
Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 1w 
1. Yang bukan merupakan pendekatan dalam ISBD yaitu… 
A. Interdisipliner 
B. Struktural 
C. Monodisiplin 
D. 
Jawaban : D 
2. a. Kompleksitas 



b. Bebas nilai 
c. Manusia sebagai pusat perubahan 
d. Dilakukan bersama masyarakat atau komunitas 
Prinsip ansos yaitu… 
A. a, b, c 
B. a, b, d 
C. a, c, d 
D. b, c, d 
Jawaban : C 
3. Ruang lingkup ansos yaitu… 
A. Kebijakan publik 
B. Sistem ekonomi 
C. Lembaga atau organisasi politik 
D. Masalah keluarga 
Jawaban : A 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
88-3= 85 … mana pilihan jawaban nomor 1 
  Reply 
 

 
Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 1w 
1. Yang bukan termasuk dari prinsip Ansos? 
A. Masalah-masalah sosial 
B. Kompleksitas 
C. Tidak bebas nilai 
D. Manusia sebagai pusat perubahan 
Jawaban : A 
2. Masalah sosial seperti kemuskinan, pengangguran dan kriminalistas 
termasuk ke dalam? 
A. Akibat Ansos 
B. Ruang lingkup Ansos 
C. Penyebab Ansos 



D. Prinsip Ansos 
Jawban : B 
3. Yang bukan termasuk macam kontradiksi adalah… 
A. Kontradiksi pokok 
B. Kontradiksi dasar 
C. Kontradiksi antagonis 
D. Kontradiksi kekhususan 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 19m 
88 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik (5545161804) 1w 
1. tujuan umum ISBD adalah… kecuali. 
a. mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan 
budaya 
b. menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial-budaya 
c. menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat 
kedaerahan. 
d. melatih kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara halus, arif 
dan manusiawi. 
jawaban : C 
2. yang termasuk pendekatan dalam ISBD yaitu… kecuali. 
a. interdisipliner 
b. intermediet 
c. struktural 
d. fungsional 
jawaban: B 
3. prinsip-prinsip ansos adalah…,kecuali. 
a. manusia sebagai pusat perubahan 
b. kompleksibilitas 



c. tidak bebas nilai 
d. bebas nilai 
jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
87 
  Reply 
 

 
Dinda Rizky Tri Buana (5545164313) 1w 
1. Kemampuan menyelesaikan secara halus,arif dan manusiawi masalah 
masalah sosial budaya merupakan penjelasan dari … ( jawaban D) 
a. Fisi ISBD 
b. Misi ISBD 
c. Prinsip ISBD 
d. Tujuan ISBD 
2. Yang termasuk kedalam tujuan khusus ISBD adalah …. ( jawaban A) 
a. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan 
manusiawi 
b. Mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya 
c. Memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya 
d. Kemampuan menanggapi secara kritis 
3. Yang bukan termasuk dalam aspek penting ansos adalah …. ( jawaban 
C) 
a. Telaah historis 
b. Telaah nilai 
c. Telaah individu 
d. Telaah struktus 
  Reply 
 



 
sdoriza 16m 
87 
  Reply 

 

 
Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 1w 
1. Terdapat komponen-komponen untuk menampilkan realitas sosial dan 
melakukan intervensi dan tindakan sosial. Termasuk dalam ? 
A. Tujuan analisis sosial 
B. Ruang lingkup analisis sosial 
C. Analisis sosial 
D. Prinsip analisis sosial 
Jawaban: C 
2 . Yang termasuk dalam ruang lingkup analisis sosial dalam gambaran 
umum yaitu? 
A. Tidak bebas nilai ( ada kepentingan atau keberpihakan) 
B. Untuk dapat menentukan atau aksi sosial yang lebih tepat dari sebab 
terdalam atau akar masalah itu. 
C. Berorientasi dalam skema sosial, bukan personal. 
D. Masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan , pengangguran, 
kriminalitas. 
Jawaban: D 
3. Salah satu yang termasuk ke dalam keterhubungan materi dan 
kontradiksi 
A. Keadilan personal dan keadilan sosial 
B. Saling hubungan organik dan kontradiksi pokok. 
C. Realisasi kekuasaan 
D. Strukturalisasi 
Jawab: B 
  Reply 
 



 
sdoriza 16m 
87 
  Reply 
 

 
Sahara dwi yunita (5545165398) 1w 
1. Dibawah ini yang termaksud bagian dari aspek penting ansos, kecuali? 
A. Telaah historis 
B. Telaah fungsional 
C. Telaah masa lampau 
D. Telaah deksriptif 
(Jawaban A) 
2. Ruang lingkup ansos meliputi masalah-masalah seperti? 
A. Politik 
B. Ekonomi 
C. Perpindahan penduduk 
D. Kemiskinan 
(Jawaban D) 
3. Multidisiplin, stuktural , fungsional dll termaksud kedalam? 
A. Analisis sosial 
B. Pendekatan ISBD 
C. Prinsip ansos 
D. Aspek penting ansos 
(Jawaban B) 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
86 
  Reply 



 

 
Luluk Udiarti (5545165068) 1w 
1. tujuan umum ISBD yang benar ialah : 
a. kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan 
luas masalah sosial-budaya dan masalah lingkungan sosial 
  Reply 
 

 
Luluk Udiarti (5545165068) 1w 
1. tujuan umum ISBD yang benar ialah : 
a. kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah 
sosial-budaya dan masalah lingkungan sosial budaya 
b. Mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan lingkungan sosial-
budaya terutama untuk kepentingan profesi. 
c. Memperluas pandangan tentang masalah sosial-budaya dan masalah 
kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap 
kedua masalah tersebut. 
d. Membuat suatu karya ilmiah dalam bidang pengetahuan masyarakat 
Jawaban : A 
2. Tujuan Khusus ISBD yang benar ialah : 
a. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan 
makhluk budaya. 
b.Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah 
sosial-budaya dan masalah lingkungan sosialbudaya. 
c.Kemampuan menyelesaikan secara halus, arif dan manusiawi masalah-
masalah sosial-budaya. 
d. Memperluas pandangan tentang masalah sosial-budaya dan masalah 
kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan 
daya kritis terhadap kedua masalah tersebut. 
Jawaban : D 
3. Berikut merupakan tujuan ANSOS (Analisisi Sosial), kecuali : 
a. Untuk mempelajari struktur sosial yang ada, mendalami institusi 
ekonomi, politik, agama, budaya, dan keluarga. 
Sehingga kita tahu sejauh mana dan bagaimana institusiinstitusi itu 



menyebabkan ketidakadilan sosial. 
b. Untuk dapat menentukan tindakan atau aksi sosial yang lebih tepat dari 
sebab terdalam atau akar masalah itu. 
c. Menjadikan analisis dari sistem pemerintahan 
d. Menjadi bagian usaha nyata dalam menegakkan keadilan 
sosial 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
86 
 

 
Rizki Iskandar (5545165138) 1w 
1. Berikut ini Aspek penting dari ansos (analisis sosial) kecuali? 
a. Telaah historis 
b. Telaah nilai 
c. Telaah reaksi 
d. Telaah induksi (d) 
2. ISBD berasal dari berbagai bidang ilmu-ilmu diantaranya yaitu? 
a. Sosiologi,ekonomi,politik (a) 
b. Sosiologi,ekonomi, IT 
c. Sosiologi,ekonomi, topografi 
d. Sosiologi,ekonomi, seni dan grafis 
3. Berikut ruang lingkup ansos, kecuali? 
a. Masalah masalah sosial 
b. Masalah infrastruktur (b) 
c. Sistem sosial 
d. Lembaga atau organisasi sosial 
  Reply 
 



 
sdoriza 1w 
86 
  Reply 
 

 
abdulramadhan1933@gmail.com 1w 
DADAN 
5545165116 
nama : DADAN 
NIM:5545165116 
1. Yang termasuk kedalam aspek analsis sossial yang benar kecuali….. 
A.Telaah Historis 
B.telaah pandangan filasafat 
C.Telaah Nilai 
D.Telaah Masa Depan 
jawaban : B 
2.Masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan 
kriminalitas merupajkan pembajaran dari…. 
A.Ruang Lingkup Ansos 
b.tujuan ansos 
c.prinsip ansos 
d.aspek penting ansos 
jawaban: A 
3.Perhatiakan pernytaan di bawah ini… 
1-Mempertajamkepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial 
-budaya terutama untuk kepentingan profesi 
2.Memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah 
kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap 
kedua masalah tersebut 
3.Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan 
makhluk budaya 
4.Kemampuan menyelesaikan secara halus,arif dan manusiawi masalah- 
masalah sosial-budaya 
manakah pernytaan di atas yang termasuk tujuan khsusus isbd 



A.1 Dan 3 
B 1 dan 2 
C.2 dan 3 
D.Semua jawaban benar 
jawaban : B 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
85 
  Reply 
 

 
DADAN 5545165116 1w 
I 
  Reply 
 

 
Arif Novianto "5545164395" 1w 
1. kontak sosial dapat terjadi dalam tiga bentuk 
a. adanya orang perorangan 
b. ada orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya 
c. antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya 
d. a, b, c benar 
Jawaban : D 
2. Sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan 
aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau 
masyarakat adalah pengertian dari? 
A. Generalisasi 
B. Harmonisasi 
C. Sosialisasi 



D. Penanaman nilai 
Jawaban : C 
3. Definisi agama menurut Durkheim adalah.. 
A. Sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang 
berkaitan dengan hal-hal yang kudus kepercayaan-kepercayaan dan 
praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. 
B. Sistem Ketidak percayaan dan praktek yang telah di persatukan. 
C. Sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipecah yang berkaitan 
dengan hal-hal yang kudus kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek 
yang bersatu menjadi suatu komunitas. 
D. Sistem ke percayaan dan praktek yang telah di persatukan berkaitan 
dengan hal-hal ghaib. 
Jawaban : A 
  Reply 
 

 
sdoriza 1w 
85 
  Reply 
 

 
Syelviana Wati (5545163414) 1w 
1. Sebagai ilmu pengetahuan yang tidak dapat berdiri sendiri, merupakan 
pengertian….. 
A. ANSOS 
B. ISBD 
C. KKN 
E. IAD 
(Jawaban B) 
2. Agar berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, 
peka, dan Arif dalam memahami keragaman, dan kemartabatan manusia 
yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral merupakah ……. Dari 
ISBD. 
A. tujuan umum 
B. Tujuan khusus 



C. Visi 
D. Misi 
(Jawaban C) 
3. Untuk dapat menentukan tindakan atau aksi sosial yang lebih dari sebab 
terdalam atau akar masalah itu adalah tujuan dari ?…. 
A. ISBD 
B. Ansos 
C. IAD 
E. Struktural 
(Jawaban B) 
  Reply 
 

 
Ridha Trianovianti (5545163600) 1w 
1. untuk menentukan tindakan atau aksi sosial yang lebih tepat dari sebab 
terdalam atau akar masalah termasuk dalam …. 
A, tujuan ansos 
B. ruang lingkup ansos 
C. pengertian ansos 
D. fungsi ansos 
jawaban ( A ) 
2. ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri merupakan pengertian …. 
A. MBB 
B. ansos 
C. ISBD 
D. IAD 
jawaban ( C ) 
3. yang termasuk pendekatan ISBD kecuali …. 
A. monodisiplin 
B. fungsional 
C. interfield 
D. analisis sosial 
jawaban ( D ) 
  Reply 
 



 
sdoriza 1w 
85 Sylvia 
84 Ridha 
  Reply 
 
 

 
Jihan Salsabila (5545164320) 1w 
1. kajian-kajian dalam pembelajaran ISBD berasal dari berbagai disiplin 
ilmu-ilmu salah satunya yaitu ? 
A. Sosiologi 
B. Ilmu fisika 
C. Ilmu Kedokteran 
D. Kimia 
E. Statistika 
(jawaban A) 
2. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan 
luas masalah sosial-budaya dan masalah lingkungan sosial budaya, yaitu 
salah satu dari ? 
A.visi ISBD 
B. misi ISBD 
C. Tujuan umum ISBD 
D. Pengertian ISBD 
E. Tujuan Khusus ISBD 
( jawaban C) 
3. Salah satu prinsip dari analisis sosial, yaitu? 
A. objek sosial 
B. loyalitas 
C. efektivitas 
D. kompleksitas 
E. tradisi 
(Jawaban D) 
  Reply 
 



 
sdoriza 13m 
84 
  Reply 
 

 
Chairunnisa Novita Sari 1w 
1) di bawah ini yang merupakan tujuan analisis sosial yang tepat adalah… 
A. Untuk bermain 
B. Untuk berdebat 
C. Untuk melarih berfikir secara personal dalam menyelesaikan masalah 
D. Untuk memaksakan kehendak 
*jawaban C 
2) di bawah ini yang termasuk objek sosial secara umum adalah… 
A. Hewan 
B. Cuaca 
C. Benda 
D. Masalah-masalah sosial 
*jawaban D 
3) aspek penting analisis sosial adalah… 
A. Masa lalu 
B. Kabar 
C. Telaah nilai 
D. Berfikir 
*jawaban C 
  Reply 
 

 
sdoriza 13m 
84 
  Reply 



 

 
Silmi Hakim (5545162898) 1w 
1. Konsep apa saja yang digunakan dalam kajian ISBD, kecuali… 
a. Sosiologi 
b. Antropologi 
c. Sejarah 
d. Masyarakat 
Jawaban : D 
2. Ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri, merupakan pengertian 
dari… 
a. SOSIAL 
b. ANSOS 
c. ISBD 
d. VISI 
Jawaban : C 
3. Tujuan umum ISBD ialah… 
a. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan 
makhluk budaya. 
b. Mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan lingkungan sosial-
budaya terutama untuk kepentingan profesi. 
c. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan 
manusiawi. 
d. Membina kemampuan berpikir dan bertindak obyektif untuk menangkal 
pengaruh negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. 
Jawaban : A 
  Reply 
 

 
sdoriza 13m 
83 
  Reply 
 



 
Dwi Kemala Sari 1w 
Dwi Kemala Sari, 5545163405 
1. Strukturasi berkaitan dengan interaksi, saling berhubungan 
dan saling memperngaruhi institusi, Kecuali …. 
a. Bahasa 
b. Ekonomi 
c. Politik 
d. Budaya 
Jawaban : A 
2. Tidak bebas nilai (ada kepentingan atau keberpihakan). Merupakan 
termasuk ke dalam bagian … 
a. Visi Ansos 
b. Misi Ansos 
c. Tujuan Ansos 
d. Prinsip Ansos 
Jawaban : D 
3. Mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan 
lingkungan sosial-budaya terutama untuk kepentingan 
profesi. Termasuk ke dalam … 
a. Ruang Lingkup ISBD 
b. Manfaat ISBD 
c. Tujuan Khusus ISBD 
d. Tujuan Umum ISBD 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 12m 
83 
  Reply 
 



 
Ichsan Hadis L (5545163491) 1w 
Ichsan Hadis Lazuardy (5545163491) 
Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 
adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia beserta masalah-
masalah sosial dan budaya yang ada didalamnya. Dan merupakan ilmu 
yang tidak dapat berdiri sendiri karena dI dalamnya terdapat kajian -kajian 
ilmu seperti ekonomi , geografi , sejarah , sosiologi , antropologi dan politik. 
Tujuan pembelajaran isbd adalah agar mahasiswa dapat menjadi peka 
terhadap kejadian kejadian sosial dan dapat berfikir secara kritis , karena 
dalam mata kuliah ini mahasiswa di tuntut untuk berfikir secara analisis 
(Ansos) merupakan pisau analisis untuk mengupas persoalan sosial.Dan 
agar mahasiswa dapat menyangkal prilaku negatif yang dapat merusak 
lingkungan sosial dan budaya. 
  Reply 
 

 
sdoriza 12m 
83 
  Reply 

 

 
Puji Noer Hikmah - 5545163886 1w 
Puji Noer Hikmah (5545163886) 
1. Yang termasuk bagian dari Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat 
(MBB), kecuali… 
a. ISBD 
b. IAD 
c. KKN 



d. Dasar Boga 
Jawaban : d. Dasar Boga 
2. Interdisipliner Monodisiplin Multidisiplin Struktural Fungsional Interfield 
merupakan … ISBD. 
a. Pendekatan 
b. Jenis 
c. Tujuan 
d. Visi 
Jawaban : a. Pendekatan 
3. Yang bukan termasuk aspek penting Analisis Sosial ialah… 
a. Telaah Historis 
b. Telaah Struktur 
c. Telaah Iklan 
d. Telaah Reaksi 
Jawaban : c. Telaah Iklan 
  Reply 
 

 
sdoriza 3m 
82 
  Reply 

 

 
febyrivana 1w 
feby rivana isnaeni (5545163901) pkk 2016 
1.ISBD adlah singkatan dari..? 
a. ilmu sosial dan busana 
b. ilmu sosial dan budaya 
c. ilmu sosial budaya dasar 
d. ilmu sosial budaya dalam (jawabannya c) 
2. ISBD atau ilmu sosial budaya dasar adalah ilmu yang berdiri sendiri 
karena berkaitan dengan ilmu ilmu sosial seperti …. misalnya ? 
a. tata busana 



b. sosiologi 
c. geografi 
d. seni musik (jawabannya b) 
3. supaya mahasiswa menjadi pelajar yg kritis,peka,dan arif dalam 
memahami keragaman. adalah visid dari ? 
a. ISBD 
b. ilmu sosial 
c. seni musik 
d. budaya lokal (jawabannnya a) 
  Reply 
 

 
sdoriza 3m 
82 
  Reply 
 

 
Naufal abdurrahman 5545162473 1w 
1. Manakah yang termaksud aspek penting analisis sosial,kecuali… 
A. Telaah nilai 
B. Telaah historis 
C. Telaah kebudayaan 
D. Telaah masa depan 
Jawaban: C 
2. Pilih lah macam macam yang termasuk dalam kontradiksi,kecuali.. 
A. Kontradiksi pokok 
B. Kontradiksi antagonis 
C. Kontradiksi dasar 
D. Kontradiksi protagonis 
Jawaban: D 
3. Manakah yang merupakan aspek penting analisis sosial,kecuali… 
A. Telaah kebudayaan 
B. Telaah historis 
C. Telaah nilai 
D. Telaah masa depan 



Jawaban:A 
  Reply 
 

 
sdoriza 3m 
82 
  Reply 
 

 
Dewi rahmawati 1w 
This comment was trashed. 
 

 
sdoriza 10m 
This comment was trashed. 
 

 
Ika Murnia Wati 1w 
Ika Murnia Wati_8105133100 
Bab 1 
1. Ruang lingkup ansos dalam pembelajaran ISBD adalah…….. 
a. Masalah- masalah politik 
b. Sistem sosial 
c. Lembaga atau organisasi pemerintahan 
d. Kebijakan privatisasi 
Jawaban: B 
2. Telaah yang mempersoalkan apa yang mungkin orang takut untuk 



menggugatnya karena akan dapat menerima stigma tertentu, yaitu 
telaah……….. 
a. Histori 
b. Nilai 
c. Reaksi 
d. Struktur 
Jawaban: B 
3. Kontradiksi yang kepentingannya sama sekali bertentangan antara yang 
satu dengan yang lain dan tidak bisa dikompromikan adalah…….. 
a. Kontrasdiksi dasar 
b. Kontradiksi antagonis 
c. Kontradiksi pokok 
d. Kontrakdiksi campuran 
Jawaban: A 
  Reply 
 

 
sdoriza 3m 
81 
  Reply 

 

 
Dewi rahmawati (6315133521) 1w 
1. Konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ISBD berasal dari 
berbagai bidang disiplin ilmu-ilmu sosial seperti: 
a. Olahraga, matematika, fisika, biomekanika 
b. Fisiologi, ilmu gizi, bahasa indonesia, bahasa inggris 
c. Geografi, biologi, kinesiologi, sosiologi 
d. Sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, geografi antropologi 
Jawaban: D 
2. Apakah tujuan khusus Ilmu sosial budaya dasar? 
a. Menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat 
kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam 



menanggapi dan menangani masalah dan nilai-nilai dalam ingkungan 
sosial. 
b. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan 
manusawi 
c. Membina kemampuan berpikir dan bertindak obyektif untuk menangkal 
pengaruh negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya 
d. Jawaban A, B, C benar 
Jawaban : D 
3. Apa persamaan Ilmu sosial budaya dasar dengan Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
a. Dua-duanya bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri 
b. Dua-duanya punya materi yang berasal dari masalah dan kenyataan 
sosial 
c. Jawaban A dan B benar 
d. Jawaban B benar 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 2m 
81 
  Reply 
 

 
Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 1w 
This comment was trashed. 
 

 
sdoriza 9m 
This comment was trashed. 



 

 
Dea Mawarni 1w 
Dea Mawarni_5235127218 
1. Berikut yang bukan keterhubungan materi dan kontradiksi adalah: 
a. Saling hubungan pokok 
b. saling hubungan organik 
c. Saling hubungan keharusan dan kebetulan 
d. Saling hubungan dasar 
jawaban: D 
2. Dibawah ini adalah ruang lingkup ansos (analogi sosial) yang secara 
umum dari objek masalah sosial adalah …… 
a. lembaga pedesaan 
b. sistem pertanian 
c. kemiskinan 
d. sistem pemerintahan 
jawaban: C 
3. Berikut yang merupakan model pembahan struktur sosial adalah: 
a. Model konflik 
b. Model keadilan 
c. Model individu 
d. Model sosial 
jawaban: A 
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Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 1w 
1. ISBD dan pengetahuan sosial dibedakan keduanya dalam hal orientasi 
atas pendekatan yang dilakukan. Beda keduanya adalah ……. 
a. isbd berorientasi materi, pengetahuna sosial berorientasi multidisiplin 
b. isbd berorientasi materi, pengetahuan sosial berorientasi inter disiplin 
c. isbd berorientasi inter disiplin, pengetahuan sosial berorientasi praktis 
d. isd berorientasi inter disiplim, pengetahuan sosial berorientasi materi 
e. isbd berorientasi praktis, pengetahuan sosial berorientasi materi 
( Jawaban : d ) 
2. Menghadapi era globalisasi, lulusan perguruan tinggi dituntut kualitasnya 
secara memadai. Kualitas tersebut harus terlihat dengan diperolehnya 
pengetahuan, sikap, tingkah laku dan tindakan sebagai cerminan 
kepribadian Indoensia. Perolehan-perolehan ini adalah merupakan 
sebgaian dari kemampuan ……. 
a. personal 
b. profesonal 
c. akademik 
d. manajerial 
e. vokasional 
( Jawaban : a ) 
3. ISBD termasuk program pendidikan umu (MKU) , tujuan dari MKU 
adalah untuk …… 
a. memperluas cakrawala perhatian dan pengetahuan para mahasiswa 
sehingga tidak terbatas pada bidang pengetahuan keahlian golongan asal 
masing-masing 
b. memberi pemahaman kepada mahasiswa sebagai layaknya mata kuliah 
lain yang diberikan 
c. mengantarkan mahasiswa agar menjauhi masalah-masalah sosial 
d. a, b dan c benar 
( Jawaban : a ) 
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Bayu Tresna Aji 5545164611 1w 
Bayu Tresna Aji 
5545164611 
1.konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ISBD berasal dari 
berbagai bidang disiplin ilmu-ilmu sosial,Kecuali… 
a.sosiologi 
b.sejarah 
c.ekonomi 
d.Seni 
Jawaban : D 
2.Dibawah ini adalah Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat 
(MBB),kecuali… 
a.PAI 
b.KKN 
c.ISBD 
d.IAB 
Jawaban : A 
3.menciptakan pembelajaran kreatif, 
inovatif, dan bersifat dialogis untuk menciptakan iklim 
pembelajaran yang berkualitas di ruang kelas. 
adalah tujuan dari… 
a.KB 
b.BKK 
c.kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 
d.SKS 
Jawaban : C 
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Farid Pujiono 1w 
Nama : Farid Pujiono 
Noreg : 3425163475 
Email : faridpujiono257@gmail.com 
1. Konsep – konsep yang digunakan dalam kajian ISBD berasal dari 
berbagai bidang disiplin ilmu – ilmu sosial, kecuali… 
A. Politik 
B. Ekonomi 
C. Geografi 
D. Astronomi 
Jawaban : D 
2. Sebuah kompetensi yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran 
kreatif, inovatif, dan bersifat dialogis disebut… 
A. IAD 
B. KKN 
C. KBK 
D. MBB 
Jawaban : C 
3. Kemampuan menyelesaikan secara halus, arif, dan manusiawi masalah 
– masalah sosial –budaya merupakan point dari pembahasan… 
A. Tujuan umum ISBD 
B. Tujuan khusus ISBD 
C. Misi ISBD 
D. Visi ISBD 
Jawaban : A 
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Fathurrohman 1w 
Fathurrohman 
3425164344 
qturdinamiz.22@gmail.com 
1. apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam visi ISBD? 
a. nilai moral, budi dan akal 
b. Nilai estetika, etika dan moral 
c. nilai etika, moral dan akhlak 
d. nilai budi, kearifan dan etika 
jawaban : B 
2. berikut ini merupakan tujuan Analisis sosial, kecuali… 
a. mempelajari struktur soaial yang ada 
b. untuk dapat menentukan tindakan atau aksi sosial yang lebih tepat 
c. merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan 
d. menjadi bagian usaha dalam menegakkan keadilan sosial 
jawaban : C 
3. Yang merupakan aspek penting Analisis sosial secara keseluruhan 
adalah.. 
a. telaah reaksi, masa depan, struktur, nilai dan historis 
b. telaah reaksi, masa depan, cita, kehidupan dan masyarakat 
c. telaah reaksi, masa lalu, struktur, nilai dan historis 
d. telaah reaksi masa lalu, cita, nilai dan kehidupan 
jawaban : A 
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Agustinus Yoga 1w 
Agustinus Yoga Pamungkas 
2415153037 
1. Apakah kepanjangan dari ISBD? 
a. Ilmu Sosial Budaya Dasar 
b. Ikatan Siswa Bahsa Daerah 
c. Istilah Sosial Budaya Dasar 
d. Ilmu Sosial Bahasa Daerah 
jawaban : A 
2. Apa yang menjadi tujuan khusus ISBD? 
a. Mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya 
b. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial 
c. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berawasan luas masalah 
sosial-budaya 
d. Kemampuan menyelesaikan secara halus, arif dan manusiawi masalah-
masalah sosial-budaya 
jawaban : A 
3. Apa yang menjadi tujuan umum ISBD? 
a. Kemampuan menyelesaikan secara halus, arif dan manusiawi masalah-
masalah sosial-budaya 
b. Mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya 
c. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia 
d. Memperluas pandangan tentang masalah sosial-budaya 
jawaban : A 
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Ahmad niamullah 1w 
Ahmad Niamullah (6825137208) 
1. Pada zaman Yunani kuno, Hipocrates berpendapat ada kepribadian 
seorang yang dipengaruhi proses faalidi di dalam tubuh, yaitu jenis 
kholerik, makasifat jenis kholerik adalah…… 
a. Periang 
b. Murung 
c. Sedih 
d. Pemarah/ cepet bereaksi 
Jawabannya D 
2. Manusia sebagai makhluk sosial 
a. Homo sapiens 
b. Homo erectus 
c. Homo socius 
d. Homo phobia 
Jawabannya C 
3. manusia selau bekerjasama dengan orang lainjika akan memenuhi 
kebutuhan, hal ini mencerninkan bahwa manusia adalah makhluk… 
a. sosial 
b. saling membutuhkan 
c. gotong royong 
d. lemah 
jawabannya A 
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Louisiana Wattimena (2415153403) 1w 
1. Dalam membahas struktur sosial, ada 2 model yaitu … 
a. Model Konsensus dan Model Konflik 
b. Model Anatomi dan Model Plastis 
c. Model Sosial dan Model Politik 
d. Model Pembahasan dan Uraian 
Jawaban : A 
2. Berikut adalah tujuan pembelajaran ISBD, kecuali … 
a. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhulk sosial dan 
makhluk budaya 
b. Memahami prinsip dasar Seni 
c. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah 
sosial-budaya dan masalah lingkungan sosial-budaya 
d. kemampuan menyelesaikan secara halus, arif dan manusiawi masalah-
masalah sosial-budaya 
Jawaban : B 
3. Ansos merupakan kependekan dari … 
a. Anti Sosial 
b. Anas Sosis 
c. Anak Sosiologi 
d. Analisis Sosial 
Jawaban : D 
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Muhammad Farhan Adyn 6d 
1. Berikut ini merupakan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan 
dalam pembelajaran ISBD, kecuali… 
A. Struktural. 
B. Spiritual 
C. Fungsional. 
D. Inter Field 
Jawaban: B 
2. Salah satu prinsip analisis sosial yang digunakan sebagai basis 
pembelajaran ISBD ialah … 
A. Kompleksitas 
B. Randomisasi 
C. Fluktuasi 
D. Modifikasi 
Jawaban: A. 
3. Keadilan ……. menuntut agar kita memperlakukan setiap orang yang 
kita hadapi dengan adil. 
A. Sosial. 
B. Politik 
C. Pendapat 
D. Personal 
Jawaban: D 
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