
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 1w 
1. Ethos atau konfigurasi berarti… 
A. Watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti 
B. Kebudayaan yang digabungkan 
C. Ciri khas yang terpendam dalam kebudayaan 
D. Semangat kerja 
Jawaban: A 
2. Difusi adalah penyebaran unsur unsur kebudayaan dari satu masyarakat 
ke masyarakat lain melalui… 
A. Kontak fisik 
B. Kontak suara 
C. Kontak historis 
D. Kontak langsung 
Jawaban: C 
3. Integrasi adalah modifikasi elemen elemen yang dipinjam untuk 
disesuaikan dengan konteks berikut, kecuali… 
A. Kultural 
B. Sosial 
C. Lingkungan lokal 
D. Agama 
Jawaban: D 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
86 
  Reply 
 

 
Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 1w 
1. Yg bukan termasuk kebudayaan kontemporer yaitu… 
A. Kebudayaan global 
B. Sosial budaya 
C. Budaya pop 
D. Budaya konsumtif 



Jawaban : B 
2. Kebudayaan dalam arti sempit didefinisikan secara terbatas kepada hal-
hal yang… 
A. Indah 
B. Buruk 
C. Abstrak 
D. Konkret 
Jawaban : A 
3. Menurut E. B. Tylor, yang bukan mencakup kebudayaan yaitu… 
A. Pengetahuan 
B. Keyakinan 
C. Moral 
D. Perbedaan 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
86 
  Reply 
 

 
Chairunnisa Novita Sari 1w 
1) kebudayaan dalam arti sempit di definisikan secara terbatas kepada hal-
hal yang indah seperti, kecuali… 
A. Perjalanan 
B. Kesenjan 
C. Kesusastraan 
D. Filsafat 
*jawaban A 
2) aspek-aspek biologis yang di turunkan secara… 
A. Terus menerus 
B. Setengah-setengah 
C. Alamiah 
D. Terus ada 



*jawaban C 
3) kebudayaan mencangkup 6 aspek, kecuali… 
A. Pengetahuan 
B. Keyakinan 
C. Seni 
D. Harga 
*jawaban D 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
86 
  Reply 
 

 
Silmi Hakim (5545162898) 1w 
1. Kebudayaan dalam arti sempit didefinisikan secara terbatas kepada hal-
hal yang indah seperti : kesenian, kesasteraan, dan filsafat. Pengertian 
dari… 
a. Kebudayaan 
b. Kemasyarakatan 
c. Sosial 
d. Budaya 
Jawaban : A 
2. Menurut E.B.Tylor kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhaan 
yang kompleks yang mencakup, kecuali… 
a. Pengetahuan 
b. Keyakinan 
c. Seni 
d. Sosial 
Jawaban : D 
3. Modifikasi elemen-elemen kebudayaan yang di pinjam tersebut untuk 
disesuaikan dengan konteks kultural, sosial, dan lingkungan lokal. Bentuk 
proses historis ini adalah… 
a. Difusi 



b. Integrasi 
c. Hukum 
d. Politik 
Jawaban : B 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
85 
  Reply 
 

 
Syelviana Wati (5545163414) 1w 
1. “Semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar” 
merupakan pengertian dari ?…. 
A. Kebudayaan 
B. Kebudayaan dalam arti sempit 
C. Kebudayaan dalam arti luas 
D. Peradaban 
Jawaban : C 
2. Bentuk proses historis kebudayaan adalah….. 
A. Ethos 
B. Konfigurasi 
C. Kebudayaan 
D. Difusi dan integrasi 
Jawaban: D 
3. “Watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau konuniti” 
pengertian dari? …. 
A. Ethos 
B. Kebudayaan 
C. Difusi 
D. Integrasi 
Jawaban : A 
  Reply 
 



 
sdoriza 1h 
85 
  Reply 
 

 
Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 1w 
1. Kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan yang kompleks yang 
mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, kemampuan dan 
kebiasaan lain yang diperoleh manusia sevagai masyarakat adalah 
penjelasan pengertian yang dikemukakan oleh…? 
A. Abraham maslow 
B. Emil Durkheim 
C. E.B Tylor 
D. Sigmund Freud 
Jawaban : C 
2. Dibawah ini yang termasuk karakteristik kebudayaan adalah..? 
A. Kebudayaan merupakan alat/cara adaptasi yang terorganisir untuk 
memperoleh energi untuk memperjuangkan eksistensi dan kelestarian. 
B. Kebudayaan merupakan konfigurasi abstrak 
C. Kebudayaan merupakan suatu karya yang berasal dari seluruh dunia 
D. Kebudayaan dilihat dari emosi 
Jawaban : A 
3. Yang dimaksud dari “watak khas yang dipancarkan oleh suatu 
kebudayaan atau komuniti” adalah…? 
A. Nilai 
B. Moral 
C. Budaya 
D. Ethos (konfigurasi) 
Jawaban : D 
  Reply 
 



 
sdoriza 1h 
85 
  Reply 
 

 
Ridha Trianovianti (5545163600) 1w 
1. semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar adalah 
pengertian …. 
A. kebudayaan 
B. pengetahuan 
C. keyakinan 
D. kebiasaan 
jawaban ( A ) 
2. menurut E.B Taylor kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan 
kompleks yang mencakup kecuali … 
A. keyakinan 
B. seni 
C. hukum 
D. filsafat 
jawaban ( D ) 
3. penyebaran unsur0unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke 
masyarakat lain melalui kontak sejarah adalah pengertian … 
A. Integrasi 
B. Difusi 
C. kultural 
D. sosial 
jawaban ( B ) 
  Reply 
 

 



sdoriza 1h 
84 
  Reply 
 

 
Dwi Kemala Sari 1w 
Dwi Kemala Sari, 5545163405 
1. Penyebaran unsur – unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke 
masyarakat lain melalui kontak sejarah disebut … 
a. Difusi 
b. Integrasi 
c. Kulturalisasi 
d. Konfigurasi 
Jawaban : A 
2. Menurut E.B Tylor kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan 
yang kompleks yang mencakup, Kecuali … 
a. Keyakinan 
b. Seni 
c. Ilmu 
d. Hukum 
Jawaban : C 
3. Kebudayaan merupakan …. adaptasi yang terorganisir untuk 
memperoleh dan mengembangkan energi untuk memperjuangkan 
eksistensi dan kelestarian. 
a. Bahan 
b. alat 
c. ilmu 
d, bagian 
Jawaban : B 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
84 
  Reply 



 

 
Nabila Ramadhanty (5545164531) 1w 
1. kebudayaan adalah keseluruhan yang complex (complex whole) yang 
mencakup berbagai aspek dan kemampuan sangat luas yang dihasilkan 
anggota masyarakat dan sekaligus merujuk pada kesatuan hubungan 
antar berbagai aspek atau kemampuan tersebut. 
pernyataan diatas termasuk kedalam salah satu …. 
a. karakteristik kebudayaan 
b.contoh kebudayaan 
c.pengertian kebudayaan 
d.jenis kebudayaan 
jawaban : a 
2. yang termasuk kedalam bentuk proses historis kebudayaan adalah ? 
a. hukum 
b.difusi dan integrasi 
c.politik 
d.agama 
jawaban : b 
3. kebudayaan dilihat dari emosi sebagai karakteriatik setiap individu 
,kelompok, atau masyarakat. setiap masyarakat mengembangkan pola 
emosi dan sikap tersendiri yang disebut? 
a. percaya diri 
b.kebudayaan 
c.konfigurasi kepribadian 
d.pola perilaku 
jawaban : c 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
84 
  Reply 
 



 
Dinda Rizky Tri Buana (5545164313) 1w 
1. Menurut E. B Tylor, kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan 
yang komplek yang mencakup beberapa hal sebagai berikut, keculi …. ( 
jawaban D) 
a. Pengetahuan & hukum 
b. Keyakinan & seni 
c. Moral & adat 
d. Emosi 
2. Kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar dalam 
pelajaran ISBD merupakan arti luas dari …. ( jawaban A) 
a. Kebudayaan 
b. Kemasyarakatan 
c. Pendidikan 
d. Adat 
3. Kebudayaan sebagai proses historis mencakup 2 proses. Penyebaran 
unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain melalui 
sejarah, merupakan pengertian dari proses? ( jawaban C) 
a. Integrasi 
b. Toleransi 
c. Difusi 
d. Inspirasi 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
83 
  Reply 
 

 
Jihan Salsabila (5545164320) 1w 



1. semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar, 
merupakan definisi dari ? 
A. kebuadayaan dalam arti sempit 
B. integrasi 
C. kebudayaan dalam arti luas 
D. keberagaman 
(jawaban C) 
2. Tokoh yang memberikan definisi kebudayaan atau peradaban adalah 
keseluruhan yang kompleks yang mencakup 
pengetahuan,keyakinan,moral,hukum,adat dan kemampuan-kemampuan 
dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota 
masyarakat adalah ? 
A. E.B Tylor 
B. maslow 
C. erik erikson 
D. freud 
( jawaban A) 
3. “watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti” 
merupakan pengertian dari ? 
A. integrasi 
B. ethos 
C. difusi 
D. interaksi 
( Jawaban B) 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
83 
  Reply 
 

 
Ichsan Hadis L (5545163491) 1w 
Ichsan Hadis L (5545163491) 
1.Kebudayaan mempunyai sifat yaitu … 



a. kebudayaan menjadi milik manusia melalui proses belajar 
b. selalu memberikan peluang untuk dipelajari 
c. kebudayaan selalu memancarkan watak 
d. merupakan awal kegiatan manusia 
Jawaban : A 
2.Yang merupakan salah satu proses historis kebudayaan adalah 
a.akulturasi 
b.difusi 
c.asimilasi 
d.internalisasi 
Jawaban : B 
3.”adalah modifikasi elmen-elmen kebudayaan yang di pinjam untuk di 
sesuaikan dengan konteks kultural , sosial dan hubungan lokal” pernyataan 
diatas merupakan pengertian dari… 
a.difusi 
b.akulturasi 
c.integrasi 
d.asimilasi 
Jawaban : C. 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
83 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik(5545161804) 1w 
1. kebudayaan itu merupakan perilaku yang dipelajari atau diperoleh 
dengan… 
a. belajar 
b. berdo’a 
c. menyalin 
d. menyusun 
jawaban B 



2. kebudayaan merupakan alat atau cara adaptasi yang terorganisir untuk 
memperoleh dan mengembangkan energi untuk memperjuangkan… 
a. esksistensi dan kelestarian 
b. eksistensi dan kemauan 
c. kelestarian dan kemauan 
d. kemajuan dan eksistensi 
jawaban A 
3. kebudayaan merupakan produk dari proses historis yang… 
a. simpleks dan kompleks 
b. simpleks dan spesifik 
c. kompleks dan spesifik 
d. simpleks dan menyeluruh 
jawaban C 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik (5545161804) 8h 
No. 1 jawabannya A 
  Reply 
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febyrivana 1w 
feby rivana isnaeni 5545163901 pkk 2016 
1.Difusi dan integrasi adalah bentuk dari..? 
a. historis kebudayaan 
b. konsep individual 



c. intorvert 
d. individualisme (jawabannnya a) 
2. pengertian Difusi adalah ? 
a. penyebaran unsur unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke 
masyarakat lain melalui kontak historis 
b. penyebaran suatu budaya dan unsurnya ke semua masyarakat 
c. unsur unsur budaya yang disebarkan begitu saja 
d. penyebaran unsur unsur kehidupan dan sosial dari masyarakat satu 
dengan masyarakat lainnya (jawabannya a) 
3. pengertian suatu kebudayaan adalah ? 
a. suatu yg beraneka ragam dan bermacam macam jenis 
b.semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar 
c. semua kemampuan manusia dalam hal seni 
d. semua seni yg dipelajari manusia (jawabannya b) 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
82 
  Reply 
 

 
Luluk Udiarti (5545165068) 1w 
1. Menurut pandangan siapa ” kebudayaan/peradaban adalah keseluruhan 
yang kompleks yang mencakup pengetahuan, 
keyakinan,seni,moral,hukum,adat, dan kemampuan-kemampuan dan 
kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat” ? 
a. E.B. Taylor 
b. Prof. Aulia Sidique 
c. Dr. Soehardjo 
d. Aristotle 
jawabannya : A 
2. Apa arti dari Difusi? 
a. Modifikasi elemen-elemen kebudayaan yang dipinjam untuk disesuaikan 
dengan konteks kultural,sosial,dan lingungan lokal. 



b. penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan satu masyarakat lain melalui 
kontak sejarah 
c. produk dari proses historis yang kompleks dan spesifik 
d. karakteristik setiap individu kelompok atau masyarakat 
jawabannya : B 
3. apa yang dimaksud diri ethos (konfigurasi)? 
a. pola pengembangan antara emosi dengan kepribadian 
b. watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti 
c. aktif menginterprestasikan konfigurasi dalam kebudayaan 
d. berperan penting dalam masyarakat 
Jawaban : B 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
82 
  Reply 
 

 
Puji Noer Hikmah - 5545163886 1w 
Puji Noer Hikmah (5545163886) 
1. Semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar. 
Merupakan arti luas dari… 
a. Kebudayaan 
b. Sekolah 
c. Pendidikan 
d. Kesenian 
Jawaban : a. 
2. Hal-hal indah seperti kesenian kesusastraan dan filsafat. Merupakan 
definisi dari… 
a. Teori 
b. Sejarah 
c. Kebudayaan 
d. Keindahan 
Jawaban : c. 



3. Difusi, Integrasi merupakan bagian kebudayaan sebagai… 
a. Proses Historis 
b. Konfigurasi Kepribadian 
c. Proses Belajar 
d. Konfigurasi Kemandirian 
Jawaban : a. 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
81 
  Reply 
 

 
Rizki Iskandar (5545165138) 1w 
1. 1. Kebudayaan dan keberagaman lahir dari individu sebagai anggota 
masyarakat yang mencakup berikut ini, kecuali? 
a. Adat, hukum dan pengetahuan (a) 
b. Adat, hukum dan uang 
c. Adat, hukum dan pemerintah 
d. Adat, hukum dan evolusi 
2. Kebudayaan sebagai proses historis yg terdiri dari 2 bentuk yaitu.? 
a. Dekonstruksi dan Struktural 
b. Difusi dan integrasi (b) 
c. Descriminasi dan integrasi 
d. Definisi dan dekorasi 
3. Untuk dapat bertahan kebudayaan harus dipertahankan dengan cara.? 
a. Sosialisasi dan Toleransi (a) 
b. Descriminasi dan 
c. Diskusi dan musyawarah 
D. Didokumentasikan dan diberi penghargaan 
  Reply 
 



 
sdoriza 1h 
81 
  Reply 
 

 
Ika Murnia Wati 1w 
Ika Murnia Wati_8105133100 
Bab 3 
1. Konsep yang secara historis membentuk kebudayaan menurut Franz 
Boas adalah ….. 
a. Mekanisme kebutuhan biologis dan psikologis 
b. Kebutuhan masyarakat 
c. Difusi dan integrasi 
d. Ethos (konfigurasi) 
Jawabanya; C 
2. Salah satu prinsip stuktural gagasan yang diidentifiasi dari pembelahan 
pada dunia alamiah yaitu……. 
a. Binary opposition 
b. Unconscious logis 
c. Ethos (konfigurasi) 
d. Social learning 
Jawabannya : A 
3. Kebudayaan sebagai sistem nilai budaya yang menekankan pada 
sistem yang berorientasi manusia tunduk kepada alam yang dasyat 
yaitu…… 
a. Hakekat karya 
b. Persepsi manusia tentang waktu 
c. Pandangan manusia tehadap alam 
d. Hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya 
Jawabannya :C 
  Reply 
 



 
sdoriza 1h 
81 
  Reply 
 

 
Naufal abdurrahman 5545162473 1w 
1. Yg termasuk kebudayaan kontempore,kecuali… 
A. Kebudayaan global 
B. Budaya pop 
C. Sosial budaya 
D. Budaya konsumtif 
Jawaban : C 
2. Kebudayaan didefinisikan secara terbatas kepada hal-hal yang… 
A. Buruk 
B. Indah 
C. Abstrak 
D. Konkret 
Jawaban : B 
3. Yang mencangkup kebudayaan menurut E. B. Tylor, kecuali… 
A. Pengetahuan 
B. Perbedaan 
C. Keyakinan 
D. Moral 
Jawaban : B 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
80 
  Reply 



 

 
Bayu Tresna Aji 5545164611 1w 
1.Difusi dan integrasi adalah Konsep yang secara historis membentuk 
kebudayaan menurut… 
a.E.B. Tylor 
b.Plato 
C.Aristosteles 
d.Franz Boas 
Jawaban : D 
2.Tokoh yang Menjelaskan konsep Kebudayaan adalah.. 
a.Franz Boas 
b.E.B. Tylor 
c.Sigmund Freud 
d. A dan B benar 
jawab: D 
3.Binary opposition adalah….. 
a.Salah satu prinsip stuktural gagasan yang diidentifiasi dari pembelahan 
pada dunia alamiah 
b.Kebudayaan sebagai sistem nilai budaya yang menekankan pada sistem 
yang berorientasi manusia tunduk kepada alam yang dasyat 
c.Semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar. 
d.Persepsi manusia tentang waktu 
  Reply 
 

 
Bayu Tresna Aji 5545164611 1w 
3. jawaban ; A 
  Reply 
 

 



sdoriza 1h 
80 
  Reply 
 

 
Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 1w 
1. Manakah pengertian budaya dalam arti sempit? 
A. Didefinisikan secara terbatas kepada hal-hal yang indah seperti, 
kesenian, kesusteraan, dan filsafat 
B. Keseluruhan yang kompleks 
C. Semua kemampuan yang diperoleh manusia dengan cara belajar 
D. Kemampuan dan kebiasaan 
Jawaban: A 
2. Bentuk proses historis kebudayaan yakni dibagi 2, yaitu 
A. Elemen dan unsur 
B. Difusi dan integrasi 
C. Penyebaran dan modifikasi 
D. Historis kompleks dan spesifik 
Jawaban: B 
3. Setiap masyarakat mengembangkan pola emosi dan sikap tersendiri 
yang disebut? 
A. Wakak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti 
B. Konfigurasi abstrak dari gagasan 
C. Konfigurasi kepribadian yang juga menentukan elemen-elemen kultutal 
yang diambil, ditolak atau dimodifikasi untuk integrasi ke dalam pola 
kultural masyarakat 
D. Dengan caranya sendiri 
Jawaban: C 
  Reply 
 

 
sdoriza 1h 
80 
  Reply 
 



 
Dadan (abdul ramadhan) 5545165116 1w 
1. Semua kemampuan yang di peroleh manusia dengan cara 
belajar,merpukan pengertian dari kebudayaan? 
A. Arti luas 
B.sempit 
C.menyeluruh 
D.arti kedua 
Jawaban A 
2.bentuk proses historis kebudayaan ada 2 yaitu.. 
A.difusi dan definisi 
B.difusi dan dwifungsi 
C.difusi dan integrasi 
D.integrasi dan interaksi 
Jawaban : C 
3.1.kebudayaan adalah keseluruhan yang komplex 2.kebudayaan 
merupakan perilaku yang di pelajari atau diperoleh 3.kebudayaan 
merupakan alat atau cara adaptasi yg terorganisir. 
Yang Merupakan bagian dari..? 
A. Karakteristik kebudayaan 
B. Pengertian Kebudayaan 
C. Tujuan Kebudayaan 
D. Fungsi Kebudayaan 
  Reply 
 

 
sdoriza 44m 
79 
  Reply 
 

 



Sahara dwi yunita (5545165398) 1w 
1. Kebudayaan merupakan … yang terorganisir untuk memperoleh energi 
untuk eksistensi! 
A. Cerminan 
B. Alat/cara seseorang 
C. Alat/cara adaptasi 
D. Alat/cara kelompok 
(Jawaban C) 
2. Penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain 
melalui sejarah adalah pengertian dari? 
A. Integrasi 
B. Asimilasi 
C. Konsumsi 
D. Difusi 
(Jawaban D) 
3. Dilihat dari apa kebudayaan sebagai karakteristik setiap individu? 
A. Sikap 
B. Emosi 
C. Fikiran 
D. Wajah 
(Jawaban B) 
  Reply 
 

 
sdoriza 44m 
79 
  Reply 
 

 
Onggy Sit 1w 
1. Berikut adalah cangkupan dari kebudayaan menurut E. B. Tylor, kecuali 
… 
A. Pengetahuan 
B. Keyakinan 
C. Moral 



D. Perbedaan 
Jawaban : D. Perbedaan 
2. “Watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti” 
merupakan pengertian dari … 
A. Ethos 
B. Budaya 
C. Moral 
D. Nilai 
Jawaban : A. Ethos 
3. Kebudayaan merupakan perilaku yang dipelajari atau diperoleh dengan 
cara … 
A. Bekerja 
B. Belajar 
C. Berinteraksi 
D. Berhasil 
Jawaban : B. Belajar 
  Reply 
 

 
sdoriza 44m 
79 
  Reply 
 

 
Dewi rahmawati (6315133521) 1w 
1.  Fungsi kebudayaan adalah .. 
a.   agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan 
persaingan 
b.  untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup 
c.   untuk menghasilkan seni budaya yang berguna 
d.  untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi 
Jawaban: c 
2. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah 
… 
a.    ide seseorang untuk menciptakan sesuatu 



b.    hasil rekayasa genetik 
c.    ide mengembangkan jalan kereta bawah laut 
d.    letak sebuah daerah terhadap daerah lain 
Jawaban : d 
3. Perbuatan individu yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat 
dengan mudah dapat dipahami oleh individu lain dalam masyarakat yang 
sama. Hal ini sesuai dengan karakter intristik kebudayaan sebagai … 
a.    hasil belajar 
b.    milik bersama 
c.    berdasarkan simbol 
d.    kesatuan yang saling berhubungan 
Jawaban: a 
  Reply 
 

 
sdoriza 42m 
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Muhamad Syathiri Ramdhan (6315133518) (FIK) 1w 
1. Kebudayaan merupakan kemampuan yang diperoleh manusia dengan 
cara belajar merupakan pengertian kebudayaan dari… 
a. Kebudayaan dalam arti sempit 
b. Kebudayaan dalam arti luas 
c. E. B. Tylor 
d. Plato 
Jawaban : B 
2. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke 
masyarakat lain melalui kontak sejarah merupakan penjelasan dari bentuk 
proses historis yaitu… 
a. Konfigurasi 
b. Spesifik 
c. Difusi 
d. Integrasi 



Jawaban : C 
3. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam kebudayaan sebagai konfigurasi 
kepribadian adalah… 
a. Kebudayaan dilihat dari emosi 
b. Ethos (konfigurasi) 
c. Konfigurasi abstrak dari gagasan dan pola perilaku 
d. Modifikasi elemen-elemen kebudayaan 
Jawaban : D 
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Farid Pujiono 1w 
Nama : Farid Pujiono 
Noreg : 3425163475 
Email : faridpujiono257@gmail.com 
1. Kebudayaan dalam arti sempit didefinisikan secara terbatas kepada hal 
– hal yang indah, kecuali… 
A. Kesusasteraan 
B. Moral 
C. Filsafat 
D. Kesenian 
Jawaban : B 
2. Modifikasi elemen – elemen kebudayaan yang dipinjam tersebut untuk 
disesuaikan dengan konteks kultural, sosial, dan lingkungan lokal disebut 
juga… 
A. Difusi 
B. Konfigurasi 
C. Integrasi 
D. Osmosis 



Jawaban : C 
3. Kebudayaan itu merupakan perilaku yang dipelajari atau diperoleh 
dengan belajar dalam pengertian luas disebut… 
A. Social learning 
B. Complex whole 
C. Organization of adaptation 
D. Ethos 
Jawaban : A 
  Reply 
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Dea Mawarni 1w 
DeaMawarni_5235127218 
1. Apa saja yang dimaksud tentang kebudayaan dan peradaban 
adalah…… 
a. Kebiasaan 
b. Berkarya 
c. keyakinan, seni 
d. Moral 
Jawaban: C 
2. Kebudayaan dalam arti sempit didefinisikan secara adalah…… 
a. Sosial 
b. Rasa aman 
c. Fisiologis 
d. Kesenian dan kesusteraan/ filsafat 
Jawaban: D 
3. Di bawah ini apa saja bentuk proses historis kebudayaan……. 
a. sistem pengetahuan 
b. Sistem relisi 
c. Diskusi dan integrasi 



d. Sistem kemasyarakatan 
Jawaban: C 
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Fathurrohman 1w 
Fathurrohman 
3425164344 
qturdinamiz.22@gmail.com 
1. keragaman budaya bangsa sebaiknya… 
a. diseragamkan agar tercapai kedamaian 
b. dipermasalahkan karena dapat menimbulkan pertikaian 
c. dibina sebagai modal dasar pembangunan bangsa 
d. dihapus karena menghambat kemajuan 
jawaban : C 
2. jika kita tidak saling menghormati antar suku bangsa maka akan 
berakibat….kecuali, 
a. timbul permusuhan antar suku 
b. persatuan dan kesatuan tidak terjamin 
c. ancaman perpecahan negara kesatuan republik indonesia 
d. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 
jawaban : d 
3. istilah kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah yang 
berarti.. 
a. akal budi 
b. sopan santun 
c. kesenian 
d. kebiasaan 
  Reply 
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no 3 jawaban A 
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Arif Novianto"5545164395" 1w 
1. Berikut ini merupakan hakikat kebudayaan. 
a. kebudayaan merupakan sesuatu yang secara biologis diwariskan dari 
generasi ke generasi 
b. manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial 
c. setiap manusia tidak perlu mempelajari kebudayaan orang lain 
d. manusia memerlukan adaptasi biologis dan secara terus menerus akan 
berkembang 
e. manusia berkewajiban melakukan sosialisasi budaya kepada anggota 
lainnya 
Jawaban : E 
2. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan 
sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dijadikan milik 
dari manusia … 
a. sebagai warisan biologis 
b. yang bersifat positif 
c. dibawa sejak lahir 
d. yang melekat dalam diri manusia sebagai organisme 
e. yang diperoleh manusia dengan belajar 
Jawaban : E 



3. Kebudayaan yang memiliki ciri khas di mana ciri tersebut hanya 
kelompok itu yang memilikinya disebut … 
a. kebudayaan tandingan 
b. kebudayaan statis 
c. kebudayaan sebagai patokan 
d. kebudayaan kelompok 
e. kebudayaan khusus 
Jawaban : E 
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Selvi Susanti 1w 
1. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu dan mendahului lahirnya generasi 
tertentu, serta tidak akan mati dengan habisnya generasi yang 
bersangkutan. Hal tersebut merupakan … 
a. hakikat kebudayaan 
b. arti kebudayaan 
c. manfaat kebudayaan 
d. tujuan kebudayaan 
e. arah kebudayaan 
2. Berikut ini merupakan hakikat kebudayaan. 
a. kebudayaan merupakan sesuatu yang secara biologis diwariskan dari 
generasi ke generasi 
b. manusia pada dasarnya adalah makhluk social 
c. setiap manusia tidak perlu mempelajari kebudayaan orang lain 
d. manusia memerlukan adaptasi biologis dan secara terus menerus akan 
berkembang 
e. manusia berkewajiban melakukan sosialisasi budaya kepada 
anggota lainnya   
3. Perbuatan individu yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat 



dengan mudah dapat dipahami oleh individu lain dalam masyarakat yang 
sama. Hal ini sesuai dengan karakter intristik kebudayaan sebagai … 
a. hasil belajar 
b. milik bersama 
c. berdasarkan symbol 
d. kesatuan yang saling berhubungan 
e. bersifat super organik 
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Agustinus Yoga 1w 
Agustinus Yoga Pamungkas 
2415153037 
1. Kebudayaan dalam arti sempit didefinisikan secara terbatas kepadda 
hal-hal yang indah seperti.. 
a. pengetahuan, keyakinan, dan manusia 
b. kesenian, kesusastraan, dan filsafat 
c. kemampuan, belajar, dan manusia 
d. moral, hukum, dan adat 
jawaban : B 
2. watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti 
dalah pengertian dari? 
a. ethos 
b. kebudayaan 
c. historis 
d. kepribadian 
jawaban : A 
3. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat 
kemasyarakat lain melalui kontak sejarah adalah pengertian dari.. 
a. integrasi 



b. difusi 
c. ethos 
d. historis 
jawaban B 
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Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 1w 
1. Kebudayaan merupakan ekanisme atau instrumen untuk memenuhi 
kebutuhan biologis dan psikologis individual dalam masyarakat. 
Pernyataan tersebut diatas dikemukakan oleh 
A. Malinowski 
B. A.R. Radcliffe-Brown 
C. Franz Boas 
D. E.sapir 
Jawaban A 
2. Menurut Kluchkhon, sistem budaya menyangkut lima masalah pokok 
dalam kehidupan manusia yaitu, kecuali 
A. Hakikat karya manusia 
B. Hakikat hidup manusia 
C. Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya 
D. Hakikat hubungan manusia dengan tuhan 
Jawaban D 
3. Substansi kebudayaan adalah isi utama atau yang menjadi inti suatu 
kebudayaan masyarakat. Berikut ini adalah subtansi dalam kebudayaan, 
kecuali 
A. Pandangan hidup merupakan pedoman 
B. Diteruskan melalui proses belajar 
C. Kepercayaan mengadung arti yang lebih luas dari pada agama 
D. Etos kebudayaan 



Jawaban B 
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Ahmad niamullah 1w 
Ahmad Niamullah (6825137208) 
1. Kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan yang kompleks yang 
mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, kemampuan dan 
kebiasaan lain yang diperoleh manusia sevagai masyarakat adalah 
penjelasan pengertian yang dikemukakan oleh…? 
A. Abraham maslow 
B. Emil Durkheim 
C. E.B Tylor 
D. Sigmund Freud 
Jawaban : C 
2. Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk … 
a. tingkat dan kedudukan yang berbeda 
b. manusia yang utuh 
c. tingkat dan kedudukan yang sama 
d. individu dan kelompok 
Jawaban : C 
3. Apa yang membuat kita menjadi Negara yang beranekaragam?…. 
A. Perbedaan kulit 
B. Perbedaan bentuk tubuh 
C. Perbedaan budaya 
D. Perbedaan kebutuhan 
Jawaban: C 
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Louisiana Wattimena (2415153403) 1w 
1. kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan yang kompleks, yang 
mencakup pengetahuan, seni, moral, hukum adat dan kemampuan-
kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lai yang diperolej manusia sebagai 
anggota masyarakat. merupakan pendapat tentang pengertian budaya 
yang dikemukakan oleh … 
a. E. B. Taylor 
b. Ebiet G Ade 
c. Peter van Gogh 
d. Andy Warhol 
Jawaban : A 
2. Kebudayaan sebagai proses historis memiliki 2 bentuk yaitu … 
a. Difusi dan Infuse 
b. Loyalitas dan Integritas 
c. Difusi dan Integrasi 
d. Proses dan Waktu 
Jawaban : D 
3. Watak khas yang dipancarkan oleh suatu kebudayaan atau komuniti 
disebut … 
a. Host 
b. Etanol 
c. Mentos 
d. Ethos 
Jawab : D 
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Yunanto Tri Laksono 1w 
Nama : Yunanto Tri Laksono 
No Reg : 5235131611 
1. Salah satu karakteristik kebudayaan adalah bahwa kebudayaan itu 
didasarkan pada simbol. Maksud dari simbol adalah … 
a. sesuatu yang nilai dan maknanya ditentukan secara intrinsik 
b. sesuatu yang memiliki makna yang sama dengan tanda 
c. sesuatu yang nilai dan maknanya ditentukan secara indrawi 
d. sesuatu yang nilai dan maknanya ditentukan bedasarkan bentuk 
fisiknya. 
Jawaban : c 
2. Kebudayaan kebendaan berupa alat-alat dan teknologi yang diperlukan 
oleh masyarakat untuk menguasai alam dalam definisi kebudayaan 
menurut Selo Soemardjan termasuk dalam bagian yang disebut … 
a. karya 
b. rasa 
c. jiwa 
d. karsa 
Jawaban : a 
3. Perbuatan individu yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat 
dengan mudah dapat dipahami oleh individu yang lain dalam masyarakat 
yang sama. Hal ini sesuai dengan karakteristik kebudayaan sabagai … 
a. hasil belajar 
b. milik bersama masyarakat 
c. didasarkan pada simbol 
d. kesatuan yang saling berhubungan 
Jawaban : d 
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Anugrah fauzi (2415150538) 5d 
1. Difusi adalah ? 
A. Penyebaran unsur unsur kebudayaan dari suatu masyarakat lain melalui 
kontak sejarah. 
B. Medifikasi kebudayaan yang pinjam tersebut untuk disesuaikan dengan 
konteks kultural. 
C. Produk dari proses historis yang kompleks. 
D. Dipelajari dalam konteks kebudayaan itu sendiri. 
Jawabannya A. 
2. Pengetian kebudayaan menurut E.B.tylor yang benar adalah ? 
A. Kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan yang komplek yang 
mencakup pengetahuan , keyakinan, seni, moral, hukum adat dan 
krmampuan kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia 
sebagai anggota masyarakat. 
B. Kebudayaan adalah semua kemampuan yang diperoleh manusia. 
C. Terbatas kepada hal hal yang indah seperti seni dan filsafat. 
D. Merupakan alat untuk adaptasi terorganisir. 
3. Ethos adalah? 
A. Watak khas yang dipancarkan dari suatu kebudayaan atau komunitas. 
B. Suatu kebudayaan atau komunitas yang saling berhubungan. 
C. Merupakan produk dari proses histori yang kompleks. 
D. Penyebaran unsur unsur kebudayaan. 
Jawabannya A. 
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