
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 4:15 pm on April 12, 2017 
1. Manusia memiliki derajat yang sempurna dan sama. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan… 
A. Tuhan yang sama 
B. Pekerjaan yang sama 
C. Berada dikandungan dalam waktu yang sama 
D. Berada dalam suku yang sama 
Jawaban: C 
2. Kondisi individu tidak ada yang sama. Pasti berbeda. Berikut perbedaan 
yang dilihat dari segi fisik, yaitu… 
A. Warna kulit 
B. Minat 
C. Bakat 
D. IQ 
Jawaban: A 
3. Didalam diri manusia juga terdapat kebutuhan, hasrat, keinginan dan 
pandangan hidup yang tidak sama. Hal ini membuktikan manusia berbeda 
dilihat dari segi… 
A. Fisik 
B. Non-fisik 
C. Luar 
D. Bentuk 
Jawaban: B 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 hours ago 
85 
  Reply 
 

 
Chairunnisa Novita Sari 4:50 pm on April 12, 2017 
1) kondisi individu berbeda-beda, tidak ada yang sama, itu dapat di lihat 
secara… 
A. Fisik non fisik 



B. Secara umur 
C. Secara cepar nya lahir 
D. Secara status sosial 
*jawaban A 
2) dalam diri manusia terdapat kebutuhan, hasrat, keinginan, dan… 
A. Kekayaan 
B. Status sosial selalu di atas 
C. Pandangan hidup yang tak sama 
D. Selalu sukses 
*jawaban C 
3) keberagaman adalah dialek bahasa, tradisi, adat, istiadat, dan… 
A. Kekayaan 
B. Status sosial 
C. Budaya dan kesenian 
D. Keyakinan 
*jawaban C 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 hours ago 
85 
  Reply 
 

 
Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 4:56 pm on April 12, 2017 
1. Yang bukan merupakan kondisi individu berbeda-beda yaitu.. 
A. Secara akal pikiran 
B. Kebutuhan, hasrat, keinginan, dan pandangan hidup yang berbeda 
C. Bentuk tubuh, postur tubuh, dan gestur 
D. Semuanya sama 
Jawaban : D 
2. Banyakan orang terkadang berusaha memaksakan pikirannya ke orang 
lain, hal demikian sebenarnya kurang bijak karena… 
A. Orang lain ingin bergaul dengan kita 
B. Bisa jadi orang lain memiliki pemikiran yang lebih hebat 



C. Orang lain tidak akan mendukung pendapat kita 
D. Orang lain akan memusuhi kita 
Jawaban : B 
3. Bentuk tubuh, postur tubuh, dan gestur tubuh merupakan kondisi 
individu dilihat dari segi… 
A. Fisik 
B. Non fisik 
C. Karakter 
D. Sifat 
Jawaban : A 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 hours ago 
85 
  Reply 
 

 
Syelviana Wati (5545163414) 5:16 pm on April 12, 2017 
1. Apa yang membuat kita menjadi Negara yang beranekaragam?…. 
A. Perbedaan kulit 
B. Perbedaan bentuk tubuh 
C. Perbedaan budaya 
D. Perbedaan kebutuhan 
Jawaban: C 
2. Perbedaan secara fisik dapat dilihat melalui? …. 
A. Akal pikiran 
B. Hasrat 
C. Kebutuhan 
E. Bentuk tubuh 
Jawaban : D 
3. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat dilihat melalui, kecuali?! 
A. Bahasa 
B. Tradisi 
C. Warna rambut 



D. Adat istiadat 
  Reply 
 

 
Syelviana Wati (5545163414) 5:17 pm on April 12, 2017 
3. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat dilihat melalui, kecuali?! 
A. Bahasa 
B. Tradisi 
C. Warna rambut 
D. Adat istiadat 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 hours ago 
84 
  Reply 
 

 
Silmi Hakim (5545162898) 5:17 pm on April 12, 2017 
1. Dalam diri manusia juga terdapat kebutuhan, hasrat, keinginan, dan 
pandangan hidup yang tidak sama. Dapat di lihat secara… 
a. Status sosial 
b. Fisik 
c. Non fisik 
d. Umum 
Jawaban : C 
2. Kebutuhan yang di hadapi manusia tidak sama, demikian pula dengan 
keinginan dan… 
a. Selalu sukses 
b. Pandangan hidup yang tidak sama 



c. Selalu ingin terlihat hebat 
d. Kekayaan 
Jawaban : B 
3. Yang bukan termasuk perbedaan keyakinan dan agama adalah.. 
a. Ada yang beragama dan menjalankan 
b. Ada yang beragama tetapi belum menjalankan 
c. Ada yang beragama tetapi perilakunya jauh dari agama yang di anut 
d. Selalu menjalankan perintah ALLAH 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 hours ago 
84 
  Reply 
 

 
Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 5:20 pm on April 12, 2017 
1. Kondisi individu berbeda-beda, tidak ada yang sama itu dapat dilihat 
baik secara..? 
A. Fotmal dan non formal 
B. Sikap 
C. Fisik dan non fisik 
D. Kebudayaan 
Jawaban : C 
2. Dibawah ini adalah yang termasuk kondisi individu dalam keberagaman 
dan kesetaraan, kecuali… 
A. Adanya perbedaan secara akal pikiran 
B. Terdapat perbedaan kebutuhan dan hasrat 
C. Perbedaan keyakinan dan agama 
D. Perbedaan kebudayaan dalam suatu negara 
Jawaban : D 
3. Dalam diri manusia juga terdapat kebutuhan, hasrat, keinginan, dan 
pandangan yang tidak sama. Dibawah ini yang termasuk kedalam 
penjelasan diatas adalah…. 



A. Setiap manusia memiliki postur tibuh yang berbeda 
B. Ada yang beragama tetapi belum menjalankan peruntah agamanya 
C. Ada yang manusia yang membutuhkan rumah,motor, mobil dan 
kenyamanan. 
D. Dalam kemasyarakatan terdapat stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 hours ago 
84 
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Ridha Trianovianti (5545163600) 5:24 pm on April 12, 2017 
1. manusia sebagai makhluk tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan 
yang sama adalah pengertian …. 
A. keberagaman 
B. kesederajatan 
C. kesetaraan 
D. kedudukan 
jawaban ( C ) 
2. setiap manusia memiliki perbedaan, perbedaan itu ada karena manusia 
adalah makhluk individu yang memiliki ciri khas tersendiri adalah 
pengertiaan…. 
A. keberagaman 
B. keyakinan 
C. kesamaan 
D. kesetaraan 
jawaban ( A ) 
3. secara horizontal masyarakat dikelompokkan berdasarkan kecuali….. 
A. etnik 
B. adat istiadat 
C. agama 
D. penghasilan 



jawaban ( D ) 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
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Dwi Kemala Sari 6:31 pm on April 12, 2017 
Dwi Kemala Sari, 5545163405 
1. 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 
2. Manusia memiliki …. , sebelum lahir berada dikandungan ibu selama 
9 bulan 10 hari. 
a. Kebahagiaan 
b. Derajat yang sempurna 
c. kehidupan yang layak 
d. Umur yang panjang 
Jawaban : B 
3. Di dalam diri manusia terdapat, Kecuali … 
a. kebutuhan 
b. keinginan 
c. pandangan hidup 
d. karakteristik 
Jawaban : D 
  Reply 
 



 
sdoriza 7 hours ago 
83 
  Reply 
 

 
Dinda Rizky Tri Buana (5545164313) 6:45 pm on April 12, 2017 
1. Dalam keberagaman dan kesetaraan di ISBD terdapat kondisi individu 
yang berbeda. Yang dapat dilihat dari fisik dan non-fisik, kecuali …. 
a. Secara akal pikiran dan keyakinan 
b. Kebutuhan dan bentuk tubuh 
c. Bahasa atau adat kebudayaan 
d. Kemasyarakatan 
( jawaban D) 
2. Setiap manusia memiliki hasrat,keinginan dan pandangan hidup yang 
berbeda. Merupakan kondisi individu yang termasuk ke dalam …. 
a. Secara fisik 
b. Secara non-fisik 
c. Secara benar 
d. Secara salah 
( jawaban B) 
3. Perbedaan yang terdapat dalam keberagaman dan kesetaraan yang 
paling sulit untuk mendapat toleransi dari masyarakat untuk saat ini ialah 
…. 
a. Keyakinan dan pola pikir 
b. Usia 
c. Pekerjaan 
d. Keinginan 
( jawaban A) 
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sdoriza 7 hours ago 
83 
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Nabila Ramadhanty (5545164531) 7:03 pm on April 12, 2017 
1. tuhan menciptakan manusia dalam tingkat dan kedudukan yang sama 
.hal tersebut termasuk kedalam?            
a. kebudayaan                      
b.kesetaraan                                             c.keberagaman                             
            d.kebersamaan                                           jawaban : b 
2. kondisi individu berbeda-beda, tidak ada yang sama, dapat dilihat 
secara fisik dan non-fisik. contoh yang non fisik yaitu 
?                                                                 
a.cara berpikir                                            b.cara 
berjalan                                            c.bentuk 
tubuh                                            d.bentuk 
wajah                                             jawaban : a 
3. perbedaan bentuk tubuh merupakan salah satu perbedaan yang dapat 
dilihat secara ?                                         
a.nyata                                                       b.langsung                                   
                c.fisik                                                            d.non-
fisik                                                    jawaban : c 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
82 
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Jihan Salsabila (5545164320) 7:48 pm on April 12, 2017 
1. perbedaan pola pikir, hasrat atau keinginan yang berbeda,pandangan 
hidup termasuk dalam perbedaan ? 
A. fisik 
B. yang telihat 
C. non fisik 
D. nyata 
( jawaban C) 
2. manusia memiliki ………………. sebagai manusia yang terhormat dan 
mulia. 
A. derajat dan martabat 
B. harta dan kekuasaan 
C. tahta dan uang 
D. perbedaan dan kesetaraan 
( jawaban A) 
3. setiap individu diciptakan berbeda-beda baik fisik maupun non fisik, 
yang termasuk perbedaan fisik, kecuali ? 
A. perbedaan bentuk muka 
B. perbedaan bentuk kaki 
C. perbedaan pola pikir 
D. perbedaan bentuk badan 
Jawaban c 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
82 
  Reply 
 

 



Nur Aulia Sidik(5545161804) 8:00 pm on April 12, 2017 
1. dalam diri masing-masing individu pasti terdapat banyak sekali… 
a. persamaan 
b. perbedaan 
c. persaudaraan 
d. pertemanan 
jawaban B 
2. kebutuhan yang dihadapi manusia tidak sama demikian pula dengan… 
a. keinginan 
b. pandangan 
c. a dan b benar 
d. tidak ada yang benar 
jawaban C 
3. perbedaan suku, bahasa, tradisi, adat-istiadat, budaya dan kesenian 
dalam masyarakat Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat yang…. 
a. beranekaragam 
b. bersatupadu 
c. kokoh 
d. teguh 
jawaban A 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
82 
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Luluk Udiarti (5545165068) 8:22 pm on April 12, 2017 
1. dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat ? 
a. stratifikasi dan diferensiasi sosial 
b. sosial dan humanis 
c. politik dan ekonomi 
d. sosial dan demokratis 



jawabannya : A 
2. keberagaman dan kesetaraan dapat dilihat berikut ini, kecuali… 
a. secara akal pikiran 
b. secara kebutuhan manusia 
c. bentuk,postur,dan bahasa tubuh 
d. perasaan diri seseorang 
jawabannya : D 
3. keberagaman dalam Dialek, kecuali… 
a. bahasa 
b. tradisi 
c. keinginan 
d. budaya 
jawabannya : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
81 
  Reply 
 

 
Puji Noer Hikmah - 5545163886 8:51 pm on April 12, 2017 
Puji Noer Hikmah (5545163886) 
1. Dalam kondisi individu dapat dilihat perbedaan dalam aspek… 
a. fisik dan non fisik 
b. verbal dan non verbal 
c. individualisme dan socialisme 
d. superego dan ego 
Jawaban : a. 
2. Dalam kehidupan dimasyarakat ada… 
a. Stratifikasi Sosial 
b. Diferensiasi Sosial 
c. Pembelajaran Sosial 
d. a dan b 
Jawaban : d. 



3. Bentuk tubuh, postur, dan bahasa tubuh (gesture) termasuk kedalam… 
a. Perbedaan prinsip 
b. Kesamaan tujuan 
c. Kesamaan bentuk 
d. Keberagaman dan kesetaraan 
Jawaban : d. 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
81 
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Ika Murnia Wati 9:02 pm on April 12, 2017 
Ika Murnia Wati_8105133100 
Bab 4 
1. Keragaman yang memunculkan pelampiasan yang menyebabkan 
adanya pembagian kelas masyarakat ke dalam kelas atas, menengah dan 
bawah yaitu……. 
a. Differensiasi 
b. Stratifikasi 
c. Akulturasi 
d. Asimilasi 
Jawabannya : B 
2. Problematika keberagaman dan kesetaraan, kecuali……. 
a. Egoisme budaya 
b. Intoleransi agama 
c. Etnosentrisme 
d. Pluralisme 
Jawaban: D 
3. Sifat- sifat masyarakat majemuk menurut Pieere L. Van den Berghe 
yaitu…… 
a. Kelompok manusia yang berdaulat 
b. Masyarakat yang terbagi- bagi ke dalam sub- sub sistem yang berdiri 



sendiri 
c. Tidak adanya dominasi politik oleh suatu kelompok 
d. Secara relative integrasi sosial tumbuh diatas paksaansan 
ketergantungan di dalam bidang ekonomi 
Jawaban: D 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
81 
  Reply 
 

 
Rizki Iskandar (5545165138) 9:16 pm on April 12, 2017 
1. Perbedaan individu dapat dilihat dari ? 
a. Akal Pikiran, Fisik, dalam diri manusia, kepercayaan dan dialek bahasa 
(A) 
b. Akal Pikiran dan Fisik saja 
c. Tingkat Kekayaan 
d. Fisik dan dalam diri manusia saja 
2. Di dalam masyarakat, ada keluarga yang miskin dan kaya perbedaan 
tersebut dapat disebut sebagai ..? 
a. Deskriminasi sosial 
b. Toleransi 
c. Stratifikasi (C) 
d. Ekosistem 
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai utuhnya keberagaman dan 
kesetaraan melalui berikut ini, kecuali? 
a. Sikap Toleransi dan sikap acuh(A) 
b. Sikap individualisme 
c. Sikap apathis 
d. Sikap deskriminasi dan Genosida 
  Reply 
 



 
Rizki Iskandar (5545165138) 9:24 pm on April 12, 2017 
3. upaya yang tidak dapat dilakukan untuk mencapai utuhnya 
keberagaman dan kesetaraan melalui berikut ini, kecuali? 
a. Sikap Toleransi dan sikap acuh(A) 
b. Sikap individualisme 
c. Sikap apathis 
d. Sikap deskriminasi dan Genosida 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
80 
  Reply 
 

 
Naufal abdurrahman 5545162473 6:16 am on April 13, 2017 
1. Apa apa ciri khas keberagam dari Negara kita?…. 
A. Perbedaan budaya 
B. Perbedaan bentuk tubuh 
C. Perbedaan gender 
D. Perbedaan kebutuhan 
Jawaban: A 
2. Perbedaan secara fisik dapat dilihat melalui? …. 
A. Akal pikiran 
B. Bentuk fisik 
C. Kebutuhan 
E. Bentuk muka 
Jawaban : B 
3. Yang bukan keanekaragaman budaya Indonesia adalah ? 
A. Bahasa 



B. Tradisi 
C. Warna tangan 
D. Adat istiadat 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
80 
  Reply 
 

 
Bayu Tresna Aji 5545164611 2:27 pm on April 13, 2017 
Bayu Tresna Aji 
5545164611 
1.Di kehidupan adalah fakta ada… 
a.Keberagaman dan Kesetaraan 
b.Benar dan salah 
c.Teman dan Musuh 
d.Bohong dan Jujur 
Jawaban : a 
2.Dalam diri manusia juga terdapat kebutuhan,hasrat,keinginan dan 
pandangan hidup yang… 
A.berbeda 
b,sama 
c.cukup 
d.kurang 
Jawab : b 
3.Di Indonesia terdapat lebih dari … Dialek Bahasa Daerah. 
a.300 
b.250 
c.200 
d.100 
Jawab : C 
  Reply 



 

 
sdoriza 7 hours ago 
80 
  Reply 
 

 
Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 7:46 pm on April 13, 2017 
1. Kondisi individu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Contoh dilihat 
secara fisik, yaitu 
A. Akal dan pikiran 
B. Kebutuhan, hasrat, keinginan dan pandangan 
C. Bentuk tubuh, postur dan bahasa tubuh (gestur) 
D. Perbedaan keyakinan agama 
Jawaban: C 
2. Dalam akal pikiran manusia terdapat milyaran kemungkinan berpikir. 
Termasuk ke dalam kondisi non fisik dari? 
A. Keberagaman 
B. Perbedaan keyakinan agama 
C. Bentuk tubuh 
D. Akal pikiran 
Jawaban: D 
3. Yang termasuk ke dalam kondisi non fisik, kecuali 
A. Keberagaman 
B. Kebutuhan 
C. Bentuk tubuh 
D. Perbedaan keyakinan 
Jawaban: C 
  Reply 
 

 



sdoriza 7 hours ago 
79 
  Reply 
 

 
Dadan (abdul ramadhan) 5545165116 8:10 pm on April 13, 2017 
1.di indonesia bukan hanya berasal dari dialek bahasa yang sama dari 
berbagai macam dialeg. yang termasuk dari penyataan tersebut adalah.. 
A.kesejahteraan 
B.keberagaman 
C.keseteraan 
D.kesusilaan 
Jawaban: B 
2.yang termasuk kedalam menhormati perbedaan agama …kecuali 
A.saling berselisih 
B.mengikuti agama lain 
C.menghargai dan toleransi 
D.saling memusuhi 
3.Sikap kita sebagai warga negara untuk menjaga kesetaraan dan 
keberagaman dapat dilakukan dengan, kecuali? 
A. Empati 
B. Toleransi 
C. Simpati 
D. Diskriminasi 
Jawaban:D 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
79 
  Reply 
 



 
Sahara dwi yunita (5545165398) 8:50 pm on April 13, 2017 
1. Pola pikir yang bermacam macam adalah kondisi individu yang dilihat 
dari? 
A. Akal pikiran 
B. Kehidupan 
C. Kehidupan dalam masyarakat 
D. berinteraksi 
(Jawaban A) 
2. Perbedaan ranah individu menjadi awal dan cerminan dari adanya? 
A. Perbedaan gender 
B. perbedaan ditengah tengah masyarakat 
C. Perbedaan pikiran 
D. Perbedaan prinsip 
(Jawaban B) 
3. Dalam kehidupan di masyarakat ada? 
A. Perbedaan dan kesamaan 
B. Stratifikasi dan diferensiasi sosial 
C. A dan B benar 
D. Konflik dan damai 
  Reply 
 

 
Sahara dwi yunita (5545165398) 8:50 pm on April 13, 2017 
(Jawaban B) 
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sdoriza 7 hours ago 
79 
  Reply 



 

 
Onggy Sitanggang / 5235134432 2:02 am on April 14, 2017 
1. Masing-masing manusia memiliki kebutuhan dan keingingan yang 
berbeda-beda. Itu merupakan bukti manusia berbeda dari aspek … 
A. Fisik 
B. Non-Fisik 
C. Usia 
D. Golongan 
Jawaban : B.Non-Fisik 
2. Perbedaan yang dapat diketahui langsung dengan melihat saja 
merupakan perbedaan dari aspek … 
A. Fisik 
B. Non-Fisik 
C. Usia 
D. Golongan 
Jawaban : A.Fisik 
3. Berikut merupakan contoh dari perbedaan fisik yang ada pada masing-
masing manusia, kecuali … 
A. Warna Kulit 
B. Tinggi Badan 
C. Bentuk Rambut 
D. Pola Pikir 
Jawaban : D. Pola Pikir 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
78 
  Reply 
 



 
Heldi Gunawan (3415130994) 5:55 am on April 14, 2017 
1. manusia memiliki prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan 
keinginan hal ini di sebut sebagai…. 
A. IQ 
B. ID 
C. EGO 
D. Super EGO 
Jawaban : C 
2. Berikut yang termasuk wujud kebudayaan adalah…. 
A. Wujud Ideal 
B. Wujud sosial 
C. Wujud tingkah laku 
D. Wujud kebersamaan 
Jawaban A 
3. Kebudayaan bersifat simbolik sebab kebudayaan merupakan … 
A. Ekspresi 
B. Adat 
C. Turun temurun 
D. Daerah 
Jawaban A 
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sdoriza 7 hours ago 
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febyrivana 11:03 am on April 14, 2017 
feby rivana isnaeni 5545163901 pkk 2016 



1.pngertian dari Stratifikasi adalah? 
a.Keragaman yang memunculkan pelampiasan yang menyebabkan 
adanya pembagian kelas masyarakat ke dalam kelas atas, menengah dan 
bawah 
b. keragaman budaya dalam kelas atas menengah bawah 
c.Keragaman yang memunculkan pelampiasan yang menyebabkan 
adanya pembagian harta 
d. budaya yg beragam (jawabannya a) 
2. postur tubuh, gestur dan bentuk tubuh merupakan kondisi individu yang 
dilihat dari segi… nya 
a.karakter 
b. gestur 
c ciri fisik 
d. individual (jawabannya c) 
3. kesetaraan adalah? 
a.manusia sebagai makhluk tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan yang 
sama 
b. manusia adalah mahluk sosial 
c. manusia adalah mahluk tuhan yang paling indah dan sama derajatnya 
d.manusia mempunyai derajat yg sama (jawabannya a) 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
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Dewi rahmawati (6315133521) 1:14 pm on April 14, 2017 
1. keragaman adalah suatu kenyataan sekaligus kekayaan dari bangsa, 
sifat dasar dari masyarakat majemuk yang di utarakan Van De Berghe 
adalah sebagi berikut: 
A.      Terjadinya segmentasi yang membuat masyarakat memiliki 
kebudayaan yang berbeda 
B.      Memliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga 



yang bersifat nonkomplementer 
C.      Kurang mengembangkan consensus di antara para anggota 
masyarakat tentan nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. 
D. A , B, C benar 
Jawaban : d 
2.  Berikut adalah unsur unsur keberagaman masyarakat indonesia, 
kecuali… 
A. Suku bangsa dan ras agama 
B. Agama dan keyakinan 
C. Ideologi dan politik 
D. Mobilitas dan iklim 
Jawaban : d 
3. Yang termasuk keberagaman budaya di indonesia adalah kecuali… 
A. Mata uang 
B. Bahasa daerah 
C. Rumah adat 
D. Senjata khas 
Jawaban: a 
  Reply 
 

 
sdoriza 7 hours ago 
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Farid Pujiono 9:54 pm on April 14, 2017 
Nama : Farid Pujiono 
Noreg : 3425163475 
Email : faridpujiono257@gmail.com 
1. Manusia memiliki derajat yang sempurna sebelum lahir berada 
dikandungan ibu selama… 
A. 9 bulan 
B. 10 bulan 
C. 8 bulan 25 hari 



D. 9 bulan 10 hari 
Jawaban : D 
2. Kondisi individu berbeda – beda, tidak ada yang sama, itu dapat dilihat 
baik secara… 
A. Fisik dan non-fisik 
B. Tingkah laku 
C. Etika berbicara 
D. Kepercayaan diri 
Jawaban : A 
3. Dalam pikiran manusia, terdapat milyaran kemungkinan berpikir, 
terdapat pola pikir yang bermacam – macam dan berbagai sudut. 
Pernyataan tersebut merupakan pembahasan kondisi individu secara… 
A. Kebutuhan 
B. Perbedaan agama 
C. Akal pikiran 
D. Postur tubuh 
Jawaban : C 
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Muhamad Syathiri Ramdhan (6315133518) (FIK) 9:55 pm on April 14, 2017 
1. Dibawah ini yang menunjukkan keberagaman dan kesetaraan manusia, 
kecuali… 
a. Manusia memiliki derajat yang sempurna 
b. Tuhan menciptakan manusia dalam tingkat dan kedudukan yang sama 
c. Manusia memiliki kodrat sebagai manusia dan berderajat sama 
d. Manusia diciptakan dalam tingkatan yang berbeda-beda 
Jawaban : D 
2. Mengapa manusia memiliki derajat dan martabat yang mulia dan 
terhormat… 



a. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna (bila 
dibandingkan dengan makhluk lain) 
b. Karena dilahirkan ibu selama 9 bulan 
c. Karena manusia memiliki kedudukan yang sama 
d. Karena manusia adalah makhluk sosial 
Jawaban : A 
3. Kondisi individu berbeda-beda, ada manusia yang membutuhkan rumah, 
ada yang membutuhkan mobil, dan ada yang tidak membutuhkan apa-apa. 
Penjelasan tersebut merupakan adalah pengertian dari… 
a. Secara akal pikiran 
b. Dalam diri manusia terdapat kebutuhan, hasrat, keinginan dan 
pandangan hidup yang berbeda 
c. Perbedaan keyakinan dan agama 
d. Keberagaman bahasa, tradisi, adat istiada, budaya dan kesenian 
Jawaban : B 
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Fathurrohman 10:41 pm on April 14, 2017 
Fathurrohman 
3425164344 
qturdinamiz.22@gmail.com 
1. masyarakat selalu mengalami perubahan meskipun tingkat 
kecepatannya berbeda-beda, keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat 
bersifat… 
a. statis 
b. dinamis 
c. stagnasi 
d. permanen 
jawaban : b 
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Fathurrohman 11:25 pm on April 14, 2017 
2. salah satu faktor yang mendorong perubahan-perubahan dalam 
masyarakat adalah.. 
a. adat atau kebudayaan 
b. sikap masyarakat yang tradisional 
c. perkembangan ilmu pengetahuan yang tersumbat 
d. ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu 
jawaban : d 
3. perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir 
masyarakat sebagai pendukung kebudayaan disebut.. 
a. perubahan budaya masyarakat 
b. perubahan sistem nilai masyarakat 
c. perubahan tertib hidup masyarakat 
d. perubahan pola tingkah laku masyarakat. 
jawaban : a 
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Dea Mawarni 11:04 pm on April 14, 2017 
Dea Mawarni_5235127218 
1. Kondisi individu tidak ada yang sama, pasti berbeda, dan berikut ini apa 
perbedaan yang dilihat dari segi fisik adalah…… 
a. IQ 



b. Minat 
c. Warna kulit 
d. Bakat 
Jawaban: C 
2. Kondisi individu berbeda- beda atau tidak sama, di bawah ini yang dapat 
dilihat baik secara fisik yaitu……. 
a. secara akal pikiran 
b.secara akal sehat 
c. keberagaman 
d. kesejahteraan 
Jawaban: A 
3. Manusia memiliki derajat yang sempurna dan sama, dibawah ini hal 
yang harus dibuktikan adalah …… 
a. Berada dalam suku yang sama 
b. Pekerjaan yang sama 
c. Tuhan Yang Maha Esa 
d.Berada di kandungan dalam waktu yang sama 
Jawaban: D 
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Ichsan Hadis L (5545163491) 1:40 am on April 15, 2017 
(Ichsan Hadis L) 5545163491 
1.Beberapa agama diakui oleh pemerintah Indonesia secara resmi dan 
dijamin keberadaannya. Kemajemukan atau keberagaman tersebut dapat 
menjadi sumber munculnya perilaku primordial dalam bentuk…. 
a. Stereotip 
b. Hedonisme 
c. Separatisme 
d. fanatisme 



jawaban : d 
2.Peranan bahasa nasional dalam pergaulan antarsuku bangsa seperti 
pernyataan di bawah ini, kecuali…. 
a. mempersatukan pendapat 
b. merupakan sarana pergaulan 
c. mempererat tali persaudaraan 
d. alat untuk mengembangkan kesenian 
jawaban : A 
3.Masyarakat Indonesia bersifat majemuk terdiri berbagai suku bangsa, 
adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Dalam perbedaan tersebut proses 
hubungan kerjasama dan terbentuk kesatuan yang harmonis. Berdasarkan 
itu dapat diketahui adanya proses menuju … 
a. Integrasi 
b. Persaingan 
c. Kristalisasi 
d. kerja sama 
jawaban : A 
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Arif Novianto"5545164395" 9:39 am on April 15, 2017 
1. Masyarakat Indonesia disebut etnik pluralistik, karena merupakan 
masyarakat yang … 
a. persatuan suku-suku bangsanya kuat 
b. agama dan kepercayaan bervariasi 
c. terdiri atas berbagai ras 
d. beraneka ragam adat istiadat 
e. terdiri atas beraneka ragam suku bangsa 
Jawaban : E 
2. Dalam masyarakat yang plural/multikultural terdapat kelompok suku 



bangsa Sunda, Jawa, Batak, dan sebagainya. Penggolongan masyarakat 
selalu didasarkan pada ciri-ciri…. 
a. Kekuasaan 
b. Keberagaman 
c. Wilayah 
d. Kekayaan 
e. kelas sosial 
Jawaban : B 
3. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan 
budaya nasional adalah…. 
a. menolak setiap unsur kebudayaan lain 
b. untuk mengolah kebudayaan lain yang sesuai dengan kepribadian 
bangsa 
c. merubah total kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru 
d. mengambil kebudayaan lain secara menyeluruh 
e. dapat memperkaya kehidupan bangsa 
Jawaban : B 
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Agustinus Yoga 10:28 pm on April 15, 2017 
Agustinus Yoga Pamungkas 
2415153037 
1. Yang bukan termasuk dalam 5 keragaman dalam dialek adalah.. 
a. bahasa 
b. suku 
c. adat istiadat 
d. budaya 
jawaban : B 
2. Kedalam dan luasnya pemikiran dalam otak manusia ini menunjukan.. 



a. banyaknya inti sel dalam otak manusia 
b. luar biasanya Sang Pencipta 
c. tingginya derajat manusia 
d. kemampuan belajar manusia 
jawaban : B 
3. Dalam otak manusia yang beraneka macam pemikiran menandakan 
bahwa sejatnya manusia.. 
a. adalah mahluk sempurna 
b. mahluk sosial 
c. perlu banyak belajar dan mendengar orang lain 
d. mahluk yang paling hebat 
jawaban : C 
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Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 9:51 pm on April 16, 2017 
1. L. Van den Berghe menyebutkan sifat-sifat masyarakat majemuk 
sebagai berikut, yaitu 
A. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga 
yang bersifat non komplementer 
B. Terjadinya segmentasi kedalam kompok-kelompok yang memiliki sub 
kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain 
C. Secara relatif sering mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang 
satu dengan lainnya 
D. Jawaban A,B, C benar 
Jawaban D 
2. Masyarakat yang majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi 
kedalam sub sistem yang berdiri sendiri, dimana masing-masing sub terikat 
kedalam oleh ikatan primordial. 
Peryataan diatas dikemukakan oleh? 



A. Furnivall 
B. Clifford Geertz 
C. Van den Berghe 
D. A, B, C salah 
Jawaban B 
3. Berikut ini contoh-contoh problematika dalam keberagaman dan 
kesetaraan, kecuali 
A. Etnosentrisme 
B. Nasionalisme yang luas 
C. Nasionalisme yang sempit 
D. Diskriminasi 
Jawaban B 
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Ahmad niamullah 10:41 pm on April 16, 2017 
Ahmad Niamullah (6825137208) 
1. Yang bukan keanekaragaman budaya Indonesia adalah ? 
A. Bahasa 
B. Tradisi 
C. Warna tangan 
D. Adat istiadat 
Jawaban : C 
2. Keragaman yang memunculkan pelampiasan yang menyebabkan 
adanya pembagian kelas masyarakat ke dalam kelas atas, menengah dan 
bawah yaitu……. 
a. Differensiasi 
b. Stratifikasi 
c. Akulturasi 
d. Asimilasi 



Jawabannya : B 
3. dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat ? 
a. stratifikasi dan diferensiasi sosial 
b. sosial dan humanis 
c. politik dan ekonomi 
d. sosial dan demokratis 
jawabannya : A 
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Louisiana Wattimena (2415153403) 10:53 am on April 17, 2017 
1. Berapa lama manusia berada di dalam kandungan … 
a. 9 Bulan 
b. 9 bulan 10 hari 
c. 9 bulan 13 hari 
d. 10 bulan 
Jawaban : B 
2. Tuhan menciptakan manusia dengan tingkat dan …… yang sama. kata 
yang tepat untuk mengisi kalimat ini adalah … 
a. kedudukan 
b. kekukukhan 
c. kesusupan 
d. ketinggian 
Jawaban : A 
3. Berapakah jumlah agama yang diakui di Indonesia? 
A. 5 
B. 7 
C. 6 
d. 9 
Jawaban : C 
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Yunanto Tri Laksono 8:17 pm on April 17, 2017 
Nama : Yunanto Tri Laksono 
No reg : 5235131611 
1. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk 
perilaku … 
a. Menjaga dan memberi terhadap keberagaman bangsa Indonesia 
b. membantu dan meminta keberagaman bangsa Indonesia 
c. mencari toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia 
d. menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia 
Jawaban : D 
2. Luas dan besarnya wilayah Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya 
a. kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia 
b. keberagaman yang dimiliki suku di Indonesia 
c. keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia 
d. keberagaman yang dimiliki bangsa bangsa 
Jawaban : C 
3. Perbedaan keberagaman di indonesia adalah …. 
a. ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, ekonomi 
b. ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, ekonomi 
c. ras, agama, keyakinan, politik, sosial-budaya, ekonomi, kasta 
d. ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, ekonomi, 
martabat 
Jawaban : a 
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Anugrah fauzi (2415150538) 2:18 pm on April 19, 2017 
1. Indonesia memiliki dialek bahasa daerah yang berjumlah ? 
A. 300 bahasa 
B. 200 bahasa 
C. 400 bahasa 
D. 250 bahasa 
Jabannya b 
2. Manakan pernyataan yang salah dibawah ini? 
A. Ada yang beragama dan menjalankan 
B. Bentuk kaki kurus, ceking, bentuk o 
C. 4 perbedaan keyakinan dan agama 
D. Tubuh yang kurang sempur.a adan sempurna 
Jawabannya d 
3. Manakan pernyataan yang salah fibawah ini? 
A. Manusia memiliki drajat dan martabat sebagai manusia yang mulia dan 
terhormat 
B. Tuhan menciptakan manusia dalam tingkat dan kedudukan yang sama 
C. Coba anda lihat dirumah bayi yang lahir semua lucu dan 
menggemaskan 
D. Manusia diciptakan sebagai mahluk yang sempurna, namun ada juga 
yang tidak. 
Jawabannya d 
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