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PREDIKSI  UN ANTRO TAHUN PELAJARAN 2012-2013 

PAKET 4 

1. Perhatikan hal-hal dibawah ini! 

1) Calung 

2) Lenong 

3) Wayang golek 

4) Gambang kromong 

Dari bentuk-bentuk kesenian daerah di atas, yang merupakan  wujud budaya lokal 

kesenian  Sunda adalah...  . 

A. 1 dan 2     D.  2 dan 4 

B. 1 dan 3     E.  3 dan 4 

C. 2 dan 3 

 

2. Perhatikan gambar di bawah! 

 
Karya seni arsitektur pada gambar di atas berasal dari daerah..... 

A. Betawi    D. Maluku 

B. Jawa Tengah    E. Sumba 

C. Madura 

 

3. Pengaruh positif budaya asing yang terdapat dalam kehidupan masyarakat antara lain.... 

A. taat kepada aturan agama 

B. berfikir ke masa lalu 

C. berorientasi ke masa depan  

D. pasrah pada nasib 

E. mementingkan diri sendiri 

 

4. Pengaruh negatif budaya asing yang terdapat dalam kehidupan masyarakat antara lain.... 

A. taat kepada aturan agama 

B. berfikir ke masa lalu 

C. pasrah pada nasib 

D. konsumerisme 

E. berorientasi ke masa depan  

 

5. Para petani penggarap sawah dengan membuat waduk atau bendungan dapat mengairi 

sawahnya untuk musim tanam tertentu sehingga petani tidak lagi mengandalkan air hujan. 

Perubahan budaya tersebut disebabkan karena …. 

A. Suatu penemuan baru yang tidak dapat diterima masyarakat 

B. Perubahan teknologi yang berkembang dikalangan masyarakat 

C. Adanya rasa tidak puas terhadap nilai-nilai yang berkaku 

D. Adanya penyimpangan-penyimpangan dari suatu system 

E. Adanya perubahan terhadap suatu tatanan yang ada 

 

6. Perkembangan teknologi pemecah padi telah membawa pengaruh positif kepada para 

petani dalam  hal…  . 

A. meningkatkan penghasilan petani 

B. mempersingkat waktu produksi padi 

C. mempermudah petani dalam menyimpan pani 

D. menambah jumlah padi yang dipanen 

E. menghilangkan hama yang merusak padi 
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7. Kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia tidak menghalangi terjadinya interaksi 

budaya antarsuku bangsa. Hal ini berarti dapat mempercepat terjadinya …. 

A. integrasi bangsa   D. asimilasi 

B. amalgamasi    E. cros coltur   

C. etnopolitik 

8. Sikap positif yang dibutuhkan bagi kita yang tinggal di kota besar dan dihuni oleh 

berbagai suku bangsa adalah sikap .... 

A. rendah hati     D. toleransi 

B. rendah diri     E. altruistik 

C. egoistic 

 

9. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya 

yaitu dengan …. 

A. menyerap nilai budaya asing sebanyak-banyaknya tanpa seleksi 

B. mewariskan nilai budaya kepada kelompok etnis sendiri 

C. menutup diri terhadap masuknya pengaruh unsure budaya lain 

D. mengembangkan budaya sendiri sambil menghargai budaya lainnya 

E. melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang meremehkan budaya lain 

10. Proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, system norma, 

serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat merupakan contoh 

proses dinamika budaya yang dinamakan …. 

A. internalisasi    D. inovasi 

B. enkulturasi    E. asimilasi  

C. difusi 

 

11. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1) asimilasi 

2) internalisasi 

3) akulturasi 

4) imitasi 

5) sugesti 

Setiap kebudayaan selalu berubah.  Perubahan merupakan salah satu sifat dari 

kebudayaan.  Dari hal di atas, yang merupakan faktor pendorong dinamika budaya 

adalah…. 

A. 1, 2 dan 3    D. 2, 4 dan 5 

B. 1, 3 dan 5    E. 3, 4 dan 5 

C. 2, 3 dan 4 

 

 

 

12. Apabila terjadi kesalahpahaman antar budaya maka akan menimbulkan …. 

A. kerukunan    D.  integrasi 

B. konflik     E.  persatuan 

C. perdamaian 

 

13. Faktor yang membedakan pewarisan budaya dalam keluarga pada masyarakat modern 

dengan keluarga pada masyarakat tradisional adalah …. 

A. masyarakat modern memerlukan sarana pertemuan langsung 

B. masyarakat tradisional menggunakan telepon, radio, dan televise 

C. masyarakat modern mengajarkan nilai-nilai melalui cerita rakyat 

D. masyarakat tradisional menggunakan media tulisan untuk menyampaikan informasi 

E. masyarakat modern menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang bersifat 

canggih 

 

14. Salah satu media pewarisan budaya pada masyarakat tradisonal adalah .... 

A. Majalah    D. radio 
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B. Tabloid    E. masyarakat 

C. televisi 

15. Penyebaran unsur-unsur budaya dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain disebut …. 

A. akulturasi    D. asimilasi 

B. sosialisasi    E. enkulturasi 

C. diffusi  

 

16. Salah satu unsur yang dapat menunjang terwujudnya integrasi nasional adalah .... 

A. selalu merayakan hari-hari besar agama 

B. memperingati hari besar nasional dengan khidmat 

C. menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia 

D. menolak segala sesuatu yang berasal dari luar negeri 

E. melestarikan kebudayaan daerah masing-masing 

 

17. Masyarakat majemuk rawan terjadi disintegrasi social. Hala ini dapat dicegah dengan 

cara-cara berikut, kecuali … 

A. memperkuat solidaritas antar suku bangsa 

B. meningkatkan toleransi antar umat beragama 

C. mengembangkan sikap prasangka yang berlebihan 

D. mencegah timbulnya konflik social dalam masyarakat 

E. menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar  

 

18. Peran bahasa Indonesia sangat penting dalam mewujudkan integrasi nasional sebab … 

A. bahasa sebagai alat komunikasi antar warga masyarakat 

B. bahasa dapat mejalin persatuan dan kesatuan bangsa 

C. bahasa menjadi symbol bangsa sebagai pedoman tingkah laku 

D. bahasa sebagai alat peyampaiaan pesan dalam proses komunikasi 

E. bahasa berfungsi mengekspresikan gagasan-gagasan atau ide 

 

19. Seorang tukang parkir memiliki bahasa dan dialek yang berbeda dengan seorang buruh 

tani. Perbedaan tersebut dipengaruhi …. 

A. pengaruh gender    D. jenis pekerjaan 

B. usia      E. lingkungan demografis 

C. tempat tinggal 

 

 

 

 

 

 

 

20. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Variasi bahasa yang bersifat perorangan  

2) Dialek bahasa yang berbeda dari waktu ke waktu 

3) Variasi bahasa dari sekelompok penutur yang berada pada wilayah tertentu 

4) Variasi bahasa berdasarkan status 

5) Alat untuk mewakili tindakan dan gagasan 

Yang merupakan perbedaan antara idiolek dengan dialek ditunjukan oleh nomor …. 

A. 1 dan 2      D. 3 dan 5 

B. 2 dan 4      E. 2 dan 3 

C. 1 dan 3  

 

21. Variasi bahasa yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman 

adalah... 

A. ragam usaha      D.   ragam sastra  

B. ragam resmi     E.  ragam santai 

C. ragam intim 
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22. Tradisi lisan memiliki peranan yang penting dalam pemeliharaan dan pewarisan budaya 

dari generasi ke generasi karena …. 

A. sudah ada sejak zaman dahulu 

B. mengandung unsur moral, petuah, untuk generasi muda 

C. tidak mengalami perubahan seiring perkembangan zaman 

D. mudah diterima oleh generasi muda 

E. bersifat modern seiring kemajuan teknologi  

23. Perhatikan gambar di bawah! 

 
Jenis tradisi lisan diatas adalah .... 

A. Mak yong 

B. Wayang beber 

C. Wayang kulit 

D. Wayang sunda 

E. Didong 

 

24. Cerita Malin Kundang yang menceritakan seorang anak laki-laki yang durhaka kepada  

ibunya berasal dari . . . .  

A. Jawa Barat  

B. Sumatra Barat 

C. Sulawesi Selatan 

D. Kalimantan Tengah 

E. Sumbawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Perhatikan  pernyataan  berikut…     

1) Disampaikan  secara  lisan      

2) Berasal  dari generasi  sebelum     

3) Wujud  cerita dongeng, Mite, Legenda, dan cerita pahlawan     

4) Berisi  cerita-cerita  sejarah dari zaman  raja di nusantara.      

5) Berupa  deskripsi  yang tertulis  dalam penyampainnya.     

Yang  merupakan  ciri-ciri tradisi lisan adalah      

A. 1, 2, dan 3     

B. 1, 3, dan 4     

C. 2, 3, dan 5     

D. 2, 4, dan 5 

E. 3, 4, dan 5 

 

26. Tradisi lisan Rabab Pariaman berasal dari daerah …. 

A. Sumatra Utara     D.  Bengkulu 

B. Sumatra Barat     E.  Sunda 
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C. Jambi 

 

27. Perhatikan pernyataan berikut: 

1) mempertahankan budaya tradisi lisan 

2) melestarikan budaya-budaya tradisi leluhur 

3) mengikuti perkembangan tradisi modern 

4) mengurangi peranan tokoh budaya 

Yang merupakan faktor penyebab kelangsungan tradisi lisan adalah .... 

A. 1 dan 2       D.  2 dan 4  

B. 1 dan 3       E.  3 dan 4 

C. 2 dan 3 

 

28. Tradisi lisan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh  adalah . . . . 
A. Wor 

B. Kecak 

C. Didong 

D. Macapatan 

E. Kidung Sunda 

29. Kesenian kaligrafi dipengaruhi oleh kebudayan …. 

A. India     D.  Cina 

B. Islam     E.  Hindu-Budha 

C. Kristen 

 

30. 1) gamabang kromong 

2) wayang golek 

3) lenong 

4) ludruk 

5) sintren 

Seni pertunjukan yang berasal dari daerah Betawi adalah nomor …. 

A. 1 dan 2     D.  2 dan 4 

B. 1 dan 3     E.  3 dan 5 

C. 2 dan 3 

 

31. Berikut ini urutan tahapan masa perkembangan seni sastra di Indonesia adalah .... 

A. Sastra lama, Sastra peralihan, sastra Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, 66, 

70. 

B. Sastra Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, 66, 70, dan reformasi 

C. Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan sastra lama Hindu dan Budha 

D. Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, 66, 70, 80-an dan Angkatan reformasi 

E. Sastra Baru, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, 66, 70 ban 80-an, Angkatan 

reformasi 

 

32. Tabel di bawah ini yang merupakan hasil karya sastra Balai Pustaka adalah …. 

 

A. Layar Terkembang Sutan Takdir Alisyahbana 

B. Surabaya  Charil Anwar 

C. Siti Nurbaya Marah Rusli 

D. Syair Singapura Dimakan Api Abdullah bin Abdulkadir Musyi 

E. Hujan Kepagian Nugroho Notosusanto 

 

33. Seni yang tidak termasuk dalam katagori seni rupa adalah ..... 

A. seni drama     D. seni hias 

B. seni ukir     E. seni lukis 

C. seni patung 

 

34. Yang dikaitkan dengan legenda Lara Jonggrang adalah …. 

A. Borobudur     D. Prambanan 



 - 6 - 

B. Mendut     E. Sewa 

C. Pawon 

 

35. Tiang Mbis merupakan seni artefak yang dimiliki oleh suku …. 

A. Bugis      D.  Asmat 

B. Dayak      E.  Nias 

C. Batak  

36. Upacara Syiwa Buddha adalah contoh kepercayaa yang bersifat ….. 

A. animisme      D.   polithesme 

B. dinamisme      E.   Sinkretisme 

C. totemisme 

 

37. Totemisme adalah suatu kepercayaan yang menganggap terdapat kekuatan gaib pada... 

A. binatang-binatang tertentu 

B. benda-benda tertentu  

C. roh-roh leluhur 

D. dewa-dewa  

E. batu besar 

38. Pada tabel berikut perbedaan antara agama wahyu dengan agama bumi ditinjau 

berdasarkan sumbernya adalah.... 

 

 Agama wahyu Agama bumi 

A ahli agama  Ahli adat istiadat 

B berasal dari Tuhan (Illahi) hasil ciptaan manusia 

C warisan nenek moyang warisan orang tua 

D Kitab suci peraturan manusia 

E manusia yang suci Nabi atau Rasul 

 

39. Adanya kepercayaan terhadap tiga dewa dalam agama Hindu dikenal dengan nama …. 

A. trinitas 

B. tri tunggal 

C. trimurti 

D. tripitaka 

E. trias politika 

 

40. Tradisi kejawen banyak berkembang di daerah …. 

A. Kalimantan    D. Sulawesi  

B. Sumatra     E. Papua 

C. Jawa   

 

41. Agama  dalam kehidupan  masyarakat memilki fungsi  pemersatu. Hal ini dapat 

dibuktikan karena  agama …..      

A. merupakan pedoman  masyarakat  dalam  berprilaku.    

B. membimbing  manusia menuju ke arah keselamatan      

C. mengajarkan kaidah-kaidah pengendalian diri      

D. mengajarkan  manupsia untuk hidup rukun dengan sesama.  

E. merupakan alat bagi manusia untuk hidup teratur.  

 

42. Agama hidup berkembang dan bahkan mengalami perpaduan dengan agama lainnya, 

seperti contoh: 

1) Budha mahayana dengan upacara pemujaan kepada Syiwa dengan Bhuda 

2) Islam kejawen, perpaduan Jawa tradisional (Hindu) dengan agama Islam yang 

menyebut Tuhan menjadi Gusti Allah 

3) Demikian pula dalam hal doa memakai kembang dan membakar kemenyan. 

Dari contoh di atas merupakan proses ..... 

A. asimilisi     D.  sinkretisme  

B. adisi      E.  dekulturasi 
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C. subtitusi 

 

43. Pada hakikatnya sinkretisme adalah proses penyesuaian diantara dua faham atau aliran 

yang berbeda, bukan perpadua dua agama nenjadi satu. Pernyataan di bawah ini 

merupakan contoh sinkretisme yaitu …  

A. penyebaran ajaran agama melalui perdagangan 

B. induktrinasi faham kepada anggota-anggotanya 

C. diterimanya unsur agama secara damai oleh masyaakat 

D. meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui da’wah 

E. berziarah membakar kemenyan dengan tata cara Islam 

 

44. Faktor yang dapat menghambat perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat di 

daerah adalah …. 

A. modernisasi 

B. sinkretisme 

C. etnosentrisme 

D. akulturasi 

E. asimilasi 

45. Pernyataan yang dapat menghambat  proses perkembangan iptek dalam kehidupan 

masyarakat adalah …. 

A. adanya fasilitas internet di masyarakat 

B. adanya perluasan kesempatan kerja  

C. dioperasikannya berbagai transpotasi umum 

D. adanya keterbukaan dari masyarakat 

E. tidak meratanyaa pembangunan di daerah 

 

46. Sengkedan yang dibuat masyarakat di lereng gunung mencerminkan …. 

A. keteraturan hidup oleh masyarakat 

B. penguasaan terhadap lingkungan alam 

C. sikap kompromi terhadap lingkungan alam 

D. adat istiadat masyarakat yang turun-temurun 

E. partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

 

47. Penerapan Global Positioning System merupakan bentuk penerapan iptek di bidang …. 

A. informasi 

B. sosial 

C. politik 

D. pendidikan  

E. ekonomi 

 

48. Dampak negatif penerapan iptek dalam sektor industri adalah …. 

A. rendahnya biaya produksi  

B. tingginya angka pengangguran 

C. luasnya kesempatan kerja 

D. tingginya produktivitas kerja 

E. murahnya biaya tenaga kerja 

 

49. Dampak positif iptek bagi bangsa Indonesia adalah …. 

A. terjadinya dekadensi moral 

B. makin berkembangnya perilaku hidup konsutif 

C. semakin memudarnya semangat gotong royong 

D. menurunnya kreativitas generasi muda 

E. meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

 

50. Perkembangan iptek saat ini yang sangat pesat dan hamper menyentuh semua bidang 

kehidupan manusia harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Salah 
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satu sector yang harus mendapat perhatian serius dalam upaya meningkatkan sumberdaya 

manusia adalah …. 

A. kondisi lingkungan 

B. sarana dan prasarana jalan 

C. faktor produksi 

D. sektor pendidikan 

E. daya beli masyarakat   

 

 
 

Dipersembahkan oleh : 
Rusdi Mustapa, S.Pd 

MAN 1 Surakarta 
 


