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A. Jawab pertanayaan berikut ini dengan benar! 

 

1. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah 

a. ide seseorang untuk menciptakan sesuatu 

b. ide mengembangkan jalan kereta bawah laut 

c. hasil rekayasa genetic 

d. tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup 

e. letak sebuah daerah terhadap daerah lain 

2. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan 

a. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya 

b. Menghargai perbedaan pendapat 

c. Tidak terima dan langsung meninggalakan tempat rapat 

d. Berlapang dada menerima penolakan itu 

e. Dengan berat hati menerima penolakan, dan mengikuti rapat hingga selesai 

3. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang 

a. Rumahnya berdekatan 

b. Suasana individual 

c. Tertutup 

d. Suasana penuh kekeluargaan 

e. Sepi 

4. Setiap hari Anda selau datang paling pagi tiba di kantor, yang Anda lakukan adalah 

a. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor 

b. Ngobrol dengan sesama pegawai 

c. Membuat rencana kerja hari itu 

d. Membaca Koran 

e. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemaren 

5. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan Kepala Kendaraan pada Hari Libur. 

Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah 

a. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman/petunjuk 

dari pimpinan 

b. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut 

c. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-

diam 

d. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawaipun yang tahu 

kalau saya menggunakannya 

e. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada 

pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan 
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6. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal 

yang di sampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak 

disampaikan adalah opini 

a. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. 

b. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. 

c. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. 

d. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. 

e. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. 

7. Ketika anda berjalan, anda melihat 2 kelompok pemud Kelompok yangl mengolok-olok 

kelompok lainnya karena berbeda etnis, apa yang anda lakukan 

a. Mengamati tingkah mereka, dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi 

bentrokanMenghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok 

lebih baik berkenalan 

b. Menghampiri kelompok yangl dan menasehati agar tidak mengolok-olok 

c. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang 1 bahwa berbeda etnis itu 

bukan masalah 

d. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan 

8. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga And Keluarga Anda kemudian 

menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka Anda akan 

a. Jujur dan tidak mau makan 

b. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang 

c. Makan dengan garam dan kerupuk saja 

d. Makan saja untuk menghormati tuan rumah 

e. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut 

9. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa 

stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah 

a. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline 

b. Mengerjakan semua tugas dengan baik, meskipun sangat terbebani 

c. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi 

d. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap 

bertanggung-jawab 

e. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan 

semua tugas 

10. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tandatangan presensi, sikap saya 

a. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong 

b. Melaporkan pada atasan agar menegurnya 

c. Mengingatkan teman dan berterusterang tidak mau melakukan kecurangan 

d. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik 

e. Meminta rekan lain untuk memalsukan tandatangannya 
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11. Fungsi kebudayaan adalah 

a. untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi 

b. untuk menghasilkan seni budaya yang berguna 

c. untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup 

d. agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan 

e. untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya 

12. Pada akhir dari hari kerja normal, anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis habisnya, 

dan harus selesai tepat waktu. Apa yang anda lakukan? 

a. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya 

b. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur 

c. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur 

d. Pulang ke rumah,dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya 

e. Menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak 

13. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar 

dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah 

a. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia 

b. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri 

c. Menerima aturan panitia 

d. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal 

e. Menerima aturan penitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar 

14. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, bagaimana 

dengan anda ? 

a. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan 

b. Demi toleransi, saya ikut melakukannya 

c. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal 

d. Banyak yang melakukannya sehingga sayapun juga melakukannya 

e. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa 

15. Ketika banyak anggota tim kerja anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan 

a. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka 

b. Menjaga jarak dengan mereka 

c. Waspada dalam bersikap 

d. Bersikap toleran dan menghormati mereka 

e. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja 

16. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata 

daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana 

Anda menyikapi hal tersebut 

a. lkut memakai hijab walaupun anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah 

tersebut 

b. lkut memakai hijab sebagi wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut 

c. lkut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan 

d. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa 

e. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu 
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17. Kebudayaan rohaniah atau imaterial culture meluputi 

a. cipta dan karsa 

b. karya dan cipta 

c. rasa dan karya 

d. karya dan karsa 

e. cipta dan rasa 

18. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pimpinan mengeluarkan 

pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan 

a. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan 

b. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan 

c. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda 

d. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi 

e. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan 

19. Bagi saya, bekerja adalah 

a. Beribadah 

b. Kewajiban 

c. Kebutuhan 

d. Mencari uang untuk nafkah 

e. Tugas 

20. Ketika tergesa- gesa dalam perjalanan menuju kantor anda melihat ada kejadian kecelakaan. 

Yang Anda lakukan adalah 

a. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor 

b. Memberitahu anggota keluarganya 

c. Menolong dan mengobatinya 

d. Tidak peduli 

e. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit 

 

 

B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. letak sebuah daerah terhadap daerah lain 

2. Berlapang dada menerima penolakan itu 

3. Suasana penuh kekeluargaan 

4. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor 

5. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan 

serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan 

6. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. 

7. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan 

8. Makan saja untuk menghormati tuan rumah 

9. Mengerjakan semua tugas dengan baik, meskipun sangat terbebani 

10. Mengingatkan teman dan berterusterang tidak mau melakukan kecurangan 
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11. untuk menghasilkan seni budaya yang berguna 

12. Menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak 

13. Menerima aturan penitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar 

14. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal 

15. Bersikap toleran dan menghormati mereka 

16. lkut memakai hijab sebagi wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut 

17. cipta dan rasa 

18. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan 

19. Mencari uang untuk nafkah 

20. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor 
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