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66. Jawaban : D 

Faktor menurunnya pamor dan pengaruh Budi Utomo : 

1. Berdirinya SI dan IP 
2. Dominasi golongan tua (golongan priyayi) 
3. Budi Utomo tidak melibatkan diri dalam bidang politik 

67. Jawaban : D 

Revolusi Hijau di Indonesia. 

Dampak positif : 

1. Meningkatnya secara signifikan hasil pertanian 
2. Terbukanya sector lapangan kerja 

Dampak negatif : 

1. Polusi tanah dan air akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida menjadi berlebihan 
2. Munculnya kesenjangan sosial karena petani kaya mempunyai peluang menambah 

luas tanahnya. 

68. Jawaban : B 

Gerakan merkantilisme terjadi di negara-negara Eropa pada abad ke 16 sampai abad ke 18. 
Gerakan ini merupakan gerakan perdagangan negara-negara Eropa ke daerah-daerah 
jajahannya. Dalam gerakan merkantilisme, semua kegiatan perdagangan Negara jajahan 
ditujukan untuk kepentingan negara penjajah. Yakni kepentingan pengembangan industri 
negara-negara Eropa  

69. Jawaban : C 

ASEAN berfungsi sebagai organisasi regional yang mengusahakan perdamaian dan stabilitas 
regional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmiah dan administrasi. 

70. Jawaban : B 

Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 berisi : 

1. Pembagian Mataram menjadi 2 yaitu Yogyakarta dan Surakarta 
2. Yogyakarta diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar 

Hamengkubuwono I (HBI) dan Surakarta tetap dikuasai oleh Paku Buwono I 

71. Jawaban : D 

Ajaran DR. Sun Yat Sen yang dikenal dengan San Min Chu I (Nasionalisme, Demokrasi, 
Sosialisme)  
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84. Jawaban : A 

Difusionisme merupakan perubahan sosial yang terjadi karena sebuah masyarakat menyerap 
berbagai ciri budaya dari masyarakat lain. 

85. Jawaban : C 

Menurut Teori Ketergantungan berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Latin 
yang mengatakan bahwa perkembangan dunia tidak merata, negara-negara industri 
menduduki posisi dominan sedangkan negara-negara dunia ketiga secara ekonomis 
tergantung padanya. 

Teori Modernisasi menganggap bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan 
yang sama dengan negara-negara industri di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara 
berkembang pula melalui proses modernisasi. 

Teori Sistem Dunia merumuskan perekonomian kapitalis dunia kini tersusun atas tiga 
jenjang yaitu negara-negara inti, negara-negara semi periferi dan negara-negara periferi. 

86. Jawaban : D 

   Keajegan perilaku yaitu suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai 
hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung secara terus 
menerus. 

87. Jawaban : B 

Perilaku penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku 
dalam suatu  sistem sosial. Perilaku menyimpang salah satu usaha untuk menyesuaikan 
kebudayaan dengan perubahan sosial. 

88. Jawaban : B 

Data merupakan bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, table, 
lambing, abjek, kondisi dan situasi. 

Kuisioner yang digunakan benar-benar mewakili dari apa yang menjadi tujuan peneliti. 

89. Jawaban : D 

Fungsi laten dari institusi pendidikan adalah : 

1. Pengurangan pengendalian orang tua 
2. Memperpanjang masa remaja 
3. Menyediakan sarana untuk perkembangan 
4. Mempertahankan sistem kelas sosial 



 

90. Jawaban : B 

Jenis pengendalian sosial yang berlaku pada masyarakat tradisional : 

1. Gosip luas secara lisan 
2. Dikucilkan dari masyarakat 
3. Celaan 
4. Ejekan 

      


