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MATA UJIAN
TANGGAL UJIAN
WAKTU
JUMLAH SOAL

:
:
:
:

Sejarah, Ekonomi, Geografi dan Sosiologi
11 Desember 2017
75 Menit
60 Soal

Keterangan:
Mata Ujian Sejarah
Mata Ujian Ekonomi
Mata Ujian Geografi
Mata Ujian Sosiologi

dari nomor
dari nomor
dari nomor
dari nomor

01
16
31
46

sampai dengan nomor
sampai dengan nomor
sampai dengan nomor
sampai dengan nomor

15
30
45
60

SEJARAH
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

(B) Pebble (kapak batu) kjokkenmodinger
(sampah dapur) cap-cap tangan pada
dinding gua di leang-leang dan flakes
(C) Kapak persegi, kapak lonjong, pebble, dan
flakes
(D) Kapak lonjong, nekara, punden berundak,
dan sarkofagus
(E) Pebble (kapak batu), flakes, anak panah
dari batu, dan kapak persegi

nomor 01 sampai dengan nomor 08.

01. Subjektivitas dalam penulisan sejarah
disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali ....
(A) Perbedaan latar belakang penulisnya
(B) sikap berat sebelah pribadi
(C) pandangan hidup yang berbeda
(D) Prasangka kelompok
(E) Tingkat ekonomi dan kehidupan yang
berbeda
02. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Demak
pada pertengahan abad ke-16 adalah ....
(A) Perang saudara memperebutkan tahta
Kerajaan Demak
(B) Kerajaan Demak dikalahkan oleh Portugis
di Malaka
(C) Kerajaan Demak dihancurkan oleh pasukan
dari panarukan
(D) Perang saudara antara Demak dan
Majapahit
(E) Tidak ada raja yang pandai dalam
mengendalikan pemerintahan
03. Alasan Kerajaan Sriwijaya dikategorikan sebagai
negara meritim adalah ....
(A) Menjadi pusat agama Buddha, pertanian,
dan kekuasaan di Nusantara
(B) Dapat mengatasi negeri-negeri diseberang
laut
(C) Menguasai perdagangan dan pelayaran di
Semenanjung Malaya, Selat Malaka dan
Selat Sunda
(D) Menguasai perdagangan dan pelayaran
dengan Mataram Kuno Singosari dan
Majapahit
(E) Menjadi pusat perdagangan antara Pulau
Sumatera dan Jawa
04. Peninggalan kebudayaan Meso litikum di
Indonesia adalah ....
(A) Kapak lonjong sistem pertanian sistem
pengairan dan tenun

05. Peninggalan peradaban Yunani dan Romawi
kuno sebagai berikut, kecuali ....
(A) Bangunan kuil-kuil peradaban
(B) Tulisan minos
(C) Alat-alat yang terbuat dari tanah liat
(D) Bangunan taman gantung
(E) Teknik pengecoran dan menempa besi
Teks berikut digunakan untuk menjawab soal
nomor 06 dan 07.
Propaganda Jepang Sebelum Menguasai
Indonesia
Jauh sebelum menguasai Indonesia, Jepang
sudah mempersiapkan diri untuk mengambil hati
rakyat Indonesia yang ketika itu masih berada di
bawah kekuasaan kolonialis Belanda. Propaganda
menjadi alat utama bagi Jepang untuk menarik
simpati rakyat Indonesia sehingga bangsa itu telah
mempersiapkannya se cara sistematis selama
beberapa tahun sebelum melaksanakan invasi ke
wilayah Selatan.
Awal persiapan materi propaganda dapat
dilihat pada artikel yang ditulis oleh jendral Araki,
Menteri Urusan Perang pada April 1932 Artikel itu
berjudul The Call of Japan in the Sawa. Period yang
memuat ajaran bangsa Jepang harus mengikuti The
imperial Way (Jalan Kekaisaran) untuk mengangkat
bangsa Yamato dan menyelamatkan Asia Timur serta
dunia, Jendral Araki mengakhiri artikel ini dengan
suatu penegasan bahwa misi bangsa Jepang, yaitu
menyebarluaskan doktrin The Imperial Way di seluruh
lautan dan dunia Jendral Araki juga menulis The
Present Position of East Asia. Yang antara lain
menyatakan.
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"The Japan Empire, in its own and other eyes
the leader of East Asia and with the power to be
so whose call is Kodo or the imperial Way, to spread
out and save oppressed counties, cannot stand
aside any longer and look on inactive"
(Eric Robertson, 1979;83)
Dalam tulisan tersebut, dapat diketahui Jepang
telah mempropagandakan dirinya sebagai bangsa
pemimpin dan penyelamat bagi bangsa-bangsa Asia
yang terjajah, tetapi tanpa menyatakan tindakan
agresifnya untuk menguasai wilayah-wilayah ini.
06. Berdasarkan teks di atas, dapat dijelaskan
bahwa ....
(A) Persiapan propaganda Jepang belum
dilakukan secara sistematis di Indonesia
(B) Propaganda Jepang telah memengaruhi
rakyat Indonesia untuk mendukung
kekuasaan Jepang
(C) Jepang ingin membebaskan bangsa
Indonesia dari segala bentuk kolonialisme
(D) Propaganda Jepang telah disebarkan ke
seluruh dunia
(E) Jepang telah mempersiapkan propaganda
secara sistematis sebelum menguasai
Indonesia
07. Berdasarkan teks di atas, dapat dipahami
Jepang memiliki karakter ....
(A) Pemimpin bangsa Asia karena akan
membebaskan Asia dari penjajahan
(B) Fasis karena menganggap dirinya sebagai
pemimpin bangsa-bangsa lainnya untuk
menuju cita-cita Jepang The Imperial Way
(C) Pelindung bangsa Asia karena Jepang
mampu meruntuhkan kolonialisme
Belanda di Indonesia
(D) Pandai dan kuat karena Jepang mampu
mempersiapkan diri secara sistematis untuk
menguasai Asia
(E) Penyelamat Asia dari kolonialisme barat
08. Perubahan teks Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus
1945 dari aslinya adalah ....
(A) Kata Tempoh menjadi tempo wakil-wakil
Bangsa Indonesia diganti Atas nama
bangsa Indonesia. Djakarta, 17-8-05
diganti Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen
'05
(B) Djakarta, 17-8-05 diganti Djakarta, 17
Agustus 1945
(C) Atas nama Bangsa Indonesia diganti
mewakili bangsa Indonesia
(D) Kata tempo diganti waktu
(E) Kata Djakarta diganti Jakarta
hal: 2 dari 8 halaman

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 09 sampai dengan nomor 11.
09. Pada 17 Agutus 1950, Republik Indonesia
Serikat (RIS) dibubarkan secara resmi dan
Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan
SEBAB
Banyak negara bagian RIS yang masih loyal
kepada Belanda.
10. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan
berlakunya kembali Undang-undang Dasar
1945 sebagaimana yang disahkan oleh PPKI
pada 18 Agustus 1945
SEBAB
Presiden Soekarno menyampaikan pidato
"Penemuan Kembali Revolusi Kita" pada
upacara Hari Proklamasi 17 Agustus 1959
11. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
17 Agustus 1945, terjadi revolusi sosial di tiga
daerah
SEBAB
Rakyat Indonesia menghendaki hilangnya
kekuasaan asing dan penggantian pegawaipegawai yang sebelumnya menjadi aparat
pemerintah Belanda dan Jepang
Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 12 sampai dengan nomor 15.
12. Tu juan Konferensi Asia Afrika yang
diselenggarakan di Bandung pada 18-25 April
1955 adalah ....
(1) Meninjau masalah-masalah hubungan
negara-negara Asia-Afrika
(2) Menjalin kerukunan antar umat beragama
di wilayah Asia dan Afrika
(3) Memberikan
sumbangan
untuk
memajukan perdamaian dan kerja sama
dunia
(4) Mencanangkan gerakan politik untuk
melawan kapitalisme asing
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13. Isi program European Economic Community
(MEE) adalah ....
(1) Menetapkan pasaran bersama untuk
batubara dan baja antara Jerman dan
Perancis pada 1954
(2) Menetapkan perluasan anggota MEE pada
1958
(3) Menetapkan kerja sama regional dalam
bidang ekonomi dan moneter yang
meliputi negara Perancis, Jerman Barat, dan
Belgium-Netherland-Luxemburg (BENELUX)
pada 1957
(4) Menetapkan kerja sama dalam bidang
ekonomi yang mencakup negara-negara
Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris
pada 1973
14. Pada 4 Juli 1776, kaum kolonis di Amerika,
mengumumkan Declaration of Independence
yang harus diakui oleh Inggris pada Perjanjian
Paris 1783. Latar belakang revolusi yang
dipimpin oleh George Washington ini adalah
....
(1) Pemberlakuan berbagai sistem pajak oleh
Inggris yang sangat memberatkan kaum
kolonis di Amerika
(2) Keinginan kaum kolonis di Amerika, untuk
bebas dari segala bentuk tekanan dari
penduduk asli
(3) Kaum kolonis di Amerika menuntut no
taxation without representation
(4) Kaum kolonis di Amerika ingin menjadi
bangsa besar yang paling berpengaruh
dalam lingkup ekonomi dan politik dunia
15. Tujuan pendirian Organization of Petrol
Exporting Countries (OPEC) pada tahun 1960
adalah ....
(1) Membagi minyak secara merata kepada
negara-negara anggotanya
(2) Mengatur pemasaran minyak bumi
(3) Mengelola pertambangan minyak di
negara-negara anggotanya
(4) Menetapkan harga minyak bumi secara
seragam
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EK ON OM I
Petunjuk A:

Petunjuk B:

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 16 sampai dengan nomor 22.

16. Menurut David Ricardo, tinggi rendahnya sewa tanah
ditentukan oleh perbedaan ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

letak tanah dari lokasi pasar
kemiringan tanah
kesuburan tanah
daerah
penggunaan tanah

Salah satu syarat kredit yang sulit dipenuhi oleh
pengusaha kecil biasanya adalah masalah angsuran
(collateral)

(D) Rp 1.250.000
(E) Rp 625.000

18. Jika barang Q dan Y bersifat substitusi, maka bila harga
barang ....
(A) Q naik maka harga barang Y turun
(B) Q naik maka jumlah barang Y yang diminta naik
(C) Q naik maka jumlah barang Y yang diminta
berkurang
(D) Q naik maka jumlah barang Q yang diminta
bertambah
(E) Q naik maka jumlah barang Q yang diminta tetap
19. Debt Equity Ratio (DER) suatu perusahaan adalah 0,8.
Jumlah utang saat ini adalah 40 juta rupiah. Berapakah
modal yang dimiliki oleh perusahaan?
(A) Rp 50 juta
(B) Rp 40 juta
(C) Rp 32 juta

(D) Rp 20 juta
(E) tidak dapat ditentukan

20. Jurnal untuk mengetahui adanya utang gaji adalah ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

debit beban usaha kredit kas
debit utang gaji kredit beban gaji
debit beban gaji kredit utang gaji
debit pendapatan, kredit utang gaji
debit utang gaji, kredit pendapatan

22. Berikut ini adalah kebijakan moneter, kecuali ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

peningkatan suku bunga
subsidi
pemberian kredit
jual SBI
penurunan cash ratio

hal: 4 dari 8 halaman

24. K enaik an harg a BBM di pasar duni a dapat
Menyebabkan tekanan pada APBN kita.
SEBAB
RAPBN harus disetujui oleh DPR untuk menjadi APBN
yang bisa dijalankan pemerintah.
25. Upaya untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran
dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan
devaluasi nilai tukar rupiah
SEBAB
Devaluasi nilai tukar rupiah mendorong peningkatan
ekspor dan penurunan impor.
26. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya
peranan peng us aha di dalam menc iptakan
pertumbuhan ekonomi,
SEBAB
Pengusaha merupakan golongan yang akan terus
menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam
kegiatan ekonomi.

Petunjuk C:

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 27 sampai dengan nomor 30.

27. Dalam pembelanjaan negara terdapat beberapa
pengeluaran rutin, antara lain ....
(1)
(2)
(3)
(4)

Bantuan proyek
Subsidi daerah otonom
Pembangunan Departemen
Bunga dan cicilan hutang

28. Alasan-alasan yang mendorong suatu negara
menerapkan kebijakan menghambat impor (import
barrier) adalah ....

21. Suatu pas ar deng an banyak produs en dan
memproduksi produk yang terdiferensiasi disebut
pasar ....
(A) monopoli
(D) persaingan monopolistik
(B) oligopoli
(E) kartel
(C) persaingan sempurna

23. Prinsip pemberian kredit yang sehat selalu berdasarkan
5C yaitu Character, Capacity, Collateral, Capital, dan
collusion
SEBAB

17. Pada tingkat pendapatan sebesar Rp 1.000.000,pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp
1.300.000,- ketika pendapatan meningkat menjadi Rp
1.250.000,- pengeluaran konsumsi rumah tangga juga
meningkat menjadi Rp 1.500.000,-. Berdasarkan
informasi tersebut, maka rumah tangga akan mencapai
break event point pada tingkat pendapatan sebesar
....
(A) Rp 2.550.000
(B) Rp 2.500.000
(C) Rp 1.400.000

dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 23 sampai dengan nomor 26.

(1)
(2)
(3)
(4)

mengatasi masalah pengangguran
menyukseskan usaha diversifikasi perekonomian
mengurangi defisit neraca pembayaran
melindungi industri yang baru berkembang

29. Barang Giffen merupakan ....
(1)
(2)
(3)
(4)

kasus khusus barang inferior
sama dengan kebutuhan pokok
jenis barang inferior yang paling jelek
salah satu barang normal

30. Diketahui fungsi TC = 20 Q2 + 40Q + 200. Jika
produksi sebesar 10 unit maka besarnya ....
(1) biaya totalnya 2400 (3) biaya per unit 240
(2) biaya tetap 200
(4) biaya batas 440
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GEOGRAFI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 31 sampai dengan nomor 37.
31. Di Indonesia, ditemukan berbagai macam
barang tambang. Tambang minyak bumi
ditemukan di Kalimantan Timur, gas alam di
Aceh, emas di Papua, dan sebagainya. Prinsip
yang digunakan geografi dalam mengkaji hal
tersebut adalah ....
(A) Deskripsi
(B) Korelasi
(C) Interelasi
(D) Distribusi
(E) Korologi
32. Saat berevolusi dan berotasi, posisi bumi selalu
miring 661/2o. Akibat posisi miring bumi ini
adalah terjadinya pergeseran posisi semu ....
(A) Bulan terhadap bumi
(B) bumi terhadap matahari
(C) Matahari terhadap bumi
(D) Bulan terhadap matahari
(E) Bumi dan bulan terhadap matahari
33. Penduduk provinsi x sebanyak 25 juta dan
terdapat kelahiran 500 ribu bayi. Pada wanita
kelompok umur 20-24 tahun yang berjumlah
100 ribu jiwa, terjadi kelahiran sebanyak 20 ribu
bayi. Berdasarkan data tersebut, ASBR untuk
kelompok umur wanita adalah ....
(A) 20
(B) 500
(C) 50
(D) 200
(E) 75
34. Jebakan minyak bumi yang ada di Indonesia
terbentuk pada cekungan geosinklin dan
tersebar di beberapa tempat. Daerah yang
memiliki potensi tambang minyak bumi adalah
....
(A) Bagian barat pulau Kalimantan dan bagian
barat pulau Sumatera
(B) Bagian se latan pulau Kalimantan dan
bagian selatan pulau Sulawesi
(C) Bagian selatan pulau Sulawesi dan bagian
selatan pulau Bali
(D) Bagian selatan pulau Lombok dan bagian
timur pulau Kalimantan
(E) Bagian utara pulau Jawa dan bagian timur
pulau Sumatera

35. Keuntungan penggunaan sk ala grafis
dibandingkan skala numerik/angka adalah .....
(A) Memudahkan penggambaran skala
(B) Mempercepat perhitungan skala
(C) Memudahkan pengubahan skala
(D) Memperindah tampilan peta
(E) Memudahkan proses konversi skala
36. Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG),
memasukkan data yang berupa data statistik,
peta, dan data numerik termasuk sistem ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Model
Proses
Output
Tekstual
Input

37. Dalam geografi, dikenal adanya konsep wilayah,
daerah, region, dan kawasan. Objek di bawah
ini yang tepat disebut kawasan adalah ....
(A) Dataran rendah
(B) Meander sungai
(C) Hutan lindung
(D) Laut dangkal
(E) Danau kawah

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 38 sampai dengan nomor 41.
38. Untuk memenuhi kebutuhan air minum,
penduduk kota dapat mengambil air dari dalam
tanah sesuai dengan kehendaknya.
SEBAB
Air tanah merupakan sumber daya alam yang
tersedia di dalam tanah secara melimpah tidak
terbatas.
39. Global warming dapat berdampak pada
terjadinya bencana banjir di kota-kota pantai
di seluruh dunia.
SEBAB
Banjir dapat ditanggulangi dengan cara
meningkatkan resapan air hujan ke dalam
tanah.
40. Panas bumi merupakan salah satu sumber energi
alternatif yang dapat digunakan se bagai
pembangkit tenaga listrik.
SEBAB

Website: www.quin.web.id, e-mail: belajar–yuk@hotmail.com

Di Pulau Jawa, banyak terdapat aktivitas
vulkanik sehingga memiliki potensi panas bumi
yang cukup besar.

hal: 5 dari 8 halaman

814

Tryout -4
SOS HUM

lebih cepat, lebih tepat, lebih cerdas

41. Peningkatan populasi ikan di laut, dapat
dideteksi melalui penginderaan jauh dengan
melihat adanya proses upwelling melalui analisis
temperatur permukaan air laut.
SEBAB
Temperatur air pada lokasi terjadinya upwelling
lebih rendah dibanding temperatur perairan di
sekitarnya.

Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 42 sampai dengan nomor 45.
42. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah
yang kompleks di bidang kependudukan, yaitu
....
(1) Jumlah yang terlalu besar
(2) Kualitas yang rendah
(3) Persebaran yang tidak merata
(4) Komposisi sex-ratio yang timpang
43. Urbanisasi di negara sedang berkembang yang
sudah melampaui daya dukung kota tampak
pada ....
(1) Banyaknya penduduk di sektor industri
(2) Banyaknya slum area
(3) Adanya heterogenitas fungsi bangunan
(4) Adanya involusi kota
44. Tujuan utama negara maju berinteraksi dengan
negara berkembang adalah ....
(1) Memperoleh bahan mentah
(2) Menanamkan investasi
(3) Memasarkan hasil industri
(4) Memperoleh tenaga kerja murah
45. Indikator yang digunakann UNESCO untuk
mengukur indeks pembangunan manusia
adalah ....
(1) Kesehatan
(2) Pendidikan tinggi
(3) Usia harapan hidup
(4) Standar hidup layak

hal: 6 dari 8 halaman
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SOSIOLOGI
Petunjuk A: dipergunakan dalam menjawab soal

Petunjuk B: dipergunakan dalam menjawab soal

nomor 46 sampai dengan nomor 50.

nomor 51 sampai dengan nomor 55.

46. Kelompok pengusaha dalam stratifikasi sosial
yang mendasar pada kriteria ekonomi
ditempatkan pada kelas ....
(A) Atas
(B) Bangsawan
(C) Menengah
(D) Bawah
(E) Wiraswasta

51. Tingkat mobilitas sosial suatu masyarakat
biasanya tergantung dari sistem kelas sosial yang
dianut oleh masyarakat yang bersangkutan,
SEBAB

47. Fenomena seorang remaja yang tidak bisa
menolak pengaruh teman kelompoknya dalam
sosiologi disebut ....
(A) Outgroup
(B) Primary group
(C) Informal group
(D) Peer group
(E) Friendship group
48. Ciri tahap positif dalam perkembangan
masyarakat yang dirumuskan oleh Auguste
Comte adalah ....
(A) Masyarakat sudah hidup harmonis berkat
kepemimpinan yang kuat
(B) Ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama
masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari
(C) Aktivitas kehidupan sosial-ekonomi
masyarakat sudah makmur
(D) Tata kehidupan masyarakat berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi
(E) Keamanan dan kesejahteraan masyarakat
sudah terjamin

Pada sistem kelas sosial tertutup, mobilitas sosial
warga masyarakat akan cenderung tinggi.
52. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang
dalam interaksinya dengan orang lain melalui
proses komunikasi yang intensif.
SEBAB
Belajar tentang perilaku menyimpang lebih
mudah terjadi di dalam kelompok-kelompok
yang intim atau akrab.
53. Revolusi adalah salah satu bentuk perubahan
sosial yang cepat dan dapat memengaruhi
sendi-sendi kehidupan masyarakat.
SEBAB
Revolusi yang diikuti kekerasan selain memakan
korban sosial yang cukup besar biasanya juga
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
membangun ketertiban sosial.
54. Asimilasi sebagai proses pembaharuan dapat
terjadi pada kelompok masy arakat yang
memiliki perbedaan vertikal dan horizontal.
SEBAB
Perbedaan etnik, ras, dan agama yang ada
dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan
disintegrasi sosial atau konflik.

49. Simpati yang muncul dalam proses interaksi
sosial bertujuan untuk ....
(A) Mengindentifikasi perilaku manusia
(B) Menyesu aikan diri dengan kebiasaan
masyarakat
(C) Menerima
pandangan
kelompok
masyarakat lain
(D) Menjadi sama dengan orang lain
(E) Memahami pihak lain sehingga dapat
bekerja sama

55. Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok atas,
biasanya dilakukan dengan cara kooperatif atau
koordinatif.
SEBAB
Sosialisasi otoriter yang dilakukan terhadap
anak-anak dan orang muda bertujuan untuk
membantu sikap disiplin yang tinggi.

50. Terjadinya bencana pada pengungsi yang
kehilangan kesempatan beraktualisasi dari
dalam kehidupan sehari-hari termasuk ....
(A) Bencana sosial
(B) Mobilitas sosial
(C) Gerakan sosial
(D) Migrasi sosial
(E) Diferensiasi sosial
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Petunjuk C: dipergunakan dalam menjawab soal
nomor 56 sampai dengan nomor 60.
56. Penghargaan terhadap kekuasaan, hak
istimewa, dan prestise seseorang yang diakui
masyarakat biasanya dipengaruhi oleh faktorfaktor ....
(1) Keanggotaan dalam kelompok sosial
(2) Perbedaan akses antar golongan
(3) Pemanfaatan sumber daya
(4) Karakteristik personal
57. Keberagaman kelompok etnis dalam suatu
masyarakat tidak selamanya bersifat permanen
dan dapat memudar karena ....
(1) Interaksi sosial
(2) Globalisasi
(3) Asimilasi
(4) Amalgamasi
58. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal
adalah ....
(1) Prestasi
(2) Askripsi
(3) Kecerdasan
(4) Keturunan
59. Meninggalkan pelajaran pada jam-jam sekolah
dan membuang sampah bukan di tempat yang
semestinya merupakan bagian dari perilaku
menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai
tindakan ....
(1) Antisosial
(2) Kriminal
(3) Asosial
(4) Nonconform
60. Modernisasi merupakan bagian dari proses
perubahan sosial yang dilakukan secara ....
(1) Terarah
(2) Terprogram
(3) Terencana
(4) Terprediksi

hal: 8 dari 8 halaman
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