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01. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam 
penelitian sejarah karena …. 

 
(A) pelaku sejarah adalah orang yang terlibat 

langsung dalam peristiwa sejarah 
(B) kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-

satunya sumber primer dalam penelitian 
sejarah  

(C) pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan 
perannya dalam sejarah 

(D) ingatan pelaku sejarah mengenai 
peristiwa yang dialami selalu benar 

(E) pelaku sejarah merupakan satu-satunya 
informan dalam penelitian sejarah 

 
02. Tujuan utama Ekspedisi Pamalayu yang     

dilakukan oleh Raja Kertanegara pada tahun 
1275-1286 adalah …. 

 
(A) memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan 

Singhasari 
(B) menca r i  seku tu  yang  dapa t              

membendung  serbuan Mongol 
(C) menaklukkan Kerajaan Sriwijaya 
(D) menunjukkan kekuasaan Kerajaan     

Sriwijaya 
(E) menjaga Selat Malaka 

 
03. Dampak negatif  sistem sewa tanah pada 

masa pemerintahan Gubernur Jenderal   
H.W. Daendels (1808-1811) adalah …. 

 
(A) dikuasainya sebagian besar tanah di   

Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina 
(B) munculnya kesewenang-wenangan tuan 

tanah swasta terhadap rakyat 
(C) dikuasainya perekonomian Indonesia 

oleh swasta Belanda dan Cina  
(D) ditariknya Daendels kembali ke Belanda 

dan digantikan oleh Jansen 
(E) terjadinya perlawanan besar-besaran 

oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels 
 

04. Salah satu faktor yang mendorong peme-
rintah pendudukan Jepang membubarkan     
Poetera dan mendirikan Jawa Hokokai adalah 
…. 

 
(A) para pemimpin bangsa Indonesia       

memanfaatkan Poe te ra  untuk          
mendorong munculnya rasa kebangsaan 

(B) para pemimpin Poetera tidak mau     
melakukan Seikerei 

(C) organisasi Poetera dianggap sebagai  
lambang seluruh aliran pergerakan     
nasional  

(D) para pemimpin Poetera menjalin kerja 
sama dengan kelompok Islam 

(E) para pemimpin Poetera tidak mampu 
menjalankan tugasnya 

 
05. Pemerintah Kabinet Ali Satroamidjojo II 

didukung oleh tiga partai besar pemenang 
pemilu 1955,  yaitu …. 

 
(A) NU, Muhammadiyah, dan PKI 
(B) PNI, Masyumi, dan Muhammadiyah 
(C) PNI, Masyumi, dan NU 
(D) PNI, Parkindo, dan Masyumi 
(E) Masyumi, Gerindo, dan PKI 

 
06. Kegagalan pelaksanaan Pola Pembangunan 

Berencana Tahap I (1961-1969) pada masa 
Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh …. 

 
(A) terjadinya krisis kepemimpinan  
(B) terjadinya krisis pangan 
(C) d i laksanakannya  proyek -proyek        

mercusuar 
(D) tidak tersedianya sumber daya manusia 
(E) terjadinya kenaikan harga bahan pokok 

 
07. Faktor utama penolakan pertanggung-     

jawaban Presiden B.J. Habibie pada Sidang 
Umum MPR tahun 1999 adalah masalah …. 

 
(A) korupsi 
(B) Timor Timur 
(C) pemilu 
(D) Dwi Fungsi ABRI 
(E) ekonomi 
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08. Salah satu warisan Peradaban Mesopotamia 
yang sekarang menjadi salah satu busana khas 
masyarakat di Timur Tengah adalah …. 

 
(A) abaya 
(B) kaftan 
(C) gamis 
(D) niqab  
(E) thobe  

 
09. Upaya Presiden Truman dalam memulihkan 

ekonomi dan membendung penyebaran   
pengaruh komunis di Asia dilakukan dengan 
program …. 

 
(A) Grand in Aid 
(B) Marshal Plan 
(C) Four Point Program for the Economic        

Development in Asia 
(D) Truman Doctrine 
(E) Colombo plan 

 
10. Nekara terbesar di Asia Tenggara ditemukan 

di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. 
 

SEBAB 
 
 Nekara digunakan sebagai mas kawin dalam 

tradisi upacara penikahan. 
 
11. Agama Islam mudah diterima oleh masyara-

kat Jawa karena bisa beradaptasi dengan   
budaya lokal. 

 
SEBAB 

 
 Para wali menggunakan kesenian lokal      

sebagai media penyebaran Islam di tanah 
Jawa. 

 
12. Ditangkapnya Soekarno pada Desember 

1929 oleh pemerintah Belanda berdampak 
pada pembubaran organisasi Partai Nasional 
Indonesia (PNI). 

 
SEBAB 

 
 Soekarno tidak menginginkan Partai         

Nasional Indonesia (PNI) tetap berdiri saat 
dia sedang berada dalam tahanan Belanda. 

 

13. Tujuan dilakukannya fusi partai politik oleh 
pemerintahan Orde Baru tahun 1973 adalah 
…. 

 
(1) menyederhanakan sistem kepartaian 
(2) mengurangi konflik ideologis 
(3) menghindari kelemahan sistem multi- 

partai 
(4) membuat partai-partai lebih kuat dan 

mandiri 
 
14. Pada awal pendirian ASEAN, beberapa     

negara di kawasan Asia Tenggara ini meragu-
kan efektivitas organisasi regional di kawasan 
ini. Negara yang paling gigih mengupayakan 
berdirinya ASEAN adalah …. 

 
(1)  Singapura 
(2) Malaysia 
(3) Thailand 
(4) Indonesia  

 
15. Faktor pendorong dilakukannya penjelajahan 

samudera oleh bangsa-bangsa Eropa pada 
abad XV adalah …. 

 
(1) semangat reconguesta 
(2) buku Imago Mundi 
(3) teori Heliocentris 
(4) semangat chauvinisme 
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