
01. Revolusi industri mendorong sejumlah negara 
Eropa untuk menjadikan wilayah jajahannya 
sebagai pasar bagi hasil industrunya, sumber 
bahan mentah, tempat berinvestasi sekaligus 
mendapatkan tenaga murah. Praktik semacam 
ini disebut sebagai .... 

 
(A) imperalisme modern 
(B) globalisasi 
(C) kolonialisme klasik 
(D) neoliberalisme 
(E) kapitalisme 

 
02. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat    

belajar agama Buddha. Faktor yang membuat 
pusat belajar ini ramai dikunjungi antara lain 
karena …. 

 
(A) letaknya strategis di jalur lintasan       

pelayaran perdagangan  
(B) adanya promosi besar-besaran  
(C) kuatnya jaringan koneksi di keluarga 

kerajaan  
(D) pusat belajar di Sriwijaya merupakan 

satu-satunya saat itu  
(E) ekspansi militer Sriwijaya 

 
03. Serangan pasukan Jepang ke tanah Jawa      

disambut semangat dan sukacita sebagian 
penduduk di wilayah itu karena ….  

 
(A) keyakinan awal penduduk bahwa bangsa 

Jepang adalah ‘saudara tua’ 
(B) harapan akan dibebaskannya mereka  

dari belenggu penjajahan bangsa Eropa  
(C) tentara Jepang menyajikan musik, tarian, 

dan makanan khas Jepang  
(D) keramahan penduduk di tanah Jawa ter-

hadap siapa pun yang datang berkunjung  
(E) pasukan Jepang yang datang dengan 

damai tanpa kekerasan 
 

04. Sebagai dampak dekret Presiden 5 Juli 1959 
terhadap perpolitikan di Indonesia adalah …. 

 
(A) anggota kabinet berasal dari partai pen-

dukung pemerintah 
(B) penyelenggaraan pemilu untuk memilih 

Presiden dan anggota DPR  
(C) menetapkan manifesto politik sebagai 

garis besar haluan negara 
(D) pembubaran partai politik yang tidak 

sejalan dengan pemerintah  
(E) mengganti UUD 1945 dengan UUD 

sementara 
 
05. Sejarah berbeda dengan karya fiksi. Di dalam 

sejarah ada unsur .... 
 

(A) khayalan 
(B) imajinatif 
(C) fantasi 
(D) empiris 
(E) angan-angan 

 
06. Kjoenmodinger yang banyak ditemukan pada 

zaman batu tengah (Mesolitikum) adalah 
berupa .... 

 
(A) gua tempat tinggal 
(B) alat perkakas dari batu 
(C) tempat pemujaan di atas bukit 
(D) sampah dapur berupa kulit kerang 
(E) kapak batu yang mempunyai pegangan 

 
07. Fakta bahwa kebanyakan muslim di Indone-

sia dewasa ini menganut Mahzab Fiqih Syafi’i 
menjadi dasar bagi sebagian ahli untuk ber-
pendapat bahwa umat Islam di Indonesia 
berasal dari kawasan …. 

 
(A) Persia  
(B) Koromandel dan Malabar  
(C) Jazirah Arab  
(D) Bengal  
(E) semuanya benar 
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08. Selain menjadi anggota ASEAN, Indonesia 
menjadi salah satu negara yang ikut mendiri-
kan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang 
mewadahi kerjasama negara- negara Islam di 
dunia dengan alasan Indonesia ….  
(A) merupakan negara yang berdasarkan  

Islam  
(B) sangat dipengaruhi oleh negara-  

negara Arab  
(C) memiliki ikatan historis panjang dengan  

negara-negara Islam di kawasan Timur 
Tengah  

(D) ingin memperoleh keistimewaan dalam  
ibadah haji dan umrah  

(E) membutuhkan bantuan keuangan negara-
negara Arab 

 
09. Tujuan Suwardi Suryaningrat menulis brosur 

berjudul Als ik eens Nederlander was pada ta-
hun 1913 adalah ….   
(A) protes penjajahan Belanda di Indonesia  
(B) menuntut Belanda memberikan kemer-

dekaan kepada Indonesia  
(C) menuntut dihapuskannya pajak yang 

sangat menyengsarakan rakyat  
(D) proses pemungutan dana dan pajak un-

tuk pembangunan rumah-rumah pejabat 
Belanda  

(E) protes pemungutan dana untuk ulang  
tahun ke-100 bebasnya negeri Belanda 
dari jajahan Prancis 

 
10. Pola pembukaan lahan pertanian pada manu-

sia purba yang sudah bermukim dan berco-
cok tanam adalah ….  
(A) mengeringkan air tanah dan rawa-rawa  
(B) menebang pohon dan membakar  

semak  
(C) saling memperebutkan lahan yang bagus  
(D) menggemburkan tanah pada lahan yang 

masih keras  
(E) membuat parit-parit pengairan pada  

lahan yang hendak digarap 
 
 
 
 
 

11. Perbedaan Aufklarung atau Enlightment yang 
muncul di Prancis dengan yang berlangsung 
di Inggris adalah ….   
(A) di Inggris, para pemikir tidak mengakui 

Tuhan, sedangkan para pemikir di Pran-
cis masih dapat menerima 

(B) di Inggris, filsafat pencerahan hanya  
menjangkau kalangan atas, sedangkan di 
Prancis berkembang secara popular  

(C) di Inggris, Aufklarung merupakan gera-
kan kelompok proletar, sedangkan di 
Prancis adalah gerakan bangsawan  

(D) di Inggris, Aufklarung menyebabkan  
runtuhnya monarki, sedangkan di Pran-
cis tidak  

(E) semua jawaban salah 
 
12. Organisasi pemuda bersifat kedaerahan yang 

mendasari lahirnya Jong Java adalah .... 
 

(A) Pasundan 
(B) Rukun Jawa 
(C) Sekar Rukun 
(D) Rekso Rumekso 
(E) Tri Koro Dharmo 

 
13. Sejarah bersifat ideografis, artinya sejarah se-

lalu menggambarkan peristiwa yang bersifat  
.... 

 
(A) umum 
(B) unik 
(C) general 
(D) kejam 
(E) rapi 

 
14. Presiden Soekarno mengumandangkan Tri 

Komando Rakyat dengan tujuan untuk ….   
(A) meminta rakyat untuk siap dimobilisasi 

untuk mempertahankan kemerdekaan 
dan kesatuan tanah air dan bangsa  

(B) menolak pembentukan negara Federasi 
Malaysia yang terdiri atas Singapura, Sa-
bah, Sarawak, dan Brunei  

(C) mendukung perjuangan rakyat Kalimantan 
Utara yang ingin merdeka dari Malaysia  

(D) mendukung perjuangan rakyat Irian 
Barat yang ingin merdeka dari Belanda  

(E) membantu TKR dan laskar pejuang 
dalam pertempuran melawan agresi ten-
tara Belanda 
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15. Politik luar negeri Indonesia mengalami pe-
rubahan signifikan pada masa Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan baru 
memegang prinsip tidak mencari musuh, 
tetapi mencari kawan sebanyak-banyaknya 
(zero enemy and thousand friends) karena Indo-
nesia ….  
(A) mengalami banyak tekanan internasional 
(B) kembali berkonflik dengan Malaysia 
(C) Indonesia mengirimkan banyak Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) 
(D) perubahan politik global yang cepat dan 

sukar ditebak arahnya 
(E) Indonesia ingin bersikap menunggu dan 

melihat (wait and see) 
 
16. Setelah Malaka dikuasai Portugis melalui 

ekspansi militer pada 1511, muncul pusat-
pusat perdagangan baru yang tersebar di pe-
sisir utara Jawa, Sulawesi, dan Kepulauan 
Maluku  

 
SEBAB 

 
 Penguasaan atas Malaka tidak banyak men-

datangkan keuntungan, sehingga Portugis 
memilih untuk memusatkan aktivitasnya di 
Goa-India dengan membentuk Estado de In-
dia. 

 
17. Pada pertengahan abad ke-15. Lisboa 

berkembang menjadi pasar rempah-rempah 
di Eropa menggantikan Konstantinopel 

 
SEBAB 

 
 Portugal yang terletak di semenanjung Iberia 

memiliki temperatur yang lebih hangat bila 
dibanding dengan daerah lain di Eropa barat 
oleh karenanya cocok untuk budi daya tana-
man rempah. 

 
18. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani 

deklarasi Jakarta Accord  yang mengamanat-
kan kembalinya Indonesia menjadi anggota 
PBB  

SEBAB  
 Indonesia membutuhkan PBB dalam upaya 

melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. 
 

19. Pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah 
Republik Indonesia secara resmi meluncur-
kan Oeang Republik Indonesia (ORI) seba-
gai uang resmi Republik Indonesia untuk 
menggantikan uang-uang lain yang beredar 
pada saat yang sama  

 
SEBAB 

 
 Penerbitan Oeang Republik Indonesia tidak 

semata-mata untuk tujuan ekonomis dan 
moneter, yaitu sebagai alat pembayaran yang 
sah untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga 
memiliki tujuan politik yaitu sebagai simbol 
kemerdekaan Indonesia yang diakui ke-
beradaannya oleh dunia interenaslonal. 

 
20. Faktor utama runtuhnya pemerintahan Orde 

Baru adalah krisis moneter yang berkepan-
jangan 

 
SEBAB 

 
 Utang Indonesia menjadi membengkak se-

hingga negara Indonesia dinyatakan pailit 
atau bangkrut. 

 
 
21. Pasca sistem tanam paksa, di Hindia- 

Belanda diberlakukan sistem ekonomi Lib-
eral berupa ….  
(1) kesempatan seluas-luasnya kepada pihak 

swasta untuk berusaha  
(2) pemberlakukan undang-undang agraria  
(3) tanah Hindia-Belanda dimiliki oleh pe-

merintah Belanda dan penduduk  
(4) munculnya imperialisme dan kapitalisme 

modern 
 
22. Gerakan separatis yang muncul sebagai ben-

tuk penolakan dari pembubaran RIS dan 
kembali ke bentuk negara kesatuan 
(NKRI) .... 

 
(1) Republik Maluku Selatan 
(2) DI/TII Kartosuwiryo 
(3) peristiwa Andi Aziz 
(4) gerakan Kyai Somalungu 
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23. Demi membalas budi penduduk, pemerintah 
Belanda mendirikan sekolah sebagai upaya 
untuk ….  
(1) meningkatkan pengetahuan penduduk  
(2) memberikan pendidikan kepada anak-

anak usia sekolah  
(3) meningkatkan penduduk kesejahteraan  
(4) memperoleh tenaga kerja terdidik den-

gan biaya murah 
 

24. Pada masa Kabinet Sukiman, De Javasche 
Bank (DJB) dinasionalisasi menjadi Bank 
Indonesia yang kemudian difungsikan sebagai 
bank sentral dan bank sirkulasi. Program ini 
dapat dianggap sebagai kebijakan ekonomi 
yang strategis karena …. 

 
(1) mampu menurunkan biaya ekspor  
(2) menghapuskan utang Indonesia kepada 

Belanda  
(3) memperlancar pemberian kredit bagi 

pengusaha pribumi  
(4) menunjukkan bahwa pemerintah Indo-

nesia tidak terpengaruh inflasi 
 
25. Saat pemerintah bersama Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, Jusuf  Kalla berhasil 
menyelesaikan secara damai konflik bersen-
jata, yaitu …. 

 
(1) konflik Ambon 
(2) konflik Poso 
(3) konflik etnis Dayak-Madura 
(4) Gerakan Aceh Merdeka 
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