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PETUNJUK UMUM 
1.   Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan 

pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 
2.    Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 
3.   Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4.    Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan Jawaban. 
5.    Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6.    Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.    Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
8.   Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
9.    Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 

PILIHAN GANDA: 
1. Sumber sejarah berikut ini merupakan sumber tertulis, kecuali.... 

a.   relief d.   babad 
b.   dokumen                    e.    suratkabar 
c.    kronik 

2 Meneliti apakah sumber data yang ada merupakan sumber yang asli dan bukannya palsu adalah merupakan 
bagian dari langkah dalam penelitian sejarah,- yaitu... 
a.    historiograf d.    interpretasi akhir 
b.   interpretasi awal          e.    kritik intern 
c.    kritik ekstern 

3. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri berikut di bawah ini, kecuali... 
a.   menggunakan metode ilmiah ' 
b.   kronologis 
c.   merupakan hasil eksperimen  
d.   sistematis 
e.    objektif 

4. Tradisi folklore sebagai kebudayaan memiliki ciri-ciri pengenal sebagai berikut, kecuali...  
a.    biasanya anonim 



b.   pralogis 
c.    menjadimilikbersama  
d.   diturunkan secara lisan 
e.    sesuai dengan logika ilmu pengetahuan 

5. Rekaman tertulis tertua yang menunjukkan tradisi sejarah pada masyarakat yang sudah mengenal tulisan 
ditemukan di daerah .... 
a.    Bogor d.    Kutai 
b.   Gunung Padang       e.   Palas Pasemah 
c.    Cilincing 

6. Penggunaan alat seperti kapak genggam, alat dari tulang dan tanduk ataupun pebbles diperkirakan berasal dari 
jenis manusia purba.... 
a.    Meganthropus Palaeojavanicus  
b.   Pithecanthropus Robustus  
c.    Sinanthropus Pekinensis  
d.   Pithecanthropus Erectus  
e.    Homo Wajakensis 

7. Fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia dan pernah dianggap sebagai missing link dari teori 
evolusi Charles Darwin adalah jenis.... 
a.    Pilhecanthropus Robustus  
b.   Meganthropus Palaeojavanicus  
c.    Homo Wajakensis  
d.   Pithecanthropus Erectus  
e.    Homo Soloensis 

8. Adanya sekelompok orang yang melarikan diri dari India karena dikalahkan dalam perebutan kekuasaan di 
kerajaan dan kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia adalah teori yang menjelaskan masuknya agama Hindu, 
yang dikenal sebagai teori.... 
a.    arusbalik d.   brahmana 
b.   waisya                               e.    ksatria 
c.    asimilasi 

 
9.Contoh dan adanya akulturasi antara agama dan kebudayaan Budha dengan kebudayaan lokal Indonesia 

adalah dalam seni bangunan yang ditunjukkan pada bangunan .... 
a. candi Prambanan d. candi Dieng 
b. candi Mendut e. candi Jago 
c. candi Borobudur 

10. Persentuhan antara India dengan wilayah Nusantara didorong oleh berbagai faktor, salah satu faktor 
yang paling penting adalah .... 

a. banyak suku-suku bangsa di Nusantara yang memiliki tradisi bahari  
b. suku-suku bangsa yang bermukim di pesisir sesungguhnya adalah perantau  
c. adanya angin musim barat dan timur yang men- dorong timbulnya pelayaran  
d. timbulnya hubungan dagang antara Cina dengan India melalui jalur pelayaran  
e.  timbulnya gangguan keamanan pada rule darat jalur perdagangan antara Cina dengan India 

11. Saluran dalam penyebaran Islam yang paling banyak digunakan adalah saluran.... 
a. pernikahan d. tasawuf 
b.kesenian                         e. perdagangan 
c. pendidikan  

12. Proses penyebaran Islam secara intensif mulai abad ke 15 menimbulkan perpaduan budaya, antara budaya 
asli dan budaya yang dibawa Islam.'Salah satu contohnya dalam seni bangunan ditunjukkan dalam gambar 
berikut ini, yang menunjukkan menara dari mesjid....  
a. Jogyakarta  
b. Demak  
c. Kudus 



d.   Purworejo  
e.    Gresik 

 
13. Sebagai akibat merkantilisme maka muncullah kolonialisme, yang di Indonesia terjadinya 

ditandai dengan peristiwa...  
a.    runtuhnya kerajaan Majapahit  
b.   jatuhnya Malaka ke tangan Portugis  
c.    kedatangan armada Portugis di Maluku  
d.   pertemuan armada Portugis dan Spanyol di Halmahera  
e.    pendaratan Cornelis de Houtman di Banten 

14. Perluasan aktivitas ekonomi pemerintah kolonial dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara induk 
ditandai dengan kebijakan....  
a.    politiketis  
b.    politik ekonomi liberal  
c.    culturstelsel  
d.   landreform tanah  
e.    penyerahan wajibdanrodi 

t 
15. Ditetapkannya kebijakan sistem tanam paksa sebagai gagasan dari Johanes van den Bosch dan secara 

umum diterapkan di Pulau Jawa dilatarbelakangi oleh berikut dibawah ini, kecuali.... 
a.    pemisahan diri dari Belgia tahun 1830 
b.   peperangan melawan Diponegoro 
c;    tersendatnya pelaksanaan sistem pajak tanah 
d.   sistem perdagangan yang tidak berjalan sepenutt nya  
e.    beban hutang yang ditinggalkan VOC 

16. Perubahan sistem perekonomian di negeri induk terjai pada dibawah ini, kecuali.... 
a.    pemisahan diri dari Belgia tahun 1830 
b.   peperangan melawan Diponegoro 
c.    tersendatnya pelaksanaan sistem pajak tanah 
d.   sistem perdagangan yang tidak berjalan sepenutt nya  
e.    beban hutang yang ditinggalkan VOC 

16. Perubahan sistem perekonomian di negeri induk terjai pada tahun 1850 yang ditandai dengan liberalisasij 
ekonomi. Perubahan ini dipengaruhi oleh meluasnyif liberalisme yang diinspirasikan oleh.... 
a.    revolusi industri dan revolusi Perancis  
b.    pembentukan Republik Perancis menggantikan sistem monarki dinasti Bourbon  
c.    penemuan-penemuan teknologi dan industri di Inggeris  
d.   pembukaan Terusan Suez oleh Ferdinand di Lesseps  
e.    pembulatan kekuasaan Inggeris di India 

17. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan sistem tanam paksa dan politik ekonomi liberal bagi rakyat 
Indonesia....  
a. rakyat pribumi mengenal ekonomi uang dan berperan serta dalam proses ekonomi dan 

           industrialisasi  
b. timbulnya golongan baru dalam masyarakat berdasarkan spesialisasi dan diferensiasi dalam bidang 
      ekonomie.     
c. merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat dan menguatnya struktur masyarakat yang feodalistis 
d.  eksploitasi ekonomi secara besar-besaran telah melemahkan sendi ekonomi, sosial dan budaya 
     masyarakat  
e. munculnya kelompok baru yang bersifat lebih intelek dalam masyarakat 

18. Kebijakan politik etis melalui edukasi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat pribumi. Dampak yang 
paling penting ialah... 
a.    mehggerakkan desentralisasi pemerintahan  
b.    munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat pribumi 
c.    penghapusan stratifikasi sosial dalam masyarakat  
d.    mempercepat program industrialisasi di Pulau Jawa  



e.    tersedianya pegawai pribumi yang terdidik guna keperluan pemerintahan kolonial 

19. Dalam perjuangannya berbagai organisasi pergerakan nasional menempuh caranya sendiri sehingga bersifat 
moderat atau radikal. Semboyan Indie voor Indiers menjadikannya organisasi yang bersifat 
nasionalisme radikal dan diwaspadai oleh pemerintah kolonial. Organisasi tersebut adalah.... 
a.    Indische Partij d.    Jong Java 
b.   TriKoroDarmo              e.    Partai Nasional Indonesia 
c.    Sarekat Islam 

20. Gambar yang ditunjukkan dalam soal ini menunjukkan foto tokoh dari salah satu organisasi pergerakan 
nasional yang dianggap penting dalam sejarah Indonesia. Tokoh 
yang duduk di bagian tengah adalah ... 
a.   Tjipto Mangunkusumo 
b.   E.F.E Douwes Dekker 
c.   Suwardi Surjaningrat 
d.   Iwa Kusumasumantri 
e.   Mohammad Hatta 

21. Perubahan sikap menjadi nonkooperasi dan bercita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui 
pergerakan nasional diilhami dan dipengaruhi oleh manifesto (pernyataan) yang dikeluarkan pada 
tahun 1925.... 
a.   Taman Siswa 
b.   Indische Partij 
c.   Partai Indonesia Raya 
d.   Perhimpunan Indonesia 
e.   Partai Nasional Indonesia 

22. Keputusan Kongres Pemuda II yang diambil pada bulan Oktober 1928 bersifatpentingoleh karena...  
a. gerakan pemuda bersifat radikal dan revolusioner  
b. kaum pemuda menjadi pelopor dalam pergerakan nasional  
c. menghapuskan organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan  

     d. munculnya kesadaran bersatu yang dipelopori kaum pemuda  
e. melebur semua perbedaan untuk mencapai Indonesia merdeka 

23. Motifutama yang mendasaripendudukanmiliterJepang atas Indonesia adalah berupa ... 
a.    membentuk persemakmuran Asia Timur Raya yang dipimpin Jepang  
b.   membebaskan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Barat  
c.   sikap superior karena asal usul dan hak istimewa Jepang 
d.   kebutuhan bahan baku bagi industri Jepang  
e.    perlunya ruangan hidup yang lebih luas 

24. Dalam rangka menegakkan kekuasaannya di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan berbagai 
kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di bidang politik adalah...  
a.    mewajibkan penggunaan bahasa Jepang  
b.   melarang penerbitan pers yang menggunakan bahasa Indonesia  
c.    melarang keberadaan organisas yang tidak sehaluan dengan Jepang  
d.    menangkap para pemimpin pergerakan nasional dan menjatuhkan vonis diasingkan  
e.    membentuk pemerintahan militer di daerah-daerah di bawah komando angkatan darat 

25. Berikut di bawah ini merupakan sisi positif dari pendudukan militer Jepang di Indonesia, kecuali... 
a.    pengerahan tenaga manusia yang berlebihan  
b.   meiuasnya penggunaan bahasa Indonesia  
c.    menebalnyarasapatriotismerakyat 
d.   terbukanya isolasi daerah pedesaan  
e.    keikutsertaan dalam pemerintahan 

26. Kedatangan kembali Belanda di Indonesia sesudah Perang Dunia II diikuti dengan penyelenggaraan 
Konferensi Malino, Pangkalpinang dan Denpasar oleh Belanda selama kurun waktu 1946 - 1948. Tujuan 
dari penyelenggaraan ketiga konferensi tersebut adalah ....  
a. pembentukan kerjasama ekonomi untuk memulihkan perekonomian Indonesia  



b.   merumuskan berbagai program kerjasama antara Indonesia dengan Belanda  
c.    menemukan format yang sesuai bagi pembangunan Indonesia pasca PDII  
d.   untuk pemecahan secara damai konflik antara Indonesia dengan Belanda  
e.   pembentukan berbagai negara bagian guna menguasai kembali Indonesia 

27. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949 tidak dapat dilepaskan dari 
serangkaian peristiwa yang mengawalinya, yaitu...  
a. agresi militer II Belanda, Konferensi New Delhi, pembentukan UNCI, perundingan Roem Royen dan 

KMB 
b. agresi mi/iter II Belanda, Konferensi Malino, perundingan Roem Royen dan KMB  
c.  agresi militer II Belanda, Konferensi Pangkalpinang, pembentukan UNCI dan perundingan Roem Royen  
d. Konferensi Denpasar, agresi militer II Belanda, Konferensi New Delhi, pembentukan UNCI dan      

KMB  
e. Konferensi Malino, agresi militer II Belanda, Konferensi New Delhi, perundingan Roem Royen dan 

KMB 

28. Dalam rangka pembangunan ekonomi selepas konflik dengan Belanda dicanangkan program gerakan 
benteng. Program ini mengalami kegagalan disebabkan oleh karena.... 
a.    penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan  
b.   pengembalian kredit yang tersendat  
c.    ketidaksiapanpengusaha pribumi  
d    adanya defisit anggaran belanja  
e.    angka inflasi yang cukup tinggi 

29. Ketidakseimbangan keuangan antara pusat dengan daerah serta kekhawatiran akan meiuasnya 
pengaruh komunisme merupakan salah satu penyebab munculnya gerakan separatis.... 
a.  APRA d. PRRI 
b. AndiAzis                      e. Kahar Muzakkar 
c. DJ/ra 

30. Ekonomi Terpimpin yang dilaksanakan pada periode pemerintahan presidensil pada tahun 1959 
sampai dengan 1966, pada hakekatnya adalah sistem ekonomi … 
a. sosiaJismedemokrasi 
b. kapitalisme modern 
c. pasar bebas 
d.   sosiaJisme liberal  
e.   sosialisme 

31. Cita-cita pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung adalah...  
a.    membebaskan bangsa-bangsa di Asia Afrika dari penjajahan bangsa-bangsa Barat  
b.   membentuk persekutuan militer untuk menjaga keamanan Asia Afrika  
c.    mengangkat derajat dan martabat bangsa-bangsa di Asia Afrika  
d.   membentuk persekutuan untuk menghadapi imperialisme Barat  
e.    mewu.judkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika 

32. Melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pemimpin era Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi 
oleh … 
a. upaya pembebasan Irian Barat 
b. kebijakanGanyang Malaysia 
c. keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB 
d. perebutan kekuasaan dalam peristiwa G 30 S 
e. pembentukan Conefo 

33. Berkurangnya kekuasaan sebagai bentuk melemahnya kepemimpinan Presiden Soekarno ditandai 
dengan peristiwa... 
a. pembubaran kabinet 100 menteri  
b. demonstrasi Tritura  
c. dikeluarkannya Supersemar  
d. pembentukan presidium kabinet  



e. penyelenggaraanSIMPRS1967 
34. ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai wadah kerjasama, bertujuan...  

a. menghindari persaingan yang tidak sehat antara negara-negara di kawasan Asia Afrika  
b. mencegah intervensi Jepang di bidang ekonomi  
c. mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan stabilitas regional di kawasan AsiaTenggara  
d. membendung meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara  
e. menghindari ketergantungan Asia Tenggara terhadap dominasi Amerika Serikat 

35. Kelahiran organisasi regional ASEAN ditandai dengan dikeluarkannya sebuah deklarasi, yang 
ditandatangani oleh, kecuali... 

 a. Tun Abdul Razak       
 b. Adam Malik Ferdinand 
 c. Marcos 
 d. Thanat Khoman 
 e. S. Rajaratnam 
37. Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang politik adalah penyederhanaan partai politik, 

PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba pada tahun I 1973 menjelma menjadi.... 
a.    Partai Persatuan Pembangunan 
b.   Partai Nasional Indonesia 
c.    Golongan Karya 
d.   Partai Demokrasi Indonesia 
e.    Partai Murba 

38. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang digagas oleh Australia pada dasarnya adalah organisasi 
kerjasama ekonomi untuk.... 
a.    mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi-perdagangan 
b.   dukungan dan kerjasama bagi negara-negara berkembang 
c.    pembangunan infrastruktur ekonomi di negara-negara Asia dan Pasifik Selatan 
d.   menyeragamkan tarif dasar dan bea masuk impor 
e.    kerjasama layanan kredit dan perbankan untuk negara berkembang 

39. Salah satu faktor yang mendorong munculnya krisis politik yang akhirnya menyebabkan jatuhnya 
pemerintahan Orde Baru adalah...  
a.    organisasi-organisasi masyarakat tidak boleh bergerak di bidang politik 
b.   pembangunan ekonomi bersifat pulau Jawa sentris  
c.    partai politik yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya 
d.   penyelenggaraan pemilu yang diwarnai kecurangan  
e.    pengekangan atas kebebasan pers yang dilakukan oleh Deppen 

40. Pada masa pemerintahan Orde Baru tentara betul-betul melaksanakan konsep dwifungsinya, yaitu 
sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Konsep dwifungsi ini untuk 
pertama kalinya dicetuskan pada tahun 1957 dengan nama "Jalan Tengah"oleh.... 
a. T.BSimatupang  d. GatotSubroto 
b. AhmadYani e. A.HNasution 
c. Soedirman 

41. Berikut di bawah ini faktor-faktor yang mendorong timbulnya gerakan reformasi, kecuali.... 
a.    pengelolaan ekonomi yang salah arah  
b.   haluan politik luar negeri yang melenceng  
c.    adanya ketimpangan-ketimpangan di bidang hukum dan ekonomi  
d.   penyelenggaraan   politik   yang   memasung kebebasan  
e.    meluasnya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme 

42. Salah satu faktor yang mendorong timbulnya Perang Dingin sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 
1991 adalah... 
a.    perlombaan senj ata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet  
b.    gagasan Revolusi Bolshevik yang akan diekspor ke seluruh dunia  
c.   perluasan kekuasaan dan pengaruh politik Uni Soviet ke Eropa Timur  



d.   penemuan dan penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet  
e.   kekhawatiran akan timbulnya perang dunia berikutnya karena perbedaan ideologi 

43. Hakekat perang dingin adalah perang ideologi dan sistem ekonomi terselubung antara pihak...  
a.   sosialisme liberal blok Barat melawan sosialisme demokrasi blok Timur  
b.  kapitalisme blok Barat melawan komunisme blok Timur 
c. sekularisme blok Barat meJawan sekularisme blok Timur e.   
e. totaliterianisme blok Barat melawan demokrasi blok Timur 

44. Terbentuknya Gerakan Non Blok yang ditandai konferensi tingkat tingginya yang pertama tahun 1961 
dilatarbelakangi oleh ...  
a.    tidak harmonisnya hubungan kerjasama negara- negara yang sedang berkembang dengan negara 
maju  
b.   adanya kemiskinan yang dihadapi negara-negara Selatan  
c.    sebagai konsekuehsi dari konstelasi dari politik dunia pasca Perang Dunia II  
d.   meningkatnya ketegangan antara blok Barat dan blok Timur  
e.   adanya ketegangan antara negara-negara Asia- Afrika 

45. Peristiwa yang menandai dimulainya Perang Dingin antara dua kekuatan ideologi dunia adalah....  
a.   pembentukan North Atlantic Treaty Organization  
b.   pemasangan rudal antar benua Uni Soviet di Kuba  
c.    gerakan tentara Korea Utara melintasi garis 38° LU  

    d.   pembentukan pemerintahan komunisme di Yugoslavia  
e.    blokade kota Berlin oleh Uni Soviet 

46. Pembentukan pemerintahan komunis di Cina pada tahun 1949 dapat dianggap sebagai perluasan Perang Dingin. 
Pemerintahan tersebut komunis dibentuk oleh... 
a.   ZhouEnLai d. DengXiaoping 
b.   Mao Zedong                e. Chiang Kai Shek 
c.   Hu Jintao 

47. Kemenangan Uni Soviet dalam perlombaan penerbangan ruang angkasa melawan Amerika Serikat sebagai 
bagian dari Perang Dingin ditandai dengan peristiwa...  
a.   pembangunan kosmodrom di Baikonur  
b.   pembangunan stasiun ruang angkasa Soyuz  
c.   pendaratan Neil Armstrong di bulan  
d.   penerbangan Vostok yang diawaki Yuri Gagarin  
e.  pengiriman kosmonot Valentina Tereshkova ke orbit bumi 

48. Faklor utama yang mendorong diakhirinya Perang Dingin yang telah berlangsung sejak tahun 1949 adalah 
berupa… 

a.    perebutan kekuasaan di Uni Soviet pada Agustus 1991  
b.   kebijakan glasnost dan perestroika oleh Mikhail Gorbachev  
c.    pembentukan organisasi serikat buruh independen di Polandia 
d.   reunifikasi Jerman pada tahun 1989  
e.   pemisahan diri sejumlah republik dari Uni Soviet 

49. Globalisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan lagi pada abad 21, akan tetapi globalisasi memiliki 
sisi buruk, sebagaimana di bawah ini, kecuali...  
a.    menghambat pertumbuhan sektor industri  
b.   meningkatkan pendapatan masyarakat  
c.    memperburuk neraca pembayaran  
d.   sektor keuangan semakin tidak stabil  
e.   memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

50. Berakhimya Perang Dingin menimbulkan pula perubahan di Afrika yang ditandai dengan diakhirinya 
politik apartheid. Tokoh utama dari diakhirinya apartheid adalah… 
a. Cecil Rhodes dan Thabo Mbeki 
b. Nelson Mandela dan Jan Smuts 
c. F.W de Klerk dan Thabo Mbeki 
d. Nelson Mandela dan F.W de Klerk 



e. Jan Smuts dan Cecil Rhodes 
 

PEMBAHASAN DAN JAWABAN 
UJIAN SEKOLAH (US) SMA/MA SEJARAH 

TAHUN PELAJAR AN 2006/2007 

 
1.   Adalah gambar atau tulisan dari batu dengan permuka-annya yang menonjol. 

Jawaban: A 

2.   Merupakan sumber asli dalam penulisan sejarah. 
Jawaban:C 

3.   Ilmu pengetahuan dengan menggunakan beberapa pendekatan. 
Jawaban: C 

4.    Folklore adalah cerita rakyat yang diturunkan secara turun temurun. 
Jawaban:E 

5.   Kut'ai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang menandakan bangsa Indonesia sudah 
mengenal tulisan. 

Jawaban: D 

6.    Manusia pertama yang ditemukan dengan pembuatan alat-alat yang masih kasar. 
Jawaban:D 

7.   Fosil manusia purba pertama. 
Jawaban:D 

8.   Diawali melalui perdagangan kemudian ada yang menetap. 
                                                                                                                                                                            Jawaban: E 

9.    Sebagai salah satu yang menandakan adanya percampuran antara agama dan kebudayaan. 
Jawaban:E 

10. Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut. 
Jawaban: A 

11. Pertama kali bangsa Indonesia berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain melalui jalur 
perdagangan, bersamaan dengan perdagangan masuk pula agama Islam dan berkembang pesat di 
Indonesia pada abad ke-13. 

Jawaban:E 

12. Salah satu peninggalan Islam yang masih ada sampai sekarang. 
                                                                                                                                                                       Jawaban: C 

13. Tahun 1511 Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara berhasil dikuasai oleh Portugis. 
Jawaban: B 

14. Rakyat Indonesia dipaksa menanam tanaman eksport untuk meningkatkan pendapatan pemerintah 
kolonial. 

                                                                                                                                                                           Jawaban: C 

15. Kas negeri Belanda kosong akibat perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. 
Jawaban: D 

16. Rev. Industri: penggunaan mesin lebih banyak da tenaga manusia. Rev. Perancis: munculnya ide republik. 
 
17. Rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan akibat tanam paksa                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    Jawaban: C 



18. Mendorong timbulnya pergerakan nasional Indon yang ditandai dengan berdirinya organisasi modernBu Utomo. 
                                                                                                                                                                                     Jawaban:B 
19. Indische Party merupakan partai politik pertama c tujuan Indonesia merdeka. 

Jawaban:A 
20. Salah satu tokoh yang memiliki peranan penting ] masa pergerakan nasional Indonesia. 

Jawaban:B 
21. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908di| Negeri Belanda.: 

Jawaban: D 
22. Persatuan dan kesatuan menjadi faktor penting dalam | menghadapi kolonialisme-imperialisme Belanda. 

Jawaban: D  
23. Akbiat industrialisasi di Jepang mendorong Jepang melakukan ekspansionisme. 

Jawaban: D 

24. Jepang membekukan organisasi pergerakan Nasional kecuali yang bersifat keagamaan. 
Jawaban: C 

25. Kebutuhan akan tenaga manusia untuk dilatih kemiliteran dan kerja paksa untuk kepentingan 
perang Jepang, perang Asia Timur Raya. 

Jawaban: A 
26. Dengan politik devide et impera Belanda ingin menguasai Indonesia selama-lamanya. 

Jawaban: E 
27. Peristiwa-peristiwa tersebut menj adi bagian perlawanan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. 

Jawaban: A 
28. Kemudahan memperoleh kredit disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. 

Jawaban: C 
29. Pemberontakan yang mengganggu stabilititas NKRI. 

Jawaban:D 

30. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Jawaban:E 

31. Imperialisme-kolonialisme harus dihapuskan, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. 
Jawaban: C 

32. Peristiwa G30S pada akhirnya menumbangkan kekuasaan Presiden Soekarno. 
Jawaban:D 

33. Surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk menciptakan keamanan. 
Jawaban: C 

34. Menciptakan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial/ budaya. 
Jawaban: C 

35. Ferdinand Marcos adalah Presiden PhiJipina bukan salah satu pelopor pendirian ASEAN. 
Jawaban: C 

36. Mengembangkan dan meningkatkan lahan dan produksi pertanian khususnya. 
Jawaban: C 

37. PDIgabungan dari beberapapartai yang berbedapaham. 
Jawaban:D 

38. Liberalisasi perdagangan Asia-Pasifik. 
Jawaban: A 

39. Ditandai dengan krisis moneter yang menyebabkan krisis politik. 
Jawaban: C 



40. … 

Jawaban:E 

41. Adanya ketidakadilan dalam semua bidang politik, ekonomi, sosial/budaya. 
Jawaban :B 

42 Munculnya dua negara adikuasa yaitu AS dan US. 
Jawaban: C 

43. Perang ideologi antara kapitalisme dan komunisme. 
Jawaban:B 

44. GNB tidak memihak blok barat dan blok timur. 
Jawaban: D 

45. Jerman terbagi 2 yaitu Jerman Barat (AS) dan Jerman Timur (US). 
Jawaban:E 

46. Mao Zedong adalah pemimpin komunis pertama di Cina. 
Jawaban: B 

47. Perang dingin antara AS-US menciptakan persaingan dalam semua bidang. 
Jawaban:D 

48. Adalah pembaharuan yang dilakukan oleh M. Gorbachev yang pada akhirnya Uni Sovyet runtuh pada 
tahun 1991, maka di dunia terjadi Globalisasi 

Jawaban:B 

49. Seluruh dunia akan didorong dalam satu sistem ekonomi yaitu kapitalisme. 
Jawaban:A 

50. Nelson Mandela adalah pejuang kulit hitam di Afrika Selatan yang menuntut dihapuskannya politik 
apartheid. Setelah pertama Afsel. FW de Klerk presiden terakhir Afrika Selatan. 

Jawaban:D 
 


