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PRAKATA

Buku Bank soal dan pembahasan ujian
komprehensif Pendidikan sejarah ini adalah kumpulan
soal mengenai ilmu sejarah tidak hanya soal saja yang
ada didalamnya tetapi dilengkapi oleh pembahasanpembahasan atau informasi mengenai sejarah itu
sendiri terkait mengenai soal-soal sejarah yang ada
didalamnya. Kumpulan 100 soal atau bank soal ini
memberikan informasi jelas dan ringkas mengenai
informasi pendidikan sejarah. Pembaca juga dapat
melihat jawaban langsung dari soal yang di tuliskan
didalamnya. Dapat dibilang kumpulan soal ini sudah
kompleks dengan berbagai sandingan pembahasan dan
jawaban di dalamnya.
Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman tim
penulis dalam merangkai sebuah soal dalam beberapa
tahun terakhir sampai saat ini. Buku 100 soal ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para
siswa dan juga pembuat soal sehingga proses belajar
dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Buku 100
soal ini juga diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan
wawasan yang lebih luas mengenai sejarah serta
bersemangat dalam belajar atau mengembangkan soal
nantinya. Tim penulis buku panduan ini menyadari
bawah masih banyak terdapat kekurangan dalam
penulisan. Oleh karena itu, segala kritik membangun,
saran, maupun pertanyaan untuk mengembangkan
v

panduan ini akan diterima dengan baik. Saran yang
konstruktif sangat kami butuhkan untuk mengembangkan buku panduan ini dengan lebih baik lagi.

Deli Serdang, November 2020
Penulis,
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Bank Soal dan Pembahasan Ujian
Komprehensif
Jurusan
Pendidikan
Sejarah.
1. Salah satu ciri perubahan dalam kehidupan
masyarakat prasejarah adalah kemampuannya
membuat bangunan...
A. Candi
B. Istana raja
C. Punden berundak
D. Menara pandang

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Punden berundak yaitu bangunan pemujaan yang
tersusun bertingkat-tingkat.
2. Salah satu wujud peninggalan budaya masyarakat
prasejarah di Sulawesi Selatan adalah peninggalan
di gua Leang Patta dalam bentuk...
A. Kubur batu
B. Sampah dapur
C. Bangunan ibadat
D. Lukisan dinding gua
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Jawaban: D.
Pembahasan Soal:
Dikenal kebudayaan flake din daerah Toba
(Sulawesi Selatan). Pendukung kebudayaan Toala
ini bertempat tinggal di gua-gua atau celah-celah
batu karang. Kebudayaan yang demikian ini
disebut abris sous roche. Mereka sudah mengenal
cara-cara
memelihara
mayat.
Kepercayaan
totemisme juga telah dikenal berupa lukisanlukisan pada gua-gua.
3. Ditemukan oleh Von Koenigwald tahun 1936 dan
1941 berupa tulang rahang bawah dan atas, serta
geraham. Daerah temuannya Sangiran. Fosil
manusia purba tersebut berjenis...
A. Homo Sapiens
B. Megantropus Paleojavanicus
C. Pithecantropus Erectus
D. Pithecantropus Robustus

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Jenis Megantropus Paleojavanicus diperkirakan
hidup 2 juta tahun yang lalu pada lapisan Plestosen
yang paling bawah, yakni pada lapisan jetis. Masa
kehidupan dilapisan ini, dimana Meganthropus
Paleojavanicus diperkirakan hidup, merupakan
masa yang sangat penting bagi sejarah kehidupan
masa praaksara di Indonesia. Karena, masa ini
pada umumnya dianggap sebagai masa munculnya
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kehidupan manusia dan masyarakat purba yang
paling awal di Indonesia. (Herimanto, 2015)
4. Dengan masuknya agama Hindu dalam masyarakat
Indonesia, sistem pemerintahannya menjadi...
A. Demokratis
B. Feodalistik
C. Egaliter
D. Monarki

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Secara umum pengaruh budaya India di Indonesia
dalam bidang pemerintahan dan susunan
masyarakat adalah terjadi banyak perubahan.
Kepala adat yang sebelumnya dipilih rakyat,
menjadi
bersifat
turun-temurun.
Susunan
masyarakat menjadi feodalistik disesuaikan dengan
sistem masyarakat Hindu yang berkasta-kasta.
Kepemimpinan baru dari raja atau disebut
maharaja yang bersifat Hindu itu berdasarkan
konsep dewaraja. Dalam konsep ini raja dianggap
sebagai wakil dewa di dunia, bahkan dalam diri
sang raja mengandung esensi kedewataan itu
sendiri. Para pejabat kerjaan Hindu di Jawa
cenderung meniru tata cara orang Hindu dengan
menggunakan nama-nama yang diambil dari
bahasa Sansekerta. Keraton menjadi tempat
bergantung dan menyerahkan nasib kepada raja,
tetapi di luar keraton dalam masyarakat pedesaan
unsur-unsur demokrasi masih kuat. (Ririn, 2013)
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5. Kitab Ramayana disusun di India pada zaman
Wiracarita, yakni oleh...
A. Shidarta Gautama
B. Wiyasa
C. Walmiki
D. Sudhodana

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Kitab Ramayana disusun di India pada zaman
Wiracarita oleh Walmiki. Kitab ini mempunyai
bentuk yang tetap pada akhir abad ke-2. Isinya
menceritakan tentang Rama dari kerajaan Ayodya,
yang bersedia dibuang selama 14 tahun demi
kepentingan adiknya. Dalam pengembaraannya
istrinya dicuri Rahwana, Raja Alengka. Dengan
bantuan tentara kera, Sita, istri Rama, dapat
diselamat kan kembali. Rama merupakan titisan
wisnu dalam usahnya membasmi kejahatan. (Ririn,
2013)
6. Bangunan raksasa terbuat dari batu menjadi
tempat peletakan sesaji pada roh nenek moyang
adalah...
A. Candi
B. Punden Berundak
C. Dolmen
D. Sarkofagus

Jawaban: C
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Pembahasan Soal:
Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan
sesaji bagi roh nenek moyang. Bentuk dolmen
seperti meja batu yang berkakikan batu-batu
sebagai penopang, ada dolmen yang menjadi
tempat pemujaan pada nenek moyang dan ada
pula yang dibawahnya terdapat kuburan. Didaerah
batucawang (Sumatera Selatan) ditemukan daun
meja dari batu yang berukuran 3x3 dan tebalnya 7
cm. (Hafnita, 2013)
7. Masa mesolitik adalah periode perubahan penting
bagi masyarakat purba dalam bidang...
A. Hunian, pertanian, dan perburuan
B. Hunian, teknologi, dan perburuan
C. Perkebunan, hunian, dan pertanian
D. Teknologi, perburuan, dan perkebunan

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Masa mesolitik adalah periode perubahan penting
bagi masyarakat purba dalam bidang hunian,
teknologi dan perburuan. Selain itu pada masa ini,
muncul tiga jenis kebudayaan yaitu : kapak
Sumatra (Pable Culture), Kebudayaan Tulang
Sampung (Sampung Bone Culture), serta
kebudayaan Toala (Flake Culture). (Herimanto,
2015)
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8. Ajaran Islam yang paling berpengaruh dalam fase
awal islamisasi di Nusantara adalah...
A. Syafi’i
B. Sunni
C. Naqsyabandi
D. Syatariah

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Ajaran Islam yang paling berpengaruh dalam fase
awal islamisasi di Nusantara adalah Syafi’i.
9. Sumber yang menyatakan bahwa pedagang
Indonesia sudah berhubungan dengan pedagang
Islam sejak abad ke-7 ialah...
A. Prasasti Kutai
B. Berita dari Yunani
C. Berita dari India
D. Berita dari Tiongkok

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan
kekuasaannya pada abad ke-7, Selat Malaka sudah
mulai dilalui pedagang muslim. Hal ini diketahui
berdasarkan berita Tiongkok dari Zaman Dinasti
Tang, yang juga menyebutkan bahwa pemukiman
masyarakat muslim telah ada di daerah Sumatra.
10. Alasan cerita rakyat tidak dapat dikategorikan
sebagai sejarah adalah...
A. Tidak disusun secara sistematis
B. Belum pernah diteliti oleh sejarawan
6

C. Hanya mendasarkan pada cerita lisan
D. Tidak selalu mendasarkan pada peristiwa yang
sesungguhnya

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Cerita rakyat tidak selalu berdasar pada peristiwa
sesungguhnya, sehingga tidak dapat dijadikan
sebagai sejarah.
11. Urutan yang benar dalam pembagian zaman batu
pada masa prasejarah adalah...
A. Neolitikum,
paleolitikum,
mesolitikum,
megalitikum
B. Mesolitikum,
paleolitikum,
neolitikum,
megalitikum
C. Neolitikum,
mesolitikum,
paleolitikum,
megalitikum
D. Paleolitikum,
mesolitikum,
neolitikum,
megalitikum

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Pembagian zaman batu pada masa prasejarah
adalah:
1. Paleolitikum (Masa Batu Tua) pada masa ini
merupakan fase dari kehidupan masa berburu
dan mengumpulkan makanan (Hunting and
Food Gathering) dari manusia purba di
Indonesia.
2. Mesolitikum (Masa Batu Tengah) atau biasa
dikatakan sebagai masa peralihan. Masa
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peralihan artinya secara evolutif mulai terjadi
peralihan
dari
kehidupan
berburu
dan
mengumpulkan makanan menuju ke masa
bercocok tanam.
3. Neolitikum (Masa Batu Baru) menghasilkan
kebudayaan kapak persegi dan dan kapak
lonjong. Tradisi keyakinan berupa kepercayaan
terhadap roh nenek moyang yang disebut
Animisme-Dinamisme.
4. Megalitikum (Masa Batu Besar) dapat dikatakan
adalah
kebudayaan
yang
terutama
menghasilkan bangunan-bangunan dari batubatu besar. Ada yang sudah di haluskan dan ada
yang dikaitkab dengan kehidupan nenek
moyangnya, dan dipakai sebagau tanda
peringatan monumen. (Hafnita, 2013)
12. Di bawah ini merupakan faktor-faktor penyebab
kemunduran Kerajaan Sriwijaya, Kecuali...
A. Adanya serangan dari Raja Rajendra dari
Colamandala
B. Adanya ekspedisi pemalayu dari Singasari
C. Persaingan dengan Islam
D. Harga barang-barang di Sriwijaya dan bea cukai
di Sriwijaya semakin mahal

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Kerajaan Sriwijaya pernah jaya sejak abad 8 M
mulai abad 12 M mengalami kemunduran. Adapun
faktor-faktor penyebabnya adalah:
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Akibat serangan Majapahit 1377 M
Adanya Ekspedisi Pemalayu dari Singasari
Serangan kubilai khan
Pesaingan dengan Islam
Harga Harga barang-barang di Sriwijaya dan
bea cukai di Sriwijaya semakin mahal
Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya
semakin jauh dari pantai
Angkatan
lautnya
mulai
mengalamu
kemunduran sehingga tidak dapat lagi menjaga
keamanan perairan.
Banyak kerajaan yang semula tunduk kepada
Sriwijaya, berusaha melepaskan diri.
Perkembangan Singosari semakin jaya, dengan
cita-citanya
yang
ingin
mempersatukan
Nusantara, tak dapat lagi dilawan Sriwijaya.

13. Kartenegara bercita-cita ingin mempersatukan
seluruh Nusantara. Berikut ini langkah Kertanegara
dalam mempersatukan Nusantara, kecuali...
A. Mmeperkuat armada laut
B. Mengadakan ekspansi ke Bali
C. Mengadakan ekspedisi Pamalayu
D. Mengadakan ekspansi ke Jawa Barat

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Kertanegara memerintah tahun 268-1292 M dan
merupakan raja terkemuka dan terakhir di kerajaan
Singasari. Pada masa pemerintahannya Singasari
mencapai puncak kejayaannya. Upaya yang
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ditempuh oleh Kertanegara untuk mempersatukan
Nusantara:
 Melaksanakan ekspedisi Pemalayu (1275 dan
1286 M) untuk menguasai kerajaan Melayu seta
melemahkan posisi Sriwijaya di selat Malaka
 Menguasai Bali (1284 M)
 Menguasai Jawa Barat (1289 M)
 Menguasai Pahang (Melayu) dan Tanjung Pura
(Kalimantan)
14. Masuknya Hindu Budha ke Indonesia membawa
pengaruh bagi bangsa Indonesia sebagai berikut,
kecuali...
A. Ditemukannya prasasti sebagai sumber sejarah
B. Mengenal membaca dan menulis huruf Palawa
C. Tumbuh kembangnya sistem kerajaan
D. Mengenai sistem irigasi modern

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Masuknya Hindu Budha ke Indonesia membawa
pengaruh bagi bangsa Indonesia:
 Ditemukannya prasasti sebagai sumber sejarah
 Mengenai membaca dan menulis huruf Palawa
 Tumbuh kembangnya sistem kerajaan
15. Hal-hal berikut ini yang bukan merupakan faktor
pendukung munculnya Samudera Pasai menjadi
kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah...
A. Lokasi kerajaan yang strategis
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B. Dibukanya pelabuhan Pasai yang banyak
dikunjungi oleh pedagang Islam
C. Keramahan penduduk dan penguasa kerajaan
Pasai
D. Adanya hubungan keluarga dengan penguasa
Gujarat

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Perekonomian masyarakat Samudera Pasai banyak
menggantungkan pada perdagangan. Posisinya
yang berada di jalur perdagangan internasional
dimanfaatkan oleh kerajaan ini untuk kemajuan
ekonomi rakyatnya. Banyak pedagang dari
berbagai negara berlabuh di Pelabuhan Pasai.
Sehingga hal ini merupakan faktor pendukung
munculnya Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam
pertama di Indonesia.
16. Pada masa pemerintahan Raden Patah pernah
megirim pasukan untuk menyerang Malaka. Tujuan
penyerangan ini adalah untuk...
A. Melaksanakan politik ekspansi Raden Patah
B. Melaksanakan penyebaran agama
C. Mengislamkan kerajaan Malaka
D. Untuk mengusir Portugis dari Malaka

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Pada masa pemerintahan Raden Patah pernah
mengirim pasukan untuk menyerang Malaka.
Tujuan penyerangan ini adalah untuk mengusir
11

Portugis dari Malaka. Raden Patah mengutus
pasukan dibawah pimpinan putranya, Pati Unus
atau Adipati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor
(1511). (Yogyanto, 2017)
17. Adanya pengaruh kepercayaan asli nenek moyang
bangsa Indonesia dalam bentuk punden berundak
dapat dilihat pada bangunan ibadat agama Budha,
yakni...
A. Candi Muara Takus
B. Candi Prambanan
C. Candi Borobudur
D. Candi Batujaya

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Budisme terutama berkembang di Sumatera pada
masa Kejayaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya
menjadi pusat agama Budha di Asia Tenggara. Dari
Sriwijaya Budhisme tersebar masuk ke Jawa
Tengah dan dianut oleh raja-raja Mataram dari
dinasti Syailendra (775856 M). Raja-raja itulah
yang membangun candi-candi Kalasan, Borobudur,
Mendut, Pawo, Seuru dll. Candi Borobudur
merupakan salah satu bukti berkembangnya aliran
Mahayana di Jawa Tengah. Pada candi ini terdapat
patung-patung Budha Aliran Mahayan, antara lain
patung Dyanu Budha Aksobya disebelah timur,
Ratnasambawa sibelah selatan, Amitabha disebelah
barat, dan patung Amoghasidhi disebelah utara.
Pada salah satu reliefnya menguraikan tentang
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Sudhanakumara yang mencari hikmah atau
menuntut ilmu kepada berbagai guru, diantaranya
Manjusri, Maitreya, dan Siwa, dan Samantabhadra.
18. Pada awal abad Masehi, agama Budha terpecah
menjadi dua aliran besar, yakni aliran...
A. Hinayana dan Mahayana
B. Hinayana dan Mahabrata
C. Bratayuda dan Mahayana
D. Mahayana dan Mahabrata

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Pada awal abad Masehi agama Budha terpecah
menjadi dua aliran yang besar, yaitu aliran yang
disebut Hinayana dan aliran Mahayana. Hinayana
berarti kenderaan kecil, sedangkan Mahayana
berarti kenderaan besar. Aliran Hinayana telah
lebih
dahulu
muncul
tetapi
dalam
perkembangannya aliran tersebut digeser oleh
agama Budha mahayana. (Ririn, 2013).
19. Raja Aswawarna dari Kerajaan Kutai disebut juga
sebagai Wamsakerta, artinya...
A. Putra mahkota Aswawarman
B. Pembentuk keluarga
C. Meluaskan wilayah Kerajaan Kutai
D. Pendiri bangunan-bangunan suci di Kutai

Jawaban: B
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Pembahasan Soal:
Wamasakerta
atau
membentuk
keluarga
maksudnya raja yang berbudaya India. Hal ini
dapat dilihat dari nama Aswawarman yang
memakai nama Sansakerta. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa raja-raja Kutai memeluk
agama Hindu yang berasal dari India. Aswawarman
dianggap sebagai pembentuk keluarga setelag
melukan pengorbanan sebanyak 1000 ekor sapi
dan dianggap sebagai kepala desa yang bersifat
Primus Interpares menjadi raja yang bersifat turuntemurun. Dari seorang kepala suku yang bersifat
pemilihan, musyawarah, dan mufakat berubah
menjadi raja yang bersifat turun-temurun, republik
desa menjadi kerajaan. (Hafnita, 2013)
20. Bukti
bahwa
Raja
Purnawarman
sangat
memperhatikan kepentingan rakyatnya terutama
para petani adalah...
A. Setiap petani diberikan dua ekor sapi untuk
diternakkan
B. Didirikan saluran air untuk membantu para
petani
C. Setiap hasil panen dibeli oleh kerajaan
D. Setiap petani diberikan benih padi dan pupuk

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu
yang taat dan sangat memperhatikan kepentingan
rakyatnya, terutama para petani. Hal ini ditandai
14

dengan didirikannya saluran air untuk membantu
para petani.
21. Sebelum para musafir Cina belajar Budha di India,
mereka harus belajar paramasastra di Sriwijaya
kepada guru besar Budha yang terkenal saat itu...
A. Hwining
B. Sakyakirti
C. I-Tsing
D. Fa-Hien

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Sakyakirti, guru besar Budha di Sriwijaya, bersama
I-Tsing menyalin kitab suci Hastadandasastra ke
dalam bahasa Cina di Sriwijaya.
22. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang selalu
berpindah-pindah. Mula-mula Kerajaan Sriwijaya
berada di Muara Takus, lalu pindah ke...
A. Palembang
B. Jambi
C. Jawa Tengah
D. Jawa Barat

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Kerajaan Sriwijaya selalu berpindah-pindah. Mulamula di Muara Takus. Lalu pindah ke jambi, dan
kemudian ke Palembang. Apa yang menyebabkan
sebenarnya terjadi kurang jelas diketahui sumber
itu tidak di temukan. Hanya hal yang diketahui
15

disekitar abad ke 7 dengan tujuan untuk
menguasai jalur perdagangan laut disekitar P.
Bangka yang merupakan simpang tiga jalur
perdagangan India-Indonesia-Cina, sebab Sriwijaya
berusaha meluaskan daerah kekuasaannya dengan
menaklukan Jambi hulu, kerajaan Melayu dan P.
Bangka. Penemuan-penemuan arkeologi memperkuat dugaan bahwa pusat kedatuan Sriwijaya
tidak berada di Palembang, melainkan di sekitar
Muara Takus. (Hafnita, 2013)
23. Prasasti yang memuat silsilah raja Mataram Kuno
adalah...
A. Prasasti Gunung Wukir
B. Prasasti Kedu
C. Prasasti Kalahan
D. Prasasti Canggal

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Salah satu prasastinya yang paling menarik adalah
Prasasti Kedu (tahun 907). Prasasti ini memuat
silsilah raja-raja Mataram Kuno. Dalam prasasti
tersebut, dinyatakan bahwa silsilah Kerajaan
Mataram berpangkal pada Raja Sanjaya. Adapun
Raja balitung sendiri dinyatakan sebagai Raja
Mataram Yang Agung.
24. Singosari baru mencapai puncak kejayaan pada
tahun
1268-1292,
yakni
pada
masa
pemerintahan...
16

A. Ranggawuri
B. Kertanegara
C. Hayam Wuruk
D. Ken Arok

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Situasi Kerajaan Singosari mulai membaik pada
masa pemerintahan Ranggawuri pada tahun 12481268. Namun, Singosari mencapai puncak
kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara
pada tahun 1268-1292. Hal ini lah yang membuat
Kertanegara menjadi seorang tokoh penting dalam
sejarah Kerajaan Singosari. Kertanegara adalah
raja yang telah menetapkan dasar-dasar gagasan
nusantara, yang nanti diwujudkan oleh Gadjah
Mada. Kertanegara adalah seorang penganut
agama yang taat, ia sering mengadakan semedi
dan pikirannya hanya terpusat pada agama. Dalam
pemerintahannya ia tak membeda-bedakan antara
agama Hindu-Budha. Ia dianggap sebagai
penjelmaan Syiwa telah wafat ia disebut Sang Raja
Lumah ISyiwa Budhalaya, artinya raja yang
dimakamkan dipermakaman swiya-Budha terkenal
sebagai Joko Dolok yang sekarang di tempatkan di
simpang Surabaya. (Hafnita, 2013)
25. Yang bukan merupakan kesepakatan dari
Perundingan Linggarjati adalah...
A. Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi
Jawa, Sumatera, dan Madura
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B. Indonesia
dijadikan
sebagai
persemakmuran berbentuk federasi
C. Dibentuk Republik Indonesia Serikat
D. Dibentuk Uni Indonesia-Belanda

negara

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Perundingan Linggarjati berlangsung sejak 11-13
November 1946 yang kemudian di lanjutkan di
Jakarta hingga tanggal 15 November 1946.
Perundingan ini membahas mengenai konsep
persetujuan perundingan yang telah disiapkan oleh
Belanda, yang terdiri dari 17 pasal penutup. Sistem
yang dipakai pada perundingan ini yakni
membahas konsep persetujuan berdasarkan pasal
demi pasal dan dipimpin secara bergantian oleh
komisi Jenderal Prof. Schermerhorn dan perdan
menteri Sutan Sjahrir.
Pokok-pokok kesepakatan perundingan Linggarjati
adalah sebagai berikut.
 Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi
Jawa, Sumatera, dan Madura
 Dibentuknya Republik Indonesia Serikat
 Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda. (Sari)
26. Pada tahun 1117, Kerajaan Kediri diperintah oleh
Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara. Ia
memerintah hingga 1130, yang kemudian
digantikan oleh Raja Jayabaya (1135-1157).
Setelah Raja Jayabaya, yang berkuasa di Kerajaan
Kediri adalah sebagai berikut, kecuali...
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A. Raja Sarweswara
B. Sri Aryeswara
C. Raja Airlangga
D. Raja Kameswara

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Setelah Raja Jayabaya, yang berkuasa di Kerajaan
Kediri adalah sebagai berikut.
 Raja Sarweswara (1159-1161). Ada dua prasasti
pada masa raja ini, yaitu prasasti Padlegan II
(1159 M) dan prasasti Sukun (1161 M).
 Sri Aryeswara (1169-1171). Ada dua prasasti
pada masa raja ini, yaitu prasasti Meleri dari
Desa Maleri dan Prasasti Angin (1171 M)
ditemukan di Dukuh Dadapan.
 Sri Gandra. Pada masa raja Sri Gandra hanya
satu prasasti yang ditemukan yaitu prasasti
Jaring tahun 1181 M.
 Raja Kameswara (1182-1185). Pada masa raja
Kameswara ada dua prasasti yang ditemukan
yaitu prasasti Ceker yang berasal dari daerah
Kadiri dan prasasti dari desa Semanding,
kecamatan Nglegok.
 Raja Kertajaya (1190-1994) pada masa ini,
prasti yang ditemukan ada lima, yaitu : prasasti
Kemulan (31 Agustus 1194), prasasti Sapu
Angin (1190 M), prasasti Palah (1197M),
prasasti Patomoh (1198M), dan prasasti
Galunggung (1200 M). (Suwardono, 2013)
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27. Pada masa pemerintahan Kertajaya, Kerajaan
Kediri mengalami keruntuhan. Hal ini disebabkan...
A. Kertajaya merupakan raja yang lemah
B. Banyaknya pemberontakan dari daerah-daerah
taklukan
C. Adanya perang saudara
D. Adanya pertentangan dengan kaum Brahmana

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Masa pemerintahan Kertajaya di Kediri tidak aman
karena Kertajaya berusaha mengurangi hak-hak
kaum Brahmana. Kaum Brahmana banyak yang
melarikan diri dan meminta bantuan Raja Tumapel,
Ken Arok. Selain itu masa pemerintah annya terjadi
pertentangan antara dirinya dengan kaum
brahmana, pertentangan itu disebabkan Kertajaya
dianggap telah melanggar adat dan memaksa para
brahmana menyembahnya sebagai dewa. Para
Brahmana kemudian meminta perlindungan
kepada Ken Arok. Pada tahun 1222 pecahlah
pertempuran antara pasukan Ken Arok dengan
prajurit Kertajaya di Genter daerah Malang.
Pasukan Kertajaya kalah sehingga berakhirlah
kerajaan Kediri dan muncullah kerajaan Singhasari.
Adanya pertentangan dikalangan kraton yang
menyebabkan perpecahan antara raja dengan
kaum agama semakin genting, sehingga banyak
kaum agama mencari dan bergabunglah dengan
Ken Arok, kesempatan inu dimanfaatkan Ken Arok
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untuk mengorganisir kaum
menghancurkan Kertajaya.

pelarian

untuk

28. Tahun 1283 datang tentara Mongol yang dikirim
untuk menyerang raja Jawa. Kedatangan mereka
disambut baik oleh Raden Wijaya. Ternate Mongol
tersebut dikirim oleh...
A. I-Tsing
B. Kubilai Khan
C. Sumaran Khan
D. Nakula

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Tahun 1283 datang tentara Mongol yang dikirim
oleh Kubilai Khan untuk menyerang raja Jawa.
Untuk itu Khubilai Khan mengutus Mengki untuk
memaksa Singhasari agar tunduk pada tiongkok,
kertanegara tetap bersikeras tidak mau menyuruh
Mengki pulang dengan kehilangan muka, tindakan
Kertanegara
ini
membuat
Khubilai
Khan
mempersiapkan penyerangan kepulau jawa secara
besar-besaran ia menyiapkan pasukan untuk
menyerang singhasari. Pada akhir tahun 1292
dikirim pasukan Mongol ke Jawa si bawah
pimpinan tiga orang panglima perang, yaitu Shih
pi, Iheh-mi-shih, dan kau Hsing, hal ini telah
diperhitungkan oleh Kernegara mengadakan
hubungan dengan raja Campa yang juga
menghadapi bahaya yang sama. Bersama-sama
tentara Mongol, Raden Wijaya menyerang
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Jayakatwang sampai takluk. Raden Wijaya
kemudian menjadi raja di Kerajaan Majapahit.
(Hafnita, 2013)
29. Penyebab Gajah Mada diangkat menjadi patih di
daerah Kahuripan oleh Jayanagara adalah...
A. Gajah Mada merupakan putra dari pamannya
B. Gajah Mada merupakan orang yang berbahaya
C. Gajah Mada berhasil meluluhkan pemberontakan
yang dipimpin oleh Kuti
D. Gajah Mada memiliki semangat yang kuat

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Pada masa pemerintahan Jayanagara banyak yang
terjadi pemberontakan. Salah satu pemberontakan
itu dipimpin oleh Ranggalawe, seorang adapati dari
Tuban. Dalam pemberontakan itu, Ranggalawe
terbunuh. Pemberontakan lain dipimpin oleh Kuti.
Raja Jayanagara terpaksa melarikan diri ke daerah
Bedander. Berkat pasukan bayangkara, pasukan
pengawal raja, di bawah pimpinan Gajah Mada,
Kuti
dapat
dibunuh.
Jayanagara
kembali
memerintah Majapahit. Atas jasanya itu, Gajah
Mada diangkat menjadi patih di daerah Kahuripan.
30. Bhineka tunggal ika yang merupakan semboyan
bangsa Indonesia diambil dari kitab...
A. Sutasoma
B. Negara Kertagama
C. Manawasasanadharma
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D. Wertasuncaya

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Bhineka tunggal ika yang merupakan semboyan
bangsa Indonesia diambil dari kitab Sutasoma
karya Mpu Tantular. Kitab ini berisi cerita moralistik
dan dikdatik Budha tentang pahlawan Sutasoma
yang menyerahkan hidupnya dengan sukarela
menjadi
mangsa
raksasa
Kalmasa
pada
(Purusada). Raksasa Kalmasa kagum akan kerelaan
itu dan tidak jadi memakannya. Bahkan raksasa
tersebut justru bertobat dan memeluk agama
Budha. Sutasoma adalah Budhisatwa. Dalam kitab
tersebut tercantum ajaran agama yang berbunyi
"Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa"
yang
berarti
"berbeda-beda
tetapi
satu,
sesungguhnya tidak ada hukum yang mendua".
(Ririn, 2013)
31. Cerita tentang Kerajaan
dijelaskan dalam prasasti...
A. Prasasti Kebon Kopi
B. Ciaruteun
C. Talang Tuo
D. Canggal

Galuh,

antara

lain,

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Cerita tentang Kerajaan Galuh, antara lain,
dijelaskan dalam Prasasti Canggul yang bertahun
654 saka atau 732 Masehi. Berdasarkan prasasti
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tersebut dapat diketahui bahwa agama yang dianut
Kerajaan Galuh adalah agama Hindu aliran Siwa.
Disebutkan
bahwa
Raja
Galuh
bernama
Mandiminak, yang berputra Senna. Ketika Senna
duduk di tahta Galuh menggantikan ayahnya,
terjadilah sebuah serangan oleh saudaranya, yaitu
Purbasora. Senna kalah dan melarikan diri ke
pegunungan Merapi. Purbasora dikalahkan oleh
Rakean Jambri putra Senna. Setelah kekalahan
Purbasora, Rakean Jambri naik tahta di kerajaan
Galuh dengan gelar Rahyangta Sanjaya.
32. Pada masa pemerintahan Sri Baduga, yakni
Kerajaan Sunda terjadi peristiwa penting, dalam
pararaton disebut...
A. Terjadinya Perang Bubat
B. Adanya serangan dari Banten
C. Pemindahan kerajaan ke Kawali
D. Peperangan melawan Swarna Bumi

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Pararton atau kitab para raja, sering juga disebut
Katuturanira Ken Arok, diperkirakan digubah antara
1478 dan 1486 dan tidak diketahui pengubahnya.
Isinya bercerita tentang Ken Arok, membicarakan
tentang riwayat Raja Singasari dan Majapahit,
memuat
kronik
peristiwa
penting
selama
pemerintahan Singasari dan Majapahit. Selain itu,
dalam pararaton disebut-sebut adanya Perang
Bubat yang terjadi pada tahun 1357 M. Dalam
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pertempuran itu, semua pasukan Pajajaran Gugur,
termasuk Raja Sri Baduga beserta putrinya.
33. Raja dari Kerajaan Bali yang oleh rakyatnya
dianggap sebagai penjelmaan Dewa Hari atau
Dewa Wisnu adalah...
A. Udayana
B. Marakata
C. Anak Wungsu
D. Sri Suradhipa

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Raja Anak Wungsu dianggap sebagai penjelmaan
Dewa Hari atau Dewa Wisnu. Anak wungsu
memerintah pada 917-999 S (1049-1077 M). Raja
anak wungsu merupakan raja kedua yang paling
banyak mengeluarkan prasasti. Tidak kurang dari
28 buah prasasti yang dikeluarkannya berkenaan
dengan kejadian-kejadian pada masa pemerintahannya. Anak wungsu memerintah sekurangkurangnya 28 tahun. Didalam prasasti nya ia
disebut sebagai seorang raja yang penuh belas
kasihan, senantiasa memikirkan kesempurnaan
dunia
yang
dikuasainya
dan
merupakan
penjelmaan dari dewa kebaikan atau dewa hari
(Wisnu). Raja anak Wungsu diperkiran memerintah
sampai sekitar usia 70 tahun. Raja Anak Wungsu
adalah penganut aliran Waisnawa. Adapun
rakyatnya kebanyakan menganut agama Siwa dan
Budha. (Suwardono, 2013).
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34. Kitab undang-undang yang dipakai pada zaman
Jayasakti adalah...
A. Kitab Sutasoma
B. Kitab Nagara Kartagama
C. Kitab Weda
D. Kitab Uttara Widhi Balawan

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Ada dua buah undang-undang yang dipakai pada
zaman Jayasakti: Uttara Widhi Balawan dan
Rajawacana atau Rajaniti.
35. Pembebasan Irian Barat telah menyebabkan
gugurnya...
A. Komodor Yos Sudarso, - Kapten Wiratno
B. Komodor Yos Sudarso, - Kolonel Subono
C. Komodor Yos Sudarso, - Kolonel Ahmad Tahir
D. Kapten Wiratno, - Kolonel Subono

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Dalam pembebasan Irian Barat, disusun suatu
rencana serangan terbuka sebagai suatu operasi
penentuan yang diberi nama operasi Jayawijaya.
Pada tanggal 12 Januari 1962, tiga buah motor
torpedo boat (MTB) yang bergabung dalam
persatuan patroli cepat, yaitu KRI Macan Tutul, KRI
Harimau, dan KRI Macan Kumbang mengadakan
patroli rutin disekitar laut Arafura. Pada tanggal 15
Januari 1962, kapal-kapal MTB yang sedang
mengadakan patroli di laut Arafura mendapat
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serangan dari laut maupun udara. Dalam serangan
tersebut KRI Macan Tutul tenggelam bersama
Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno
sehingga
tanggal
tersebut
dijadikan
Hari
Samudera.
36. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Nazimudin
Al-Kamil. Ia adalah laksamana laut dari Kerajaan...
A. Arab
B. Mesir
C. Persia
D. India

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Kerajaan Samudera Pasai dibangun oleh laksamana
laut dari Mesir yang bernama Nazimudin Al-Kamil.
37. Berikut usaha pemrintah Indonesia dalam
mematahkan sanksi ekonomi yang bersifat
ekonomis...
A. Menasionalisasikan de Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia
B. Mengirim 500 ton beras ke India
C. Memutuskan hubungan diplomatik
D. Memajukan politik luar negeri

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Upaya Ekonomi bangsa Indonesia pada awal
kemerdekaan, yaitu melalui pengalihan kepemilikan
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perusahaan-perusahaan yang tadinya milik Belanda
menjadi milik Indonesia (nasionalisasi).
38. Nama panglima tentara Belanda yang menyerah
tanpa syarat kepada Jenderal Hitosyi Imamura
adalah...
A. Kumakici Harada
B. Deandels
C. Van Deventer
D. Jenderal Ter Poorten

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Pada tanggal 7 Maret 1942 Jepang sudah
menguasai Lembang, Ter Poorten sudah melarang
tentaranya melakukan peperangan dengan Jepang
di Bandung yang sudah penuh sesak oleh
penduduk sipil. Tanggal 8 Maret 1942, Gubernur
Tjarda Van Starkenbargh dan Jepang yang
dipimpin Letjen H. Imamura mengeluarkan
ultimatum bahwa jika pukul 10.00 pagi para
pembesar Belanda belum juga berangkat ke Kalijati
Subang, maka kota Bandung akan dibombardir
dihancur leburkan. Selain itu Jenderal Imamura
mengajukan tuntutan agar Gubernur Jenderal
Belanda turut serta dalam perundingan di Kalijati
Subang. Dia menyatakan bahwa jika tuntutan itu
dilanggar oleh pihak Belanda Pemboman atas kota
Bandung dari udara akan segera dilaksanakan.
Ancaman Jepang disertai bukti dengan dilakukan
unjuk kekuatan angkatan udara Jepang diatas kota
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Bandung. Setelah perundingan di Kalijati Subang
Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat pada
8 Maret 1942. (Sulasman, 2013)
39. Bendera Merah Putih, diizinkan dikibarkan di
samping bendera Hinomaru dan lagu Indonesia
Raya diperbolehkan dinyanyikan setelah lagu
kebangsaan Jepang, Kimigayo sejak...
A. Jepang kalah dengan tentara Indonesia
B. Bangsa
Indonesia
melakukan
berbagai
pemberontakan
C. Bangsa Indonesia menawan kaisar Jepang
D. Jepang terdesak oleh sekutu

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Pada pertengahan tahun 1944 Jepang terdesak
oleh Sekutu. Jenderal Kuniaki Kaiso, selaku
perdana menteri, memberikan janji kemerdekaan
kepada rakyat Indonesia. Sejak saat itu, bendera
Merah Putih, diizinkan dikibarkan disamping
Bendera Hinomura. Lagu Indonesia Raya
diperbolehkan
dinyanyikan
setelah
lagu
kebangsaan Jepang, Kimigayo.
40. Salah satu kenyataan politik bahwa Jepang tidak
mungkin memerdekakan Indonesia adalah...
A. Aktivitas organisasi pergerakan nasional di
larang
B. MIAI diganti dengan organisasi lain
C. Soekarno boleh ikut dengan organisasi Putra
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D. Larangan penggunaan bahasa Indonesia

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Semua aktivitas dalam bidang politik dilarang
kecuali yang bergerak dalam hal agama dan anti
barat. Pemerintah Hindia Belanda mengadakan
pembatasan kesempatan berkumpul dan berapat.
Untuk mengadakannya diperlukan izin pemerintah
setempat.
Dalam
menanggapi
semangat
dikalangan rakyat itu Gubernur Jenderal Tjarda van
Starkenborg-Stachouwer
didalam
pidatonya
menegaskan bahwa segala rencana mengenai
perubahan
ketatanegaraan
seperti
yang
diperjuangkan perlu di tunda sampai sehabis
perang. Akibatnya bagi bangsa Indonesia ialah
salah satu pihak jurang antara pemerintah dan
rakyat semakin besar dan pada pihak lain gerakan
nasionalis semakin menyadari bahwa tidak dapat
lagi menaruh harapan kepada penguasa kolonial.
Tanpa disadari sikap konservatif Belanda dengan
politik pembekuan perkembangan politik, semakin
menumbuhkan kesadaran akan solidaritas nasional.
(Kartodirdjo, 2014)
41. Faktor yang mendorong Jepang mengumumkan
“Janji Kemerdekaan” kepada bangsa Indonesia
adalah...
A. Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asi
Timur Raya
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B. Sebagai penghargaan atas bantuan rakyat
Indonesia
C. Adanya desakan yang hebat dari para pemuda
pejuang kemerdekaan
D. Jepang mulai terdesak dalam perang Asia Timur
Raya

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Kedudukan Jepang sangat terdesak oleh tentara
Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia,
pemerintah pendudukan Jepang menjanjikan akan
memberikan
kemerdekaan
kepada
bangsa
Indonesia.
42. Pembaharuan terhadap tata kehidupan gereja
Katolik Roma menuju kehidupan keagamaan yang
benar dan adil, disebut...
A. Markantilisme
B. Reformasi gereja
C. Renaisance
D. Humanisme

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Pembaharuan terhadap tata kehidupan gereja
Katolik Roma menuju kehidupan keagamaan yang
benar dan adil, disebut reformasi gereja. Reformasi
gereja digalakkan oleh Luther pada tahun 1517.
Hal ini dikarenakan kemerosotan utama pimpinan
Gereja lebih berorientasi pada kekuasaan dan
kekayaan dari pada bimbingan rohani dan
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pengembangan iman umat. Karena kebobrokan
nyata itu, selama abad XV dan XVI ada berbagai
usaha pembaharuan gereja, dan oleh karena itu
sebenarnya, Reformasi Luther bukanlah satusatunya usaha pembaharuan. Secara resmi pada
tataran pimpinan gereja diusahakan pembaharuan
Konsili Lateran V pada era 1512 - 1517. Reformasi
Luther merupakan jawaban tepat atas perubahan.
Namun, gereja resmi termasuk pimpinan gereja
puncak pimpinan tertinggi paus di Roma tidak
sanggup menjawab perubahan dan berusaha
membekukan gereja. Karena reformator menjawab
perkembangan dan perubahan zaman itu secara
positif, gerakan mereka mendukung kebebasan
pribadi dan individualisme yang mewarnai
Renaisans dan Humanisme. (Kirchberger, 2017).
43. Revolusi industri terjadi disebabkan hal-hal di
bawah ini, kecuali...
A. Tidak terdapatnya kaum kapitalis
B. Munculnya paham-paham baru di Inggris
C. Banyaknya penemuan baru dalam permesinan
D. Keinginan
rakyat
untuk
meningkatkan
kesejahteraan

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Munculnya golongan kapitalis sebagai akibat
adanya revolusi industri karena mereka punya
banyak uang dalam pembiayaan pembangunan di
bidang industri. Revolusi industri diperkenalkan
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oleh Fredriech Engels dan Louis Agueste Bianqul
dipertengahan abad ke 19. Revolusi industri mulai
menyebar ke negara-negara di Eropa yang lainnya
di di pertengahan kota-kota Eropa berkembang
sebagai pusat tulang punggung mereka dalam
suatu perdagangan yang ada. Mereka secara bebas
dengan
revolusi
industri
dengan
pusat
perdagangan. Warga kota kaum borjuis yang
merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang
dan panggung perekonomian keluarga. Mereka
bersaing untuk harga yang lebih murah.
Perusahaan kecil gulung tikar karena menganut
sistem kapitalisme, barang melimpah harga murah,
dibidang sosial berkembang informasi, munculnya
gerakan sosial, partai politik, imperialis modern dan
paham romatisme. (Fajariah, 2020)
44. Yang dibahas PPKI dalam rapatnya tanggal 19
Agustus 1945 adalah, kecuali...
A. Pembentukan departemen
B. Pelantikan gubernur dan bupati
C. Membahas pembagian wilayah negara
D. Pembentukan tentara kebangsaan

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Yang dibahas PPKI dalam rapatnya tanggal 19
Agustus 1945 adalah:
 Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
 Merancang pembentukan dua belas departemen
dan menunjuk para menteri-mentrinya
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 Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) yang bertugas membantu presiden.
(Rohayuningsih, 2009)
45. Latar belakang adanya pemanggilan Ir. Soekarno,
Mohammad Hatta, dan dr. Rajiman Weduyodiningrat ke Dalat Saigon (Vietnam) oleh Marsekal
Terauci tanggal 9 Agustus 1945 adalah...
A. Jatuhnya Pulau Saipan ke tangan sekutu
B. Berakhirnya tugas BPUPKI
C. Janji Perdana Menteri Kaiso diberikannya
kemerdekaan
D. Dibomnya Kota Hirosima dan Nagasaki

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Karena tugas BPUPKI dianggap telah selesai maka
dibubarkan dan dibentuknya PPKI pada tanggal 7
Agustus 1945 dengan ketua Ir. Soekarno dan
wakilnya Mohammad Hatta. PPKI mempunyai
tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
46. Peristiwa yang hampir saja memancing terjadinya
perang terbuka antara dua negara adikuasa selama
berlangsungnya perang dingin adalah...
A. Dibangunnya pangkalan senjata nuklir di Kuba
oleh Uni Soviet
B. Perang saudara antara Vietnam Utara dan
Vietnam Selatan
C. Pembagian Jerman menjadi empat daerah
pendudukan
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D. Pendudukan Amerika Serikat atas Korea Selatan

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Peristiwa yang hampir memancing perang terbuka
antara dua negara adikuasa Amerika Serikat dan
Uni Soviet pada masa perang dingin adalah
dibangunnya pangkalan senjata nuklir di Kuba oleh
Uni Soviet.
47. Organisasi pergerakan kemerdekaan yang didirikan
oleh Muhammad Hatta di Negeri Belanda adalah...
A. Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda (PPIB)
B. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
C. Perhimpunan Indonesia (PI)
D. Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia
(PPMI)

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Bung Hatta muda pernah bersekolah di Handels
Hogere School, Rotterdam, Belanda. Di sana ia
masuk organisasi pergerakan mahasiswa Indische
Vereeniging, pada 1921. Pada tahun 1992,
bersama para mahasiswa Indonesia lainnya, ia
mengubah nama Indische Vereeniging menjadi
Indonesische Vereniging yang kemudian dikenal
sebagai perhimpunan Indonesia. Perhimpunan
Indonesia mempropagandakan dasar-dasar pada
tahun 1925 dan berbunyi sebagai berikut :
1. Hanya suatu Indonesia yang merasa dirinya
satu, sambil menyampingkan segala perbedaan35

perbedaan antara suatu golongan lain, dapat
mematahkan kekuasaan penjajah.
2. Unsur terkemuka dan terpenting dalam tiap-tiap
masalah pemerintahan, ialah kepentingan yang
berlawanan antara si penjajah dan siterjajah.
3. Oleh karena sudah terbukti, bahwa pengaruh
penjajah itu bersifat merusak terhadap keadaan
jiwa kehidupan Indonesia, haruslah sementara
itu dikerjakan sekeras-kerasnya menormalkan
segala keadaan, lahir dan batin. (Pringgodigdo,
1991)
48. Pada masa kabinet parlementer, kondisi politik dan
pemerintahan negara RI memburuk karena...
A. Banyak
anggota
kabinet
yang
belum
berpengalaman
B. Terjadi persaingan yang tidak sehat antar partai
politik
C. Terlalu sedikit partai politik
D. Tidak ada partai nasional yang berpengaruh

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Kabinet parlementer dimulai sejak Sutan Syahrir
diangkat menjadi Perdana Menteri pada November
1945 dan berakhir setelah pemerintahan Juanda,
tahun 1959. Selama periode ini, sering terjadi
karena setiap partai yang duduk di parlementer
selalu mengedepankan partainya masing-masing
daripada kepentingan bangsa dan negara.
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49. Dampak
Politik
Terbuka
yang
diterapkan
pemerintah kolonial Belanda pada paruh kedua
abad XIX, antara lain...
A. Rakyat mulai mengembangkan tanaman industri
untuk dijual pada investor asing
B. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing
C. Indonesia mulai dikenal dunia dengan hasil
perkebunan yang berlimpah
D. Rakyat Indonesia mulai mengenal perdagangan
internasional

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Politik Pintu Terbuka terjadi setelah Belanda
dikuasai oleh kaum liberalis sejak tahun 1870.
Politik Pintu Terbuka merupakan kebijakan
memberikan kesempatan kepada pengusaha
swasta asing untuk menanamkan modal di
Indonesia, sehingga berdampak pada eksploitasi
kekayaan alam Indonesia. Liberalisme memberi
dorongan baru kepada kemajuan ekonomi.
Didalam sistem baru ini perusahaan-perusahaan
perkebunan
yang
dahulunya
diurus
oleh
pemerintahan kolonial, dan cara mengurusnya
tetap berjalan seperti sedia kala, bedanya kalau
dahulu hanya ada pemegang saham tunggal,
sekarang jumlah pemegang sahamnya banyak.
Perusahaan-perusahaan
swasta
menunjukkan
tanda-tanda lebih menekan dari pada pemerintah.
Pengusaha-pengusaha dan kaum humaniter
mengumpulkan kekuatan untuk bersama-sama
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mematahkan cultuurstelsel, tetapi kenyataannya
"hanya ada pergantian eksploitor". (Kartodirdjo,
2014)
50. Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789
tidak terlepas dari pengaruh pemikiran cendikiawan
tentang demokrasi dan negara hukum. Diantara
cendikiawan yang menonjol saat itu adalah John
Locke dengan gagasannya...
A. Pembagian kekuasaan dalam negara (trias
politika)
B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
C. Negara harus diatur berdasarkan hukum
kekuatan perorangan
D. Perlunya pemisahan kekuasaan dan duniawi

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Gagasan John Locke, yaitu negara harus diatur
berdasarkan hukum/undang-undang (Monarkhi
Konstitusi) bukan kekuatan perorangan. John locke
adalah salah satu tokoh filsafat modern yang nama
dan pemikirannya telah banyak dikenal diberbagai
belahan dunia, khususnya dikalangan pecinta ilmu
filsafat. Selain itu John Locke mencetuskan sebuah
teori Kontrak Sosial dalam hidup bernegara,
dimana kekuasaan negara (penguasa) tidak
bersifat mutlak, akan tetapi terbatas sesuai dengan
perjanjian-perjanjian (kontrak sosial) yang terjadi
dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini
menunjukkan bahwa Locke termasuk tokoh yang
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memiliki pengetahuan yang luas dan disipliner.
Tidak hanya dalam bidang filsafat akan tetapi
dalam bidang politik dan hukum. (Juhari, 2013)
51. Pemerintah
Belanda
sangat
gigih
untuk
menaklukkan Aceh, karena berkaitan dengan...
A. Pemaksaan terhadap rakyat Aceh untuk
menerima kehadiran Snouck Hurgronje
B. Tujuan Belanda dalam pembulatan negeri
jajahan
C. Keinginan untuk menjalin hubungan yang erat
dengan para ulama
D. Tujuan Belanda untuk membumihanguskan
kerajaan Aceh

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Terjadinya Perang Aceh dikarenakan adanya
keinginan Belanda untuk menguasai seluruh
Sumatra berdasarkan pada trakat tahun 871 yang
memperbolehkan Belanda menguasai seluruh
Sumatra.
52. Tujuan utama Jepang mengobarkan perang Pasifik
adalah...
A. Membantu Jerman untuk memenangkan perang
di kawasan Eropa
B. Membantu negara-negara Asia agar lepas dari
penjajahan
C. Ingin menggantikan kedudukan bangsa Barat di
Asia
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D. Balas dendam terhadap Amerika Serikat

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Setelah keberhasilan retorasi oleh Kaisar Meiji,
Jepang telah menjadi negara yang maju sehingga
perlu memperluas pasar dan wilayah untuk sumber
bahan baku. Perang Pasifik dilakukan Jepang untuk
mengusir dan menggantikan kedudukan bangsa
Barat di Asia.
53. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman
Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh
Tentara Nasional Indonesia, kecuali...
A. Mengintegrasikan Kepolisian ke dalam TNI
B. Memisahkan
fungsi
pemerintahan
dan
keamanan dalam TNI
C. Menyerahkan fungsi keamanan pada kepolisian
D. Menyerahkan fungsi keamaanan pada kepolisian

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Reformasi 1998, memiliki agenda politik untuk
membuat kondisi Indonesia lebih baik, mulai dari
memperbaiki ketimpangan sosial, pemerataan
ekonomi, keterbukaan politik, dan mereformasi
bidang pertahanan dan keamanan. Pada masa
presiden Abdurrrahman Wahid, poin terakhir, yaitu
mereformasi pertahanan dan keamanan negara di
relealisasikan dengan memisahkan TNI dan Polri
sesuai dengan Keppres No. 89 tahun 2000, yang
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ditegaskan
dengan
ketetapan
tentang pemisahan TNI-Polri.

MPR/VI/2000

54. Berdasarkan catatan dari Cina, wilayah kerajaan
Sriwijaya meliputi Sumatra dan...
A. Semenanjung Malaya
B. Seluruh Pulau Jawa
C. Selawesi
D. Bali

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Berdasarkan catatan dari Cina, wilayah Kerajaan
Sriwijaya meliputi Sumatra dan Semenanjung
Malaya. Catatan tersebut berasal dari dinasti Tang
yang memberitakan tentang datangnya utusan dari
daerah Mo-lo-yeu di Cina pada 644 dan 645. Nama
Mo-lo-yue ini diduga dapat dihubungkan dengan
kerajaan Melayu yang letaknya dipantai timur
Sumatra dengan pusatnya disekitar Jambi. Sekitar
672 M, I-tsing seorang pendeta agama Budha dari
Cina dalam perjalanannya dari kanton menuju
India, singgah di She-li-fo-shih selama enam bulan
untuk belajar sabdavidya atau bahasa sansekerta.
I-tsing tinggal di Fo-shih selama empat tahun
untuk menerjemahkan kitab budha dari bahasa
sansekerta kedalam bahasa Cina. Namun gagal, ia
pulang ke kanton pada 689 dan kembali ke Fo-shih
menulis bukunya.
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55. Dampak perang dingin bagi bangsa Indonesia
adalah...
A. Membentuk kekuatan baru di Asia
B. Mendirikan ASEAN sebagai kekuatan politik
C. Ikut memprakarsai berdirinya GNB
D. Munculnya partai komunis

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Pecahnya Perang Dunia II banyak korban dari
negara berkembang sebagai korban nafsu ambisi
negara-negara Eropa. Ditambah lagi setelah PD II
adanya kekhawatiran perang dingin pecah menjadi
perang
terbuka.
Akibatnya
negara-negara
berkembang, korban kolonialisme, membentuk
suatu wadah Gerakan Non Blok (GNB) dengan
tujuan ikut meredakan ketegangan politik dunia.
56. Dampak dari Konferensi Asia Afrika yang
menguntungkan
bagi
Indonesia
dalam
mewujudkan integritas teritorialnya adalah...
A. Memperkuat kedudukan negara Indonesia dalam
PBB
B. Mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata
dunia
C. Memperkuat dukungan untuk memperjuangkan
pembebasan Irian Barat
D. Mendorong Indonesia menyelesaikan konferensi
dengan Malaysia

Jawaban: C
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Pembahasan Soal:
Konferensi Asia Afrika mendukung kedudukan
negara kesatuan. RI dalam persoalan Irian Barat,
yang didasarkan kepada persetujuan yang telah
dicapai antara Indonesia dan Belanda.
57. Pada dasarnya tujuan dibentuknya APEC adalah...
A. Untuk memenuhi ambisi negara-negara industri
maju menguasai perekonomian dunia
B. Untuk menyaingi Masyarakat Ekonomi Eropa
(MEE)
C. Upaya negara-negara industri maju untuk
memajukan
perekonomian
negara-negara
berkembang
D. Menyatukan negara-negara dari 3 benua untuk
bersama-sama membangun blok ekonomi yang
kuat

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
APEC merupakan singakatan dari Asia Pasific
Economic Coorperation, yaitu wadah kerja sama
bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific dibidang
ekonomi. APEC resmi dibentuk pada bulan
November
1989
di
Camberra,
Australia.
Pembentukan ini merupakan usulan dan upaya
untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional
Asia Pasific. Ada dua faktor yang mendorong
lahirnya APEC, yaitu:
1. Adanya
kekhawatiran
akan
gagalnya
perundingan putaran uruguay yang dapat
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berakibat proteksionisme dan munculnya
kelompok-kelompok perdagangan seperti Pasar
Tunggal Eropa dan Pasar Bebas Amerika Serikat.
2. Perubahan besar dibidang politik dan ekonomi
yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni
Soviet dan Eropa Timur.
Pada dasarnya APEC merupakan tujuan negaranegara besar/maju untuk memperoleh keuntungan
yang sebesar-besarnya dari perdagangan bebas
dan menguasai perekonomian dunia. (Atiqah)
58. Revolusi Turki yang meletus 10 Oktober 1911
disebabkan...
A. Mengusir penjajah dari Turki
B. Menyelamatkan Turki dari kehancuran
C. Menyatukan Turki untuk melawan penjajah
D. Memperoleh kemerdekaan Turki

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Revolusi Turki disebabkan oleh penyatuan Turki
dalam melawan penjajah. Revolusi Turki terjadi
akibat kekalahan yang bertubi-tubi saat melawam
Eropa sehingga menyebabkan wilayah kekuasaannya terlepas satu-persatu. Selain itu Turki
Ustmani disibukkan dengan persoalan internal
kerajaan, sehingga gagasan Pan-Islamisme sebagai
upaya untuk mempersatukan kekuatan islam yang
terpecah belah nyatanya tidak begitu sukses untuk
menandingi dominasi ideologi nasionalisme yang
dibangun oleh Eropa. Gerakan-gerakan reformasi
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nasionalis yang muncul pada tubuh Turki sukse
melumpuhkan kekuatan dan dominasi Sultan.
Sehingga terjadilah revolusi Turki. Dimana gerakan
reformasi nasionalis sangat gencar menghapuskan
sistem yang dianggap sebagai akar permasalahan
yang menyebabkan kemunduran Turki. Turki
sepenuhnya mengadopsi metode-metode dan
konsep-konsep Eropa. Maka lahirlah Republik Turki
menggantikan Khilafah islami. (Naufal)
59. Partai komunis di Uni Soviyet muncul setelah
adanya revolusi Bolsehevic yang dipimpin oleh...
A. Breshnev
B. M. Gorbacev
C. Elexsi Kosigin
D. Lenin

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Lenin berhasil melakukan revolusi Bolshevic yang
menggulingkan pemerinthan Nicholas Tsar II yang
berkuasa sewenang-wenang. Leninlah yang
memperkenalkan komunis ke dalam Uni Soviyet.
Lenin merupakan pemimpin tunggal kaum buruh,
dia memegang seluruh kekuasaan negara dan
menjalankan pemerintah komunis pada bulan
November 1917. Revolusi Bolsheviks membawa
efek seperti kartu domino, satu kota jatuh maka
kota terdekatnya ikut jatuh. Kota demi kota Rusia
berjatuhan ditangan kaum komunis, perlawanan
hampir tidak berarti, kaum bangsawan dan
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pasukan "putihnya" yaitu pendukung Tsar yang
masih setia mulai mengundurkan diri dari kota-kota
dan masuk ke pedalaman untuk melakukan perang
gerilya dibantu oleh pasukan Sekutu, yang kurang
kompak. Kaum Bolsheviks dengan mengobral janji
"pembebasan", hari demi hari terus mendapat
dukungan luas dari kaum pekerja/buruh Rusia dan
petani. Rakyat antusias menyambut kemenangan
kaum komunis tanpa menyadari bahwa mereka
baru saja terlepas dari mulut beruang untuk masuk
ke mulut singa. (Adisusilo, 2014).
60. Tokoh golongan tua yang berhasilkan meyakinkan
golongan muda agar bersedia mengembalikan
Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok ke Jakarta
adalah...
A. S. Suhud
B. Ahmad Subardjo
C. Abdul Muis
D. Mohammad Yamin

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Tokoh golongan tua yang berhasil meyakinkan
golongan muda agar bersedia mengembalikan
Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok ke Jakarta
adalah Ahmad Subardjo.
61. Yang melatarbelakangi hasrat Timor Timur untuk
berintegrasi dengan Indonesia ialah...
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A. Kemajuan pembangunan Indonesia yang
mengagungkan
B. Portugis sangat jauh dari Indonesia
C. Timor Timur sangat miskin sumber daya alam
dan manusia
D. Kedekatan geografis dan etnis

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Setelah adanya proklamasi yang dilakukan secara
sepihak oleh Fretilin, maka parati politik lainnya
melakukan proklamasi tandingan yaitu Proklamasi
Balobo pada tanggal 30 November 1975 yang
ditanda tangani oleh 4 (empat) partai politik. Isinya
menyatakan
berintegrasi
dengan
Indonesia
adapaun alasan mereka karena kedekatan
geografis dan etnis. Namun dalam perjalanannya
beberapa tokoh yang mendatangani deklarasi inu
malah membelot dan bergabung dengan kelompok
Fretilin dan berusaha menganulir Deklarasi Balibo
sampai lahirnya kesepakatan 5 Mei 1999 yang
mementahkan seluruh perjuangan kelompok prointegrasi dan menyerahkan penyelesaian masalah
Timor-Timur kepada PBB. (Araujo, 2014)
62. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukan
hanya menandai pergantian pemerintahan dari
Rezim Orde Lama ke Orde Baru, tetapi juga
menandai...
A. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis
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B. Terselenggarakannya stabilitas nasional yang
lebih mantap
C. Terciptanya semangat baru bagi kalangan muda
D. Berkembangnya
suatu
kebijaksanaan
pemerintah yang baru

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukan
hanya menandai pergantian pemerintajhan dari
Rezim Orde Lama ke Orde Baru, tetapi juga
menandai terselenggaranya stabilitas nasional yang
lebih mantap.
63. Ketika berkuasa di Indonesia antara tahun 18081811 Deandels mengeluarkan kebijakan di bawah
ini, kecuali...
A. Membangun pelabuhan di Batavia
B. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya
C. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa
D. Membuat jalan pos dari Anyer sampai
Panarukan

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa,
Deandels melakukan hal-hal berikut:
 Membangun ketentraman, pendirian tangsitangsi/benteng,
pabrik
mesiu/senjata,
di
Semarang dan Suarabaya serta rumah sakit
tentara.
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 Membuat jalan pos dari Anyer sampai
Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.
 Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung
Kulon untuk kepentingan perang.
 Memperlakukan kerja rodi atau kerja paksa
untuk membangun pangkalan tentara.
64. Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup
lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Berikut ini
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Portugis,
kecuali...
A. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku
B. Menyebarkan agama Katolik di daerah yang
dikuasai
C. Mengembangkan bahasa dan seni musik
keroncong Portugis
D. Sistem monopoli perdagangan beras

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Berikut ini kebijakan pemerintah kolonial Portugis:
 Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku
 Menyebarkan agama Katolik di daerah yang
dikuasai
 Mengembangkan bahasa dan seni musik
keroncong Portugis
 Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala
di Ternate
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65. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 dengan
tujuan untuk menghindari persaingan di antara
perusahaan dagang Belanda. Untuk memenuhi
tujuan tersebut VOC diberikan hak octroi/istimewa
dari Kerajaan Belanda, yaitu...
A. Hak monopoli perdagangan
B. Hak untuk membuat surat utang
C. Hak untuk mendirikan jalan raya
D. Hak untuk membentuk pengadilan

Jawaban A
Pembahasan Soal:
Hak octroi VOC:
 Hak monopoli
 Hak untuk membuat uang
 Hak untuk mendirikan benteng
 Hak untuk melaksanakan perjanjian dengan
kerajaan di Indonesia
 Hak untuk membentuk tentara
66. Tujuan pembentukan Kongres Pemuda I Indonesia
adalah...
A. Memajukan paham persatuan dan kebangsaan
B. Menggugah semangat kerjasama diantara
bermacam organisasi pemuda tanah air
C. Mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia
D. Mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia
yang merdeka

Jawaban: A
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Pembahasan Soal:
 Memajukan paham persatuan dan kebangsaan
 Mempererat
hubungan
antara
semua
perkumpulan pemuda
 Membentuk suatu organisasi pemuda yang
bersifat nasional
67. Pemerintah Indonesia yang baru merdeka
mengalami
banyak
hambatan
dalam
perekonomian, berikut ini bentuk kekacauan
perekonomian yang dialami oleh pemerintah RI,
kecuali...
A. Blokade ekonomi dari Amerika Serikat
B. Blokade ekonomi dari Belanda
C. Inflasi yang sangat tinggi
D. Kekosongan kas negara

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Faktor-faktor penyebab kekacauan perekonomian
Indonesia pada awal kemerdekaan adalah:
 Blokade ekonomi dari Belanda
 Inflasi yang sangat tinggi
 Kekosongan kas Negara
68. Kedatangan pasukan sekutu/AFNEI di bawah
komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison
ternyata dimusuhi oleh rakyat Indonesia, karena...
A. Pasukan sekutu kerja sama dengan Jepang
untuk menjajah Indonesia
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B. Pasukan sekutu banyak membawa tentara
Gurkha dari Negara India
C. Pasukan sekutu diboncengi oleh tentara NICA
D. Rakyat Indonesia membenci semua tentara
asing

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut
kedatangan sekutu/AFNEI dengan senang. Akan
tetapi setelah diketahui NICA ikut di dalamnya,
sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan
bermusuhan. Selain itu pidato Ratu Wilhemina
mengenai dialog antara Belanda dengan RI
mendapat reaksi keras dari Indonesia. Moh. hatta
berpendapat bahwa, Belanda tidak melihat
perubahan yang terjadi pasca perang, bahwa
Indonesia
telah
merdeka
secara
penuh
berdasarkan usahnya sendiri. Indonesia tidak akan
bersedia
menerima
status
apapun
yang
menempatkannya dibawah dominasi Belanda
seperti sebelum perang, karena status politi
Indonesia telah berubah begitu Belanda terusir
oleh Jepang dari Indonesia. Hatta menyatakan
deklarasi oleh Ratu Wilhemina tersebut tidak lebih
dari keinginannya memulihkan kekuasaan Belanda
atas Indonesia seperti masa sebelum perang.
(Nusferadi)
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69. Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia
membawa perubahan di berbagai bidang
kehidupan, kecuali...
A. Penyaluran aspirasi masyarakat semakin terbuka
B. Banyak partai bermunculan, dan pergantian
kabinet silih berganti
C. Kebebasan individu semakin leluasa untuk
direalisasikan
D. Kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada
kalangan rakyat kecil

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan
demokrasi liberal di Indonesia:
 Penyaluran aspirasi masyarakat semakin terbuka
 Banyak partai bermunculan, dan pergantian
kabinet silih berganti
 Kebebasan individu semakin luas
70. Program kerja Kabinet Ampera (1968) yang
dipandang sebagai koreksi penting di bidang politik
luar negeri terhadap pemerintah Orde Lama
adalah...
A. Memperbaiki kualitas kehidupan rakyat
B. Menyelenggarakan pemilihan umum
C. Meyederhanakan partai politik
D. Menjalankan politik bebas aktif

Jawaban: D
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Pembahasan Soal:
Program kerja Kabinet Ampera (1968) disebut
Catur Karya yang isinya antara lain:
 Melaksanakan pemilu
 Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan
aktif
 Melanjutkan perjuangan anti imprealisme dan
kolonialisme
 Memperbaiki
kehidupan
rakyat
terutama
sandang dan pangan
71. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan
subjektivitas dalam penulisan sejarah, kecuali...
A. Pandangan hidup yang sama tentang penggerak
sejarah
B. Perbedaan penafsiran dan latar belakang
penulisnya
C. Sikap berat sebelah pribadi
D. Prasangka kelompok

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Faktor-faktor yang menyebabkan subjektivitas
dalam penulisan sejarah, di antaranya
 Perbedaan penafsiran dan latar belakang
penulisnya
 Sikap berat sebelah pribadi
 Prasangka kelompok
 Pandangan hidup yang berbeda tentang
penggerak sejarah
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72. Ada beberapa tahap dalam perkembangan
historiografi di Indonesia, yaitu sebagai berikut,
kecuali...
A. Historiografi tradisional
B. Historiografi kolonial
C. Hitoriografi peralihan
D. Historiografi modern

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Perkembangan historiografi di Indonesia ada
empat tahap, yaitu:
 Historiografi tradisional adalah karya bersama
masyarakat terhadap eksistensinya sebagai
wujud identitas dan sekaligus solidaritas. Wajah
suatu
masyarakat
akan
terwakili
oleh
keberadaan karya historiografi tradisional yang
selalu diingat, ditemukan kembali, dan ditulis
ulang sehingga wajar ada dalam banyak versi
dan variasi.
 Historiografi kolonial adalah karya yang
menempatkan orang barat sebagai pelaku atau
pemeran utama. Historiografi semacam ini
disebut sebagai historiografi yang cenderung
Baratsentrisme
atau
Eropasentrisme.
Historiografi kolonial juga menempatkan orangorang Belanda di Indonesia sehingga muncul
istilah Neerlandosentrisme atau Belandasentrisme. (Sugeng, 2015)
 Historiografi modern ditandai dengan adanya
keinginan para sejarawan untuk menggunakan
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metodologi dan pola-pola baru dalam bidang
ilmu sejarah. Kecenderungan ini didorong oleh
pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu-ilmu sosial yang secara
metodologis telah menyumbangkan pada
pengembangan ilmu sejarah.
 Historiografi
nasional
Indonesia
telah
menempuh berbagai perkembangan. Pertama,
adanya keinginan untuk menuliskan sejarah
Indonesia yang nasionalistik. Kedua, keinginan
untuk mewujudkan suatu sejarah Indonesia
yang ilmiah. Keinginan untuk membuat sejarah
yang nasionalistik merupakan pembaharuan
dalam tingkat teori sejarah. Sedangkan ilmiah
merupakan pembaharuan dalam pendekatan
metodologi. (Hakim, 2018)
73. Salah satu persamaan pusat peradaban di Asia
dengan Afrika dilihat dari segi letak geografisnya,
yaitu...
A. Letaknya berada pada daerah lembah sungai
B. Lataknya berada pada wilayah pesisir pantai
C. Letaknya berada pada daerah daratan tinggi
D. Letaknya berada pada areal danau tua

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Pusat peradaban kebuayaan Asia dan Afrika
memiliki persamaan yaitu terletak di lembah sungai
seperti Cina Sungai Huang Ho/Sungai Kuning, India
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Sungai Indus, Mesopotamia, Sungai Eufrat dan
Tigris, dan Sungai Nil.
74. Kebudayaan Mesir Kuno mengalami kemajuan
karena didukung oleh faktor...
A. Letaknya di pinggir pantai
B. Adanya sungai Nil
C. Terdapatnya sungai Eufrat
D. Berdekatan dengan Benua Eropa

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Mesir menjadi sebuah bangsa yang memiliki
kebudayaan tinggi. Hal ini tidak dapat dipisahkan
dari adanya Sungai Nil yang melintang negara
tersebut. Sungai Nil setiap tahun selalu
mendatangkan banjir dan bila air itu surut banyak
meninggalkan lumpur yang sangat baik untuk
pertanian.
75. Faktor utama yang meyebabkan runtuhnya
kekaisaran Romawi Barat sebagai pusat peradaban
tertua di kawasan Eropa Selatan setelah Yunani
Kuno adalah...
A. Perang saudara antara Roma Barat melawan
Roma Timur
B. Pembentukan
kerajaan Gallia oleh bangsa
Visigoth
C. Pemberontakan bangsa Vandahl di Afrika Utara
D. Serbuan bangsa Barbar pimpinan Odoacer

Jawaban: D
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Pembahasan Soal:
Pada tahun 476 M Jenderal Odoaker panglima
pasukan orang-orang Jerman berhasil merebut ibu
kota roma. Dengan peristiwa ini berakhirlah zaman
kekaisaran Romawi Timur (476-1453) dengan ibu
kota di Constantinovel atau Byzantium.
76. Salah
satu
dasar
pertimbangan
utama
ditetapkannya Deklarasi Juanda tanggal 13
Desember 1957 tentang perluasan laut teritorial
adalah...
A. Adanya ancaman dari luar
B. Indonesia merupakan negara kepulauan
C. Negara Indonesia sebagian besar terdiri dari
lautan
D. Melarang eksplorasi laut oleh negara asing

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Negara Republik Indonesia merupakan negara
kepulauan. Demi integritas wilayah negara dan
bangsa Indonesia dan untuk mengantisipasi
gerakan-gerakan
separtisme
seperti
PRRI/
PERMESTA
pemerintah
Republik
Indonesia
berpendapat semua pulau beserta laut yang
terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu
kesatuan yang bulat.
77. Lahirnya Budi Utomo pada tanggal 12 Mei 1908,
tidak terlepas dari peristiwa luar biasa yang terjadi
di Asia, yaitu...
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A. Kemenangan Jepang atas Rusia
B. Perang Jepang-Korea
C. Perang Dunia I
D. Perang Asia Timur Raya

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Memberikan dorongan semangat kebangsaan bagi
negara-negara di Asia, khususnya Indonesia
bertujuan agar Indonesia bangkit melawan
penjajah. Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908, tidak
lepas dari peristiwa luar biasa di Asia, yaitu
kemenangan Jepang atas Rusia.
78. Penyerangan Fatahillah ke Jawa Barat bertujuan
untuk...
A. Meluaskan daerah kekuasaan
B. Menghalangi hubungan Portugis-Pajajaran
C. Menyebarkan agama Islam
D. Menghalangi hubungan Portugis-Banten

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Sebelum meyerang Demak, Portugis mengadakan
perjanjian kerja sama dengan Pajajaran. Sebelum
perjanjian yang disepakati, Demak lebih dahulu
menyerang Jawa Barat pada tahun 1522 M.
79. Raja Pajang yang dikalahkan oleh Arya dari Demak
adalah...
A. Pengeran Hadiwijoyo
B. Panembahan Senopati
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C. Ki Gede Pamanahan
D. Pangeran Benowo

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Di Pajang, setelah Hadiwijoyo meninggal, putranya
Pangeran Benowo, menggantikannya. Namun
kemudian ia dikalahkan Arya Pangiri dari Demak.
Pangeran Benowo dijadikan adipati di Jepang.
80. Secara politis, Kerajaan Melayu pada abad ke-7
sudah diperkirakan lenyap karena...
A. Raja-raja bawahan Kerajaan Melayu
B. Adanya wilayah yang melepaskan diri
C. Bersatu dengan Kerajaan Sriwijaya
D. Adanya bencana alam

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Berita lenyapnya Kerajaan Melayu pada abad ke-7
yang berintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya
disampaikan oleh seorang musafir Cina bernama ITsing (671-695 M) yang ditulis di dalam bukunya.
81. Kaisar yang menuduh orang Kristen mekakukan
pembakaran Kota Roma, adalah...
A. Augutinus
B. Nero
C. Trajanus
D. Vespasianus

Jawaban: B
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Pembahasan Soal:
Kaisar Romawi yang terkenal karena kekejamannya
terhadap orang-orang penganut agama Kristen
ialah Kaisar Nero. Dia menuduh orang Kristen
melakukan pembakaran Kota Roma, sehingga
beribu-ribu orang Kristen dibunuh dan dibakar.
Kaisar Nero mengeluarkan suatu peraturan bahwa
agama Kristen dengan para pengikutnya jahat,
oleh sebab itu para penganutnya yang tidak mau
bertaubat dapat dihukum mati. Ketika kaisar Nero
menyulut api di kota Roma yang menyebabkan
sebagian kota terbakar (64M), kemudia ia
menyalahkan
orang-orang
kristen
sehingga
beratus-ratus orang kristen di bantai. Sejarah
mencatat bahwa kaisar-kaisar roma itu sering
melakukan penganiyaan secara luas terhadap umat
kristen maupun umat Yahudi dalam
wilayah
imperium Roma terutama kaisar Nero (54 - 58 M).
(Pardi, 2018).
82. Yang membedakan latar belakang pelayaran
samudera oleh bangsa Inggris dan Belanda dengan
bangsa Spanyol dan Portugis adalah bahwa
pelayaran Inggris dan Belanda didasarkan atas
motif...
A. Ekonomi
B. Politik
C. Budaya
D. Agama

Jawaban: A
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Pembahasan Soal:
Kedatangan orang Portugis-Spanyol di Asia kecuali
mencari rempah-rempah juga hendak melanjutkan
“Perang Salib” terhadap orang Islam. Semangat
Perang Salib ini
disertai
dengan
usaha
menyebarluaskan agama Kristen.
83. Pertikaian Portugis
dengan
Spanyol
yang
memperebutkan wilayah jajahan di dunia Timur
akhirnya dapat diselesaikan lewat perjanjian...
A. Sarangosa
B. Thordesillas
C. Versailles
D. Paris

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Karena
Portugis
dan
Spanyol
bertikai
memperebutkan daerah baru, maka Paus
Alexander VI mengundang kedua negara untuk
mengadakan perjanjian Thordesillas tahun 1495.
84. Pembuatan jalan Anyer-Panarukan oleh Daendels
bertujuan...
A. Agar Belanda mudah melarikan diri
B. Agar rakyat Indonesia mau bekerja keras
C. Agar rakyat memiliki lalu lintas yang ramai
D. Untuk mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa

Jawaban: D
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Pembahasan Soal:
Pembuatan jalan Anyer-Panarukan melalui kerja
paksa rakyat Indonesia. Bagi Belanda, hal tersebut
merupakan hasil kerja yang sukses gemilang.
85. Orang Spanyol yang melakukan pelayaran keliling
dunia melalui selat ujung selatan Amerika Selatan
bernama...
A. Cabral
B. Colombus
C. EI Cano
D. Magelhaens

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Magelhaens
tahun
1519-1521
melakukan
perjalanan keliling dunia melalui ujung selatan
Amerika Selatan yang kemudian dikenal sebagai
Selat Magelhaens. Ia melintasi lautan teduh dan
mendarat di Filipina. Pada tahun 1521, ia terbunuh
oleh penduduk setempat.
86. Bentuk-bentuk eksploitasi pada masa imprealisme
kolonialisme Barat;
1) Cultur stelsel (aturan tanam paksa)
2) Sistem pemberian prosentase (cultur procenten)
3) Berbagai penguatan pajak
4) Berbagai bentuk kerja rodi
Terjadi pada periode kekuasaan...
A. Pesekutuan dagang Hindia Timur (Cove), 16021779
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B. Persekutuan dagang Inggris di India (E.LC),
1811-1816
C. Gubernur Jenderal Van dan Bosch, 1830-1870
D. Liberalisme dan politik ethis di Indonesia (sejak
1870)

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Eksploitasi ekonomi dan pemerasan tenaga
manusia pada masa van den Bosch (1830-1870)
telah mengakibatkan penderitaan panjang rakyat
Indonesia pada waktu itu. Van dan Bosch
memperkenalkan
sistem
tanam
paksa
(cultuurstelsel) dilaksanakan berdasarkan paksaan
disegala jenjang dari atas ke bawah. Selain
berlakunya tanam paksa, rakyat juga masih
berkewajiban melaksanakan kerja rodi. Ada tiga
macam kerja rodi yang menjadi kewajiban rakyat,
yakni rodi untuk pemerintah, untuk kepala, dan
untuk desa. Kerja rodi untuk pemerintah pun tanpa
diberi upag apa-apa. Misalnya, mendirikan rumah
pegawai-pegawai Eropa-Indonesia, mengantarkan
surat, meminjamkan kuda dan sapi, mengirimkan
pejabat-pejabat Belanda yang sedang tourne,
memberi makanannya dan lain-lain. Pendek kata
rodi
diminta
untuk
memenuhi
kebutuhan
pemerintah dan pegawai-pegawainya. Periode dua
puluh tahun pertama masa tanam paksa
merupakan periode paling berat. (Daliman, 2012)
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87. “Bangsa Belanda tidak boleh hanya mengejar
keuntungan semata, tetapi juga berkewajiban
melindungi penduduk pribumi Idonesia dengan
mendidik ke arah pemerintahan sendiri...”
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh...
A. Van den Bosch
B. Herman Willem Deandels
C. Jan Willem Jeansen
D. Van Deventer

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Van Deventer adalah tokoh liberalis Belanda dan
peletak dari politik etis/politik balas budi yang
meliputi pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.
Menurut Van Deventer, sudah saatnya pemerintah
Belanda
memperhatikan
kemajuan
rakyat
jajahannya. Pemerintah harus menebus hutangnya
kepada masyarakat pribumi dengan memberikan
prioritas utama yaitu mensejahterah kan mereka.
Van Deventer dan beberapa rekannya yaitu G.P.
Rauffaer, E.B. Kielstra dan D. Fock mendukung
jalanya politik etis untuk membuat ikhtisar
keadaan. Ikhtisar tersebut dibuat dengan
menunggu hasil verifikasi penjajahan yang telah
menyengsarakan rakyat pada tahun yang sama
(1904). (Susilo, 2018).
88. Usaha
kaum
liberal
yang
menghendaki
penghapusan sistem tanam paksa di Indonesia
pada hakikatnya merupakan...
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A. Usaha kaum liberalis untuk menggantikan
kekuasaan kaum konservatif di Indonesia
B. Sistem tanam paksa bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan
C. Usaha untuk mendapatkan keuntungan material
D. Bukti bahwa kaum liberalis selalu memperjuangkan keadilan

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Pemerintah kolonial setelah menerima tekanan
kaum liberalis dan kapitalis yang menentang tanam
paksa, penghapusan tanam paksa secara radikal
berlangsung sesudah 1860an. Tanaman paksa lada
dihapus pada 1862. Penghapusan tanamantanaman paksa indigo, teh, kaneel, dan cochenille
pada 1865. Pada 1870 berlakulah undang-undang
gula (Suikerwet) yang menhapuskan penanaman
paksa tebu, sehingga tinggal kopi saja. Akhirnya
memberi peluang kepada pengusaha dan pemilik
modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Setelah itu, munculah perkebunan-perkebunan
swasta. (Daliman, 2012).
89. Di bidang politik, sistem imprealisme yang
ditetapkan oleh bangsa Eropa di Indonesia telah
menimbulkan akibat...
A. Kemajuan kehidupan politik kerajaan Nusantara
B. Mendorong lahirnya Indonesia yang terintegritas
C. Tumbuhnya sistem demokratis
D. Memperkuat persekutuan antar kerajaan
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Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Adanya penjajahan telah menimbulkan semangat
persatuan masyarakat Indonesia. Secara beramasama mereka bangkit sehingga lahirlah integritas
bangsa Indonesia.
90. Alasan terjadinya pemberontakan yang dipimpin
Trunojoyo dan Untung Suropati di Mataram...
A. Amangkurat I sebagai pengganti Sultan Agung
bekerja sama dengan Belanda
B. Digantikannya Sultan Agung oleh Amangkurat I
C. Terbunuhnya Sultan Agung oleh Belanda
D. Gagalnya Sultan Agung menyerang VOC di
Batavia

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Alasan terjadinya pemberontakan yang dipimpin
Trunojoyo dan Untung Suropati di Mataram adalah
Amangkurat I sebagai pengganti Sultan Agung
bekerja sama dengan Belanda.
91. Faktor utama munculnya perlawanan Aceh
terhadap Portugis adalah...
A. Ancaman terhadap penyebaran Islam oleh Aceh
B. Upaya penyebaran agama oleh Portugis
C. Politik perdagangan monopoli Portugis
D. Politik white man burden Barat

Jawaban: B
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Pembahasan Soal:
Malaka jatuh ke tanganPortugis tahun 1511. Orang
Portugis menghidupkan kembali Malaka sebagai
kota dagang dan berhasil pula menanam benihbenih agama Katolik. Karena sikap yang
bermusuhan terhadap agama Islam, maka Portugis
terlibat perang dengan Aceh.
92. Alasan Kerajaan Pajajaran meminta bantuan
Portugis...
A. Pajajaran hendak meluaskan wilayahnya ke
Demak
B. Pajajaran ingin menyatakan kerajaan Hindu di
Nusantara
C. Pajajaran mendapat ancaman dari Malaka
D. Pajajaran merasa khawatir kalau Demak
menguasai Sunda Kelapa

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Kerajaan Pajajaran merasa khawatir kalau kerajaan
Islam Demak meluaskan ajaran Islam dan
menguasai Sunda Kelapa. Akibatnya Kerajaan
Pajajaran meminta bantuan Portugis yang
berkuasa di selat Malaka. Namun, ketika Portugis
datang tahun 1527 Sunda Kelapa telah menjadi
bagian dari wilayah Demak di bawah pimpinan
Fatahillah tahun 1926.
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93. Gerakan pemuda mahasiswa Indonesia di Eropa
mendirikan perhimpunan Indonesia yang kelak
banyak
melahirkan
tokoh-tokoh
nasional.
Penggagas pergerakan tersebut...
A. Soekarno-Hatta
B. Mr. Sartono-Iwa Kusumasumantri
C. Moh. Hatta-Mr. Soenaryo
D. Moh. Yamin-Abdul Muis

Jawaban: C
Pembahasan Soal:
Gerakan pemuda mahasiswa Indonesia di Eropa
mendirikan perhimpunan Indonesia yang kelak
banyak
melahirkan
tokoh-tokoh
nasional.
Penggagas gerakan tersebut adalah Moh. HattaMr. Soenaryo.
94. Keputusan dari kongres pertama Budi Utomo
adalah, kecuali...
A. Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan
politik
B. Mendirikan rumah-rumah sakit untuk orang
pribumi
C. Ruang gerak terbatas hanya untuk daerah Jawa
D. Ruang gerak terbatas hanya untuk daerah
Madura

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Budi utomo merupakan oraganisasi pertama di
antara bangsa Indonesia yang disusun dengan
bentuk modern. Badan ini didirikan di Jakarta pada
69

tanggal 20 Mei 1908. Pada bulan Oktober tahun
1908 Budi Utomo menyelenggarakan kongres
pertama di Yogyakarta dengan keputusan sebagai
berikut.
 Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan
politik
 Kegiatan terutama ditujukan pada bidang
pendidikan dan budaya
 Ruang gerak terbatas hanya untuk daerah Jawa
dan Madura.
 Kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri
dan bangsa, terutama dengan memajukan
pengajaran, pertanian, peternakan, dagang,
teknik industri, kebudayaan (kesenian dan ilmu).
(Pringgodigdo, 1991)
95. Setelah bangsa Romawi mengadakan perluasan
wilayah, susunan masyarakatnya pun berubah, di
antaranya muncullah golongan optimat, yaitu...
A. Golongan orang-orang kaya yang memiliki tanah
dan berkuasa
B. Golongan petani miskin dan melarat
C. Penduduk yang berasal dari tanah jajahan
D. Penduduk pedesaan dan daerah sekitarnya

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Susunan masyarakat bangsa Romawi sebelum
meluaskan wilayahnya terbagi dua kelompok,
yaitu:
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 Patrisia
 Plebeya

 Optimat
 Proletar
 Budak

: Penduduk kota
: Penduduk pedesaan di luar kota
Setelah melakukan perluasan
wilayah
susunan
masyarakat
terbagi menjadi tiga, yaitu:
: Golongan orang kaya pemilik
tanah dan berkuasa
: Golongan petani miskin dari
warga Roma
: Berasal
dari
negara
yang
ditakhlukan Romawi

96. Kebudayaan bangsa Inca telah mengenal tulisan
yang mereka sebut...
A. Fiktograf
B. Hiegrolif
C. Huruf paku
D. Quipu

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Bangsa Inca mengenal tulisan yang disebut dengan
Quipu yaitu berupa tali yang diberi ikatan-ikatan
sebagai simbol.
97. Karya sastra di Kerajaan Kediri mengalami
kemajuan. Hal ini dapat dilihat di bawah ini,
kecuali...
A. Kitab Baratayuda
B. Kitab Negarakertagama
C. Kitab Samaradahana
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D. Gatotkaca

Jawaban: B
Pembahasan Soal:
Kitab Negarakertagama hasil karya sastra pada
zaman Majapahit yang dikarang oleh Mpu Prapanca
tahun 1365.
98. Kebijaksanaan politik ekonomi berupa penumpukan
kekayaan, kesejahteraan dan kekuasaan negara
adalah definisi dari...
A. Sosialisme
B. Liberalisme
C. Komunisme
D. Merkantilisme

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Sistem ekonimi merkantilisme adalah suatu
kebijaksanaan politik ekonomi negara imprialis
yang bertujuan menumpuk kekayaan berupa logam
mulia
sebanyak-banyaknya
sebagai
ukuran
kekayaan, kesejahteraan dan kekuasaan bagi
negara-negara tersebut.
99. Pada masa politik ekonomi liberal dan sesudahnya,
kaum pribumi tidak mengalami perubahan nasib
secara ekonomi oleh karena tidak mampu
merespon pasar dunia yang berkembang sebagai
akibat liberalisme. Penyebabnya adalah...
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A. Hambatan dalam struktur masyarakat yang
bersifat feodalistis dan hambatan dalam
merespon ekonomi uang
B. Skibat sistem tanam paksa yang mematikan
kreativitas dalam hal ekonomi
C. Keterbatasan akses dan informasi
D. Sikap mental yang terkungkung dalam pola yang
lama

Jawaban: A
Pembahasan Soal:
Tahun 1870 sampai dengan tahun 1900 negeri
Belanda memasuk era liberalisme. Pada era
tersebut, pemerintahan Belanda banyak dijabat
oleh golongan liberal. Dengan kekuasaanya kaum
liberal di pemerintahan kerajaan Belanda, maka
kesempatan untuk membuka usahanya terbuka
luas. Kaum liberal kebanyakan terdiri dari para
pengusaha swasta yang memiliki modal besar.
Kaum liberal tersebut membentuk struktur
kehidupan masyarakat pribumi dengan yang
bersifat feodalistis sehingga masyarakat pribumi
lambat dalam merespon ekonomi uang. Akibatnya
kaum pribumi tidak mengalami perubahan nasib
secara ekonomi dan tidak mampu merespon pasar
dunia.
100. Dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa dari
tangan Inggris, Herman Williem Deandels
melakukan...
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A. Mendirikan VOC
B. Adanya tanam paksa
C. Pelayaran Dewa (Hongi Toohten)
D. Membangun jalan Anyer-Panarukan

Jawaban: D
Pembahasan Soal:
Dengan sistem kerja rodi, banyak rakyat yang
hilang, sakit, dan tidak sedikit pula yang
meninggal. Hal ini karena beratnya tekanan mental
yang harus mereka tanggung, beratnya penyiksaan
fisik, tidak mendapat perawatan medis yang
memadai, serta kekurangan makan.

*****
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