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1. Tahap-tahap penelitian sejarah  adalah ….  

A. heuristik, histrografi, verifikasi, dan 

interpretasi  
B. Heuristik, interpretasi, verifikasi, dan 

historiografi  
C. Heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi  
D. heuristik, kritik sumber, verifikasi, dan 

historiografi  
E. Heuristik, verifikasi, kritik sumber, dan 

historiografi 
 

 
2. Hasil kebudayaan pra-aksara yang berbentuk 

keranda dan tertutup disebut …. 

A. sarkofagus 
B. kuburan batu 

C. menhir 
D. dolmen 
E. pandussha 

 
3. Indische Partij (IP) dilarang oleh pemerintah 

kolonial Belanda karena faktor berikut. Kecuali 
....  

A. IP menolak untuk merayakan kemerdekaan 
Belanda dari Spanyol 

B IP dianggap menghasut rakyat untuk melawan 
pemerintah Kolonial Belanda  

C. Salah seorang pendiri IP, Suwardi Suryaningrat 
mengkritik pemerintah Kolonial dengan tulisan 
“ Als ik een Naderlander was (Andaikan saya 
seorang Belanda). 

D. Ip menolak untuk merayakan 100 tahun 
pembebasan Belanda dari Inggris  

E. IP dalam melakukan perjuangan menggunakan 

cara yang radikal  
 
4. Telnologi yang berbasis pada ilmu pengetahuan 

berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu 
bangsa yang disebabkan oleh faktor-faktor di 
bawah ini, kecuali ...… 
A. kemajuan manusia tidak dapat dilakukan tanpa 

teknologi yang canggih 
B. tekdologi modern berhasil meningkatkan hasil 

produksi sandang dan pangan  
C. peningkatan nilai produksi hanya dapat 

dilakukan dengan bantuan teknologi 
modern 

D. peningkatan pendapatan negara hanya 
ditentukan oleh tekdologi modern 

E. mobilitas manusia dan barang antarnegara 
semakin meningkat berkat teknologi 
transportasi modern 

 
5. Indikator pengekangan kebebasan berpolitik 

pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui 
kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali ....  

A. melarang PNS ikut pemilu  

B. melarang PNS mendirikan partai politik  

C. hanya mengizinkan tiga kontestan pemilu  
D. memperbolehkan militer terlibat dalam dunia 

politik  
E. mengarahkan PNS dan ABRI memilih partai 

politik tertentu  
 

6. Salah satu faktor pendorong kedatangan orang-
orang Eropa ke Indonesia pada akhir abad ke-16 
adalah kesulitan memperoleh rempah-rempah 
dengan harga murah  

SEBAB  
Pada waktu itu, di Eropa berkembang paham 
merkantilisme yang berusaha menumpuk hasil 

kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai ukuran 
kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara  

 
7. Hubungan perdagangan antara Nusantara dan 

Cina telah terjadi melalui pelayaran langsung 
sejak adanya pengaruh Agama Hindu dan 
Buddha di Nusantara  

SEBAB 
Perdagangan langsung adalah perdagangan 
antara orang Cina dengan masyarakat 
Nusantara tanpa perantara  

 
8. Bangsa Arya merupakan pendukung peradapan 

lembah Sungai Gangga yang tersebar di antara 
pedunungan Himalaya dan pegunungan 
Windyakedna  

SEBAB  
Bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa 
Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai 

daerah yang subur untuk bercocok tanam  

 
9. Pembangunan sistem drainase pertama kali 

dilakukan oleh masyarakat Mohenjo Daro di India  
SEBAB  

Masyarakat Mohenjo Daro sudah memiliki 
saluran pembuangan air dari rumah tangga ke 
bak kontrol 

 
10. Pada era reformasi, TNI mendapat kewenangan 

dalam bidang pertahanan  
      SEBAB 
Reformasi mengakui supermasi sipil yang 
melarang TNI terlibat dalam politik praktis 

 
11. Latar belakang pembentukan APEC (Asia Pacific 

Economic Cooperation) adalah …. 
1. munculnya kelompok-kelompok kerjasama 

bidang perdagangan regional : AFTA dan 
NAFTA 

2. adanya keinginan negara-negara di kawasan 

Asia Pasifik mewujudkan One Community: One 
Future 
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3. adanya perubahan dalam bidang politik dan 
ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur 

4. adanya keinginan mewujudkan liberalisasi 
perdagangan dan investasi di kawasan Asia 

Pasifik 
 
12. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh 

Wali Songo mudah diterima oleh masyarakat 
Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 karena 
melalui … 

1. mubalig yang didatangkan dari Timur Tengah 

2. ajaran tasawuf 
3. ajaran ijtihad 
4. kesenian 

 
13. Pemberlakuan Supersemar 1966 mengakibatkan 

peristiwa …. 

1. penyerahan pemerintahan Republik 
Indonesia dari Sukarno kepada pejabat 
sementara Soeharto  

2. pengangkatan Soeharto menjadi 
koordinator keamanan  

3. pemberhentian Soekarno sebagai presiden 
oleh MPRS dan penunjukan Soeharto 

sebagai pejabat sementara presiden  
4. pemberian wewenang kepada Soeharto 

untuk mengatasi keadaan berbahaya  
 
14. Akibat kebijakan pemerintah Orde Baru 

memberikan kelonggaran bagi masuknya 
pengaruh kebudayaan asing adalah …. 

1. penurunan apresiasi masyarakat 
terhadap kebudayaan nasional  

2. perkembangan kebudayaan 
kontenporer yang menggeser 
kebudayaan tradisional  

3. para budayawan sulit untuk 

mengembangkan kebudayaan 
tradisional  

4. masyaralat tidak menjadi produsen 
kebudayaan, tetapi cebserung 
menjadi konsumen kebudayaan asing  

 
15. Alasan pemerintah kolonial Belanda 

memberlakukan cultur stelsel adalah …. 
1. difisit anggaran keuangan yang besar 

selama Perang Diponegoro  
2. kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi 

masyarakat Nusantara yang agraris 

3. Belanda ingin memperoleh keuntungan 
besar dari hasil perkebunan dan 

perdagangan  
4. Sistem penanaman tradisional tidak cocok 

dengan kepentingan perdagangan Belanda  
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Kunci Jawaban: 
 

SEJARAH 

1 C 

2 A 

3 D 

4 D 

5 A 

6 B 

7 B 

8 D 

9 A 

10 B 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 B 
 

 
 

 


