
Mohon Maaf, KEMUNGKINAN SOAL-SOAL di bawah ini diacak untuk subjektivitas dan kredibilitas 

Evaluasi Pembelajaran.  

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL 

BIDANG STUDI : SEJARAH 
KELAS  : XI (SEBELAS) 
PROGRAM  : IPA 
 

I. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR ! 

1 Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan India ke Indonesia disebut . . . . 
a. Enkulturisasi                    d.    dekonstruksi 
b. Akulturasi                         e.    internalisasi 
c. Sosialisasi  

 a.  
2 Dari beberapa teori, yang paling kuat faktanya mengenai masuknya budaya Hindu-Budha ke 

Indonesia adalah teori . . . . 
a. Ksatria                         d.    sudra 
b. Brahmana                   e.    arus balik  
c. Waisya   

3 Larangan penggunaan Bahasa Belanda dan digunakannya Bahasa Indonesia pada masa Jepang 
bertujuan . . . . 

a. Agar bangsa Indonesia melupakan penjajahan Belanda 
b. Supaya bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam perangnya melawan sekutu 
c. Jepang ingin memperoleh keuntungan dari kebijakan itu 
d. Jepang ingin merealisasikan janjinya ketika datang ke Indonesia  
e. Agar bangsa Indonesia mendukung penjajahan Jepang 

4 upaya yang dilakukan Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya menurut 
prasasti tugu adalah . . . . 

a. Membuat saluran irigasi dengan menggali sungai Gomati 
b. Meningkatkan ekspor beras 
c. Memindahkan penduduk ke daerah yang subur 
d. Memerintahkan rakyat untuk beternak sapi 
e. Mengimpor beras dari Kutai  

5 Di bawah ini termasuk faktor yang turut mempercepat perkembangan Islam di Indonesia, kecuali . . 
. . 

a. Raja-raja yang banyak masuk Islam 
b. Dengan masuknya Islam berarti terbebas dari upeti kepada raja-raja di pedalaman 
c. Dengan masuknya Islam memperlancar hubungan perdagangan 
d. Islam tidak mengenal pembagian kasta 
e. Islam bercorak demokratis dan menentang bentuk pemerintahan yang absolut 

6 Berikut ini adalah unsur pengaruh kebudayaan India di Indonesia, kecuali . . . . 
a. Penggunaan bahasa dan tulisan 
b. Kesusastraan 
c. Seni bangunan  
d. Sistem penanggalan 
e. Teknologi militer  

 a.  



7 Setelah masuknya budaya Islam, maka unsur budaya Hindu-Budha adalah sebagai berikut, kecuali . 
. . . 

a. Tetap dianut oleh sebagian orang Indonesia 
b. Tetap bertahan di beberapa daerah 
c. Menjadi unsur yang berinteraksi dengan tradisi Islam 
d. Hilang sama sekali dari bumi Indonesia  
e. Memperkaya kebudayaan Indonesia  

 a.  
8 Di bawah ini merupakan ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, kecuali . . . . 

a. Dipelopori oleh kaum terpelajar 
b. Perlawanan dengan peralatan senjata 
c. Bersifat kedaerahan 
d. Bersifat musiman 
e. Belum ada ide nasionalisme yang jelas 

9 Raja pertama di Indonesia yang memeluk Islam adalah Sultan . . . . 
a. Iskandar Muda          d.    Malik Ibrahim 
b. Ageng Tirtayasa        e.    Agung Hanyokrokusumo 
c. Malik al Saleh 

 f.  
10 Pelopor penjelajahan samudera pertama kali dilakukan oleh bangsa . . . . 

a. Spanyol                       d.    Inggris 
b. Portugis                      e.    Perancis 
c. Belanda  

11 Demak berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa setelah berhasil mendesak dan 
menundukkan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu yaitu kerajaan . . . . 

b. Mataram                             d.    Daha 
c. Majapahit                           e.    Kediri 
d. Singasari  

12 Perlawanan rakyat menentang penjajahan Belanda yang mengakibatkan pengeluaran biaya perang 
yang tinggi bagi Belanda dan berdampak terhadap pembubaran VOC adalah perang . . . . 

a. Paderi                        d.    Jagaraga 
b. Diponegoro              e.    Aceh 
c. Pattimura  

13 Paham yang menempatkan kepentingan individu serta kebebasan individu di atas lainnya disebut . 
. . . 

a. Nasionalisme                 d.    chauvinisme 
b. Sosialisme                      e.    ultranasionalisme 
c. Liberalisme 

14 Upaya untuk mengisi kas Negara Belanda yang kosong akibat peperangan ialah dengan kebijakan . . 
. . 

a. Sistem pintu terbuka di tanah jajahan 
b. Sistem sewa tanah di Indonesia 
c. Sistem tanam paksa di Indonesia 
d. Meminjam dana dari Negara lain 
e. Mengeksploitasi kekayaan alamnya sendiri 

 f.  
15 Secara garis besar, pendudukan tentara Jepang di Indonesia menyebabkan berbagai permasalah, 

diantaranya sebagai berikut, kecuali . . . . 



a. Kekurangan bahan makanan yang menyebabkan bencana kelaparan di berbagai pelosok 
Indonesia 

b. Tanah pertanian tidak menjadi subur karena harus ditanami tanaman sejenis 
c. Para petani tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan pertaniannya 
d. Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang 
e. Munculnya proyek-proyek militer untuk pertahanan militer bangsa Indonesia  

16 Yang dimaksud dengan tradisi lokal pada sebelum masuk dan berkembangnya Islam ada yang 
berasal dari . . . . 

b. Arab 
c. India 
d. Suku asli bangsa Indonesia 
e. Para pedagang 
f. Para penyebar agama Islam 

17 Munculnya paham-paham baru di Eropa diakibatkan adanya . . . . 
a. Perang salib                    d.    Perang Teluk 
b. Revolusi Perancis          e.    Revolusi Rusia 
c. Perang Dunia I 

 f.  
18 Bagi bangsa Indonesia timbulnya pergerakan nasional didasari oleh perihal yang dirasakan oleh 

golongan terpelajar, yaitu . . . . 
a. Adanya pemaksaan pertukaran pelajar ke luar negeri 
b. Kesadaran nasib bangsa Indonesia yang menderita akibat penjajahan 
c. Kesadaran satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia 
d. Kesadaran satu bangsa dan satu kepentingan 
e. Kesadaran satu adat dan budaya 

 d.  
19 Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur yang membangkitkan rasa nsionalisme . . . . 

a. Perasaan senasib dan seperjuangan 
b. Keinginan berkuasa kelompok minoritas 
c. Bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama 
d. Adanya sikap penjajahan 
e. Keinginan bersama lepas dari kekuasaan absolut  

20 Berikut ini yang tidak termasuk tempat berkembangnya pusat-pusat kerajaan bercorak Hindu-
Budha di Indonesia adalah . . . . 

b. Sulawesi                        d.    Jawa  
c. Bali                                 e.    Sumatera 
d. Kalimantan  

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR ! 

1 Apa yang dimaksud dengan romusha? 
2 Bagaimana pembagian struktur masyarakat Hindu? 
3 Apa yang dimaksud dengan politik devide et impera? 
4 Apa yang dimaksud dengan wali songo? Sebutkan tokoh-tokoh wali songo! 
5 Sebutkan 3 hal yang menyebabkan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang besar! 
6 Mengapa Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa Indonesia? 
  



7 Apa alasan utama bangsa-bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia? 
8 Sebutkan 3 faktor internal yang mendukung munculnya pergerakan nasional! 
9 Apa yang dimaksud Gold, Glory, dan Gospel? 

10 Sebutkan 3 ciri pergerakan nasional sesudah tahun 1908! 
  
  
  
  
  
  
  

 


