
PERKIRAAN SOAL SEJARAH UJIAN SEKOLAH 2014-2015 
1. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi dengan 

tujuan ...  

a. untuk meningkatkan pengetahuan kaum pribumi 

b. untuk membalas jasa kaum pribumi 

c. memperbaiki taraf hidup kaum pribumi 

d. melaksakanan politik etis 

e. memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan pemerintah kolonial  

 

2. Seorang tokoh yang berkebangsaan Yunani dan dianggap sebagai The Father of 

History adalah ...   

a. Aristoteles 

b. Hipocrates 

c. Cicero 

d. Socrates  

e. Herodotus  

 

3. Kebudayaan sampah kerang yang ditemukan di pesisir pantai disebut ...   

a. Abis sous roche 

b. Kjokken moddinger  

c. Rock shelter 

d. Hands courte 

e. Primus interpares 

 

4. Berikut ini adalah sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara, kecuali ...  

a. Berita China 

b. Berita Arab  

c. Prasasti Tugu 

d. Prasasti Ciaruteun 

e. Prasasti Kebon Kopi 

 

5. Penyebaran Agama Islam di Indonesia berjalan secara cepat karena ...  

a. proses pelayaran perdagangan 

b. dasar-dasar kepercayaan sudah dimiliki  

c. kemampuan bangsa Indonesia menyeleksi budaya 

d. pengaruh Hindu hanya dirasakan para bangsawan 

e. ajaran Islam mempunyai toleransi yang tinggi  

 

6. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia adalah sebagai berikut, 

kecuali ...  



a. keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah 

b. runtuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Saljuk yang menyebabkan 

terputusnya hubungan dagang Asia-Eropa 

c. keinginan membuktikan teori Copernicus bahwa bumi bulat 

d. penemuan mesin uap oleh James Watt  

e. rasa tertarik kepada buku karya Marcopolo berjudul Imago Mundi yang 

menceritakan kesuburan Asia 

 

7. Bangunan yang merupakan cikal bakal dibuatnya candi adalah ...  

a. Menhir  

b. Dolmen  

c. Nekara  

d. Sarkofagus  

e. Punden berundak  

 

8. Dalam menjalankan kekuasaannya, VOC diberikan hak istimewa (hak octroi) oleh 

pemerintah Belanda, yaitu sebagai berikut, kecuali ...  

a. hak monopoli dagang 

b. hak memiliki angkatan perang sendiri 

c. hak untuk sejajar dengan kerajaan Belanda  

d. hak untuk mencetak uang 

e. hak untuk memelihara angkatan perang 

 

9. Paham yang lahir pasca demokrasi dan industri adalah paham ...  

a. Imperialisme 

b. Fasisme  

c. Nazisme  

d. Nazi  

e. Kapitalis 

 

10. Pada akhir abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena memiliki hutang 

yang sangat besar, yang diakibatkan oleh hal berikut, kecuali ...  

a. banyak pegawai-pegawai VOC yang korupsi 

b. banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan masyarakat Indonesia  

c. banyak terjadi perdagangan gelap yang menerobos monopoli VOC 

d. kas VOC habis untuk membiayai perang pemerintah Belanda 

e. penduduk Indonesia terutama di Jawa telah miskin dan tidak mampu lagi 

membeli barang-barang yang dijual VOC  

 



11. Setelah VOC dibubarkan, wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Kerajaan 

Belanda. Orang yang diangkat oleh kerajaan Belanda untuk menjadi Gubernur 

Jendral di wilayah Indonesia adalah ...  

a. Jan Pieter Zoon Coen 

b. Daendels  

c. Raffles  

d. Van Den Bosch 

e. Jansens 

 

12. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarotun yang berarti pohon, sedangkan 

ilmu sejarah dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ...  

a. syariat 

b. hikayat 

c. riwayat  

d. tarikh  

e. fikih  

 

13. Sistem Tanam Paksa yang diusulkan Van Den Bosch didorong oleh hal-hal 

sebagai berikut, kecuali ...  

a. kas Negara yang kosong 

b. keinginan para bupati untuk mendapatkan culture procenten  

c. pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak 

d. utang luar negeri yang berat 

e. perang yang memakan biaya besar 

 

14. Pelaksanaan tanam paksa sangat memberatkan rakyat bila dibandingkan dengan 

aturannya. Hal itu disebabkan oleh hal-hal berikut, kecuali ...  

a. luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka 

b. pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan 

tanaman padi sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkalai 

c. pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam 

paksa 

d. kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak dikembalikan 

kepada petani 

e. kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda  

 

15. Cara Belanda untuk menjadikan tanah jajahannya menjadi tanah air kedua melalui 

...  

a. pembuatan gedung-gedung bertingkat 

b. mengirim orang Belanda sebanyak mungkin ke tanah jajahan 



c. diangkat seorang gubernur jenderal di tanah jajahan  

d. perkawinan campuran antara orang Belanda dan orang pribumi 

e. menanam tanaman yang laku di jual di Eropa  

 

16. Salah satu maksud dilaksanakan tanam paksa di Indonesia adalah ...  

a. mengenalkan berbagai tanaman produksi di Indonesia  

b. meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia  

c. untuk mengisi kas Kerajaan Belanda yang kosong  

d. tanah Indonesia cocok ditanami lada 

e. para ilmuwan Belanda ingin melakukan riset di Indonesia  

 

17. Penggagas politik etis adalah ...  

a. Van Den Bosch 

b. De Wall 

c. Van De Venter 

d. Jan Pieter Zoon Coen 

e. Daendels 

 

18. Faktor-faktor dari luar negeri yang melatarbelakangi munculnya pergerakan 

nasional Indonesia sebagai berikut, kecuali ...  

a. masuknya paham-paham baru di Eropa  

b. kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 

c. perang kemerdekaan Amerika  

d. bangkitnya nasionalisme India 

e. bangkitnya gerakan nasionalisme Mesir dan Turki 

 

19. Ki Hajar Dewantara mengkritik tajam pemerintah kolonial Belanda melalui 

tulisannya dalam harian de Express yang berjudul ...  

a. Max Havelaar 

b. Als ik en Nederlader Was  

c. Indonesia Menggugat 

d. Oetoesan Hindia 

e. Nolimetangere  

 

20. Serikat Islam (SI) yang berdiri pada tahun 1912 dalam waktu relatif singkat 

berkembang pesat dan memiliki anggota yang sangat banyak. Hal ini disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali ...  

a. mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam 

b. keanggotaan SI bersifat terbuka dan merakyat 

c. SI dipimpin oleh tokoh-tokoh kharismatik 



d. SI berpolitik dan membela rakyat kecil 

e. SI mendapat restu dan perlindungan dari pemerintah Belanda  

 

21. Salah satu bukti pertama masuknya Islam ke Indonesia adalah ditemukannya ...  

a. Makam Sultan Malik As Saleh di Samudera Pasai berangka tahun 1297  

b. Makam Raden Fatah di Demak  berangka tahun 1400 

c. Makam Sultan Agung di Mataram berangka tahun 1645 

d. Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Banten  

e. Makam Sunan Kalijaga 

 

22. Partai politik yang pertama mengemukakan dasar kebangsaan atau nasionalime di 

Indonesia adalah ...  

a. Budi Utomo 

b. Indische Partij 

c. Sarekat Dagang Islam 

d. Perhimpunan Indonesia 

e. Partai Amanat Indonesia  

 

23. Propaganda Jepang yang telah menarik simpati bangsa Indonesia adalah ...  

a. memberikan kebebasan beragama  bagi penduduk Indonesia 

b. membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia   

c. membebaskan bangsa Asia dari penjajah barat 

d. meningkatkan pendidikan 

e. memberikan kemerdekaan 

 

24. Pemberontakan PETA yang terjadi di Blitar dipimpin oleh ...  

a. Jendral Sudirman 

b. Daidancho Surachman 

c. Supriyadi  

d. Suharto 

e. Slamet Riyadi  

 

25. Mukadimah UUD 1945 bersumber pada ...  

a. Pancasila  

b. Naskah proklamasi 

c. Piagam Jakarta  

d. Piagam Atlantik 

e. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia 

 

26. Revolusi Perancis meletus pada masa ...  



a. Raja Louis XII 

b. Raja Louis XIII 

c. Raja Louis XIV 

d. Raja Louis XV 

e. Raja Louis XVI  

 

27. Semboyan Revolusi Perancis adalah ...  

a. Liberty, egality, fraternity  

b. Etats C’est Moi 

c. Gospel, Glold, Glory 

d. Vini, Vidi, Vici 

e. Momento Mori 

 

28. Benua Amerika ditemukan oleh Christopher Colombus tahun 1942 dalam upaya 

penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa. Penduduk asli yang mendiami benua 

tersebut adalah ...  

a. Suku Indian  

b. Suku Dravida 

c. Suku Monda 

d. Suku Negro 

e. Suku Honois 

 

29. Salah satu faktor yang mendorong lahirnya Revolusi Amerika adalah pemerintah 

Inggris menerapkan berbagai macam pajak kepada tanah kolonial. Hal ini terjadi 

setelah ...  

a. koloni berhasil membentuk 13 negara bagian 

b. koloni menyatakan setia pada pemerintah induk Inggris  

c. Inggris menang perang melawan Perancis dalam perang laut tujuh tahun 

d. Raja George II menetapkan tanah jajahan berdasarkan perjanjian Paris1763 

e. Inggris kalah perang melawan Perancis dalam perang laut tujuh tahun  

30. Ketua badan bentukan Jepang yang diberi nama BPUPKI adalah ...  

a. KRT. Radjiman Wedyodiningrat  

b. Ir. Soekarno 

c. Moh. Hatta 

d. Kasman Singodimejo 

e. Sutan Syahrir 

 

31. Sedangkan hasil kerja dari BPUPKI pada sidang tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 

adalah ...  

a. rancangan dasar Negara Pancasila 



b. Rancangan UUD 1945  

c. Pancasila dan UUD 1945 

d. alat-alat pemerintahan 

e. GBHN dan UUD 1945  

 

32. Pada perkembangan berikutnya, Boedi Oetomo kurang diminati oleh golongan 

muda, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali ...  

a. Boedi Oetomo lebih mementingkan golongan priyayi 

b. Boedi Oetomo lebih mengutamakan reaksi Belanda daripada reaksi rakyat 

pribumi 

c. Boedi Oetomo tidak berpolitik 

d. Boedi Oetomo termasuk dalam wadah PPKI  

e. Boedi Oetomo lebih mementingkan pemakaian Bahasa Belanda daripada 

Bahasa Indonesia  

 

33. Setelah dianggap berhasil melaksanakan tugas maka BPUPKI dibubarkan dan 

diganti dengan badan baru yaitu ...  

a. PPKI  

b. KNIP 

c. Konstituante 

d. BUPKI 

e. Panitia Sembilan 

 

34. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing dipimpin oleh 

seorang gubernur, hal ini berdasarkan ...  

a. Sidang istimewa MPR 

b. Kesepakatan Presiden dan DPR  

c. Keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 

d. Keputusan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945  

e. Musyawarah para pendiri Republik Indonesia 

 

35. Latar belakang lahirnya orde baru ditandai adanya peristiwa ...  

a. Drama berdarah G 30 S/PKI  

b. Operasi darurat militer di Aceh 

c. Operasi pembebasan Irian Barat  

d. Diangkatnya Presiden Soeharto 

e. Diumumkannya Surat Perintah Sebelas Maret 

 

36. Gelombang aksi dari mahasiswa, pelajar, organisasi profesi dan organisasi masa 

menuntut pemerintah untuk segera mengatasi kemelut yang terjadi, mereka 



bersatu membentuk Front Pancasila. Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung 

dalam front Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan ...  

a. Angkatan 64 

b. Angkatan 65 

c. Angkatan 66  

d. Angkatan 67 

e. Angkatan 68 

 

37. Pahlawan yang gugur akibat keganasan PKI disebut pahlawan ...  

a. daerah     

b. evolusi       

c. revolusi  

d. nasional 

e. proklamator  

 

38. Faktor sosial yang mendorong lahirnya Orde Baru ...  

a. adanya KAMI dan KAPI  

b. pembentukan kabinet seratus menteri 

c. adanya demonstrasi mahasiswa yang dikenal dengan Tritura 

d. merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme  

e. konflik fisik antara pendukung Pancasila dengan komunis 

 

39. Partai-partai pada masa Orde Lama yang berbasis Islam, pada masa Orde Baru 

tergabung dalam ...  

a. Masyumi  

b. Golongan Karya 

c. Partai Islam Indonesia 

d. Partai Demokrasi Indonesia 

e. Partai Persatuan Pembangunan  

 

40. Untuk menjatuhkan perekonomian Inggris di India, mahatma Gandhi 

menganjurkan rakyat India untuk melakukan gerakan ...  

a. Swadeshi dan Ahimsa 

b. Swadeshi dan Satyagraha 

c. Swadeshi dan Hartal  

d. Hartal dan Ahimsa 

e. Ahimsa dan Satyagraha 

 

41. Dwi fungsi ABRI memiliki peran ganda dalam bidang ...  

a. sosial dan budaya 



b. hankam dan sosial  

c. sosial dan ekonomi 

d. politik dan ekonomi 

e. ekonomi dan pendidikan  

 

42. Sikap menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, merupakan bentuk 

penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru hingga sekarang ...  

a. kolusi 

b. korupsi   

c. oligopoly 

d. monopoli 

e. nepotisme  

 

43. Hal yang pokok dari tujuan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 

adalah ...  

a. memberdayakan lembaga tinggi Negara 

b. mengembalikan fungsi moral masyarakat terhadap rezim penguasa 

c. menata kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat 

d. nasihat para pengusaha untuk melunasi hutang-hutang luar negerinya 

e. mengembalikan harta kekayaan pejabat Orde Baru yang korupsi kepada 

rakyat 

 

44. Negara yang termasuk blok sekutu ...  

a. Jerman, Italia, Jepang 

b. Perancis, Inggris, Uni Soviet, AS  

c. Perancis, Inggris, Jepang 

d. Jerman, Italia, Jepang, AS 

e. Italia, Jepang, Inggris 

 

45. Perjanjian Postdam dilaksanakan pada tanggal ...  

a. 2 Maret 1934 

b. 2 Agustus 1945 

c. 16 April 1943 

d. 27 September 1939 

e. 9 Agustus 1945 

 

46. Fasis militer di Negara Jepang dikembangkan oleh ...  

a. Meiji Tenno 

b. Hirohito 

c. Hidetoki Tojo 



d. Shogun 

e. Koiso  

 

47. Politik yang didasarkan pemisahan warna kulit di Afrika Selatan disebut sebagai 

politik ...  

a. aneksasi 

b. segregasi 

c. apartheid  

d. diskriminasi  

e. rasialisme  

 

48. Pasca Perang Dunia II terjadi perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan 

Uni Soviet. Pihak Amerika Serikat mengembangkan paham ...  

a. Sosialis – Komunis  

b. Liberalis – Kapitalis  

c. Demokrasi – Nasionalis  

d. Nasionalis – Kapitalis  

e. Kebebasan – Kemerdekaan  

 

49. Perjanjian yang diingkari oleh Hitler sehingga menyebabkan terjadinya Perang 

Dunia II adalah perjanjian ...  

a. Versailles  

b. Yalta  

c. San Fransisco 

d. Danzig 

e. Postdam  

 

50. Bukti tertua hubungan antara Indonesia—India adalah ...  

a. Arca Budha di Sempaga 

b. Epos Bharatayudha 

c. Epos Ramayana 

d. Prasasti Yupa di Kutai  

e. Prasasti Kebon Kopi 

 


