Kurikulum 2013 Antiremed Kelas 11 Sejarah
Perlawanan terhadap Kekuasaan Kolonial – Latihan
Doc. Name: K13AR11SEJPMT0701

01. Raja-raja Nusantara yang berhasil mengusir
Kolonialisme di wilayah kekuasaannya
adalah ....
(A) Baabullah dari Ternate, Trenggono dari
Demak
(B) Iskandar Muda dari Aceh, Hasanudin
dari Makasar
(C) Sultan Agung dari Mataram, Sultan
Ageng dari Banten
(D) Masur Syah dan Mudaparsyah dari
Malaka
(E) Sultan Nuku, Hairun dari Maluku
02. Perang Aceh berlangsung cukup lama, faktor
utamanya adalah ....
(1) Adanya rasa nasionalisme yang cukup
tinggi
(2) Adanya penderitaan akibat penjajahan
(3) Adanya ketergantungan terhadap
pemimpin
(4) Adanya fanatisme terhadap agama dan
semangat jihad fisabilillah
03. Dalam menghadapi perlawanan pasukan
Aceh, Belanda melakukan berbagai cara
seperti membentuk pasukan Marhause yang
terdiri dari orang-orang Indonesia yang beragama Kristen, melakukan konsentrasi stelsel
juga benteng stelsel
SEBAB
Belanda sedang konsentrasi kepada pelaksanaan Pax Nerlanddikannya agar tidak terkalahkan oleh bangsa Barat lain yang menjadi
saingannya.
04. Perang Paderi di Sumatera Barat (1821–
1837) bermula dari pertentangan antara
kaum Paderi dengan kaum adat tentang pelaksanaan agama
SEBAB
Pemerintah Belanda menanamkan kebudayaan Barat dengan bantuan kaum Paderi
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05. Di bawah ini adalah hal-hal yang menyebabkan meletusnya perang Diponegoro, KECUALI ....
(A) adanya campur tangan Belanda dalam
keraton Yogyakarta
(B) pembuatan jalan yang melalui makam
leluhur Pangeran Diponegoro
(C) penderitaan rakyat akibat banyaknya
pungutan pajak dan kerja paksa
(D) pertentangan antara kaum adat dan
ulama
(E) raja dan kalangan istana merasa kecewa
terhadap Belanda, karena wilayah Mataram dibagi menjadi dua
06. Sebab-sebab perlawanan Ketut Jelantik dari
Kerajaan Buleleng terhadap Belanda
adalah ....
(A) Belanda menerapkan monopoli perdagangan
(B) Belanda menyerang Kerajaan Bali
(C) Belanda mendatangkan kapal-kapal
perang ke Bali
(D) Belanda mencampuri urusan Kerajaan
Buleleng
(E) Belanda menolak hukum Tawan Karang
07. Upacara Grebeg Maulud merupakan contoh
akulturasi kebudayaan asli Indonesia dengan
kebudayaan Islam
SEBAB
Pengaruh Agama Islam sangat besar bagi
kehidupan masyarakat Indonesia
08. Thomas Matulessy adalah nama lain dari
Kapitan Patimura
SEBAB
Di bawah pimpinan rakyat Maluku dapat
merebut benteng Duurstede dari tangan
Belanda
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09. Pada dasarnya gerakan-gerakan rakyat pada
abad 19 dapat dibedakan atas ....
(1) gerakan melawan pemerasan
(2) gerakan Ratu Adil
(3) gerakan golongan keagamaan
(4) gerakan kaum adapt
10. Perjanjian Gianti antara Pakubuwono III,
Pangeran Mangkubumi dan Belanda tahun
1755 menghasilkan ....
(1) semua daerah yang semula berada di
bawah kekuasaan Mataram diserahkan
kepada Belanda
(2) Belanda tidak boleh mencampuri urusan
dalam kerajaan Mataram
(3) Mataram mendapat bantuan dana dari
Belanda
(4) Wilayah Mataram terbagi menjadi dua
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