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01. Campur tangan negara-negara barat yang
tergabung dalam NATO dalam krisis Teluk
dalam tahun 1992 sangat besar karena ….
(A) negara-negara barat memiliki hubungan
diplomatik dengan Kuwait
(B) negara-negara barat memiliki kepentingan ekonomi dan politik di wilayah
Timur Tengah
(C) Invasi Irak ke Kuwait bertentangan
dengan piagam PBB
(D) negara-negara barat sudah lama tidak
suka rezim Saddam Husein yang diktatoris
(E) khawatir Iran akan ikut terlibat
02. Pada tanggal 4 November 1995 Perdana
Menteri Israel Yitzak Rabin dibunuh oleh
Yiga Amir. Alasan pembunuhan itu adalah
….
(A) karena perjanjian dengan Palestina banyak merugikan Israel
(B) Yitzak Rabin dianggap mengkhianati
Israel karena telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan bangsa Palestina
(C) Yitzak Rabin terlalu lemah karena tidak
berhasil menghadapi tekanan dari barat
khususnya Amerika
(D) Otonomi yang diberikan rakyat Palestina
seperti disepakati dalam perjanjian di
Gedung Putih itu mengancam eksistensi
Israel
(E) Yiga Amir seorang yang memiliki penyakit jiwa
03. Jerman Timur setelah dipimpin oleh Egon
Krenz telah membawa pengaruh besar
karena ….
(A) mengadakan Pemilihan Umum untuk
pertama kalinya di Jerman Timur
(B) membuat Tembok Berlin yang membagi
dua kota Jerman
(C) menanamkan paham komunisme
(D) telah membantai 200 orang Jerman
Timur yang menyeberang ke Jerman
Barat
(E) telah memberikan gagasan agar Jerman
Reunifikasi

04. Penyebab utama perang Iran-Irak 1980
adalah ….
(A) Iran menguasai ladang minyak Irak
(B) Irak menguasai ladang minyak Iran
(C) adanya Revolusi Islam di Iran
(D) adanya Revolusi Islam di Irak
(E) Irak melanggar perbatasan di Iran
05. Kesepakatan Jerman bersatu dicapai pada
tanggal 3 Oktober 1990. hal ini disesuaikan
dengan peristiwa ....
(A) berdirinya Tembok Berlin
(B) menyerahnya Jerman kepada Sekutu
(C) jatuhnya Berlin oleh Jendral Zhukov
(D) dibaginya Jerman menjadi dua
(E) dikuasainya Jerman oleh Jendral Dwight
Eisenhower
06. Krisis Balkan yang terjadi sejak awal tahun
1990-an disebabkan oleh faktor ....
(A) Diskriminasi budaya dan etnik
(B) Perbedaan agama yang mencolok
(C) Perebutan hegemoni di negara federasi
Yugoslavia
(D) Campur tangan Uni Soviet dalam konflik internal Yugoslavia
(E) Lemahnya partai komunis di Yugoslavia
akibat runtuhnya Uni Soviet
07. Pada tanggal 2 Agustus 1990 Irak berhasil
menyerbu Kuwait. Alasan Saddam Hussein
untuk menduduki Kuwait karena ….
(A) Sebelumnya Kuwait merupakan propinsi
yang tidak terpisahkan dari Irak
(B) Hutang Irak yang sangat besar akibat
perang dengan Iran
(C) Irak ingin memiliki wilayah laut yang
lebih luas
(D) Kuwait negara kecil tapi memiliki potensi minyak yang besar
(E) Jawaban A, B, C, dan D benar
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08. Menurut kebijakan politik rasial Afrika Selatan digolongkan menjadi beberapa golongan,
antara lain ....
(1) Kulit berwarna
(2) Suku bangsa Bantu
(3) Keturunan Eropa
(4) Orang Asing keturunan Pakistan dan
India
09. Timur tengah merupakan kawasan negaranegara yang kekuatannya terpecah belah dan
terbagi dalam pihak-pihak yang bersaing.
Persaingan ini disebabkan oleh ….
(A) Perebutan kedudukan politik
(B) Adanya pelanggaran kuota OPEC oleh
Kuwait dan Arab
(C) Perbedaan kepentingan dan perebutan
pengaruh karena masalah kepemimpinan
(D) Terjadinya pergolakan perang antara pemerintah dan rakyat
(E) Perebutan kekuasaan di daerah teluk
serta perebutan untuk menguasai jalur
ekspor minyak
10. Pelaksanaan Politik Apartheid di Afrika Selatan dan White Australia Policy di Australia
sama-sama ditujukan kepada pendatang ke
negara tersebut
SEBAB
Golongan pendatang yang dinamakan koloni
di Australia maupun di Afrika Selatan dapat
menguasai perekonomian negara tersebut
11. Perundingan Camp David menimbulkan
kemarahan bangsa Arab terhadap Mesir
SEBAB
Mesir dianggap oleh bangsa Arab mengkhianati kesepakatan bersama atas sikapnya terhadap Israel
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12. Adanya pengaruh kebijakan Glasnost dan
Perestroika dari Gorbachev di Eropa Timur
ditandai oleh ….
(A) hilangnya rasa takut rakyat pada duma
(B) peningkatan kesejahteraan rakyat secara
keseluruhan
(C) kebebasan menanamkan modal asing
(D) pemerintah mengekang kehidupan
rakyat
(E) dilaksanakannya kebebasan dan keterbukaan untuk menciptakan kehidupan demokrasi
13. Krisis di semenanjung Balkan disebabkan
oleh adanya kepentingan ekonomi antar negara-negara adikuasa.
SEBAB
Semananjung Balkan merupakan daerah
yang kaya akan minyak bumi
14. Tujuan diadakannya Konferensi London
Agustus 1956 tentang Terusan Suez adalah
….
(A) merebut Terusan Suez dari Mesir
(B) mempertahankan internasionalisasi
Terusan Suez
(C) menyerahkan pengelolaan Terusan Suez
pada Inggris dan Perancis
(D) membentuk asosiasi pemakai Terusan
Suez
(E) mendukung nasionalisasi Terusan Suez
15. Tujuan dibentuknya Liga Arab adalah ....
(1) mempererat hubungan dan persatuan
sesama anggota
(2) meningkatkan kerja sama di bidang
politik, ekonomi, dan kebudayaan
(3) menjamin kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan anggotanya
(4) melarang penggunaan kekerasan senjata
dalam menyelesaikan sengketa antar
anggota
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