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16. Pada prinsipnya Revolusi industri adalah
penggunaan tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mesin. Inggris merupakan
pelopor Revolusi Industri dibanding negara
Eropa lainnya. Hal ini disebabkan…
(A) Banyak tanah pertanian yang berubah
jadi peternakan.
(B) Berlakunya undang-undang agrarian
(C) Konsep glida yang menyatukan negara
(D) Adanya dukungan pemerintah Inggris
terhadap perubahan.
(E) sistem domestic/home indrutry yang
berkembang di Inggris.
17. Tidak seperti peradaban kuno pada umumnya, pada peradaban kuno pulau Kreta tidak
dijumpai adanya upacara korban persembahan kepada para dewa karena masyarakat
pulau Kreta…
(A) Penganut ateisme
(B) Penganut monoteisme
(C) Tidak mengenal dewa
(D) Menganggap dewa sebagai sumber
malapetaka
(E) Menganggap dewa sebagai pelindung
dan pemberi berkah
18. Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar
Angkatan Perang RI oleh Presiden Soekarno
pada 18 Desember 1945. Prestasi besar
Soedirman sebelum menjadi Panglima Besar
Angkatan Perang RI adalah…
(A) Memimpin Serangan Umum 11 Maret
1945
(B) Memukul mundur tentara Inggris dari
Magelang-Ambarawa ke Semarang pada
Desember 1945
(C) Menumpas gerakan PKI Madiun 1945
(D) Memukul tentara Belanda dari Yogyakarta pada saat revolusi kemerdekaan
(E) Menjadi pimpinan tertinggi Daindanco
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19. Sebelum bernama Perhimpunan Indonesia,
organisasi ini bernama Indische Vereeniging
yang dibentuk pada tahun 1908 di negeri
Belanda. Pendiri organisasi ini adalah putraputri Indonesia yang tinggal dan menuntut
ilmu di negeri Belanda, Organisasi ini awalnya bertujuan…
(A) Menyalurkan propaganda kritikan
kepada Belanda
(B) Membangun patriotisme Indonesia di
negeri Belanda
(C) Memajukan kepentingan bersama orangorang Indonesia di negeri Belanda
(D) Membangun nasionalisme dan demokrasi bagi orang-orang Indonesia di
negeri Belanda.
(E) Menjalin kerjasama internasional terutama organisasi-organisasi anti penjajahan.
20. Pengekangan yang dilakukan oleh kaum
biarawan Katolik terhadap para petani merupakan salah satu faktor munculnya nasionalisme Filipina sebab…
(A) Para biarawan menuntut para petani untuk lebih memperhatikan aspek-aspek
religius dalam kehidupan sehari-hari
(B) Para biarawan merupakan pemilik tanah
sehingga para petani bekerja sebagai
penyewa tanah.
(C) Para petani menolak untuk bergabung
dengan para biarawan yang umunya
bekerja untuk misionaris Spanyol
(D) Para petani banyak yang beralih keyakinan menjadi penganut agama islam
(E) Para petani diharuskan menyerahkan
setengah hasil panennya untuk kepentingan gereja Katolik
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21. Salah satu isi Perjanjian Versailes yang ditandangani pada 28 Juni 1919 adalah, kecuali…
(A) Jerman harus menyerahkan sebagian
daerah jajahannya kepada Inggris, Perancis dan Jepang
(B) Prancis mendapatkan wilayah Saar yang
kaya akan barang tambang
(C) Danzig menjadi kota merdeka dan dimasukkan ke dalam wilayah Polandia
(D) Angkatan perang Jerman dihapuskan
(E) Jerman harus menyerahkan wilayah EizasLotharingen kepada Perancis
22. Gearakan sparatis, maker, dan sebagainya di
Indonesia dalam kurun 1950-an sampai 1960
-an identik dengan kudeta militer.
SEBAB
Semua pemimpin aksi tersebut berasal dari
kalangan tentara khususnya Angkatan Darat
sehingga cocok untuk melancarkan kudeta.
23. Hubungan yang kurang baik antara Indonesia dengan Malaysia akhir-akhir ini mengancam keberadaan ASEAN.
SEBAB
Indonesia dan Malaysia merupakan negara
yang berperan penting dalam pendirian
ASEAN.
24. Pada masa Mesir kuno, status wanita dalam
masyarakat mendapat tempat yang kurang
terhormat
SEBAB
Wanita pada Mesir Kuno dapat hidup secara
mandiri
25. Depresi Besar di tahun 1930-an berdampak
pada Amerika Serikat secara keseluruhan,
tetapi sektor pertanianlah yang paling terpukul. Roosevelt selaku Presiden memperkenalkan program New Deal
SEBAB
New Deal dirancang untuk mendorong sektor
indrustri dan memberi bantuan kepada penganggur dengan mengadakan skema proyek
berskala besar

26. Raffles dalam melakukan penelitian ilmiah
tentang Sejarah Jawa dibantu oleh seorang
bangsawan pribumi yang terpelajar
SEBAB
Kaum Bangsawan inilah yang menerjemahkan teks manuskrip berbahasa Jawa ke
dalam bahasa Inggris
27. Tujuan didirikannya Indische Partij adalah
membangun patriotisme semua Indier terhadap tanah air. Cara yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu adalah…
(1) Memelihara nasionalisme di wilayah
Hindia Belanda dengan meresapkan cita
-cita kesatuan bangsa Indier
(2) Memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme
(3) Memberantas kesombongan rasial
(4) Meluaskan pengetahuan umum tentang
sejarah budaya Hindia
28. Para pejabat Dinasti Han diajarkan menghormati ajaran Sang Filsuf Agung Cina, Kong
Hu Cu
Ajaran yang harus dipahami oleh pejabat dinasti Han terkait dengan…
(1) Bagaimana memperlakukan orang tua
dengan baik
(2) Bagaimana memperlakukan kaum
jompo dengan baik
(3) Bagaimana menghormati orang lain
dengan baik
(4) Bagaimana menghormati raja dengan
bijaksana
29. Perdagangan lada merupakan bisnis besar
beberapa kesultanan di Nusantara sejak abad
XVI-XVIII. Kesultanan yang menjadi kaya
karena perdagang lada adalah…
(1) Kesultanan Banjarmasin
(2) Kesultanan Palembang
(3) Kesultanan Banten
(4) Kesultanan Gowa
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30. Untuk menjaga persediaan beras dalam
negeri sehubungan dengan naiknya harga
beras tahun 1911, yang dilakukan pemerintah
Hindia Belanda adalah…
(1) Mengeluarkan larangan mengekspor
beras
(2) Makin memperhatikan usaha menanam
padi
(3) Mendorong perluasan penanaman padi
sawah dan padi gaga di peladangan
(4) Mendorong perkebunan-perkebunan
swasta Eropa untuk menanam padi gaga
di lahan mereka
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