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1. OKI merupakan organisasi Islam yang
dibentuk berdasarkan hasil konferensi Rabat.
September 1969. dengan tujuan meningkatkan hubungan kerja sama antar sesama kaum
Muslim. Hal ini dapat terwujud dengan baik.
Jika dikembangkan…
(A) Rasa solidaritas
(B) Perekonomian bercirikan Islam
(C) Pengetahuan mengenal kebudayaan Islam
(D) Pengajaran agama Islam di perguruan
Tinggi
(E) Hubungan kerja sama yang baik di
segala aspek bidang kehidupan
2. Peran Indonesia sebagai anggofa ASEAN
sama seperti negara-negara anggota lainnya
yaitu berusaha mewujudkan kesejahteraan
rakyatnya. Kesamaan peran ini karena…
(A) hubungan bertetangga baik
(B) latar belakang sejarah dan akar budaya
yang sama
(C) keinginan untuk meniru Uni Eropa
(D) letak geografis sekawasan
(E) keinginan untuk menghadapi kekuatan
ekonomi Cina
3. Tuntutan reformasi total dari kalangan
mahasiswa dan masyarakat yang kian merebak menimbulkan berbagai aksi demonstrasi.
Tuntutan utama dari aksi-aksi itu adalah ....
(A) Kebenaran mutlak
(B) Kesamaan hak
(C) Kemapanan ekonomi
(D) Keadilan yang nyata
(E) Perlindungan keamanan
4. Indonesia kini memiliki hubungan kerja
sama yang baik dengan PBB, hal ini terbukti
dari kepedulian PBB dalam meningkatkan
kesehatan rakyat Indonesia satu lembaga
yang benaung di bawahnya, yaitu ....
(A) WHO
(B) UNICEF
(C) UNESCO
(D) FAO
(E) ILO
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5. Meskipun hasil Perjanjian Renville sangat
merugikan bangsa Indonesia, namun tetap
ditandatangani dan disahkan oleh KNIP
karena ....
(A) TKR tidak akan mampu menghadapi
gempuran tentara Belanda
(B) Untuk Menunjukan kepada dunia lnternasional bahwa Indonesia secara de facto
dan de jure ada
(C) Kekalahan delegasi Indonesia dalam
melakukan diplomasi pada waktu perundingan
(D) Tekanan yang dilakukan KTN agar
delegasi Indonesia mau menerima hasil
perundingan
(E) Dengan demikian dapat membebaskan
Soekarno-Hatta yang ditawan Belanda
6. Ditinjau dari sudut pelaksanaan Pemerintah
berdasarkan UUD 1945. Maka maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945 telah
membawa perubahan penting, yaitu ….
(A) Dianutnya sistim pemerintahan parlementer
(B) dibekukannya lembaga perwakilan
(C) dibatasinya kekuasaan presiden
(D) dihapuskannya jabatan wakil presiden
(E) dibentuknya Kabinet koalisi
7. Warisan yang paling khas yang menggambarkan pikiran orang Romawi yang hingga saat
ini digunakan oleh negara-negara Eropa,
adalah terutama warisan dalam bidang ....
(A) Kedokteran
(B) Hukum
(C) Ekonomi
(D) Agama
(E) Pendidikan
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8. Asean merupakan suatu organisasi yang Negara-Negara anggotanya memfokuskan kerja
sama dalam bidang...
(A) Sosial, Budaya, politik
(B) Sosial, Budaya, HANKAM
(C) Sosial, Budaya, Militer
(D) Sosial, Budaya, Ekonomi
(E) Sosial, Politik, Ekonomi
9. Campur tangan Negara-Negara barat yang
Tergabung dalam NATO dalam krisis teluk
1992 sangat besar karena….
(A) Negara-Negara barat memiliki hubungan
diplomatic dengan Kuwait
(B) Negara-Negara barat memiliki kepentingan ekonomi dan politik di wilayah
timur tengah
(C) Invasi Irak ke Kuawait bertentangan
dengan piagam PBB
(D) Negara-Negara barat sudah lama tidak
suka rejim saddam Husein yang diktatoris
(E) Khawatir Iran akan terlibat
10. Pengaruh migrasi orang-orang Cina ke jawa
terhadap kebudayaan lokal tampak pada…...
(A) Pengaruh hiasan yang berbentuk angsa
atau pada atap rumah jawa
(B) Motif batik pasisiran
(C) Penggunaan sanggul oleh wanita jawa
(D) Bentuk bangunan menara Kudus
(E) Batu nisan hasanudin dari banten
11. Masyarakat mohenjodaro dan Harappa sangat majemuk, berikut ini adalah sejumlah ras
yang pernah menjadi anggota masyarakat
Mohenjo Daro dan Harappa, kecuali…...
(A) Proto Australoid
(B) Mediterania
(C) Melanesia
(D) Musyalah
(E) Aplonid

13. Pada masa Perang Dunia II, Wilayah kepulauan Indonesia menjadi salah satu sasaran
wilayah yang dikuasai Jepang
Sebab
Pada awal tahun 1942 Pemerintah Belanda
telah menyatakan perang terhadap Jepang
14. Para pemimpin militer Belanda di Hindia
Belanda sepakat untuk menaklukan aceh secara total
Sebab
Meskipun kerajaan aceh secara formal telah
menyerah pada tahun 1903, akan tetapi
rakyat aceh di bawah pimpinan para tokoh –
tokoh ulamanya tetap tidak mau menyerah
dan terus mengadakan perlawanan.
15. Agar tidak terisolasi dari dunia luar komodor
Perry (1853) membuka Jepang
Sebab
Amerika akan menempatkan pasukannya dijepang untuk memperluas pengaruh di
samudera Pasifik
16. Liga Arab yang didirikan pada tahun 1945
merupakan kelanjutan dari pan islam dan
mempunyai tujuan untuk menghadapi bahaya Zionisme
Sebab
Negara Israel yang merupakan Negara kaum
yahudi memperkuat diri.
17. Penggunaan bahasa yang baik dan benar
dalam kehidupan sehari-hari sangat penting
Sebab
Bahasa merupakan suatu faktor yang memperkuat jatidiri suatu bangsa

12. Pemerintah colonial belanda mengundang
Onderwijs Ordonantie dan wide Scholen Ordonantie
Sebab
Ordonasi-ordonasi itu dibutuhkan untuk memajuikan sekolah-sekolah yang diselenggarakan Bumi Putra.
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18. Dalam rangka mencari dukungan dari
masyarakat Indonesia. Pemerintah Pendudukan Jepang telah mendirikan badan propaganda yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Organisasi-organisasi propaganda yang pernah dibuat Jepang antara
Lain….
1. Gerakan Tiga A
2. Sainendra
3. Poetra
4. Keibondan
19. Imperialisme Kuno dan Modern pada
dasarnya mempunyai tujuan yang sama
yaitu..
1. Menyebarkan Agama
2. Menyebarkan kebudayaan
3. Mengejar Kejayaan
4. Meraih keuntungan yang sebesarbesarnya
20. Pada tahun 1867 kaisar Mutsuhito mengadakan gerakan pembaharuan negeri Jepang
yang dikenal dengan “Meiji Restoration” Pembaharuan ini meliputi bidang…...
1. Bidang Politik, dengan memperbaharui
susunan pemerintah
2. Bidang Sosial, dengan meningkatkan
pendidikan rakyat
3. Bidang Ekonomi, dengan Meningkatkan
pertanian, perindustrian, dan dagang.
4. Bidang militer, dengan memperkuat angkatan darat dan Laut
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