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01. Indonesia telah menerapkan teknologi modern khususnya dalam sektor perkeretaapian. Penemu alat transportasi pada
tahun 1819 adalah ….
(A) Haeguves
(B) Clemort
(C) Robert Fulton
(D) Davy
(E) George Stephenson
02. Pada bulan Oktober 1943, Pemerintah
Jepang menyetujui pembentukan pasukan
militer bersenjata api yang diprakarsai oleh
Gatot Mangkupraja dan dikenal dengan
nama ….
(A) Seinendan
(B) Fujinkai
(C) Heiho
(D) Romusha
(E) PETA
03. Tujuan Jepang membentuk PUTERA adalah
…
(A) menyejahterakan rakyat jajahan
(B) membujuk golongan intelektual dan sekuler untuk membantunya dalam perang
menghadapi Sekutu
(C) mengembangkan kesadaran politik para
pemuda
(D) mengajarkan kepada para pemuda tentang kemiliteran
(E) mendidik para pemuda Indonesia
04. Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan Agresi Militer I ke daerah kekuasaan Republik Indonesia. Tindakan Belanda itu
melanggar suatu kesepakatan dengan Indonesia yaitu ….
(A) Konferensi Meja Bundar
(B) Linggajati
(C) Roem Royen
(D) Renville
(E) Malino
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06. Cara menentukan umur suatu benda adalah
dengan membandingkan bentuk benda yang
ditemukan dengan ….
(A) epigrafi
(D) tipologi
(B) topografi
(E) metode karbon 14
(C) strategrafi
07. Revolusi Mesir tahun 1952 merupakan
revolusi menentang penindasan yang disebabkan oleh ….
(A) feodalisme
(B) dilarangnya liberalisme
(C) dispotisme
(D) absolutisme
(E) sosialisme
08. Untuk mempelajari peninggalan sejarah
berupa arca, diperlukan ilmu bantu yang
disebut ….
(A) arkeologi
(B) ikonografi
(C) paleografi
(D) epigrafi
(E) numismatik
09. Pemerintah Kolonial Belanda mengundangkan Onderwijs Ordonantie dan Wilde Scholen Ordonantie.
SEBAB
Ordonansi-ordonansi itu dibutuhkan untuk
memajukan sekolah-sekolah yang diselenggarakan Boemi Putera.
10. Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia
bukanlah suatu politik netralisme.
SEBAB
Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan
untuk menempatkan Indonesia pada posisi
obyek dan bukan sebagai subyek dalam
pergolakan politik internasional.
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11. Kongres wanita yang kemudian diperingati
sebagai hari Ibu, merupakan awal perjuangan
kaum wanita Indonesia.
SEBAB
Kongres wanita yang mengambil tempat
pada tanggal 22 Desember 1928 tersebut
memperjuangkan pendidikan dan emansipasi
bagi wanita.
12. Pergantian Presiden Marcos ke Presiden
Aquino banyak menelan korban jiwa.
SEBAB
Pemberontakan komunis tidak mau
mematuhi genjatan senjata agar pengalihan
kekuasaan dapat berjalan dengan damai.

15. Louis XVI tidak dapat mencegah
berkobarnya revolusi besar di negerinya,
karena ….
(1) kekecewaan rakyat atas kemunduran
Prancis telah dimulai pada masa
pemerintahan raja sebelumnya
(2) pendapat-pendapat baru yang
dikemukakan oleh beberapa filsuf besar
Perancis telah dibaca dan dipahami oleh
sebagian besar rakyat
(3) Permasuri Louis XVI Maria Antoinette,
sangat boros dengan uang negara
(4) Kaum ningrat dan kaum pendeta
bersikap memusuhi raja

13. Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda
II, Amerika Serikat sangat besar bantuannya
bagi perjuangan bangsa Indonesia dengan
….
(1) bantuan dalam bentuk persenjataan
(2) ancaman memutuskan bantuan ekonomi
terhadap Belanda bila negara ini tidak
mau berunding
(3) menyerang negara Belanda pada Perang
Dunia II
(4) mengirim anggota komisi dari Amerika
Serikat untuk memimpin perundingan
14. Pada tahun 1867, Kaisar Matsuhito
mengadakan gerakan pembaharuan Negeri
Jepang yang dikenal dengan “Meiji
Restoration”. Pembaharuan itu meliputi
bidang ….
(1) Bidang Politik, dengan 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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