
 
1. Perhatikan Informasi berikut ... 

1. Sejarah berarti  pohon 
2. Sejarah berarti masa lampau manusia 
3. Sejarah adalah sesuatu yang telah terjadi 
4. Sejarah berarti  urutan keluarga raja 
Dari informasi diatas yang memiliki hubungan dengan sejarah adalah .... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 1 dan 4 
d. 2 dan 4 
e. 2 dan 3 

 
2. Contoh peristiwa sejarah adalah... 

a. Perang  Paregreg  terjadi antara Wikramawardhana dan Wirabhumi 
b. Kesaktian Ken Arok mampu mebuat Tunggul Ametung tewas 
c. Peristiwa terjadinya gunung Tangkuban Perahu 
d. Aryo Penangsang  raja Demak yang menyerbu Portugis di Malaka   
e. Trenggono adalah Raja demak yang mengalahkan Joko Tingkir 

 
3. Proses awal pengumpulan data untuk  penyusunan sejarah adalah... 

a. Verifikasi 
b.  Heuristik 
c. Kritik Intern  
d. Imajinasi 
e. Kritik ekstern 

 
4. Berikut  adalah  Folklore... 

1.Bahasa rakyat 
2.Cerita rakyat 
3.Arsitektur rakyat 
4.Obat-obatan tradisional 
5.Nyanyian rakyat 
6.Pakaian dan peralatan tradisional 
Yang termasuk folklore lisan adalah... 
a. 1,2,3 
b. 1,2,4 
c. 1,2,5 
d. 2,3,6 
e. 2,4,6 

 
5. Perbedaan sejarah dengan dongeng adalah... 

a.Sejarah bercerita secara detil 
b.Dongeng memilki bukti konkret 
c.Sejarah bukan merupakan cerita 
d.Sejarah adalah Ilmu 



e.Dongeng adalah bagian dari budaya 
 

6. Yang tidak menjadi syarat sejarah sebagai  ilmu adalah ....... 
a. rasional 
b. Empiris 
c. Memiliki objek 
d. Memiliki materi 
e. Memiliki metode 

 
7. Sakrofagus adalah peti jenazah dari batu bulat yang berasal dari zaman ... 

a. Paleolithikum 
b. Messolithikum 
c. Neolithikum 
d. Megalithikum 
e. Archeikum 

 
8. Fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di wilayah Indonesia adalah ... 

a. Meganthropus Paleo Javanicus 
b. Phitecanthropus Erectus 
c. Phitecanthropus Pekinensis 
d. Homo Mojokertensis 
e. Homo Soloensis 

 
9. susunan yang benar 
tentang manusia prasejarah 
menurut Van Heekeren 
adalah... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

a Homo Wajakensis 
 

Paleolithikum tengah 

b Homo Soloensis 
 

Paleolithikum bawah 

c Phitecantropus Erectus 
 

Paleolithikum tengah 

d Megantropus Paleo 
Javanicus 

Paleolithikum atas 

e Phitecantropus 
Mojokertoensis 

Paleolithikum Tengah 



 

10. Penemuan Meganthropus Paleo Javanicus oleh Von Koenigswald di daerah …. 
a. Trinil 
b. Wajak 
c. Mojokerto 
d. Ngandong  
e. Sangiran 

11. Manusia purba dan hasil budaya yang benar adalah.... 
f. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ciri dari masyarakat berburu adalah.... 

a. hidup dalam kelompok yang besar 
b. pola kehidupan sedenter 
c. tidak tergantung pada alam 
d. jumlah anak banyak 
e. nomaden 

 
13. Masuknya Unsur budaya India ke Indonesia mengakibatkan... 

a. Hilangnya kebudayaan Indonesia 
b. Budaya indonesia tidak hilang kepribadian 
c. Budaya india gagal mempengaruhi budaya Indonesia 
d. Budaya Indonesia hilang keasliannya  
e. Tidak lagi dapat dipastikan aslinya 

 
14. Perbedaan fungsi antara Candi Hindu dan Budha adalah... 

                               Candi Hindu                                   Candi Budha 
 
 
 
 
 
 

a Homo Soloensis Flake 
 

b Homo Wajakensis  
Pabble 

c Phitecantropus Erectus  
Chopper 

d Megantrophus Paleojavanicus  
Blade 

e Phitecantropus Mojokertoensis  
Perunggu 

a Menghadap Utara Menghadap selatan 

b Tempat menyimpan abu Raja Tempat upacara agama Budha 

c Disucikan tiap waktu tertentu Disucikan setahun sekali 

d Berhiaskan kala dan makara Tanpa hiasan kala dan makara 

e Pada puncak terdapat Ratna Pada puncak terdapat Stupa 



 
15. Budaya Hindu dapat diterima oleh masyarakat karena... 

a. Adanya hubungan India dan Indonesia 
b. Dasar budaya Hindu sudah dimiliki bangsa Indonesia 
c. Usaha bangsa Indonesia untuk mengembangkannya 
d. Bnagsa Indonesia terbuka untuk masuknya budaya asing 
e. Adanya kemiripan budaya indonesia dan Hindu 
 

16. Perpaduan seni bangunan Hindu dan Islam dapat terlihat pada bangunan... 
a. Atap rumah Joglo 
b. Atap cungkup diatas kuburan 
c. Kubah masjid berbentuk Meru 
d. Atap rumah terbuat dari kayu sirap 
e. Lambang bulan sabit dan bintang di kubah masjid 
 

17. Faktor yang memudahkan Islam diterima masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut, 
kecuali... 
a. Upacara yang sederhana 
b. tidak mengenal kasta 
c. upacara harus meriah 
d. suka musyawarah 
e. disebarkan dengan damai 
 

18. Bukti arkeologis bahwa Islam telah masuk Indonesia pada abad 13 adalah... 
a. Berdirinya kerajaan Malaka  
b. Berdirinya kerajaan Demak 
c. Makam Sultan  Malik Al Saleh 
d. Berdirinya kerajaan Mataram Islam  
e. Berita dari Cina masa Dinasti Miing  

 
19. Tokoh yang mengajarkan ajaran Pantheisme – Tuhan ada dalam diri manusia – adalah... 

a. Al Hallaj 
b. Syeh Sirti Jenar 
c. Syeh siti Kobar 
d. Syeh  Ibrahim  
e. Syeh  Surachmad 
 

20. Munculnya buku Habis gelap terbitlah terang merupakan gambaran perempuan di masa lalu 
sebagai akibat dari.... 
a. Perlakuan semene-mena dari laki-laki 
b. Pandangan perempuan hanya sebagai objek 
c. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan  
d. Menolak adanya poligami  
e. Anggapan perempuan adalah makhluk  lemah 
 

  



21. Faktor utama yang mendorong terjadinya revolusi industri adalah... 
a. Luasnya wilayah jajahan inggris membuka peluang bisnis 
b. Tingkat kebutuhuan transportasi yang cepat mendorong inovasi. 
c. Besarnya peranan pengusaha inggris untuk penelitian 
d. Pengembangan dari penemuan James Watt 
e. Perbankan yang solid membantu pengembangan industri 

 
22. Dampak positif dari revolusi Industri terhadap Indonesia adalah... 

a. berkembangnya Industri di pulau Jawa 
b. perhatian terhadap daerah jajahan menjadi lebih baik 
c. dilaksanakannya Politik Etis oleh Belanda 
d. membuka peluang bisnis kaum pribumi 
e. dihapuskannya sistem tanam paksa 

 
23. Revolusi Perancis juga berpengaruh terhadap Indonesia dalam bidang Politik yaitu.. 

a. Indonesia menjadi lebih baik secara politik 
b. Tersebarnya faham egaliter di masyarakat 
c. Dilaksanakannya pemerintahan model Perancis  
d. Di angkatnya H.Daendels sebagai Gubernur Jenderal 
e. Dikenalnya Napoleon Bonaparte di Indonesia 
 

24. Perhatikan data berikut... 
1.menghapus kerja rodi 
2.mengairi sawah rakyat 
3.membangun fasilitas umum 
4.memindahkan penduduk ke pulau lain 
5.mengangkat pribumi sebagai pegawai 
6.membuka sekolah-sekolah 
 
Politik Etis yang harus dilaksanakan pemerintah Belanda di Indonesia  
Adalah..... 
a. 2. 3 ,4 
b. 2, 4, 6 
c. 3, 4, 5 
d. 4, 5, 6 
e. 1, 3, 6 

 

  



25. Perhatikan data berikut... 
1. berasas nasionalisme 
2. berpandangan non koperatif 
3. didirikan oleh 3 serangkai 
4. bubar karena dilarang Belanda 

 
Partai yang dimaksud dengan ciri-ciri diatas adalah... 
a. Indische Partij 
b. ISDV (Indische Sosialistis Demokratische Veereneging) 
c. Partai Nasional Indonesia 
d. Partai Komunis Indonesia 
e. Perhimpunan Indonesia 

 
26. MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) dibentuk dengan tujuan ... 

a. Menjadikan ulama sebagai alat kekuasaan Jepang 
b. Mengarahkan masyarakat menjadi agamis 
c. Menyiapkan mental masyarakat Indonesia 
d. Memperalat ulama untuk menjajah 
e. Jepang mengambil hati para ulama 

 
27. Langkah awal Penjajah Jepang untuk mengambil hati masyarakat Indonesia adalah 

dengan ... 
a. membentuk Putera 
b. membentuk Cuo Sangi In 
c. membentuk jawa hokokai 
d. menyuarakan semboyan 3 A 
e. melaksanakan Romusha 

 
 
28. Pengakuan Belanda secara de Jure dilaksanakan melalui perjanjian .... 

a. Linggarjati 
b. Renville 
c. Roem – Royen 
d. Konferensi Malino 
e. Konferensi Meja Bundar 

 
29. Rongrongan yang dilakukan KNIL -Konniglijke Nederlands Indische Legger- dibawah 

pimpinan Raymond Westerling adalah... 
a. Angkatan Perang Ratu Aman 
b. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat 
c. Angkatan Perang Republik Hindia Belanda 
d. Angkatan Perang Ratu Adil 
e. Angkatan Perang Republik Adil 

 

  



30. Negara anggota Goodwill Commission   adalah... 
a. Belgia  
b. Russia 
c. Turki 
d. Mesir 
e. Perancis 

 
31. Inflasi parah dialami Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena Indonesia... 

a. belum memiliki pendapatan negara 
b. masih dikuasai asing secara ekonomi 
c. belum memiliki mata uang sendiri 
d. masih menggunakan uang Jepang  
e. masih beredarnya uang Hindia Belanda 

 
32. Keadaan dalam negeri indonesia belum stabil pada masa awal kemerdekaan disebabkan 

oleh... 
a. pertentangan antar bangsa tentang status kemerdekaan  
b. pertentangan antar partai politik 
c. adanya gangguan pihak luar 
d. adanya kesulitan masalah keuangan 
e. adanya korupsi dikalangan pejabat 

 
33. Indonesia pernah menjadi negara demokrasi Liberal, karena... 
      a. Dasar negara menganut faham tersebut 

a. Indonesia masa itu pro kebijakan Barat 
b. Terlalu banyak partai dalam pemilu 
c. Sesuai dengan konstitusi th 1950 
d. Parlemen dikuasai kaum Liberal 

 
34. Perhatikan data berikut... 

1. Konferensi Asia Afrika 
2. Jatuhnya Kabinet Wilopo 
3. Terungkap kasus korupsi 
4. Kabinet Ali I berkuasa 
5. Pengunduran diri para menteri dari Kabinet 

Urutan secara kronologis masa demokrasi Liberal  adalah.... 
a. 1,2,3,4,5 
b. 2,3,4,5,1 
c. 2,4,1,3,5 
d. 4,3,5,2,1 
e. 5,4,3,2,1 

 

  



35. Masa  pemerintahan Soekarno dikenal sebagai masa Demokrasi... 
a. Liberal 
b. Terpimpin 
c. Pancasila 
d. Sosialis 
e. Kerakyatan 

 
36. Akibat sistem sentralisasi bidang ekonomi masa Orde Baru adalah... 

a. Pemerintah pusat tidak memiliki hak atas kekayaan daerah 
b. Segala urusan pemerintahan diatur oleh pusat 
c. Gubernur tidak memiliki wewenang apapun 
d. Kekayaan daerah banyak diangkut ke pusat 
e. Kekayaan pusat terbagi rata untuk daerah 

 
37. Tokoh berikut yang tidak pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, adalah ..... 

a.   b.  c.  d.  e.  
 
38. Berikut merupakan tuntutan masyarakat dalam melaksanakan agenda reformasi kecuali 

menuntut... 
a. Adanya perubahan total dalam segala aspek kehidupan 
b. Adanya demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi 
c. Diitegakkan supremasi hukum yang sesungguhnya 
d. Adanya persidangan hak asasi manusia 
e. Adanya demokrasi dalam kehidupan spiritual 

 
39. Pernyataan berikut yang menunjukkan definisi Reformasi adalah... 

a. Perubahan sistem pemerintahanyang berlangsung cepat 
b. Perubahan sistempemerintahan yang berjalan dengan kekerasan 
c. Perubahan tatanan dan nilai yg mendasari kinerja pemerintah secara damai 
d. Perubahan tatanan dan nilai yg mendasari kinerja pemerintah dgn kekerasan 
e. Perubahan cepat dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air 

 
40. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden merupakan hasil lobby kuat dari... 

a. Partai Amanat Nasional 
b. Partai Keadilan Sejahtera 
c. Poros tengah  
d. Partai Persatuan Pembangunan 
e. Partai Kebangkitan Bangsa 

 

  



41. Tokoh  yang disebut sebagai lokomotif dan berhasil menggerakan Reformasi 
reformasi adalah...  
a. Emha Ainun Najib 
b. Nurcholis Majid 
c. Abdurrahman Wahid 
d. Amien Rais 
e. Megawati 

 
42. Tahun 1999 terjadi referendum status Timor Timur oleh PBB yang mengakibatkan lepasnya 

wilayah tersebut, namun penguasaan wilayah tersebut terjadi pada masa pemerintahan...   
a. B.J Habibie 
b. Soeharto 
c. Abdurrahman Wahid 
d. Megawati 
e. Susilo Bambang Yudhoyono 

 
43. Perang dingin antara blok Barat dan Timur berakibat negatif terhadap negara-negara 

berkembang, karena... 
a. Kondisi negara berkembang menjadi lemah 
b. Negara berkembang menjadi rebutan untuk di pengaruhi 
c. Negara berkembang menjadi ajang proxy war 
d. Terhentinya bantuan ekonomi blok Barat 
e. Berkembangnya faham Komunis 

 
44. Lembaga yang mengurusi penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan 

angkasa nasional adalah... 
a. BATAN 
b. LIPI 
c. NASA 
d. LAPAN 
e. BPPT 

 
45. Politik Uni Soviet untuk meluaskan pengaruh dan faham komunis dikenal sebagai 

politik... 
a. air hangat 
b. domino 
c. tirai besi 
d. tirai bambu 
e. infiltrasi 

 
 
 


