ULANGAN HARIAN BERSAMA
TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2016/2017
Mata Pelajaran
: Sejarah Wajib
Kelas / Peminatan : XI / IPA-IPS

Hari / Tanggal
Waktu

: Rabu, 26 Oktober 2016
: 07.30 – 09.00 WIB
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Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Perhatikan data berikut !
1) Kisah perjalanan Ferdinand Magellans
2) Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki
Usmani tahun 1453
3) Adanya semangat penaklukan & pembalasan
dendam (reqoncuesta) terhadap umat Islam
akibat Perang Salib
4) Berkembangnya teknik pelayaran &
ditemukannya kompas
5) Pembuktian teori Archimedes
Faktor yang paling tepat dalam mendorong
kedatangan bangsa Barat melakukan
penjelajahan samudera ke Nusantara ialah …
a. 1, 2, dan 3 d. 2, 4, dan 5
b. 1, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
c. 2, 3, dan 4
2. Tokoh penjelajah samudra yang meninggal di
kepulauan Massava adalah…
a. Colombus
b. Vasco da Gama
c. Ferdinand Magellan
d. De Abreu
e. Sebastian delcano
3. Perhatikan nama-nama berikut !
1) Christoper Colombus 4) Vasco da Gama
2) Ferdinand Magellan 5) De Abreu
3) Sebastian de Elcano
Tokoh-tokoh yang menjadi penjelajah samudera
dari bangsa Spanyol adalah …
a. 1, 2, dan 3 d. 2, 4, dan 5
b. 1, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
c. 2, 3, dan 4
4. Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa
Eropa, karena …
a. Sebagai obat, pengawet & bumbu makanan
b. Komoditas perdagangan yang mahal harganya
c. Simbol status seseorang
d. Langkah awal menguasai daerah lain
e. Pengeksploitasi kekayaan tanah jajahan

5. Salah satu faktor pendorong kedatangan bangsa
Barat ke dunia Timur, khususnya Nusantara ialah
semangat Reconquesta, yaitu
a. Semangat melakukan penaklukan atau balas
dendam terhadap orang-orang yang beragama
Islam
b. Semangat melakukan pelayaran keliling dunia
untuk membuktikan teori bahwa bumi itu
bulat
c. Semangat mencari daerah penghasil rempahrempah
d. Semangat menguasai perdagangan rempahrempah
e. Semangat menyaingi para pedagang Asia
6. Bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka
pada tahun 1511 di bawah pimpinan …….
a. De Abreu
b. Ferdinand Magelhaens
c. Alfonso de Albuquerque
d. Yuan Sebastian delCano
e. Cornelis de Houtman
7. Persamaan Portugis dan Spanyol dalam hal
ekspedisi mencari daerah produsen rempahrempah adalah ……..
a. Keduanya merupakan persekutuan pedagang
swasta
b. Setiap ekspedisi dipelopori oleh kerajaan
c. Sama-sama menentang hasil perjanjian
Tordesilas
d. Bekerja sama menerapkan monopoli
perdagangan rempah-rempah
e. Bekerja sama dengan rakyat pribumi untuk
mendapatkan rempah-rempah
8. Rombongan ekspedisi penjelajahan samudera
bangsa Belanda yang mendarat pertama kali di
Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh ……
a. Ferdinand de Magelhaends
b. Juan Sebastian del Cano
c. Alfonso de Albuquerque
d. Cornells de Houtman
e. De Abreu
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9. Pemerintah Belanda mendirikan VOC dengan
tujuan …
a. Menyaingi pedagang Inggris di India
b. Merebut perdagangan Portugis di Indonesia
c. Memperkuat posisi Belanda dalam persaingan
dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa
asia lainya
d. Mencegah persaingan di antara pedagang
Belanda
e. Mencegah persaingan antara pedagang
Spanyol dan Portugis di Indonesia
10. Berikut ini merupakan hak-hak istimewa
(octroii) yang dimiliki oleh VOC, kecuali …
a. Memiliki angkatan perang sendiri
b. Membatalkan perjanjian
c. Mencetak mata uang sendiri
d. Membuat perjanjian dan menyatakan perang
e. Memonopoli perdagangan rempah-rempah
11. VOC menerapkan politik adu domba antar
kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk
mendapatkan kekuasaan dan keuntungan
sebesar-besarnya. Politik tersebut dikenal dengan
nama…..
a. Devide et impera
d. Cultuur stelsel
b. Devide et rente
e. Devide et vadem
c. Cultuur Procenten
12. Faktor utama yang menyebabkan VOC
dibubarkan adalah …
a. Pejabatnya bekerja secara maksimal
b. Perang kemerdekaan Belgia
c. Kekosongan kas akibat perang Diponegoro
d. Pegawainya banyak yang korupsi
e. Daerah pasaran VOC direbut oleh EIC
13. Daendels adalah tokoh yang membuat kebijakan
membangun jalan raya Anyer-Panarukan. Apa
nama kerja paksa yang diberlakukan Belanda
untuk hal tersebut ….
a. Romusha
d. Rodi
b. Roki
e. Apartheid
c. Hongi
14. Tugas utama Gubernur Jenderal Daendels di
Indonesia yaitu ……
a. Mempertahankan Jawa dari serangan Inggris
b. Menegakkan monopoli perdagangan
c. Memperkuat pertahanan di Maluku
d. Mengatur pemerintah di Indonesia
e. Merebut daerah Maluku dari tangan Portugis
15. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cultuur
Stelsel) di Indonesia diterapkan pada masa
pemerintahan …
a. J. P. Coen
d. Van den Bosch
b. Van den Berg
e. Van Deventer
c. Baron van Hoevel
16. Yang termasuk ke dalam komoditas tanaman
ekspor yang wajib ditanam oleh pribumi saat
pelaksanaan Tanam Paksa ialah …

a.
b.
c.
d.
e.

Kopi, teh, cengkeh
Teh, tebu, gula
Kina, kopi, pala
Teh, tembakau, beras
Tembakau, kopi, tebu

17. Salah satu peninggalan masa pemerintahan
Raffles yang terkenal adalah ……
a. Monopoli rempah-rempah
b. Membangun pangkalan angkatan laut di
Merak dan Ujung Kulon
c. Buku History of Java
d. Meniadakan transaksi dengan mata uang
e. Menghapus sistem Landrent
18. Meningkatkan angka migrasi penduduk dari
Jawa ke Sumatra Timur disebabkan oleh ……..
a. Pembukaan perkebunan secara besar-besaran
b. Besarnya tekanan pemerintah klonial di Jawa
akibat sistem tanam paksa
c. Banyak aktivitas pergrakan nasional yang
dibuang ke Sumatra Timur
d. Penyempitan areal pertanian karena
pertambahan jumlah penduduk
e. Berkembangnya wabah penyakit menular di
Jawa
19. Dawes Decker pada tahun 1860 menulis buku
berjudul Max Havelaar. Dalam buku tersebut, ia
menggunakan nama samaran Multatuli yang
artinya ….
a. Saya penulis buku Max Havelaar
b. Semangat rakyat kecil
c. Saya seorang Belanda
d. Lelang kopi perdagangan Belanda
e. Saya sangat menderita
20. Munculnya Politik Etis dilatarbelakangi …
a. Kemakmuran Belanda hanya dinikmati ole
kalangan tertentu saja
b. Sekelompok rakyat jajahan mengalami
penindasan
c. Tindakan sewenang-wenang pemerintah
kolonial Belanda terhadap rakyat Jawa
d. Kemakmuran Belanda tidak diimbangi
dengan kesejahteraan wilayah jajahan
e. Keuntungan perdagangan hanya dinikmati
oleh kalangan pengusaha swasta
21. Tokoh wanita dari Maluku yang memimpin
perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah
Belanda adalah ……..
a. Christina Martha Tiahahu
b. Cut Meutia
c. Cut Nyak Dien
d. Dewi Sartika
e. R.A. Kartini
22. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran
Diponegoro, Gebjend Van der Capellen
menugaskan Jenderal Marcus de Kock
menjalankan strategi Benteng Stelsel. Tujuan
strategi tersebut adalah …
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a. Untuk mempercepat perundingan perdamaian
b. Untuk memisahkan Pangeran Diponegoro
dengan pihak keraton
c. Untuk mengelabui rakyat agar mendukung
Belanda
d. Untuk mempersempit ruang gerak pasukan
Diponegoro
e. Melemahkan perekonomian rakyat
23. Kesewenang-wenangan memaksakan monopoli,
mengakibatkan masyarakat menenetang ambisi
VOC di Goa (Makassar) sehingga meletus
“Perang Goa” yang dipimpin oleh…
a. Imam Bonjol
d. Sultan Agung
b. Pangeran Nuku
e. Teuku Umar
c. Sultan Hasanuddin
24. Perang Paderi diawali dengan perpecahan di
kalangan rakyat Indonesia sendiri, yaitu ……
a. Munculnya gerakan Wahabi di Sumatra Barat
b. Konflik antara Kaum Paderi dan Kaum Adat
c. Persaingan di antara pendukung gerakan
Wahabiah
d. Dukungan pemerintah kolonial terhadap
kaum adat
e. Dukungan pemerintah kolonial terhadap
gerakan Wahabiah
25. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran
Diponegoro adalah …
a. Belanda memasang patok-patok pembuatan
jalan yang melalui makam leluhur
Diponegoro secara sepihak
b. Hak-hak istimewa bangsawan kerajaan
dibatasi
c. Belanda membawa pengaruh budaya asing
yang negatif bagi kehidupan pribumi
d. Diberlakukannya hak tawan karang
e. Masuknya paham Wahabi yang ingin
memurnikan ajaran Islam
26. Tokoh Belanda yang berhasil mempelajari adat
dan kebiasaan umat Muslim di Aceh dalam
misinya menumpas perlawanan sengit rakyat
Aceh di awal abad ke-20 ialah …
a. Jenderal Van Swieten
b. Kapten Christoffle
c. Residen Liman Pietersen
d. Jenderal Van Heutz
e. Dr. Snouck Hurgronje
27. Peperangan yang terjadi antara rakyat Bali dan
Belanda dipicu oleh masalah …
a. Hak tawan karang
b. Adat Sutte
c. Kewajiban membayar pajak bumi
d. Penyerahan hasil panen
e. Ekstirpasi
28. Seorang tokoh Belanda yang menuliskan artikel
“Een Ereschuld” (Satu Hutang Kehormatan)
yang diterbitkan di majalah De Gids ialah ….
a. Baron Van Hoevell
d. Multatuli

b. Douwes Dekker
c. Th Van Deventer

e. Mr. Sartono

29. Pada tahun 1817 rakyat Maluku melakukan
perlawan terhadap Belanda yang dipimpin
oleh…
a. Pattimura
b. Sultan Hasanuddin
c. Pangeran Diponegoro
d. Tuanku Imam Bonjol
e. Sisingamangaraja
30. Pada tahun 1825-1830 rakyat jawa angkat senjata
melawan keserakahan Belanda yang dipimpin
oleh…
a. Pattimura
b. Sultan Hasanuddin
c. Pangeran Diponegoro
d. Tuanku Imam Bonjol
e. Sisingamangaraja
31. Perang Padri yang teradi pada tahun 1803-1838
adalah perlawanan rakyat yang terjadi di
daerah…
a. Sumatera Barat
b. Sumatera Selatan
c. Aceh
d. Jawa Timur
e. Maluku
32. Siasat Benteng Stelsel merupakan strategi
Belanda dalam menangkap…
a. Pattimura
b. Sultan Hasanuddin
c. Pangeran Diponegoro
d. Tuanku Imam Bonjol
e. Sisingamangaraja
33. Dalam perlawanan raja-raja Bali terhadap
Belanda terkenal dengan nama Perang Puputan
yang artinya…
a. Perang satu lawan satu
b. Perang melibatkan semua laki-laki dewasa
Bali
c. Perang menggunakan berbagai senjata
tradisional
d. Perang sampai titik darah penghabisan
e. Perlawanan sampai tujuan tercapai
34. Kedatangan bangsa Eropa ke dunia Timur
termasuk ke Indonesia disebabkan oleh ……
a. Keinginan untuk membuktikan bahwa bumi
ini bulat
b. Bangsa Eropa ingin menguasai daerah-daerah
di luar Eropa
c. Aktivitas perdagangan bangsa Eropa di Laut
Tengah ditutup
d. Keinginan bangsa Eropa untuk memperoleh
keuntungan besar
e. Usaha mengembangkan kekuasaan bangsa
eropa di daerah baru
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35.

Perhatikan data berikut.
1. Membuat Jalan Raya Pos
2. Monopoli perdagangan rempah-rempah
3. Penghapusan perbudakan dan kerja paksa
4. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
5. Mengadakan perjanjian baik perang maupun
damai
Kebijakan yang dikeluarkan pada masa VOC
sebagai hak istimewanya adalah ……
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 2, 3, 5
d. 2, 4, 5
e. 3, 4, 5

36. Tujuan Daendels membangun jalan Anyer –
Panarukan dalam bidang ekonomi adalah … .
a. Untuk lalu lintas hasil bumi yang dibawa ke
Batavia
b. Untuk pertahanan di dalam menghadapi
pasukan Inggris
c. Mempersempit ruang gerak perlawanan
bangsa Indonesia
d. Untuk memenuhi segala kebutuhan perang
bangsa Belanda
e. Mempercepat proses penjajahan terhadap
bangsa Indonesia
37. Pemberlakuan sistem tanam paksa di Indonesia
telah memberikan dampak positif bagi rakyat
Indonesia, yaitu…….
a. Jumlah penduduk Indonesia bertambah
b. Mengenal berbagai macam jenis tanaman
dagang
c. Rakyat hidup bahagia dan tanamannya
melimpah
d. Pajak dianggap sebagai suatu kerinduan untuk
memenuhinya
e. Petani selalu mengalami kesuksesan panen
dan hasilnya berlimpah

38. Alasan pemerintahan kerajaan Belanda
membubarkan VOC adalah…
a. Timbul konflik di dalam VOC
b. Kinerja VOC tidak didukung Belanda
c. Para pegawai VOC menjalankan tugas
dengan baik
d. Banyak perlawanan rakyat Indonesia terhadap
VOC
e. Pemerintah kerajaan Belanda tidak dapat
membantu VOC
39. Alasan berakhirnya kekuasaan Daendels di
Indonesia disebabkan karena …….
a. Dibangunnya Jalan Raya Anyer-Panarukan
b. Keburukan dalam sistem administrasi
Belanda
c. Adanya penyelewengan penjualan tanah
kepada pihak swasta
d. Daendels memerintah dengan kejam dan
sewenang-wenang
e. Raja-raja Jawa melakukan perlawanan dan
menentang kebijakan Rafles
40. Pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia
menghadapi banyak kesulitan dalam
menjalankan kebijakannya disebabkan karena
…….
a. Berhasilnya pemungutan pajak yang
diterapkan Raffles
b. Pegawai-pegawai tinggi pemerintah memiliki
kinerja yang baik
c. Pendapatan pemerintah semakin bertambah
besar karena sewa tanah
d. Belum adanya standarisasi pengukuran tanah
untuk kepentingan sewa
e. Masyarakat Jawa memiliki kemampuan untuk
membayar pajak yang dibebankan
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