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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
ULANGAN KENAIKAN KELAS SMA KABUPATEN DEMAK
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran	: Sejarah				Hari/ tanggal	:  Desember 2013
Kelas			: XI IPA				Waktu		: 90 menit
PETUNJUK UMUM
	Tulislah Nomor Peserta UAS 2013 Anda di lembar jawaban yang telah disediakan.
	Periksa dan bacalah soal-soal dengan tenang dan teliti sebelum anda mengerjakan dan menjawabnya.

Laporkan kepada Pengawas UAS 2013 kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang.
	Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal UAS 2013

Jumlah soal sebanyak 50 butir soal pilihan ganda dan 5 soal uraian
	Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah
	Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, table matematika atau alat bantu lainnya.

Apabila Anda membetulkankan jawaban di lembar jawab, bubuhkan tanda garis ganda ( = ) pada jawaban sebelumnya.
Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada Pengawas UAS 2013

PETUNJUK KHUSUS
Pilihlah salahsatu jawaban yang paling benar dengan membubuhkan tanda silang ( X ) pada huruf A, B, C, D atau E dilembar jawab.

	Para ahli sejarah belum pernah bersepakat tentang golongan mana yang membawa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Masing-masing ahli seperti Van Leur, Bosch bersilang pendapat menyampaikan argumentasinya masing-masing. Salah satu hipotesis yang dikemukakan adalah peranan bangsa Indonesia sendiri. Mereka melanjutkan penyebaran agama Hindu setelah berziarah ke tempat Brahmana di India. Setelah pulang ke Indonesia mereka memiliki status sebagai Brahmana dan memimpin upacara keagamaan.Hipotesis tersebut adalah ….

	Teori Arus Balik			C. teori Waisya				E. teori Ksatria.
	Teori Brahmana			D. teori Bersama


	Masuknya kebudayaan Hindu-Budha ke Indonesia membawa pengaruh pada masyarakat Indonesia  pada berbagai bidang kehidupan. Bukti yang menunjukkan pengaruh didang aksara dan bahasa  adalah…

	terdapat sistem kasta pada masyarakat Bali 			

munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha 			
selamatan kematian dan kelahiran pada masyarakat Jawa
	penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta pada prasasti
	akulturasi arsitektur pada atap masjid Agung Demak.

	Perhatikan pernyataan tentang informasi kerajaan Kutai berikut ini !

	Salah satu Yupa menyatakan Aswawarman merupakan Wangsakarta dari kerajaan Kutai

Informasi prasasti juga menulis tentang silsilah raja-raja Kutai yakni Kudungga, Aswawarman dan Mulawarman.
Ada perbedaan tentang nama ketiga raja tersebut terutama Kudungga yang tidak memiliki akhiran warman.
Berdasarkan analisa tersebut maka para ahli menyimpulkan bahwa ….
	kudungga adalah pendiri dinasti yang beragama Hindu Siwa
	raja Kudungga adalah semula seorang kepala Suku yang menjadi raja

Asawawarman adalah raja yang termasyhur daripada raja lain
	letak geografis Kerajaan Kutai menunjukkan bercorak maritime
Kudungga adalah raja dermawan karena bersedekah 20.000 ekor sapi.

	Isi pokok prasasti Tugu menyebutkan tentang perintah raja Purnawarman untuk melakukan penggalian sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6112 tombak. Para ahli berpendapat sungai itu dibangun dengan tujuan untuk menanggulangi banjir, transportasi ke wilayah pesisir utara dan irigasi. Berdasarkan analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Raja Purnawarman ….

	menyebarkan agama Hindu ke Pedalaman
	kreatif dan senang mengerahkan tenaga rakyat
	sangat mengutamakan kesejahtraan ekonomi
	memberi contoh pada raja-raja di daerah lain
	kekuasaannya sangat tinggi karena peperangan.


	Perhatikan pernyataan dibawah ini!

	menghindari serangan kerajaan Sriwijaya

perkawinan politik antara Rakai Pikatan dan Pramordawardani
	Persaingan kekuasaan antara Dinasti Syailendra dan Sanjaya
	memperluas areal pertanian di Jawa Timur yang tanahnya datar
	mendekati sungai Bengawansolo dan Brantas untuk perdagangan.
Berdasarkan pernyataan diatas yang merupakan faktor politik penyebab perpindahan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ditunjukkan nomor….
	1) dan 2)			C. 4) dan 5)			E. 2) dan 4).

3) dan 4)			D. 1) dan 3)

	Tersedianya bahan baku dan tenaga kerja yang banyak membuat Mataram berhasil membuat candi-candi Hindu maupun Budha yang sangat megah .Candi-candi dibawah ini yang merupakan candi Hindu adalah ….

	Sukuh,Gedong sanga,Prambanan	D. Kompek candi Dieng,Pawon,Plaosan

Borobudur,Mendut,Sewu		E. Kalasan,Sewu,Cetho
Pringapus,Gunung Wukir,Mendut.

	Kertanegara merupakan raja pertama yang mempunyai cita-cita persatuan Nusantara.Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut Kertanegara melakukan langkah berikut ini yaitu…

	mengirimkan pasukannya ke Cina

Jayakatwang diberi kedudukan Mahapatih
	mengirimkan Ekspedisi Pamalayu 
	menyerang kerajaan Kediri
	menduduki istana Sriwijaya.

	Pada masa pemerintahan Kediri perkembangan kesusasteraan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak karya-karya sastra bermutu tinggi diciptakan pada masa ini, seperti Smaradahana, Arjunawiwaha dan sebagainya.Hal ini disebabkan oleh …2
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	terdapat para Bikshu yang menetap di vihara
	diterbitkan buku cilpa sastra
	adanya paksaan terhadap para pujangga
	adanya kerjasama dengan kerajaan lain
	raja memberi perlindungan kepada para pujangga.


	Menurut HAMKA Islam masuk ke Nusantara melalui Mesir. Teori ini didasarkan pada bukti …

	adanya pemukiman para Sufi di Nusantara.		
	sebagian masyarakat dapat berbahasa Arab				
	banyaknya tradisi dan penganut syiah di Indonesia
	nisan raja-raja di nusantara terbuat dari marmer
	sebagian besar masyarakat Indonesia bermadzab Syafi’i


	Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Hal ini dapat kita lihat dari saluran-saluran Islamisasi yang ada seperti melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan budaya. Sehingga keberadaan Islam dengan cepat dapat diterima masyarakat Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebabnya seperti tertera pada pernyataan di bawah ini .… 

	bangsa Indonesia memiliki kebudayan asli sendiri	
	upacara keagamaan Islam sangat meriah
	agama Islam tidak mengenal kasta	
	agama Islam mudah untuk dipelajari			
	penyebaran Islam dilakukan oleh wali sanga.

Jawaban yang benar dari pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor ….
	1) dan 2)			C. 4) dan 5)			E. 2) dan 4).

3) dan 4)			D. 1) dan 3)

	Perhatikan gambar peta berikut Sini !
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Perkembangan perdagangan dan pelayaran yang berkembang pesat di Maluku berdampak pada ramainya pedagangan di kerajaan Ternate dan Tidore. Letak kerajaan Ternate dan Tidore ditunjukkan pada nomor ….
3
1) dan 2)		C. 4) dan 5)		E. 2) dan 4).
3) dan 4)		D. 1) dan 3)


	Untuk memperluas wilayahnya Sultan Agung melakukan ekspansi kedaerah daerah sepanjang pantai utara Jawa dan melakukan serangan ke Batavia.Sedangkan usaha yang dilakukan Sultan Agung meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ditempuh dengan cara ...

	mempertahankan Mataram sebagai negara Agraris

mepersatukan tanah Jawa dan Madura
menulis kitab sastra yang berjudul Gending				
melakukan akulturasi budaya Jawa-Hindu-Islam
mengadakan upacara grebeg Sekatenan.

	Demak merupakan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa.Meskipun mengalami kegagalan pada masa pemerintahan Patiunus Demak pernah menyerang Portugis di Malaka. Namun sepeninggal Sultan Trenggono Demak mengalami kemunduran.Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah .…

	kalah bersaing dengan portugis

adanya perebutan kekuasaan antar keluarga
campur tangan portugis dalam urusan keluarga
semakin berkurangnya pendapatan istana
berkembangnya Mataram di pedalaman

	Perlawanan rakyat Makasar berakhir setelah diakhiri suatu perjanjian yang berisi bahwa VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makasar. Selanjutnya Makasar harus menyerahkan semua jajahannya ke Belanda.Pernyataan itu tertuang dalam perjanjian  ….

	Giyanti					C. Tuntang			E.Kalijati.	

Batavia				D. Bongaya

	Jatuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 membawa dampak yang berarti dalam bidang perdagangan, yakni pindahnya jalur pelayaran dari ….

	selat Malaka ke selat Sunda		D. laut Jawa ke selat Makasar
	selat Sunda ke selat Malaka		E. selar Karimata ke selat Makasar.
	laut Jawa ke samodera Hindia


	Penjelajahan yang dilakukan bangsa Eropa tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sat itu. Adapun latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah....

	keinginan Belanda menemukan India dan Malaka sebagai pusat rempah-rempah

persaingan antara Belanda dan Inggris untuk memperebutkan Indonesia
kesulitan Belanda mencari rempah-rempah akibat pengauasaan Spanyol atas Lisabon
invasi Napoleon ke negara-negara Eropa setelah Revolusi Perancis
keinginan Perancis mengembangkan paham revolusi ke seluruh Eropa.

	Guna mendapatkan keuntungan yang besar VOC menerapkan monopoli perdagangan di Maluku.Salah satu bentuk praktek monopoli VOC yaitu dengan melakukan penebangan tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harganya merosot. Kebijakan VOC itu disebut ….

	 Verplichte Leverantie			C. Cultuur Stessel 		E.  Landrent
	Pelayaran Hongi			D. Ekstirpasi	

		
	VOC merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.Pada tahun 1799 kongsi dagang ini dibubarkan dengan alasan….

	VOC gagal menjalankan pemerintahan secara maksimal
	pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi
	banyak perlawanan rakyat terhadap VOC
	pemerintah Belanda memutus bantuan pada VOC
	beban utang VOC yang sangat besar.


	Sebelum menjabat di Indonesia sebagai gubernur jenderal Herman Willem Dandels adalah seorang penganut ajaran revolusi Perancis. Namun setelah menjadi guburnur jenderal di Indonesia ia membuat kebijakan yang kejam berupa kerja rodi. Tindakan kejam Dandels dikarenakan ….

	banyak raja Jawa yang menentang kekuasaan Dandels
	warisan dari kebobrokan VOC dan ancaman Inggris dari Malaya

tekanan dari kerajaan Belanda untuk membangun jalan raya
kekosongan kas keuangan Belanda karena perang
tuntutan para Bupati untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

	Masa pemerintahan Daendels menghadapi tantangan yang sangat berat. Keadaan birokrasi dan ekonomi yang sangat kacau akibat korupsi yang merajarela dan juga ancaman militer dari pihak luar. Untuk itu ia membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) sampai Panarukan ( Jawa Timur) yang tujuan strategisnya adalah ....

	mempercepat proses penjajahan terhadap bangsa Indonesia	
	kepentingan pertahanan dan memperlancar perekonomian
	mempersepit ruang gerak perlawanan bangsa Indonesia
	memenuhi segala kebutuhan perang bangsa Indonesia
	Untuk lalu lintas perpindahan penduduk antara daerah.


	Terjadinya perubahan politik di Eropa berdampak pada pendudukan Inggris atas Indonesia. Yaitu Inggris harus mengembalikan daerah yang dahulu dibawah penguasaan  Belanda. Berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia ditandai dengan perjanjian… 

	Kapitulasi Tuntang				D.Perjanjian Kalijati

Convention of London			E. Perjanjian Giyanti
Piagam Rotterdam

	Pemerintahan Raffles di Indonesia membawa perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah dbidang hukum, pemerintahan dan sosial. Adapun kebijakan Raffles dibidang ekonomi adalah …. 

	penghapusa kerja rodi			D. pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan
	ditulisnya buku History of Java	E. Sistem sewa tanah (landrent).
	dirintisnya kebun Raya Bogor


	Perhatikan data berikut ini!

	Kas negara Belanda kosong 
	Utang yang ditanggung Belanda cukup besar

Perlawanan diberbagai daerah menelan biaya yang sangat besar
	Kewajiban rakyat menanam tanaman yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran Eropa 
	Adanya cultur procent yang diterima penguasa-penguasa pribumi
Berdasarkan data diatas yang merupakan penyebab diberlakukannya tanam paksa  ditunjukkan pada nomor ....
	1), 2) dan 3)			C. 3), 4) dan 5)			E. 2), 4) dan 5).

2), 3) dan 4)			D. 1), 3) dan 5)

	Diberlakukannya tanam paksa mengakibatkan penderitaan yang sangat hebat bagi bangsa Indonesia. Keprihatinan Douwes Dekker seorang mantan residen Lebak atas penderitaan bangsa Indonesia dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul  ….

	Habis gelap terbitlah terang 				D. Multatuli

Als ik Nederlander Was				E. Chauvinisme.
Max Havellar	

	Pengaruh Liberalisme di parlemen Belanda berdampak pada tuntutan terhadap penghapusan Tanam Paksa dan selanjutnya kaum pengusaha diberi kesempatan untuk menanamkan modalnya  ditanah jajahan dalam bidang perkebunan dan perusahaan lain. Untuk itu dikeluarkanlan UU Agraria 1870 yang tujuannya adalah ....

	memberi kesempatan kepada penduduk untuk menjual tanahnya kepada investor asing

memberikan kepastian terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk
sebagai dasar hukum dihapuskanya sistem Tanam Paksa dan digantikan dengan ekonomi Liberal
	memberikan jaminan kepada pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di indonesia
	memberikan jaminan bahwa tanah milik pribumi dapat disewakan selama 75 tahun.


	Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda berupa komersialisasi ekonomi dan industrialisasi pada abad ke-19 telah berdampak pada perubahan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia.Dibawah ini yang bukan merupakan dampak perubahan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia adalah….

	berkembangnya nilai-nilai tradisional

perpindahan penduduk dari desa ke kota
masuknya pengaruh budaya Barat di masyarakat
memudarnya nilai kekeluargaan dan gotongroyong  
wilayah pedesaan mengalami pengkotaan.

	Diatas kertas Politik Etis yang berisi edukasi, irigasi dan emigrasi sangat membantu kemajuan bangsa Indonesia. Namun pada pelaksanannya di lapangan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kepentingan pemerintah Belanda. Maka lahirlah kebijakan yang disebut politik Assosiasi yang tujuannya adalah sebagai berikut ….


EDUKASI
IRIGASI
EMIGRASI
A
Menciptakan tenaga untuk alih teknologi
Mengairi sawah-sawah mas-yarakat agar sejahtera
Memindahkan penduduk ke luar Jawa
B
Mendidik tenaga terampil di bidang pertanian
Untuk menanggulangi bahaya banjir di daerah pesisir Jawa
Mengurangi tingkat kepadatan penduduk di pulau Jawa
C
Menciptakan tenaga trampil dari penduduk pribumi
Menyediakan pasokan air minum untuk warga
Menciptakan pemerataan pembangunan
D
Menciptakan tenaga terdidik dengan gaji murah
Mangairi lahan-lahan kebun milik Belanda
Mengirimkan para kuli ke per-kebunan Belanda di luar Jawa
E
Memberantas buta huruf di kalangan masyarakat
Mengairi sawah dan perkebunan yang dekat irigasi
Mengirimkan TKI ke wilayah jajahan Belanda lainnya

	Bagi bangsa Jepang menguasai wilayah Asia Timur adalah suatu keharusan. Maka satu persatu wilayah di Asia Timur mulai dari Mancuria, Korea, Birma, Vietnam, Indonesia dan sebagainya dikuasainya. Saat itu Jepang mendapatkan sebutan sebagai “bahaya kuning”. Latarbelakang utama ambisi Jepang tersebut adalah sebagai dampak restorasi Meiji yang menjadikan Jepang sebagai negara industri. Dalam hal ini tanah jajahan akan dijadikan sebagai tempat ….

	pengiriman tenaga kerja			D. pemindahan penduduk
	latihan fisik untuk militer 			E. meluaskan pengaruh budaya Jepang.
	pemasaran hasil industri


	Menjelang akhir pemerintahan kolonial Belanda bangsa di Indonesia telah terjalin interaksi antara Jepang dengan masyarakat Indonesia. Interaksi tersebut terjalin dalam bentuk ....

	kegiatan politik dan militer			D. gerakan mata-mata Jepang di Indonesia
	kerjasama ekspor-impor barang		E. kerjasama dalam bidang kebudayaan.

bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia

	Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia para pemimpin menggunakan berbagai cara. Ada yang berkolaborasi dengan pemerintah Jepang, namun ada juga yang mendirikan organisasi-organisasi illegal yang melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan ini dibawah pimpinan….

	Drs. Mohammad Hatta		C. Ir Sukarno			E. Sutan Syahrir
	Adam Malik				D. Amir Syarifudin


	Keberadaan PUTERA semula dimaksudkan Jepang untuk membujuk kaum intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada usaha perang Jepang. Namun keberadaannya akhirnya dibubarkan pemerintah karena…

	dijadikan alat perjuangan oleh bangsa Indonesia
	kurang berfungsi dan banyak menelan dana				
	kurang diminati bangsa Indonesia
	adanya pemberontakan yang dilakukan PUTERA
	takut ancaman pemberontakan rakyat pribumi.


	Pembentukan Organisasi semi militer yang mengikutsertakan rakyat Indonesia member dampak positif karena dapat memberikan pengetahuan militer bagi bangsa Indonesia.Salah satu organisasi militer yang dibentuk dan bertujuan untuk mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri adalah   …

	Seinendan				C. PETA			E. Heiho.

Keibondan				D. Fujinkai

	Setelah mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda pemerintah Jepang membagi  Indonesia kedalam tiga wilayah kekuasaan yaitu kekuasaan Angkatan Darat (tentara ke 16) berpusat di Jakarta, Angkatan Darat ( tentara ke 25) berpusat di Bukit Tinggi. Sedangkan wilayah kekuasaan Angkatan Laut yang meliputi Irian, Maluku dan Nusa Tenggara berpusat di…

	Ambon				D. Denpasar 			E. Balikpapan

Makasar				E. Manokwari

	Pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia seluruh sendi-sendi kehidupan ekonomi mengalami kelumpuhan. Bahan bahan makanan pada saat itu sulit didapatkan. Hal ini disebabkan oleh ….

	seluruh potensi ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang
	Jepang telah menguras habis semua kekayaan alam Indonesia			

Jepang telah merusak seluruh infra struktur ekonomi				
Jepang telah melaksanakan pola ekonomi perang
Pemerntah Hindia Belanda melakukan politik bumi hangus.

	Pengekangan yang dilakukan Jepang terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional menimbulkan pemberontakan-pemberontakan melawan Jepang. Salah satunya adalah pemberontakan di daerah Singaparna Jawa Barat karena menolak ajaran yang 	berbau Jepang. Perlawanan tersebut dipimpin oleh…

A.	H. Abdul Jalil			C. K.H.Mas Mansyur			E. K.H. Sulaeman.
B.	Kyai Mahfudz			D. K.H.Zaenal Mustafa 
	
	Pada masa pendudukan Jepang bahasa Indonesia mengalami  perkembangan yang pesat. Hal ini didorong oleh faktor-faktor berikut ini kecuali ….

	bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan
	bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran utama
	pelarangan penggunaan bahasa Belanda

Nama-nama kota dari bahasa Belanda diubah ke bahasa Indonesia
	penggunaan bahasa Indonesia dipaksakan oleh pemerintah Jepang.



	Berdirinya organisasi Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tonggak sejarah bagi bangkitnya kesadaran kebangsaan di Indonesia. Dengan kesadaran tersebut perjuangan bangsa Indonesia dilakukan dengan cara baru yang lebih rasional. Dibawah ini merupakan perbandingan yang benar mengenai perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan setelah tahun 1908, yaitu ....



Perjuangan Sebelum tahun 1908
Perjuangan Setelah tahun 1908
A
Menggunakan wadah organisasi
Melakukan konfrontasi senjata
B
Perjuangan dengan senjata
Perjuangan bersifat diplomasi
C
Tidak tergantung kepada seorang pemimpin
Tergantung pada seorang pemimpin
D
Bersifat kooperatif
Bersifat non kooperatif
E
Bersifat nasional
Bersifat lokal kedaerahan

	Ketika kongres Budi Oetomo berlangsung di Yogyakarta, kepemimpinan beralih ke generasi yang lebih tua, terutama dari golongan priyayi rendahan. Dalam kongres tersebut telah mengangkat Tirtokusumo bupati Karanganyar sebagai ketua baru. Perubahan kepengurusan tersebut telah berdampak pada sikap politis Budi Oetomo yang lebih …..

	radikal kepada Pemerintah Kolonial

memperhatikan aspirasi masyarakat
mengedepankan kerjasama dengan anak muda
kooperatif dengan Pemerintah Belanda
memperjuangkan kemajuan pendidikan.

	Indische Partij adalah organisasi yang pertama kali bergerak dibidang politik. Karena sifatnya progresif dengan tujuan ingin merdeka maka pemerintah Belanda bersifat tegas terhadap organisasi tersebut. Sikap politik dari IP tidak lepas dari kepemimpinan IP terkenal dengan sebutan Tiga Serangkai yang terdiri dari ....

	Douwes Dekker, Setia Budi dan H.O.S.Cokroaminoto					

	Dr.Sutomo, Cipto Mangunkusumo dan K.H.Mansur	
Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker
	K.H.Ahmad Dahlan, H.Samanhudi dan K.H.Mas Mansur
Dr.Sutomo, Wahidin Sudiro Husodo dan Cipto Mangunkusumo.

	Pada tahun 1911 di Solo didirikan Sarikat Dagang Islam yang bertujuan dapat mengimbangi pedagang-pedagang Timur Asing.Namun sejak tahun 1912 SDI berubah menjadi SI. Perubahan tersebut berdampak pada ....

	dukungan dari Belanda				D. perluasan hubungan dengan organisasi lain		

bertambahnya jumlah anggota			E. adanya bantuan dari luar negeri.
terbendungnya pengaruh komunis

	Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi mahasiswa yang lahir di negara Belanda. Strategi perjuangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan media ....

	majalah Hindia Putra

Radio kebangsaan Indonesia Raya
Surat kabar Soeara Asia
Surat kabar Tjahaya
TV yang menayangkan perang kemerdekaan

	Pada awal masuknya di Indonesia paham komunis pertama kali menyusup dalam organisasi Sarikat Islam, sehingga SI terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Kemudian berdiri ISDV dan tanggal 20 Mei 1920 berdiri PKI. Beberapa tokoh PKI dibawah ini adalah .....

	Abdul Muis, HOS. Cokroaminoto dan H. Agus Salim

Tan Malaka, Abdul Muis dan H. Agus Salim
Ali Sastroamijoyo, Abdul Majid Djoyodiningrat dan Nazir Datuk Pamuncak
Sutan Kasayangan, RN. Noto Suroto dan Mr. Achmad Subarjo
Semaun, Darsono, Alimin dan Tan Malaka.

	Kegiatan PNI yang dengan cepat dapat menarik massa telah mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini berakibat terhadap terjadinya penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI dan menyidangkan kasusnya ke pengadilan Bandung. Didalam.persidangan Soekarno  mengajukan pembelaanya  yang diberi judul..…

	Indonesia Merdeka				D. Seandainya Aku Orang Belanda		
	Indonesia Menggugat				E. Indonesia Raya.
	Aku yang banyak menderita


	Terjadinya krisi ekonomi dunia mendorong pergerakan nasional untuk bersikap moderat. Salah satunya adalah Parindra. Partai ini lebih mengendepankan peningkatan kesejahtraan rakyat dari pada konfrontasi dengan Belanda. Untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah .…

	mendirikan bank dan koperasi petani		D. membeli dan menjual bibit padi unggul
	mendirikan koperasi simpan pinjam		E. menganjurkan menanam tanaman ekspor.
	menyediakan berbagai pupuk tanaman.


	PPPKI adalah organisasi kumpulan dari beberapa organisasi-organisasi seperti PSI, BU, PNI, Kaum Betawi dan sebagainya.Tujuan dibentuknya PPPKI adalah…
	menghindarkan perselisihan antar anggota

menggalang persatuan dan kesatuan diantara organisasi yang ada
mencapai kesamaan arah aksi kebangsaan dari berbagai perkumpulan
melebur organisasi-organisasi yang besar menjadi satu
memperkokoh dan memperbaiki organisasi peergerakan.

	Konggres Pemuda yang diselenggarakan 28 oktober 1928 agenda utamanya adalah pengucapan Sumpah Pemuda. Hal itu mempunyai arti penting bagi perjuangan bangsa Indonesia karena ....
	tindakan yang dilakukan merupakan manifestasi kekuatan pemuda

telah melahirkan nasionalisme dan kesadaran berjuang secara nasional
berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan
	kebulatan tekad untuk meraih kemerdekaan dengan mengangkat senjata

mengetuk kesadaran pemerintah Belanda untuk memberi janji kemerdekaan.

	Meskipun mayoritas orang Indonesia adalah suku Jawa, namun bukan berarti bahasa Jawa dipilih sebagai bahasa nasional. Pada kongres Pemuda para perwakilan bersepakat untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa persatuan. Hal itu didasarkan pada alasan karena bahasa Melayu  ....

	bahasa Melayu lebih unggul dibandingkan bahasa daerah yang lain

kebanyakan orang-orang Belanda tidak mengerti bahasa Melayu
telah dijadikan sebagai bahasa pergaulan antar suku-suku di Indonesia
telah dijadikan sebagai bahasa pergaulan masyarakat di dunia
semua orang Indonesia bisa berbahasa Melayu dengan baik.
			
	Meletusnya pemberontkan PKI tanggal 13 Nopember 1926 berdampak pada perubahan sikap dan kebijakan politis Pemerintah Kolonial Belanda dalam menghadapi organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu munculnya kebijakan yang bersifat ....

	lebih kooperatif terhadap oraganisasi-organisasi yang radikal

selektif terhadap organisasi pergerakan yang bersifat radikal
kooperatif dan non kooperatif tergantung situasi politis yang berkembang
keras terutama terhadap PNI yang dianggap melanjutkan taktik PKI
menangkap semua tokoh organisasi pergerakan untuk dipenjarakan.

	Sejak tahun 1930-an taktik perjuangan Indonesia yang semula radikal berubah menjadi moderat dan kooperasi. Perubahan itu disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain ....

	setiap gerakan radikal selalu melahirkan kebijakan keras pemerintah Belanda

melunaknya pemerintah sehingga memancing para pejuang untuk bersikap lunak
melemahnya tujuan awal perjuangan yaitu cita-cita untuk merdeka
adanya janji dari pemerintah bahwa Indonesia akan segera berparlemen
pemerintah mulai mengijinkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

	Konggres rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh GAPI pada tahun 1939 mengeluarkan tiga keputusan penting,yaitu menetapkan bendera Merah Putih,dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta...

	pelaksanaan disiplin partai					
	menuntut hak menentukan nasib sendiri  						
	meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia
	diadakan PEMILU
	menuntut Indonesia berparlemen


Jawablah Soal di bawah ini dengan benar !
	Majapahit merupakan kerajaan yang sangat besar dan mampu menunjukkan eksistensinya hingga mendapatkan julukan sebagai kerajaan Nasional yang kedua setelah Sriwijaya. Namun pada akhirnya abad 16 M Majapahit mengalami kemunduran. Sebutkan empat faktor yang menyebabkan keruntuhannya !
	Politik Etis pada kenyataannya hanya difokuskan pada kepentingan Belandaelah (politik assosiasi). Namun demikian pelaksanaan akibat kebijakan ini telah melahirkan golongan terpelajar yang dikemudian hari bermanfaat bagi lahirnya nasionalisme Indonesia. Jelaskan hubungan tersebut !
	Pendudukan Jepang di Indonesia yang hanya 3,5 tahun  membawa dampak penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun demikian akibat dari hal tersebut membawa hikmah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Jelaskan hal tersebut !


	Munculnya Nasionalisme Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor  yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Sebutkan 4 faktor tersebut !
	Munculnya Pergerakan Nasional tidak terlepas dari masuknya paham-paham baru di Indonesia.Sebutkan minimal empat idiologi yang berkembang pada masa Pergerakan Nasional !


