UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama :

Mata Pelajaran :

Kelas : 8

Sejarah

Waktu : 10.00-11.30

No.Induk :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Desember 2014

Petunjuk Umum:
1. Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan
2. Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut
3. Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya
4. Jawaban dikerjakan pada lembar soal
5. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah
6. Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas.

Nilai :

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10
melengkapi kalimat, dan 5 uraian.
I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat!
1. Tokoh berikut ini yang mempelopori
pelayaran bangsa portugis mencari daerah
penghasil rempah-rempah adalah ...
a. Bartholomeus Dias
b. Vasco dagama
c. De Abreau
d. Alfonso de Al buquerque
2. Tujuan VOC melakukan pelayaran hongi
adalah untuk ...
a. mengamankan wilayah perairan di
Indonesia
b. memperdagangkan rempah-rempah di
Indonesia
c. mengawasi pelaksanaan monopoli
perdagangan di Maluku
d. membinasakan tanaman rempahrempah penduduk yang melanggar
peraturan

3. Pertimbangan pemindahan markas besar
VOC dari Ambon ke Jayakarta antara lain …
a. letak jayakarta lebih strategis di jalur
perdagangan asia
b. Jayakarta merupakan daerah penghasil
rempah-rempah terbesar di Indonesia
c. dari Jayakarta VOC lebih mudah
menyingkirkan portugis yang
menduduki Aceh
d. VOC telah berhasil mendapatkan
monopoli perdagangan rempahrempah di Banten
4. Penguasaan Inggris atas Pulau jawa
dimuali sejak tahun 1811 yang di tandai
dengan penandatanganan ...
a. perjanjian London
b. Perjanjian Tuntang
c. Perjanjian Kalijati
d. Perjanjian Linggarjati
5. Pemberontakan yang terjadi di kerajaan
Mataram akibat adanya kerjasama antara Raja
Amangkurat I dengan VOC dipimpin oleh ….
a. Untung Surapati
b. Arya Wiraraja
c. Trunojoyo
d. Raden Mas Said
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6. History of Java adalah sebuah buku hasil
karya Raffles yang berisi tentang ...
a. aturan-aturan pajak tanah di Jawa
b. cara-cara pemerintahan yang baik
c. sistem kekerabatan masyarakat
sumatera
d. sejarah kebudayaan dan keindahan
Indonesia
7. Salah seorang tokoh yang memimpin
perjuangan rakyat Banjar melawan
pemerintah Kolonial belanda yaitu ...
a. Pangeran antasari
b. Prabu Anom
c. Sultan Adam
d. Pangeran Tamjidillah
8. Raja Bone yang bersekutu dengan VOC
untuk menghadapi perlawanan dari Sultan
Hasanuddin adalah ...
a. Karang Galesung
b. Mountere merano
c. Aru palaka
d. karaeng mantoaya
9. Puncak kemarahan Diponegoro terjadi dan
kemudian meletuslah perang setelah ....
a. berlakunya pajak baru yang
memberatkan rakyat
b. masuknya adat barat ke dalam
lingkungan kraton
c. Belanda membuat jalan yang melewati
makam leluhur Pangeran Diponegoro
d. Belanda ikut campur tangan dalam
semua urusan politik di kerajaan
Mataram
10. Pada tahun 1886 terjadi gerakan protes
petani di Ciomas yang disebabkan oleh ….
a. keluarnya peraturan yang
memperbolehkan para tuan tanah
mengadili petani
b. petani tidak tahan terhadap penindasan
yang dilakukan para tuan tanah
c. adanya keinginan penduduk untuk
mengembalikan kejayaan masa lalu
d. berkembangnya paham nasionalisme
di kalangan masyarakat petani
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11. Penyebab meletusnya perang Padri
dikarenakan oleh ...
a. Perbedaan pendapat antara kaum adat
dengan kaum ulama
b. Perbedaan pendapat antara kaum
Ulama dengan kaum bangsawan
c. Perbedaan pendapat antara kaum adat
dengan kaum bangsawan
d. Semua jawaban salah.
12. Tujuan VOC melakukan hak Ekstirpasi
adalah untuk ...
a. mengamankan wilayah perairan di
Indonesia
b. memperdagangkan rempah-rempah di
Indonesia
c. mengawasi pelaksanaan monopoli
perdagangan di Maluku
d. membinasakan tanaman rempahrempah penduduk yang melanggar
peraturan
13. Pulau di Indonesia yang pertama
bersentuhan dengan agama Kristiani
adalah ...
a. Sulawesi
b. Sumatera
c. Maluku
d. Kalimantan
14. Salah satu nilai positif yang dapat dipetik
dari sistem tanam paksa di Indonesia
adalah ...
a. para petani semakin dirugikan
b. semakin menderitanya rakyat
Indonesia
c. meningkatnya kesejahteraan
penduduk secara besar-besaran
d. perluasan jaringan jalan raya
15. Antara ketentuan pokok sistem tanam
paksa dan pelaksanannya adalah ...
a. sesuai
b. menyimpang
c. sama persis
d. disesuaikan

16. Tugas pokok Herman Willem Daendels
dikirim ke Indonesia adalah untuk
melaksanakan ...
a. mempertahankan pulau Jawa dari
ancaman Inggris
b. memimpin rakyat pulau Jawa
melaksanakan kerja rodi
c. membangun jalan raya dari Anyer
sampai Panarukan
d. mengembalikan kekuasaan
pemerintah pada VOC
17. Setelah VOC bangkrut dan dibubarkan,
semua kekayaan utang piutang dan
daerah jajahannya diambil alih oleh ...
a. Republik Bataafsche
b. Pemerintahan Raffles
c. Pemerintahan Daendels
d. Pemerintahan Hindia Belanda

18. Selama Daendels berkuasa di Indonesia,
banyak terjadi kelaparan dan kematian,
sebab ia melaksanakan kebijakan ...
a. Kerja Rodi
b. Sewa Tanah
c. Kerja Wajib
d. Penyerahan Wajib
19. Akibat pembuatan jalan Anyer–Panarukan
bagi rakyat Indonesia adalah ...
a. ekonomi rakyat semakin meningkat
b. hubungan antar daerah semakin lancar
c. rakyat menderita dan banyak kematian
d. penjualan hasil bumi rakyat bertambah
lancar
20. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial
Belanda yang dipimpin oleh
Sisingamangaraja XII terjadi di daerah ...
a. Batak
b. Padang
c. Sulawesi
d. Maluku

II. Berilah tanda centang () pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1.

Aturan monopoli VOC, kecuali ...
[ ] Petani hanya boleh bertindak sebagai
Produsen
[ ] Hasil panen hanya boleh dijual kepada
VOC
[ ] Barang kebutuhan harian harus dibeli
dari VOC
[ ] VOC membeli dengan harga mahal
2. Tokoh yang menyebarkan agama Kristen
di Indonesia adalah ...
[ ] Van Den Bosh
[ ] Fransiscus Xaverius
[ ] Ignatius De Loyola
[ ] Alfonso D' Albuquerque
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3. Gereja-gereja yang telah mengalami
perkembangan adalah ...
[ ] Gereja Santo Petrus
[ ] Gereja Pentakosta
[ ] Gereja Kristen Jawa
[ ] Gereja Bethel Indonesia
4. Portugis memiliki tiga moto dalam
menyebarkan agama Kristen, yaitu ...
[ ]Gold
[ ] Glory
[ ] Globe
[ ] Gospel
5. Kemunduran VOC disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu ...
[ ] Gencarnya persaingan Paris & Inggris
[ ] Korupsi & persaingan pegawai VOC
[ ] Maraknya perdagangan gelap di jalur
Monopoli VOC
[ ] Jawaban salah semua

6. Taktik yang dilakukan pihak Belanda untuk
menguasai Aceh adalah ...
[ ] Konsentrasi Stelsel
[ ] Taktik adu domba
[ ] Mengadu Ulama dengan bangsawan
[ ] Semua jawaban salah
7. Yang mendorong Belanda ingin menguasai
Aceh, adalah ...
[ ] Aceh memiliki wilayah yang sangat luas
[ ] Aceh banyak menghasilkan lada
[ ] Letak Aceh yang sangat strategis ditepi
selat Malaka
[ ] Aceh merupakan serambi mekah

9. Tokoh yang menyebarkan agama Kristen
di pulau Jawa adalah ...
[ ] Kiai gandring
[ ] Kiai Tunggal Ametung
[ ] kiai Sadrach
[ ] Kiai tunggul wulung
10. Hak khusus yang dimiliki oleh VOC, kecuali ...
[ ] Hak memerdekakan negara
[ ] Hak monopoli dagang
[ ] Hak memajukan bangsa Indonesia
[ ] semua jawaban benar

8. Puncak kemarahan Diponogoro, kecuali ...
[ ] Mataram diperkecil wilayahnya karena
campur tangan Belanda.
[ ] Penderitaan rakyat dijadikan alasan
untuk berbagai pajak
[ ]Belanda ikut campur dalam urusan
pemerintah
[ ] Belanda membagi-bagikan tanah
dengan Cuma-cuma

III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !

Kitab agama Kristen 1
Pimpinan gereja Katolik disebut 2
Raja yang membubarkan VOC 3

A Louis Napoleon Bonaparte
B Missionaris
C Van Den Bosh

Sistem tanam paksa 4

D Alkitab

Orang yang menyebarkan agama 5
kristen

E MAWI
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IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1. Daendels membangun .............................. di Semarang dan .............................. di Merak dan
Ujung Kulon.
2. Gubernur Jenderal .............................. memberikan dukungan secara .............................. dan
memberikan berbagai macam fasilitas kepada para ..............................
3. Pusat agama Katolik di seluruh dunia terletak di .............................. Pimpinannya
disebut ..............................
4. Bangsa yang pertama kali memperkenalkan agama Kristen di Indonesia ..............................
dan ..............................
5. Agama Kristen diperkenalkan kepada penduduk asli pertama kali dengan cara
.............................. dan ..............................

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !
1. Tokoh yang menyebarkan agama Calvinis di Indonesia adalah ..............................
2. Armada Portugis pertama kali dipimpin oleh ..............................
3. Agama Kristen pertama kali dibawa ke Batavia oleh ..............................
4. Memusnahkan pohon rempah agar harga rempah dunia tetap tinggi disebut
..............................
5. Yang menjadi pemimpin pada masa penjajahan Inggris adalah ..............................

• Pendeta Hulsebos
• Alfonso D' Albuquerque
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• Hak Ekstirpasi
• Thomas Stamford Raffles

• Jean Calvin

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan 3 organisasi yang terbentuk pada saat Zending Belanda!

2. Sebutkan minimal 4 gereja yang telah berkembang di Indonesia !

3.

Sebutkan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia (minimal 3)!
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4. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang diberikan pada masa kepemimpinan Daendels!

5. Sebutkan nama buku yang ditulis oleh Thomas Stamford Rafless pada tahun 1817 beserta
dengan isinya!
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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