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I. PILIHAN GANDA 
 

1. Asal kata koloni yaitu berasal dari bahasa Latin “colonia” yang maknanya… 

a. Penjajahan samudra 

b. Perdagangan rempah-rempah 

c. Kehidupan didaerah jajahan 

d. Memerenitah 

e. Tanah, tanah jajahan atau tanah permukiman 

2. Masa ketika orang-orang Eropa melakukan perjalanan ke wilayah Timur tahun 1450 

sampai 1650 dikenal dengan istilah era… 

a. Revolusi 

b. Kolonialime-Imperialisme 

c. Discovery 

d. Reconquesta samudera 

e. Pejelajahan samudera 

3. Faktor utama yang mendorong orang barat datang ke dunia Timur adalah keinginan 

untuk... 

a. mencari rempah-rempah 

b. menyebarkan agama Kristen 

c. mengejar kekayaan dan kejayaan 

d. melakukan penjelajahan samudera 

e. menaklukan raja-raja Indonesia 

4. Kedatangan Bangsa-bangsa Eropa ke dunia Timur termasuk Indonesia disebabkan oleh... 

a. keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu 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 

 
5. Perhatikan keterangan berikut! 

1. Kisah perjalanan Ferdinand Magelhaens 

2. Jayanya kota Kontsantinopel tahun 1453 

3. Adanya semangat penaklukan atau reconquesta 

4. Berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas 

5. Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei 

Faktor-faktor yang mendorong bangsa barat menjelajahi samudera ditunjukkan pada 

nomor... 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 3), dan 5) 

c. 2), 3), dan 4) 
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d. 2), 4), dan 5) 

e. 3), 4), dan 5) 

 

6. Perhatikan keterangan-keterangan berikut! 

1. Mengajukan bantuan kepada raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah- 

rempah ke dunia Timur 

2. Ketika tiba di Bahama merasa telah sampai di kepulauan Hindia yang merupakan 

sumber rempah-rempah 

3. Pada tahun 1493 sampai di Spanyol dan kedatangannya disambut dengan sukacita 

Berdasarkan keterangan tersebut, pelaut bangsa Spanyol yang dimaksud adalah... 

a. Colombus 

b. Magelhaens 

c. Vasco da Gama 

d. Bartholomeuz Diaz 

e. Sebastian del Cano 

 
7. Salah satu kejadian penting yang menentukan dalam sejarah kolonialisme dan 

imperialisme yaitu penemuan Tanjung Harapan yang terletak di Afrika Selatan 

ditemukan oleh pelaut Portugis yang bernama… 

a. Sebastian del Cano 

b. Dom Henry 

c. Vasco da Gama 

d. Bartolomeus Diaz 

e. Cabral 

8. Bangsa barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian memonopoli 

perdagangan rempah-rempah di Maluku yaitu …. 

a. Perancis 

b. Belanda 

c. Spanyol 

d. Inggris 

e. Portugis 

9. Arsitek utama ekspedisi Portugis di Asia dan orang Eropa pertama yang memulai 

Kolonialisme Eropa selama bertahun-tahun atas Nusantara yaitu … 

a. Dom Henry 

b. Vasco da Gama 

c. Christopher Colombus 

d. Alfonso de Albuquerque 

e. Raja John II 

10. Pada tahun 1594 pelaut belanda yang pergi menjelajah dunia timur namun akhirnya tidak 

berhasil karena tidak menguasai medan dan tersesat di kutub utara bernama… 

a. Cornelis de Houtman 

b. Pieter de keyser 

c. William Barents 



d. Jacob van heemskerck 

e. Vasco da Gama 

11. Penyebab utama yang mendorong bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah.... 
 

a. Ditutupnya konstantinopel (1453) oleh kesultanan Portugis 

b. Semangat Reconquesta pada abad XIV M di Eropa 

c. Melanjutkan perang salib 

d. Ditaklukkan benteng Grenada oleh Spanyol 

e. Pelarangan pembelian rempah-rempah di Lisabon 
 

12. Setelah Portugis, akhirnya bangsa Belanda sampai ke Indonesia. Masuknya Belanda ke 

Nusantara terjadi karena … 

a. Hasil dari suatu penjelajahan yang tidak disengaja 

b. Kekuasaan Portugis di Nusantara melemah 

c. Bantuan informasi dari Portugis 

d. Informasi dari kartografer dan penjelajah Belanda 

e. Hasil ekspidisi pertama dari pelaut Cornelis de Houtman 

13. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat tentang VOC, kecuali... 

a. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Van den Bosch 

b. VOC memiliki hak istimewa diantaranya adalah hak untuk mencetak mata uang 

sendiri 

c. Berdirinya VOC dilatar belakangi oleh persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda 

di Indonesia 

d. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar 

sesama pedagang Belanda 

e. VOC dibubarkan pada tahun 1799 yang antara lain disebabkan karena banyaknya 

korupsi dikalangan pegawainya 

 

14. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 

Gambar di atas adalah lambang VOC. VOC adalah jenis perusahaan publik 

yang industrinya bergerak dalam bidang.... 

a. Perdagangan 

b. Industri 

c. Pertanian 



d. Eksport-Import 

e. Jasa 

15. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari tujuan dari VOC yaitu ... 

a. Membantu pemerintah Belanda yang terlibat perang dengan Spanyol 

b. Menghindari persaingan yang tidak sehat diantara para pedagang Belanda 

c. Memperoleh monopoli perdagangan baik komoditas untuk ekspor ataupun impor 

d. Membangun persatuan para pedagang rempah-rempah untuk membangun negara 

koloni 

e. Memperkuat Belanda dalam persaingan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya 

16.  Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC agar VOC berfungsi 

layaknya sebuah negara. Hak istimewa tersebut dinamakan juga hak… 

a. Konsultasi 

b. Oktroi 

c. Ekstirpasi 

d. Privilise 

e. Sewa tanah 

pulang. 

17. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC yang meliputi hak-hak 

sebagai berikut, kecuali... 

a. mencetak uang 

b. memiliki tentara 

c. mendirikan negara merdeka 

d. menyatakan perang dan damai 

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai 

18. Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen, VOC 

memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta, karena.... 

a. Untuk menguasai daerah Jayakarta dari pengaruh lawan. 

b. Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. 

c. Mudah dalam menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. 

d. Memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. 

e. Mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. 

19. Pernah memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda, VOC pada akhirnya bangkrut 

lalu dibubarkan oleh pemerintahan, penyebab kebangkrutan VOC yaitu… 

a. Banyak uang yang digunakan untuk membangun benteng-benteng pertahanan 

b. Organisasi tidak mempunyai struktur yang jelas 

c. Banyak pegawainya yang menjalankan korupsi 

d. Banyak pegawai yang menerapkan kebijakan sendiri-sendiri 

e. Permintaan rempah-rempah di negara Eropa menurun karena perang 

20. Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem Tanam Paksa yaitu tanaman … 

a. yang mempunyai usia tanam singkat 

b. rempah-rempah 

c. yang paling kuat dari serangan hama 



d. ekspor 

e. keras 

21. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van Den Bosch yaitu 

… 

a. Mendanai perang melawan Perancis 

b. Menyelamatkan negara Belanda dari krisis ekonomi 

c. Mendanai berbagai perang yang terjadi di Indonesia 

d. Memenuhi permintaan pasar Eropa pada tanaman ekspor selain cengkeh 

e. Agar pepetani Indonesia terbiasa menanam tanaman ekspor 

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Membangun jalan raya Anyer - Panarukan . 

2. Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia. 

3. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefectur. 

4. Mendirikan badan-badan pengadilan. 

5. Memperbaiki gaji para pegawai dan memberantas korupsi. 

6. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan dan 

keamanan ditunjukan oleh angka.... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 4 dan 5 

e. 5 dan 6 

 

23. Perhatikan data di bawah ini! 

1) Pulau Jawa dibagi menjadi enam belas keresidenan 

2) Segala bentuk kerja paksa dan penyerahan wajib dihapuskan 

3) Semua tanah menjadi hak milik pemerintah colonial. 

4) Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan atas dasar kontrak dan batas waktu. 

5) Mendukung terwujudnya Bataviaach Genootschap. 

Kebijakan di bidang bidang ekonomi yang dijalankan Raffles ketika memerintah di 

Indonesia diperlihatkan pada nomor… 

a. 3), 4), dan 5) 

b. 1), 2), dan 3) 

c. 2), 3), dan 4) 

d. 1), 3), dan 5) 

e. 2), 4), dan 5) 

24.  Setelah VOC dibubarkan , politik kolonial liberal mulai dijalankan oleh Gubernur 

Jenderal Daendels. Tugas Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari 

serangan... 

a. Inggris 

b. Perancis 

c. Jerman 



d. Jepang 

e. Amerika 

25. Berikut ini termasuk kebijakan ekonomi masa pemerintahan Herman Willem Daendels 

adalah... 

a. contingenten, verplichte leverantie, preeanger steelsel, dan kerja rodi 

b. contingenten, verplichte leverantie, cultursteelsel, dan kerja rodi 

c. cultursteelsel, culturproceenten, contingenten, dan preeanger steelsel 

d. contingenten, cultuurproceenten, open door policy, dan landrante 

e. open door policy, landrente, contingenten, dan preeanger steelsel 

26. Pada tahun 1811 Daendels dicopot kedudukannya sebagai penguasa nusantara, sebab... 

a. sudah ada penggantinya, yaitu Janssens 

b. ada persaingan politis diantara petinggi belanda 

c. tidak bisa mengelola pemerintahan di nusantara 

d. tindakan pemerintahannya dianggap terlalu keras 

e. tidak mampu menghalau kedatangan Inggris ke Indonesia 

27. Berikut merupakan pernyataan tentang kekuasaan Inggris di Indonesia, kecuali... 

a. untuk memasukkan keuangan negara, Raffles menerapkan Cultuursteelsel 

b. pada tahun 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda 

c. kekuasaan Inggris di Indonesia dipercayakan kepada Thomas Stamford Raffles 

d. salah satu kebijakan populer yang diterapkan oleh Raffles adalah sistem sewa tanah 

e. Inggris berkuasa di Indonesia setelah menerima penyerahan kekuasaan dari belanda 

pada tahun 1811 

28. Sistem sewa tanah berlangsung pada masa pemerintahan... 

a. Janssens 

b. Daendels 

c. Van den Bosch 

d. Raffles 

e. Dauwes Dekker 

29. Buku sejarah "History of Java" ditulis oleh... 

a. . Dauwes Dekker 

b. Daendels 

c. Multatuli 

d. Van den Bosch 

e Raffles 

30. Berdasarkan ketentuan dalam tanam paksa, tanah yang harus diserahkan para petani 

sebesar ⁄ bagian. 

a. 1/2 

b. 1/6 

c. 1/5 

d. 2/3 

e. 2/5 

31. Perhatikan data di bawah ini! 

1) Tetap memepertahankan sistem residen. 

2) daerah penjajahan Belanda seperti Sailan dan Cochin tetap berada ditangan Belanda. 

3) Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda 



4) Jajahan Belanda seperti Kaap Koloni, Sailan, dan Guyana tetap berada ditangan 

Inggris. 

5) Cochin diambil alih oleh pemerintah Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada 

Belanda sebagai gantinya. 

Isi Konvensi London pada tahun 1814 antara Inggris dan wakil Belanda ditunjukkan pada 

nomor… 

a.  3), 4), dan 5) 

b.  1), 2), dan 3) 

c.  1), 3), dan 5) 

d.  2), 4), dan 5) 

e.  2), 3), dan 4) 

32. Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1830 menyelenggarakan sistem tanam paksa, 

karena.... 

a. Sistem ini merupakan cara yang paling mudah untuk mengisi kas pemerintahan 

Belanda yang digunakan untuk membangun, membayar utang, serta menyehatkan 

keuangan Negeri Belanda 

b. Usaha inilah yang dianggap dapat mengatasi krisi keuangan negeri jajahan 

c. Sistem ini merupakan salah satu ketentuan dalam Kongres Wina 

d. sistem ini telah dijalankan oleh raja-raja Jawa sebelum kedatangan Belanda 

e. hanya cara inilah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk 

mendapatkan penghasilan pemerintah 

33. Istilah tanam paksa pada zaman Belanda disebut… 

a. Kerjarodi 

b. Culturstelsel 

c. Landrente 

d. RegeringsReglement 

e. Romusha 

34. Terdapat dua golongan di Belanda yang mengusulkan diterapkannya pemerintahan di 

Indonesia. Kedua golongan tersebut adalah golongan konservatif dan golongan liberal. 

Maka, dalam pelaksanaannya.... 

a. Digunakan paham konservatif untuk bisa mempertahankan sisitem politik dan ekonomi 

seperti masa VOC. 

b. Digunakan paham liberal untuk melaksanakan sistem pemerintaahn langsung dengan 

sistem pajak. 

c. Digunakan paham konservatif dan paham liberal agar mendapatkan keuntungan dari 

kedua paham. 

d. Tidak digunakannya salah satu atau kedua paham, karena akan merusak sistem 

pemerintahan asli Belanda. 

e. Digunakan paham lain untuk agar bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 

diterapkannya sistem tersebut. 

35. Pelaksanaan sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta banyak membawa dampak 

negatif bagi rakyat pribumi, karena.... 



a. Rakyat banyak yang mendapatkan bantuan dalam bidang pangan 

b. Pemerintah memberikan perhatian yang kurang terhadap rakyat 

c. Rakyat mendapatkan banyak ilmu bagaimana menanam yang baik 

d. Pemerintah memberikan waktu yang banyak untuk mengerjakan sawah 

e. Rakyat diperas tenaganya dipaksa untuk menanam tanaman 

36. Pada tahun 1860 Eduard Douwes Dekker menulis buku yang berjudul Max Havelaar. 

Dalam buku tersebut, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama samara Multatuli yang 

artinya… 

A. Saya penulis buku Max Havelaar 

B. Saya seorang Belanda 

C. Saya sangat menderita 

D. Semangat rakyat kecil 

E. Lelang kopi perdagangan Belanda 

37. Poenale Sanctie memuat ketentuan tentang... 

a. persyaratan hubungan kuli kontrak 

b. menanam hukuman yang berhubungan dengan kemungkinan penyalahgunaan 

kekuasaan 

c. ancaman hukuman terhadap para pekerja yang memutuskan perjanjian kerja tanpa 

seizin penguasa 

d. peraturan yang melindungi para pekerja dari tindakan sewenang-wenang para 

majikannya 

e. ancaman terhadap majikan bertindak sewenang-wenang 

 
38. Pemerintah Belanda berusaha mengadakan pembaharuan di Indonesia. Gagasan 

pembaharuan muncul dari dua golongan yang mengusulkannya, yaitu.... 

a. Golongan liberal dan golongan semi liberal 

b. Golongan radikal dan golongan konservatif 

c. Golongan semi liberal dan golongan radikal 

d. Golongan liberal dan golongan konservatif 

e. Golongan liberal dan golongan radikal 

39. Perhatikan data berikut! 

1) Berkembangnya paham liberalism, sehingga system tanam paksa tidak sesuai lagi. 

2)  Pelaksanaan system tanam paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat 

pribumi dan menguntungkan Belanda. 

3)  Kemenangan partai liberal dalam parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda 

menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia 

4) Terbitnya buku Max Havelaar 

5) Pelaksanaan tanam paksa diserahkan pada pimpinan pribumi. 

Latar belakang system politik ekonomi liberal ditunjukkan pada nomor… 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 4), dan 5) 

C. 2), 3), dan 4) 



D. 2), 4), dan 5) 

E. 3), 4), dan 5) 

40.  Salah satu akibat pelaksanaan system ekonomi liberal bagi Indonesia adalah adanya 

krisis perkebunan pada tahun 1885 karena… 

A. Tanaman diserang hama. 

B. Penduduk pribumi tidak menanam tanaman jenis perkebunan. 

C. Rakyat hanya menanam tanaman padi. 

D. Jatuhnya harga kopi dan gula. 

E. Rakyat banyak yang meninggal karena sakit. 

 
II. ESSAY 

1. Sebutkan dan Jelaskan semboyan bangsa eropa dalam penjelajahan penemuan dunia 

baru! 

2. Mengapa bangsa eropa berusaha mencari rempah-rempah hingga sampai ke dunia timur? 

3. Pada tanggal 18 September 1811 di Tuntang, Semarang, pemerintahan Janssen menyerah 

pada pasukan Inggris dengan ditandatanganinya kapitulasi tuntang. Sebutkan isi 

kapitulasi tuntang! 

4. Sebutkan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Raffles dalam bidang ilmu 

pengetahuan! 

5. Sebutkan dua dampak positif dan dua dampak negative adanya pelaksanaan tanam 

paksa! 



KUNCI JAWABAN 
 

I. PILIHAN GANDA 
 

No Jawaban No Jawaban No Jawaban No Jawaban 

1. E 11. E 21. B 31. A 

2. B 12. E 22. A 32. A 

3. A 13. A 23. C 33. B 

4. D 14. A 24. A 34. C 

5. E 15. D 25. A 35. E 

6. A 16. B 26. D 36. C 

7. D 17. C 27. A 37. C 

8. C 18. B 28. D 38. E 

9. B 19. C 29. E 39. A 

10. C 20. D 30. C 40. D 
 

II. Essay 

1. - Gold 

Gold sendiri memiliki arti Emas yang secara filsafat merupakan kekayaan. Dengan 

adanya semboyan ini bangsa barat bertujuan untuk mencari kekayaan dengan melakukan 

ekspedisi dan penjelajahan. 

- Glory 
Dalam bahasa indonesia Kata glory memiliki arti kejayaan. Salah satu semboyan ini 

merupakan motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Dengan tujuan 

mencari kejayaan bangsa barat berharap mampu menguasai dunia luar dengan visi utama 

mencari kejayaan bagi diri mereka. Mereka yakin dengan menguasai dunia dapat 

mengantarkan mereka dalam kejayaan, baik kejayaan ekonomi, sosial, maupun yang 

lainnya. 

- Gospel 
Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebar luaskan atau mengajarkan agama 

nasrani khususnya kristen ke dunia luar. Dengan semboyan keagamaan ini biasanya 

membuat seseorang merasa tujuan dari semuanya merupakan kebenaran Tuhan. 

 
2. Bangsa Eropa menjelajah samudera hingga ke dunia timur karena mereka selama ini 

membeli rempah-rempah dari pedagang perantara yang berasal dari Asia Barat sehingga 

harganya menjadi mahal. Oleh karena itu mereka mencari sumber penghasil rempah- 

rempah yang selama ini dikenal yaitu Indonesia. Rempah-rempah ini digunakan sebagai 

obat, pengawet makanan, dan bumbu masakan. (kondisional sesuai pandangan 

Bapak/Ibu guru) 



3. - Pemerintah Belanda menyerahkan seluruh jawa dan sekitarnya kepada Inggris 

di Kalkuta, India 

- Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris 
- Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris 
- Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris 

 
4. - Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi dua 

jilid 

- Ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Eidenburg pada 

tahun 1820 dan dibagi tiga jilid 

- Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan 

- Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi 

- Dirintisnya Kebun Raya Bogor 

- Memindahkan Prasasti Airlangga ke Calcutta, India sehingga diberi nama Prasasti 

Calcutta 

5. Dampak Positif Tanam Paksa 

- Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. 
- Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. 

Dampak negatif Tanam Paksa 

- Produksi padi yang dihasilkan petani turun, hal ini karena beberapa tanahnya digunakan 
untuk menanam tanaman wajib. 

- Dengan produksi padi menurun maka rakyat banyak yang kelaparan, sehingga 

menimbulkan berbagai penyakit. 
- Rakyat hidup sangat menderita dan menyengsarakan, hal ini terjadi karena banyak 

aturan / ketentuan yang dilanggar oleh Belanda. 
- Kemiskinan semakin meluas hal ini disebabkan karena kesejahteraan masyarakat turun, 

sementara di lain pihak pemerintah Belanda mendapat keuntungan yang besar. 
- Berkurangnya jumlah tanah yang diproduksi demi kepentingan petani/pemilik tanah. 
- Jumlah penduduk menurun, hal ini karena banyak kematian akibat kelaparan. 
- Masyarakat yang tidak memiliki tanah sangat dirugikan dan menderita, hal ini karena ia 

harus bekerja selama 20% hari dalam setahun. 
- Masyarakat mengalami banyak penderitaan karena mengalami kerja terlalu berlebihan, 

selain itu mereka juga menderita secara mental. 
- Pajak yang dibebani pemilik tanah sangat tinggi. 
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