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Bacalah wacana dibawah ini 
 

1. Pembangunan industri merupakan perubahan zaman yang tidak dapat…. 

a. dicegah  b. diharapkan   c. dirubah   d. dibantah 

2. Di bawah ini yang bukan merupakan alasan Indonesia melakukan ekspor dan impor dalam 

industrinya adalah … 

a. Untuk membiayai pembangunan   c. Untuk mencukupi kebutuhan 

b. Untuk mengetahui kekayaan negara lain  d. Untuk menekan angka pengangguran 

3. Di bawah ini barang yang harus diimpor oleh Indonesia adalah … 

a. Kopi   b. Anyaman   c. Gandum   d. Rokok 

4. PT Newmont merupakan perusahaan asing asal USA yang bergerak di bidang … 

a. pengeboran minyak    c. pertambangan tembaga 

b. pertambangan emas    d. pengerukan pasir pantai 

5. Berikut ini yang merupakan contoh industri besar di Indonesia, kecuali… 

a. Perusahaan tektil    c. Perusahaan besi baja 

b. Perusahaan burung wallet  d. Perusahaan minyak bumi 

6. Salah satu dampak negatif berdirinya perusahaan asing di Indonesia adalah … 

a. Tenaga ahli yang ilmunya diserap oleh TKI 

b. Menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia 

c. Adanya produk asing yang masuk ke dalam pasar dalam negeri 

d. Meluasnya kawasan industri hingga memasuki daerah pelosok/pedesaan 

7. Alasan pendirian perusahaan industri di Indonesia adalah … 

a. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa 

b. Sebagian Masyarakat Indonesia masih buta huruf 

c. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia sebagian besar hanya lulusan SMA 

d. Adanya industri membuat penigkatan kesejahteraan masyarakat 

8. Di bawah ini yang merupakan manfaat utama industri adalah kecuali… 

a. Menyerap tenaga kerja 

b. Meningkatkan pendapatan negara 

c. Memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri 

d. Mengurangi hujan asam 

9. Pedagang Eropa yang pertama kali datang ke wilayah Nusantara berasal dari negara ….  

a. Inggris  b. portugis  c. Belanda  d. india 

10. Reaksi ketidaksukaan Bangsa Indonesia terhadap Belanda ( VOC ) adalah sejak diterapkannya 

system …. 

a. Monopoli  b. rekreasi  c. Jual beli  d. kongsi 

 



2 
 

11. Ki Hajar Dewantara bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo 

mendirikan … 

a. Indische Partij   b. Empat Serangkai c. Masyumi  d.Partai Indonesia Raya 

12. Sistem kerja paksa pada masa penjajahan Jepang disebut … 

a. Tanam paksa b. kerja lembur c. Kerja rodi  d. romusha 

13. Matulessy (Pattimura) adalah tokoh perjuangan melawan Belanda yang berasal dari …. 

a. Banjarmasin b. Maluku  c. Minangkabau  d. Jawa Tengah  

14. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal… 

a. 7 Agustus 1945     c. 15 Agustus 1945 

b. 14 Agustus 1945      d. 9  Agustus 1945 

15. 20 maret 1602 Belanda membentuk … untuk memonopoli perdagangan Indonesia 

a. IMF  b. VOC   c. ILO   d. PBB 

16. Tujuan tanam paksa Belanda adalah… 

a. Untuk menutup utang VOC 

b. Untuk mengisi kas Negara Belanda yang kosong 

c. Untuk mempersiapkan serangan dari Prancis 

d. Untuk melemahkan bangsa Indonesia 

17. Sumpah pemuda dibacakan pada tanggal . . . . 

a. 27 oktober 2011    c. 28 september 1930 

b. 29 november 1945   d. 28 oktober 1928 

18. Sumpah pemuda diadakan dengan tujuan untuk . . . . . 

a. Mendapat kemerdekaan   c. Kebahagiaan bersama 

b. Mempersatukan tekad para pemuda d. Merusak persatuan 

19. Perjuangan pemuda sebelum sumpah pemuda sering gagal, karena . . . . . 

a. Kurangnya biaya    c. Kurangnya persatuan dan ksatuan 

b. Tidak adanya kendaraan perang  d. Belum ada presiden yang memimpin 

20. Makna satu nusa dalam sumpah pemuda berarti. . . . 

a. Kita seluruh siswa adalah satu dalam ruang kelas 

b. Kita yang berbeda suku, adat istiadat merupakan satu kelompok yaitu suku bangsa 

indonesia 

c. Perbedaan suku bangsa harus ditunjukkan 

d. Suku bangsa kita harus lebih baik dari yang lain 

Isian singkat 

21. Konggres pemuda dipimpin oleh …. 

22. Budi Utomo didirikan pada tanggal … 

23. Lagu Indonesia Raya yang dinyayikan saat konggres diciptakan oleh… 

24. Gubernur VOC pertama dipimpin oleh … 

25. Nama Tokoh utama buku yang di karang oleh Douwes Dekker adalah… 

26. Alasan Jepang menyerah ke sekutu karena … 

27. Pejuang Indonesai yang berasal dari Sumatra Barat adalah … 

28. Contoh industri rumah tangga adalah … 

29. Salah satu dampak peristiwa alam akibat banyaknya industri adalah… 

30. Agar pemerintah mudah mengkontrol pelaku industri besar maka perusahaan industri 

tersebut dikumpulkan dalam satu wilayah yang disebut… 
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Essai 

 

31. Sebutkan 3 hal positif dan  3 hal negatif akan adanya pembangun Industri di Indonesia ! 

32. Sebutkan 5 produk ekspor Indonesia yang menjadi andalan diluar negri ! 

33. Tuliskan hasil sumpah pemuda! 

34. Sebutkan 5 tokoh pahlawan nasional dan sebutkan apa peran mereka dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia! 

35. Sebutkan 3 hal yang harus dilakukan kalian sebagai siswa penerus bangsa dalam rangka 

membangun Negara! 
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