
KISI KISI SEJARAH MINAT  
(50 soal) 

India 

1. Faktor umum lahirnya gerakan nasionalisme di asia dan di afrika 

 Kekalahan Rusia atas Jepang 

 Sama sama dijajah 

 Munculnya golongan terpelajar 

 Kenangan kejayaan masa lalu 

 Munculnya paham paham baru 

2. Pemberontakan sepoy 

 Sepoy: tentara infantry buatan eic yang berisi orang pribumi/lokal india 

 1857-1858 

 Penyebab (utama) : Penggunaan minyak babi dan minyak sapi di senjata lee-enfield, 

Kasta brahmana disuruh nyebrang lautan.  

 Tokoh Mangal Pandey 

3. Organisasi politik pada masa gerakan nasionalisme india 

 All Indian Conggres (Kongress Nasional India )1885: Allan Octavian Hume (Pendiri), 

Mahatma Gandhi (Tokoh besar).  

Fase: Non-Kooperasi, Civil Disobedience, Quit India 

Berakhir jd India 

 Liga Muslim India tokoh terkenal Muhammad Ali Jinnah (pendiri), Liaquat Ali Khan. 

Berakhir jadi Pakistan  

4. Gerakan swadesi 

Swadeshi (self suffiency) dengan sendiri 

Gerakan Nasionalisme bersifat radikal dan muncul Gerakan swadeshi. 

Visi mengusir inggris dari bumi india dan memperbaiki ekonomi. 

Strategi: Memboikot produk produk inggris dan menghidupkan produk local 

Pemimpin swadeshi melibatkan masyarakat dalam gerakan nasional. 

5. Gerakan swaraj 

 India pengen punya pemerintahan sendiri tapi tetep berada dibawah inggris. (Dominion) 

Mirip kyk otonom.  

6. Alasan inggris memindahkan ibukota india 

 Karena protes swaraj yang terlalu besar di Kalkuta jd pindah ke New Delhi karena berasa 

gk aman 

 Demo dimana mana 

7. Undang-undang yang dikeluarkan inggris pada saat nasionalisme di india 

 Rowlatt Act pada 1919 

Orang yang dituduh sebagai pengacau akan ditahan tanpa proses pengadilan rakyat dan 

protes dan melakukan demo dan mogok massal. 

 Indian Act 1935  

- Dibentuknya negara federasi india  

- Provinsi mendapat otonomi yang luas 

- Segera diadakannya pemilu disetiap provinsi 

       Kongres menolak namun india act berlaku karena memenangi 7 dari 11 provinsi 



8. Pemberontakan Amritsar (1919) 

 Pemberontakan yang terjadi krn Inggris mengeluarkan Rowlatt Act. 

 Banyak org India yang ditembak mati oleh tentara Inggris.  

9. All indian national congress pada masa kepemimpinan mahatma Gandhi 

             Dibagi dalam tiga fase 

 Gerakan Non Kooperasi: 

 Pembangkangan sipil/ Civil Disobedience 

 Quit India: Mendesak Inggris keluar dari india 

 Kampanye Ketidakpatuhan Sipil didasari empat asas ghandi 

10. 4 konsep gerakan sosial Gandhi 

 Ahimsa: No Violence  

 Hartal: Mogok massal, gk kerja 

 Satyagraha: No Kerja sama with Inggris 

 Swadeshi: Self Sufficient (salah satunya khaddar)  

11. Akhir dari gerakan nasionalisme di india 

 India dikasih status dominion ( pada akhirnya merdeka mandiri jg)  

 Jadi 2 negara (pakistan dan india)  

 Merdeka 

 Pakistan: 14 Agustus 1947 

 India: 15 Agustus 1947 

 

Turki 

1. Faktor internal dan eksternal kemunduran turki ottoman 

Turki Ottoman mengalami kemunduran pada masa kekuasaan Sultan Hamid II 

Faktor Internal 

 Stagnasi Ekonomi: Eropa Barat tutup dan perdagang di Istanbul sepi perekonomian 

Mandek 

 Kegagalan Memodernisasi: Masih mengadalkan pajak pertanian sementara barat udah ke 

industrialisasi. 

 Ekonomi Perang: Mengandalkan hart rampasan (Pajak Pertanian) 

 Mandeknya Inovasi Militer: Kekuatan Militer tertinggi 

 Rapuhnya birokrasi pemerintahan dan pendekatan militer: Karena Wilayah kekuasaan 

yang sangat luas membuat ottoman susah untuk mengontrol. 

 Berkembangnya Nasionalisme etnis keagamaan: Keluarnya Gerakan seperatis 

             Faktor Eksternal 

 Intervensi Barat 

Negara barat bersaing menjadi kekuatan dominan di wilayah yang dikuasai ottoman. 

Perseturuan ini melemahkan ottoman.  

Russia ingin memperluas kekuasan sampai Laut Hitam dan Laut Tengah termasuk dua 

selat strategisnya untuk memudahkan aktivitas dagang dengan eropa barat, Russia 

mendukung bangsa Balkan melawan Ottoman 

  

2. Alasan inggris, prancis, rusia, dan austria ikut campur dalam masalah internal turki ottoman 



 Alasan Inggris: Inggris pengen melindungi jalur perdagangan laut mereka dr Inggris 

menuju India.  

 Alasan Perancis: Pengen recokin Inggris aj. Manas manasin Mesir yang punya Terusan 

Suez.  

 Alasan Austria: Austria gk mau kalo pemberontakan di Turki Ottoman 

mempengaruhi/menginspirasi negara jajahannya. (Gk mau bad influence ke negar 

jajahannyabyg deketan ama turki)  

 Alasan Rusia: Pengen menguasai jalur perdagangan Turki Ottoman  

 

3. Era nasionalisme pertama turki 

Dilatarbelakangi dua kenyataan 

 Adanya kesadaran akan kemunduran ottoman di berbagai bidang 

 Adanya kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah kekuasan ottoman termasuk Anatolia 

akan dikuasai eropa 

 Bertujuan untuk mengembalikan kejayaan ottoman sebagaiman terjadi pada masa 

keemasannya saat Sultan Sulaiman I dan Sultan Selim I 

 Organisasi: Turki Muda dan Utsmani Muda (baca hal 253) 

 Yg pertama Utsmani Muda: isinya pemuda” turki yg belajar di eropa menganggap kalo 

Ottoman itu ketinggalan jaman jd minta modernisasi di Turki Ottoman tapi gk mau 

kekaisarannya hilang.  

 Turki Muda: mereka pengen modern tp mau ganti bentuk negara nya jg jd republik gitu 

 Melawan pemerintahamnya sendiri 

4. Era nasionalisme kedua turki (ngelawan negara negara yg ikut campur 

 Baca hal 254 (perjanjian nya gk semua)  

 Turki ikut ikutan gabung PD 1, ikut Jerman yang kalah.  

 Diikat ama perjanjian Sevres (hal 257) 

 Hal ini mengakibatkan nasionalisme turki karena merasa kl Turki itu seakan akan gk 

punya harga diri nya. Semuanya diatur ama Inggris, Perancis, Rusia 

 Ciri Khas: mengembalikan kejayaan turki 

 Mustafa Kemal 

1. Perjanjian Sevres 

2. Perannya Mustafa Kemal 

 

 

Mesir 

1. Era Muhammad Ali (gubermur mesir)  

 Mendorong mesir jd modern tp pd akhirnya 

 Proyek plng wow nya :Terusan Suez 

 Abis itu bangkrut krn Muhammad Ali terlalu ambis 

2. Kebangkrutan mesir 

 Bangkrut krn Muhammad Ali terlalu ambis, terlalu byk proyek 

3. Mesir era panislamisme (262 

 Pan islamisme; meyakini bahwa segala hal itu harus sesuai ajaran islam 



 Jamaludin Al afghani (perannya) (hal.262) 

4. Mesir di era perang dunia 1 dan 2 

 Partai Al Wafd 

 Setelah Mesir merdeka AlWafd berubah jd Ikhwanul Muslimin 

(hal.263) 

MESIR merdeka 28 February 1922 (hasil giveaway)  

Presiden pertamanya GAMAL ABDUL NASSER  

 

Notes: ideologi gamasuk, cmn nasionalisme 

 

 

 


