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SOALAN 9 

Kedatangan British ke Tanah Melayu telah memperkenalkan ekonomi dagangan seterusnya telah 

meninggalkan kesan mendalam pada fizikal dan sosial. 

 

(a)  Nyatakan ciri-ciri ekonomi dagangan yang diperkenalkan oleh penjajah British di Tanah Melayu. 

 [5 markah] 

 

Ciri-ciri ekonomi dagangan yang diperkenalkan oleh penjajah British di Tanah Melayu ialah 

 

merujuk kepada kegiatan pertanian dan perlombongkan 

melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran 

pengeluaran dalam skala yang besar 

menggunakan sumber tenaga buruh yang banyak 

buruh dari India dan China 

menggunakan modal yang besar 

menggunakan teknologi yang tinggi 

melibatkan kawasan pemasaran yang lebih luas 

 

(b)  Terangkan kesan-kesan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. [10 markah] 

 

Kesan-kesan ekonomi dagangan di Tanah Melayu ialah 

 

kemunculan bandar-bandar baru 

perlombongan bijih timah mewujudkan Kuala Lumpur, Taiping dan Seremban 

perlombongan petroleum mewujudkan bandar Miri 

perkembangan pelabuhan menwujudkan bandar pelabuhan seperti Klang dan Pulau Pinang 

 

pembentukan masyarakat berbilang kaum 

berlaku peningkatan jumlah buruh Cina dan India 

menyebabkan petempatan dan jenis perkerjaan rakyat berbeza mengikut kaum 

orang Melayu bertani tinggal di kawasan luar bandar 

buruh India penoreh getah tinggal di kawasan estet atau ladang 

buruh China berniaga dan pelombong tinggal di bandar 
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perkembangan pendidikan vernakular 

mengubah sistem pendidikan tradisional di Tanah Melayu 

menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar 

sekolah vernakular Melayu ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat 

sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura 

pendidikan Tamil disediakan oleh British di kawasan bandar 

pihak pengurusan ladang membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang 

sekolah Cina dibiayai oleh saudagar China 

 

sektor perkilangan 

Syarikat Shum Yip Leong mendirikan kilang kasut getah 

Syarikat kasut Bata menubuhkan kilang di Klang 

Syarikat United Engineers mendirikan kilang membina kapal korek 

kebanyakan kilang dimiliki dan diusahakan oleh orang asing iaitu pemodal Eropah atau China 

 

Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan 

landasan kereta api dibina menghubungkan kawasan perlombongan dengan pelabuhan 

landasan kereta api pertama Taiping ke Port Weld 

pembinaan landasan kereta api menggalakkan pembukaan tanah baru untuk penanaman getah 

perkembangan pembinaan jalan raya di kawasan perlombongan dan ladang 

mempercepatkan perkembangan sistem perhubungan 

seperti telegaf, telefon, pos, dan radio. 

 

perkembangan perkhidmatan kesihatan 

hospital kerajaan pertama di Taiping 

pusat kesihatan kecil turut dibina 

Institut Penyelidikan Perubatan ditubuhkan untuk mengkaji punca penyakit 

Sanitay Board ditubuhkan untuk menjaga kesihatan di bandar 
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(c) Dasar British telah menyulitkan proses mewujudkan perpaduan nasional selepas negara 

 mencapai merdeka. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan usaha kerajaan bagi menangani 

 masalah tersebut. [5 markah] 

 

Usaha kerajaan bagi menangani masalah tersebut ialah 

 

perkenalkan sistem persekolahan yang sama 

bahasa penghantar yang sama 

kurikulum bercorak kebangsaan 

pengenalan Dasar Ekonomi Baru 

menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi 

pengenalan Rukun Negara 

pengenalan kebudayaan kebangsaan 

pengenalan konsep bangsa Malaysia 

konsep 1Malaysia 

Wawasan 2020 

Falsafah Pendidikan Kebangsaan 

Pakatan Murni 

menerusi aktiviti sukan 

rumah terbuka 


