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I. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR ! 

1 Atas saran dari seorang ahli bahasa pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyebut dasar Negara 
Indonesia merdeka adalah . . . . 

a. Pancasila                         d.    UUD 1945 
b. Panca Dharma                e.    Panca Marga   
c. Sapta Marga 

2 Terjadinya krisis moneter di Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 
mata uang . . . . 

a. Poundsterling Inggris 
b. Dollar Amerika Serikat 
c. Dollar Singapura 
d. Bath Thailand 
e. Euro Eropa 

3 Tujuan pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah . . . . 
a. Memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia 
b. Mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka 
c. Menarik perhatian bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang 
d. Memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk memerintah sendiri 
e. Memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka 

 a.  
4 Salah satu tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah . . . . 

a. Mempertahankan Badan konstituante 
b. Membentuk Kabinet Gotong Royong 
c. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 
d. Kembali ke Undang-undang dasar Sementara 1950 
e. Memilih presiden 

5 Rumusan terakhir naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna sebuah pernyataan bahwa 
. . . . 

b. Kemauan dan tekad melaksanakan pembangunan 
c. Ikhtiar bangsa Indonesia untuk menentukan jati diri 
d. Tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat 
e. Hak menentukan nasib sendiri 
f. Pengalihan kekuasaan 

6 Inflasi yang sangat parah menimpa Negara Republik Indonesia yang baru berusia beberapa bulan. 
Hal ini disebabkan oleh . . . . 

a. Indonesia belum memiliki dan menerima pendapatan Negara 
b. Ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh penguasa asing 
c. Indonesia belum memiliki uang sendiri sebagai alat tukar 
d. Uang rupiah Jepang beredar secara tak terkendali 



e. Hilangnya peredaran mata uang Hindia Belanda 
 a.  

7 Salah satu penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII di Aceh adalah . . . . 
a. Ingin menjalin hubungan dagang dengan Belanda 
b. Diturunkannya Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan 
c. Mendukung poros nasionalisme, agama dan komunisme 
d. Khawatir pengaruh PKI akan meluas hingga ke Aceh 
e. Ingin menarik perhatian pemerintah 

8 Sistem kepartaian Indonesia pada masa demokrasi liberal menganut . . . . 
a. Multipartai                 d.    partai pemerintah 
b. Partai tunggal            e.    partai rakyat 
c. Partai konservatif 

9 Di bawah ini perwira tinggi yang berhasil selamat dari peristiwa G 30 S/PKI adalah . . . . 
a. Letjen Ahmad Yani 
b. Mayjen M.T. Haryono 
c. Jenderal A.H. Nasution 
d. Mayjen S. Parman 
e. Jenderal Gatot Subroto 

10 Substansi reformasi di bidang pendidikan dititikberatkan pada . . . . 
a. Peninjauan kurikulum setiap dua tahun sekali  
b. Penggantian menteri setiap terjadi perubahan kurikulum 
c. Setiap lima tahun kurikulum harus diganti 
d. Mendidik sikap mental pada generasi penerus bangsa yang dijiwai Pancasila 
e. Pendidikan dasar sembilan tahun untuk seluruh WNI 

11 PKI mendukung demokrasi terpimpin yang berporoskan . . . . 
a. Nasakom                       d.    Pancasila 
b. Islam                              e.    Tentara 
c. Liberal  

 a.  
12 Sistem demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia membawa dampak sebagai berikut . 

. . . 
a. Partai pemerintah-partai oposisi 
b. Orang yang ahli sesuai bidangnya 
c. Partai mayoritas pemenang pemilu 
d. Perimbangan kekuatan politik 
e. Seluruh komponen yang ada dalam musyawarah  

 d.  
13 Penyerahan kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah berlangsung . . . . 

b. Kapitulasi Kalijati 
c. Perjanjian Renville 
d. Perjanjian Roem-Royen 
e. Konferensi Meja Bundar 
f. Perjanjian Tuntang 

14 Latar belakang lahirnya Orde Baru sebagai akibat . . . . 
a. Adanya usaha subversif dari PKI 
b. Instabilitas bidang politik 
c. Instabilitas bidang ekonomi 
d. Keinginan kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen  



e. Banyaknya penyimpangan terhadap UUD 
15 Faktor yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah pasca pengakuan kedaulatan adalah . . . . 
b. Pemerintah pusat sewenang-wenang dalam memungut pajak 
c. Tidak ada perimbangan otonomi pembagian keuangan antara pusat dan daerah 
d. Pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian hasil ekspor 
e. Hak otonomi daerah menjadikan bupati bagaikan raja kecil 
f. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pihak asing   

16 Orde Baru mempunyai tekad . . . . 
a. Membangun masyarakat Indonesia 
b. Mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
c. Membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya 
d. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 
e. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme 

 a.  
17 Faktor politik yang mendorong munculnya reformasi adalah . . . . 

a. Adanya praktik KKN dalam pemerintahan 
b. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok 
c. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hokum 
d. Adanya penjarahan dan perusakan di Jakarta dan Surabaya 
e. Krisis mata uang rupiah 

 f.  
18 Gerakan reformasi di Indonesia dipelopori oleh . . . . 

a. Golongan mahasiswa yang dimotori oleh tokoh-tokoh intelektual 
b. Para konglomerat 
c. Kelompok orang-orang yang tersisih 
d. Serikat-serikat pekerja 
e. Aktivis yang bergerak dengan komnas HAM 

 f.  
19 Tujuan gerakan reformasi di Indonesia adalah . . . . 

a. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya 
b. Mereposisi peran dan fungsi TNI atau untuk melaksanakan dwifungsinya 
c. Memperdayakan lembaga-lembaga negara untuk lebih peduli pada penguasa 
d. Membentuk pemerintahan transisi 
e. Terciptanya kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya 

20 Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yaitu tanggal 28 
September 1966 dan juga memulihkan hubungan dengan Negara . . . . 

b. India                             d.    Singapura   
c. Srilanka                       e.    Filipina 
d. Malaysia  

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR ! 

1 Sebutkan tujuan Belanda memblokade wilayah perairan Indonesia! 
2 Apa yang dimaksud dengan Orde Baru? 
3 Mengapa tokoh Indonesia Timur tidak setuju dengan isi sila pertama dalam Piagam Jakarta? 
  



4 Sebutkan nama-nama tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden RI secara urut mulai dari 
yang pertama hingga yang terakhir! 

5 Sebutkan 2 hal yang menyebabkan kegagalan Orde Lama menyusun undang-undang Dasar! 
6 Sebutkan 3 akibat krisis global yang menimpa Indonesia tahun 1997! 
7 Sebutkan 2 kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah Orde Baru! 
8 Apa pangkal perbedaan antara pemuda dan golongan tua tentang proklamasi? 
9 Jelaskan yang dimaksud dengan reformasi! 

10 Sebutkan isi Dekrit Prsiden 5 Juli 1959! 
  
  

 


