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A. Jawab pertanayaan berikut ini dengan benar! 

 

1. Jepang membentuk organisasi masyarakat yang disebut dengan Poetra (Putera) atau Pusat 

Tenaga Rakyat, dengan pimpinan empat serangkai yaitu Soekarno, Moh.Hatta, Ki Hajar 

Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah … 

a. Membantu menghadapi perlawanan rakyat Indonesia sendir i 
b. Melucuti tentara tentara Belanda pasca penyerahan Belanda di Kalijat i 
c. Mendidik generasi muda Indonesia agar selaras dengan nilai nilai yang dianu t di 

Jepang 

d. Menyiapkan angkatan bersenjara RI yang segera diberi kemerdekaan oleh Jepang 
e. Mendukung Jepang dalam perang pasifik atau perang Asia Timur Raya 

2. Awalnya rakyat Indonesia dan para tokoh nasional kita menyambut baik kedatangan Jepang 

di Indonesia. Berikut yang tidak tepat alasan para tokoh bangsa Indonesia menyambut baik 

kedatangan Jepang adalah... 
a. Jepang memperkenalkan diri sebagai bangsa asing 
b. Ada harapan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia segera berakhir 
c. Jepang melatih generasi muda bangsa Indonesia untuk melawan sekutu 

d. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia 
e. Jepang membebaskan pemimpin nasional yang ditahan dan dibuang Belanda 

3. Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 

1945. Namun bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945. Hal ini memperlihatkan bahwa… 
a. Bangsa Indonesia bisa melawan Jepang 
b. Jepang ternyata bukan saudara tua bangsa Indonesia 
c. Indonesia cepat memanfaatkan momentum menyerahnya Jepang kepada sekutu 

d. Semangat kemerdekaan begitu kuat dalam diri bangsa Indonesia 
e. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian Jepang 

4. Maksud dari perjuangan diplomatif adalah melalui perundingan. Adapun tujuan diplomasi 

pemerintah ke berbagai negara adalah untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan 

Indonesia. Akhirnya Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda atas kemerdekaan 

Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan dalam ... 
a. Konferensi Inter-Indonesia 

b. Perjanjian Renville 
c. Perjanjian Roem-Royen 
d. Perjanjian Linggarjati 
e. Konferensi Meja Bundar 

5. Amir Syarifuddin meminta presiden Soekarno untuk membatalkan perundingan Renville 

karena menurutnya… 
a. Perundingan tersebut tidak menyentuh persoalan utama pertikaian antara Indonesia 

dan Belanda 
b. Perundingan tersebut dengan mudah akan dilangar oleh Belanda 

c. Belanda tidak akan mematuhi barbagai pasal yang terdapat dalam perundingan 

tersebut 
d. Perundingan tersebut merupakan representasi keinginan Belanda 
e. Perundingan tersebut bukan representasi keinginan Belanda dan Indonesia 

https://calwriterssfv.com/


 

 

CONTOH SOAL UAS SEJARAH KELAS 11 SEMESTER II 

CALWRITERSSFV.COM | CONTOH SOAL UAS SEJARAH KELAS 11 

6. Salah satu pertempuran awal kemerdekaan adalah pertempuran Medan Area. Latar 

belakang pertempuran Medan Area adalah... 
a. Tentara sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk meninggalkan kota 
b. Tentara NICA merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai 

pemuda setempat 
c. Masyarakat Medan tidak menghiraukan ultimatum tentara sekutu 
d. Terjadi penembakan terhadap A.W.S. Mallaby 
e. Tindakan tentara NICA yang membebaskan tawanan perang 

7. Tujuan Ir Soekarno dan Moh Hatta menghubugi Somobucho Nishimura setelah kembali dari 

Rengasdengklok dalam kaitannya dengan proklamasi Indonesia adalah.. . 
a. Menuntut Jepang untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia 
b. Menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia 

c. Meminta Jepang agar tidak mengganggu pelaksanaan proklamasi Indonesia 
d. Mengajak kerja sama untuk melaksanakan prolamasi Indonesia 
e. Memberikan penjelasan tentang tujuan proklamasi Indonesia 

8. Salah satu inti pidato singakat Soekarno sebelum membacakan teks proklamasi adalah... 
a. Perlunya membangun Indonesia dari segala bidang terutama bidang politik dan 

ekonomi 
b. Perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah berakhir 
c. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tiada henti 
d. Perlunya mewujudkan kehidupan berbangsa menuju masyarakat adil dan makmur 

e. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa 
9. Latar belakang perubahan TRI menjadi TNI pada tanggal 3 Juni 1947 adalah.. . 

a. Keinginan meningkatkan kepercayaan pada kekuatan sendir i 
b. Keinginan untuk menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan tentara sendir i 

c. Keinginan untuk memiliki tentara yang kuat dan besar jumlahnya 
d. Usaha mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar professional 
e. Adanya upaya untuk mendirikan tentara kebangsaan 

10. Amir Syarifuddin meminta presiden Soekarno untuk membatalkan perundingan Renville 

karena menurutnya… 

a. Perundingan tersebut dengan mudah akan dilangar oleh Belanda 
b. Perundingan tersebut merupakan representasi keinginan Belanda 
c. Perundingan tersebut tidak menyentuh persoalan utama pertikaian antara Indonesia 

dan Belanda 

d. Belanda tidak akan mematuhi barbagai pasal yang terdapat dalam perundingan 

tersebut 
e. Perundingan tersebut bukan representasi keinginan Belanda dan Indonesia 
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B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. A 

2. A 

3. D 

4. D 

5. A 

6. B 

7. B 

8. C 

9. B 

10. C 
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