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ULANGAN MID  SEMESTER 
 

Tahun Pelajaran 2010/2011 
 
Mata Pelajaran  : PKN     Waktu : 90 MENIT  
Hari, Tanggal  :       Kelas : 8 

 
 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling  
benar pada lembar jawab yang tersedia 

 
1. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, demos artinya… 

a. Rakyat  b. Pemerintah  c. Berkuasa  d. kekuasaan rakyat 

2. Pada saat berkembang demokrasi di wilayah Eropa, sistem pemerintahan negara-negara Eropa 

berbentuk… 

a. Monarki  b. Republic  c. Kekaisaran  d. Demokrasi 

3. Pelaksanaan demokrasi langsung pertama kali diterapkan di… 

a. Inggris  b. Yunani  c. Perancis  d. Amerika Serikat 

4. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah pengertian 

demokrasi menurut… 

a. Abraham Lincoln b. Ir. Soekarno c. George Washington  d. Soeharto 

5. Berikut ini adalah satu satu pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi yaitu… 

a. George Bush b. John Locke  c. Magna Charta d. Abraham Lincoln 

6. Tiga nilai dasar demokrasi adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Kebebasan  b. Persamaan  c. Persaudaraan d. Peraturan 

7. Demokrasi langsung pertama kali di dunia dilaksanakan di kota… 

a. Athena  b. London  c. Paris  d. Den Haag 

8. Alasan diterapkannya demokrasi langsung di Yunani adalah sebagai berikut, kecuali.... 

a. jumlah penduduk sedikit   b. wilayah yang sempit 

c. masalah tak kompleks   d. pemimpinnya cakap 

9. Prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah sebagai berikut, kecuali... 

a. pemerintahan berdasarkan konstitusi 

b. pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil 

c. hak asasi manusia dijamin 

d. peradilan yang memihak 

10. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam dari penghentian di tengah jalan karena 

mosi tak percaya dari parlemen adalah kelemahan sistem pemerintahan… 

a. Presidensial  b. Parlementer c. Referendum d. Kerajaan 
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11. Pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah…. 

a. Presiden  b. DPR   c. MA   d. KPK 

12. Berikut yang bukan pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia, kecuali… 

a. MA      b. MPR    

c. Komisi Yudisial    d. Mahkamah Konstitusi 

13. Negara yang memakai demokrasi dengan sistem referendum adalah … 

a. Inggris  b. Amerika Serikat c. Belanda  d. Swiss 

14. Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun…. 

a. 1955  b. 1965  c. 1971   d. 1972 

15. Pemilu di Indonesia yang akan datang diselenggarakan pada tahun… 

a. 2014  b. 2013  c. 2012   d. 2011 

16. Tiga nilai dasar demokrasi adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Kebebasan  b. Persamaan  c. Persaudaraan d. Peraturan 

17. Di Indonesia struktur terendah kenegaraan adalah… 

a. Presiden  b. DPR   c. RT   d. Keluarga 

18. Demokrasi liberal di Indonesia digunakan saat Indonesia menggunakan… 

a. UUD S 1950  b. UUD 1945  c. UUD KRIS  d. UUD 1945 hasil 

amandemen 

19. Berikut adalah isi dekrit presiden 5 Juli 1959, kecuali… 

a. pembubaran konstituante   b. pembentukan MPRS dan DPRS 

c. berlakunya kembali UUD 1945  d. pembentukan MPRS dan DPAS 

20. Voting dilihat macamnya ada 3 macam antara lain sebagai berikut, kecuali… 

a. voting suara terbanyak nisbi  b. voting suara terbanyak relatif 

c. voting suara terbanyak mutlak  d. voting suara terbanyak bersyarat 

21. Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih sebagai berikut, kecuali… 

a. Presiden  b. MPR   c. DPR   d. DPD 

22. Tipe kepemimpinan yang menganggap kekuasaan dipegang oleh seorang pemimpin dan tidak 

menghormati martabat manusia adalah… 

a. Ekstrimis  b. Moderat  c. Diktaktur  d. Demokratis 

23. Gaya demokratis dalam kepemimpinan dalam menghadapi bawahan dengan methode… 

a. pembagian tugas b. Paksaan c. pemberian keleluasaan d. Keteladanan 

24. Di Indonesia untuk dapat ikut pemilu, salah satu syaratnya WNI yang telah berusia minimal… 

a. 16 tahun  b. 17 tahun  c. 18 tahun  d. 21 tahun 

25. Hak untuk dapat dipilih sebagai wakil rakyat disebut hak pilih… 

a. Positif  b. Negative  c. Aktif  d. Pasif 
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26. Penyelenggara pemilu di Indonesia adalah... 

a. KPU   b. KPK   c. BPKP  d. BLU 

27. Sistem pemilu yang sekarang ini diterapkan adalah sistem… 

a. Distrik  b. negara bagian c. Campuran  d. Proporsional 

28. Demokrasi di Indonesia yang sering disebut demokrasi musyawarah mufakat adalah… 

a. demokrasi liberal    b. demokrasi terpimpin 

c. demokrasi ala barat   d. demokrasi Pancasila 

29. Wujud penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah antara lain.... 

a. pemilih rencana liburan   b. pemilihan ketua OSIS 

c. rencana melanjutkan sekolah  d. pemilihan ketua RT 

30. Di Indonesia untuk dapat dipilih pemilu, salah satu syaratnya WNI harus berpendidikan 

minimal… 

a. SD   b. SMP   c. SLTA  d. Sarjana 

31. Negara yang menggunakan sistem demokrasi komunis adalah... 

a. Cina      b. Amerika 

c. Korea Selatan    d. Pakistan 

32. Istilah pemecatan dalam sistem demokrasi dikenal dengan nama... 

a. Revolusi     b.  kudeta 

c. impeachment   d. PHK 

33. Yang berhak melakukan kritik kepada pemerintah secara konstitusi adalah... 

a. Tentara     b. menteri 

c. KPK      d. DPR 

34. Partai koalisi yang dipimpin oleh presiden SBY adalah, kecuali... 

a. Golkar     b. PKS 

c. Hanura     d. PPP 

35. Dibawah ini pilar demokrasi kecuali... 

a. Eksekutif     b. Demonstrasi 

c. Legislatif     d. Pers 

36. Konsep ekonomi bangsa Indonesia adalah, kecuali... 

a. Kebersamaan    b. Memihak pemilik modal besar 

c. Membuka lapangan usaha baru  d. Mengurangi kemiskinan 

37. Yang memberikan abolisi  dan grasi adalah... 

a. Presiden     b. KY 

c. MK      d. KPK 

38. Hak angket dimiliki oleh ... 

http://www.google.co.id/search?hl=id&biw=1280&bih=598&sa=X&ei=mc6MTZblEJG3cZbprJIK&ved=0CB8QBSgA&q=impeachment&spell=1
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a. Presiden     b. DPD 

c. MPR      d. DPR 

39. Partai yang berencana mengganti sistem demokrasi pancasila menjadi sistim komunis adalah... 

a. PPP      b. PKI 

c. PNI      d. PDIP 

 

40. Istilah polis pada sistem demokrasi pada masa Yunani berarti... 

a. Negara kota    b. Negara desa 

c. Kekuasaan Rakyat    d. Kekuasaam polisi 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat 

 

1. Jelaskan kenapa sitem komunis tidak cocok bagi negara Indonesia (3) 

2. Sebutkan ciri-ciri negara demokrasi (4) 

3. Buatlah struktur kepemerintahan di Indonesia (3) 

4. Jelaskan bagaimana peran masyarakat dalam hal pemantauan kinerja pemerintah(3) 

5. Bagaimanakah pentingnya demokrasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sebuah 

negara! 


