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SMP ULANGAN MID  SEMESTER 
Tahun Pelajaran 2011/2012 

 
Mata Pelajaran  : PKN     Waktu : 90 MENIT  
Hari, Tanggal  :       Kelas : 7 

 
 

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

 

1. Sesuatu yang diterima setelah 

melaksanakan kewajiban disebut… 

a. Hak  c. Kewajiban 

b. Tugas d. Pekerjaan 

2. Sesuatu yang harus dilakukan, jika tidak 

melaksanakan akan mendapatkan 

hukuman disebut… 

a. Hak  c. Kewajiban  

b. Tugas d. Pekerjaan 

3. Hak asasi manusia ada sejak…. 

a. Lahir  c. anak-anak 

b. Dewasa d. Tua 

4. Contoh bentuk perbuatan mengakui 

hak asasi manusia…. 

a. Membiayai anak-anak putus sekolah 

atau malas sekolah 

b. tidak mengganggu seorang yang 

sedang menjalankan ibadah 

c. membantu fakir miskin dan anak-

anak terlatar untuk bekerja 

d. memberikan sumbangan bagi 

kemajuan korban bencana 

5. Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki 

manusia sejak lahir sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa disebut.... 

a. HAM  c. UUD   

b. UU  d. Piagam 

6. Di masa awalnya HAM terdiri dari 3 hak 

utama adalah sebagai berikut, kecuali…. 

a. hak hidup  

b. hak kebebasan 

c. hak memiliki sesuatu  

d. hak bersekolah  

7. Negara-negara perintis HAM antara lain 

sebagai berikut, kecuali…. 

a. AS  c. Perancis 

b. Inggris d. Zimbabwe 

8. Membayar uang sekolah bagi seorang 

siswa termasuk… 

a. Kewajiban c. Hak  

b. Kewenangan d. Kesenangan 

9. Yang termasuk hak asasi pribadi 

meliputi sebagai berikut, kecuali… 

a. hak memeluk agama 

b. hak mengeluarkan pendapat 

c. hak memiliki sesuatu 

d. hak berorganiasi 

10. Yang termasuk hak asasi ekonomi 

adalah sebagai berikut kecuali… 

a. hak membeli    

b. hak mengadakan perjanjian 

c. hak memilih pekerjaan 

d. hak memajukan Negara 

11. Hak mengeluarkan pendapat termasuk 

hak asasi.... 

a. Pribadi  c. Ekonomi 

b. sosial budaya  d. Politik 

12. Semboyan liberty, egality dan fraternity 

adalah semboyan dari negara perintis 

HAM yakni… 

a. Indonesia  c. Perancis 

b. Amerika  d. Inggris 

13. Hak untuk memilih dalam pemilu 

termasuk hak asasi bidang.... 

a. Pribadi  c. Ekonomi 

b. Politik  d. Hukum 

14. Berikut ini termasuk hak siswa di 

sekolah, kecuali… 

a. menerima rapot 

b. Bertanya  

c. mengikuti ulangan 

d. membayar uang sekolah 

15. Seperangkat hak yang melekat sebagai 

makhluk Tuhan YME dan merupakan 

anugerahNya disebut .... 

a. hak setiap manusia 

b. hak asasi manusia 

c. kodrat setiap manusia 

d. harkat/martabat manusia 

16. Hak seseorang untuk memilih dan 

dipilih dalam suatu pemilihan umum 
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termasuk hak asasi .... 

a. Pribadi  c. Ekonomi 

b. Sosial  d. Politik 

17. Setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja, sehingga menimbulkan 

rasa sakit atau penderitaan yang hebat, 

baik jasmani maupun rohani disebut... 

a. Perbudakan c. Penyiksaan 

b. pemukulan  d. Penyengsaraan 

18. Lembaga yang bertugas dan berwenang 

memeriksa dan memutus perkara 

pelanggaran HAM berat adalah.... 

a. Pengadilan Agama  

b. Pengadilan Militer  

c. Pengadilan Tipikor  

d. Pengadilan HAM 

19. Pengadilan khusus terhadap 

pelanggaran okunum tentara adalah 

adalah .... 

a. Mahkamah agung   

b. Pengadilan khusus   

c. Pengadilan militer 

d. Pengadilan HAM 

20. Salah satu perbuatan yang dilakukan 

sebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistematik yang ditujukan 

terhadap penduduk sipil, merupakan .... 

a. kejahatan sipil  

b. kejahatan kemanusiaan 

c. serangan terhadap penduduk 

d. perbuatan melanggar hukum 

21. Contoh kejahatan genosida adalah.... 

a. perampasan atau pemindahan 

penduduk  

b. membunuh anggota kelompok 

c. Perbudakan    

d. penyiksaan terhadap seseorang 

22. Yang termasuk hak asasi ekonomi 

adalah sebagai berikut … 

a. hak membeli  

b. hak memeluk agama 

c. hak mengeluarkan pendapat 

d. hak berorganiasi 

23. Hak untuk memajukan negara termasuk 

hak asasi bidang 

a. pribadi   c. Ekonomi 

b. sosial budaya  d. Politik 

24. Pengadilan HAM bertugas menangani 

a. pelanggaran HAM berat  

b. pelanggaran HAM 

c. pencurian HAM   

d. pembunuhan  

25. Berikut termasuk fungsi dari Komnas 

HAM , kecuali… 

a. Penyiksaan c. Penyuluhan 

b. Mediasi d. pemantauan 

26. Contoh pelanggaran berat HAM yang 

termasuk tindak kejahatan terhadap 

kemanusiaan adalah… 

a. Penipuan c. Perbudakan 

b. Pencurian d. Pemalsuan 

27. Lembaga perlindungan HAM yang 

melindungi korban tindak kekerasan 

dan orang hilang adalah… 

a. Kepolisian c. LBH 

b. Kontras d. Komnas HAM 

28. Tokoh Pejuang HAM yang dibunuh 

karena di racun di pesawat Garuda 

adalah... 

a. Munir  c. Adam Malik 

b. Wiji Tukul  d. Suharto 

29. Hak asasi manusia bersifat kodrati yang 

mengandung pengertian bahwa hak 

tersebut... 

a. Langsung bersumber dari kodrat 

manusia ciptaan Tuhan 

b. mendapat jaminan dan perlindungan 

oleh hukum yang berlaku 

c. dapat dilaksanakan secara mutlak 

oleh setiap warga Negara 

d. dimiliki oleh setiap warga masyarakat 

dimanapun ia berada 

30. Hak asasi manusia bagi warga Negara 

Indonesia telah diatur dalam... 

a. UU no 9 tahun 1999  

b. UU no 19 tahun 1999 

c. UU no 29 tahun 1999 

d. UU no 39 tahun 1999 

31. Terhadap sesama kita wajib 

mengembangkan sikap saling hormat 

menghormati hak orang lain karena... 

a. Setiap warga Negara memiliki hak 

asasi seperti kita 

b. mengganggu hak orang lain  

melanggar hak asasi manusia 

c. hak orang lain lebih utama dari hak 

yang kita miliki 

d. hak yang dimiliki orang lain akan 

berbeda statusnya 

32. Pengakuan hak asasi manusia selaras 

dengan nilai-nilai Pancasila pada sila.... 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa  



http://bangfajars.wordpress.com 

 

 

3 

 

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

c. Persatuan Indonesia   

d. Keadilan bagi seluruh rakyat  

Indonesia 

33. Hak asasi manusia tidak dapat 

dilaksanakan secara mutlak , ini berarti 

bahwa pelaksanaannya.... 

a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku 

b. tidak dapat dipaksakan oleh negara 

c. Selaras dengan situasi dan kondisi 

d. bertentangan dengan kepentingan 

umum 

34. Antara manusia yang satu dengan yang lain 

namun demikian manusia sebagai mahluk 

Tuhan mempunyai.... 

a. Harkat dan martabat yang sama 

b. berbeda dalam kondisi tertentu 

c. Harkat dan martabat yang berbeda 

d. mempunyai kedudukan yang sama 

35. Tinggi rendahnya harkat dan martabat 

seseorang ditentukan oleh.... 

a. Harta benda/kekayaan yang dimiliki 

b. jabatan dalam sosial masyarakat 

c. Sikap dan perbuatan yang dilakukan 

d. hubungan antar sesama manusia 

36. Negara menjamin, melindungi dan 

mengakui hak asasi manusia 

berdasarkan.... 

a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 

b. hak persamaan dalam keadilan 

c. Sifat kodrat alami manusia 

d. keTuhanan yang maha esa 

37. Hak asasi manusia mutlak mendapatkan 

pengakuan dan jaminan bagi suatu Negara, 

sebab.... 

a. Warga Negara menginginkan kejelasan 

akan hak mereka 

b. merupakan salah satu syarat bagi 

berdirinya suatu negara  

c. Memunginkan Negara mendapat 

bantuan dari Negara lain 

d. hak asasi manusia cenderung sering 

dilanggar pihak lain 

38. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia adalah ... 

a. Kesadaran terhadap hukum yang rendah 

b. tigkat kesadaran politik yang rendah 

c. Belum memahami hak asasi manusia 

d. tingkat kemanusiaan masih rendah 

39. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam 

kehidupan sehari-hari tidak dapat 

dilaksanakan secara mutlak karena ... 

a. Undang-undang yang berlaku 

b. pengawasan aparat negara 

c. Norma-norma yang berlaku 

d. kewajiban asasi manusia 

40. Dalam rangka penegakan HAM melalui 

peradilan HAM korban dapat juga 

mendapatkan rehabilitasi psikologis 

melalui ... 

a. Pembangunan jalan-jalan rusak 

b. jaminan pelayanan kesehatan 

c. Pembanguan tempat tugas 

d. pembinaan kesehatan mental  

 

 

 

 

ESSAY 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat 

1. Jelaskan pengertian hak asasi manusia (3) 

2. Sebutkan macam-macam hak asasi pribadi (4) 

3. Sebutkan fungsi KOMNAS Perempuan (4) 

4. Jelaskan 3 sikap mengenai korban yang hilang atau dibunuh karena sering bersikap “kritis” 

terhadap penguasa ! 

5. Sebutkan fungsi Komnas HAM Anak ! (4) 


