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ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL SMP  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : PKN    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 8 (A – B ) 
 
 
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling benar pada 

lembar jawab yang tersedia 

1. Istilah ideologi berasal dari kata “ idea “  
dan “logos”. Idea berarti …. 

 a. Cita-cita, sikap, tujuan 
 b. Gagasan, konsep, perilaku 
 c. Pemikiaran,konsep, gagasan 
 d. Pengertian dasar, tujuan, kemauan 
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 

KBBI) Poerwadarminta, Ideologi artinya …. 
 a. Istilah untuk kelompok cita-cita 

tentang berbagai masalah 
 b. Filsafat sosial yang dilaksanakan 

bagi perwujudan cita-cita 
 c. Asas pendapat yang dipakai dasar 

permerintahan suatu Negara 
 d. Pengetahuan tentang nilai-nilai 

dasar suatu bangsa dan negara 
3. Tabel arti penting ideologi 

1. Memberi motivasi suatu bangsa 
berjuang mengusir penjajah 

2. memberi jaminan kebebasan warga 
Negara secara mutlak 

3. Memberikan arah dan tujuan dalam 
hidup berbangsa dan bernegara 

4. Menumbuhkan kesadaran bangsa 
akan pentingnya kemerdekaan 

5. Mampu mengatasi konflik / 
ketegangan sosial dalam masyarakat 

Berdasarkan table di atas, yang termasuk 
arti pentingnya idiologi bagi suatu Negara 
ditunjukkan pada nomor … 

 a. 1, 2, 3, 4 
 b. 2, 3, 4, 5 
 c. 1, 2, 4, 5 
 d. 1, 3, 4, 5 
4. Yang melatar belakangi Pancasila sebagai 

ideologi bangsa Indonesia adalah …. 
 a. Dalam rangka memahami dan 

mengingat sejauh bangsa Indonesia 
 b. Melestarikan nilai yang bersumber 

pada kepribadian bangsa Indonesia 
 c. Untuk menjawab tantangan zaman 

yang semakin maju dan modern 
 d. Untuk menjamin terwujudnya 

segala kebutuhan warga negara 
5. Landasan hukum yang menegaskan 

Pancasila sebagai ideologi nasional Negara 
Republik Indonesia adalah Pembukaan 
UUD 1945 alinia …. 

 a. Kesatu 
 b. Kedua 
 c. Ketiga 
 d. Keempat 
6. Proses perumusan Pancasila sebagai suatu 

ideologi, pertama kali terjadi pada sidang 

BPUPKI .   Berikut tidak termasuk tokoh 
yang mengemukakan gagasan idiologi 
pada sidang tersebut …. 

 a. Drs. Moh Hatta 
 b. Ir  Soekarno 
 c. Drs  Moh Yamin 
 d. Prof. Dr. Mr. Soepomo 
7. Berikut ini bukan anggota panitia 

Sembilan yang bertugas menghimpun 
bahan guna memperlancar pelaksanaan 
BPUPKI adalah …. 

 a. Drs. Moh Hatta 
 b. Ir  Soekarno 
 c. Drs  Moh Yamin 
 d. Prof. Dr. Mr. Soepomo 
8. Setelah melalui pembahasan , akhirnya 

panitia sembilan  berhasil menyusun 
sebuah dokumen sejarah mengenai 
dasar negara  RI yang disebut …. 

 a. Pancasila 
 b. Piagam Jakarta 
 c. Piagam Charter 
 d. Pembukaan UUD 1945 
9. Pengesahan Piagam Jakarta sebagai 

Pembukaan UUD 1945  dilakukan oleh 
PPKI setelah meghapus kalimat yang 
berbunyi …. 

 a. Dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk- 
pemeluknya 

 b. Dengan rahmat Allah Yang Maha 
Kuasa Indonesia menyatakan 
kemerdekaan 

 c. Dengan memohon rahmat Allah 
bangsa Indonesia menyatakan 
kemerdekaan 

 d. Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih dan 
Penyayang 
 

10. Alasan utama PPKI melakukan 
penghapusan bagian kalimat yang 
terdapat dalam Piagam Jakarta adalah …. 

 a. Kalimatnya terlalu panjang 
 b. Tidak sesuai dengan tujuan siding 

PPKI 
 c. Karena dinilai pada bagian kalimat 

tersebut sangat diskriminatif 
 d. Untuk menjaga persatuan dan 

kesatuan seluruh bangsa 
Indonesia 

11. Pernyataan berikut yang bukan 
pengertian Pancasila sebagai satu 
kesatuan yang bulat dan utuh adalah …. 
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 a. Sila-sila dari Pancasila merupakan 
satu kesatuan yang tidak  bisa 
dipisah – pisahkan 

 b. Sila yang satu tidak lebih menonjol  
peranannya dibanding sila yang 
lain 

 c. Pancasila harus dilaksanakan  dan 
diamalkan secara bulat dan utuh 

 d. Masing – masing sila boleh  
terlepas dari sila  yang lain 

12. Pancasila sebagai Dasar Negara 
merupakan nilai-nilai yang digali dari 
bumi dan budaya Indonesia sendiri, nilai-
nilai tersebut termasuk di bawah ini, 
kecuali …. 

 a. Nilai religius 
 b. Nilai adat istiadat 
 c. Nilai kebudayaan 
 d. Nilai kekeluargaan 
13. Dipergunakan sebagai dasar pengatur 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Negara yang dilaksanakan dengan 
peraturan perundang-
undanganmerupakan fungsi Pancasila 
sebagai …. 

 a. Idiologi nasional 
 b. Dasar Negara Indonesia 
 c. Kepribadian bangsa 
 d. Pandangan hidup  bangsa 
14. Nilai – nilai Pancasila sudah ada dalam diri 

bangsa Indonesia sebelum Indonesia 
merdeka, artinya …. 

 a. Sejak dahulu Pancasila sudah menjadi 
dasar Negara Indonesia 

 b. Sebelum Indonesia merdekasudah 
ada rumusan pancasila seperti yang 
ada sekarang 

 c. Pancasila tidak ada hubungan sama 
sekali dengan kehidupan bangsa 
Indonesia  sebelum merdeka 

 d. Nilai-nilai Pancasila sudah ditemukan 
dalam diri bangsa Indonesia sebelum 
merdeka 

15. Dalam kehidupan sosial budaya , nilai-nilai 
Pancasila yang masih berkembang sampai 
sekarang adalah …. 

 a. Demonstrasi di jalanan 
 b. Bebas bicara   tanpa batas 
 c. Gotong royong di kampung 
 d. Rapat terbuka di tanah lapang 
16. Pancasila sebagai dasar Negara 

dipergunakan untuk …. 
 a. Menentukan tujuan  Negara  
 b. Landasan  kehidupan berbangsa dan 

bernegara 
 c. Menyusun program – program 

pembangunan 
 d. Mengatur penyelenggaraan  

pemerintahan Negara  
17. Dalam  pergaulan sehari-hari hendaknya 

dikembangkan sikap  seperti berikut, 
kecuali ... 

 a. Menjaga tutur kata 
 b. Saling menghormati 
 c. Tidak semena- mena terhadap milik 

orang lain 
 d. Semena-mena terhadap  sesame 
    
 
18. Idiologi Pancasila bersumber pada …. 
 a. Nilai-nilai luhur bangsa 
 b. Suku bangsa Indonesia 
 c. Budaya bangsa Indonesia 
 d. Kebiasaan bangsa Indonesia 
19. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai dengan agama dan 
keyakinannya sesuai dengan  nilai 
Pancasila, sila …. 

 a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
 b. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab 
 c. Persatuan Indonesia 
 d. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat 

Indonesia 
20. Nilai yang terkandung dalam kemanusiaan 

Yang adil dan Beradab adalah sebagai 
berikut, kecuali …. 

 a. Menjunjung tinggi persamaan derajat 
 b. Menjunjung tinggi persamaan hak 

pribadi 
 c. Menjunjung tinggi persamaan 

kewajiban 
 d. Mengakui persamaan derajat, hak 

dan kewajiban 
21. Dewasa ini sering terjadi bentrokan 

massal di daerah, dalam wilayah Negara 
RI. Hal ini bertentangan dengan nilai 
Pancasila, khususnya sila …. 

 a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
 b. Kemanusiaan Yang Adil dan 

beradab 
 c. Persatuan Indonesia 
 d. Kerakyatan yang dipimpin oleh  

Hikmat Kebijaksanaan  dalam 
permusyawaratan /  Perwakilan 

22. Nilai Kerakyatan yang dipimpin Oleh 
Hikmat Kebijaksanaan  dalam 
permusyawaratan /  Perwakilan 
diwujudkan dalam …. 

 a. Bersyukur atas karunia Nya 
 b. Bekerja sama dengan tetangga 
 c. Menggunakan hasil produksi 

dalam negeri 
 d. Musyawarah untuk mufakat 

dalam menyelesaikan masalah 
23. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan 

sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia adalah 
 a. Pemborosan barang 
 b. Bergaya hidup mewah 
 c. Bersikap adil terhadap sesama 
 d. Bekerja pelan – pelan asal terlaksana 
24. Sila  Kemanusiaan Yang Adil dan beradab 

membimbing manusia untuk …. 
 a. Bergaul akrab dengan teman 
 b. Mencintai sesama manusia 
 c. Menghargai orang yang lebih tua 
 d. Mengasihi orang yang sopan 
25. Nilai-nilai keadilan sosial di dalam Pancasila 

memiliki makna …. 
 a. Sama rata- sama rasa 
 b. Yang lemah selalu ditolong 



http://bangfajars.wordpress.com 

 

3 

 

 c. Yang kuat memberi donor 
 d. Kekeluargaan dan gotong royong 
    
26. Pancasila sila Kerakyatan yang dipimpin 

oleh  Hikmat Kebijaksanaan  dalam 
permusyawaratan /  Perwakilan memberi 
tuntunan kepada manusia agar … 

 a. Menghormati keputusan pimpinan 
 b. Menghargai pendapat orang lain 
 c. Menghormati orang lain 
 d. Tidak bergaya hidup mewah 
27. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pancasila sila Persatuan Indonesia antara 
lain …. 

 a. Suka memberi pertolongan  orang 
lain 

 b. Suka bekerja keras 
 c. Mencintai tanah air dan bangsa 
 d. Mempelajari kebudayaan daerah 

 
28. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa  menuntun 

manusia   untuk …. 
 a. Mempelajari agama / kepercayaan 

orang lain 
 b. Memperhatikan peribadatan orang 

lain 
 c. Membantu tetangga yang 

kekurangan 
 d. Percaya dan takwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 
29. Bangga sebagai bangsa Indonesia 

merupakan contoh pengamalan Pancasila  
terutama sila … 

 a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
 b. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab 
 c. Persatuan Indonesia 
 d. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat 

Indonesia 
30. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sodial 

budaya di masyarakat Indonesia Nampak 
dengan adanya hal-hal berikut , kecuali …. 

 a. Nenek moyang sudah mempercayai 
adanya Sang Pencipta 

 b. Dalam pergaulan menjaga tutur kata 
 c. Bersikap individualis 
 d. Suka menolong dan cinta sesama 
31. Pancasila sebagai Idiologi atau pandangan 

hidup berisi konsep dasar mengenai 
kehidupan yang …. 

 a. Dicita-citakan oleh bangsa Indonesia 
 b. Diharapkan para pemimpin bangsa 
 c. Didam-idamkan masyarakat 

Indonesia 
 d. Diidolakan oleh generasi muda 
32. Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara 

Republik Indonesia termaktub di dalam … 
 a. Naskah proklamasi Kemerdekaan 
 b. Pembukaan UUD 1945 
 c. Batang tubuh UUD 1945 
 d. Dekrit presiden 5 Juli 1959 
33 Nilai – nilai Pancasila perlu kita wujudkan 

dalam kehidupan sosial budaya supaya 
tercipta …. 

 a. Persaingan yang kuat antar sesama 
 b. Dapat bersaing dengan bangsa lain 

 c. Dapat tercipta  masyarakat yang adil 
dan beradab 

 d. Masyarakat yang sejahtera, tenang, 
aman dan damai 

34. Mendasari segala aktivitas , gerak 
langkah  dan segala ketentuan hidup 
bernegara , merupakan arti penting 
Pancasila sebagai …. 

 a. Idiologi Negara 
 b. Dasar Negara 
 c. Perjanjian luhur bangsa 
 d. Keprbadian bangsa  
35 Pernyataan berikut tidak termasuk upaya 

mempertahankan Pancasila sebagai idiologi 
dan  Dasar Negara  

 a. Menetapkan Pancasila sebagai 
idiologi dan dasar Negara 

 b. Menetapkan Pancasila sebagai 
idiologi tertutup, sesuai kepribadian 
bangsa 

 c. Mengamalkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila 

 d. Pemerintah menindak tegas segala 
bentuk rongrongan terhadap 
Pancasila 

    
Essai 
    
    

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 
ideologi itu! 

2. Sebutkan 3 macam ideologi yang kamu 
ketahui dan jelaskan secara singkat ! 

3. Sebutkan 2 makna dari sila persatuan 
Indonesia! 

4. Jelaskan arti pancasila sebagai 
peninggalan nenek moyang bangsa  

5. Apa yang menjadikan Hitler lebih 
memilih ideology fasisme? 
 

 


