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ULANGAN MID SEMESTER GANJIL  

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Nama Siswa  :       

Mata Pelajaran : PKN     Waktu : 60 MENIT  

Hari, Tanggal  :       Kelas : 7 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling 

benar pada lembar jawab yang tersedia 

 

1. Upaya bela Negara adalah sikap 

dan perilaku warga Negara yang 

dijiwai oleh kecintaan kepada… 

a. Masyarakat 

b. Keluarga 

c. Negara 

d. Pemerintah 

2. Norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dapat 

dikelompokkan menjadi 4 macam 

yaitu .... 

a. agama, kesusilaan, etika dan 

hukum 

b. agama, kesusilaan, kesopanan 

dan hukum 

c. agama, kesopanan, moral dan 

hukum 

d. agama, kesusilaan, adat dan 

kesopanan 

3. Peraturan hidup yang berasal dari 

Tuhan yang berisi perintah 

larangan dan anjuran adalah 

pengertian norma… 

a. kesopanan 

b. agama 

c. kesusilaan 

d. hokum 

4. Sanksi dari norma kesopanan 

adalah… 

a. dikucilkan  

b. dosa 

c. menyesal 

d. dihukum 

5. Jangan meludah di sembarang 

tempat adalah contoh dari norma… 

a. agama 

b. kesusilaan 

c. kesopanan 

d. hokum 

6. Sifat dari norma kesopanan 

adalah… 

a. local (hanya pada tempat 

tertentu) 

b. universal (berlaku untuk semua) 

c. memaksa 

d. tegas 

7. Norma yang sering disebut dengan 

etika adalah… 

a. agama 

b. kesusilaan 

c. kesopanan 

d. hokum 

8. Norma yang mempunyai sanksi 

yang tegas adalah norma… 

a. agama 

b. kesopanan 

c. kesusilaan 

d. hokum 

9. Alat negara yang bertugas 

menuntut hukuman adalah… 

a. polisi 

b. pengacara 

c. hakim 

d. jaksa 

10. Alat negara yang bertugas 

memutuskan hukuman adalah… 
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a. polisi 

b. pengacara 

c. hakim 

d. jaksa 

11. Yang sering disebut dengan norma 

moral adalah… 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hokum 

12. Berikut adalah contoh dari norma 

agama adalah sebagai berikut, 

kecuali… 

a. jangan mencuri 

b. jangan berdusta 

c. naik sepeda motor harus punya 

SIM 

d. jangan berkhianat 

13. Sanksi dari norma kesusilaan 

adalah… 

a. dosa 

b. dikucilkan 

c. penjara 

d. menyesal 

14. Sifat dari norma hukum adalah… 

a. tegas 

b. nyata 

c. dibuat negara 

d. memaksa 

15. Pedoman, patokan, atau petunjuk 

bagi seseorang untuk bertingkah 

laku dalam masyarakat disebut .... 

a. norma 

b. adat 

c. aturan 

d. hokum 

16. Manusia selalu membutuhkan orang 

lain karena ia tidak dapat hidup 

sendiri, berarti manusia .... 

a. makhluk ciptaan Tuhan 

b. makhluk pribadi 

c. makhluk sosial 

d. makhluk yang paling sempurna 

17. Peraturan hidup yang bersumber 

dari hati nurani adalah .... 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hUkum 

18. Berikut adalah peraturan hidup 

yang bersifat memaksa dengan 

sanksi tegas adalah, kecuali .... 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hokum 

19. Peraturan hidup yang bersumber 

dari pergaulan masyarakat adalah 

.... 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hokum 

20. Peraturan tata tertib di sekolah 

merupakan jenis norma .... 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hokum 

21. Hukum pidana adalah ... 

a. hukum yang mengatur hubungan 

antarorang yang menyangkut 

kepentingan umum 

b. hukum yang mengatur perbuatan 

yang dilarang dan memberikan 

pidana kepada siapa yang 

melanggarnya 

c. hukum yang bersifat memaksa 

d. hukum yang menitikberatkan 

kepada kepentingan orang per 

orang 

22. Ancaman hukuman bagi orang yang 

melanggar hukum disebut... 

a. sangsi 

b. sanksi 

c. hukuman 

d. denda 

23. Hukum mempunyai sifat memaksa, 

oleh sebab itu pelanggar hukum 

diberi .... 

a. perlindungan hukum 

b. sanksi tegas 

c. tekanan dan ancaman 

d. pemahaman hokum 
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24. Dalam kehidupan masyarakat, 

norma bertujuan untuk .... 

a. meningkatkan kesejahteraan 

b. meningkatkan kemakmuran 

c. mewujudkan ketertiban dan 

keamanan 

d. memberikan kebahagiaan 

25. Pelanggaran terhadap norma 

hukum dalam masyarakat 

disebabkan oleh .... 

a. pendidikan warga masyarakat 

yang masih rendah 

b. tidak percaya pada aparat-

aparat penegak hukum  

c. tidak memahami pentingnya 

hukum 

d. tingkat kesadaran hukum yang 

masih rendah 

26. Hukum mempunyai sifat memaksa, 

artinya .... 

a. setiap warga negara terpaksa 

mempelajari hukum 

b. setiap warga negara harus taat 

kepada hukum yang berlaku 

c. seorang yang melanggar hukum 

harus diberi sanksi 

d. setiap warga negara harus 

memiliki kesadaran hokum 

27. Agar tujuan hukum dapat 

diwujudkan dalam kehidupan 

diperlukan .... 

a. undang-undang yang banyak 

b. hukuman yang lama 

c. polisi yang tegas 

d. kesadaran hukum setiap orang  

28. Perbuatan berikut merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap 

keempat norma yang ada dalam 

masyarakat, yaitu .... 

a. menghina orang lain 

b. tidak taat kepada orang tua 

c. main hakim sendiri 

d. melanggar tata tertib sekolah 

29. Pembinaan kesadaran hukum siswa 

di sekolah dapat dilakukan dengan 

.... 

a. memberikan pemahaman 

melalui pelajaran tentang hak dan 

kewajiban siswa 

b. memberikan hukuman yang 

berat kepada siswa yang melanggar 

tata tertib 

c. memberikan ancaman kepada 

siswa yang melanggar tata tertib 

d. melimpahkan pelanggaran siswa 

kepada kepolisian terdekat 

30. Penerapan norma kesopanan dan 

kesusilaan di sekolah, akan tampak 

pada .... 

a. kepatuhan dalam mengikuti 

kegiatan di sekolah 

b. ketaatan dalam menggunakan 

seragam lengkap 

c. tingkat kedisiplinan masuk 

sebelum jam 07.00 pagi 

d. sikap saling menghargai sesama 

warga sekolah 

Essai 

31. Apakah yang dimaksud dengan 

norma? 

32. Berikan 2 contoh pelaksanaan 

norma Hukum ! 

33. Tuliskan masing-masing satu contoh 

hak dan kewajiban kalian di rumah, 

Sekolah dan di masyarakat ! 

34. Bolehkah seorang pencuri yang 

tertangkap dipukuli oleh warga? 

Apakah langkah bijak kita sebagai 

warga Negara? 

35. Apakah yang terjadi jika norma-

norma tidak dilaksanakan oleh 

masyarakat? Jelaskan pendapat 

anda 

 

 

++++Selamat mengerjakan ++++ 


