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ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL SMP  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : PKN    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 9 (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. Bagaimanakah kalian memahami makna ” 

upaya bela negara ” ? 

a. Memikul senjata berperang melawan musuh 

b. Sikap dan prilaku warga negara yang dijiwai 

oleh kecintaanya terhadap negara 

c. Sikap dan prilaku warga negara yang dijiwai 

oleh kecintaanya kepada harta benda 

d. Bekerjasama membasmi hama 

2. Bagaimanakah kalian memahami makna          ” 

negara ” ? 

a. Negara adalah organisasi kekuasaan 

b. Negara adalah kumpulan organisasi politik 

c. Negara adalah wilayah tertentu yang 

dikepalai oleh presiden 

d. Negara adalah organisasi sosial 

3. Bagaimanakah kalian memahami makna ” 

warga negara ” ? 

a. Semua orang yang mendiami wilayah suatu 

negara 

b. Semua orang yang mendiami wilayah suatu 

negara dalam waktu yang lama 

c. Semua orang yang mendiami wilayah suatu 

negara yang memipunyai hak dan kewajiban 

sebagai pendukung negara 

d. Semua orang Indonesia dan bangsa lain yang 

mendiami wilayah Indonesia 

4. Bagaimanakan kalian memahami makna ” 

penduduk Indonesia” ? 

a. Semua orang yang mendiami wilayah 

Indonesia yang memiliki KTP 

b. Semua orang asing yang ditugaskan untuk 

mengabdi kepada Negara Indonesia 

c. Orang-orang Indonesia asli 

d. Semua orang yang mendiami wilayah 

Indonesia yang meliputi warga Negara 

Indonesia dan orang asing 

5. Apakah menurut kalian antara penduduk dan 

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara memiliki kedudukan yang sama ? 

a. Ya. Karena mereka sama-sama menghuni 

wilayah Negara Indonesia 

b. Ya. Karena mereka memiliki hak dan 

kewajiban yang sama 

c. Tidak. Mereka memiliki hak dan kewajiban 

yang berbeda 

d. Tidak. Karena lama tinggalnya di negara 

Indonesia berbeda 

6. Apakah kalian merasa bahwa kalian adalah 

mahluk sosial ? Alasanya .... 

a. Ya. Karena saya senang bersedekah kepada 

orang lain 

b. Tidak. Karena saya mampu mencukupi 

seluruh kebutuhan saya sendiri 

c. Ya. Karena saya aktif dalam kegiatan di 

organisasi sosial 

d. Ya. Karena saya selalu hidup bermasyarakat 

7. Kita semua adalah warga negara Indonesia, 

karena itu negara Indonesia harus kita bela. 

Mengapa negara kita harus kita bela ? 

a. Karena diperintah oleh para pemimpin 

bangsa 

b. Karena merupakan kewajiban kita bersama 

c. Karena kami ingin menjadi pahlawan 

nasional 

d. Karena kami bercita-cita menjadi TNI 

8. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 

1. Rakyat yang hidup menetap 

2. Wilayah tertentu 

3. Pemerintah yang berdaulat 

4. Undang-undang Dasar 

Pernyataan tersebut diatas yang merupakan 

unsur negara adalah ... 

a. 1, 2, dan 3 c. 2, 3, dan 4  

b. 2, dan 3 d. 1, 2, 3, dan 4 

9. Salah satu fungsi negara adalah fungsi 

pertahanan. Untuk melaksanakan fungsi 

tersebut maka Negara Indonesia membentuk 

.... 

a. POLRI    c. TNI 

b. Undang-Undang Dasar  d. Pemerintah 

10. Untuk mengatur kehidupan negara yang aman 

dan tentram maka negara membuat .... 

a. Negara dalam keadaan darurat  

b. Kerjasama dengan negara adidaya 

c. Peraturan perundang-undangan  

d. Mobilisasi tentara ke negara lain 

11. Komponen utama dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi penertiban negara adalah .... 

a. Seluruh rakyat Indonesia   
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b. TNI 

c. Seluruh lembaga-lembaga negara  

d. POLRI 

12. Membina persatuan dan kesatuan bangsa 

dapat mewujudkan ketahanan nasional, untuk 

itu kita harus menghindari sikap negatif seperti 

.... 

a. Nasionalisme   c. Kekerabatan 

b. Ekstrimisme   d. Patriotisme 

13. Sebagai warga negara kita wajib membela 

negara, karena kita memiliki keterkaitan antara 

.... 

a. Rakyat dengan wilayah   

b. Rakyat dengan presidenya  

c. Rakyat dengan pemerintah   

d. Rakyat dengan tujuanya 

14. Bila kita mencermati isi UUD 1945 pasal 30 

ayat 1 dan 2, disitulah diatur konsep 

pertahanan dan keamana negara. Siapakah 

yang memegang kekuatan utama dalam sistem 

tersebut ? 

a. Seluruh rakyat Indonesia   

b. TNI dan rakyat 

c. Pemerintah     

d. TNI dan POLRI 

15. Pentingnya kesetiaan terhadap bangsa dan 

negara antara lain .... 

a. Memberikan jaminan hari depan dengan 

fasilitas yang diperoleh 

b. Menimbulkan kepuasan batin dengan 

predikat pahlawan nasional 

c. Mempertahankan keutuhan dan integritas 

bangsa dan negara 

d. Menimbulkan semangat hidup bagi diri dan 

keluarga 

16. Bela negara tidak hanya menyangkut masalah 

pertahanan negara, namun merupakan hak 

warga negara untuk .... 

a. Mempertahankan serangan agresi dari 

negara lain 

b. Memajukan bangsanya disegala bidang 

kehidupan 

c. Memberikan pelatihan militer bagi setiap 

warga negara 

d. Memperkuat persenjataan militer 

17. Membela negara Indonesia dalam kondisi 

damai dapat berupa .... 

a. Mengamalkan dan mepertahankan pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari 

b. Siap membela negara jika ada gangguan 

c. Berlatih militer dengan sekuat tenaga 

d. Membangun pos kamling dan benteng 

pertahanan 

18. ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik” begitulah bunyi pasal 1 

ayat 1 UUD 1945. Bila kita ambil kesimpulan 

bahwa bentuk Negara Indonesia adalah .... 

a. Negara Kesatuan c. Negara kepulauan 

b. Negara Republik d. Negara hukum 

19. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pembelaan negara. Bentuk 

penyelenggaraan usaha pembelaan negara 

dapat dilakukan melalui .... 

a. Bekerja keras 

b. Mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-

banyaknya 

c. Pengabdian sesuai dengan pofesi 

d. Bekerjasama dengan militer asing 

20. Cermatilah kalimat berikut : ” .......... 

Penyelenggaraan usaha pembelaan negara 

dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Kalimat kecintaan 

kepada NKRI merupakan realisasi dari konsep 

.... 

a. Nasionalisme dan Chauvinisme  

b. Patriotisme dan individualisme  

c. Nasionalisme dan patriotism 

 d. Patriotisme dan ekstrimisme 

21. Tentukan pilihan anda, manakah pernyataan 

yang paling benar ? 

a. TNI dan POLRI keduanya merupakan alat 

negara yang menjaga ketertiban dan 

keamanan masyarakat 

b. TNI berperan dalam bidang pertahanan 

negara sedangkan POLRI berperan dalam 

bidang keamanan negara 

c. TNI berperan dalam bidang keamanan 

negara dan POLRI berperan dalam bidaang 

pertahanan negara 

d. TNI dan POLRI menyatu berperan dalam 

bidang pertahanan dan keamanan Negara 

22. Pembinaan semangat persatuan dan kesatuan 

sangat diperlukan dalam usaha .... 

a. Meningkatakan taraf hidup rakyat   

b. Memelihara hasil pembangunan 

c. Menambah kekayaan budaya  

d. Mewujudkan ketahanan nasional 

23. Bentuk upaya bela negara bagi para siswa 

dapat dilakukan melalui .... 

a. Selalu memakai pakaian sergam sekolah   

b. Melaksanakan prgram ekstra kurikuler 

c. Upacara bendera     

d. Meningkatkan iman dan takwa kepada 

Tuhan  

24. Membela negara bukan berarti hanya 

bertempur melawan musuh, akan tetapi 

melakukan segala sesuatu yang bermanfaat 

bagi masyarakat, bangsa dan negara, 

contohnya .... 

a. Merokok untuk memperbanyak perolehan 

pajak rokok 

b. Membuang sampah disemua tempat yang 
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tersedia 

c. Memperkaya diri dengan cara bekerja 

semaunya 

d. Membantu orang yang terkena musibah 

25. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 

1. Memupuk harta kekayaan 

2. Sadar hukum 

3. Partisipasi aktif dalam pembangunan 

4. Rajin belajar 

Sebagai bangsa yang hidup merdeka, kita 

dituntut untuk mengisi kemerdekaan dengan 

baik, dengan cara .... 

a. 1, 2, dan 3   c. 3, dan 4 

b. 2, 3, dan 4   d. 1, 2, 3, dan 4 

26. Sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 

28 Oktober 1928 mengandung arti .... 

a. Mengenalkan lagu kebangsaan negara 

Indonesia 

b. Menyebarkan semangat menentang bangsa 

penjajah 

c. Mempersatukan bermacam-macam 

organisasi yang ada 

d. Menggalang persatuan dan kesatuan 

27. Melindungi bangsa dan negara dari segala 

bentuk ancaman adalah merupakan kewajiban 

setiap warga negara. Contoh ancaman dari 

dalam adalah .... 

a. Spionase  c. Agresi militer 

b. Ilegal loging  d. Pelanggaran wilayah 

28. Spionase adalah tergolong ancaman negara 

yang sangat berbahaya, karena .... 

a. Menggunakan senjata kimia    

b. Memperlemah kekuatan pertahanan 

c. Menimbulkan pencemaran lingkungan 

d. Mencuri dan mendapatkan rahasia militer 

29. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 

1. Menanggulangi ancaman tradisional 

2. Menegakan hukum 

3. Melindungi kedaulatan negara 

4. Mengayomi dan melayani masyarakat 

Memperhatikan pernyataan tersebut diatas 

yang merupakan tugas TNI adalah .... 

a. 1, 2, dan 3   c. 2, dan 4 

b. 1, dan 3   d. 2, 3, dan 4 

30. Contoh perbuatan yang mengutamakan 

kepentingan negara adalah .... 

a. Bekerja semaunya   

b. Menjaga keamanan keluarga 

c. Menjaga kebersihan lingkungan  

d. Makan dan berolahraga 

Essai 

31. Apakah yang dimaksud pertahanan nasional ?  

32. Sebutkan contoh bela Negara di masyarakat (3 saja) 

33. Apakah perbuatan korupsi disebut perbuatan anti pembelaan Negara ? sebutkan alasanmu? 

34. Jelaskan mengapa setiap warganegara memiliki kewajiban mengikuti bela Negara? 

35. Jika kamu seorang tentara kemudian tiba-tiba kamu harus dikirim menuju medan perang yang besar dan 

kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya mati dalam medan perang), jelaskan 

bagaimana sikap kamu saat itu! 

 

+++++Selamat Mengerjakan+++++ 


