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ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : PKN    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 7 (A – B - C ) 
 

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

lembar jawab yang tersedia 

I. Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada 

lembar jawaban yang tersedia! 

 

1. Peraturan hidup yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku manusia adalah pengertian dari.... 

a. aturan  

b. norma 

c. hukum 

d. kebiasaan 

 

2. Peraturan hidup yang berasal dari Tuhan 

yang berisi perintah larangan dan anjuran 

adalah pengertian norma.... 

a. agama 

b. kesopanan 

c. kesusilaan 

d. hukum 

 

3. Sanksi dari norma kesusilaan adalah.... 

a. dosa 

b. dikucilkan 

c. menyesal 

d. dihukum 

 

4. Rukun Iman adalah contoh norma.... 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hukum 

 

5. Norma yang mempunyai sifat lokal adalah.... 

a. norma agama 

b. norma kesusilaan 

c. norma kesopanan 

d. norma hukum 

 

6. Alat negara yang bertugas menjatuhkan 

hukuman adalah.... 

a. polisi 

b. pengacara 

c. hakim 

d. jaksa 

 

7. Contoh perbuatan yang hanya melanggar 

norma hukum adalah.... 

a. mencuri 

b. berbohong 

c. menipu 

d. tidak punya SIM 

 

8. Tindakan hakim meniru hakim sebelumnya 

adalah contoh dari.... 

a. traktat 

b. yurisprodensi 

c. kebiasaan 

d. UU 

 

9. Membungkukan diri ketika melewati orang 

yang lebih tua merupakan .... 

a. undang-undang 

b. kebiasaan 

c. traktat 

d. aturan 

 

10. Kesepakatan antara beberapa pihak untuk 

memutuskan sesuatu adalah istilah dari.... 

a. traktat 

b. yurisprodensi 

c. UU 

d. Konsensus 

 

11. Hukum yang berlaku dalam suatu negara 

yang dijajah disebut.... 

a. hukum nasional 

b. hukum internasional 

c. hukum kolonial 

d. hukum kolosal 

 

12. Yang termasuk sanksi dalam korupsi adalah 

sebagai berikut,kecuali.... 

a. denda 
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b. penjara seumur hidup 

c. dihukum mati 

d. dicambuk 

13. Perumusan naskah proklamasi di kediaman 

Laksamana Maeda yang beralamat di... 

a. Cikini no 71 Jakarta 

b. Pegangsaan Timur 1 Jakarta 

c. Imam Bonjol 1 Jakarta 

d. Imam Bonjol 70 Jakarta 

 

14. Kemerdekaan yang telah dilalui bangsa 

Indonesia seharusnya.... 

a. dijaga 

b. dikhianati 

c. dilupakan 

d. tidak peduli 

 

15. Latar belakang adanya Proklamasi Indonesia 

adalah, kecuali.... 

a. di penjaranya Soekarno 

b. dijatuhkannya Bom Atom 

c. Hancurnya Pearl Harbor  

d. Tewasnya Hittler 

 

16. Tokoh pemuda yang menjadi otak dari 

proklamasi Indonesia adalah, kecuali.... 

a. Sukarni 

b. Adam malik 

c. Chaerul saleh 

d. Hatta 

 

17. Apakah maksud para pemuda menculik 

Soekarno ke Rangasdengklok..... 

a. memaksa Soekarno segera 

memproklamasikan kemerdekaan 

b. menjaga agar Soekarno tidak kembali 

ditangkap Belanda 

c. Meyakinkan agar proklamasi tidak bisa 

dibacakan 

d. keputusan jendral Jepang agar Soekarno 

tetap selamat 

 

18. Proklamasi berasal dari bahasa.... 

a. Sansekerta 

b. Yunani 

c. Melayu 

d. Inggris 

 

19. Nilai dalam bahasa Inggris sama dengan 

“value” yang artinya sebagai berikut kecuali.... 

a. harga 

b. penghargaan 

c. taksiran 

d. dorongan 

 

20. Pergerakan bangsa Indonesia dimulai sejak 

1908 dengan berdirinya organisasi.... 

a. Gerakan Sumpah pemuda 

b. SDI 

c. PNI 

d. Boedi Oetomo 

 

21. Negara yang pertama kali memberikan 

selamat bagi kemerdekaan bangsa Indonesia 

adalah negara.... 

a. Mesir 

b. Amerika 

c. Yugoslafia 

d. Afrika Selatan 

 

22. Proklamasi yang dikumandangkan 

Soekarno-Hatta menjadi, kecuali.... 

a. pintu penjajahan kolonial baru 

b. Tonggak berdirinya negara baru 

c. Munculnya konstitusi awal 

d. berdirinya tata hukum baru 

 

23. Menjelang peristiwa proklamasi tahun 1945 

Indonesia dijajah oleh bangsa.... 

a. Belanda 

b. Inggris 

c. Portugis 

d. Jepang 

 

24. UUD 1945 disyahkan oleh PPKI pada 

tanggal.... 

a. 18 Agustus 1945 

b. 19 Agustus 1945 

c. 20 Agustus 1945 

d. 21 Agustus 1945 

 

25. Tempat dilaksanakan upacara proklamasi 

adalah di.... 

a. Jl. Imam Bonjol 1 Jakarta 

b. Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta 

c. Jl. Teuku Umar 5 Jakarta 

d. Jl. Merdeka 7 Jakarta 

 

26. aturan tata tertib dasar segala tindakan 

bernegara yang sering disebut.... 
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a. UU 

b. konstitusi 

c. Traktat 

d. Hukum privat 

 

27. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut .... 

a. konvensi 

b. UUD 

c. Piagam konstitusi 

d. Amandemen 

 

28. Undang-undang dasar sebuah negara 

kadang berisi tentang, kecuali.... 

a. organisasi negara 

b. hak asasi manusia 

c. amandemen UU 

d. pembentukan perdagangan 

 

29. Yang termasuk nilai-nilai dasar demokrasi di 

Indonesia adalah... 

a. pelarangan narkoba 

b. pemilihan umum 

c. penguasaan perusahaan asing 

d. pelaksanaan posyandu 

 

30. Lembaga yang berhak menjadi penopang 

demokrasi dan pembuat konstitusi adalah .... 

a. DPR 

b. kementrian 

c. Militer 

d. partai politik 

 

31. Istilah pokok kaidah negara yang mendasar 

disebut juga.... 

a. proklamasi 

b. konstitueante 

c. trias politika  

d. staatsdfundamentanorm 

 

32. Sikap mengisi kemerdekaan bagi siswa 

adalah dengan cara....  

a. giat berpacaran 

b. giat mengikuti tawuran 

c. belajar yang giat 

d. giat datang ke warnet 

 

33. Yang berhak mempertahankan 

kemerdekaan dari serangan negara asing 

adalah..... 

a. tentara 

b. polisi 

c. satpam 

d. pelajar  

 

34. Sikap positif terhadap kemerdekaan bisa 

diwujudkan dengan cara, kecuali.... 

a. kretaif 

b. berani membela kebenaran 

c. korupsi 

d. mandiri 

 

35. Sebagai warga yang mencintai 

kemerdekaan bangsa ini sudah seharusnya, 

kecuali.... 

a. selalu bertaqwa kepada Allah SWT 

b. membangun negara dengan SDM yang kuat 

c. melakukan penjualan aset negara 

d. Membangun usaha-usaha kerakyatan 

 

B. Essai 

1. Jelaskan makna Proklamasi Kemerdekaan 
ditinjau dari perjuangan bangsa Indonesia! 

2. Sebutkan bagaimana kita mengisi 
kemerdekaan bangsa ini bagi : 
a. Pelajar 
b. Pemerintahan 
c. Tentara 

3. Sebutkan macam-macam norma dan 
berikan  contoh pelaksanaan norma 
tersebut ! 

4. Indonesia kini mendapat rangking korupsi 
tertinggi di asia tenggara, bagaimana 
kalian menyikapi hal ini dilihat dari 
kemerdekaan bangsa Indonesia! 

5. Apa tanggapan kalian melihat banyaknya 
atlet kurang mendapatkan perhatian dari 
pemerintah padahal dulunya mereka telah 
mengharumkan bangsa Indonesia ? 
(minimal 5 baris) 

 
 


