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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. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 

keTuhanan Yang Maha Esa adalah 
percaya dan taqwa terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa 
bangsa Indonesia... 
a. semuanya memeluk agama dan 

kepercayaan yang sama 
b. mempercayai bahwa Tuhan itu ada 

dan Maha kuasa 
c. menjadikan hukum agama sebagai 

hukum negara 
d. menolak ateisme yang tidak 

mengakui adanya Tuhan 
 

2. Cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah 
mewujudkan negara Indonesia yang 
merdeka, bersatu, berdaulat,adil, dan 
makmur. Hal ini terdapat dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea... 
a. pertama  b. Kedua 
c. ketiga  d. keempat 

 
3. Tonggak pertama sejarah perumusan 

Pancasila sebagai idiologi nasional 
dimulai sejak... 
a. perjuangan melawan penjajah  
b.  lahirnya piagam jakarta 
c. sidang pertama BPUPKI   
d. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 
4. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 

sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 
bertujuan untuk mempersiapkan ... 
a. Undang Undang Dasar 1945 
b. dasar negara 
c. Pemerintahan Indonesia   
d. Kemerdekaan Indonesia 

 
5. Tokoh Indonesia yang tidak termasuk 

anggota panitia sembilan yang 
menyampaikan usulan mengenai 
rumusan lima asas negara dalam sidang 
pertama BPUPKI ialah... 
a. Mr. M. Yamin c. Ir. Soekarno  
b. Drs. M. Hatta d. Mr. Soepomo 

 

6. Pancasila berasal dari kata “Panca” yang 
berarti lima dan “Syila” yang berarti 
dasar. Kata Pancasila sendiri berasal 
dari bahasa... 
a. Sansekerta c. Sunda 
b. Jawa  d. Inggris 

 
7. Sebelum disahkan, UUD 1945 yang 

lebih dikenal dengan nama Piagam 
Jakarta mengalami perubahan pada... 
a. sila pertama c. sila kedua 
b. sila ketiga  d. sila keempat 

 
8. Pancasila sebagai dasar negara dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia 
secara resmi disahkan pada tanggal... 
a. 1 Juni 1945 c. 1 Juli 1945  
b. 18 Oktober 1945 d. 18 Agustus 1945 

   
9. Pancasila sebagai dasar negara RI 

disebut juga sebagai ideologi negara. 
Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila 
digunakan sebagai... 
a. dasar negara yang mengatur 

pengeluaran uang negara 
b. pedoman bertingkah laku bagi 

masyarakat 
c. penunjuk arah dan cita-cita nasional 
d. dasar dalam mengatur pemerintah 

negara dan penyelenggara negara 
 

10. Kebebasan untuk menjalankan ibadah 
sesuai dengan ajaran agamanya 
masing-masing merupakan pengamalan 
Pancasila, terutama sila... 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
b. Persatuan Indonesia 
c. Kemanusiaan yang adil dan beradap 
d. d.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 
 

11. Pengakuan terhadap adanya harkat dan 
martabat manusia sebagai makhluk 
Tuhan merupakan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila... 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
b. Persatuan Indonesia 
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c. Kemanusiaan yang adil dan beradap 
d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 
 

12. Berikut ini yang digunakan sebagai 
ideologi bangsa Indonesia ialah... 
a. ketetapan MPR c. piagam jakarta 
b. Pancasila d. Dekrit Presiden 

 
13. Setiap warga negara harus 

mengutamakan persatuan, kesatuan, 
kepentingan, dan keselamatan bangsa 
dan negara diatas kepentingan... 
a. kaum bangsawan 
b. para pejabat negara 
c. pribadi atau golongan 
d. para pemegang pucuk pimpinan 

 
14. Ditinjau dari tujuan, fungsi konstitusi 

ialah... 
a. membatasi kekuasan pemerintah 
b. menjamin hak-hak warga negara 
c. mengatur tugas lembaga negara 
d. membantu para pejabat negara 

 
15. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 

dengan tanggal 27 Desember 1949, 
Indonesia menggunakan.. 
a. UUD RIS  c. UUDS 1950  
b. UUD federal d. UUD 1945 

 
16. UUDS pernah berlaku di Indonesia pada 

periode... 
a. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 

1950 
b. 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 
c. 19 Agustus 1950 – 5 Juli 1959  
d. 11 Maret 1966 – 11 Oktober 1966 

 
17. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, 

MPR bukan merupakan lembaga 
tertinggi negara dan bukan lagi... 
a. lembaga tinggi negara 
b. pelaksana sepenuhnya kedaulatan 

rakyat 
c. lembaga pembuat undang-undang 
d. lembaga penyalur aspirasi rakyat 

 
18. Presiden dan Wakil Presiden dapat 

diberhentikan dalam masa jabatannya 
oleh MPR atas usul... 
a. Mahkamah Agung 
b. Badan pemeriksa keuangan 
c. Mahkamah Konstitusi   
d. Dewan Perwakilan Rakyat 

 
19. Sebelum MPR dan DPR terbentuk, 

komite nasional Indonesia Pusat (KNPI) 
memiliki kekuasaan... 

a. Yudikatif  c. legislatif  
b. eksekutif  d. eksklusif 

 
20. Pada masa berlakunya konstitusi RIS 

1949, bentuk negara kita ialah... 
a. kesatuan  c. Uni 
b. republik d. Serikat atau federal 

 
21. Berikut ini yang termasuk hukum dasar 

tertulis di Indonesia ialah... 
a. UUD 1945 c. Pancasila 
b. c. GBHN  d. Dekrit Presiden 

 
22. Negara kesatuan yang dianut negara 

Indonesia adalah negara kesatua 
dengan sistem... 
a. Sentralisasi c. desentralisasi  
b. otonomi  d. demokrasi 

 
23. Menurut UUD 1945, jabatan kepala 

negara dipegang oleh... 
a. DPA  c. BPK 
b. Presiden  d. Kejaksaan Agung 

 
24. Sesuai pasal 22 UUD 1945, dalam hal 

ihwal .....Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai 
pengganti undang – undang. 
a. Terpaksa  c.Dipaksa 
b. Genting  d.Kegentingan yang     

    Memaksa 
25. 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 

    
 
26. Landasan hukum yang menegaskan 

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

 a. Kesatu 
 b. Kedua 
 c. Ketiga 
 d. keempat 
 
 
27 Proses perumusan Pancasila sebagai 

suatu ideologi, pertama kali terjadi 



http://bangfajars.wordpress.com 

 

 

3 

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 
    
28. 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 
    
29 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 

    
 
30 Sila – sila Pancasila 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan Yang dipimpin 

Oleh Hikmat Kebijaksanaan  
dalam permusyawaratan /  
Perwakilan 

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Indonesia 

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab, diliputi dan dijiwai oleh sila 
Ketuhanan yang Maha  Esa , serta 
meliputi dan menjiwai  sila …. 

 a. 1, 2, 3 
 b. 2, 3, 4 
 c. 3, 4, 5 
 d. 5, 1, 2 
    
 
31. Pernyataan berikut yang bukan 

pengertian Pancasila sebagai satu 
kesatuan yang bulat dan utuh adalah 
…. 

 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 

    
 
32. 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 adapt istiadat 
 c. Nilai kebudayaan 
 d. Nilai kekeluargaan 
    
33. 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 
    
34. 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 

    
 
35. Dalam kehidupan sosial budaya , nilai-

nilai Pancasila yang masih 
berkembang sampai sekarang adalah 
…. 
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 a. Demonstrasi di jalanan 
 b. Bebas bicara   tanpa batas 
 c. Gotong royong di kampung 
 d. Rapat terbuka di tanah lapang 
    
 
36. 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 
    
37. Idiologi Pancasila bersumber pada …. 
 a. Nilai-nilai luhur bangsa 
 b. Suku bangsa Indonesia 
 c. Budaya bangsa Indonesia 
 d. Kebiasaan bangsa Indonesia 
    
 
38. 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 
    
39. 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 

    
40. 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 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

II. Essay 
 
1. Sebutkan 3 faktor apa yang membuat 

terjadinya penyipangan terhadap 

konstitusi ! 

2. Sebutkan pengertian ideologi dan 3 

jenis ideologi yang kamu ketahui ! 

3. Apakah yang dimaksud dengan 

amandemen UU! 

4. Apakah perbedaan mendasar antara 

ideologi Pancasila dan Komunisme! 

5. Apa alasan Presiden Soekarno 

mengeluarkan dekrit presiden! 


