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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. Pengertian pemerintahan negara dalam arti luas, 
yaitu gabungan dari semua lembaga atau badan 
kenegaraan yang meliputi... 
a. badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif  
b. Pegawai negeri sipil dan militer 
c. Presiden, DPR, dan MPR    
d. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri 

 

2. Apabila semangat untuk membela negara di 
kalangan para pemuda berkembang dengan baik 
maka hal yang akan terjadi ialah... 
a. para pemimpin negara akan tenang  
b. tugas TNI akan semakin ringan  
c. negara akan semakin kuat dan berwibawa 
d. generasi tua tidak perlu memikirkan 

pembelaan negara 
 

3. Salah satu fungsi negara menurut teori Trias 
Politica adalah fungsi eksekutif yang tugasnya 
ialah... 
a. mengawasi lembaga pemerintah  
b. melaksanakan undang-undang 
c. membuat undang-undang   
d. mengawasi jalannya undang-undang 

 

4. Salah satu fungsi negara menurut ketentuan 
Pembukaan UUD 1945 ialah... 
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia 
b. membebaskan rakyat dari kebodohan, 

kemiskinan, dan keterbelakangan 
c. memberantas segala bentuk tindak kejahatan 

yang ada di Indonesia 
d. mangganti hal-hal yang kuno dengan hal yang 

indah dan modern 
 

5. Teori Trias Politica membahas mengenai 
pembagian kekuasaan bukan pemisahan 
kekuasaan. Salah satu contoh ialah Presiden 
sebagai badan eksekutif juga memiliki wewenang 
untuk ... 
a. mengamandemen UUD    
b. mengangkat menteri 

c. mengajukan rancangan UU   
d. memutuskan kasasi 

6. Pemerintahan yang berdaulat dalam suatu 
negara diperlukan untuk... 
a. mewujudkan kemakmuran di perkotaan dan 

pedesaan 
b. mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat 
c. melaksanakan tugas-tugas pokok negara 

dalam pembangunan 
d. melindungi orang yang lemah dari penindasan 

 

7. Unsur-unsur negara yang termasuk unsur 
konstitutif ialah... 
a. rakyat, wilayah, dan undang-undang 
b. rakyat, wilayah, dan pemerintah 
c. rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain 
d. Undang-undang, rakyat, dan UUD  

 

8. Wilayah negara terdiri atas... 
a. darat, laut, dan udara    
b. pulau, lautan, dan udara 
c. pulau, lautan, dan daratan   
d. pulau, udara, dan lautan 

 

9. John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga 
yaitu... 
a. eksekutif, yudikatif, dan administratif  
b. legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
c. legislatif, eksekutif, dan administratif  
d. legislatif, eksekutif, dan federatif 

 

10. Bencana alam yang tidak dapat diatasi 
dampaknya dengan baik akan mengakibatkan... 
a. terancamnya keselamatan bangsa      
b. hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin 
c. berkurangnya pangan bagi masyarakat miskin 
d. terhambatnya tranportasi di pedesaan 

 

11. Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam 
upaya bela negara diatur dalam.... 
a. UUD 1945 pasal 27 ayat (1)   
b. UUD 1945 pasal 30 ayat (1) 
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c. UUD 1945 pasal 27 ayat (3)   
d. UUD 1945 pasal 30 ayat (2) 

 

12. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama 
internasional dalam bidang pertahanan bertujuan 
untuk... 
a. menjamin stabilitas dan perdamaian dunia 
b. menjaga pembentukan pakta pertahanan 

militer 
c. membangun kekuatan pertahanan Indonesia 
d. memberantas kejahatan internasional 

 

13. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh 
kecintaannya kepada negara republik Indonesia 
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan 
negara merupakan makna konsep.... 
a. bela negara     
b. keamanan negara      
c. pertahanan negara      
d. Pertahanan dan keamanan negara 

 

14. Tugas POLRI dalam kaitannya dengan fungsi-
fungsi negara ialah... 
a. menjalankan fungsi pertahanan dan 

keamanan 
b. mengupayakan kemakmuran rakyat 
c. melaksanakan ketertiban 
d. menjalankan fungsi pertahanan 
 

15. Dibawah ini yang bukan termasuk asas otonomi 
daerah adalah ..... 
a. Desentralisasi   c.Sentralisasi 
b. Dekonsentralisasi d.Tugas pembantuan 

 

16. Pelaksanaan otonomi daerah dinilai berhasil 
apabila... 
a. masyarakat di daerah puas terhadap pejabat 

di daearah 
b. kesejahteraan aparatur pemerintah 

meningkat 
c. kesejahteraan rakyat indonesia meninggkat 
d. pelaksanaan pembangunan merata di jawa 

dan di luar Jawa 
 

17. Manfaat partisipasi aktif masyarakat dalam 
kebijakan publik ialah... 
a. peduli terhadap kebijakan negara 
b. membentuk perilaku atau budaya demokrasi 
c. memdidik orang untuk menghadapi pendapat 

orang lain 
d. melatih masyarakat untuk memperhatikan 

kegiatan pemerintah 
 

18. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari 
otonomi daerah ialah... 
a. mengoptimalkan kemampuan daerah  
b. menonjolkan keunggulan daerah 
c. menciptakan karakteristik daerah  
d. meningkatkan kesejahteraan daerah 

 

19. Kebijakan publik dalam arti luas dibagi dalam dua 
kelompok, yaitu peraturan – peraturan yang 
bersifat .... 
a. Mengikat dan memaksa  
b. Tertulis dan tidak tertulis 
c. Memerintah dan membebaskan   
d. Memaksa dan membebaskan 

 

20. Kebijakan pada hakikatnya merupakan keputusan 
atau kumpulan keputusan yang dimbil oleh 
seseorang atau badan yang memegang 
kekuasaan untuk .... 
a. Melayani kepentingan masyarakat  
b.  Memenuhi kepentingan sendiri 
c. Memperhatikan kedudukan pemimpin  
d. Mengatasi masalah atau tujuan tertentu 

 

21. Kebijakan publik yang membagi dan 
mengalokasikan sumber-sumber material yang 
telah didapatkan kepada masyarakat luas disebut 
kebijakan publik yang bersifat... 
a. Distributif c. ektratif  
b. regulatif  d. presentatif 

 

22. Lahirnya kebijakan publik disebabkan adanya... 
a. ide dari pejabat 
b. desakan wakil rakyat 
c. munculnya isu dari masyarakat 
d. Usulan tokoh masyarakat 

 

23. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
otonomi daerah dapat berupa partisipasi... 
a. buah pikiran, harta, tenaga, dan saran 
b. buah pikiran, harta, tenaga, dan keterampilan 
c. harta, tenaga, keterampilan, dan perasaan 
d. harta, uang, ketrampilan, dan wawasan 

 

24. Pejabat yang paling bertanggungjawab dalam 
pelaksanaan kebijakan publik di daerah ialah... 
a. pejabat pemerintah daerah 
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
c. badan Pengawas Daerah 
d. Kepala Daerah 
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25. Menurut UU No. 33 tahun 2004 mengenai 
perimbangan keuangan, pemerintah pusat 
memperoleh bagian sebanyak... 
a. 20 %   c. 40%   
b.  60%   d. 80% 

 

26. 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 

 

27. Komponen utama dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi penertiban negara adalah .... 

a. Seluruh rakyat Indonesia   

b. TNI 

c. Seluruh lembaga-lembaga negara  

d. POLRI 

 

28. 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 

 

29. 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 

 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

 

33. 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 

34. 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  

35. 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 

tersedia 

c. Memperkaya diri dengan cara bekerja 

semaunya 

d. Membantu orang yang terkena musibah 

 

II. Essay 

1. Kemukakan menurut kamu pentingnya 

pembelaan negara ! 

2. Mengapa semua warga mempunyai kewajiban 

membela negara 

3. Jelaskan perbedaan antara otonomi daerah dan 

kebijakan publik ! 

4. Sebutkan hak dan kewajiban  

a. DPR 

b. Walikota 

5. Sebutkan 5 faktor apa yang membuat 

masyarakat tidak mau bekerjasama dalam 

kebijakan publik ! 


