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UJIAN TENGAH SEMESTER  

TAHUN AJARAN 2011/2012 

Mata Pelajaran  : PKN     Waktu : 90 MENIT  

Hari, Tanggal  :       Kelas : 8 

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

benar pada lembar jawab yang tersedia 

 
1. Ideologi yang paling cocok bagi bangsa Indonesia 
adalah .... 
a. ideologi Pancasila  
b. ideologi komunisme  
c. ideologi liberalisme  
d. ideologi Sosialisme 
 
2. Inti pemerintahan Demokrasi yaitu kekuasaan 
berada di tangan .... 
a. MPR    c. DPR  
b. Rakyat   d. Presiden 
 
3. Asas Demokrasi Pancasila bersumber pada .... 
a. bangsa Indonesia yang cinta damai  
b. sila keempat Pancasila dijiwai sila-sila lainnya 
c. jiwa rakyat Indonesia yang berlaku sesuai 
budayanya  
d. kepribadian bangsa Indonesia 
 
4. Demokrasi Pancasila dilaksanakan oleh .... 
a. instansi pemerintah  
b. lembaga-lembaga negara 
c. DPR dan MPR  
d. siapa saja disetiap aspek kehidupan 
 
5. Konsep dasar suatu pemerintahan demokrasi 
adalah .... 
a. menghormati hak pribadi  
b. kedaulatan berada di tangan rakyat 
c. sikap adanya pengakuan hak-hak rakyat  
d. menghormati kebebasan rakyat 
 
6. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia 
adalah kedaulatan rakyat yang .... 
a. tidak terbatas  
b. dijiwai oleh Pancasila 
c. dibatasi oleh penguasa  
d. dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 
 
7. Sebagai watak bangsa, maka Pancasila harus 
tercermin dan terwujud dalam sikap dan tingkah 
laku serta .... 
a. kerja kita sehari-hari  
b. pikiran kita sehari-hari 
c. ucapan kita sehari-hari  
d. pikiran, ucapan dan perbuatan kita sehari-hari 
 

8. Salah satu pemimpin yang berjiwa demokratis 
adalah .... 
a. menghendaki bawahannya tidak sukses 
b. tidak senang menerima kritik dan saran 
c. berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi 
d. menganggap manusia adalah makhluk ciptaan 
Tuhan yang paling sempurna 
 
9. Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia 
adalah ..... 
a. demokrasi terpimpin  
b. demokrasi parlementer 
c. demokrasi liberal  
d. demokrasi Pancasila 
 
10. Dalam suatu negara demokrasi, yang menjadi 
sumber kekuasaan adalah .... 
a. Tuhan   c. raja  
b. rakyat   d. Negara 
 
11. Di dalam negara demokrasi aspirasi rakyat 
merupakan satu hal yang sangat penting hal ini 
disebabkan .... 
a. kekuasaan tertinggi di tangan rakyat  
b. kekuasaan rakyat mutlak 
c. rakyat merupakan sumber inspirasi  
d. kekuasaan rakyat tidak terbatas 
 
12. Istilah “: Demokrasi “ berasal dari kata Demos 
dan Kratos, yang berarti .... 
a. lembaga negara  c. pemerintahan negara  
b. kekuasaan negara  d. pemerintahan rakyat 
 
13. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat merupakan konsep negara ..... 
a. hukum   c. konstitusi  
b. liberal   d. demokrasi 
 
14. Bagi bangsa Indonesia pemilihan umum 
bermakna sebagai .... 
a. sarana menyalurkan kehendak dan aspirasi 
masyarakat 
b. sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
c. sarana pelampiasan perbedaaan pendapat 
d. sarana bertemunya bermacam kehendak yang 
berbeda 
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15. Berikut ini merupakan prinsip dalam negara 
demokrasi adalah .... 
a. mewujudkan keinginan setiap orang 
b. menyadari bahwa setiap orang berbeda-beda 
c. memaksakan kehendak kepada orang lain 
d. mengutamakan kepentingan bersama diatas 
kepentingan pribadi 
 
16. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi 
perwakilan sebab ..... 
a. tingkat pendapatn masyarakat rendah 
b. jumlah penduduk sangat besar 
c. penduduknya terdiri dari berbagai macam 
golongan 
d. tingkat pendidikan masyarakat rendah 
 
17. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem 
demokrasi yang dikembangkan di Indonesia yang 
bersumber dari ... 
a. konstitusi   c. Undang-Undang  
b. UUD 1945   d. Pancasila 
 
18. Masalah yang timbul dalam keluarga sebaiknya 
diselesaikan dengan jalan ..... 
a. musyawarah keluarga  
b. diputuskan oleh orang lain 
c. musyawarah dengan tetangga  
d. musyawarah dengan melibatkan pengurus RT 
 
19. Hakekat yang terkandung dalam Pancasila 
harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia 
dengan jalan .... 
a. dipahami    
b. diamalkan 
c. dihayati   
d. dipahami, dihayati dan diamalkan 
 
20. Yang merupakan wujud penyalur aspirasi 
rakyat dan sebagai pesta demokrasi rakyat adalah 
.... 
a. pemilu   
b. unjuk rasa atau demonstrasi 
c. sidang umum MPR  
d. sidang paripurna DPR 
 
21. Syarat Demokrasi Pancasila adalah keputusan 
berdasarkan ..... 
a. musyawarah dan mufakat  c. suara tertentu 
b. siapa yang kuat  d. suara mayoritas 
 
22. Perilaku kurang mencerminkan pelaksanaan 
demokrasi di pedesaan adalah pemilihan kepala 
desa .... 
a. dari daerah lain  
b. dilihat dari pengabdiannya 
c. yang dipilih keluarganya  
d. dilihat dari kelebihannya 
 
23. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam 
pemerintahan Indonesia bersumber pada .... 

a. pencampuran kebudayaan asing dan nasional  
b. tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia 
c. peninggalan kaum penjajah  
d. perpaduan demokrasi liberal dan sosial 
 
24. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia 
merupakan pencerminan atau pengamalan 
Pancasila, khususnya sila .... 
a. Ketuhanan YME   
b. Persatuan Indonesia 
c. Persatuan Indonesia 
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan 
 
25. Pemilihan Ketua OSIS yang dilakukan siswa 
melalui pemilihan tanda gambar setiap calon 
merupakan contoh. 
a. demokrasi langsung  
b. demokrasi perwakilan 
c. demokrasi tidak langsung  
d. demokrasi terpimpin 
 
26. Perilaku demokratis yang terikat dalam 
kegiatan musyawarah antara lain .... 
a. mengikuti jalannya musyawarah sampai selesai 
b. kebebasan dalam memperhatikan norma-norma 
c. menghargai semua pendapat yang berbeda  
d. menerima semua pendapat peserta 
musyawarah 
 
27. Tipe kepemimpinan yang menganggap 
kekuasaan dipegang dan dilaksanakan oleh 
seorang pemimpin dengan tidak menghormati 
manusia ialah .... 
a. demokratis   c. moderat  
b. diktator   d. ekstremis 
 
28. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas 
artinya .... 
a. kekuasaan kepala negara tidak dibatasi oleh 
konstitusi 
b. Kepala negara memiliki kekuasaan yang sangat 
luas 
c. kekuasaan kepala negara dibatasi oleh kostitusi 
d. kepala negara tidak tergantung kepada DPR dan 
MPR 
 
29. Salah satu wujud nyata pelaksanaan asas bebas 
dalam pemilu antara lain .... 
a. tidak ada perlakuan istimewa pada kelompok 
tertentu 
b. tidak ada ancaman atau paksaan dalam memilih 
c. tidak melakukan kecurangan dalam setiap 
tahapan pemilu 
d. tidak akan diketahui orang lain dalam melakukan 
pemilihan 
 
30. Peran rakyat dalam negara demokrasi adalah 
..... 
a. menguasai pemerintahan negara 
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b. tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh 
pemerintah 
c. menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada 
pemerintah 
d. ikut serta dalam pemerintahan 
 
31. NKRI menganut sistem demokrasi tidak 
langsung atau perwakilan. Hal tersebut dibuktikan 
dengan ..... 
a. diselenggarakan pemilu 
b. dipilihnya presiden dan wakil presiden oleh 
rakyat 
c. adanya kebebasan warga dalam berpendapat 
d. banyaknya partai politik 
 
32. Agar kebijakan pemerintah dapat 
mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat, maka 
..... 
a. rakyat acuh tak acuh 
b. rakyat turut berpartisipasi dalam menentukan 
kebijakan 
c. masyarakat bersikap masa bodoh 
d. rakyat menyerahkan sepenuhnya pada 
pemerintah 
 
33. Apabila ada peraturan perundang-undangan 
yang kurang mendukung aspirasi rakyat maka 
tindakan yang 
benar adalah .... 
a. menolak dan tidak melaksanakan  
b. menerima dan tidak melaksanakan 
c. mengadakan demonstrasi  
d. mengajukan keberatan lewat jalur yang benar 
 
34. Perbuatan penyelenggaraan negara yang 
melawan hukum dan menguntungkan keluarganya 
atau kroninya 
disebut ...... 
a. pelanggaran hukum   c. kolusi  
b. korupsi    d. nepotisme 
 
35. Perbuatan melawan hukum dengan cara 
memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun 
koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
disebut ..... 
a. korupsi    c. kolusi  
b. nepotisme    d. koorporasi 
 
36. Contoh sikap hidup yang demokratis dapat kita 
lihat dalam .... 
a. menghormati orang yang sedang beribadah  
b. membentuk pengurus OSIS 
c. menghargai orang lain  
d. memperingati hari besar nasional 
 
37. Sikap demokratis sebaiknya dilakukan dalam 
..... 
a. dilingkungan keluarga saja  
b. pelaksanaan belajar di sekolah 
c. diberbagai bidang kehidupan  

d. dilingkungan pemerintahan 
 
38. Hasil keputusan musyawarah hendaknya dapat 
dipertanggung jawabkan, artinya keputusan itu 
secara moral harus sesuai dengan .... 
a. nilai kebenaran dan keadilan  
b. keinginan peserta musyawarah 
c. keputusan harus menguntungkan  
d. kebijaksanaan para pemimpin 
 
39. Faktor yang mendukung maju mundurnya 
negara disebabkan oleh ..... 
a. seluruh warga negara  
b. aparatur pemerintah 
c. pemegang kuasa negara  
d. pejabat pemerintah 
 
40. Dalam musyawarah OSIS ada banyak pendapat 
teman yang sulit dipertemukan untuk itu 
keputusan dapat 
diambil dengan cara .... 
a. mengulangi pemilihan suara  
b. Votting 
c. pemaksaan pendapat pengurus  

d. musyawarah pemimpin rapat 

Essai 

1. Jelaskan kenapa sitem komunis tidak cocok bagi 
negara Indonesia (3) 
2. Sebutkan ciri-ciri negara demokrasi (4) 
3. Buatlah struktur kepemerintahan di Indonesia 
(3) 
4. Jelaskan bagaimana peran masyarakat dalam hal 
pemantauan kinerja pemerintah(3) 
5. Bagaimanakah pentingnya demokrasi bagi 
peningkatan kualitas hidup masyarakat sebuah 
negara! 

 


