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 Dengan memanjatkan doa dan bersyukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA  

akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA “ 

dengan baik, lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal ini karena 

terdorong dari niat kami untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas 

profesi saya sebagai guru yang profesional dan bertanggung jawab.  

Selanjutnya tidak berlebihan dan bahkan sudah seharusnya dalam kesempatan 

ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan, saran, dan pendapat kearah 

penyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA “ ini.  

Dalam rangka turut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan, kami perlu 

menyajikan bahan yang digunakan untuk bahan belajar bagi   siswa. Salah satu usaha 

untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengembangkan soal-soal yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur hasil belajar mengajar dan sekaligus dapat berfungsi 

sebagai pedoman para siswa untuk mengerjakan  soal – soal EVALUASI atau UJI 

KOMPETENSI.   

       Untuk keperluan tersebut, kami memandang perlu menyusun soal-soal dengan 

berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan BNSP, KURIKULUM 

SATUAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 2006, Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan , Kelas VI ( ENAM ).    

       Untuk memudahkan pemanfaatan materi bimbingan belajar  ini, kami sengaja 

menyajikan ringkasan materi  untuk memudahkan siswa untuk  ingatan, pemahaman 

dan penerapan.     Kami berharap buku materi bimbingan belajar  ini bermanfaat bagi 

siswa untuk meningkatkan   kemampuan dalam pemahaman materi yang telah 

diajarkan di sekolah. Kami menunggu saran dan koreksi dari siswa maupun wali murid 

maupun pendidik yang membaca materi bimbingan belajar  ini.  

Terima kasih. 

 

                                                                           KOLEKSI  

                                                                           Mr.BAMBOS 
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Nilai – Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Pancasila 
 
Kompetensi Dasar  
Mendeskripsikan nilai – nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar 
Negara  
 
Indikator  

� Menyebutkan nilai juang dalam proses Perumusan Pancasila  

� Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan 
Pancasila  

� Siswa dapat meneladani nilai juang para tokoh 
 
 

 
 

Lambang Garuda Pancasila memiliki makana sebagai berikut : 

� Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia 

� Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sial dalam 
Pancasila, yaitu :  

� Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

� Rantai melambangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab  

� Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia  

� Kepala Banteng melambangkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 

� Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia   
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� Warna merah putih melambangkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia  

� Merah berarti berani dan putih berarti suci  

� Garis hitam tebal yang melintadng di dalam perisai melambangkan wilayah 
Indonesia dilintasi Garis Khatulistiwa.  

� Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia ( 17 
Agustus 1945 ), yaitu : 

 Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 
 Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8  
 Jumlah bulu di bawah perisai / pangkal ekor berjumlah 19  
 Jumlah buku di leher berjumlah 45   

� Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara 
Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Artinya : berbeda-beda tetapi tetap satu 
jua.  

� Istilah Bhinneka Tunggal Ika pertama kali digunakan oleh Mpu Tantular, 
pujangga kerajaan Majapahit dalam bukunya Sutasoma.   

 

 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar !  
1. Kemerdekaan Indonesia 

merupakan … 
a. Pemberian Jepang  
b. Hal yang tidak disengaja  
c. Hasil perjuangan bangsa 

Indonesia  
d. Hasil perjuangan negara India  

2. Karena pada pada kenyataannya, 
masyarakat Indonesia terdiri dari 
berbagai latar belakang dan 
kepentigan sukuk kebiasaan, dan 
agama yang … 
a. berbeda  
b. sama  
c. dibedakan 
d. benar   

3. Bangsa Indonesia saat dijajah 
bangsa asing …  
a. memiliki kebebasan  
b. tidak memiliki kebebasan  
c. memperoleh banyak 

keuntungan  
d. merasakan kesejahteraan yang 

layak  
4. Selama masa penjajahan, sejarah 

mencatat bahwa Belanda 
berusaha dengan sangat keras 
untuk memperkuat kekuasaannya 
di seluruh pelosok wilayah 
Indonesia. Oleh karena itu … 
a. memiliki kebebasan  
b. tidak memiliki kebebasan  
c. memperoleh banyak 

keuntungan  

d. merasakan kesejahteraan yang 
layak  

5. Perlawanan melawan Kompensi 
Belanda di Maluku dipimpin oleh 
…  
a. rakyat Indonesia mengikuti 

kehendak Belanda 
b. Belanda berusaha memuliakan 

bangsa Indonesia  
c. Bangsa Indonesia merasa 

takut kepada Belanda  
d. Timbul perlawanan rakyat di 

berbagai wilayah Indonesia  
6. Pada abad ke XIX perlawanan 

bangsa Indonesia terhadap 
Belanda selalu gagal, karena …  
a. Belanda memiliki persenjataan 

yang modern  
b. Bala tentara Belanda banyak 

dan kuat  
c. Bangsa Indonesia masih 

terbelakang  
d. Belum adanya persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia  
7. Kesadaran berbangsa dan 

bernegara diawali oleh berdirinya 
…  
a. Sarekat Islam  
b. Gerakan Budi Utomo  
c. Indische Partij  
d. Gerombolan pengacau  

8. Budi Utomo adalah organisasi 
yang bergerak di bidang …   
a. pendidikan dan sosial  
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b. pertanahan dan sosial  
c. sosial dan politik  
d. pendidikan dan ekonomi  

9. Para pemuda menyadari bahwa 
berjuang secara … tidak akan 
mungkin dapat mencapai 
kemerdekaan.  
a. bersama-sama  
b. sungguh-sungguh  

c. terpisah-pisah  
d. diam-diam  

10. Kami, putra dan putri Indonesia , 
mengaku bertumpah darah satu ... 
a. bangsa Indonesia  
b. negara Indonesia  
c. tanah air Indonesia  
d. bahasa Indonesia   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
11. Jumlah bulu pada Garuda 

Pancasila melambangkan …  
12. Sila Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan 
dilambangkan dengan gambar …  

13. Bangsa asing yang pernah 
menajajah Indonesia yang terakhir 
adalah …  

14. Perlawanan terhadap Kompeni 
Belanda yang terjadi di Bali 
dipimpin oleh …  

15. Semua perlawanan bangsa 
Indonesia selalu gagal karena 
perlawanan masih bersifat  …  

16. Lahirnya gerakan Budi Utomo 
pada tanggal 20 Mei 1908 selalu 
diperingati sebagai hari …  

17. Setelah lahirnya Budi Utomo 
bermunculan berbagai organisasi, 
salsh satunya adalah Partai 
Nasional Indonesia di bawah 
pimpinan …  

18. Kebangkitan untuk 
memperjuangkan persatuan 
mencapai titik puncaknya ketika 
diproklamasikannya ..  

19. Kami, putra dan putri Indonesia, 
menjunjung bahasa … bahasa 
Indonesia.  

20. Sifat penjajah adalah jika terdesak 
mengajak damai, jika menang … 

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
21. Apa artinya perisai di tengah pada 

burung Garuda ?  
22. Apakah artinya menjajah yang 

sebenarnya ?  
23. Di mana kamu temukan istilah 

Bhinneka Tunggal Ika dan apa 
artinya ?  

24. Mengapa terjkadi perlawanan 
rakyat diberbagai wilayah dengan 
Belanda ?  

25. Siapakah yang termasuk “ TIGA 
SERANGKAI “  ? 

 

 
Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
26. Sebutkan tokoh-tokoh yang 

mengusulkan dasar negara !  
27. Sebutkan bunyi sila kesatu dalam 

piagam Jakarta !  
28. Apa yang menjadi penyebab 

kegagalan bangsa kita dalam 
mengusir penjajah ?  

29. Kapan dilaksanakan sidang I 
pertama BPUPKI ?  

30. Mengapa Pancasila dalam Piagam 
Jakarta perlu diubah dalam 
Pembukaan UUD 1945 ? 

31. Bagaimana caranya agar kamu 
dapat menerima hasil keputusan 
bersama ? 

32. Bagaimana caramu 
menyelesaikan masalah bersama 
teman-teman ?  

33. Bagaimana caramu agar tercapai 
keptusan bersama ?  

34. Apa yang kamu lakukan bila 
beradu pendapat dengan 
temanmu ?  

35. Apa yang kamu lakukan jika ada 
pendapat temanmu yang berbeda 
?  

36. Kegiatan apa saja yang biasa 
dibahas dalam lingkungan 
masyarakat ?  

37. Siapa saja yang biasa memimpin 
jalannya rapat di lingkunganmu ?  
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38. Bagaimana cara usul yang baik 
saat diadakan rapat ?  

39. Siapa saja yang harus 
menjalankan hasil keputusan rapat 
?    

 

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d depan jawaban 
yang kamu anggap benar !  
40. Sesungguhnya kemerdekaan itu 

hak segala bangsa, oleh karena 
itu penjajahan di atas dunia harus 
…  
a. dibiarkan  
b. dihapuskan  
c. dilindungi  
d. dihormati  

41. Rakyat Indonesia merebut 
kemerdekaan dengan jalan … 
a. mencari hadiah  
b. minta diberi kemerdekaan  
c. minta kemerdekaan 
d. perjuangan rakyat  

42. Guru menjadi pahlawan tanpa 
tanda jasa artinya … 
a. Guru mengabdi tanpa pamrih 
b. Pahlawan yang diberi jasa   
c. Pahlawan yang tak dikenal  
d. Guru mengabi dengan imbalan 

uang   
43. Pancasila tidak cukup hanya kita 

hafalkan, tetapi harus kita … 
a. ingat-ingat  
b. pajang di dinding  
c. amalkan  
d. abadikan   

44. Bangsa Indonesia berjuang tanpa 
pamrih, semata-mata demi 
kepentingan …  
a. para pejuang  
b. para pemimpin  
c. bangsa dan negara  
d. daerahnya  

45. Gambar di bawah ini adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Mr. Moh. Yamin 

d. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
46. Berikut ini adalah termasuk 

pengamalan Pancasila sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa 
adalah …  
a. bergotong royong membuat 

masjid  
b. beribadah dengan khusuk  
c. menghargai hasil karya orang 

lain  
d. menolong teman yang jatuh  

47. Salah satu menfaat mempunyai 
sikap kepahlawanan, yaitu … 
a. agar menjadi orang yang 

hanya memikirkan diri sendiri  
b. tidak peduli kepada orang lain 

yang tidak dikenal  
c. menjadi pemuda yang selalu 

hati-hati dan menunggu 
perintah 

d. agar menjadi orang nyang suka 
menolong    

48. Sikap kepahlawanan yang harus 
dilakukan anak pada gambar di 
bawah ini adalah …  
a. berpura-pura turut bekerja  
b. membantu sesuai kemampuan  
c. menunggui ibu bekerja  
d. bertanya apa yang dikerjakan 

ibu  
49. Perjuangan para pahlawan dalam 

merebut kemerdekaan perlu ...  
a. disanjung  
b. dimengerti  
c. diteladani  
d. diketahui    

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
50. Seorang pelajar belajar dengan 

rajin merupakan salah satu contoh 
pengabdian di bidang … 

51. Menyapu halaman rumah adalah 
contoh pengabdian kepada …  

52. Ketertiban lalu lintas jalan raya 
menjadi tanggung jawab …  

53. Menengok teman yang sedang 
sakit termasuk pengamalan 
Pancsasila, sila …  

54. Perjuangan bangsa Indonesia 
berhasil berkat rahmat …  

55. Kewajiban kita terhadap para 
tokoh bangsa adalah …  

56. Suatu hari adal kegiatan kerja 
bakti di sekolah, maka sikap kita 
sebagai warga sekolah adalah … 

57. Bila melihat kejadian seperti 
gambar di bawah ini kita harus 
berani …  
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58. Anggota masyarakat yang 
memiliki kekayaan berlebih, 
sebaiknya memberikan bantuan 
kepada …  

59. Yang mendapat sebutan Bapak 
Koperasi Indonesia adalah …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
60. Sebutkan tiga sikap pahlawan 

yang harus kita teladani ! 
61. Apakah yang diharapkan olehpara 

pejuang pada masa penjajahan ? 
62. Sebutkan tiga contoh 

pengorgbanan yang dapat kamu 
lakukan ?  

63. Sebagai generasi muda dituntut 
untuk membekali diri dengan imtak 
dengan iptek . Apakah yang 
dimaksud dengan imtak dan iptek 
?  

64. Tunjukkan tiga cara peran serta 
siswa dalam masa pembangunan !    

 
 
 

 
Meneladani Nilai-Nilai Juang Para Tokoh yang Berperan Dalam Proses Perumusan 
Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari  
 
 

 
Meneladani nilai-niai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari  
 
Indikator  
� Beribadah, bersikap sesuai dengan agama yang dianutnya  
� Mengikuti jejak para pendiri bangsa Indonesia  
� Memiliki rasa setiakawan, senasib, sepenanggungan  
� Mempertahankan dan membela kebenaran  
� Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konskewen 
 
 

 
� BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Radjiman 

Widyodiningrat.  
� Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan paa tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 

1945, membahas tentang usaha-usaha untuk merumuskan dasar negara bagi 
negara Indonesia merdeka. Gagasan tentang dasar negara disampaikan oleh Ir. 
Soekarno , Mr. Mohammad Yamin, dan Dr. Soepomo.  

� Pemberian nama Pancasila adalah Ir. Soekarno.  
� Tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. 
� Panitia Sembilan menghasilkan rumusan tentang tujuan pembentukan Indonesia 

merdeka.  
� Rumusan dasar Indonesia merdeka oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Jakarta 

Charter ( Piagam Jakarta ).  
� Tanggal 10 Juli 1945 BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang 

Dasar yang diketuai oleh Ir. Soerkarno. 
� Pada tanggal 11 Juli 1945 rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 

dengan suara bulat menyetujui isi Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 yang diambil dari Piagam Jakarta.  

� Pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Jepang mengganti 
dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ).  

� Bangsa Indonesia selalu mementingkan musyawarah dan mufakat untuk 
menghasilkan keputusan.  
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� Para tokoh pendiri negara kota senantiasa mendahulukan kepentingan negara 
dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.  

� Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui sidang 
BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI.   

� Pancasila merupakan hasil kompromi di antara para bapak pendiri bangsa 
Indonesia.  

� Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) diresmikan 
pada tanggal 28 Mei 1945. Dalam bahasa Jepang, badan ini disebut sebagai 
Dokuritsu Junbi Inkai.  

� Tiga tokoh yang memaparkan dasar-dasar negara dalam sidasng BPUPKI 
pertama adalah Ir. Soerkarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Prof. Soepomo. 

� Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) dibentuk pada tanggal 7 
Agustus 1945.  

� Perubahan kalimat dalam sila pertama Piagam Jakarta merupakan bukti bahwa 
para pendiri bangsa ini lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa 
dari pada kepentingan kelompok atau golongan.   

 
 
 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
65. Tokoh yang mengusulkan nama 

Pancasila sebagai lima dasar 
negara adalah …  
a. Mr. Ahmad Soebarjo  
b. Ir. Soekarno  
c. Prof. Dr. Supomo  
d. Mr. Muhammad Yamin  

66. Ketua Panitia Sembilan adalah … 
a. Ir. Soekarno  
b. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Mr. AA. Maramis  

67. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 
…  
a. 7 Agustus 1945  
b. 14 Agustus 1945  
c. 17 Agustus 1945  
d. 18 Agustus 1945  

68. Rumusan dasar negara Indonesia 
merdeka oleh Mr. Moh. Yamin 
diberi nama Jakarta Charter atau 
…  
a. Panitia Sembilan  
b. BPUPKI  
c. PPKI  
d. Piagam Jakarta  

69. Berdirinya Budi Utomo diperingati 
sebagai hari …  
a. Pahlawan  
b. Kesaktian Pancasila  
c. Kebangkitan Nasional  
d. Pendidikan Nasional  

70. Jakarta Charteer atau Piagam 
Jakarta dirumuskan oleh …  

a. seluruh anggota BPUPKI  
b. Panitia Sembilan 
c. Tokoh kemerdekaan  
d. Seluruh anggota PPKI   

71. Proses perumusan Pancasila telah 
memberikan pelajaran kepada kita 
betapa pentingnya …  
a. kakayaan bangsa Indonesia  
b. persatuan dan kesatuan 

bangsa  
c. tokoh-tokoh bangsa  
d. kemakmuran bangsa  

72. Bangsa Indonesia selalu 
mementingkan musyawarah  dan 
mufakat untuk …  
a. mengetahui perbedaan 

pendapat  
b. menanggulangi bila terjadi 

perselisihan pendapat  
c. mengetahui kepentingan 

bangsa dan negara  
d. menghasilkan keputusan  

73. Pada tanggal 7 Agustus 1945, 
BPUPKI dibubarkan oleh …  
a. pemerintah Belanda  
b. pemerintah Indonesia  
c. Ir. Soekarno  
d. Pemerintah kedudukan Jepang  

74. Beberapa tokoh keberatan dengan 
adanya isi Rancangan 
Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 pada alinea ke empat 
tentang … 
a. Dasar Negara  
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b. Haluan Negara  
c. Tujuan negara  

d. Kemerdekaan   
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
75. Rantai pada perisaai 

melambangkan sila …  
76. Undang-undang Dasar 1945 

disahkan pada tanggal … 
77. Garis hitam tebal yang melintang 

di dalam perisai melambangkan …  
78. Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia dibentuk tanggal …  

79. Proses perumusan Pancasila 
sebagai dasar negara dilakukan 
melalui sidang …  

80. Setiap orang memiliki kepribadian 
dan kepentingan …  

81. Tiap peserta musyawarah 
mengemukakan pendapatnya dan 
mendengarkan pendapast …  

82. Sebagai proklamator bangsa 
Indonesia ialah …  

83. Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia ( PPKI ) dibentuk pada 
tanggal 7 Agustus 1945, dalam 
bahasa Jepang badan ini disebut 
sebagai …  

84. Pada tahun 1942 Abdul Wahid 
Hasyim terpilih menjadi ketua 
Pengurus Besar …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
85. Kapan lahirnya Rumusan dasar 

negara yang kemudian diberi 
nama Pancasila ?  

86. Siapa sajakah yang termasuk 
dalam Panitia Sembilan ?  

87. Mengapa Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yang diambil 
dari Piagam Jakarta harus ada 
perubahan ?  

88. Kepan rumusan Pancasila yang 
digunakan sampai sekarang ini 
disahkan ?  

89. Mengapa Bung Karno dan Bung 
Hatta dikenal sebagai proklamator 
bangsa Indonesia?  

 

 
Bangkit Prestasi 2008/2009 halaman 19 
 
90. Apa manfaat ronda malam bagi 

masyarakat ?  
91. Apa yang harus kamu lakukan 

agar cita-citamu berhasil ?  
92. Apa yang kamu lakukan jika 

menghadapi masalah bersama ?  

93. Sebutkan 3 perilaku yang dapat 
kamu teladani dari para pejuang 
perumus Pancasila ?  

94. Sebutkan contoh penerapan nilai 
juang tokoh Perumus Pancasila 
yang dapat kamu terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari ?  

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar !  
95. Jepang membentuk BPUPKI untuk 

memantapkan kepercayaan 
Bangsa Indonesia akan … 
a. kekuatan Jepang  
b. kepemimpinan Jepang  

terhadap Asia  
c. ketulusan Janji Jepang 
d. kemunduran Jepang  

96. Pada saat itu Jepang terjepit oleh 
tentara …  
a. Cina  
b. Sekutu  

c. Indonesia  
d. Uni Soviet  

97. BPUPKI diketuai oleh … 
a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
b. Ir. Soekarno  
c. Mr. A.G. Pringgodigdo  
d. Toyoiko Masuda  

98. Sidang pertama BPUPKI 
dilaksanakan pada …  
a. 2 Mei – 29 Mei 1945  
b. 29 Mei – 1 Juni 1945  
c. 1 Juni – 10 Juni 1945  
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d. 10 Juli – 16 Juli 1945  
99. Pada sidang BPUPKI II tentang …  

a. Pancasila  
b. Tindak lanjut sedang 

berikutnya  
c. Detik-detik Proklamasi  
d. Rencana Undang-Undang 

Dasar Indonesia  
100. Untuk membahas Rencana 

Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia dibentuklah Panitia 
Perancang Undang-Undangyang 
diketuai oleh … 
a. Ir. Soerkarno  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Mr. Moh. Yamin  
d. Dr. Radjiman  

101. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 
…  
a. 1 Juni 1945  
b. 10 Juli 1945  
c. 14 Juli 1945  

d. 7 Juli 1945  
102. Janji Jepang untuk memberi 

kemerdekaan Indonsia disebut …  
a. Janji Januari  
b. Janki September  
c. Janji Oktober  
d. Janji Desember  

103. BPUPKI oleh Jepang dan diganti 
…  
a. Romusha  
b. Nagasaki  
c. PPKI  
d. PETA  

104. Pada tanggal 6 Agustus 1945 
salah satu kita di Jepang di bom 
atom oleh Amerika, yaitu kota …  
a. Hirosima  
b. Nagasaki  
c. Hondo  
d. Tokyo 

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
105. Perlawanan PETA dapat 

digagalkan Jepang, namun 
perlawanan PETA berhasil 
mengobarkan semangat …  

106. Terdesaknya Jepang di medan 
perang dengan Sekutu 
menyebabkan semakin gencarnya  
Jepang mendekati dan merayu 
bangsa Indonesia.Hal itu 
dilakukan agar bangsa Indonesia 
mau … 

107. Dasar negara yang diusulkan 
olehpara tokoh kita, kemudia 
dibahas secara bersama oleh 
Panitia … 

108. Rumusan tentang dasar negara 
tersebut kemudian dinamakan …  

109. Upacara pengibaran bendera 
Hinomaru dan bendera Merah 
Putih telah membangkitkan 
semangat para anggota dalam 
usahanya mempersiapkan … 

110. Diucapkannya pidato yang 
pertama tentang Pancasila dalam 
suatu rapat di gedung BPUPKI 
pada tanggal …  

111. PPKI bertugas melanjutkan 
pekerjaan BPUPKI dan 
mempersiapkan segala yang 
diperlukan kearena akan diadakan 
pemindahan kekuasaan dari … 
kepada …  

112. Pada bulan … tahun … 
Pemerintah Jepang 
mengumumkan bahwa Indonesia 
akan diberi kemerdekaan di 
kemudian hari.  

113. Panitia Sembilan menyusun azas 
dan tujuan Indonesia merdeka, 
yang tercantum dalam piagam …  

114. Sebagai wakil PPKI ialah …  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
115. Peristiwa apakah yang 

menyebabkan Jepang menyerah 
kepada Sekutu ?  

116. Sebutkan propaganda yang 
dilakukan Jepang untuk menarik 
simpati rakyat Indonesia ! 

117. Bagaimana keadaan rakyat 
Indonesia ketika sedang dijajah 
Jepang ? 

118. Kapan BPUPKI dibentuk, dan apa 
yang dibahas pada sidang I dan II 
?  

119. Apakah tugas PPKI ?  
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Perbaikan dan Pengayaan  
120. Bagaimana bunyi rumusan 

Pancasila yang diusulkan oleh Ir. 
Soekarno ?  

121. Kapan lahirnya Pancasila secara 
resmi ?  

122. Mengapa bangsa Jepang berjanji 
memberikan kemerdekaan kepada 
Indonesia ? 

123. Apakah maksud Jenderal Reauchi 
memanggil Soekarno, Hatta, dan 
Radjiman untuk datang di Dalath ( 
Vietnam ) ? 

124. Apakah nama lain dari Dokuritzu 
Zundi Inkai ?  

 

  
A.  Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap paling benar ! 
125. asil pari Panitia Sembilan disebut 

…  
a. Dasar Negara  
b. Pancasila  
c. Piagam Jakarta  
d. Undang-Undang  

126. Jepang segera membntuk 
BPUPKI karena … 
a. Untuk mengambil simpati 

rakyat Indonesia  
b. Terlanjur berjanji dengan 

rakyat Indonesia  
c. Indonesia sudah memiliki 

tokoh-tokoh yang pandai  
d. Tekad bangsa Indonesia 

sangat kuat untuk merdeka   
127. Kekalahan Jepang dalam perang 

Asia Timur Raya sudah diambang 
pintu karena … 
a. Pengeboman dalam setiap 

penyerangan  
b. Jepang terlalu ambiisi untuk 

memperluas jajahan  
c. Jepang tidak mendapat 

dukungan dari negera jajahan  
d. Sekutu menyerang kantong-

kantong yang diduduki Jepang   
128. Sidang pertama BPUPKI untuk 

membicarakan … 
a. Dasar Negara  
b. Persiapan Kemerdekaan  
c. Lambang Negara  
d. Tujuan Negara   

129. Tugas utama PPKI adalah …  
a. mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 
ketatanegaraan  

b. menyusun undang-undang 
Dasar Negara Indonesia  

c. menyusun naskah proklamasi  
d. memproklamasikan negara 

Indonesia dari belenggu 
penjajah  

130. Salah satu perumus Dasar Negera 
yang menyampaikan Gagasan 
Dasar Negara diberi nama 
Pancasila adalah …  
a. Moh. Yamin  
b. Prof. Dr. Soepomo  
c. Ir. Soekarno  
d. Radjiman Widyodiningrat  

131. Berikut ini merupakah tokoh  
Panitia Sembilan, keculai …  
a. Ir. Soekarno  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Ki Hajar Dewantoro  
d. Mr. A. A. Maramis  

132. Tanggal 1 Juni seharusnya kita 
peringati sebagai hari …  
a. Disyahkannya UUD 1945  
b. Lahirnya Pancasila  
c. Kesaktian Pancasila  
d. Disyahkan Dasar Negara 

Indonesia  
133. Tanggal 28 Mei Jepang 

membentuk BPUPKI yang diketuai 
oleh …  
a. Dr. Radjiman Wedyodiningrat  
b. Ir. Soekarno  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Ki Hajar Dewantoro  

134. Yang menjadi Ketua Panitia 
Perancang Undang-Undang Dasar 
adalah …  
a. Drs. Moh. Hatta  
b. Ir. Soekarno  
c. Mr. Moh. Yamin 
d. Abikusno  

135. Jepang segera membubarkan 
BPUPKI karena … 
a. BPUPKI telah menyelesaikan 

tugas-tugasnya  
b. Tidak bermanfaat bagi Jepang 

dan Indonesia  
c. Menentang kebijakan Jepang 

di Asia  
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d. Bukan menyelidiki 
kemerdekaan melainkan sudah 
mematangkan proklamasi   

136. Pelantikan PPKI dilakukan di …  
a. Dalat Vietnam  
b. Jakarta  
c. Jepang 
d. Thailand  

137. Lahirnya Budi Utomo diperingati 
sebagai hari …  
a. Pahlawan  
b. Kesaktian Pancasila  
c. Pendidikan Nasional  
d. Kebangkita Nasional 

138. Perilaku rakyat Indonesia dalam 
kehidupan sehari-hari harus 
berpedoman pada Pancasila 
karena Pancasila sebagai …  
a. lambang negara  
b. semboyan bangsa  
c. pedoman hidup bangsa  
d. kepribadian bangsa  

139. Perbedaan Rumusan Pancasila 
dan Piagam Jakarta dengan yang 
disyahkan sampai saat ini terdapat 
pada sila … 
a. pertama  
b. kedua  
c. ketiga  
d. keempat  

140. Perumusan Pancasila yang 
dipakai dan disyahkan sampai 
saat ini adalah yang tercantum 
dalam …  
a. Pidato Ir. Soekarno  
b. Pembukaan UUD 1945  
c. Dekrit Presiden  
d. Piagam Jakarta  

141. Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia dibentuk pada tanggal 
…  
a. 1 Juni 1945  
b. 15 Juni 1945  
c. 2 Maret 1945  
d. 1 Maret 1945  

142. Kemerdekaan merupakan hask 
asasi setiap …  
a. bangsa  
b. presiden  
c. kepala negara  
d. anggota PBB  

143. Piagam Jakarta dirumuskan oleh 
…  
a. seluruh anggota BPUPKI  
b. seluruh anggota PPKI  
c. Panitia Sembilan  
d. Tokoh kemerdekaan  

144. Rumusan Dasar Negara yang 
hampir sama dengan yang ada 
pada pembukaan UUD 1945 
adalah rumusan dari …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin   
c. Prof. Dr. Soepomo  
d. Mr. Ahmad Subarjo  

145. Di bawah ini adalah nama-nama 
tokoh yang mengemukakan 
pendapatnya tentang Dasar 
Negara, kecuali …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin  
c. Prof. Dr. Soepomo  
d. Mr. A.A. Maramis  

146. Kegagalan perlawanan fisik 
terhadap penjajah disebabkan 
kurangnya … 
a. perlengkapan dan bekal  
b. keberanian dan semangat  
c. senjata dan amunisi  
d. persatuan dan kesatuan   

147. Alinea pertama Pembukaan UUD 
1945 menyatakan bahwa 
sesungguhnya kemerdekaan itu 
adalah hak … 
a. bangsa maju  
b. segala bangsa  
c. bangsa terjajah  
d. bangsa berkembang  

148. Perilaku yang merupakan 
penerapan nilai juang dalam 
memikirkan kepentingan bersama 
adalah …  
a. gotong royong memperbaiki 

jalan  
b. tolong menolong dalam 

memasak  
c. kerja sama mengerjakan PR  
d. gotong royong mengerjakan 

tugas guru  
149. Sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab mengandung nilai …  
a. perbedaan pendapat  
b. berbuat adil  
c. tingkat sederajat  
d. persamaan derajat  

150. PPKI mengesahkan UUD 1945  
sebagai konstitusi Republik 
Indonesia pada tanggal …  
a. 19 Agustus 1945  
b. 18 Agustus 1945  
c. 17 Agustus 1945  
d. 16 Agustus 1945  

151. Yang merupakan semangat dan 
nilai juang dalam proses 
perumusan Pancasila, kecuali … 
a. kebangsaan  
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b. memenuhi hak dan kewajiban  
c. mendahulukan kepentingan 

umum dari pada pribadi / 
golongan  

d. sikap persatuan dan kesatuan   
152. Piagam Jakarta disusun oleh 

Panitia Sembilan pada tanggal …  
a. 18 Agustus 1945  
b. 2 Mei 1945  
c. 22 Juni 1945  
d. 2 Juli 1945  

153. Pancasila sebagai Dasar Negara 
yang diusulkan oleh Ir. Soekarno 
dapat diterima karena …  
a. Ir. Soekarno seorang pemimpin 

bangsa  

b. Sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia  

c. Ir. Soekarno sebagai calon 
Presiden  

d. Sesuai dengan kehendak para 
pemimpin bangsa  

154. Urutan sila-sila dari Pancasila 
sesuai dengan …  
a. Ketetapan sidang PPKI  
b. Aline ke – 4 Pembukaan UUD 

1945  
c. Usulan sidang BPUPKI  
d. Usulan Ir. Soekarno  

 

B.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
155. Semboyan bangsa Indonesia 

adalah Bhinneka Tunggal Ika yang 
berarti …  

156. Bermusyawarah untuk mencapai 
mufakat merupakan pengamalan 
Pancasila sila … 

157. Kepala Banteng pada lambang 
negara merupakan simbol sila …  

158. Jumlah bulu pada sayap Garuda 
Pancasila melambangkan …  

159. Rumusah Dasar Negara yang 
Otentik terdapat pada …  

160. Pancasila lahir dari tatanan nilai – 
nilai … bangsa Indonesia.  

161. Pelantikan BPUPKI dihadiri 
pejabat Jepang yaitu …  

162. Sidang BPUPKI pada tanggal 22 
Juni 1945 membentuk …  

163. Tokoh yang tidak mau menjadi 
anggota BPUPKI maupun PPKI, 
karena tidfak mau bekerja sama 

dengan Jepang, dan melakjkan 
gerakan di bawah tanah ialah …  

164. Panitia Pembela Tanah Air 
diketuai oleh …  

165. Bagian dari Dasar Negara dalam 
Piagam Jakarta yang dihilangkan 
adalah …  

166. Para  tokoh perumus dasar negara 
mengambil keputusan melalui …  

167. PPKI dilantik 9 Agustus 1945 
namun baru dapat bekerja tanggal 
18 Agustus 1945 karena …  

168. Dalam rapat pleno tanggal 14 
Agustus 1945, Ir. Soekarno 
melaporkan bahwa Undang-
Undang Dasar terdiri dari … dan 
…  

169. Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar sepakat bahwa 
pembukaan Undang-Undang 
Dasar diambil dari …        

 

C.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
170. Mengapa Pancasila dikatakan 

sebagai budaya bangsa 
Indonesiaf ?  

171. Jelaskan penanan Pancasila 
dalam kehidupan masyarakat !  

172. Mengapa Bangsa Indonesai yang 
mayoritas beragama Islam melalui 
wakil-wakilnya di PPKI telah 
bersedia melakukan perubahan 

terhadap piagam Jakarta, 
khususnya sila pertama ?  

173. Jelaskan perbedaan dan 
persamaan dasar negera yang 
terdapat dalam Piagam Jakarta 
dan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 !  

174. Bagaimana bunyi rumusan Dasar 
Negara yang autentik ?  
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A.  Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap paling benar !
175. Tokoh Perumus Pancasila yang 

memiliki keahlian di bidang hukum 
tata negara adalah …  
a. Mr. Moh. Yamin  
b. Prof. Dr. Soetomo  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Abdul Wahid Hasyim 

176. Drs. Moh. Hatta mengundurkan 
diri sebagai wakil presiden pada 
tahun …  
a. 1945  
b. 1956  
c. 1969  
d. 1980  

177. Perencanaan Pembangunan 
Masyarakat yang matang 
dihasilkan melalui proses … 
a. gotong royong  
b. kekeluargaan  
c. bertanya dengan para 

pemimpin  
d. musyawarah mufakat  

178. Drs. Moh. Hatta bersama rekan-
rekannya berusaha mengubah 
rumusan sila 1 Pancasila karena 
… 
a. menjaga hubungan baik 

dengan tokoh-tokoh dari 
agama lain  

b. mendapat tekanan dari 
Soekarno  

c. mendapat pengakuan dari 
dunia luar  

d. untuk mempertahankan 
persatuan dan kesatuan 
bangsa   

179. Strategi perlawanan fisik 
kemudian diubah dengan cara 
menyadarkan bangsa Indonesia 
akan …  
a. pentinganya perjuangan   
b. pentinganya bernegara  
c. pentinganya perlawanan  
d. pertingnya peperanan  

180. Perumusan Pancasila yang 
dipakai dan disyahkan sampai 
saat ini adalah yang tercantum 
dalam … 
a. Piagam Jakarta  
b. Pidato Ir. Soekarno  
c. Pembukaan UUD 1945  
d. Dekrit Presiden  

181. Kegagalan perlawanan fisik 
trhadap penjajah disebabkan 
karenanya kurangnya …  
a. senjata  
b. perlengkapan perang  
c. persatuan dan kesatuan  
d. semangat dan keberanian  

182. Perbedaan rumusan Pancasila 
dan Piagam Jakarta yang 
disyahkan sampai saat ini terdapat 
pada sila …  
a. pertama  
b. kedua  
c. ketiga  
d. kelima  

183. Sikap yang sesuai dengan sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa 
adalah …  
a. menghargai orang lain  
b. menghargai martabat sesama 

manusia  
c. menghormati hak orang lain  
d. menghormati sesama pemeluk 

agama  
184. Perilaku warga negara dalam 

hidup sehari-hari harus 
berpedoman kepada Pancasila, 
karena Pancasila merupakan … 
a. lambang negara  
b. semboyan bangsa  
c. pedoman hidup bangsa  
d. kepribadian bangsa   

185. Suka membantu orang yang 
kesusahan sesuai dengan 
pengamalan Pancasila sila …  
a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
b. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab  
c. Persatuan Indonesia  
d. Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia   
186. BPUPKI dibubarkan secara 

sepihak oleh …  
a. Jepang  
b. Inggris  
c. Portugis  
d. Belanda  

187. Dalam susunan Pengurus BPUPKI 
Ichibangase menjabat sebagai … 
a. Ketua  
b. Ketua Muda  
c. Wakil Ketua  
d. Bendahara  
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188. Berikut ini yang bukan anggota 
Panitia Sembilan adalah …  
a. A.A. Maramis  
b. Mr. Moh. Yamin  
c. H. Agus Salim  

189. Sidang BPUPKI yang pertama 
dipimpin oleh …  
a. H. Agus Salim  
b. Ir. Soekarno  
c. Dr. Radjiman Wedyodiningrat  

190. Proses perumusan Pancasila 
diawali saat sidang …  
a. MPR  
b. KNIP  
c. BPUPKI  
d. PPKI  

191. Sikap kita terhadap pendapat 
orang lain adalah …  
a. acuh tak acuh  
b. menghargai dan menghormati  
c. tidak menghiraukan  
d. membiarkan sama  

192. Pembahasan untuk menyatukan 
pendapat dalam menyelesaikan 
masalah bersama disebut …  
a. rapat bersama  
b. tukar pendapat  
c. musyawarah  
d. berbincang-bincang  

193. Isi pembicaraan dalam 
musyawarah harus 
mengutamakan …  
a. golongan  
b. pemimpin 
c. pribadi  
d. bersama  

194. Sebuah keputusan dalam rapat 
lahir dari …  
a. adanya kata mufakat  
b. paksaan pihak pemimpin  
c. usul yang disampaikan oleh 

peserta rapat  
d. pendapat yang mengutamakan 

kepentingan bersama  
195. Setiap orang dapat membiasakan 

diri untuk berjiwa besar apabila …  
a. mengetahui kekuarangan 

orang lain  
b. sering bermain dengan kawan-

kawan  
c. cemas dalam setiap kegiatan  
d. mau memperbailki 

kesalahannya  
196. Bangsa Indonesia mempunyai 

kebudayaan Naisonal yang 
bersumber dari …  
a. berbagai kebudayaan daerah  
b. satu kebudayaan daerah  
c. suku bangsa mayoritas  

d. suku bangsa minoritas  
197. Tokoh dalam peristiwa 10 

Nopember adalah …  
a. Moh. Hatta  
b. Bung Tomo  
c. Dr. Kariyadi  
d. Kol. Isdiman  

198. Sebagai pelajar dapat 
membuktikan cinta kepada tanah 
air dan bangsa dengan jalan … 
a. berjuang memerangi 

kemiskinan  
b. bekerja keras  
c. berjuang mengusir penjajah  
d. belajar dengan tekun dan rajin  

199. Wakil Indonesia yang meneruma 
kedaulatan Indonesia dari Belanda 
adalah … 
a. Ali Sastroamijoyo  
b. Sri Sultan Hamengku Buwono 

IX  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Moh. Roem  

200. Untuk memperkokoh persatuan 
dan kesatuan kita harus 
menghormati budaya daerah lain 
dengan cara …  
a. mempelajari dan menyaksikan 

budaya daerah lain  
b. mengembangkan rasa 

kesetiakawanan  
c. membandingkan budaya 

daerah lain  
d. melihat budaya daerah lain  

201. Di bawah ini yang bukan 
merupakan semangat dan nilai 
juang dalam Proses Perumusan 
Pancasila adalah …  
a. mendahulukan kepentingan 

umum  
b. sikap persatuan dan kesatuan  
c. keberagaman  
d. memenuhi hak  

202. Hak asasi manusia merupakan 
anugerah dari …  
a. umat manusia  
b. Tuhan Yang Maha Esa  
c. Pemerintah  
d. Negara  

203. Tokoh yang mengemukakan usul 
Dasar Negera sehari setelah Mr. 
Moh. Yamin adalah …  
a. Saroso  
b. Ir. Soekarno  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Soepomo  

204. Bhinneka Tunggal Ika merupakan 
… bangsa Indonesia.  
a. Semboyan  
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b. Pedoman  
c. Lambang  

d. Dasar  
 

B.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
205. Pandangan hidup bangsa 

Indonesia adalah …  
206. Bangsa yang besar adalah bangsa 

yang mau menghargai jasa … 
207. Sebelum MPR dan DPR 

terbentuk, Presiden dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu 
oleh …  

208. Bagian Dasar Negera dalam 
Piagam Jakarta yang dihilangkan 
adlalah …  

209. Penulisan naskah proklamasi 
bertempat di kediaman …  

210. Golongan muda yang 
mengusulkan agar teks proklamasi 
ditanda tangani oleh Seokarno 
Hatta atas nama bangsa 
Indonesia adalah …  

211. Panitia kecil berhasil menyusun 
Piagam Jakarta pada tanggal …  

212. Tokoh yang mengusulkan 
Rumusan Dasar Negara pada 
tanggal 31 Mei 1945 adalah …  

213. Rumusan bunyi Pancasila yang 
dipakai sekarang, sesuai dengan 
yang terdapat pada …  

 

C.  Jawablah pertanyaan di bawah ini denan benar !  
214. Sebutkan cara mengharga jasa 

para tokoh perumus Dasar Negara 
! 

215. Bagaimana bunyi rumusan dasar 
negara yang autentik ?  

216. Sebutkan panitia yang dibentuk 
pada sidang BPUPKI yang kedua !  

217. Pembenahan apakah yang 
dilakukan oleh Ir. Seokarno, Drs. 

Moh. Hatta, Ki Bagus Hadi 
kusuma, KH. Wahid Hasyim 
terhadap pembukaan UUD 19454 
sebelum sidang PPKI ?  

218. Sebutkan tokoh-tokoh yang 
berperan dalam perumusan dasar 
negara !        

 

 
 

 
Pemilu dan Pilkada 
 
Kompetensi Dasar  
Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada  
 
Indikator  
� Menjelaskan pengertian demokrasi  
� Menjelaskan tentang Pemilihan Umum  
� Menjelaskan tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 
Rangkuman Materi  
 

� Pemilihan Umum ( Pemilu ) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).  

� Pemilu adalah sarana memilih Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan 
Perwakilan Daerah ( DPD ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), serta 
Presiden dan Wakil Presiden.  

� Pemilu di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

� Pemilu diatur dalam pasal 22 UUD 1945. 

� Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

� Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.  

� Menurut UU No. 23 Tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
secara langsung oleh rakyat.  

� Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakanoleh Komisi Pemilihan 
Umum ( KPU ).  
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� Demokrasi adalah pemilihan rakyat, maksudnya pemerintah dari rakyat, oleh 
rakyat dan untuk rakyat.  
� Demokrasi yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Demokrasi Pancasila.  
� Demokrasi Pancasila berarti :  

� Demokrasi yang diliputi dan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa  

� Demokrasi yang diliputi dan dijiwai Kemanusiaan yang adil dan beradab   

� Demokrasi yang diliputi dan dijiwai Persatuan Indonesia dan   

� Demokrasi yang diliputi dan dijiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia   

� Mereka yang berhak memilih dalam Pemilihan Umum adalah minimal berumur 17 
tahun ke atas pada saat pemungutan berlangsung atau sudah / pernah menikah.  

� Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah 
provinsi dan kabupaten / kota.  

� Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam undang-undang 
nomor 32 tahun 2004.  

� Penyelenggara Pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD .  
 

  
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
219. Pemilih datang sendiri di tempat 

pemilihan umum berarti orang 
tersebut telah melaksanakan azas 
pemilu … 
a. langsung  
b. umum  
c. bebas  
d. rahasia   

220. Pemilu memberikan kesempatan 
bagi rakyat untuk …  
a. memilih wakil-wakil rakyat  
b. menentukan pimpinan  
c. menentukan APBN  
d. mengadakan pertemuan  

221. Indonesia telah mengadakan 
pemiliu sebanyak … kali. 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 

222. Pemilu dilakukan dua kali yang 
pertama adalah …  
a. memilih Presiden dan Wakil 

Presiden  
b. memilih anggota DPR RI dan 

Presiden  
c. memilih anggota DPR RI, DPD 

dan DPRD  
d. memilih anggota DPR RI dan 

DPRD  
223. Persyaratan calon presiden dan 

wakil presiden adalah sekurang-
kurangnya berumur … 
a. 25 tahun  
b. 35 tahun 

c. 40 tahun  
d. 45 tahun   

224. Jika seseorasng ingin menjadi 
anggota DPD dimana penduduk 
dari wilayah provinsinya berjumlah 
1 juta orang makan calon DPD 
tersebut harus didukung sekurang-
kurangnya … orang pemilih. 
a. 500  
b. 800  
c. 1.000  
d. 1.200   

225. Pemilu pertama di era reformasi 
berlangsung pada tahun …  
a. 1955 
b. 1971  
c. 1999  
d. 2004 

226. Peserta pemilu untuk memilih 
anggota DPR dan DPRD adalah 
…  
a. Partai Politik   
b. LSM  
c. Organisasi masa  
d. Perseorangan  

227. Pemilu melaksanakan kampanye 
dengan cara mengerahkan massa 
sebanyak-banyaknya untuk 
menunjukkan bahwa partainya … 
a. memiliki banyak kader dan 

simpatisan  
b. pasti menang  
c. tidak perlu didukung  
d. memerlukan dukungan   



Materi Bimbingan Belajar SAFIRA Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Enam 20

228. Penyelenggara pemungutan suara 
di Tempat Pemungutan Suara 
adalah … 
a. PPK  

b. KPPS  
c. PPS  
d. KPU   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
229. Dalam Pemilu tahun 1999 yang 

meraih suara terbanyak adalah 
partai …  

230. Pemilu memberikan kesempatan 
bagi rakyat untuk memliki wakil-
wakil rakyat  pusat dan daerah. 
Para wakil rakyat ini akan mengiri 
kursi di … 

231. Pemilu diatru dalam pasal …  
232. Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD, 

dan Presiden dan Wakil Presiden 
diselenggarakan oleh Lembaga …  

233. Pemilihan Presiden dan wakil 
presiden secara langsung oleh 
rakyat adalah pemilu tahun …  

234. Peserta pemilu adalah partai 
politik dan juga …  

235. Presiden Indonesia yang kedua 
adalah …  

236. Pasangan calon peserta pemilu 
presiden dan wakil presiden 
diusulkan oleh …  

237. Salah satu wewenang KPU adalah 
menetapkan tata cara 
pelaksanaan pemilu presiden dan 
wakil presiden sesuai dengan 
tahapan yang diatur dalam …  

238. Anggoa Dewan Perwakilan 
Daerah mewakili daerah …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
239. Apakah pemilihan umum ? 
240. Apakah tujuan diadakan pemilu ?  
241. Pemilu tahun 2004 ada dua 

tahapan. Jelaskan !  

242. Jelaskan persyaratan warga 
negara untuk mendapatkan hak 
memilih !  

243. Sebutkan daftar Presiden Republik 
Indonesia samapi saat ini !  

 

Perbaikan / Pengayaan  
244. Berapa kali selama pemerintahan 

Orde Baru menyelenggarakan 
pemilu, sebutkan !  

245. Apakah tujuan negara ?  
246. Sebutkan partai politik peserta 

pemilu tahun 1982 !  
247. Kapan lahirnya bangsa Indonesia 

sebagai Negara yang berdaulat, 

Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ?  

248. Jelaskan yang dimaksud 
Pemilihan Kepala Daerah ( 
Pilkada ) !  

 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
249. Demokrasi digunakan Indonesia 

sampai saat ini adalah demokrasi 
…  
a. liberal  
b. terpimpin  
c. Pancasila  
d. Rakyat  

250. Melaksanakan pemilu atau pilkada 
berarti telah melaksanakan 
pengamalan Pancasila ... 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa  
b. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab  
c. Persatuan Indonesia  

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan  

251. Pada pemilu sebelum tahun 2004, 
presiden dipilih oleh …  
a. MPR  
b. DPR  
c. Rakyat secara langsung  
d. DPD  

252. Pemilu itu penting, sebab melalui 
pemilu …  
a. Kekuasaan bisa seumur hidup  
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b. Pergantigan kekuasaan dapat 
dilakukan secara teratur dan 
damai  

c. Masa bakti kekuasaan dua 
periode  

d. Pergantian kekuasaan tidak 
perlu diadakan  

253. Pemilihan umum yang berkualitas 
sangat dibutuhkan oleh …  
a. pemerintah  
b. lembaga perwakilan rakyat  
c. warga negara  
d. pemerintah, lembaga 

perwakilan rakyat, dan warga 
negara  

254. Dalam mengelola pemerintahan 
ditingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten, penggunaan 
demokrasi perwakilan adalah hal 
yang …  
a. tidak bisa dihindari 
b. biasa  
c. bisa ditinggalkan  
d. berlebihan  

255. Negara Indonesia mengadakan 
pemilu setiap … sekali. 

a. 3 tahun  
b. 4 tahun  
c. 5 tahun  
d. 6 tahun  

256. Pemilihan ketua RT dilakukan oleh 
…  
a. warga RT lain  
b. warga yang mau saja  
c. bebas untuk semua orang  
d. warga RT tersebut  

257. Wewenang MPR berdasarkan 
UUD 1945 yang telah 
diamandemen adalah …  
a. sebagai mandataris  
b. memilih presiden dan wakil 

presiden  
c. melantik presiden dan wakil 

presiden  
d. membuat undang-undang 

bersama presiden  
258. Pemungutan suara dilakukan di …  

a. TPS  
b. PPS  
c. KPK  
d. KPU  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
259. Kampanye pemilu adalah kegiatan 

peserta pemilu untuk meyakinkan 
para pemilih dengan menawarkan 
…  

260. Pemilih datang sendiri di tempat 
pemilihan, berarti telah 
melaksanakan azas pemilu …  

261. Proses penghitungan suara 
dilakukan di tempat pemungutan 
suara secara …  

262. Pentingnya demokrasi, salah 
satunya adalah memberikan 
peluang bagi setiap warga negara 
mengembangkan ….  

263. Melalui pemilu, warga negara dapt 
menunjukkan bahwa kedaulatan 
ada di tangan rakyat, di mana 
rakyat yang berdaulat memilih 

wakil-wakilnya yang diharapkan 
akan memperjuangkan …  

264. Agar memiliki hak memilih maka 
warga negara harus terdaftar 
sebagai … 

265. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden di Indonesia dilakukan 
dengan sistem pemilihan secara 
langsung oleh …  

266. Suara dinyatakan sah apabila 
terdapat tanda coblos pada tempat 
yang …  

267. Pemilu mempunyai arti sangat 
penting, karena hasil pemilu akan 
menentukan …  

268. Dalam pemilu setiap warga negara 
berhak untuk menentukan …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban 
singkat dan jelas !  
269. Apakah yang dimaksud dengan 

demokrasi ?  
270. Sebutkan tiga nama partai politik 

peserta pemilu 2004 ?  
271. Mengapa pemilu itu penting ?  

272. Bertanggung jawab kepada siapa 
sajakah demokrasi Pancasila ?  

273. Siapakah wakil rakyat itu ? 
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Kartika halaman 35 gambar monas 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
274. Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) diketuai oleh 
… 
a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Ir. Soekarno  
d. Prof. Dr. Supomo   

275. BPUPKI dalam bahasa Jepang 
disebut … 
a. Dokuritsu Junbi Inkai  
b. Dokuritsu Junbi Cosakai  
c. Kokelkun Gakuin  
d. Rikugun Heiho   

276. Upacara pembukaan BPUPKI 
dilaksanakan pada tanggal …  
a. 1 Juli 1945  
b. 28 Juni 1945  
c. 1 Maret 1945  
d. 1 Februari 1945  

277. Tokoh yang pertama kali 
memperkenalkan nama Pancasila 
adalah …  
a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Raden Panji Soeroso  
d. Ir. Soekarno  

278. Sidang BPUPKI yang pertama 
berhasil membentuk suatu panitia 
yang disebut … 
a. Panitia Kemerdekaan  
b. Panitia Persiapan 

Kemerdekaan  
c. Panitia Bersama  
d. Panitia Sembilan   

279. Panitia Sembilan diketuai oleh …  
a. Drs. Moh. Hatta  
b. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
c. Ir. Soekarno  
d. Ahmad Subarjo  

280. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 
… 
a. 1 Juni 1945  
b. 22 Juni 1945  
c. 7 Agustus 1945  
d. 18 Agustus 1945  

281. Tokoh pada gambar di bawah ini 
bernama …  
a. Raden Mas Soeroso  
b. Ir. Soerkarno  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Moh. Yamin  

282. Salah satu penyebab perjuangan 
tahun 1908 selalu mengalami 
kegagalan disebabkan …  

a. para pemimpin belum 
mengetahui siasat perang  

b. perjuangan bersifat 
kedaerahan  

c. pejuang sering kekurangan 
bahan makanan  

d. para pemimpin hanya 
mementingkan diri sendiri  

283. Ir. Soekarno diangkat menjadi 
presiden RI yang pertama pada 
tanggal …  
a. 18 Agustus 1945  
b. 17 Agustus 1945  
c. 16 Agustus 1945 
d. 15 Agustus 1945   

284. Drs. Moh. Hatta adalah salah satu 
pejuang Indonesia yang berasal 
dari …  
a. Bukit Tinggi  
b. Aceh  
c. Bandar Lampung  
d. Bukit Kapur  

285. Wakil Presiden yang pertama di 
Indonesia adalah … 
a. Adam Malik  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Umar Wirahadikusuma  
d. Hamengkubuwono IX  

286. Dasar Negara yang disampaikan 
oleh Bung Karno  adalah rapat 
BPUPKI disebut sebagai … 
a. Ekasial  
b. Catursila  
c. Pancasila  
d. Dasasila  

287. Ketua Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia adalah …  
a. Ir. Soepomo  
b. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
c. K. H. Agus Salim  
d. Ir. Soekarno  

288. UUD 1945 disahkan oleh …  
a. BPUPKI  
b. Konstituante  
c. PPKIN  
d. KNIP  

289. UUD 1945 ditetapkan pada 
tanggal …  
a. 17 Agustus 1945 
b. 18 Agustus 1945 
c. 19 Agustus 1945 
d. 20 Agustus 1945 

290. Salah satu tujuan dari BPUPKI 
adalah …  
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a. mempelajari dan menyelediki 
persiapan kemerdekaan  

b. mempercepat kemajuan 
bangsa Indonesia setelah 
merdeka  

c. menyelidiki usaha yang akan 
dilakukan bangsa Indonesia 
setelah merdeka  

d. mempersiapkan diri setelah 
merdeka agar tidak dijajah lagi  

291. Hasil rumusan Panitia Sembilan 
tanggal 22 Juni 1945 adalah …  
a. Piagam Charter  
b. Jakarta Charter  
c. Piagam Kemerdekaan  
d. Piagam Sembilan  

292. Dalam sidang perumusan dasar 
negara, Bung Hatta mengusulkan 
agar kata “dengan menjalankan 
syariat Islam bagi para 
pemeluknya” diganti dengan … 
a. Kerakyatan Indonesia  
b. Persatuan Indonesia  
c. Ketuhanan Yang Maha Esa  
d. Kemenusiaan Yang Adil dan 

beradab   
293. Pada negara demokrasi, yang 

memegang kekuasaan tertinggi 
adalah …  
a. Presiden  
b. MPR  
c. DPR  
d. Rakyat  

294. Salah satu bentuk keikutsertaan 
rakyat dalam mengelola negara 
antara lain dengan mengikut … 

a. pemilu (pemilihan umum)  
b. menentang pemilu  
c. roda pemerintahan   
d. pejabat negara   

295. Pilkada merupakan wujud untuk 
memberikan kesempatan rakyat 
untuk memilih … 
a. Presiden  
b. Pemerintah Daerah  
c. DPR  
d. MPR   

296. Pemilih memberikan suara tanpa 
perantara, berarti telah 
melaksanakan asas pemilu …  
a. umum  
b. bebas  
c. langsung 
d. adil  

297. Pemilu pertama kali yang 
dilaksanakn bangsa Indonesia 
pada tahun … 
a. 1971  
b. 1967  
c. 1960  
d. 1955  

298. Pemilu datang ke TPS  ( Tempat 
Pemungutan Suara ) untuk 
menggunakan haknya dengan 
menunjukkan … 
a. Kartu identitas diri  
b. Kartu suara 
c. KTP  
d. Kartu pemilih  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
299. Pemilu tahun 1955 diikuti noleh … 

partai politik.  
300. Sepanjang sejarah bangsa 

Indoneisa telah melaksanakan 
pemilu sebanyak ..  

301. Pada gambar di samping 
merupaan tahapan pemilu yaitu 
pada tahap …  

302. Perhitungan suara di TPS 
dilakukan oleh …  

303. Dalam melaksanakan tugasnya, 
KPU melaporkan 

penyelenggaraan pemilu kepada 
…  

304. Setiap kali keputusan musyawarah 
harus kita terima dan …  

305. Apabila ada perbedaan pendapat 
dalam satu musyawarah, kita 
harus tetap …  

306. Dokuritsu Junbi Inkai adalah nama 
lain dari n …  

307. Rumusan dasar negara yang 
otentik terdapat pada …  

308. Pancasila lahir pada tanggal … 
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
309. Apa saja hasil sidang PPKI sehari 

setelah kemerdekaan ? 
310. Berilah tiga (3) contoh cara 

menghargai pahlawan !  
311. Siapa sajakah tokoh yang pernah 

mengemukakan rumusan dasar 
negara pada sidang BPUPKI ?  

312. Apakah isi UU No. 23 2003 ?  
313. Tindakan-tindakan apa saja yang 

sebaiknya kita lakukan pada saat 
seperti ngambar di samping ! 

 



 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
314. Membela tanah air harus didasari 

sikap …  
a. rela berkorban  
b. bangga  
c. mencari pamrih  
d. tanggung jawab  

315. Untuk memperkokoh persatuan 
dan kesatuan, kita harus 
menghormati budaya dari daerah 
lain dengan jalan …  
a. membandingkan budaya 

daerah yang ada  
b. menyaksikan pementasan 

budaya daerah lain  
c. mengembangkan rasa 

kesetiakawanan  
d. memperdalam budaya sendiri  

316. Dalam Demokrasi Pancasila 
pengambilan keputusan bersama 
didasarkan pada asas 
musyawarah, untuk mufakat dan 
semangat …  
a. persatuan  
b. kebersamaan  
c. kekeluargaan  
d. kemajuan  

317. Membangun pos keamanan 
sebaiknya dilakukan secara …. 
a. sendiri  
b. pribadi  
c. kelompok  
d. gotong royong  

318. Keamanan lingkjungan menjadi 
tanggun jawab secara …  
a. semua warga  
b. ketua RT 
c. polisi  
d. hansip  

319. Salah satu contoh sikap 
seseorang yang berjiwa besar 
adalah …  
a. suka mencari kelemahan orang 

lain  
b. berani mengakui kesalahan  
c. tidak mau menerima saran dari 

orang lain  
d. senang menyalahkan orang 

lain  
320. Jakarta Charter merupakan hasil 

dari sidang …  

a. PPKI  
b. KPK  
c. Panitia Sembilan  
d. Perancang Negara  

321. Cara yang terbaik dalam 
menyelesaikan masalah yang ada 
di masyarakat adalah …  
a. diserahkan pada ketua RT  
b. diserahkan pada pejabat  
c. diselesaikan oleh kepala desa  
d. musyawarah mufakat  

322. Merupakan salah satu wujud untuk 
menjaga … dan ketertiban 
kampung.  
a. keamanan  
b. persaingan  
c. kemajuan  
d. kekompakan  

323. Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa 
Indonesia merupakan …  
a. pedoman hidup  
b. semboyan bangsa  
c. dasar negara  
d. lambang negara  

324. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika 
terdapat dalam kitab … 
a. Prapanca  
b. Trisakti  
c. Sutasoma  
d. Mahabarata  

325. Bangsa Indonesia mempunyai 
kebudayaan nasional yang 
bersumber dari …  
a. budaya asing  
b. budaya negara maju  
c. satu budaya daerah 
d. berbgai budaya daerah   

326. Sebuah keputusan dalam rapat 
lahir dari …  
a. mufakat  
b. paksaan pihak penguasa  
c. pendapat yang mengutamakan 

kepentingan bersama  
d. usul yang disampaikan oleh 

peserta rapat  
327. Keputusan yang baik harus lahir 

atas dasar …  
a. suara terbanyak  
b. kata mufakat  
c. kehendak pimpinan  
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d. aspirasi masyarakat  
328. Pemilu merupakan salah satu 

sarana pelaksanaan …  
a. kedaulatan rakyat  
b. hak asasi manusia  
c. program partai politik  
d. kewajiban warga negara  

329. Yang tidak termasuk pelaksana 
pemilu adalah …  
a. PPK  
b. KKPS  
c. PPS  
d. KPPS  

330. Lembaga yang diberi kepercayaan 
untuk menyelenggarakan Pemilu 
berdasarkan UU No. 12 Tahun 
2003 adalah …  
a. Lembaga Pemilihan Umum 
b. Depdagri  
c. Komisi Pemilihan Umum            

( KPU ) 
d. Panitia Pemilu   

331. Lembaga yang mengawasi pemilu 
adalah …  
a. KPK 
b. MA  
c. BPK  
d. Panwaslu  

332. Fasilitas umum yang tidak boleh 
digunakan untuk kegiatan 
kampanye adalah …  
a. tempat ibadah  
b. lapangan bola  
c. hotel  
d. stadion  

333. Hak asasi manusia merupakan 
anugerah dari …  
a. pemerintah  
b. Tuhan Yang Maha Esa  
c. Negara  
d. Umat manusia  

334. Kemerdekaan merupakan hak 
asasi setiap …  
a. kepala negara  
b. presiden  
c. bangsa  
d. anggota organisasi  

335. Cari berteman yang baik dalam 
pergaulan untuk memperkokoh 
persatuan adalah …  
a. tanpa membedakannya  
b. memilih teman yang kaya  
c. memandang asal usulnya  
d. memandang derajatnya  

336. Manfaat terciptanya tatanan 
kehidupan msyarakat yang terib 
dan aman adalah …  
a. meningkatkan hasil 

pendapatan negara  
b. menghilangkan ancaman dari 

luar  
c. mendorong terwujudnya 

ketahanan nasional  
d. menghilangkan ancaman dari 

luar  
337. Persatuan dan kesatuan 

merupakan pengamalan Pancasila 
terutama sila yang dilambangkan 
dengan …  
a. bintang  
b. pohon beringan  
c. banteng  
d. padi dan kapas  

338. Pada gambar di bawah ini memiliki 
maksud untuk …  
a. mematuhi tata tertib  
b. mencintai lingkungan sekolah  
c. mengenang jasa pahlawan  
d. menanamkan rasa cinta 

kepada bangsa dan negara 
Indonesia  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
339. Pandangan hidup bangsa 

Indonesia adalah …  
340. Tokoh yang mengusulkan 

rumusan negara pda tangaal 31 
Mei adalah …  

341. Hasil musyawarah harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
moral kepada …  

342. Bangsa yang besar adalah bangsa 
yang mau menghargai jasa …  

343. PPKI mengesahkan UUD 1945 
pada tanggal …  

344. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika 
adalah …  

345. Yang termasuk salah satu alat 
pemersastu bangsa adalah …  

346. Pada gambar di bawah ini 
merupakan salah satu contoh 
perbuatan yang  …  

347. Panitia Kecil atau Panitia 
Sembilan berhasil menyusun 
Piagam Jakarta paa tanggal …  

348. Bila dalam masyarakat kita masih 
membedakan suku, agama, 
kebudayaan, maka akan timbul …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !
349. Mengapa dalam bergaul tidak 

boleh membeda-bedakan teman ? 
350. Sebutkan lima dari sembilan yang 

termasuk dalam Paniti Kecil !  



Materi Bimbingan Belajar SAFIRA Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Enam 26

351. Sebutkan lima asas yang 
diusulkan oleh Ir. Soekarno pada 
sidang BPUPKI !  

352. Apakahyang dimaksud asas jujur 
dan adil dalam pemilu ?  

353. Sebutkan tiga contoh yang dapat 
merusak persatuan dan kesatuan 
bangsa ! 

 

 

 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
354. Yang memberi nama Pancasila 

atas lima asas yang diusulkan 
adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin 
c. Dr. Supomo  
d. Drs. Moh. Hatta  

355. Sidang pertama BPUPKI 
dilaksanakan pada tanggal … 
a. 21 Mei – 1 Juni 1945  
b. 1 Juhni – 15 Juni 1945 
c. 29 Mei – 1 Juni 1945  
d. 21 Mei – 15 Juni 1945  

356. Dalam musyawarah pengambilan 
keputusan dilakukan dengan 
mengambil keputusan yang 
terbaik yaitu … 
a. suara terbanyak  
b. kata mufakat  
c. kehendak pimpinan  
d. aspirasi rakyat  

357. Dalam mencari kata mufakat 
semua peserta harus memiliki 
kesadaran untuk …  
a. menjangkau masalah  
b. mengutamakan kepentingan 

umum  
c. berlapang dada  
d. mengutarakan pendapat  

358. Keputusan yang diambil dalam 
musyawarah harus dilaksanakan 
dengan penuh …  
a. kasih sayang  
b. lapang dada  
c. senang hati  
d. tanggung jawab  

359. Tujuan dibentuknya BPUPKI 
adalah …  
a. menentukan dasar negara 

Indonesia merdeka  
b. menetapkan UUD  
c. menggalang kesatuan dan 

persatuan rakyat Indonesia  

d. menetapkan UUD 1945  
360. Sidang Panitia Sembilan tanggal 

22 Juni 1945 menghasilkan …  
a. rancangan UUD 1945  
b. rancangan dasar negara  
c. piagam Jakarta  
d. Sumpah Pemuda  

361. Berikut ini merupakah tokoh 
Panitia Sembilan, kecuali … 
a. Ir. Soekarno  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. H. Agus Salim  
d. Jend. Soeharto   

362. Perumusan Pancasila yang dipilih 
dan disahkan sampai saat ini 
adalah yang tercantum dalam …  
a. Peraturan Presiden  
b. Pembukaan UUD 1945  
c. Piagam Jakarta  
d. Sidang BPUPKI  

363. Piagam Jakarta dirumuskan oleh 
…  
a. seluruh anggota BPUPKI  
b. seluruh anggota PPKI  
c. Panitia Sembilan  
d. Para Pahlawan  

364. Manfaat semangat persaudaraan 
di sekolah adalah …  
a. dapat bersaing dalam 

berpakaian  
b. dapat menumbuhkan kompetisi  
c. proses belajar mengajar lancar  
d. timbul banyak permasalahan  

365. Keragaman suku bangsa, budaya, 
dan bahasa tidak menghalangi 
persatuan dan kesatuan Indonesia 
dalam …  
a. memajukan pembangunan 

bangsa  
b. memasuki era globalisasi  
c. mengundang wisatawan 

manca negara  
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d. menolak penawaran modal 
asing  

366. Sikap yang perlu dikembangkan 
dalam memupuk persatuan dan 
kesatuan keluarga adalah …  
a. saling bercanda  
b. saling menyayangi  
c. saling menghormati  
d. saling menyayangi  

367. Gagasan dasar negara usulan Mr. 
Moh. Yamin sila yang ketiga 
adalah …  
a. Peri Kebangsaan  
b. Peri Kemanusiaan 
c. Peri Ketuhanan  
d. Peri Kerakyatan  

368. Gagasan dasar negara usulan Dr. 
Supomo sila pertama adalah …  
a. 29 Mei 1945  
b. 30 Mei 1945  
c. 31 Mei 19;45  
d. 1 Juni 1945  

369. Gagasan dasar negara yang 
diusulkan Ir. Soekarno sila kelima 
adalah …  
a. Kebangsaan Indonesia  
b. Mufakat atau demokrasi  
c. Kesejahteraan  
d. Ketuhanan Yang Maha Esa  

370. Gagasan dasar negara yang 
diusulkan Ir. Soekarno diusulkan 
pada tanggal …  
a. 29 Mei 1945 
b. 30 Mei 1945  
c. 31 Mei 1945  
d. 1 Juni 1945  

371. Kegagalan perlawanan fisik 
terhadap penjajahan disebabkan 
karena kurangnya …  
a. persatuan dan kesatuan  
b. senjata dan amunisi  
c. kekayaan alam  
d. semangat  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
372. Bangsa Indonesia selalu 

mementingkan musyawarah untuk 
… di dalam menghasilkan 
keputusan.  

373. Drs. Moh. Hatta lahir di Bukit 
Tinggi pada tanggal … 

374. Yang dikenal dengan sebutan 
Bapak Koperasi adalah … 

375. Tokoh yang menjadi wakil 
Indonesia dalam Konferensi Muja 
Bundar adalah …  

376. Prof Dr. R. Supomo lahir pada 
tasdnggal …  

377. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
dilambangkan dengan gambar …  

378. Rumusan dasar negara yang 
otentik terdapat pada …  

379. Undang-undang Dasar 1945 
disahkan pada tanggal …  

380. Ketua Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia adalah …  

381. Tanggal 1 Juni 1945 dikenal 
sebagai hasil …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban 
yang singkat dan jelas !  
382. Mengapa Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang diambil 
dari Piagam Jakarta harus ada 
perubahan ?  

383. Apa tugas dari BPUPKI ?  
384. Sebutkan rumusan Pancasila 

sesuai Piagam Jakarta !  

385. Di mana kita harus bersikap 
disiplin ?  

386. Bagaimana sikapumu terhadap 
pendapat dan usulan teman yang 
berbeda ?    
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Ujian Tengah Semester I / Mid I Tahun Ajaran 2007 / 2008 
Nama   :  …………………….......................... 
Nomor Ujian   :  ………………………………………. 
SD Negeri   :  ……………………………………….  

 
Mata Pelajaran :  PPKn/Kn   Hari/tanggal   :  ……………2007 
Kelas    :  VI ( Enam )   Waktu   :  …………   menit 
 

KELOMPOK KERJA GURU KELAS ( KKG ) 
KECAMATAN ROGOJAMPI – KABUPATEN BANYUWANGI 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling tepat ! 
387. Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia dibentuk tanggal …  
a. 1 Mei 1945  
b. 28 Mei 1945  
c. 1 Juni 1945  
d. 22 Juni 1945  

388. Pemerintah dari rakyat oleh rakyat 
dan kembali kepada rakyat disebut 
… 
a. demokrasi  
b. otokrasi  
c. birokrasi  
d. sosialisasi  

389. Pendapat setiap orang harus kita 
hargai karena bangsa Indonesia 
menjunjung tinggi persamaan …  
a. derajat  
b. hak  
c. kewajiban  
d. kedudukan  

390. Pemilihan Presiden dilaksanakan 
setiap … tahun.  
a. 8 tahun  
b. 5 tahun  
c. 6 tahun  
d. 10 tahun  

391. Sidang pertama BPUPKI tanggal 
… sampai …  
a. 5 sampai 25 Juni 1945  
b. 29 Mei  - 1 Juni 1945  
c. 24 Mei – 5 Juni 1945  
d. 30 Juni – 1 Juni 1945  

392. Salah satu asas PEMILU yaitu 
langsung artinya … 
a. diwakili  
b. langsung orang lain  
c. tidak dapat diwakilkan  
d. dapat diwakilkan   

393. Perumusan Dasar Negara yang 
hampir sama dengan yang ada 
pada Pembukaan UUD 1945 
adalah rumusan dari …  
a. Moh. Yamin  
b. Ir. Soekarno  

c. Prof. Dr. Supomo  
d. Mr. Ahmad Subarjo  

394. Nama Presiden RI ke-6 yaitu …  
a. Ir. Soekarno  
b. Megawati Soekarno Putri  
c. Gus ( Abdurrahman Wahid )  
d. Susilo Bambang Yudhoyono  

395. Yang merumuskan dasar negara 
adalah …  
a. BPUPKI  
b. Panitia Sembilan  
c. PPKI N 
d. Komite Nasional  

396. Berserikat berkumpul dan 
mengeluargkan pendapat 
dilindungi oleh UU. Hal ini 
tercantum dalam UUD 1945 pasal 
…  
a. 27  
b. 28 
c. 29  
d. 30  

397. Keputusan terbaik harus lahir atas 
dasar ..  
a. suara terbanyak  
b. kata mufakat  
c. kehendak pimpinan  
d. aspirasi rakyat  

398. Lembaga Legislatif negara kita 
atas dasar …  
a. Presiden  
b. MPR  
c. DPR  
d. BPK  

399. Contoh perilaku yang 
melaksanakan hasil keputusan 
bersama antara lain …  
a. menjaga suasana akrab  
b. menghindari pelanggaran  
c. disiplin dalam kegiatan  
d. selalu menasihati orang  

400. Nama ketua DPR RI sekarang … 
a. Akbar Tanjung  
b. Hidayat Nurwahid  
c. Harmoko  
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d. Agung Laksono   
401. Berikut ini termasuk anggota 

panitia sembilan, kecuali …  
a. Ir. Soekarno  
b. H. Agus Salim  
c. Mr. Kasman Singodimejo  
d. Mr. Moh. Yamin  

402. PILKADA untuk memilih …  
a. Presiden  
b. Kepala Daerah 
c. Kepala Desa  
d. Kepala Sekolah  

403. Bupati dipilih melalui …  
a. PEMILU  
b. PILKADA  
c. PILKADES  
d. PILKAMAS  

404. Dokwitsu Jumbi Gosokai nama 
lain dari …  

a. PPKI  
b. BPUPKI  
c. Panita Sembilan  
d. Tiga A  

405. Ketulusan untuk melaksanakan 
keputusan musyawarah sesuai 
dengan Pancasila Sila ke …  
a. satu  
b. dua  
c. tiga  
d. empat  

406. Pemegang Pemrintahan tertinggi 
di negara kita yaitu …  
a. Gubernur  
b. Presiden  
c. Bupati  
d. MPR 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini degnan jawaban yang tepat !  
407. Tanggal 1 Juni 1945 dikenal 

sebagai hari … 
408. Lembaga tertinggi negara kita 

yaitu …  
409. Pada tanggal 10 Juli 1945 

BPUPKI membentuk … 
410. UUD 45 disahkan oleh …  
411. Ketua PPKI adalah …  
412. Dari sejak kemerdekaan, negara 

hendak mewujudkan keadilan 
sosial bagi …  

413. Tnggal 18 Agustus PPKI selain 
memilih Presiden juga 
mengesahkan …  

414. Lembaga negara yang bertugas 
membuat undang-undang dasar 
adalah … 

415. Rancangan Pembukaan UUD 
1945 diambil dari …  

416. Salah satu asas pemilu yaitu 
rahasia berarti …  

417. Hasil rumusan Dasar Negara oleh 
Panitia Sembilan, diberi nama …  

418. Hak Angket artinya …  
419. Tokoh-tokoh Kristen dari 

Indonesia Timur keberatan 
dengan kalimat yang terdapat 
pada dasar negara, yaitu …  

420. Hak interpelasi hak DPR untuk …  
421. Rumusan Dasar Negara yang 

Otentik terdapat pada … 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
daan jelas ! 
  
422. Mengapa Pembukaan Undang-

Undang Dasar yang diambil dari 
Piagam Jakarta harus ada 
perubahan ?  

423. Apa kepanjangan PILKADA ?  

424. Sebutkan 2 tugas BPUPKI !  
425. Mengapa kepentingan negara 

harus didahulukan ?  
426. Sebutkan2 tugas DPR !         
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Lembaga – Lembaga Negara 
 
Kompetensi Dasar  
Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen 
 
Indikator  
1. Menjelaskan pengertian negara  
2. Menyebutkan susunan lembaga-lembaga negara 
 

 
 
� Negara berarti berkumpulnya orang-orang yang merasa satu bangsa dengan 

wilayah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang sah. 
� Yang dimaksud wilayah negara adalah tempat dimana rakyat tinggal menetap dan 

tempat untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
� Rakyat Negara adalah semua orang yang berdiam di wilayah suatu negara dan 

wajib patuh pada peraturan dan kekuasaan negara tersebut.  
� Pemerintah adalah lembaga atau kelompok yang diberi kepercayaan oleh rakyat 

untuk menjalankan kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. 
Kekuasaan ini bersifat penuh dalam mengatur seluruh kehidupan rakyat tanpa 
campur tangan bangsa lain.  

� Tujuan negara tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 adalah “ … 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.   

 
� Amandemen terhadap UUD 1945 setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru 

tanggal 21 Mei 1998.  
� Perubahan tersebut antara lain :  

 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksnakan menurut Undang-Undang 
Dasar.  

 Adanya lembaga negara baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) dan 
Mahkamah Konstitusi ( MK ).  

� Sebelum terjadi amandemen terhadap UUD 1945 adalah kedaulatan ditangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ).  

� MPR adalah sebuah majelis yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih 
secara langsung. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.  

� Tugas dan kewenangan MPR adalah : 
 mengubah dan menetapkan UUD 
 melantik Presiden dan Wakil Presiden  
 memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

menurut UUD.   
� Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) adalah lembaga negara yang dipilih oleh rakyat 

secara langsung dalam Pemilihan Umum. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.  

� Tugas – tuga DPR adalah sebagai berikut :  
 Membentuk undang-undang ( Pasal 20 ayat 1 )  
 Membahas rancangan unang-undang ( RUU ) bersama presiden ( Pasal 20 

ayat 2 )  
 Membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 

negara ( RAPBN ) bersama Presiden ( Pasal 23 ayat 2 )  
� DPR membuat bekerjasama dengan presiden.   
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Lembar Kerja / Portofolio  
427. Kapan dimulainya amandemen 

terhadap UUD 1945 ?  
428. Bagaimana syarat berdirinya suatu 

negara ?  
429. Terdiri dari apa sajakah 

keanggotaan MPR ? 
430. Sebutkan bentuk-bentuk negara !  
431. Berapa kali DPR bersidang dalam 

setahun ?  
432. Jelaskan tujuan negara Indonesia 

sesuai yang tercantum dalam 
pembukaan UUD 1945 !  

433. Bagaimana keanggotaan DPD dari 
setiap provinsi ?  

434. Siapakah yagn memilih presiden 
dan wakil presiden ?  

435. Siapakah yang menetapkan 
anggota Mahkamah Konstitusi ( 
MK ) ?  

436. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat 
?  

 
 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling tepat !  
437. Presiden adalah penyelenggara 

pemerintahan negara yang 
tertinggi di samping … 
a. DPR  
b. MPR  
c. MPR dan DPR  
d. Lembaga Yudikatif 

438. Negara adalah berkumpulnya 
orang-orang yang merasa 
sebangsa dengan wilayah yang 
tertentu dan mempunyai …  
a. wilayah nusantara 
b. rakyat negara  
c. pemerintah yang sah  
d. bentuk negara   

439. MPR melaksanakan sidang 
sedikitnya satu kali dalam lima 
tahun sesuai dengan UUD 1945 
pasal … 
a. 2 ayat (1)  
b. 2 ayat (2)  
c. 2 ayat (3)  
d. 2 ayat (4)  

440. Negara memerlukan perangkat 
UUD yang kuat dan tahan lama 
supaya negara kita berdiri kokoh. 
Negara kita dibangun di atas  … 
a. UUD 1945  
b. Wilayah yang luas  
c. Tanah yang subur  
d. Kekuatan negara lain   

441. BPK adalah badan yang bertugas 
memeriksa …  
a. keuangan negara  
b. ketertiban negara  
c. keamanan negara  
d. kelembagaan negara  

442. Kekuasaan tertinggi negara 
berada di tangan …  
a. DPR  
b. MPR 
c. Presiden  
d. Menteri  

443. Bersama presiden DPR membuat 
…  
a. UUD  
b. Undang-undang  
c. Peraturan Daerah  
d. Keputusan bersama  

444. Sebelum amandemen UUDA 
1945, Presiden melaksanakan 
program pembangunan 
berdasarkan … 
a. program yang disusunnya 

sendiri  
b. rancangan dari DPR  
c. program MPR  
d. GBHN   

445. Presiden memimpin rapat para 
menteri negara. Hal ini dalam 
rangka tugas …  
a. Ekskutif  
b. Yudikatif 
c. Legislatif 
d. Pembantuan  

446. DPD adalah sebuah lembaga baru 
sebagai perwakilan atau utusan 
dari … 
a. daerah  
b. partai  
c. golongan  
d. provinsi   

 



II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
447. Salah satu amandemen terhadap 

UUD 1945 adalah bahwa 
kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut 
…  

448. Yang membidangi luar negeri, 
pertahanan, dan informasi adalah 
tugas …  

449. Segala putusan MPR ditetapkan 
dengan …  

450. Hak DPR untuk meminta 
pertanggung jawaban kepada 
pemerintah mengenai kebijakan 
pemerintah yang penting dan 
strategis disebut hak …  

451. DPR bertugas membahas 
rancangan undang-undang (RUU) 
bersama …  

452. BPK berkedudukan di …  
453. Jumlah anggota lembagai Komisi 

Yudisial adalah … orang.  
454. Anggota KY diangkat dan 

diberhentikan oleh …  
455. Jumlah anggota Mahkamah 

Konstitusi ( MK ) sebanyak … 
456. Anggota DPD dapat diberhentikan 

dari jabatannya dengan tata cara 
yang diatur dalam …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
457. Lembaga apa saja yang termasuk 

Lembaga Yudikatif ? 
458. Sebutkan lembaga-lembaga 

Negara Indonesia !  
459. Apakah BPK itu ?  

460. Sebutkan tugas dan wewenang 
MPR !  

461. Lembaga apakah yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan 
hakim agung ? 

 

Perbaikan dan Pengayaan   
462. Sebutkan yang termasuk 

Peradilan Khusus !  
463. Apabila Presiden dan Wakil 

Presiden melakukan pelanggaran, 
siapakah yang berhak memeriksa, 
mengadili, dan memutuskan 
pendapat DPR Ri ?  

464. Disebut apakah fungsi DPR yang 
berhubungan dengan 

penyususnan dan penerapan 
RAPBN bersama presiden !  

465. Disebut apakah hak DPR untuk 
kebal terhadap tuntutan di muka 
pengadilan ?  

466. Apa alasannya presiden bisa 
diganti ?  

467. Tiap berapa tahun APBN dibuat ? 
 

 
I.  Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
468. Kekuasaan mempertahankan 

peundang-undangan negara atau 
kekuasaan Yudikatif dilakukan 
oleh …  
a. Badan Pemeriksa Keuangan  
b. Dewan Perwakilan Rakyat  
c. Mahkamah Agung  
d. Presiden  

469. Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
berkedudukan di …  
a. Ibukota negara  
b. Ibukota provinsi  
c. Ibukota kotamadya  
d. Ibukota kabupaten 

470. Penyelenggara kekuasaan 
pemerintahan tertinggi ialah …  
a. Ketua MPR  
b. Presiden  
c. Ketua MA  

d. Ketua BPK  
471. Berikut ini yang bukan merupakan 

tugas presiden bersama DPR 
adalah …  
a. membentuk undang-undang 
b. menetapkan undang-undang 

Anggaran  
c. membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain  
d. memilih wakil presiden  

472. DPR berkewajiban senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dalam rangka …  
a. kunjungan keluar negeri  
b. memilih para menteri  
c. penandatangan keputusan-

keputusan  
d. pelaksanaan haluan negara  
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473. BPK pemeriksa semua pelaksana 
anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Hasil pemeriksaan BPK 
diberitahukan kepada … 
a. DPR  
b. Presiden  
c. MA  
d. Wakil Presiden   

474. Yang mengawasi jalannya 
pemerintahan adalah …  
a. DPA  
b. MPR  
c. DPR  
d. MA  

475. Hubungan kerja antara Presiden 
dan Wakil Presiden diatur dan 
ditentukan oleh … 
a. MPR  
b. DPR  

c. Presiden dibantu oleh wakil 
presiden  

d. Presiden dan para menteri   
476. Dewan Pertimbangan Agung 

mempunyai tugas, wewenang dan 
hak sebagai berikut, kecuali …  
a. memberi nasihat presiden  
b. menetapkan undang-undang  
c. memberi jawaban dan 

pertanyaan presiden  
d. mengajukan usul dan 

pertimbangan kepada presiden  
477. Presiden bersama DPR

 menjalankan kekuasaan …  
a. legislatif  
b. ekskutif  
c. yudikatif  
d. konsultatif  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
478. Bunyi UUD 1945 Pasal 2 Ayat 3 

adalah …  
479. Pemilu tahun 2004 Presiden dipilih 

oleh … 
480. Kekuasaan membentuk 

perundang-undangan negara atau 
kekuasaan legislatif, yang 
dilakukan oleh …  

481. Garis-garis besar Haluan Negara ( 
GBHN ) dibuat setiap … sekali.  

482. Salah satu wewenang MPR 
adalah mengambil / memberi 
keputusan terhadap anggta yang 
melanggar sumpah/janji anggota. 
Hal tersebut pada pasal  …  

483. Jumlah departemen di Indonesia 
sekarang ada …  

484. Presiden dan Wakil Presiden 
harus dapat bekerja …  

485. Preisen tidak bertanggung jawasb 
kepada DPR dan Presiden juga 
tidak dapat …  

486. Anggota-anggota DPR merangkap 
sebagai anggota …  

487. Yang berhak mengajukan usul dan 
wajib mengajukan pertimbangan 
kepada Presiden adalah …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
488. Siapakah ketua MA dan DPR 

sekarang ?  
489. Siapakah presiden Indonesia 

pertama dan kedua ?  
490. Sebutkan tiga tugas DPR !  

491. Sebutkan lima lembaga tinggi 
negara !  

492. Apakah legislatif ? 
 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
493. Negara yang berkumpulnya orang-

orang yang merasa sebangsa 
dengan wilayah yang tertentu dan 
mempunyai … 
a. wilayah negara  
b. rakyat negara  
c. pemerintahan yang sah  
d. bentuk negara   

494. Negara memerlukan perangkat 
UUD yang kuat dan tahan lama 

supaya negara kita sendiri kokoh. 
Negara kita dibangun di atas … 
a. UUD 1945  
b. Wilayah yang luas  
c. Tanah yang subur  
d. Kekuatan negara lain   

495. MPR bersidang sedikitnya sekali 
dalam … tahun.  
a. 1 
b. 2 
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c. 3 
d. 5 

496. Bersama presiden DPR membuat 
…  
a. UUD  
b. Undang-undang  
c. Peraturan daerah  
d. Keputusan bersama  

497. DPD adalah sebuah lembaga baru 
sebagai perwakilan atau utusan 
dari …  
a. daerah  
b. partai  
c. golongan  
d. provinsi  

498. Presiden dan wakil presiden dipilih 
secara langsung oleh …  
a. MPR hasil pemilu  
b. Rakyat dalam pemilihan umum  
c. Gubernur dan bupati seluruh 

Indonesia  
d. Anggota DPR  

499. Presiden dan DPR menjalankan 
kekuasaan …  
a. 350  
b. 450  
c. 550  
d. 650  

500. Sebelum amandemen UUD 1945, 
presiden melaksanakan program 
pembangunan berdasarkan …  
a. program yang disusunnya 

sendiri  
b. rancangan dari DPR  
c. program MPR  
d. GBHN  

501. Jika ada perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum maka yang 
berwenang mengadili dan 
memutuskan adalah …  
a. MK  
b. KY 
c. MA  
d. PT  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
502. Yang membidangi luar negeri, 

pertahanan, dan informasi. Adalah 
tugas komisi … 

503. Hak DPR unt uk meminta 
pertanggungjawaban kepada 
pemerintah mengenai kebijakan 
pemerintah yang penting dan 
strategis disebut hak …  

504. BPK berkedudukan di …  
505. Anggota KY diangkat dan 

diberhentikan oleh …  
506. Anggota DPD dapat diberhentikan 

dari jabatannya dengan tata cara 
yang diatur dalam …  

507. MPR adalah sebuah majelis yang 
terdiri dari DPR dan … yang dipilih 
melalui pemilihan umum/  

508. Salah satu wewenang Mahkamah 
Konstitusi ( MK ) adalah memutus 
pembubaran …  

509. Segala putusan MPR ditetapkan 
dengan suara terbanyak. Hal itu 
tercantum dalam UUD 1945 pasal 
… ayat … 

510. Setelah amandemen UUD 1945, 
untuk menjalankan tugas 
pemerintahannya, presiden 
menyusun …  

511. Apabila seseorang tidak puas 
pada putusan di Pengadilan 
Negeri, maka pihak tersebut dapat 
melakukan naik banding ke …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
 
512. Sebutkan lembaga – lembaga 

negara Indonesia !  
513. Sebutkan tugas dan wewenang 

MPR !  
514. Berapa jumlah anggota DPD untuk 

setiap provinsi ?  

515. Jelaskan fungsi BPK di Indonesia !  
516. Jelaskan kewenagan KY sebagai 

lembaga negara yang 
melaksanakan kekuasaan 
kehakiman ! 
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Pemerintah Pusat dan Daerah 
 
Kompetensi Dasar  
Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah  
 
Indikator  

 Menjelaskan tujuan negara  
 Menyebutkan pemerintahan pusat 
 Menyebutkan pemerintahan daerah  
 Menjelaskan hubugnan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  

 

 
 

 Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi dan 
tidak bersifat absolut sementara negara Indonesia adalah negara hukum. 

 Pemerintah Indonesia menganut azas desentralisasi, dekonsenterasi, dan tugas 
pembantuan.  

 Sautu negara harus memiliki wilayah negara, rakyat, negara, dan pemerintah 
negara.  

 Tujuan negara Indonesia sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 aline 
ke-4 adalah   “ … untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “.  

 Susunan penyelenggara pemerintah negara di tingkat pusat adalah kabinet.  
 Kabinet terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri negara koordinator, 

mengeri negara yang memimpin departemen, menteri negara non departemen 
serta pejabat tinggi setingkat menteri.  

 Nama kabinet pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah 
Kabinet Indonesia Bersatu.  

 Kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.  
 Menteri Negara Koordinator ( Menko ) bertugas untuk mengkoordinasikan 

penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat lintas 
depertemen.   

 Menteri yang memimpin departemen ada 18.  
 Menteri Negara Non Departemen ada 12. 
 Pejabat berkedudukan setingkat menteri negara adalah Sekretaris Negara, 

Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung.  
 Pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah ( DPRD ) menurut azas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI.  

 Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi yang mempunyai 
tugas dan wewenang tersendiri berdasarkan undang-undang yang telah 
ditetapkan.  

 Perangkat pemerintahan daerah provinsi terdiri ndari Sekretaris Daerah, Sekretaris 
DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Tehnis Dareah Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah memiliki masa kerja 5 tahun, tetapi dapat dipilih kembali dalam satu 
kali masa jabatan berikutnya.  

 Hubungan lain dalam bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam, dan sumber daya lainnya. 
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
517. Presiden tidak bertanggung jawab 

kepada DPR. Hal ini berarti 
Presiden … 
a. tidak diperintah oleh DPR  
b. tergantung keputusan MPR  
c. tidak tergantung pada DPR  
d. tidak dapat dibubarkan oleh 

DPR   
518. Negara dipimpin oleh suatu 

organisasi teknis yang disebut …  
a. pemerintah  
b. overheid  
c. authorities  
d. penguasa  

519. Penugasan dari pemerintah pusat 
kepada gubernur, dari pemerintah 
provinsi kepada kabupaten/kota, 
dari kabupaten/kota kepada 
kecamatan merupakan azas …  
a. rekonstruksi  
b. dekonsentrasi  
c. desentralisasi  
d. tugas pembantuan  

520. Presiden selain sebagai kepala 
negara juga sebagai … 
a. ketua MPR  
b. panglima ABRI  
c. kepala pemerintahan 
d. ketua partai  

521. Tujuan pemerintah menurut 
pembukaan UUD 1945 alinea 
pertama adalah … 
a. melindungi segenap bangsa 

Indonesia  
b. kemerdekaan adalah hak 

segala bangsa  
c. kemerdekaan Indonesia telah 

sampai pada saat yang 
berbaghagia  

d. membentuk bangsa Indonesia 
yang merdeka  

522. Berdasarkan UUD 1945 
pemegang kekuasaan pemerintah 
pusat adalah … 

a. Mejelis Permusyawaratan 
Rakyat ( MPR )  

b. DPR RI  
c. Presiden  
d. Dewan Perwakilan Daerah ( 

DPD )   
523. Negara RI sebagai negara agraris 

sehingga pemerintah perlu 
menggalakkan …  
a. pembangunan di bidang 

tehnologi kedirgantaraan dan 
pertanian  

b. tehnologi pertanian an 
pengolahan tanah pertanian  

c. pendidikan petani dan produk 
unggulan  

d. penerangan dan informasi 
pertanian  

524. Daerah tingkat I atau provinsi 
dipimpin oleh seorang …  
a. walikota  
b. bupati  
c. gubernur  
d. camat  

525. Jika kepala negara ingin 
memberikan grasi harus 
berkonsultasi dengan …  
a. MA  
b. DPR  
c. MPR  
d. BPK  

526. Kementrian yang tidak ada pada 
kabinet Indonesia bersatu adalah 
…  
a. Menteri Negara Koordinator  
b. Menteri Negara yang 

memimpin departemen  
c. Menteri Negara dengan tugas 

khusus  
d. Menteri Muda dengan tugas 

khusus  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
527. Kekuasaan yudikatif dipegang 

oleh …  
528. Mengangkat duta dan konsul 

merupakan kewenangan Presiden 
selaku … 

529. Berkuasa mengangkat dan 
memberhentikan menteri adalah 
…  

530. Tujuan pemberian otonomi 
kepoada daerah, diarahkan dalam 
pembangunan dalam arti luas 
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yang meliputi segi kehidupan dan 
…  

531. Pemerintah daerah adalah 
penyelenggara urusan 
pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD ) menurut 
asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam 
bingkai …  

532. Keserasian hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah atas dasar keutuhan … 
harus terjamin.  

533. Anggota BPK dipilih DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan … 
dan diresmikan oleh Presiden.  

534. Unsur pimpinan dalam organisasi 
departemen adalah …  

535. Sebelum amandemen UUD 1945 
Lembaga negara tertinggi di 
Indonesia adalah …  

536. Pemberian pinjaman dan atau 
hibah dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah 
termasuk hubungan pemerintah 
pusat dan daerah dalam bidang …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
537. Apa artinya Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada DPR   
538. Apakah tujuan suatu negara  ?  
539. Apakah yang dimaksud 

pemerintah dalam arti luas ?  

540. Apakah yang dimaksud 
pemerintah daerah ?  

541. Dengan persetujuan siapakah 
Presiden memberi grasi dan 
rehabilitas ?  

 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
542. Negara yang dipimpin oleh suatu 

organissi teknis yang disebut … 
a. pemerintah  
b. overheid  
c. authorities  
d. penguasa   

543. Presiden selalin sebgai kepala 
negara juga sebagai …  
a. ketua MPR  
b. panglima ABRI  
c. kepala pemerintahan 
d. ketua partai  

544. Berdasarkan UUD 1945 
pemegang kekuasaan 
pemerintahan pusat adalah … 
a. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat ( MPR )  
b. DPR RI  
c. Presiden  
d. Dewan   Perwakilan     Daerah 

( DPD )  
545. Daerah tingkat I atau provinsi 

dipimpin oleh seorang … 
a. walikota  
b. bupati  
c. gubernur  
d. camat   

546. Kementerian yang tidak ada pada 
Kabinet Indonesia Bersatu adalah 
…  

a. menteri negawra koordinator  
b. menteri negara yang 

memimpin departemen  
c. menteri negara dengan tugas 

khusus  
d. menteri muda dengan tugas 

khusus  
547. Seseorang dapat menjadi kepala 

daerah tingkat II, jika dia 
dicalonkan dan dipilih oleh …  
a. presiden  
b. gubernur  
c. DPRD II  
d. Rakyat  

548. Hak pemerintah daerah meliputi …  
a. menyediakan fasilitas 

pelayanan kesehatan  
b. memungut pajak dan retribusi 

daerah 
c. mengembangkan sistem 

jaminan sosial  
d. mengembangkan kehidupan 

demokrasi  
549. Menteri Dalam Negeri dan Kepala 

Daerah mempunyai kedudukan 
yang sama, yaitu sebagai … 
a. pembantu presiden  
b. pembantu wakil presiden  
c. pimpinan pemerintahan  
d. aparat negara   
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550. Hubungan pemerintah pusat dan 
daerah dalam bidang 
pemanfaatan sumber daya alam 
meliputi …  
a. mengalokasian dalam 

perimbangan kepada 
pemerintah daerah  

b. bagi hasil atas pemanrfaatan 
submer daya alam  

c. pengloksian pendanaan 
pelayaanan umum  

551. Kekuasaan dan wewenang 
pemerintah daerah sebenarnya 
adalah … dari pemrintah pusat 
kepada daerah. 
a. perintah  
b. pelimpahan  
c. kesanggupapan  
d. kewajiban  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
552. Mengangkat duta dan konsul 

merupakan kewenangan presiden 
selaku … 

553. Tujuan pemberian otonomi kepada 
daerah diarahkan dalam 
pembangunan dalam arti luas 
yang meliputi segi kehidupan dan 
…  

554. Keserasian hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah atas dasar keutuhan … 
harus terjamin.  

555. Unsur pimpinan dalam organisasi 
departemen adalah …  

556. Pemberian pinjaman dan atau 
hibah dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah 

termasuk hubungan pemerintah 
pusat dan daerah dalam bidang …  

557. Kepala daerah bertanggung jawab 
kepada presiden melalui …  

558. Biaya rumah tangga daerah 
diperoleh dari sumber-sumber 
berikut, salah satunya adalah 
pinjaman dari luar negeri melalui 
…  

559. Kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan 
sendiri disebut … 

560. Tahun anggaran daerah sama 
dengan tahun anggaran …  

561. Nama susunan kabinet masa 
jabatan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono disebut …  

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !  
562. Apakah tujuan suatu negara ?  
563. Apakah yang dimaksud 

pemerintah daerah ?  
564. Dengan persetujuan siapakah 

presiden memberi grasi dan 
rehabilitasi ?  

565. Sebutkan tiga sumber – sumber 
keuangan di daerah sendiri 

berdasarkan perundanganan yang 
berlaku !  

566. Bilamana kepala daerah dan atau 
wakil kepala daerah diberhentikan 
? 

 

  
 
567. Presiden selain sebagai kepala 

negara juga sebagai …  
a. ketua MPR  
b. panglima ABRI 
c. kepala pemerintahan  
d. ketua partai  

568. Penyerahan urusan pemerintahan 
dari pemerintah atau daerah 
tingkat atasnya kepada daerah 
tingkat bawahnya untuk mengurus 
rumah tangganya disebut …  
a. desentralisasi  
b. desintegrasi  
c. dekolonisasi  
d. dekonsentrasi  

569. Daerah tingkat I atau provinsi 
dipimpin oleh seorang … 
a. walikota  
b. bupati  
c. gubernur  
d. camat  

570. Daerah otonom adalah atu 
kesatuan masyarakat yang 
mempunyai batas wilayah tertentu 
yangberhak, berwenang, dan 
berkewajiban mengatur dan 
mengurus rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan …  
a. wawasan nusantara  
b. zona eksklusif  
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c. ASEAN  
d. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  
571. Seseorang dapat menjadi kepala 

daerah tingkat II, jika dia 
dicalonkan dan dipilih oleh …  
a. presiden  
b. gubernur  
c. DPRD II  
d. Rakyat  

572. Kepala daerah bertanggung jawab 
kepada presiden melalui … 
a. MPR  
b. DPRD I  
c. Menteri Dalam Negeri  
d. Sekretaris Negara  

573. Menteri Dalam Negeri dan kepala 
daerah mempunyai kedudukan 
yang sama, yaitu sebagai …  
a. pembantu presiden  
b. pembantu wakil presiden  
c. pimpinan pemerintahan  
d. aparat negara 

574. Sumber-sumber keuangan di 
daerah sendiri berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku seperti … 
a. subsidi dari pemerintah  
b. hasil pajak daerah  
c. pinjaman luar negeri  
d. sumbangan pemerintah pusat   

575. Kekuasaan dan wewenang 
pemeirintah daerah sebenarnya 
adalah .. dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah.  
a. perintah  
b. pelimpahan  
c. kesanggupan  
d. kewajiban  

576. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah disebut tiap … 
a. satu tahun  
b. dua tahun  
c. tiga tahun 
d. lima tahun   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
577. Tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah, diarahkan dalam 
pembangunan dalam arti luas 
yang meliputi. Segi kehidupan …  

578. Keserasian hubugnan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah atas dasar keutuhan … 
harus terjamin.  

579. Negara kita terbentuk kesatuan 
dengan sistem pemerintahannya 
adalah …  

580. Penganggung jawab 
penyelenggaraan pemerintah di 
daerah adalah …  

581. Kepala daerah bertanggung jawab 
kepada presiden melalui …  

582. Biaya rumah tangga daerah 
diperoleh dari sumber-sumber 
berikut, salah satunya adalah 
pinjaman dari luar negeri melalui 
…  

583. Kotamadya setingkat dengan 
daerah …  

584. Tahun anggaran daerah sama 
dengan tahun anggaran ….  

585. Wilayah-wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi dalam 
wilayah provinsi dan … 

586. Gubernur DKI sekarang adalah …  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini singkat dan jelas ! 
587. Siapakah Menteri Dalam Negeri 

Sekarang ? 
588. Siapakah nama Lurah dan Carik di 

desamu ?  
589. Apakah yang dimaksud dengan 

desentralisasi ?  

590. Sebutkan tiga sumber-sumber 
keuangan di daerah sendiri 
berdasarkan perundang yang 
berlaku !  

591. Sebutkan dua fungsi kepala 
daerah ! 
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I.  Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang kamu anggota paling benar ! 
592. Pemilu tahap pertama pada 

tanggal 5 April 2004, rakyat 
memilih …  
a. DPR dan MPR  
b. DPR, DPD dan DPRD  
c. Presden dan wakil  
d. DPR dan DPD  

593. Untuk menjadi hak pilih pasif, 
serendah rendahnya 
berpendidikan …  
a. SD  
b. SLTP  
c. SLTA  
d. Perguruan Tinggi  

594. Sikap pemilih Partai Politik peserta 
pemilu mendapat perlakuakn yang 
sama, hal ini sesuai dengan asas 
…  
a. adil  
b. bebas  
c. jujur  
d. rahasia  

595. Rakyat dalam memberikan 
suaranya melalui …  
a. Panitia Pemilu  
b. Kartu Pemilih  
c. TPS  
d. KPPS  

596. Dalam pemilu pasangan Presiden 
dan Wakil Presiden dicalonkan 
oleh …  
a. DPR  
b. Perorangan  
c. Provinsi asalnya  
d. Partai politik  

597. Anggota MPR terdiri dari anggota 
…  
a. DPR dan DPD  
b. DPR dan BPK  
c. DPR  
d. MPR  

598. Presiden berhak mengajukan 
rancangan undang-undang 
kepada …  
a. DPA  
b. DPD  
c. DPR  
d. MPR  

599. Mahkamah Agung mengadili 
perkara tingkat … 
a. banding  
b. kasasi  
c. tinggi  

d. pertama  
600. DPR memegang kekuasaan 

membentuk …  
a. Badan Konstitusi  
b. Peraturan Pemerintah  
c. Undang-Undang  
d. Badan Pertimbangan Agung  

601. Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan atas hukum yang 
disebut …  
a. rechtstaat  
b. konstitusi  
c. mechstaat  
d. resuufle  

602. Pembinaan dan pemberdayaan 
sumber daya alam merupakan 
wewenang dari …  
a. pemerintah daerah  
b. pemerintah pusat  
c. DPR  
d. Kepala Daerah  

603. Para Menteri bertugas membantu 
Presiden, mereka bertanggung 
jawab kepada …  
a. wakil presiden  
b. MPR  
c. Presiden  
d. DPR 

604. Demokrasi Pancasila adalah 
demokrasi yang mengutamakan 
…  
a. musyawarah untuk mufakat  
b. kepentingan rakyat banyak  
c. perwakilan dan 

permusyawaratan  
d. kekuasaan rakyat  

605. Segala keputusan MPR diambil 
dan ditetapkan dengan  … 
a. kesepakatan atau konsensus  
b. surara terbanyak  
c. aklamasi  
d. musyawarah  

606. Presiden dan wakil presiden dapat 
diberhentikan dari jabatannya oleh 
…  
a. MPR atas usul MA  
b. DPR atas persetujuan MPR  
c. MPR atas usul DPR  
d. MA atas usul Dewan Konstitusi  

607. Hasil pemeriksaan keuangan oleh 
BPK dilaporkan kepada …  
a. MA  
b. MPR  



Materi Bimbingan Belajar SAFIRA Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Enam 41

c. Badan Konstitusi  
d. DPR  

608. Bunyi pasal 7c dari UUD 1945 
adalah …  
a. Presiden dan DPR bersma-

sama menetapkan APBN  
b. Presiden tidak dapat 

membekukan atau 
membubarkan DPR  

c. Anggota DPR tidak bertangung 
jawab tehadap presiden  

d. Mengangkat Duta dan Konsul  
609. Pemilihan umum dilaksanakan 

oleh …  
a. Departemen Dalam Negeri  
b. Pemerintah  
c. Komisi Pemilihan Umum  
d. Pemilihan Umum  

610. Anggota DPD dipilih dari setiap …  
a. partai politik  
b. kabupaten  
c. kotamadya  
d. provinsi  

611. Dalam melakukan kewajibannya. 
Presiden dibantu oleh …  
a. wakil presiden  
b. juru bicara kepresidenan  
c. menteri  
d. sekretaris negara  

612. Kedudukan UUD 1945 adalah 
sebagai …  
a. sumber dari segala sumber 

hukum   
b. hukum dasar tertinggi yang 

tertulis  
c. cita-cita luhur bangsa 

Indonesia  
d. pedoman yang mengatur tugas 

pemerintahan Indonesia  
613. Bupati sebagai kepala daerah 

dipilih oleh …  
a. DPRD  
b. Gubernur  
c. Pilkada secara langsung  
d. Pemerintah pusat  

614. Undang-Undang No. 22 tahun 
1999 mengatur tentang 
kewenangan …  

a. Kepala Daerah  
b. Pemeintah daerah  
c. Kepala negara  
d. Pemerintah pusat  

615. Sistem Penyelenggaraan 
pemerintahan dengan memberi 
kesempatan dan kewenangan 
kepada daerah disebut …  
a. desentralisasi  
b. sentralisasi  
c. otonomi  
d. demokrasi  

616. Untuk melaksnakan pemilu yang 
berkualitas diterbitkan  UU nomor 
…  
a. 12 tahun 2001  
b. 31 tahun 2002  
c. 12 tahun 2003  
d. 13 tahun 2000  

617. Peserta pemilu untuk memilih 
anggota DPD adalah …  
a. Utusan daerah  
b. Partai politik  
c. Kelompok  
d. Perorangan  

618. Kedaulatan negara di tangan 
rakyat dan dilaksnakan 
sepenuhnya oleh …  
a. MPR  
b. Presiden  
c. DPR  
d. DPD  

619. Pemilu bersifat artinya …  
a. semua warga negara Indonesia 

boleh mengikuti  
b. pemerintah menjamin hak 

setiap warga negara  
c. berlangsung serentak di 

seluruh wilayah Indonesia  
d. semua hak pilih harus 

memberikan suara  
620. Pemegang kekuasaan kehakiman 

adalah …  
a. Badan Kostitusi  
b. Komisi Yudisial  
c. Mahkamah Agung  
d. Peradilan  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
621. Penyelenggaraan pemilu, partai 

politik an pengawas pemilu harus 
berlaku sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku, ini 
sesuai dengan sifat pemilu …  

622. Komisi pemilihan umum harus 
bersifat …  

623. Dalam memberikan grasi, atau 
rehabilitasi Presiden harus 

memperhatikan pertimbangan dari 
…  

624. Fungsi kekuasaan kehakiman 
untuk …  

625. Ketua dan wakil ketua MA dipilih 
oleh …  

626. Untuk menjalankan otonomi 
daerah, maka pemeintah daerah 
berhak membuat …  
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627. Hubunan keuangan, pelayanan 
umum antara pemerintah puat dan 
daerah diatur dan dilaksnakan 
secara ….  

628. Pemerintah Demokrasi memberi 
kebebasan pada rakyat untuk  …  

629. Tujuan Nasional bangsa Indonesia 
tercantum dalam …  

630. DPD mengajukan rancanan UU 
kepada DPR yang berkaitan 
dengan …  

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
631. Sebutkan syarat-syarat hak pilih 

aktif !  
632. Jelaskan sifat dari Komisi 

Pemilihan Umum !  
633. Sebutkan lingkungan peradilan 

yang berada di bawah MA !  

634. Bagaimana cara masyarakat 
berperan aktif falam memelihara 
anak terlantar dan fakir miskin ?  

635. Apa yang dimaksud dengan 
Pemerintahan Demokrasi ?  

 

  
I.  Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang kamu anggota paling benar ! 
636. Pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung dikenal dengan istilah …  
a. Pilkada  
b. Pemilu  
c. Pilpres  
d. Pildal  

637. Pemilu di Indonesia dikatakan 
sebagai perwujudan Demokrasi, 
karena …  
a. melalui pemilu rakyat dapat 

menggunakan hak politiknya 
secara bebas dan bertanggung 
jawab  

b. pemilu merupakan sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat 
Indonesia  

c. melalui pemilu lembaga rakyat 
seperti MPR, DPR dan DPRD 
dapat terbentuk  

d. melalui pemilu terjadi peralihan 
secara aman dan tertib  

638. Alasan dilaksanakannya Pemilu 
pada tahun 1999 adalah …  
a. menghindari goncangan politik 

dan ekonomi dalam negara  
b. presiden mengundurkan diri 

dari jabatannya  
c. sudah penjadwalan di 

laksanakannya pemilu  
d. ingin mengembalikan arti dan 

makna pemilu awal  
639. Pemilu pertama era reformasi atas 

dasar Undang-Undang No. 3 
tajhun 1999 dilaksanakan pada …  
a. 2 Mei 1999  
b. 2 Juni 1999  
c. 6 Juli 1967  
d. 7 Juni 1999 

640. Sidang MPR yang dilaksanakan 
karena keadaan darurat adalah … 
a. sidang istimewa  

b. sidang umum  
c. sidang paripurna  
d. sidang tahunan  

641. Lembaga DPR dapat memanggil 
pemerintah untuk mengadakan … 
a. Pembagian Keuangan  
b. Pembagian Kekuasaan  
c. Rapat Konsultasi n 
d. Pembagian Wewenang   

642. Menetapkan GBHN adalah … 
MPR.  
a. tugas  
b. wewenang  
c. hak anggota  
d. keistimewaan  

643. MPR menerima 
pertanggungjawaban Presiden 
saat …  
a. Sidang Umum MPR  
b. Sidang Tata Usaha Negara  
c. Sidang Paripurna/Pleno  
d. Sidang Komisi  

644. Hak anggota DPR untuk 
mengadakan atas suatu 
kebijaksanaan disebut …  
a. hak interpelasi  
b. hak angket  
c. hak imunitas  
d. hak inisiatif  

645. Penertiban pedagang kaki lima 
menjadi wewenang …  
a. pemerintahan pusat  
b. pemerintahan daerah  
c. pemerintahan sekitar  
d. pemerintahan internasional  

646. Dengan diterapkannya otonomi 
daerah berarti gaji Pegawai 
Daerah dibayarkan oleh …  
a. Pemerintah Daerah dan 

pemerintah pusat  
b. Pemerintah pusat  
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c. Otonomi istimewa  
d. Otonomi berimbang  

647. UU No. 22 tahun 1999 mengatur 
tentang …  
a. Otonomi daerah  
b. Otonomi khusus  
c. Otonomi istimewa  
d. Otonomi berimbang  

648. Kebijakan moneter dan Fiskan 
menjadi urusan …  
a. pemerintah kota  
b. pemerintah kabupaten  
c. pemerintah pusat  
d. pemerintah daerah  

649. Sistem pemerintahan negara RI 
konstitusional, berarti cara 
pengendalian pemerintahan di 
batasi oleh …  
a. ketentuan umum  
b. ketentuan hukum dasar  
c. ketentuan adat  
d. ketentuan presiden  

650. Pergantian Menteri sebelu masa 
jabatannya habis dikenal dengan 
istilah …  
a. interpelasi  
b. kudeta  
c. resafle  
d. amandemen  

651. Alat negara yang menjalankan 
fungsi pertahanan adalah …  
a. TNI  
b. POLRI  
c. Satpol PP  
d. Linmas  

652. Keputusan bersama yang 
menyangkut peraturan di sekolah 
adalah …  
a. Tata Tertib di sekolah  
b. Peraturan lalu lintas  
c. Membayar pajak  
d. Menghormati orang tua  

653. Setiap warga negara berhak 
mengeluarkan pendapat. Hal ini 
diatur oleh … 
a. UU  
b. Pemimpin agama  
c. Pemuka masyarakat  
d. Pemerintah   

654. Pemerintahan yang syah adalah 
pemerintahan yang …  
a. dipimpin oleh presiden  
b. melaksanakan pemilu  

c. rakyatnya banyak  
d. mendapat mandat dari rakyat  

655. Salah satu kelebihanasas 
sentralisasi adalah …  
a. menghemat biaya  
b. birokrasi panjang  
c. asas demokrasi lancar  
d. daerah daapt mengembangkan 

potensi  
656. Peraturan pemerintah harus 

mendapat persetujuan DPR. Jika 
tidak mendapat persetuajuan 
maka peraturan tersebut harus … 
a. dicabut dan diganti  
b. tetap dijalankan  
c. direvisi dan diberlakukan  
d. disyahkan oleh lembaga lain   

657. Falsafah negara Indonesia adalah 
…  
a. kepercayaan dan agama  
b. Pancasila dan UUd !945  
c. Peraturan pemerintah dan 

Undang-undang  
d. Agama dan UU  

658. Hasil kerja sama lembaga 
pemegang kekuasaan legislatif 
(DPR) dengan lembaga 
pemegang kekuasaan Eksekutif 
(Presiden) adalah adanya …  
a. Keputusan Presiden  
b. Peraturan pemerintah  
c. UUD  
d. UU  

659. Dalam melaksnakan tugasnya 
presiden dibantu oleh …  
a. gubernur  
b. para menteri  
c. DPR  
d. MPR  

660. Kebebasan yang bertanggung 
jawab dalam pemerintahan 
demokrasi adalah kebebasan 
yang … 
a. tidak mutlak dan dapat 

dikembalikan  
b. mengindahkan nilai dalam 

masyarakat  
c. harus mau 

mempertanggungjawabkan  
d. mengindahkan nilai dan norma 

dalam masyarakat  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
661. Presiden dan wakil presiden 

terpilih pada tahun 2004 adalah …  
662. Pilkada dilaksanakan di wilayah 

provinsi untuk memilih …  

663. Untuk menjalankan UU presiden 
menetapkan … 

664. DPD dapat mengajukan RUU 
kepada DPR yang berkaitan 
dengan …  
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665. Kebebasaan mengeluarkan 
pendapat dijamin oleh UUD 19p45 
pasal …  

666. Anggota BPK dipilih oleh … 
dengan pertimbangan dari …  

667. Untuk melaksanakan kewajiban 
terhadap rakyat Indonesia bidang 
pendidikan pemerintah 
mencanangkan …  

668. Pembangunan Kondominium di 
perkotaan merupakan upaya 
pemenuhan kebutuhan rakyat 
dalam bidang  …  

669. Pemerint ahan berkewajiban 
memeliihara anak terlantar dan 
fakir miskin. Hal ini sesuai dengan 
pasal … ayat.  

670. Pemerintah Daerah provinsi, 
kabupaten/kota dalam mengatur 
dan mengurus pemerintahan 
menurut asas … 

671. Komisi Pemilihan Umum harus 
bersifat …  

672. Warga negara yang memberi 
suaranya tidak orang lain yang 
tahu, karena pemilu bersifat …  

673. Pelaksanaan Pemilu merupakan 
bentuk pengamalan Pancasila, 
yaitu sila ke …  

674. Fungsi kekuasaan kehakiman 
adalah untuk …  

675. Anggota BPK dipilih oleh …  
 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
676. Apakah yang dimaksud dengan 

otonomi daerah  ?  
677. Bagaimana usaha pemerintah 

dalam meningkatkan 
kesejahteraan rakyat ?  

678. Apa yang dimaksud kekuasaan 
presiden tidak tak terbatas ?  

679. Sebutkan lingkungan peradilan 
yang berada di bawah MA !  

680. Mengapa pemilu dilaksanakan 
dalam ruang tertutup ? 

 

 
 

 I.  Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap paling benar ! 
681. Badan Penyelidik Usaha 

persiapan Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia dibentuk 
pada tanggal …  
a. 1 Maret 1945  
b. 29 Mei 1945  
c. 1 Juni 1945  
d. 22 Juni 1945  

682. Piagam Jakarta dirumuskan oleh 
…  
a. Anggota BPUPKI  
b. Anggota PPKI  
c. Panitia Sembilan  
d. Pejuang Kemerdekaan  

683. Ketua BPUPKI adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin  
c. Pro. Dr. Soepomo  
d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat  

684. Keputusan terbaik dilahirkan atas 
dasar …  
a. suara terbanyak  
b. musyawarah mufakat  

c. kehendak pimpinan  
d. aspirasi rakyat  

685. Contoh perilaku yang 
melaksankan keputusan bersama 
adalah …  
a. selalu menasehati orang lain  
b. selalu menghindari orang lain  
c. melaksanakan hasil 

musyawarah  
d. mempertahankan pendapat 

kita  
686. Pancasila sebagai dasar negara 

yang diusulkan oleh Ir. Soekarno 
dapat diterima karena  …  
a. Ir. Soekarno seorang pemimpin 

bangsa  
b. Sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia  
c. Sesuai dengan pendapat para 

pemimpin  
d. Ir. Soekarno sebagai calon 

Presiden  
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687. Tanggal 1 Juni setiap tahun 
diperingati sebagai hari … 
a. Lahirnya Pancasila  
b. Kesaktian Pancasila  
c. Disyahkannya Undang-Undang 

Dasar 1945  
d. Lahirnya Soekarno   

688. Sikap menghargai pendapat orang 
lain berikut ini adalah …  
a. mengutamakan pendapat 

pimpinan rapat  
b. menyampaikan masalah 

secara panjang lebar  
c. memaksakan pendapat kepada 

orang lain  
d. tidak memotong pembicaraan 

orang lain  
689. Drs. Moh. Hatta bersama rekan-

rekannya berusaha mengubah 
rumusan sila pertama Pancasila, 
karena … 
a. mendapat tekanan dari Ir. 

Soekarno  
b. ingin mendapat pengakuan dari 

dunia luar  
c. untuk mempertahankan 

persatuan dan kesatuan 
bangsa  

d. menjaga hubugnan baik antara 
tokoh agama di Indonesia  

690. Rumusan Pancasila yang benar 
adalah yang tercantum dalam …  
a. Piagam Jakarta  
b. Pembukaan UUD 1945  
c. Buku Negara Kertagama  
d. Jakarta Charter  

691. Kebiasaan hidup bermusyawarah 
harus dimulai sejak …  
a. kecil dari keluarga  
b. lulus SD  
c. sesudah dewasa 
d. seteleh menjadi pejabat  

692. Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk … 
a. dominion  
b. persemakmuran  
c. kerajaan  
d. republik  

693. Yang merupakan salah satu tugas 
MPR adalah … 
a. mengangkat gubernur  
b. mengangkat anggota DPR  
c. mengangkat presiden  
d. mengubah dan menetapkan 

UUD  
694. Anggota DPD dipilih dari setiap 

provinsi melalui …  
a. Pemilihan Umum  
b. Sidang Umum MPR  

c. Pemungutan surara di DPR  
d. Kententuan Presiden  

695. Menurut UUD 1945 yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan adalah …  
a. MPR   
b. DPR  
c. DPD  
d. Presiden  

696. Yang berhak memberikan grasi 
adalah … 
a. MPR  
b. MA  
c. DPR  
d. Presiden  

697. Pengadilan tertinggi di negara kita 
adalah …  
a. MA  
b. Pengadilan tinggi  
c. Jaksa Agung  
d. Pengagilan Negeri  

698. Lembaga yang bertugas 
memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
adalah …  
a. Presiden  
b. Mahkamah Agung  
c. DPR  
d. BPK 

699. Keputusan MPR diambil dalam 
rapat paripurna MPR yang dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya … 
jumlah anggota yang hadir.   
a. setengah  
b. setengah tambah satu  
c. tiga perempat  
d. 90 persen  

700. Kabinet pada masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono diberi nama …  
a. Kabinet Gotong Royong  
b. Kabinet Pembangunan  
c. Kabinet Persatuan Nasional  
d. Kabinet Indonesia Bersatu  

701. Pemilu pertama di Indonesia 
dilaksanakan pada tahun …  
a. 1945  
b. 1955  
c. 1971  
d. 1982  

702. Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 pemegang kekuasaan 
pemerintahan pusat adalah …  
a. MPR  
b. Presiden  
c. DPR  
d. DPD  
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703. Dalam melaksanakan 
kewajibannya Presiden dibantu 
oleh seorang …  
a. menteri negara  
b. sekretaris negara  
c. wakil presiden  
d. gubernur  

704. Yang merupakan jabatan 
seringkat menteri negara adalah 
…  
a. panglima TNI 
b. inspektur jenderal  
c. sekretaris jenderal  

d. ketua DPR 
705. Camat dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab 
kepada …  
a. bupati / walikota  
b. bupati / walikota melalui 

sekretaris daerah  
c. gubernur melalui sekretaris 

daerah  
d. gubernur melalui bupati / 

walikota  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah i.ni dengan jawaban yang benar ! 
706. Mengangkat duta dan konsul 

merupakan kewenanan … 
707. Kabinet pada saat Presiden 

Megawati diberi nama …  
708. Pemilihan presiden secara 

langsung pertama kali 
dilaksanakan pada saat pemilu 
tahun … 

709. Pancsila pada Piagam Jakarta 
yang mengalami perubahan 
adalah sila ke …  

710. Lambang sila ketiga pda Pancasila 
adalah …  

711. Presiden pertama Indonesia dipilih 
oleh … 

712. Dasar negara Indonesia terdapat 
dalam pembukaan UUD 1945 
alinea ke …  

713. Pemilu anggota DPR RI, DPD, 
DPRD dan wakil presiden 
ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor …  

714. Penyelenggara  pemungutan 
suara di tempat pemungutan 
suara adalah …  

715. Tokoh pengusul dasar negara 
yang berasal dari Sumatra Barat 
adalah … 

716. Sikap kita terhadap hasil 
keputusan bersama adalah …  

717. Hasil keputusan musyawarah 
harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara moral kepada …  

718. Lembaga yang bertugas 
mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia adalah …  

719. Wakil presiden pertama Indonesia 
adalah …  

720. Melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia adalah tugas … 

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah  ini dengan benar ! 
721. Bagaimana sikap kita terhadap 

perbedaan pendapat dalam 
musyawarah ?  

722. Sebutkan asas pemilu di 
Indonesia !  

723. Apa manfaat dari adanya kerja 
kelompok ?  

724. Sebutkan hal-hal yang tidak 
diperkenankan dalam 
musyawarah !  

725. Apakah yang dimaksud dengan 
Grasi dan Abolisi ?  

726. Apa syarat-syarat terbentuknya 
sebuah negara ?  

727. Sebutkan persyaratan warga 
negara yang mempunyai hak pilih 
dalam pemilu !  

728. Apakah yang dimaksud dengan 
daerah otonomi ?  

729. Sebutkan ciri-ciri orang yang 
bertanggung jawab ?  

730. Sebutkan syarat-syarat menjadi 
seorang presiden Indonesia      
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
731. Rumusan Pancasila yang 

dipergunakan sampai sekarang 
tercantum di dalam … 
a. Piagam Jakarta  
b. Dekrit Presiden  
c. Pidato Ir. Soekarno  
d. Pembukaan UUD 1945  

732. Ketua BPUPKI adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Dr. Radjiman Widyodiningrat  

733. Sikap yang dapat dicontoh dari 
nilai juang 45 apabila diterapkan di 
sekolah adalah …  
a. giat belajar  
b. membolos  
c. bekerja sama mengerjakan 

ulangan  
d. saling tolong menolong 

menyelesaikan ulangan  
734. Keputusan terbaik harus lahir atas 

dasar … 
a. suara terbanyak  
b. kata mufakat  
c. kehendak pimpinan  
d. aspirasi rakyat  

735. Rumusan dasar negara yang 
hampir sama dengan yang ada 
pada Pembukaan UUD 1945 
adalah rumusan dari … 
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin 
c. Prof. Dr. Supomo 
d. Mr. Ahmad Soebardjo  

736. Pancasila sebagai dasar negara 
yang diusulkan oleh Ir. Soekarno 
dapat diterima karena …  
a. sesuai dengan cita-cita bangsa  
b. Ir. Soekarno sorang pimpinan 

bangsa  
c. Sesuai dengan kehendak para 

pimpinan bangsa  
d. Ir. Soekarno sebagai calon 

presiden Indonesia pertama  
737. Pemerintah bertanggung jawab 

atas keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga 
pemerintah membentuk …  
a. aparat negara dan wilayah  
b. hansip di setiap RT/RW dan 

wialayah  
c. alat-alat negara seperti TNI 

dan POLRI  
d. pemerintah secara otonomi an 

mandiri  
738. Ketua PPKI adalah …  

a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
b. Sugondo Joyopuspito  
c. Ir. Soekarno  
d. Drs. Moh. Hatta   

739. Lembaga yang berwenang 
membuat perundang-undangan 
adalah … 
a. Legislatif  
b. Ekskutif  
c. Yudikatif 
d. Yudisial  

740. Kebudayaan daerah perlu dijaga 
dan dilestarikan karena  …  
a. budaya luhur  
b. akar budaya nasional  
c. dikagumi bangsa lain  
d. dijunjung oleh rakyat  

741. Berhak menetapkan peraturan 
pemerintah sebagai pengganti 
undang-undang adalah …  
a. Presiden  
b. Menteri  
c. DPR  
d. DPR dan Presiden  

742. Sikap menghargai pendapat orang 
lain di bawah  ini adalah …  
a. harus jelas dan sopan  
b. isi pembicaraan harus 

mengutamakan pendapat 
pemimpin  

c. menyimpang dari masalah 
yang dihadapi  

d. memaksakan pendapat kepada 
orang lain  

743. Pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih oleh … 
a. seluruh anggota MPR  
b. seluruh anggota DPD  
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c. seluruh anggota DPR  
d. seluruh rakyat yang 

mempunyai hak pilih  
744. Urutan sila – sila dari Pancasila 

sesuai dengan …  
a. usulan Ir. Soekarno  
b. usulan sidang BPUPKI  
c. Pembukaan UUD 1945  
d. Aline 4  

745. Arti sebenarnya dari istilah 
romusha adalah … 
a. kerja paksa  
b. penjajah  
c. kerja keras  
d. selamat datang  

746. Ketetapan sidang PPKI sikap yang 
harus dikembangkan seorang 
murid memupuk sikap 
kepahlawanan adalah berjuang …  
a. demi kepentingan sendiri  
b. tanpa pamrih  
c. demi kepentingan keluarga 

saja  
d. dengan rasa dendam  

747. Di bawah ini yang termasuk 
anggota Panitia Sembila ialah …  
a. Dr. Wahidin Sudirohusodo  
b. K. H. Amrullah  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Amir Syarifudin  

748. Salah satu organisasi yang 
membangkitkan kesadaran rakyat 
Indonesia sebagai satu bangsa 
adalah …  
a. Jong Java  
b. Jong Sumatranen Bond  
c. Boedi Utomo 
d. Jong Minahasa  

749. Lagu Garuda Pancasila adalah 
ciptaan …  
a. W.R. Soepratman  
b. Ismail Marzuki  
c. Prohar Sudharmono  
d. C. Simanjuntak  

750. Hak DPR untuk melakukan 
penyelidikan terhadap kebijakan 
pemerintah disebut …  
a. hak interpelasi  
b. hak menyatakan pendapat  
c. hak asasi  
d. hak angket  

751. Perbuatan rela berkorban bagi 
nusa dan bangsa adalah cerminan 
dari …  
a. sila pertama dan kedua 

Pancasila  
b. sila ketiga Pancasila  
c. sila keempat Pancasila  
d. sila kelima Pancasila  

752. DPR memegang kekuasaan untuk 
…  
a. mengajukan usul RUU  
b. membentuk UU  
c. memberhentikan Presiden dan 

Wakil Presiden  
d. menetapkan peraturan 

pemerintah  
753. Nama asli dari Kapiten Patrimura 

adalah …  
a. Thomas Matulessy  
b. Richard Matulessy  
c. Multatuli  
d. Otto Iskandardinata  

754. BPK memeriksa semua pelaksana 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. Hasil 
pemeriksaan BPK diberitahukan 
kepada …  
a. DPR RI dan DPD  
b. Presiden  
c. Mahakamah Agung  
d. MPR  

755. Peserta pemilu untuk memilih 
anggota DPR dan DPRD adalah 
…  
a. presiden dan wakil presiden  
b. partai politik  
c. MPR  
d. Rakyat Indonesia  

756. MPR bersidang sedikitnya sekali 
dalam …  
a. setahun 
b. dua tahun  
c. tiga tahun  
d. lima tahun  

757. Pemilu dalam zaman Orde Baru 
diikutin oleh tiga partai yaitu …  
a. PPP, Golkar, PDI  
b. Golkar, PDI, PAN  
c. PDI, Golkar, dan Partai 

Demokrat  
d. PPP, Golkar, dan PNI  

758. … memegang kekuasaan tertinggi 
atas Angkatan Darat, Angkatan 
Laut dan Angkatan Udara.  
a. Menko Polkam  
b. Pangkostrad  
c. Presiden  
d. Pangdam  

759. Tokoh yang menjabat sebagai 
nketua BPUPKI ialah …  
a. R.P. Soeroso  
b. Ir. Soekarno  
c. R. Widyodiningrat  
d. Prof. Dr. Soepomo  

760. Sebelum amandemen UUD 1945, 
Presiden melaksanakan program 
pembangunan berdasarkan …  
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a. program yang disusunnya 
sendiri  

b. program MPR  
c. rancangan dari DPR  
d. GBHN  

761. Lembaga rakyat yang dipilih oleh 
rakyat untuk mewakili masing-
masing provinsi adalah …  
a. DPR  
b. DPD  
c. MPR  
d. BPK  

762. Calon hakim Agung diusulkan oleh 
KY kepada … 
a. DPR  
b. MA  
c. MK  
d. Menteri Kehakiman  

763. Pemilu merupakan sarana 
pelaksanaan …  

a. kedaulatan rakyat  
b. hak asasi manusia  
c. program partai politik  
d. kewajiban warga negara  

764. Ruang lingkup kerja komisi IV 
DPR RI meliputi bidang … 
a. hukum dan keamanan  
b. pertanian dan kehutanan  
c. industri dan perdagangan  
d. perhubungan dan 

telekomunikasi   
765. Lembaga yang diberi kepercayaan 

untuk menyelenggarakan 
Pemilihan Umum berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2003 adalah … 
a. Lembaga Pemilihan Umum 
b. Departemen Dalam Negeri  
c. Komisi Pemilihan Umum  
d. Panitia Pemilihan Umum   

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
766. Rumusan Pancasila tercantum 

dalam …  
767. Undang-Undang Dasar 1945 

disahkan pada tanggal … 
768. Proses perumusan Pancasila 

sebagai dasar negara dilakukan 
melalui nsidang BPUPKI, Panitia 
Sembilan, dan …  

769. Keragaman suku, budaya, dan 
bahasa tidak menghalangi 
persatuan dan kesatuan Indonesia 
dalam …  

770. Asas pemilu adalah …  

771. Rumusan dasar Negara Indonesia 
merdeka oleh Moh. Yamin diberi 
nama …  

772. Pemerintah Indonesia menganut 
asas desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan …  

773. Komisi X DPR RI di bidang …  
774. Kecamatan , yaitu wilayah kerja 

camat sebagai perangkat …  
775. Presiden dan wakil presiden dipilih 

melalui …  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
776. Apa fungsi utama Pancasila bagi 

kehidupan bangsa Indonesia !  
777. Jelaskan kewenangan yang 

dimiliki oleh MPR !  
778. Apa yang terjadi jika ketiga 

pemegang kekuasaan legislatif, 

ekskutif, dan yudikatif dialihkan 
kepada seorang pengusaha ?  

779. Jelaskan syarat-syarat bagi 
seorasngcalon Hakim Agung !  

780. Apakah yang dimaksud dengan 
hak imunitas ? 

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
781. Ketua BPUPKI adalah …  

a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin  
c. Drs. Moh. Hatta  

d. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
782. Keputuan terbaik harus lahir atas 

dasar …  
a. suara terbanyak  
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b. kata mufakat  
c. kehendak pimpinan  
d. aspirasi rakyat  

783. Pancasila sebagai dasar negara 
yang diusulkan oleh Ir. Soekarno 
dapat diterima karena …  
a. sesuai dengan cita-cita bangsa  
b. Ir. Soekarno pimpinan bangsa  
c. Sesuai dengan kehendak para 

pimpinan bangsa  
d. Ir. Soekarno sebagai calon 

presiden Indonesia pertama  
784. Ketua PPKI adalah …  

a. Dr. Radjiman Wedyodiningrat  
b. Sugondo Joyopuspito  
c. Ir. Soekarno  
d. Drs. Moh. Hatta  

785. Kebudayaan daerah perlu dijaga 
dan dilestarikan karena … 
a. budaya luhur  
b. akar budaya bangsa  
c. dikagumi bangsa lain  
d. dijunjung oleh rakyat  

786. Urutan sila-sila dari Pancasila 
sesuai dengan … 
a. usulan Ir. Soekarno  
b. usulan sidang BPUPKI  
c. alinea ke-4 Pembukaan 
d. ketetapan sidang PPKI   

787. Sikap menghargai pendapat orang 
lain di bawah ini adalah … 
a. harus jelas dan sopan  
b. isi pembicaraan harus 

melaksanakan pendapat  
c. menyimpang dari masalah 

yang dihadapi  
d. melaksanakan pendapat 

kepada orang lain  
788. Sikap yang harus dikembangkan 

seorang murid untuk memupuk 
sikap kepahlawanan adalah 
berjuang … 
a. demi kepentingan sendiri  
b. demi kepentingan keluarga 

saja  
c. dengan rasa dendam  
d. tanpa pamrih   

789. Salah satu organisasi yang 
membangkitkan kesadaran rakyat 
Indonesia sebagai satu bangsa 
adalah … 
a. Jong Java  
b. Jong Ambon  
c. Boedi Utomo 
d. Jong Minahasa   

790. Hak DPR untuk melakukan 
penyelidikan terhadap kebijakan 
pemerintah disebut …  
a. hak interpelasi  

b. hak menyatakan pendapat  
c. hak asasi  
d. hak angket  

791. DPR memegang kekuasaan untuk 
… 
a. mengajukan usul RUU  
b. membentuk RUU  
c. memberhentikan presiden dan 

wakil presiden  
d. menetapkan peraturan 

pemerintah  
792. BPK memeriksa semua pelaksana 

Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. Hasil 
pemeriksaan BPK diberitahukan 
kepada … 
a. DPR RI dan DPD  
b. Presiden  
c. Mahkamah Agung  
d. MPR   

793. MPR bersidang sedikitnya sekali 
dalam … 
a. setahun  
b. dua tahun  
c. tiga tahun  
d. lima tahun   

794. … memegang kekuasaan tertinggi 
atas Angkatan Darat, Angkatan 
Laut dan Angkatan Udara. 
a. Menko Polkam  
b. Pangkostrad  
c. Presiden  
d. Pangdam  

795. Sebelum amandemen UUD 1945, 
Presiden melaksanakan program 
pembangunan berdasarkan …  
a. program yang disusunnya 

sendiri  
b. program MPR  
c. rancangan dari DPR  
d. GBHN  

796. Calon Hakim Agung diusulkan 
oleh KY kepada … 
a. DPR  
b. MA  
c. MK  
d. Menteri Kehakiman   

797. Ruang lingkup kerja komisi IV 
DPR RI meliputi bidang … 
a. hukum dan keamanan  
b. pertanian  
c. industri dan perdagangan  
d. perhubungan dan 

telekomunikasi  
798. Lembaga yang diberi kepercayaan 

untuk menyelenggarakan 
Pemilihan Umum berdasarkan 
undang-undang nomor 12 tahun 
2003 adalah … 
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a. Lembaga Pemilihan Umum  
b. Depertemen Dalam Negeri  
c. Komisi Pemilihan Umum  
d. Panitia Pemilihan Umum   

799. Calon anggota DPR dan DPRD 
harus memenuhi syarat antara lain 
berusia sekurang-kurangnya … 
tahun. 
a. 17  
b. 21  
c. 25  
d. 35   

800. Pemilih memilih sesuai dengan 
hasil nuraninya sendiri berarti 
orang tersebut telah sesuai asas 
pemilu yaitu … 
a. bebas  
b. langsung 
c. umum 
d. rahasia  

801. Kampanye yang paling tepat 
dilakukan dengan cara … 
a. pengerahan masa  
b. pawai kendaraan bermotor  
c. pertemuan dalam ruangan 

untuk menyampaikan program  
d. mengunjungi rumah warga satu 

persatu   
802. Lembaga rakyat yang dipilih oleh 

rakyat untuk mewakili masing-
masing provinsi adalah …  
a. DPD  
b. MPR  
c. DPR  
d. BPK  

803. Persyaratan utama untuk 
mendaftarkan diri sebagai pemilih, 
memiliki identitas pribadi berupa 
…  
a. KTA  
b. KTP  
c. KTU 
d. KPP  

804. Kepala Daerah Tingkat II adalah 
…  
a. Gubernur  
b. Bupati  
c. Camat  
d. Wakil bupati  

805. Lembaga yang mengawasi 
Pemilihan Umum adalah …  
a. KPK  
b. MA  
c. BPK  
d. Panwaslu  

806. Fasilitas yang tidak boleh 
digunakan dalam kampanye 
pemilu adalah … 
a. tempat ibadah  

b. lapangan bola  
c. hotel  
d. lapangan bebas   

807. Pemilu di Indonesia dilaksanakan 
setiap … tahun sekali.  
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

808. Dalam melaksanakan 
kewajibannya Presiden dibantu 
oleh seorang … 
a. Sekretaris Negera 
b. Wakil Presiden  
c. Menteri Negara  
d. Panglima TNI    

809. Yang merupakan jabatan setingkat 
menteri negara adalah … 
a. Sekretaris Jenderal  
b. Panglima Tentara Nasional 

Indonesia  
c. Inspektur Jenderal  
d. Ketua DPR   

810. Yang tidak termasuk tugas dan 
wewenang kepala daerah adalah 
…  
a. mengupayakan terlaksananya 

kewajiban  
b. mengajukan rancangan Perda  
c. menyusun dan mengajukan 

rancangan APBD kepada 
DPRD  

d. membuat keputusan yang 
memberi keuntungan kepada 
pihak tertentu  

811. Camat dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab 
kepada … 
a. bupati / walikota melalui 

sekretaris daerah  
b. gubernur melalui sekretaris 

daerah  
c. gubernur melalui sekretaris 

daerah  
d. gubernur melalui bupati / 

walikota   
812. Sumber-sumber keuangan di 

daerah sendiri berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku seperti …  
a. pinjaman luar negeri  
b. subsidi dari pemerintah  
c. hasil pajak daerah  
d. sumbangan pemerintah pusat  

813. Seorang dapat menjadi Kepala 
Daerah Tingkat I, jika dicalonkan 
dan dipilih oleh …  
a. DPRD tingkat I  
b. DPRD tingkat II  
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c. Presiden  
d. Mendagri  

814. Kepala Daerah bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui … 
a. MPR  
b. DPRD  
c. Mendagri  
d. Sekneg   

815. Kewenangan pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah untuk 
mengurus beberapa bidangh, 
salah satunya adalah … 
a. pelayanan umum  
b. bidang luar negeri  
c. bidang keuangan  
d. pemanfaatan sumer daya alam   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang paling benar ! 
816. Undang-undang Dasar 1945 

disahkan pada tanggal …  
817. Keragaman suku, budaya, dan 

bahasa tidak menghalangi 
persatuan dan kesatuan Indonesia 
dalam …  

818. Rumusan dasar negara Indonesia 
merdeka oleh Mr. Moh. Yamin 
diberi nama …  

819. Komisi X DPR bekerja di bidang 
…  

820. Presiden dan wakil presiden dipilih 
melalui …  

821. Setelah amandemen UUD 1945, 
untuk menjalankan tugas 
pemerintahannya, presiden 
menyusun …  

822. Calon presiden dan wakil presiden 
terpilih jika mendapatkan suara 
lebih dari …  

823. Setiap pemilih datang sendiri 
secara pribadi untuk 
menggunakan hak pilihnya. Hal itu 
sesuai dengan salah satu asas 
Pemilu, yaitu …  

824. Menetapkan PP untuk 
menjalankan UU merupakan 
kewenangan presiden selaku …  

825. Penyerasian lingkungan dan tata 
ruang serta rehabilitasi lahan 
termasuk hubungan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
dalam bidang …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
826. Jelaskan kewenangan yang dimliki 

oleh MPR ! 
827. Jelaskan syarat-syarat bagi 

seorang calon hakim agung !  
828. Jelaskan asas pemilihan umum 

langsung, umum, bebas, dan 
rahasia serta jujur dan adil !  

829. Bagaimana cara untuk mengatasi 
agar tidak terjadi seorang 
menggunakan hak pilihnya dua 
kali ?  

830. Sebutkan tiga syarat untuk dapat 
menjadi anggota DPD ! 

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
831. Anggota MPR terdiri atas anggota 

… yang dipilih melalui Pemilu. 
a. Dewan Perwakilan rakyat  
b. Dewan Perwakilan Rakya dan 

dan Perwakilan Daerah 
c. Perwakilan Daerah  
d. Perwakilan Daerah dan Partai    

832. Masa jabatan anggota MPR 
adalah lima tahun dan berakhir 
bersamaa pada saat anggota yang 
baru … 

a. terpilih  
b. menyatakan siap 

melaksanakan tugas  
c. mendapat perintah dari 

presiden  
d. mengucapkan sumpah dan 

janji   
833. Anggota DPR berdomisili di …  

a. daerah perkotaan  
b. jalan Cendana Jakarta  
c. ibukota negara  
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d. rumah mewah  
834. Berikut iniyang bukan Pejabat 

Tinggi Negara sederajat Menteri 
Negara … 
a. Jaksa Agung  
b. Sekretaris Kabinet  
c. Menteri Sekretaris Kabinet  
d. Birektur Bank  

835. Badan Pengawas Keuangan ( 
BPK ) adalah yang memeriksa 
tanggung jawab tentang … 
a. keuangan negara  
b. pemerintahan  
c. perpajakan  
d. perkebunan  

836. Mahkamah Agung dapat 
memberikan pertimbangan – 
pertimbangan dalam bidang … 
a. hak asasi manusia  
b. pertahanan 
c. hukum  
d. politik  

837. Berikut ini yang bukan merupakan 
tugas dan wewenang MPR adalah 
…  
a. memilih presiden dan wakil 

presiden  berdasarkan pemilu 
dan sidang paripurna MPR  

b. membentuk undang-undang 
bersama presiden  

c. mengubah dan menetapkan 
UUD  

d. menetapkan peraturan tata 
tertib dan kode etik MPR  

838. APBN dibuat dan ditetapkan tiap 
… tahun.  
a. satu  
b. dua  
c. empat  
d. lima  

839. Pemilu tahun 2004 presiden …  
a. dipilih melalui sidang MPR 
b. dipilih oleh anggota DPR  
c. dipilih langsung oleh rakyat  
d. turun termurun  

840. Yang berhak mengusulkan dan 
wajib mengajukan pertimbangan 
kepada Presiden adalah …  
a. MA  
b. DPA  
c. BPK  
d. DPR  

841. BPK memeriksa semua 
pelaksanaan APBN dan hasilnya 
dilaporkan kepada …  
a. DPR  
b. Presiden  
c. MPR  
d. Menteri Dalam Negeri  

842. Mahkamah Agung adalah jenis 
peradilan yang berada di tingkat  
…  
a. daerah  
b. kabupaten 
c. provinsi  
d. pusat  

843. Grasi, Amnesti, Abolisi adalah 
jenis pengampunan keringanan 
yang berasal dari … 
a. MPR 
b. DPR  
c. Presiden  
d. MA   

844. Gambar di bawah ini adalah 
simbol dari partai …  
a. PDIP  
b. GOLKAR  
c. PAN  
d. DEMOKRAT  

845. Di dalam melaksanakan haknya 
warga negara harus dijamin 
kebebasannya dan setiap peserta 
pemilu mendapatkan perlakukan 
…  
a. yang sama  
b. sesuai dengan tugasnya  
c. yang berbeda  
d. semena-mena  

846. DPR adalah lembaga perwakilan 
rakyat yang dipilih … 
a. langsung rakyat  
b. presiden  
c. para menteri  
d. melalui partai politik   

847. Apabila terjadi kekosongan 
jabatan presiden dalam masa 
jabatannya, MPR berwenang 
memilih wakil presiden dari dua 
calon yang diajukan … 
a. DPR  
b. Rakyat  
c. Presiden  
d. MPR  

848. Pemilihan presiden secara 
langsung oleh rakyat dimulai sejak 
pemilu …  
a. 1977  
b. 1992  
c. 1997  
d. 2000  

849. PPS adalah panitia pemilihan di 
tingkat … 
a. desa  
b. kecamtan  
c. kabupaten  
d. provinsi  
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850. Yang bisa menggunakan hak pilih 
dalam TPS adalah yang namanya 
…  
a. tercatat dalam RT  
b. tercatat dalam Daftar Pemilih 

Tetap  
c. tidak diganti  
d. tercantum dalam KTP  

851. Kepentingan yang harus 
didahulukan adalah … 
a. kepentingan pribadi  
b. kepentingan individu  
c. kepentingan golongan  
d. kepentingan umum   

852. Hukum dasar yang mengatur 
sistem pemerintahan negara 
adalah …  
a. UUD 1945  
b. Undang-Undang  
c. Proklamasi  
d. Pancasila  

853. Wujud perbuatan mengutamakan 
kewajiban sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari – hari 
dapat ditunjukkan dengan perilaku 
…  
a. ikut bekerja bakti setelah 

menyelesaikan tugas pribadi  
b. hanya mengerjakan pekerjaan 

yang menguntungkan  
c. melaksanakan kerja bakti 

dengan rela, menunda 
kegiatan pribadi  

d. ikut kerja bakti ada ajakan dari 
warga lain  

854. Perbuatan yang mengutamakan 
kepentingan negara dari pada 
kepentingan pribadi atau golongan 
sesuai dengan urutan sila … 
a. pertama  
b. kedua  
c. ketiga  
d. kelima  

855. Dalam mengeluarkan pendapat 
kita harus mengemukakan dengan 
…  
a. rasa tanggung jawab  
b. sikap egois  
c. bebas  
d. berpihak kepada yang kuat  

856. Jepang menguasai Indonesia 
setelah Belanda menyerah kepada 
Jepang pada tanggal …  
a. 6 Agustus 1942  
b. 7 Agustus 1942  
c. 8 Agustus 1942  
d. 9 Agustus 1942  

857. Ketua BPUPKI adalah …  
a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  

b. Ir. Soekarno  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Moh. Yamin  

858. Kota Nagasaki dibom atom oleh 
Amerika …  
a. 9 Agustus 1942  
b. 9 Agustus 1945  
c. 19 Agustus 1945  
d. 29 Agutus 1945  

859. Negara melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan tumpah 
daerah Indonesia, yang 
dimaksudkan adalah …  
a. Warga negara asli  
b. Warga negara asing  
c. Warga di kedutaan besar  
d. Semua warga yang ada di 

Indonesia  
860. Dalam mengurus keperluan di 

instansi pemerintah hendaknya … 
a. ingin didahulukan  
b. harus diistimewakan  
c. taat atas aturannya  
d. menurut keinginan sendiri   

861. Jika kita menjadi warga baru 
dalam masyarakat, kita harus … 
a. memberikan bingkisan kepada 

warga sekita  
b. menyesuaikan diri dengan 

lingkungan  
c. mengundang tetangga kanan 

kiri untuk makan bersama m 
d. menanyai tetangga satu 

persatu  
862. Kita mengetahui ada suatu daerah 

tertimpa bencana alam, sikap kita 
… 
a. merasa kasihan  
b. berusaha membantu 

semampunya  
c. bersyukur karena bencana 

tersebut tidak menimpa kita  
d. mengikuti beritanya lewat surat   

863. Setiap warga negara yang telah 
berumur 17 tahun harus memiliki 
… 
a. Surat Izin Mengemudi  
b. Surat Tanda Penduduk  
c. Kartu Mahasiswa  
d. Kartu Keluarga   

864. Perilaku yang baik untuk 
menghormati orang lain yang 
sedang menyampaikan pendapat 
dalam musyawarah adalah … 
a. diam sambil mendengarkan 

dengan cermat pendapat orang 
lain  

b. bertepuk tangan mendukung 
pendapat yang disampaikan  
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c. sibuk dengan teman lain 
mempersiapkan sanggahan  

d. tertawa karena pendapat orang 
lain sesuai dengan yang 
diusulkan   

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
865. Berkas-berkas yang harus 

dilengkapi bila mau 
memperpanjang Kartu Tanda 
Penduduk datang di kantor ..  

866. Dalam menetapkan APBN 
Presiden harus bekerja sama 
dengan … 

867. Apa yang terjadi pilihannya dapat 
pemilu tidak oleh orang lain tahu, 
adalah melaksanakn asas pemilu 
… 

868. Pancasila lahir pada tanggal …  
869. Keanggotaan MPR diresmikan 

dengan keputusan …  

870. Anggota – anggota DPR 
merangkap sebagai anggota …  

871. Susunan Majelis 
Permusyawaratan rakyat setelah 
diadakan perubahan menjadi  …  

872. Program pemerintah yang 
bertujuan agar anak-anak fakir 
miskin dapat menikmati 
pendidikan disebut …  

873. Salah satu pengabdian yang dapat 
dilakukan siswa terhadap bangsa 
dan negara adalah …  

874. Kewajiban seseorang yang 
meminjam barang orang lain 
adalah …  

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
875. Apakah  arti  legislatif  dan 

yudikatif ?  
876. Bagaimana cara menghargai 

orang yang sedang berbicara 
dalam suatu musyawarah ?  

877. Mengapa kita harus menghargai 
hasil karya para pejuang ? 

878. Apa tujuan pemilihan umum ?  
879. Bagaimana akibatnya jika orang-

orang tidak mematuhi peraturan 
perundang-undangan ? 

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
880. Berikut ini merupakan tokoh 

Panitia Sembilan, kecuali …  
a. Ir. Soekarno  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Mr. A.A. Maramis  
d. Ki Hajar Dewantoro  

881. Piagam Jakarta dirumuskan oleh 
…  
a. seluruh anggota BPUPKI  
b. seluruh anggota PPKI  
c. Panitia Sembilan  
d. Tokoh kemderdekaan  

882. Tokoh pengusul dasar negra yang 
berasal dari Sumatra Barat adalah 
… 
a. Drs. Moh. Hatta 
b. Mr. Moh. Yamin  
c. K. H. Wahid Hasyim  
d. Haji Agus Salim  

883. Tokoh yang pernah berpidato 
dalam konferensi kaum buruh 
internasional di Jenewa, yang 
menggunakan bahasa Perancis 
adalah …  
a. Prof. Dr. Supomo  
b. Haji Agus Salim  
c. Prof. Muhammad Yamin 
d. Drs. Moh. Hatta  

884. Perilaku warga negara dalam 
kehidupan sehari-hari harus 
berpedoman kepada Pancasila, 
karena Pancasila sebagai … 
a. lambang negara  
b. pedoman hidup bangsa  
c. kepribadian bangsa  
d. semboyan bangsa   

885. Lahirnya Budi Utomo diperingati 
sebagai hari …  
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a. Kebangkitan Nasional  
b. Pendidikan Nasional  
c. Kesaktian Pancasila  
d. Pahlawan  

886. Perumusan Pancasila yang 
dipakai dan disahkan sampai saat 
iniadalah yang tercantum dalam …  
a. Dekrit Presiden  
b. Pembukaan UUD 1945  
c. Piagam Jakarta  
d. Pidato Ir. Soekarno  

887. Ketua BPUPKI adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin 
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Dr. Radjiman Widyodiningrat  

888. Rumusan dasar negara yang 
hampir sama dengan yang ada 
pada pembukaan UUD 1945 
adalah rumusan dari …  
a. Ir. Soekarno  
b. Mr. Moh. Yamin 
c. Prof. Dr. Supomo  
d. Mr. Ahmad Subardjo  

889. Lembaga negara yang tidak 
menerima hasil pemeriksaan 
keuangan negara adalah …  
a. MPR  
b. DPRD  
c. DPR  
d. DPD  

890. Jika ada perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum maka yang 
berwenang mengadili dan 
memutuskan adalah …  
a. Mahkamah Agung  
b. KPU  
c. Komisi Yudisial  
d. Mahkamah Konstitusi  

891. Calon hakim agung yang 
memenuhi syarat ditetapkan 
menjadi hakim Agung oleh …  
a. Presiden  
b. MA  
c. Menteri Kehakiman  
d. DPR  

892. Peraturan pemerintah itu harus 
mendapatkan persetujuan DPR. 
Jika tidak mendapat persetujuan 
DPR, maka …  
a. peraturan tersebut tetap 

dijalankan  
b. peraturan disahkan oleh 

lembaga lain  
c. peraturan direvisi dan 

diberlakukan  
d. peraturan tersebut harus 

dicabut  

893. Yang merupakan tugas dan 
wewenang DPR adalah … 
a. menetapkan undang-undang  
b. membentuk undang-undang  
c. mengangkat menteri-menteri 
d. mengangkat presiden dan 

wakil presiden  
894. Sesuai UUD 1945 Pasal 2 ayat 2, 

MPR melaksanakan sidang 
sedikitpun …  
a. satu tahun sekali  
b. tiga tahun sekali di ibukota 

negara  
c. lima tahun sekali di ibu kota 

negara  
d. tidak ada batasan dan aturan  

895. Suatu lembaga yang bertugas 
memeriksa tanggung jawab 
tentang keuangan negara adalah 
… 
a. DPR  
b. DPA  
c. BPK  
d. MA  

896. Penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan 
pemerintah merupakan asas …  
a. sentralisasi  
b. desentralisasi  
c. dekonsentrasi  
d. rekonstruksi  

897. Ketika salah seorang peserta 
rapat mengemukakan 
pendapatnya, maka peserta yang 
lain …  
a. mencatat pendapatnya  
b. membantah pendapatnya  
c. menghargai pendapatnya  
d. membiarkan  

898. Semua pihak harus menerima 
keputusan bersama karena … 
a. keputusan bersama hanya 

untuk sebagian orang  
b. keputusan bersama hanya 

untuk yang setuju  
c. keputusan bersama hanyua 

untuk ketua rapat  
d. keputusan bersama mengikat 

semua pihak  
899. Pasal 2 ayat 1 dalam UU 

Pemerintah Daerah menyatakan 
bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas …  
a. daerah-daerah provinsi  
b. daerah-daerah terpencil  
c. daerah-daerah bagian  
d. daerah-daerah terpimpin  
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900. BPK merupakan badan yang 
bertugas memeriksa tanggung 
jawab tentang … 
a. keamanan negara  
b. keuangan negara  
c. ketertiban negara  
d. kelembagaan negara  

901. Presiden berwenang mengangkat 
dan memberhentikan …  
a. MPR  
b. DPR  
c. Para menteri  
d. Para gubernur  

902. Pemilu merupaan sarana 
pelaksanaan …  
a. kedaulatan rakyat  
b. hak asasi manusia  
c. program partai politik  
d. kewajiban warga negara  

903. Lembaga yang diberi kepercayaan 
untuk menyelenggarakan 
pemilihan umum berdasarkan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2003 adalah …  
a. Lembaga Pemilihan Umum  
b. Departemen Dalam Negeri  
c. Komisi Pemilihan Umum 
d. Panitia Pemilihan Umum  

904. Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945, pemegang 
kekuasaan pemerintahan pusat 
adalah …  
a. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat  
b. Dewan Perwakilan Rakyat  
c. Presiden 
d. Dewan Perwakilan Daerah  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan benar !  
905. Rumusan dasar negara yang 

autentik terdapat pada … 
906. Undang-undang Dasar 1945 

disahkan pada tanggal …  
907. Manfaat semangat persaudaraan 

di sekolah adalah …  
908. Wakil Presiden Indonesia yang 

pertama adalah …  
909. Bangsa yang paling lama 

menjajah bangsa Indonesia 
adalah …  

910. DPR memegang kekuasaan 
membentuk UU karena memiliki 
fungsi …  

911. BPK berkedudukan di …  
912. Persyaratan calon presiden dan 

wakil presiden antara lain 
sekurang-kurangnya berusia …  

913. Unsur pengawasan dalam 
organisasi departemen adalah …  

914. Kewenagnan untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintah 
daerah disebut …  

915. Sebutkan 3 tugas presiden !  
916. Jelaskan bahwa kekuasaan 

kepala negara tidak tak terbatas !  
917. Jelaskan bahwa presiden 

merupakan kela ekskutif, namun 
juga melaksanakan tugas legislatif 
bersama DPR !  

918. Sebutkan bahwa tugas MPR 
sesuai yang ditetapkan dalam 
UUD 1945 !  

919. Sebutkan pola kelembagaan 
perangkat daerah ! 

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
920. Perilaku yang menunjukkan 

penerapan nilai juang dalam 
memikirkan kepentingan bersama 
ini adalah … 
a. gotong royong membuat rumah 

penduduk  
b. tolong menolong mengerjakan 

PR  
c. gotong royong memperbaiki 

jalan  

d. tolong menolong dalam 
memasak   

921. Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia dibentuk pada tanggal 
…  
a. 1 Maret 1945  
b. 29 Maret 1945  
c. 1 Juni 1945  
d. 22 Juni 1945  
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922. Kegagalan perlawanan fisik 
terhadap penjajahan disebabkan 
karena kurangnya … 
a. persatuan dan kesatuan  
b. senjata dan amunisi  
c. perlengkapan dan bekal  
d. keberanian dan semangat   

923. Strategi perlawanan fisik 
kemudian diubah dengan cara 
menyadarkan bangsa Indonesia 
akan …  
a. pentingnya perjuangan  
b. pentingnya bernegara  
c. pentingnya peperangan  
d. pentingnya perlawanan  

924. Lembaga Negara yang berwenang 
memberhentikan Presiden dan 
Wakil Presiden adalah …  
a. MK  
b. DPR  
c. MPR  
d. DPD  

925. Sistem pemerintahan negara RI 
konstitusional, berarti cara 
pengendalian pemeritahan 
dibatasi oleh …  
a. ketentuan umum  
b. ketentuan presiden  
c. ketentuan hukum dasar  
d. ketentuan adat  

926. Berikut ini merupakan produk 
konstitusi, kecuali …  
a. kesepakatan bersama  
b. garis-garis besar haluan 

negara  
c. undang-undang 
d. peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang  
927. Suatu badan yang melaksanakn 

kekuasaan kehakiman dan 
memberikan pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang 
hukum adalah …  
a. DPR  
b. MPR  
c. BPK  
d. DPD  

928. Unsur negara yang diberi 
kepercayaan oleh rakyat untuk 
menjalankan kekuasaan negara 
berdasarkan undang-undang daar 
1945 adalah … 
a. rakyat  
b. wilayah  
c. pemerintah  
d. lembaga kemasyarakatan  

929. Negara Indonesia berbentuk …  
a. republik  
b. kerajaan  

c. monarki  
d. komunis  

930. Tujuan negara Indonesia adalah 
…  
a. memperoleh kekuasaan untuk 

memerintah rakyat  
b. menyelenggarakan 

kesejahteraan golongan  
c. memajukan kepentingan 

golongan  
d. memajukan kesejahteraan 

umum dan melestarikan 
kehidupan bangsa  

931. Salah satu organsasi yang 
membangkitkan kesadaran rakyat 
Indonesia sebagai satu bangsa 
adalah … 
a. Jong Java  
b. Jong Sumatra Bond  
c. Budi Utomo  
d. Jong Minahasa  

932. Yang merupakan salah satu tugas 
MPR adalah …  
a. mengubah dan menetapkan 

UUD  
b. menyusun RAPBN  
c. membuat undang-undang  
d. menegskan sebuah undang-

undang  
933. Hak DPR untuk menyelidiki 

terhadap kebijakan pemerintah 
disebut … 
a. hak menyatakan pendapat  
b. hak interpelaasi  
c. hak angket 
d. hak hidup  

934. Berikut ini pernyataan yang benar 
adalah …  
a. anggota DPR dipilih melalui 

pemilihan umum  
b. anggota DPR diatur dengan 

undang-undang  
c. susunan DPR dipilih melalui 

pemilihan umum  
d. susunan DPR ditetapkan 

dengan UU  
935. DPR memegang kekuasaan untuk 

… 
a. mengajukan usul RUU  
b. memberhentikan presiden dan 

wakil presiden  
c. menetapkan peraturan 

pemerintah  
d. membentuk UU 

936. Yang bukan hak DPR adalah … 
a. melakukan pengawasan  
b. mengajukan pertanyaan  
c. menyatakan pendapat  
d. menyampaikan usul 
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937. Anggota DPR dipilih dari setiap 
provinsi melalui … 
a. pemilihan umum 
b. sidang umum MPR  
c. pemungutan suara di DPR  
d. perwakilan daerah kabupaten 

938. Anggota Dewan Daerah dalam 
menjalankan tugas sehari-harinya 
dapat mengajukan kepada DPR RI 
beberapa masalah diantaranya …  
a. hubungan pusat dan daerah  
b. hubungan antar daerah  
c. kebijakan pemerintah daerah  
d. kebijakan pemerintah pusat  

939. Ruang lingkup kerja komisi DPR 
RI meliputi bidang …  
a. hukum dan keamanan  
b. pertanian dan kehutanan  
c. industri dan perdagangan  
d. perhubungan dan 

telekomunikasi  
940. Hak pemerintah daerah meliputi …  

a. menghubungkan kehidupan 
demokrasi  

b. menyediakan fasilitas 
pelayanan kesehatan  

c. mencanangkan sistem jaminan 
sosial  

d. menarik pajak daerah dan 
retribusi daerah  

941. Camat dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab 
kepada … 
a. bupati / walikota  
b. bupati / walikota melalui 

sekretariat daerah  

c. gubernur melalui sekretaris 
daerah  

d. gubernur melalui bupati / 
walikota  

942. Hubungan pemerintah pusat dan 
daerah dalam pemanfaatan 
sumber daya alam meliputi … 
a. pengalokasian dana 

penimbangan kepada 
pemerintah daerah  

b. mengantisipasi pelaksanaan 
kerjasama antara pemerintah 
daerah  

c. bagi hasil atas pemanfaatan 
sumber daya alam  

d. pengalokasian pendanaan 
pelayanan umum   

943. Perangkat daerah yang bertugas 
membantu kepala daerah dalam 
menyusun kebijaksanaan daerah 
adalah …  
a. Sekretaris Daerah  
b. sekretariat DPRD  
c. Dinas Daerah  
d. Lembaga Teknik  

944. Yang tidak termasuk tugas dan 
wewenang kepala daerah adalah 
… 
a. mengupayakan terlaksananya 

kewajiban daerah  
b. mengajukan rancangan Pemda  
c. menyusun dan mengajukan 

rancangan APBDN kepada 
DPRD  

d. membuat keputusan yang 
memberi keuntungan kepada 
pihak tertentu   

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
945. Keragaman suku, budaya, dan 

bahasa tidak menghalangi 
persatuan dan kesatuan Indonesia 
dalam …  

946. Salah bentuk negara kerajaan di 
Asia Tenggara adalah … 

947. Salah satu alasan Presiden dan 
Wakil Presiden diberhentikan 
adalah …  

948. DPR memegang kekuatan 
membentuk UU karena memiliki 
fungsi …  

949. Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah mewakili daerah …  

950. Melakukan pengawasan 
operasional dengan bantuan 
Inspektorat Jenderal dari 
departemen adalah tugas  …  

951. Pemilu adalah wujud kekuasaan 
rakyat yang paling …  

952. Pemilihan kepala daerah ( 
PILKADA ) memeberikan 
kesempatan bagi rakyat di suatu 
daerah …  

953. Calon anggota DPD harus 
berdomisili di provinsi yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya 
… tahun berturut-turut.  

954. Jika Presiden mangkat, berhenti 
atau tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya dalam masa 
jabatannya, akan digantikann oleh 
…  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
955. Dalam menjalankan tugasnya 

siapa yang membantu presiden ? 
956. Siapakah unsur pembantu 

pimpinan dalam departemen yang 
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berada langsung di bawah menteri 
?  

957. Siapakah unsur pengawasan 
dalam departemen yang berada 
langsuing di bawah menteri ?  

958. Jelaskan kewenangan presiden 
selaku kepala pemerintahan 
dalam pembentukan UU !  

959. Apakah yang dimaksud dengan 
menteri negara koordinator ? 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN 
TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SEMESETER GANJIL 

Tahun Pelajaran 2008 / 2009 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling tepat !  
960. Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia, terbentuk pada tanggal 
…  
a. 1 Maret 1945  
b. 29 Mei 1945  
c. 1 Juni 1945  
d. 22 Juni 1945  

961. Ketua BPUPKI adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
c. Mr. Moh. Yamin  
d. Prof. Dr. Soepomo  

962. Tiga tokoh yang mengusulkan 
konsep dasar negara adalah … 
a. Ir. Soekarno, Prof. Supomo, Dr. 

Radjiman Widyodiningrat  
b. Ir. Soekarno, Prof. Supomop, 

Mr. Moh. Yamin  
c. Prof. Supomop, Ir. Soekarno, 

Drs. Moh. Hatta  
d. Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. 

Yamin, Dr. Radjiman 
Wedyodininngrat  

963. Pemilu pertama di negara kita 
dilaksanakan pada tahun …  
a. 1945  
b. 1950  
c. 1955  
d. 1969  

964. Dalam UUD 1945, pemegang 
kekuasaan pemerintah pusat 
adalah …  
a. MPR  
b. Presiden  
c. DPR  
d. BPK  

965. Para pendiri bangsa ikhlas dan 
lapang dada setelah diberi 
masukan tokoh dari Indonesia 
Timur untuk menghilangkan 
beberapa kata pada sila kesatu 
Piagam Jakarta, karena demi …  

a. persatuan dan kesatuan  
b. keamanan  
c. ketentraman dan kedamaian  
d. kelancaran sidang  

966. Seorang tokoh penting yang 
berperan dalam perubahan sila 1 
piagam Jakarta adalah … 
a. A.A. Maramis  
b. Otto Iskandar Dinata  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. I Gusti Ketut Radja  

967. Tokoh yang mengemukakan 
usulan dasar negara sehari 
setelah Mr. Moh. Yamin adalah …  
a. Saroso  
b. Ir. Soekarno  
c. Drs. Moh. Hatta  
d. Dr. Soepomo  

968. Yang menjadi ketua Panitia 
perancang Undang-Undang Dasar 
adalah …  
a. Drs. Moh. Hatta  
b. Ir. Soekarno  
c. Mr. Moh. Yamin  
d. Ali Kusno  

969. Dalam pemilu Pilkada rakyat 
dalam memberikan hak pilih atau 
suaranya melalui …  
a. KKPS  
b. PPPS  
c. TPS  
d. Parpol  

970. Pancasila sebagai dasar negara 
yang diusulkan oleh Ir. Soekarno 
dapat diterima karena …  
a. Ir. Soekarno  pemimpin bangsa  
b. Sesuai denan cita-cita bangsa 

Indonesia  
c. Ir. Soekarno sebagai calon 

presiden  
d. Sesuai dengan kehendak para 

pemimpin bangsa  
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971. Perilaku warga negara Indonesia 
dalam kehidupan sehari-hari harus 
berpedoman pada Pancasila, 
karena Pancasila merupakan …  
a. lambang negara  
b. semboyan bangsa  
c. pedoman hidup bangsa  
d. kepribadian bangsa  

972. Pemerintah yang berasal dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat adalah pengertian dari …  
a. Republik  
b. Demokrasi  
c. Mandataris  
d. Pemerintah  

973. Di bawah ini adalah lembaga yang 
dipilih melalui Pemilu, kecuali … 
a. Presiden dan Wakil Presiden  
b. DPR dan DPD  
c. DPRD I dan DPRD II  
d. Gubernur dan Bupati   

974. Lembaga yang menyelenggarakan 
Pemilu adalah …  
a. Mahkamah Konstitusi ( MK )  
b. Panwaslu  
c. KPU  
d. Komisi Yudisial ( KY  )  

975. Pemilu diikuti oleh semua warga 
yang sudah terdaftar sebagai 
pemilih tanpa diskriminasi, hal ini 
sesuai asas pemilu …  
a. langsung  
b. umum  
c. bebas  
d. adil  

976. Untuk pertama kalinya di 
Indonesia Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih rakyat secara 
langsung pada tahun … 
a. 2003  
b. 2004  
c. 2005  
d. 2006  

977. Untuk menjadi pemilih aktif, 
serendah-rendahnya telah berusia 
… tahun.  
a. 16 tahun 
b. 17 tahun  
c. 18 tahun  
d. 19 tahun  

978. Selain sebagai Kepala Negara, 
Presiden juga sebaai …  
a. Perdana Menteri  
b. Anggota DPR  
c. Kepala Pemerintahan 
d. Penguasa Tunggal  

979. Rumusan Dasar Negara Pancasila 
yang sah dan benar terdapat 
dalam …  
a. Piagam Jakarta  
b. Pembukaan UUD 1945  
c. Buku Negara Kertagama  
d. Jakarta Charter  

980. Rumusan Dasar Negara hampir 
sama dengan yang ada pada 
pembukaan UUD 1945 adalah … 
a. Rumusan Pancasila dalam 

piagam Jakarta  
b. Rumusan Pancasila oleh Moh. 

Yamin 
c. Rumusan Pancasila Mr. 

Soepomo  
d. Rumusan Pancsila oleh Ir. 

Soekarno   
981. Menteri – menteri negara 

bertanggung jawab kepada …  
a. Presiden  
b. Parlemen  
c. MPR  
d. DPD  

982. Penyerahan wewenang 
pemerintahan kepada daerah 
otonomi untuk mengatur dan 
mengurus pemerintahan disebut 
asas …  
a. sentralisasi   
b. desentralisasi  
c. dekonsentrasi  
d. tugas pembantuan  

983. Perhatikan pejabat-pejabat di 
bawah ini !  
(1)  Presiden  
(2)  Gubernur  
(3)  Jaksa Agung  
(4)  Menteri Negara  
(5)  Bupati  
(6)  Mendiknas  
Yang termasuk pejabat 
pemerintah pusat adalah …  
a. 2 – 3 – 5 – 6  
b. 3 – 4 – 6 – 2 
c. 1 – 3 – 4 – 6  
d. 1 – 2 – 3 – 5   

984. Bidang-bidang yang di bawah ini 
tidak dilimpahkan pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah 
adalah bidang …  
a. politik luar negeri, pertahanan 

keamanan  
b. ekonomi, pendidikan  
c. kesehatan, pariwisata  
d. pertanian, perkebunan  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  



985. Dalam kehidupan sehari-hari 
bangsa Indonesia memiliki 
pandangan hidup, pandangan 
hidup bangsa Indonesia adalah … 

986. Rumusan Pancasila yang sah 
terdapat pada … 

987. Bangsa yang besar adalah bangsa 
yang mau menghargai njasa …  

988. Pilihan Kepala Daerah di wilayah 
provinsi bertujuan untuk memilih 
…  

989. Presiden berhak mengajuan 
rancangan Undang-Undang 
kepada …  

990. Hasil keputusan bersama harus 
diterima dengan ikhlas, lapang 
dada dan penuh …  

991. Memaksakan kehendak kepada 
orang lain dalam mengambil 
keptusan bersama, adalah tidak 
mencerminkan sila ke … 

992. UUD 1945 disyahkan pda t anggal 
… bulan … tahun …  

993. Dalam meneladani para tokoh 
perumus dasar negar mengambil 
keputusan, kita dalam mengambil 
keputusan yang baik melalui …  

994. Pemilu diadakan setiap … tahun 
sekali.  

995. Ketua MPR untuk periode 
sekarang ini ( 2004 – 2009 ) 
adalah …  

996. Lembaga yang mempunyai 
kewenangan melakukan Judicial 
review, adalah …  

997. Setiap warga negara diberi 
kebebasan beragama dan 
menganut kepercayaan, hal ini 
diatur dalam UUD 1945 pasal …  

998. Lembaga legislatif yang terdapat 
di kabupaten adalah …  

999. Kepala pemerintahan provinsi 
disebut …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
1000. Apa nama badan yang 

mengesahkan UUD 1945 ?  
1001. Siapa yang wajib mengamalkan 

sila-sila Pancasila itu ? 
1002. Apa yang dimaksud Kampanye ?  

1003. Apakah nama kabinet pada masa 
pemrintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono ? 

1004. Apa yasng dimaksud dengan 
Otonomi Daerah  ?     
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Materi Pokok  
Kerjasama Negara-negaa Asia Tenggara  
 
 
Kompetensi Dasar  
Menjelaskan pengertian kerjasama negara – negara Asia Tenggara  
 
 
Indikator  
� Menjelaskan latar belakang berdirinya ASEAN  
� Mengetahui tujuan dibentuknya ASEAN  
� Menyebutkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara  
� Menyebutkan struktur ASEAN 
 

   
 
� ASEAN adalah nama sefbuah organisasi darihimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara.  
� ASEAN didirikan di Bangkok padas tadnggal 8 Agustus 1967 ditanda tangani oleh 

Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura.  
� Wilayah Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun budaya dan 

bahasa Melayu Astronesia.  
� Anggtoa ASEAN teridri dari 10 negara yaitu : Indonesia, Singapura, Malaysia, 

Philipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kampuchea, Brunei Darussalam, Vietnam.  
� Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuahan ekonomi 

negara regional, saling menyediakan bantuan dalam bentuk latihan dan fasilitas 
riset, bekerja sama lebih selektif dalam pertanian. Industri serta pengembangan 
perdagangan, perbaikan fasilitas transportasi dan komunikasi memelihara kerja 
sama yang erat dengan organisasi internasional dan regional.  

� Struktur organisasi ASEAN sebelu KTT di Bali tahun 1976 adalah.  
1. Sidang Tahunan Para Menteri  
2. Standing Committee  
3. Komite-komite Tetap dan Khusus  
4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibukota negara-negara anggota 

ASEAN.  
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
1005. Persamaan dari wilayah ASEAN 

antara lain … 
a. semua negara pendapatan 

perkapitanya di atas 20.000 
dolar  

b. tingkat kesejahteraannya 
rendah  

c. berasal ari kelompok budaya 
yang sering berbeda  

d. aktivitas ekonomisnya sama  
1006. Gambar di bawah ini adalah 

benda bendera  …  

 
a. Malaysia  
b. Filipina  
c. Thailand  
d. Myanmar  

1007. Berikut ini adalah termasuk negara 
sponsor berdirinya ASEAN yaitu 
… 
a. Indonesia – Malaysia  
b. Malaysia – Laos  
c. Thailand – Filipina  
d. Kampuchea – Brunei 

Darussalam  
1008. Negara Thailand adalah salah 

satunya negara di kawasan Asia 
Tenggara yang tidak pernah 
dijajah oleh bangsa Barat karena 
…  
a. Bangsa barat takut kepada 

penguasa di Thailand  
b. Tempat untuk latihan SEATO  
c. Negara sangat tandus  
d. Negara Thailand negara yang 

kuat  
1009. ASEAN didirikan berdasarkan 

deklarasi …  
a. Jakarta  

b. Bangkok  
c. Kualalumpur  
d. Manila  

1010. Negara-negara di Asia Tenggara 
merupakan persamaa kepentingan 
saling membutuhkan satu sama 
lian. Mereka hidup pada perairan 
laut yang sama yaitu … 
a. Selat Sunda dan Selat Malaka  
b. Laut Cina Selatan dan Selat 

Sunda  
c. Laut Teduh dan Selat Malaka  
d. Laut Jawa dan Selat Sunda  

1011. Menteri Luar Negeri yang ikut 
menandatangani Deklarasi 
Bangkok dari Indonesia adalah … 
a. Alwi Sihab  
b. Ali Alatas  
c. Adam Malik  
d. Rudini   

1012. Negara Malaysia adalah bekas 
jajahan …  
a. Peran  
b. Belanda  
c. Jepang  
d. Inggris  

1013. Pada abad ke-7 sampai 11 
seluruh perdagangan di Asia 
Tenggara berpusat di …  
a. Kediri  
b. Majapahit  
c. Sriwijaya  
d. Johor  

1014. Berikut inibyang bukan struktur 
organasasi ASEAN sebelum KTT 
di Bali tahun 1976 adalah …  
a. Sidang Tahunan para Kepala 

negara  
b. Komite-komiter Tetap dan 

Khusus  
c. Sidang Tahunan Para Menteri  
d. Standing Committee  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini denan jawaban yang tepat !  
1015. Negara-negara yang mengelilingi 

Indonesia biasa disebut negara … 
1016. Negara-negara tetangga kita yang 

terletak di Pulau Kalimantan 
adalah …  

1017. Sampai saat ini negara – negara 
anggota ASEAN ada …  

1018. Negara yang tidak pernah dijajah 
oleh bangsa barat adalah negara 
…  

1019. Brunei Darussalam beribukota di 
…  

1020. ASEAN dibentuk melalui Deklarasi 
Bangkok pada tanggal …  
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1021. Narsisco Ramos adalah Menteri 
Luar Negeri dari negeri …  

1022. Pesta Olahraga se-Asia 
Tednggara diselenggarakan tiap 
… tahun sekali.  

1023. Sekretariat ASEAN berkedudukan 
di … 

1024. Brunei Darussalam masuk 
anggota ASEAN pada tanggal … 

 

III.  Jawablah pertanyaan  - pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !   
1025. Sebutkan lima negara yang 

menjadi sponsor terbentuknya 
ASEAN ! 

1026. Kerajaan manakah pada abad 7 
sampai 11 yang menjadi pusat 
perdagangan dan penyiaran 
agama Budha se-Asia Tenggara ?  

1027. Mengapa Singapura dikatakan 
sangat baik letaknya ?  

1028. Sebutkan lima Menteri Luar Negeri 
yang ikut menandatangangi 
Deklarasi Bangkok !  

1029. Kapan KTT Bali dilaksanakan ?    
 

 
 
 
 
 

 
Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara 
 
Komptensi Dasar  
Memberikan contoh peran Indoneisa -dalam lingkugnan negara-negara di 
AsiaTenggara 
 
Indikator  

� Menjelaskan latar belakang kesekretariatan ASEAN 

� Mengetahui struktur sekretariat ASEAN  

� Menyebutkan kerjasama di bidang ekonomi  

� Menyebutkan kerjasama dalam bidang sosial budaya  
 

  
� Sekretariat ASEAN dibentuk pda tanggal 24 Pebruari 1976 di Bali.  

� Kantor Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta Ibukota Indonesia.  

� Sekretariat Jenderal ASEAN ditunjuk oleh negara-negara anggota atas dasar 
giliran abjad, dengan masa jabatan 2 tahun.  

� Tujuan didirikan kerja sama di bidang ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran 
penduduk ASEAN.  

� Kerjasama dalam bidang ekonomi antara lain :  
a. Kerjasama di bidang energi  
b. Kerjasama di bidang timah putih 
c. Kerjasama di bidang industri 
d. Kerjasama di bidang perdagangan  
e. Kerjasama di bidang transportasi dan komunikasi  
f. Kerjasama di bidang kepariwisataan  
g. Kerjasama di bidang koperasi  
h. Kerja sama di bidang pos   

� Kerjasama di bidang sosial dan budaya 
a. Di bidang sosial seperti :  

- kependudukan    - gizi    - penerangan  
- kesejahteraan rakyat   - palang merah  - pendidikan  
- kesehatan    - perburuhan  - kepemudaan  

b. Di bidang budaya   
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1030. Brunei Darusslam dianggap paling 

kaya di ASEAN bahkan 
menduduki rangking tertinggi di 
dunia. Hal ini disebabkan … 
a. penduduknya sedikit  
b. mendapat bantuan dari Inggris 

karena menjadi anggota 
persemakmuran  

c. kaya akan sumber hutan  
d. kaya akan sumber minyak 

bumi   
1031. Kerja sama ASEAN di bidang 

energi dilatar belakangi oleh, 
kecuali … 
a. semua negara ASEAN 

menghasilkan minyak bumi  
b. ada negar-negara yang 

energinya tergantung dari 
impor  

c. ada negara yang 
menggantungkan minyak bumi 
untuk dioleh di negaranya  

d. Indonesia dan Brunei 
Darussalam merupakan negara 
penghasil minyak bumi utama 
ASEAN  

1032. Mata uang negara Filipina adalah 
…  
a. Peso  
b. Ringgit  
c. Dollar  
d. Lira  

1033. Kantor Sekretariat ASEAN di … 
a. Bangkok  
b. Kualalumpur  
c. Jakarta  
d. Manila  

1034. Sekretariat Nasional ASEAN 
berada di bawah seorang …  
a. Direktur Jenderal  
b. Perdana Menteri  
c. Presiden  

d. Sekretaris Daerah  
1035. Dalam hubungan kebudayaan 

dapat dilkaukan dalam bentuk 
seperti berikut, kecuali … 
a. tukar menukar misi 

kebudayaan  
b. membangun tempat-tempat 

wisata di dalam negeri  
c. mendatangkan ahli-ahli seni 

luar negeri  
d. mengirimkan mahasiswa untuk 

belajar sendi di luar negeri  
1036. Tiga negara ASEAN penghasil 

timah putih adalah …  
a. Malaysia, Thailand, Laos  
b. Thailand, Indonesia ,Singapura  
c. Indonesia, Thailand, Malaysia  
d. Laos, Vietnam, Filipina  

1037. ASEAN telah mendidirikan pabrik 
tembaga di … 
a. Indonesia  
b. Brunei Darussalam  
c. Singapura  
d. Filipina   

1038. Di bidang koperasi telah disetujui 
untuk dibentuk wadah, yaitu … 
a. FASA  
b. ACO  
c. FAPRO  
d. ILO   

1039. Kerjasama di bidang pendidikan 
telah diselenggarakan … 
a. tukar menukar pemuda dari 

anggota ASEAN untuk belajar 
di berbagai tingkat pendidikan  

b. membantu pertukaran guru dari 
anggota ASEAN 

c. memperkenalkan hasil industri  
d. memelihara pertahanan 

keamanan  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1040. Pabrik pupuk telah dibangun 

ASEAN di negara-negara seperti 
negara … 

1041. Karantina bersama ASEAN yang 
meliputi … dan …  

1042. Untuk mengurus masalah 
perikanan telah dibentuk 
Kelompok Koordinasi Perikanan 

yang bertanggung jawab langsung 
kepada …  

1043. Pendirian sebuah proyek industri 
ASEAN di tiap-tiap negara 
anggota antara lain proyek 
abusoda di negara …  

1044. Pemasangan jaringan kabel laut 
ASEAN yang menghubungkan 
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semua negara ASEAN adalah 
kerjasama dalam sektor … 

1045. Kantor berita Indonesia bernama 
…  

1046. Pada tahun 1989 diadakan pekan 
raya ASEAN memperkenalkan 
hasil industri juga berbagai 
ketrampilan wanita yang 
diselenggarakan di ..  

1047. Pesta olahraga Asia Tenggara 
(SEA Games) yang 

diselenggarakan tiap dua tahun 
sekali dan negara 
penyelenggaranya …  

1048. Di antara anggota ASEAN, Negara 
yang merupakan negara industri 
maju adalah …  

1049. Bentuk pemerintahan Negara 
Thailand adalah berupa …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertan yang di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
1050. Apakah yang dimaksud perjanjian 

ekstradisi ?  
1051. Di antara negara-negara ASEAN, 

negara manakah yang 
menghasilkan timah terbesar di 
dunia ? 

1052. Untuk memelihara di bidang 
apakah diadakan latihan perang 
bersama ?  

1053. Sebutkan 3 contoh kerja sama 
Indonesia dengan Malaysia di 
bidang pendidikan ?  

1054. Sebutkan contoh hasil tambang 
Indonesia yang diekspor ke 
Singapura ?    

 

 

 
Dampak Globalisasi 
 
Kompetensi Dasar  
Menjelaskan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif  
 
Indikator  

� Menjelaskan arti politik dalam negeri  

� Menjelaskan arti politik luar negeri bebas aktif  

� Mengetahui peranan Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah dunia 
 

 
� Pembangunan politik merupakan usaha penataan kehidupan politik yang 

diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

� Kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam 
rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.  

� Budaya politik menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan 
keterbukaan yang bertanggung jawasb perlu terus dikembangkan.  

� Moral dan etika politik harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap 
kenegarawanan dalam berperilaku politik.  

� Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi 
Pancasila diselenggarakan dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
dan rahasia perlu terus ditingkatkan kualitas penyelnggaranya.  

� Masyarakat dalam mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi dan 
kepentingannya wadah penyalur aspirasi seperti organisasi politik dan lembaga 
kemasyarakatan.  

� Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif.  

� Indonesia berusaha ikut memelihara perdamaian dunia.  
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� Bila timbul masalah internasional, Indonesia menentukan cara sendiri dalam 
menghadapinya.  

� Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain.  

� Politik luar negeri bebas aktif terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Kalimatnya berbunyi “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.  

 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
1055. Indonesia menganut politik luar 

negeri bebas artinya … 
a. tidak usah ikut mengurusi 

negara yang sedang 
bersengketa 

b. menentukan cara sendiri dalam 
mengahadapi masalah 
internasional  

c. harus mengikuti cara yang 
ditempuh negara lain  

d. cara yang ditempuh Indonesia 
diikuti negara lain   

1056. Ancaman suatu negara timbul … 
a. hanya dari dalam negara 

sendiri  
b. hanya dari negara lain 
c. bisa dari dalam dan luar negeri  
d. terbukanya hubungan dengan 

luar negeri    
1057. “Ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial” terdapat pada 
pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 alinea … 
a. ke-1  
b. ke-2  
c. ke-3  
d. ke-4   

1058. Apabila perdamaian dunia 
terganggu, Indonesia … 
a. secara aktif mencari 

penyelesaiannya  
b. menghindari kejadian tersebut  
c. menyerahkan kepada negara-

negara maju  
d. membuat kritikan melalui 

media cetak 
1059. Pancasila sebagai satu-satunya 

asas dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan … 
a. bernegara  
b. bersatu  
c. bersama  
d. bersuku-suku  

1060. Untuk mendukung tatanan politik 
demokrasi Pancasila, budaya 
politik yang menjunjung tinggi 
semangat kebersamaan, 
kekeluargaan, dan keterbukaan 
yang …  
a. mantap  
b. semu  
c. bertanggung jawab  
d. adil  

1061. Sebagai sara pelaksanaan 
kedaulatan rakyat dalam 
demokrasi Pancsiala adalah 
melalui … 
a. Sidang Dewan  
b. Perintah Presiden  
c. Pemilihan Umum  
d. Usulan Rakyat   

1062. Dalam menjalankan politik bebas 
aktif, Indonesia berusaha 
menggalang persahabatan 
dengan …  
a. negara tetangga  
b. negara yang sama sistem 

pemerintahannya  
c. negara-negara kuat  
d. bangsa-bangsa lain  

1063. Indonesia juga berusaha agar 
bangsa-bangsa yang masih 
terjajah segera memperoleh …  
a. bantuan  
b. kemerdekaan  
c. sanjungan  
d. penghargaan  

1064. Persaingan antara Blok Barat dan 
Blok Timur untuk menguasai dunia 
dapat … 
a. mensejahterakan negara-

negara dunia  
b. menyebabkan kemakmuran 

bersama 
c. memperkokoh perdamaian  
d. mengancam perdamaian   

 



II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1065. Hubungan luar negeri merupakan 

kegiatan antarbangsa baik 
regional maupun … 

1066. Melalui berbagai forum bilateral 
maupun multilateral yang 
diabadikan pada kepentingan … 

1067. Politik luar negeri bebas aktif dan 
diarahkan untuk turut mewujudkan 
tatanan dunia baru berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan … 

1068. Indonesia lebih meningkatkan 
kerjasama internasional, dengan 
lebih memanfatapkan dan 
meningkatkan gerakan non …  

1069. Otonomi daerah yang nyata, 
dinamis, serasi dan bertanggung 

jawab dikembangkankan sesuai 
dengan amanat …  

1070. Dasar politik negeri bebas aktif 
terdapat dalam …  

1071. Indonesia tidak akan mencampuri 
urusan dalam negeri …  

1072. Dalam menjalankan politik bebas 
aktif, Indonesia berusaha 
menggalang …  

1073. Persahabatan dengan bangsa-
bangsa lain harus dilandasi oleh 
sikap saling …  

1074. Indonesia tidak akan memaksa 
negara lain, untukmengikuti cara 
yang kita …   

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
1075. Apakahyang dimaksud politik 

bebas aktif ? 
1076. Bagaimana usaha yang dilakuakn 

Indonesia untuk menajalankan 
politik bebas aktif ?  

1077. Bagaimana sikap bangsa 
Indonesia jika ada bangsa lain 
yang sedang bersengketa ?  

1078. Terdapat pada alinea berapakah 
pembukaan undang-undang dasar 
1945 yang menyatakan bahwa 
penjajahan harus dienyahkan ? 
Bagaimana bunyinya ?  

1079. Siapakah yang menentukan maju 
mundurnya suatu bangsa?   

 
 
 

 
Peranan Politik Luar Negeri Indonesia 
 
Kompetensi Dasar  
Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan 
internasional 
 
Indikator  
Mendiskusikan, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasikan, dan menyimpulkan 
peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional  
 

  
� Indonesia mengusahakan agar negera-negawra di dunia ini yang belum merdeka 

segera memperoleh kemerdekaan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ).  

� Termasuk Blok Barat yaitu Amerika Serikawt, Jerman, Inggris, Perancis, dan lain-
lain.  

� Termasuk Blok Timur Uni Soviet ( sekaang negara-negfawra bagian telah 
memisahkan diri ).  

� Blok Barat dan Blok Timur selalu bersaing untuk menguasai dunia, sehingga 
perdamaian tersebut bisa mengancam perdamaian dunia.  

� Indonesia bersifat netral. Indonesia bersahabat dengan negara manapun saja 
asalkan saja tidak merugikan Indonesia.  

� Konferensi Colombo pada bulan Juni 1954, Indonesia diwakili oleh Ali 
Sastroamijoyo.  
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� Konferensi Asia Afrika pertama berlangsung di Bandung pada tanggal 18 sampai 
24 April 1955. 

� Konferensi Asia Afrika menghasilkan rumusan yang disebut dengan Dasasila 
Bandung.  

 

  
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling tepat !  
1080. Indonesia sudah lama menjalin 

kerjasama dengan negara-negara 
di Amerika dan Eropa ditandai 
dengan adanya … 
a. warga negara Amerika yang 

tinggal di Indonesia  
b. kedutaan RI yang berada di 

beberapa negara Eropa dan 
Amerika  

c. banyaknya hasil industri Eropa 
dan Amerika yang ada di 
Indonesia  

d. terjajahnya Indonesia oleh 
bangsa barat  

1081. Program transmigrasi dan 
program-program kependudukan 
lainnya … 
a. Amerika mempelajari dari 

Eropa  
b. Negara-negara di Eropa 

mempelajari dari Amerika  
c. Indonesia mempelajari dari 

Amerika dan Eropa  
d. Amerika mempelajari dari 

Indonesia  
1082. Yang merupakan anggota 

Masyarakat Ekonomi Eropa ( MEE 
) adalah …  
a. Jerman, Inggris, Perancis 
b. Inggris, Perancis, Indonesia  
c. Jerman, Perancis, Amerika  
d. Rusia, Benelux, Inggris  

1083. Indonesia mengadakan hubungan 
dengan organisasi MEE terutama 
di bidang … 
a. pertanian  
b. perburuhan  
c. perdagangan  
d. perpajakan  

1084. Kegiatan impor artinya …  
a. menerima barang-barasng dari 

luar negeri  
b. menjuadng baransg ke luar 

negeri  

c. memesan barang dari luar 
negeri  

d. tukar menukar barang luar 
negeri  

1085. Bukti kerjasama dengan Eropa, 
salah satunya adalah PT. PAL 
Surabaya yasng mendatangkan 
tenaga ahli-ahli dari negara … 
a. Belanda  
b. Inggris  
c. Jerman  
d. Perancis   

1086. Salah satu lembaga yang 
memberikan bantuan pinjaman 
kepada Indonesia adalah …  
a. MEE  
b. Perbankan  
c. IGGI  
d. GNP  

1087. Kerjasama di bidang pariwisata 
dengan negara-negara Eropa 
Barat di antaranya …  
a. Indonesia bergabung dengan 

organisasi pariwisata  
b. Mendatangkan pakar 

pariwisata  
c. Membebaskan visa bagi 

seluruh wisatawan Eropa  
d. Memberikan kelonggaran untuk 

tidak meminta izin masuk (visa) 
jika hanya berkunjung paling 
lama 2 bulan.  

1088. Setiap tahun diadakan pasar 
malam (Tongtong) yang 
memperkenalkan budaya 
Indonesia di negara …  
a. Inggris  
b. Jerman 
c. Perancis  
d. Belanda  

1089. Banyak investor Australia yang 
menanamkan modal di Indonesia 
terutama dalam industri …  
a. susu (Indomilk)  
b. mesin-mesin  
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c. baja 
d. pakaian jadi   

 
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1090. Hubungan dengan Australia di 

bidang sosial budaya dengan 
adanya pertukaran …  

1091. Mata uang Australia … 
1092. Indonesia dalam mengirimkan misi 

kebudayaan ke Jepang dalam 
rangka memperkenalkan …  

1093. Jepang tidfak banyak mengekspor 
barang jadi, melainkan memberi 
kesempatan untuk … beberapa 
jenis produksinya di negera ktia 
terutama industri kendaraan 
bermotor. 

1094. Hubungan antara Indonesia 
dengan Cina sampai terputus 
akibat adanya peristiwa …  

1095. Banyak pelajaran dan mahasiswa 
Indonesia yangbelajar di Mesir, 
terutama dalam bidang  …  

1096. Indonesia pernah mengirimkan 
pasukan .. untuk membantu Mesir 
dari Zaine.  

1097. Negara yang mendapat julukan 
Matahari yang tak pernah 
tenggelam adalah …  

1098. Merk mobil Mersedez Benz dan 
Volkswagen adalah jenis 
kendaraan yang kita impor dari 
negara …    

1099. Dalam … Indonesia pernah 
mengirimkan para pemainnya 
untuk mendapatkan latihan di 
negara Brasilia yang terkenal itu. 

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
1100. Bagaimana cara untuk menarik 

wisatawan mancanegera untuk 
pertama kalinya ?  

1101. Apakah bukti suatu negera 
mempunyai hubungan diplomatik 
dengan negara lain ?  

1102. Sebutkan tiga contoh hubungan 
Indonesia dengan Australia di 
bidang sosial budaya !  

1103. Sebutkan tiga jenis kendaraan 
yang berasal dari Jepang !  

1104. Sebutkan anggota dari suatu 
lembaga yang memberikan 
pinjaman   kepada     Indonesia      
( IGGI ) ! 

 

Perbaikan / Pengayaan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas !   
1105. Siapakah pemrakarsa 

terselenggaranya Kongferensi 
Asia Afrika ?  

1106. Konferensi apasaja yang 
mendahului Konferensi Asia Afrika 
?  

1107. Apakah bukti bahwa suatu ngera 
mengadakan hubungan diplomatik 
?  

1108. Apakah sebutan lain untuk negara 
Jepang ?  

1109. Sebutkan dua hal yang terkenal di 
negara Cina ! 

 

 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
1110. Proses masuknya segala sesuatu 

ke lingkup dunia disebut … 
a. globalisasi  
b. revolusi  
c. modernisasi  
d. partisipasi   

1111. Hal-hal yang mempengaruhi 
beriperasinya perusahaanasing di 
Indonesia adalah …  
a. menyerap tenaga kerja  
b. mendatangkan devisa  
c. sumber daya alam yang 

melimpah  
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d. memperlancar perekonomian 
Indonesia  

1112. Kegemaran masyarakat untuk 
menghasilkan sesuatu disebut … 
a. konsumtif  
b. produktif  
c. kreatif  
d. aktif   

1113. Dalam pengolahan bahan 
tambang minyak bumi  kita masih 
membutuhkan bantuan dari … 
a. BUMN  
b. Perusahaan Negara  
c. Perusahaan Swasta  
d. Perusahaan Asing  

1114. Para pemuda seluruh Indonesia 
bersatu, bergabung dalam suatu 
organisasi pemuda, yaitu 
Indonesia Muda. Indonesia Muda 
lahir setelah diadakannya … 
a. Konggres Pemuda I di Jakarta 

tahun 1928  
b. Konggres Pemuda II di Jakarta 

tahun 1928  
c. Konggres Pemuda di Solo 

tahun 1970  
d. Konggres Bahasa Indonesia di 

Solo tahun 1931  
1115. Saat Belanda masih menjajah 

Indonesia disebut oleh Jepang. 
Kekalahan Belanda akhirnya 
menyerah kepada Jepang tanpa 
syarat pada tanggal … 
a. 6 Pebruari 1942 di 

Rengasdengklok  
b. 8 Maret 1942 di Kalijati Jawa 

Barat  
c. 12 April 1952 di Cimahi Jawa 

Barat  
d. 5 Mei 1942 di Sumedang Jawa 

Barat  
1116. Tokoh pendiri Taman Siswa 

adalah …  
a. K.H. Ahmad Dahlan  
b. Sutan Syahrir  
c. K.H. Dewantara  
d. Dr. Sutomo  

1117. Bapak Proklamator Indonesia 
adalah …  
a. A. Yani – Jenderal Sudirman  
b. Soekarno – Hatta  
c. Soekarno  
d. Hatta  

1118. Anak-anak yang cacat bersekolah 
di …  
a. Sekolah Kejuruan  
b. Sekolah Khusus  
c. Sekolah Luar Biasa  
d. Sekolah Anak Cacat  

1119. LBH bertugas memberikan 
bantuan dalam bidang …  
a. hukum  
b. keadilan  
c. kebenaran  
d. kesehteraan  

1120. Bahwa kemerdekaan adalah  hak 
segala bangsa, termasuk bangsa 
Indonesia merupakan hasil 
pertemuan pada tanggal … 
a. 14 Agustus 1945  
b. 15 Agustus 1945  
c. 16 Agustus 1945  
d. 17 Agustus 1945  

1121. Bung Karno dan Bung Hatta 
menolak mengumumkan 
kemerdekaan Indonesia sebelum 
bermusyawarah dengan anggota 
…  
a. PPKI  
b. BPUPKI  
c. KNIP  
d. PPKI  

1122. Janji Jepang memberikan 
kemerdekaan Indonesia tidak 
dapat dipenuhi karena 
kekalahannya terhadap …  
a. Belanda  
b. Inggris  
c. Amerika Serikat  
d. Sekutu  

1123. Rumusan dasar negara Indonesia 
merupakan hasil sidang BPUPKI 
yang …  
a. pertama  
b. kedua  
c. ketiga  
d. keempat  

1124. Ketua BPUPKI ialah …  
a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
b. Moh. Yamin  
c. Ir. Soekarno  
d. Drs. Moh. Hatta  

1125. Tujuan utama Proklamasi 
Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 
1945 adalah …  
a. membebaskan penjajah  
b. mencapai kemerdekaan  
c. mendirikan negara serikat  
d. mengamalkan dan 

melestarikan konstitusi RIS  
1126. Pertemuan Surabaya merupakan 

rangkaian peristiwa kedatangan 
tentang Sekutu pada tanggal … 
a. 22 Oktober 1945  
b. 23 Oktober 1945 
c. 24 Oktober 1945 
d. 25 Oktober 1945 
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1127. Perundingan antara Indonesia 
dengan Belanda di atas kapal 
miliki Amerika Serikat adalah 
perundingan  …  
a. Roem Royen  
b. Linggarjati  
c. Renville  
d. KMB  

1128. Tokoh gambar di bawah ini adalah 
…  

 
a. Jenderal Sudirman  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Sultan Hamengkubuwono  
d. Ir. Soekarno  

1129. Tempat dibacakannya teks 
proklamasi kemerdekaan RI yaitu 
di jalan …  
a. Menteng No. 103 Jakarta  
b. Pegangsaan Timur No. 56 

Jakarta  
c. Kramat Jaya No. 106 Jakarta  
d. Iman Bonjol No. 1 Jakarta  

1130. Kualitas dan kuantitas menusia 
Indonesia menjadi modal dasar … 
bangsa.  
a. kebesaran 
b. kegigihan 
c. kekuatan 
d. kekuasaan 

1131. Salah satu contoh permasalahan 
di masyarakat adalah …  
a. kenakalan remaja  
b. suka bekerja keras  
c. suka minta maaf  
d. suka bergotong royong  

1132. Pemimpin yang diperlukan di 
masyarakat adalah pemimpin 
yang berkepribadian …  
a. takwa, cerdas dan pemalas 
b. taqwa, cerdas, dan berahlak 

mulia  
c. cerdas, pemalas, dan berahlak 

mulia  
d. pilih kasih, pemalas, dan 

berahklak mulia   
1133. Yang bertugas menampung saran, 

usul, dan konsepsi anggota adalah 
…  
a. Panitia Kecil  
b. BPUPKI  
c. PPKI  

d. MPR  
1134. Sumber dari segala sumber 

hukum di Indonesia adalah …  
a. UUD 1945  
b. Adat Istiadat  
c. Pancasila  
d. Peraturan Pemerintah  

1135. Alinea pertama Pembukaan UUD 
1945 berisi tentang … 
a. hak segala bangsa 
b. kemerdekaan Indonesia  
c. perjuangan bangsa Indonesia  
d. tujuang bangsa Indonesia   

1136. Pengambilan keputusan 
berdasarkan suara terbanyak 
disebut …  
a. mufakat  
b. paksaan  
c. ikhlas  
d. voting  

1137. Semboyan bangsa kita adalah 
Bhinneka Tunggal Ika, yang 
berarti …  
a. berbeda-beda tetapi sama  
b. berbeda-beda tetap berbeda  
c. berbeda-beda tetap berlainan  
d. berbeda-beda tetapi tetap satu 

jua  
1138. Keluarga Berencana merupakan 

salah atu program pemerintah 
yang bertujuan …  
a. memperluas lapangan kerja  
b. membatasi kelahiran  
c. memperbanyak kelahiran  
d. menyetop kelahiran  

1139. Kekayaam alam yang berupa 
keindahan alam banyak 
diamfaatkan sebagai …  
a. bendungan  
b. perumahan  
c. obyek wisata  
d. pertanian  

1140. Pemerintah pusat di Indonesia 
terdiri dari …  
a. Presiden dan Menteri  
b. Presiden dan MK  
c. Presiden dan MPR  
d. Presiden dan DPR  

1141. Salah satu usaha pemeliharaan 
perdamaian oleh PBB atas negara 
Indonesia adalah pada …  
a. Peristiwa 10 Nopember 1945  
b. Peristiwa Agresi Belanda II  
c. Peristiwa Bandung Lautan Api  
d. Peristiwa Pemulihan 

Kedaulatan Republik Indonesia  
1142. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara ditetapkan oleh 
Presiden dengan persetujuan …  



Materi Bimbingan Belajar SAFIRA Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Enam 74

a. MPR  
b. DPR 
c. MA  
d. Wakil Presiden  

1143. Untuk menjadi seorasng sarjana 
yang ahli di bidang pertanian kita 
harus belajar di … 

a. ITS  
b. IPB  
c. ITB  
d. IKIP   

 
II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1144. Penggunaan narkoba merupakan 

salah satu dampak yang …  
1145. Dalam menghadapi arus 

globalisasi kita harus berpegang 
pada nilai – nilai … 

1146. Negara yang menyerang Asia 
pada Perang Dunia II adalah …  

1147. Naskah teks Proklamasi diketik 
oleh …  

1148. Isi Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 diterima bulat oleh 
Panitia perancang UUD 1945 
pada tanggal …  

1149. Meskipun banyak produksi luas 
negeri, kita harus tetap lebih 
mencintai …  

1150. Muhammadiyah berdiri pada tahun 
1912. Pendirinya adalah …  

1151. Di Indonesia bermacam-macam 
makanan pokok. Sagu adalah 
makanan pokok bagi penduduk …  

1152. Sekaradng pemerintah sudah 
melaksanakan kegiatan 
pengeboran minyak di tengah laut. 
Pengeboran minyak di tengah laut 
juga juga pengeboran minyak …  

1153. Stasiun pengendali utama Satelit 
Palapa terletak di …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas  
! 
1154. Pada tahun berapakah terbit surat 

kabar yang pertama kali di 
Indonesika ?  

1155. Sebutkan dua macam sumber 
pendapatan negara !  

1156. Sebutkan dua macam hasil hut an 
yang dapat dijadikan barang 
ekspor ! 

1157. Siapakah Menteri Luar Negeri 
Indonesia yang ikut 
menandatangani Deklarasi 
Bangkok !  

1158. Sebutkan urutan pemerintah 
daerah mulai dari tingkat I sampai 
terkecil ! 

 

 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1159. Hubungan Indonesia dengan 

negara-negara ASEAN dalam 
bidang politik, misalnya … 
a. mengadakan perjanjian 

ekstradisi  
b. pertukaran pelajar  
c. pengahapusan tarif  
d. pementasan kebudayaan   

1160. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
Gambar tersebut adalah bendera 
negara …  
a. Kamboja  
b. Laos  

c. Thailand  
d. Singapura  

1161. Kesepakatan lima negara Asia 
Tenggara membentuk kerjasama 
regional merupakan hasil deklarasi 
…  
a. Jakarta  
b. Singapura  
c. Manila  
d. Bangkok  

1162. Pemerintah Republik Indonesia 
menjalankan politik luar negeri 
secara …  
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a. bebas dan merdeka  
b. bebas dan aktif  
c. bebas dan bersahabat  
d. isolasi  

1163. Penyelesaian perbedaan 
pendapat antar negara-negara 
ASEAN dilakukan dengan cara … 
a. kekerasan  
b. pemutusan hubungan  
c. kekeluargaan  
d. meminta bantuan PBB   

1164. Persamaan yang paling menonjol 
di antara negara-negara Asia 
Tenggara adalah …  
a. sama-sama negera 

berkembang  
b. persamaan nasiib dan sejarah  
c. dari nenek moyang yang sama  
d. sama-sama kesulitan ekonomi  

1165. Setelah memperoleh 
kemerdekaan, Brunei Darussalam 
masuk menjadi anggota ASEAN 
karena … 
a. sebagai negara kecil takut 

adanya ancaman perluasan 
wilayah dari negera adi kuasa  

b. pendapatan perkapita rendah 
sehingga perlu bantuan negara 
tetangga  

c. memiliki banyak persamaan 
dan kepentingan dengan 
negara-negara tetangga  

d. memiliki persamaan bentuk 
pemerintahannya dengan 
negara-negara anggota 
ASEAN biasanya  

1166. Negara Thailand adalah satu-satu 
negara di kawsan Asia Tenggara 
yang tidak pernah dijajah oleh 
bangsa barat karena …  
a. tempat untuk latihan SEATO 
b. bangsa barat taku pada 

penguasa di Thailand  
c. negara sangat tandus  
d. negara Thailand negara yang 

kuat   
1167. Berikut ini yang bukan Struktur 

Organisasi ASEAN sebelum KTT 
di Bali Tahun 1976 adalah …  
a. Komite-komite Tetap dan 

Khusus  
b. Sidang Tahunan pada Kepala 

Negara  
c. Standing Committee  
d. Sidang Tahunan para Kepala 

Negara  
1168. Bangsa Eropa yang pernah 

menjajah Indonesia adalah negara 
…  

a. Belanda, Amerika, Inggris  
b. Belanda, Spanyol, Polandia  
c. Belanda, Italia, Portugis  
d. Belanda, Inggris, Portugis  

1169. Konferensi yang diselenggarakan 
di Bandung pada bulan April 1955 
dihadiri oleh utusan dari 29 negara 
…  
a. Asia Afrika  
b. Asia dan Afrika  
c. Asia dan Eropa  
d. Asia Australia  

1170. Prinsip Non Blok adalah …  
a. tidak berpihak pada persaingan 

antara blok barat dan blok 
timur  

b. berpihak pada salah satu 
negara  

c. tidak berpihak pada salah satu 
negara  

d. menolak ikut serta dalam 
segala bentu aliansi militer  

1171. Salah satu hasil Konferensi meja 
Bundar adalah diakuinya …  
a. Republik Indonesia Serikat ( 

RIS )  
b. Komiter Nasional Indonesia  
c. Komite Tiga Negara  
d. Komite Indonesia Serikat  

1172. Di bawah ini adalah bendera 
negara … 
a. Filipina  
b. Singapura  
c. Thailand  
d. Malaysia  

1173. Untuk memperkaya kebudayaan 
nasional, kita boleh menerima 
kebudayaan asing, tetapi dengan 
syarat …  
a. menarik dan mudah dipadukan  
b. sesuai dengan kepribadian 

bangsa  
c. dapat meningkatkan musik 

tradisional  
d. sesuai dengan moral bangsa 

maju  
1174. Dalam kehidupan ini, kita tidak 

dapat menghindar dari pengaruh 
globalisasi. Mau tidak mau kita 
harus menerimanya dengan … 
a. lapang dada  
b. tidak ragu-ragu  
c. menerima yang positif seraya 

tetap memegang nilai luhur 
bangsa  

d. sungguh-sungguh  
1175. OPEC adalah forum kerja sama 

antara negara-negara di kawasan 
Asia Pasifik dalam bidang …  
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a. politik  
b. budaya  
c. sosial  
d. ekonomi  

1176. Indonesia menjadi tuan rumah 
penyelenggara APEC pada tahun 
…  
a. 1993  
b. 1994 
c. 1995 
d. 1996  

1177. Blok liberal kapitalis selama 
Perang Dingin dipimpin oleh …  
a. Amerika Serikat  
b. Inggris 
c. Uni Soviet  
d. China  

1178. Kebijakan luar negeri yang bebas 
aktif dicetuskan oleh …  
a. Soekarno  
b. Adam Malik  
c. Moh. Hatta  
d. Bung Tomo  

1179. Gagasan organisasi negara-
negara Non Blok tercetus pertama 
kali dalam …  
a. KAA di New Delhi tahun 1955 
b. KAA di Singapura Delhi tahun 

1955 
c. KAA di Bandung Delhi tahun 

1955 
d. KAA di Bandung Delhi tahun 

1955 
1180. Gerakan Non Blok secara rutin 

mengadakan KTT setiap … 
a. empat tahun sekali  
b. tiga tahun sekali  
c. dua tahun sekali  
d. setahun sekali  

1181. Untuk membuktikan cintamu 
kepada tanah air adalah …  
a. semua jalan sudah diaspal  
b. bekerja keras membantu orang 

tua  
c. berjuang sendiri memerangi 

kebodohan  
d. belajar dengan tekun  

1182. Manfaat keindahan alam bagi 
perekonomian Indonesia adalah 
…  
a. menambah devisa negara  
b. melestarikan lingkungan alam  
c. mempertebal rasa cinta tanah 

air  
d. menarik wisatawan  

1183. Salah satu usaha pemeliharaan 
perdamaian oleh PBB atas negara 
Indonesia adalah pada …  
a. Peristiwa 10 Nopember 1945  

b. Peristiwa Agresi Belanda II  
c. Peristiwa Bandung LautaN Api  
d. Peristiwa pemulihan 

kedaulatan Republik  Indonesia  
1184. Negara tetangga kita yang bukan 

anggota ASEAN adalah … 
a. Vietnam  
b. Papua Nugini  
c. Kamboja  
d. Myanmar   

1185. Semakin sempitnya lahan kosong 
untuk dibangun menjadi 
perumahan merupakan salah satu 
dampak dari gejala sosial dalam 
bidang … 
a. budaya  
b. ekonomi  
c. kependudukan  
d. tehnogi   

1186. Pesta olahraga negara-negara 
Asia Tenggara disebut …  
a. Asiean Games  
b. Sea Games  
c. ASEAN  
d. Olimpiade  

1187. Dari negara-negara anggota 
ASEAN yang paling padat 
penduduknya adalah …  
a. Indonesia  
b. Filipina  
c. Thailand  
d. Malaysia  

1188. Wakil negara Malaysia yang 
menghadiri pertemuan di Bangkok 
pada Agustus 1967 ialah …  
a. Rajaratman  
b. Thanat Koman  
c. Tun Abdul Razak  
d. Narcisco Ramos  

1189. Tidak saling turut campur urusan 
dalam negeri masing-masing 
adalah bunyi dari …  
a. Tujuan pokok pembentukan 

ASEAN  
b. Dasar-dasar kerja sama untuk 

mencapai tujuan pokok  
c. Struktur organisasi ASEAN  
d. Struktur sekretariat ASEAN  

1190. Perdagangan bebas artinya 
perdagangan dengan … 
a. menghilangkan beban pajak di 

antara negara-negara anggota  
b. menamban beban pajak di 

antara negara-negara anggota  
c. memotong beban pajak di 

antara negara-negara anggota  
d. membayar separoh pajak di 

antara negara-negara anggota   
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1191. Tindakan di bawah ini dapat 
mengganggu hubungan baik 
Indonesia dengan negara-negara 
tetangga, kecuali …  
a. pelanggaran batas negara  
b. memaksakan ideologi yang 

dilarang  
c. turut campur urusan dalam 

negeri  
d. kerja sama saling 

menguntungkan  
1192. Salah satu ciri bahwa bangsa 

Indonesia serumpun dengan 
Malaysia adalah adanya 
kesamaan …  

a. agama  
b. kebudayaan  
c. bahasa  
d. adat  

1193. Negara di kawasan Asia Tenggara 
mempunyai persamaan-
persamaan yang menunjang 
berdirinya ASEAN, kecuali … 
a. persamaan dasar politiknya  
b. persamaan letak geografis  
c. persamaa dasar kebudayaan  
d. persamaa nasib dalam sejarah   

 

II.  Lengkapilah dengan jawaban yang benar ! 
1194. Gambar di bawah ini adalah 

bendera negara … 
1195. Negara yang terakhir menjadi 

anggota ASEAN adalah …  
1196. Kerja sama yang saling 

menguntungkan antara dua 
negara termasuk hubugnan …  

1197. Duta besar menyerahkan surat 
kepercayaan kepada …  

1198. Perwakilan Konsulat memiliki 
nsurat pengangkatan yang 
ditandatangani oleh …  

1199. Menteri Luar Negeri dari Filipina 
yang ikut menandatangani 
Deklarasi Bangkok ialah …  

1200. KTT Gerakan Non Blok X tahun 
1992 diselenggarakan di …  

1201. Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik 
disebut …  

1202. Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) didirikan di San Fransisco 
pada tanggal …  

1203. Salah satu penggagas Gerakan 
Non Blok adalah Presiden dari 
Yugoslavia bernama …  

 

III.  Jawablah dengan singkat dan jelas ! 
  
1204. Apakah yang dimaksud dengan 

globalisasi ? 
1205. Jelaskan Politik Luar Negeri 

Indonesia Bebas dan Aktif ?  
1206. Apa 2 tujuan dibentuknya ASEAN 

?  

1207. Perhatikan gambar di  bawah ini !  
Jelaskan gambar apakah ini ?  

1208. Siapakah wakil Indonesia yang 
menandatangani kesepakatan 
Konferensi Meja Bundar ( KMB ) ? 

 

 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1209. Pejabat tinggi negara setingkat 

menteri yang bertugas memimpin 
angkatan bersenjata adalah …  
a. Danjen Kopasus  
b. Pangkostrad  
c. Menhankam  
d. Panglima ABRI  

1210. Anggota MPR terdiri terdiri atas 
anggota … yang dipilih melalui 
Pemilu.  
a. Dewan Perwakilan Rakyat  

b. Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Perwakilan Daerah  

c. Perwakilan Daerah  
d. Perwakilan Daerah dan Partai  

1211. Sistem Pemerintahan Indonesia di 
antaranya adalah …  
a. Kekuasaan kepala negara tidak 

tak terbatas  
b. Presiden bertanggung jawab  

kepada MPR   
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c. Keududukan presiden setingkat 
dengan MA  

d. Menteri bertanggung jawab 
kepada DPR  

1212. Masa jabatan anggota MPR 
adalah lima tahun dan berakhir 
bersamaan pada saat anggota 
MPR  yang baru … 
a. terpilih  
b. menyatakan siap 

melaksanakan tugas  
c. mendapat perintah dari 

presiden  
d. mengucapkan sumpah dan 

janji  
1213. Dasar pemberian otonomi adalah 

…  
a. penyerahan dari sebgian 

kekuasaan daerah kepada 
pusat  

b. penyerahan dari sebgian 
kekuasaan pemerintah pusat 
kepada daerah  

c. penyerahan sebagian APBD 
kepada daerah  

d. penyerahan sebagian APBD 
kepada pusat  

1214. Anggota DPR dipilih melalui …  
a. pemilu  
b. Sidang Istimewa  
c. Keputusan Presiden  
d. Sidang Umum  

1215. Pendirian BPUPKI dan PPKI 
dimanfaatkan oleh Bangsa 
Indonesia untuk …  
a. merebut kekuasaan Jepadng  
b. mempersiapkan diri mencapai 

Indonesia merdeka  
c. mengalahkan tentara sekutu 

terutama Amerika  
d. membalas dendam Jepang  

1216. Anggota DPR berdomisili di …  
a. daerah perkotaan  
b. jalan Cendana Jakarta  
c. Ibukota negara  
d. Rumah mewah  

1217. UUD 1945 disahkan pada tanggal 
18 Agustus 1945 oleh …  
a. BPUPKI  
b. Kabinet  
c. Komisi Nasional  
d. PPKI  

1218. Berikut ini yang bukan pejabat 
Tinggi Negara sederajat Menteri 
Negara adalah …  
a. Jaksa Agung  
b. Sekretaris Kabinet  
c. Menteri Sekretaris Negara  
d. Direktur Bank  

1219. Bendera Merah Putih yang 
digunakan pada waktu 
pembacaan Proklamasi 
Kemerdekaan tanggal 17  
Agustus 1945 dijahit oleh …  
a. Sayuti Melik  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Fatmawati  
d. Tokoh Pemuda  

1220. Badan Pengawas Keuangan ( 
BPK ) adalah yang memeriksa 
tanggung jawafb tentang …  
a. keuangan negara  
b. pemerintah  
c. perpajakan  
d. perkebunan  

1221. Sehari setelah merdeka, 
disahkanlah …  
a. UUD 1945  
b. Pembukaan UUD 1945  
c. KNIP   
d. TRI  

1222. Mahkamah Agung dapat 
memberikan pertimbangan dalam 
bidang … 
a. hak asasi manusia  
b. pertanahan  
c. hukum  
d. politik  

1223. Kerja sama dalam menanggulangi 
penggunaan obat terlarang di 
negara-negara ASEAN termasuk 
kerjasama di bidang …  
a. ekonomi  
b. politik  
c. keamanan  
d. sosial  

1224. Berikut ini yang bukan merupakan 
petugas dan wewenang MPR 
adalah …  
a. memilih presiden dan wakil 

presiden dan wakil presiden 
berdasarkan pemilu dan sidang 
paripurna MPR  

b. membentuk dan menetapkan 
UUD  

c. mengubah dan menetapkan 
UUD  

d. menetapkan peraturan tata 
tertib dan kode etik MPR  

1225. Hubungan kerjasama antara 
Republik Indonesia dengan 
Malaysia di bidang ekonomi 
ditandai dengan dibangunnya 
pabrik …  
a. pupuk urea  
b. abu soda  
c. amuniak  
d. mesin diesel  
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1226. APBN dibuat dan ditetapkan tiap 
… tahun.  
a. satu  
b. dua  
c. empat  
d. lima  

1227. Program wajib belajar 9 tahun  
bertujuan untuk …  
a. menyejahterakan masyarakat  
b. mencerdaskan kehidupan 

bangsa  
c. memberantas buta huruf  
d. menciptakan keadilan sosial  

1228. Pemilu tahun 2004 presiden ..  
a. dipilih melalui sidang MPR  
b. dipilih oleh anggota DPR  
c. dipilih langsung oleh rakyat  
d. turun temurun  

1229. Berwenang mengangkat dan 
memberhentikan duta besar 
adalah …  
a. ketua DPR  
b. ketua MPR  
c. Menhankam  
d. Presiden  

1230. Yang berhak mengusulkan dan 
wajib mengajukan pertimbangan 
kepada Presiden adalah …  
a. MA  
b. DPA  
c. BPK  
d. DPR  

1231. Sampai saat ini Indonesia telah 
menyelenggarakan Pemilu 
sebanyak … 
a. 7 kali  
b. 8 kali  
c. 9 kali  
d. 10 kali   

1232. BPK memeriksa semua 
pelaksanaan APBN dan hasilnya 
dilaporkan kepada …  
a. DPR  
b. Presiden  
c. MPR  
d. Menteri Dalam Negeri  

1233. Indonesia adalah negara hukum, 
bukan berdasar atas kekuasaan 
belaka. Maksudnya adalah bahwa 
dalam melaksanakan tindakan 
apapun harus  …  
a. berdasarkan atas hukum  
b. menunggu adanya ketentuan 

hukum  
c. menghukum pelanggaran 

apapun  
d. selalu menunggu keputusan 

dan ketentuan hukum  

1234. Mahkamah Agung adalah jenis 
peradilan yang berada di tingkat  
…  
a. daerah  
b. kabupaten  
c. provinsi  
d. pusat  

1235. Pemilihan calon Presiden dan 
wakil presiden diselenggarakan 
setiap …  
a. tiga tahun sekali  
b. empat tahun sekali  
c. lima tahun sekali  
d. enam tahun sekali  

1236. Grasi, Amnesti, Abolisi adalah 
jenis pengampunan / keringanan 
hukuman yang berasal  dari …  
a. MPR  
b. DPR  
c. Presdien  
d. MA  

1237. Jika ada orasng yang tersesat dan 
minta tolong untuk dicarikan 
alamat, tindakan kita sebaiknya ..  
a. menunjukkan jalan yang dicari  
b. menyuruh mencari sendiri  
c. diam saja  
d. bersikap acuh tak acuh  

1238. Organ dalam pemerintah daerah 
adalah …  
a. presiden  
b. wakil presiden  
c. bupati  
d. menteri  

1239. Sikap tolong menolong dan 
bekerja sama dalam kehidupan 
bermasyarakat dapat menciptkan 
kehidupan yang  …  
a. sama rasa sama rata  
b. rukun dan bahagia  
c. saling mengagumi  
d. mewah dan berkecukupan  

1240. Piagam Jakarta atau Jakarta 
Charter adalah dokuman hasil 
kerja …  
a. Panitia Sembilan  
b. BPUPKI  
c. PPKI  
d. Tiga Serangkai  

1241. Ratna yang pernah menyakiti Ina 
meminjam pensil. Ina membawa 
dua pensil. Sebaiknya Ina …  
a. membantah  
b. membiarkan agar dia jera  
c. mengumpat atas tindakan 

Ratna  
d. meminjami dengan ikhlas  
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1242. Presiden Soeharto menjabat 
sebagai presiden terpilih selama 
…  
a. 30 tahun  
b. 31 tahun  
c. 32 tahun  
d. 35 tahun  

1243. Antara manusia yang satu dan 
yang lainnya ada saling 

ketergantungan. Oleh karena itu 
kita tergolong …  
a. mahluk pribadi  
b. mahluk hidup  
c. mahluk sosial  
d. mahluk berakal budi  

 

II.  Lengkapilah dengan jawaban yang benar !  
1244. Politik Indonesia adalah politik luar 

negeri yang …  
1245. Setiap pengabdian hendaknya 

tidak kita sertai dengan perasaan 
yang … 

1246. Bangsa Indonesia cinta damai, 
tetapi lebih cinta …  

1247. Giat belajar merupakan 
pengabdian kita kepada …  

1248. Hari kesaktian Pancasila 
diperingati setiap …  

1249. Mendahulukan kewajiban baru 
menuntut hak sesuai sila ke … 
Pancasila . 

1250. Kepala desa bertanggung jawab 
kepada … dan menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan 
tugasnya kepada bupati.  

1251. Terciptanya lingkungan yang 
tertib, aman, dan tenteram 
menjadi tanggun jawab …  

1252. Presiden memegang kekuasaan 
legislatif dan …  

1253. Keanggotaan MPR diresmikan 
dengan keputusan …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini denan singkat dan 
jelas !  
1254. Sebutkan 5 KTT ASEAN yang 

pernah dilaksanakan !  
1255. Apakah arti Legislatif dan Yudikatif 

? 
1256. Siapakah yang menandatangani 

Deklarasi Bangkok ?  

1257. Bagaimana cara mengharga orang 
yang sedang berbicara dalam 
suatu musyawarah ?  

1258. Siapa yang terlibat dalam 
perumusan Pancasila ? 

 

 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1259. Apabila kita melanggara peraturan 

di dalam negara, maka akibatnya 
akan … 
a. dihukum  
b. dikucilkan  
c. disanjung  
d. dianggap pahlawan  

1260. Perusahaan Siemens merupakan 
salah satu perusahaan asing yang 
beroperasi di Indonesia. 
Khususnya dalam bidang …  
a. elektronika  
b. tambang emas  
c. kendaraan  
d. telekomunikasi  

1261. Ratih memiliki meja belajar sendiri. 
Ratih seharusnya  … 

a. membiarkan ibu yang menata 
meja belajarnya  

b. menata meja belajarnya sendiri  
c. meja belajarnya dibiarkan apa 

adanya  
d. menyuruh orang lain untuk 

menata meja belajarnya  
1262. Lembaga legislatif di daerah 

tingkat I adalah …  
a. MPR  
b. DPR  
c. DPRD  
d. MA  

1263. Bermain dapat mendatangkan 
kegembiraan. Bermain bagi kita 
merupakan …  
a. kewajiban  
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b. hak  
c. pekerjaan  
d. larangan  

1264. Kewajiban setiap warga negara 
berusia 17 tahun adalah memiliki 
…  
a. KTP  
b. SIM  
c. Tabungan  
d. Motor/mobil  

1265. Kepentingan yang harus 
didahulukan adalah …  
a. kepentingan pribadi  
b. kepentingan individu  
c. kepentingan golongan  
d. kepentingan umum  

1266. Lembaga yang berwenang 
menetapkan UUD adalah …  
a. Presiden  
b. DPR  
c. MPR  
d. MA  

1267. Hukum dasar yang mengatur 
sistem pemerintahan negara 
adalah …  
a. UUD 1945  
b. Undang-Undang  
c. Proklamasi  
d. Pancasila  

1268. APBD ditetapkan oleh … 
a. Kepala Kepolisian  
b. Menteri Keuangan  
c. Presiden dan DPR  
d. Kepala Daerah  

1269. Wujud perbuatan mengutamakan 
kewajiban sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari dapat 
ditunjukkan dengan perilaku …  
a. ikut bekerja bakti setelah 

menyelesaikan tugas pribadi  
b. hanya mengerjakan pekerjaan 

yang menguntungkan  
c. melaksanakan kerja bakti 

dengan rela, menunca kegiatan 
pribadi  

d. ikut kerja bakti jika ada ajakan 
dari warga lain  

1270. Setiap rancangan Undang-Undang 
dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
Pernyataan tersebut bunyi UUD 
1945 pasa 20 ayat …  
a. ayat 1  
b. ayat 2  
c. ayat 3  
d. ayat 4  

1271. Perbuatan yang mengutamakan 
kepentingan negara dari pada 

kepentingan pribadi atau golongan 
sesuai dengan urutan sila …  
a. pertama  
b. kedua  
c. ketiga  
d. kelima  

1272. Pemilu pertama kali diadakan 
pada tahun …  
a. 1955  
b. 1971  
c. 1977  
d. 1982  

1273. Dalam mengeluarkan pendapat 
kita harus mengemukakan dengan 
…  
a. rasa tanggung jawab  
b. sikap egois  
c. bebas  
d. berpihak kepada yang kuat  

1274. Sekretariat Nasioanal ASEAN 
didirikan di …  
a. mendapat upah dengan 

setimpal  
b. meminta upah sebelum bekerja  
c. melaksanakan kewajiban 

dengan baik  
d. mengerjakan tugas sesuai 

dengan kemampuannya  
1275. Tindakan tidak adil dalam 

pekerjaan diantaranya …  
a. Indonesia  
b. Bangkok  
c. Malaysia  
d. Masing-masing negara 

anggota ASEAN  
1276. Pabrik pupuk Sriwijaya merupakan 

salah satu bukti adanya kerja 
sama antara negara ASEAN di 
bidang …  
a. ekonomi  
b. politik 
c. budaya  
d. sosial  

1277. Kita warga negara Indonesia 
berhak atas pekerjaan dan 
penghasilan yang layak bagi 
kemanusiaan. Hal ini mewajibkan 
kepada kita bekerja keras untuk 
kesejahteraan …  
a. individu  
b. keluarga  
c. golongan  
d. kita semua  

1278. Salah satu penggagas berdirinya 
Gerakan Non Blok adalah … dari 
negera India.  
a. Presiden Broz Tito  
b. Pandit Jawaharial Nehru  
c. Presiden Gama Abdul Naser  
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d. Perdana Menteri Kwarne 
Nkrumah  

1279. Pada saat berlangsung kerja bakti 
membuat jalan setapak, pak 
Hasan tidak ikut kerja bakti karena 
sakit. Tindakan yang tepat untuk 
pak Hasan adalah …  
a. minta maaf pada pak Lurah  
b. diam saja karena sakit  
c. membersihkan lingkungan 

sendiri bila sudah sembuh  
d. minta maaf dan menyediakan 

makanan kecil bagi mereka 
yang kerja bakti  

1280. Negara Indonesia menjunjung 
tinggi kekeluargaan. Paling utama 
dalam kekeluargaan adalah … 
a. melaksanakan kewajiban dan 

hak masyarakat  
b. menuntut hak dan kewajiban 

orang lain  
c. tanpa melaksanakan hak dan 

kewajiban  
d. melaksanakan hak dan 

kewajiban   
1281. Dalam kehiduapn di masyarakat, 

kita perlu menjaga persamaan 
antara hak dan kewajiban dengan 
memperhatikan …  
a. kedudukan dalam masyarakat  
b. kepentingan pemimpin negara  
c. norma dan peraturan yang 

berlaku  
d. kepentingan pribadi  

1282. Pemegang kekuasaan eksekutif 
adalah …  
a. Presiden  
b. MPR  
c. DPR  
d. MA  

1283. Bersikap tenggang rasa artinya … 
a. menghargai dan menghormati 

perasaan orang lain  
b. selalu membela orang lain  
c. tidak menyalahkan orang lain  
d. menyatakan yang sebenarnya 

kepada orang lain   
1284. Menurut Pembukaan UUD 1945 

pemerintah Republik Indonesia 
dibentuk dengan tujuan …  
a. melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah 
Indonesia  

b. memajukan kesejahteraan dan 
bangsa Indonesia  

c. mencerdaskan kehidupan 
bangsa Indonesia dan 
masyarakat Indonesia  

d. ikut serta menertibkan dunia 
dan meniadakan penjajahan di 
atas bumi  

1285. Jika kita menjadi warga baru 
dalam masyarakat, kita harus …  
a. memberikan bingkisan kepada 

warga sekitar  
b. menyesuaikan diri dengan 

lingkungan  
c. mengundang tetangga kanan 

kiri untuk makan bersama  
d. menanyai nama tetangga satu 

persatu  
1286. Pemerintah Indonesia memajukan 

kebudayaan nasional dengan cara 
…  
a. menghidupkan budaya asing 

yang masuk ke Indonesia  
b. membuka sanggar-sanggar tari 

modern  
c. setiap tahun mengadakan 

festival tari daerah  
d. mengirimkan para penari 

profesional ke luar negeri  
1287. Kita mengetahui ada suatu daerah 

yang tertimpa bencana alam, 
sikap kita …  
a. merasa kasihan  
b. berusaha membantu 

semampunya  
c. bersyukur karena bencana 

tersebut tidak menimpa kita  
d. mengikuti beritanya lewat surat 

kabar 
1288. Kegiatan yang harus dijauhi setiap 

orang adalah …  
a. menolong teman yang 

kesusahan  
b. mencampuri urusan orang lain  
c. peduli terhadap lingkungan  
d. menengahi perselisihan antar 

teman  
1289. Jika kita sedasng naik sepeda 

motor di jalan raya, dan ingin 
mendahului kendaraan di depan, 
yang kita lakukan adalah …      
a. menambah kecepatan dan 

langsung mendahului  
b. berteriak. Keras lalu 

mendahului  
c. menambah kecepatan dan 

berteriak keras  
d. membunyikan klakson dan 

menambah kecepatan    
1290. Mahkamah agung harus … dalam 

melaksanakan tugas.  
a. meminta petunjuk presiden  
b. meminta persetujuan DPR  
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c. bebas dari tekanan / 
kekuasaan siapapun  

d. ramah dan tanpa pamrih  
1291. Negara di Asia Tenggara yang 

belum pernah dijajah adalah …  
a. Brunei Darussalam  
b. Thailand  
c. Vietnam  
d. Kamboja  

1292. Kewajiban pemerintah terhadap 
warga negara adalah …  
a. memberikan pekerjaan  
b. membiayai kehidupan  
c. melindungi dengan hukum 

khusus  

d. menyediakan tempat tinggal  
1293. Perilaku yang baik untuk 

menghormati pendapat dalam 
musyawarah adalah …  
a. diam sambil mendengarkan 

dengan cermat pendapat orang 
lain  

b. bertepuk tangan mendukung 
pendapat yang disampaikan  

c. sibuk dengan teman lain  
d. terima karena pendapat orang 

lain sesuai dengan yang 
diusulkan  

 

II. Lengkapilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1294. UUD 1945 disusun oleh …  
1295. Anggota-anggota DPR merangkap 

sebagai anggota … 
1296. Pembukaan UUD 1945 memiliki 

arti pentint sebab Pemukaan UUD 
1945 menjelaskan tentang tujuan, 
bentuk, dan … 

1297. Susunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat setelah 
diadakan perubahan menjadi …  

1298. Pancasila merupakan landasan … 
bagi pembangunan bangsa.  

1299. Program pemerintah yang 
bertujuan agar anak-anak fakir 

miskin dapat menikmati 
pendidikan disebut …  

1300. Kekuasaan yudikatif adalah 
kekuasaan mengawasi dan …  

1301. Salah satu pengabdian yang dapat 
dilakukan siswa terhadap bangsa 
dan negara adalah …  

1302. Bersatunya daratan Asia dan 
daratan Eropa disebut …  

1303. Kewajiban seseorasng yang 
meminjam barang orang lain 
adalah …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban 
yang singkat dan jelas !  
1304. Mengapa kita harus menghargai 

hasil karya para pejuang ?  
1305. Siapakah yang mengetik naskah 

proklamasi ?  
1306. Mengapa setiap orang 

memerlukan orang lain ?  

1307. Tuliskah lima syarat daerah 
otonom !  

1308. Bagaimanakah akibatnya jika 
orang-orang tidak mematuhi 
peraturan perundang-undangan ?         

 

 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling tepat !  
1309. Pasar yang hanya memperlihatkan 

contoh-contoh barang disebut … 
a. pasar loak  
b. pasar inpres  
c. pasar nyata  
d. pasar tidak nyata   

1310. Membeli barang di pasar swalayan 
di lakukan secara …  
a. melayani sendiri  
b. dilayani pemilik toko  
c. dilayani pramuniaga  

d. melayani bersama  
1311. Jika biaya angkutan mahal, maka 

…  
a. hasil produksi rendah  
b. pembeli barang berkurang  
c. harga barang tinggi  
d. persediaan barang sedikit  

1312. Kebutuhan hidup manusia zaman 
dahulu diperoleh melalui sistem 
barter, yaitu …  
a. tukar menukar barang  
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b. mengusahakan sendiri  
c. tukar menukar uang  
d. jual beli  

1313. Di dalam hidup bermsyarakat kita 
hendaklah selalu …  
a. tolong menolong  
b. bersaing  
c. foya-foya  
d. bergaya hidup mewah  

1314. Pada saat mengerjakan soal-soal 
ulangan, anak-anak harus 
mengerjakan dengan …  
a. bekerja sama  
b. santai  
c. percaya diri  
d. hidup serasi  

1315. Kita bebas belajar, tetapi jagnan 
sampai kebebasan itu 
bertentangan dengan …  
a. undang-undang yang telah 

disusun  
b. kebiasaan yang berlaku di 

tempat itu  
c. keputusandri para pejabat  
d. hukum yang ditulis di situ  

1316. Kewajiban murid dalam mengikuti 
upacara bendera adalah …  
a. memperhatikan pidato  
b. memberi penghormatan  
c. menyanyi dengan baik  
d. tertib dalam barisan  

1317. Persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia harus dipertahankan 
oleh …  
a. TNI dan polisi  
b. Rakyat perkotaan  
c. Rakyat yang sudah dewasa  
d. Semua warga negara 

Indonesia  
1318. Akibat jika hukum tidak ditegakkan 

adalah …  
a. hidup akan kacau balau  
b. pasti banyak penjarahan  
c. hidup aman dan tentram  
d. pasti tida ada kejahatan  

1319. Salah satu manfaat membina rasa 
cinta tanah air adalah …  
a. mendapat penghargaan dan 

pujian  
b. menunjukkan kelebihan  
c. memupuk persatuan dan 

kesatuan  
d. memajukan daerah  

1320. Upacara pembukaan piala dunia 
sepakbola di Jerman tahun 2006 
yang meriah dapat kita saksikan di 
Indonesia. Hal ini merupakan 
akibat kemajuan di bidang … 
a. telekomunikasi  

b. tranportasi  
c. periklanan  
d. perindustrian  

1321. Di bawah ini yang bukan 
merupakan akibat terjadinya 
globalisasi adalah …  
a. kita dfapat berkomunikasi 

dengan saudara yang ada di 
Perancis  

b. mudah, mendapatkan barang 
elektronik dari Jepang  

c. wilayah hutan di Indonesia 
semakin luas  

d. suku cadang kendaraan 
bermotor lebih mudah 
didapatkan  

1322. Penduduk Indonesia yang sangat 
banyak merupakan salah satu 
faktor yang mendorong 
pengusaha asing untuk 
mendirikan perusahaan di 
Indonesia, karena jumlah 
penduduk yang besar di 
manfaatkan sebagai …  
a. produsen  
b. konsumen  
c. distributor  
d. pengusaha  

1323. Gambar di bawah ini adalah yang 
menjahit Bendera Merah Putih, 
yang kemudian dikenal dengan 
Bendera Pusaka, beliau bernama 
…  
a. Fatmawati  
b. Megawati  
c. Tien Soeharto 
d. R.A. Kartini  

1324. Perwira Jepang yang 
mendudukung proklamasi 
kemerdekaan dengan cara 
mempersilahkan para tokoh 
pergerakan kemerdekaan 
menyusun naskah proklamasi di 
rumahnya adalah … 
a. Mayjen Nishimura  
b. Jenderal Terauchi  
c. Letnan Jenderal Imura 
d. Laksamana T. Maeda  

1325. Proklamasi kemerdekaan adalah 
hasil perjuangan sejak … 
a. zaman Jepang  
b. Sumpah Pemuda 
c. Kekalahan Jepang  
d. Pergerakan Kebangsaan   

1326. Pengibar bendera Sang Saka 
Merah Putih saat pembacaan 
Proklamasi Kemerdekaan adalah 
…  
a. Darwis dan Yusuf  
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b. S. Soehud dan Latief 
Hendraningrat  

c. Subardjo dan Subiyanti  
d. Wikana dan Chairul Saleh  

1327. BPUPKI beranggotakan 63 orang 
dengan diketuai oleh …  
a. Dr. Radjiman Widyodiningrat  
b. Yusuf Kunto  
c. Chairul Saleh  
d. Sukarni  

1328. Penyebab terjadinya pertempuran 
di Surabaya tanggal 10 Nopember 
1945 adalah …  
a. Inggris melanggar janji untuk 

meninggalkan kota Surabaya  
b. Pemerintah RI menolak 

ultimatum tentara Inggris  
c. Pejuang RI menyerahkan 

senjata kepada Inggris  
d. Brigjen Mallaby tewas dalam 

pertempuran di Jembatan 
Merah  

1329. Perhatikan peta di bawah ini ! 

 
Pada tangga 19 Desember 1946 
Belanda melancarkan Agresi 
Militer II di kota dengan nomor …  
a. I  
b. II 
c. III 
d. IV   

1330. Delegasi RI dalam perundingan 
KMB adalah … 
a. Ir. Soekarno  
b. Sutan Hamid II  
c. Moh. Hatta  
d. Sutan Syahrir  

1331. Peranan Panglima Besar Jenderal 
Sudirman dalam agresi militer 
Belanda II adalah memimpin … 
a. perang gerilya  
b. pertempuran di Surabaya  
c. pertempuran di Ambarawa  
d. serangan umum di Yogyakarta   

1332. Keberhasilan strategi diplomasi 
Indonesia tampak dari …  
a. berhasilnya Belanda mendapat 

dukungan dari negera-negara 
Eropa  

b. gagalnya Belanda 
menghancurkan Tentara 
Nasional Indonesia  

c. dukugnan negera-negara 
bonekan terhadap agresi militer 
Belanda  

d. dukungan banyak negara 
terhadap kemerdekaan 
Indonesia  

1333. Potensi bangsa yang bertugas 
memajukan bangsa di masa yang 
akan datang adalah …  
a. pelajar  
b. guru  
c. orang tua  
d. pahlawan  

1334. Yang dapat menjadi panutan dan 
contoh yang baik dalam kehidupan 
di masyarakat adalah …  
a. guru  
b. dosen  
c. polisi  
d. tokoh masyarakat  

1335. Di bawah ini merupakan contoh 
lembaga pendidikan formal adalah 
…  
a. kursus montir  
b. kursus merias  
c. madrasah ibtidaiyah  
d. kursus komputer  

1336. Setamat SMA kakak Yudi ingin 
langsung bekerja. Ia ingin bekerja 
sebagai pemandu wisata. Maka 
sebaiknya ia meneruskan …  
a. kursus komputer  
b. kursus bahasa asing  
c. kursus desain  
d. kursus montir  

1337. Bila tetangga kita yang berlainan 
agama baru merayakan hari besar 
agamanya, sikap kita …  
a. ikut dalam upacara tersebut  
b. mengganggunya  
c. menghormati  
d. tidak peduli  

1338. Di dalam suatu musyawarah desa, 
semua anggota yang hadir berhak 
untuk …  
a. berpendapat  
b. mendapat uang  
c. menerima iuran  
d. ikut kerja bakti  

1339. Untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang terjadi di 
masyarakat, sebaiknya dilakukan 
… secara kekeluargaan. 
a. debat  
b. musyawarah  
c. voting  
d. adu argumen  
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1340. Syarat bagi warga negara yang 
berhasil memilih dalam Pemilu 
sekurang-kurangnya berumur …  
a. 17 tahun atau sudah menikah  
b. 20 tahun atau sudah menikah 
c. 21 tahun atau sudah menikah 
d. 25 tahun atau sudah menikah 

1341. Salah satu wewenadng MPR 
adalah …  
a. memberi grasi  
b. menetapkan peraturan 

pemerintah  
c. mengangkat dan 

memberhentikan para menteri  
d. mengubah UUD apabila perlu  

1342. Untuk melengkapi tuntutannya 
jaksa mengajukan …  
a. terdakwa dan pengacara  
b. tertuduh dan panitera  
c. bukti dan saksi  
d. hukuman dan narapidana  

1343. Orang diidzinkan mengendarai 
motor atau mobil apabila memiliki 
…  
a. SIM  
b. STNK  
c. BPKB  
d. Jasa Raharja  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1344. Rumusan Pancasila yang kita 

pakai sampai sekarang sesuai 
dengan … 

1345. Perubahan rumusan dasar negara 
dalam Piagam Jakarta merupakan 
keputusan … dan semua tokoh 
bangsa.  

1346. Perjanjian Roem Royen antara 
Indonesia Belanda di bawah 
pengawasan …  

1347. Masyarakat membutuhkan 
pemimpin yang berahlak …  

1348. Perintis industri pesawat terbang 
di Indonesia adalah …  

1349. Perubahan perilaku masyarakat 
dapat kita lihat dalam … dan … 
sehari-hari.  

1350. Penggunaan narkoba dan obat-
obat terlarang akan merusak dan 
menghancurkan generasi …  

1351. Pada umumnya para penjajah 
mempunyai sifat … dan …  

1352. Lembaga Kepolisian tertinggi di 
negera kita adalah …  

1353. Organisasi bagi para rema di desa 
adalah ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
1354. Apakah artinya pemerintah 

berswasembada pangan ? 
1355. Sebutkan tiga keuntungan 

koperasi utamanya bagi anggota !  
1356. Di manakah teks proklamasi 

dibacakan ? 

1357. Sebutkan kedfua kitab undang-
undang hukum di negara kita !  

1358. UNICEF singakatan dari United 
Nations Childrens Fund. 
Mengurusi bidang apakah 
UNICEF tersebut ?  

 
 

 
Taktis halaman 17 gambar telepon  

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1359. Biaya sekolah Amin dibayar oleh 

Pak Jamin. Pak Jamin disebut … 
a. orang tua asuh  
b. orang tua pungut  
c. orang tua kandung  
d. orang tua angkat   

1360. Bapak Pendidikan Nasional 
Indonesia adalah …  
a. Fuad Hasan  

b. Malik Fajar  
c. Suwardi Suryaningrat  
d. Nugroho Notosusanto  

1361. Orang bekerja untuk memenuhi … 
a. kebutuhan pangan  
b. kebutuhan hidup  
c. kebutuhan pakaian  
d. kebutuhan perumahan  
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1362. Hal-hal di bawah ini yang bukan 
merupakah tindakan ekonomi 
adalah …  
a. hidup sederhana  
b. pemanfaatan waktu  
c. hidup hemat  
d. mendahulukan yang perlu  

1363. Pengembangan wiraswasta 
sangat perlu dengan melalui 
pinjaman kredit yang disebut …  
a. KIR  
b. KIK  
c. KIB  
d. IPEDA  

1364. Disiplin artinya …  
a. menaati tata tertib dan 

peraturan 
b. mengabaikan tata tertib dan 

peraturan  
c. tidak mau menaati peraturan 

an tata tertib 
d. tidak mau patuh terhadap tata 

tertib dan peraturan  
1365. Di bawah ini yang merupakan 

usaha transportasi dan dikelola 
oleh pihak swasta adalah … 
a. GIA  
b. PELNI  
c. DAMRI  
d. ELTEHA   

1366. Landasan berdirinya suatu 
koperasi adalah … 
a. GBHN  
b. Tap MPRS  
c. Pancasila  
d. Panca Usaha   

1367. Agresi Belanda I merupakan 
pengkhianatan Belanda atas 
perjanjian …  
a. Bongaya  
b. Roem Royen  
c. Linggarjati  
d. Renville  

1368. Setiap tanggal 10 Nopember 
selalu kita peringati hari …  
a. Kesaktian Pancasila  
b. Kemerdekaan RI  
c. Pahlawan  
d. Lahirnya K.H. Dewantara  

1369. Tentara Jepang menyerah kepada 
pihak Sekutu pada tanggal … 
a. 6 Agustus 1945  
b. 14 Agustus 1945  
c. 16 Agustus 1945  
d. 19 Agustus 1945   

1370. Candi Borobudur adalah lambang 
kebesaran agama … 
a. Budha  
b. Hindu  

c. Kristen  
d. Islam  

1371. Pemerintah melarandg memburu 
dan membunuh hewan langka 
maksudnya agar …  
a. menambah keindahan alam  
b. populasinya tinggi  
c. dapat dijual dengan harga 

mahal  
d. hewan itu tidak punah  

1372. Sumpah Palapa adalah sumpah 
patih Gajah Mada. Sumpah itu 
bertujuan untuk … 
a. menambah kekuasaan  
b. menyusun kekuasaan  
c. menjaga keamanan 
d. menciptakan persatuan   

1373. Salah satu siasat Belanda untuk 
melumpuhkan perlawanan 
Diponegoro adalah siasat …  
a. gerilya  
b. pagar betis  
c. benteng  
d. adu domba  

1374. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat 
kebudayaan karena … 
a. letak Sriwijaya strategis 

sehingga banyak dikunjungi 
orang  

b. rakyat Sriwijaya sudah lebih 
maju  

c. rakyat Sriwijaya umumnya 
senang berdagang  

d. Sriwijaya sebagai pusat agama 
Hindu   

1375. Pada jaman penjajahan Inggris, 
bangsa Indonesia diwajibkan …  
a. tanam paksa  
b. kerja paksa  
c. romusha  
d. membayar pajak tanah  

1376. Bangsa Eropa yang pernah 
menjajah bangsa Indonesia 
adalah …  
a. Belanda, Amerika, Inggris  
b. Belanda, Inggris, Portugis  
c. Belanda, Itali, Portugis  
d. Belanda, Spanyol, Polandia  

1377. Mobil Oil adalah salah satu 
perusahaan asing yang bergerak 
di dalam bidang .. 
a. pengeboran minyak bumi  
b. penggalian bijih timah  
c. pengolahan kayu jati  
d. penggalian batubara   

1378. Dari 4 negara anggota ASEAN di 
bawah ini yang paling padat 
penduduknya adalah … 
a. Thailand  
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b. Philipina  
c. Malaysia  
d. Indonesia  

1379. Pemerintah menggalakkan bidang 
pariwisata di daerah-daerah untuk 
mendapatkan …  
a. tamu negara  
b. wisatawan asing  
c. devisa  
d. pujian  

1380. Pesta Olahraga negara-negara 
Asia Tenggara disebut … 
a. Asian Games  
b. ASEAN 
c. Sea Games  
d. Olimpiade  

1381. Hubungan kerja sama antara dua 
negara disebut …  
a. multilateral  
b. regional  
c. internasional  
d. bilateral  

1382. Di bawah ini adalah bendera 
negara …  

 
a. Malaysia  
b. Philipina  
c. Thailand  
d. Singapura  

1383. WHO adalah organisasi PBB yang 
bergerak di bidang …  
a. kesehatan  
b. keamanan  
c. pendidikan  
d. pertanian  

1384. Lembaga Kepolisian yang berada 
di tingkat kabupaten disebut …  
a. polsek  
b. polres  
c. polda  
d. polwil  

1385. Konferensi yang diadakan di 
Bandung pada bulan April 1955 
dihadiri oleh utusan dari 29 negara 
…  
a. Asia dan Eropa  
b. Afrika dan Amerika  
c. Asia dan Afrika  
d. Asia dan Amerika  

1386. Supriyadi mengadakan 
perlawanan terhadap Jepang 

dengan memanfaatkan organisasi 
yang bernama ...  
a. pusat tenaga rakyat  
b. Jawa Hokokai  
c. Partai Komunis Indonesia  
d. Pembela Tanah Air  

1387. Di bawah ini adalah isi Sumpah 
Pemuda, kecuali ...  
a. Satu tanah air, tanah air 

Indonesia  
b. Satu bangsa, bangsa 

Indonesia  
c. Satu negera, negara Indonesia  
d. Satu bahasa, bahasa 

Indonesia  
1388. Salah satu hasil Konferensi Meja 

Bundar adalah diakuinya ... 
a. Rebublik Indonesia Serikat  
b. Komite Nasional Indonesia  
c. Komisi Tiga Negara  
d. Komite Indonesia Serikat   

1389. Manfaat keindahan alam bagi 
perekonomian Indonesia adalah ... 
a. melestarikan lingkungan alam  
b. mempertebal rasa cinta tanah 

air  
c. menarik wisatawan  
d. menambah devisa negara   

1390. Kita harus beribadah kepada 
Tuhan Yang Maha Esa karena ... 
a. kita harus bersyukur kepada-

Nya  
b. patuh kepada orang tua  
c. sesuai petunjuk pemuka 

agama  
d. Tuhan akan marah   

1391. Tiap-tiap warga negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara. Hal ini 
tercantum dalam UUD 1945 pasal 
... 
a. 30  
b. 31 
c. 32 
d. 33  

1392. Untuk memperkaya kebudayaan 
nasional, kita boleh menerima 
kebudayaan asing, tetapi dengan 
syarat ...  
a. menarik dan mudah dipadukan  
b. sesuai dengan kepribadian  
c. dapat meningkatkan musik 

tradisional  
d. sesuai dengan moral bangsa 

maju  
1393. Untuk membuktikan cintamu 

kepada tanah air adalah ... 
a. semua jalan sudah diaspal  
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b. bekerja keras membantu orang 
tua  

c. berjuang sendiri memerangi 
kebodohan  

d. belajar dengan tekun  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1394. Seorang pahlawan yang 

mempunyai sifat rela berkorban 
dan cinta tanah air berarti telah 
mengamalkan Pancasila sila ... 

1395. Sikap tolong menolong perlu 
dikembangkan dalam kehidupan 
sehari-hari, baik di lingkungan 
keluarga, sekolah, dan ...  

1396. Membaca surat kabar, 
mendengarkan radio, melihat TV 
adalah mengisi waktu untuk 
memperoleh ...  

1397. Indonesia telah memiliki industri 
Pesawat Terbang Nusantara di ...  

1398. Lagu Indonesia Raya pertama kali 
dikumandangkan secara resmi 
pda upacara ...  

1399. Tanggal 14 Agustus 1945 malam 
hari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. 
Hatta diamankan oleh para 
pemuda Indonesia ke daerah ...  

1400. Masalah yang berkaitan dengan 
tanah diatur oleh kantor ...  

1401. Bapak Koperasi Indonesia ialah ...  
1402. Kabinet pemerintahan sekarasng 

disebut ...  
1403. Anggaran untuk pembangunan di 

segala bidang disebut anggaran ... 
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
  
1404. Sebutkan 3 usaha untuk dapat 

menraih cita-cita ! 
1405. Pada tahun 1955 diadakan 

Konferensi Asia Afrika di Bandung. 
Jelaskan pendapatan mengapa 
diadakan Konferensi tersebut ?  

1406. Apakah yang dimaksud dengan 
paar nyata dan pasar tidak nyata ?  

1407. Sebutkan 5 Menteri Luar Negeri 
yang ikut menandatangani 
Deklarasi Bangkok ? 

1408. Setiap tahun negara Indonesia 
mengadakan RAPBN. Tanggal 
berapa sampai dengan tanggal 
berapakah APBN tersebut 
berlaku?  
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1409. Dalam perlombaan ada teman 

yang berhasil meraih juara, sikap 
yang tepat dilakukan adalah ...  
a. segera meminta syukurannya 
b. ikut senang dan mengucapkan 

selamat  
c. acuh tak acuh  
d. mencemooh hasil tersebut  

1410. Dalam suatu musyawarah kita 
sering menyampaikan saran atau 
pendapat. Dalam penyampaian itu 
sebaiknya ... 
a. bicara keras dan antusias 
b. membawa misi dan 

kepentingan pribadi  
c. demi keuntungan golongan dan 

kelompok  
d. sopan dan disampaikan 

dengan jelas  
1411. Setiap warga negara wajib turut 

serta menegakkan hukum. 
Perwujudan penegakan hukum 
dalam kehidupan sehari-hari 
adalah … 
a. mengikuti sarasehan di bidang 

hukum  
b. memahami pasal demi pasal 

bidang hukum  
c. menjadi aparat penegak hukum  
d. mematuhi aturan hukum yang 

berlaku  
1412. Jika ada teman yagn sedang 

berselelisih pendapat sampai 
bekelahi, sikap ktia adalah …  
a. segera melerai dan 

mendamaikan  
b. segera melaporkan pak polisi  
c. memanggil keuda orang tua 

mereka   
d. memihak salah satu yang 

diakrabi  
1413. Salah satu sifat yang 

mencerminkan bahwa seseorang 
berjiwa besar adalah …  
a. memiliki pandangan dan 

wawasan luas 

b. memiliki keududukan dan harta 
yang melimpah  

c. berpendidikan tinggi dan 
bergelar sarjana  

d. selalu ditakuti di masyarakat  
1414. Sikap yang tepat bila dada teman 

yang melakukan kesalahan dan 
dengan cepat minta maaf 
sebaiknya kita …  
a. pura-pura tidak mendengar 

ucapan maaf  
b. menolak dan tidak menerima 

maat  
c. memberi maaf dengan syarat 

tertentu  
d. memberi maaf dengan tulus 

ikhlas  
1415. Tiap-tiap warga warga negara 

berhak mendapat pengajaran. 
Seorang siswa harus rajin belajar 
agar … 
a. disegani teman-temannya  
b. dapat mengabdikan kepada 

bangsa negara  
c. memperoleh kedudukan, 

jabatan yang tinggi  
d. menjadi anak yang terkenal  

1416. Mengembangkan perbuatan-
perbuatan luhur yang 
mencerminkan sikap dan suasana 
kekeluargaan dan kegotong 
royongan, perlu disertai sikap … 
a. adil dan menghormati hak 

oradng lain  
b. berani dan mampu menguasai 

orang lain  
c. sabar dan menuruti kemauan 

orang lain  
d. tegak dalam menolak kritik dan 

saran  
1417. Di bawah ini menunjukkan sikap 

kerukunan hidup beragama, 
kecuali …  
a. memberi kesempatan 

beribadah kepada pemeluk 
agama lain  
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b. tenggang rasa dan mawas diri 
walau beda agama  

c. saling menghormati antar umat 
beragama  

d. selalu menonjolkan bahwa 
agama yang benar adalah 
yang dianutnya  

1418. Cara yang tepat untuk 
menghormati budaya daerah lain 
dapat dilakukan dengan cara 
berikut, kecuali … 
a. tidak fanatik terhadap budaya 

sendiri  
b. tidak menjelek-jelekkan budaya 

daerah  
c. harus memperoleh izin dahulu 

sebelum tampil  
d. mau belajar budaya daerah lain  

1419. Nilai-niai yang terkandung dalam 
kebudayaan daerah adalah …  
a. religius dan kekeluargaan  
b. kesopanan dan kegembiraan  
c. keindahan dan keutuhan 
d. kerakyatan dan kebangsaan  

1420. Perselisihan antarwarga tidak 
boleh terjadi karena dapat …  
a. memupuk kekuatan antarwarga  
b. merendahkan martabat bangsa  
c. merusak persatuan dan 

kesatuan  
d. merongrong kewibawaan 

pemimpin  
1421. Kebudayaan daerah yang tersebar 

di seluruh pelosok penjuru wilayah 
Indonesia dapat memperkukuh 
kebudayaan … 
a. golongan  
b. nasional  
c. negara  
d. pribadi  

1422. Membeda-bedakn kebudayaan 
daerah dapat menimbulkan … 
a. kecemburuan  
b. perpecahan  
c. kedamaian  
d. persekutuan   

1423. Bahasa pemersatu yang sekaligus 
daat digunakan sebagai alat 
komunikasi bangsa Indonesia dari 
Sabang sampai Merauke adalah 
…  
a. bahasa Indonesia  
b. bahasa Melayu  
c. bahasa Sunda  
d. bahasa Jawa  

1424. Persatuan dan Kesatuan sulit 
dicaai, salah satu penyebabnya 
adalah …  

a. membantu orang lain dengan 
tulus ikhlas  

b. mempermasalahkan adanya 
perbedaan prinsip  

c. menghargai pendapat dan 
usulan teman  

d. tidak memaksakan kehendak 
pada orang lain   

1425. Usaha – usaha yang dilakukan 
dalam mengatasi perpecahan 
antara lain …  
a. memperkukuh rasa 

kekeluargaan dan kekerabatan  
b. mengedepankan kepentingan 

keluarga  
c. suka mengadu domba sesama 

teman  
d. memberi bantuan kepada 

teman yang disukai  
1426. Akibat yang akan terjadi 

seandainya setiap orang tidak 
memiliki sikap bijaksana adalah …  
a. menguntungkan diri sendiri  
b. mengecewakan hati orang lain  
c. timbul perkelahian yang hebat  
d. mudah dipengaruhi berbuat 

jahat  
1427. Jika kita mampu mengendalikan 

hawa nafsu yang ada pada diri 
kita, maka manfaat yuang 
diperoleh adalah …  
a. terbina dengan baik sikap 

egois diri  
b. terhindar dari perbuatan yang 

tercela  
c. karir kita akan menanjak 

dengan cepat  
d. hubungan sesama teman 

kurang harmonis  
1428. Jika keadaan ruang kelas 

kelihatan kotor sebaiknya segera 
…  
a. mangambil sapu untuk 

dibersihkan  
b. memanggil pak penjaga agar 

dbersihkan  
c. menyuruh petugas piket untuk 

menyapu  
d. melapor kepada bapak /ibu 

guru kelas  
1429. Keuntungan yang diperoleh 

apabila seitap warga negara 
memiliki. Sikap cinta tanah air 
adalah …  
a. negara akan semakin maju 

pesat  
b. negara menjadi damai dan 

aman  
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c. semua kebutuhan warga akan 
terpenuhi  

d. keadilan di segala bidang akan 
terwujud   

1430. Perwujudan rasa cinta tanah air di 
lingkungan masyarakat akan 
tampil seperti …  
a. aktif menggerakkan kegiatan 

arisan 
b. ikut aktif dalam perbaikan jalan 

di kampung  
c. ikut aktif mendirikan lembaga 

swadaya masyarakat  
d. mengadakan sunatan massal 

bagi warganya yang miskin  
1431. Bangsa yang besar adalah bangsa 

yang mau menghargai jasa para 
pahlawan, yaitu dengan cara … 
a. belajar sambil bekerja 

sepuasnya 
b. meneruskan apa yang telah 

dicita-citakan 
c. mengadakan tasyakuran pada 

hari pahlawan  
d. selalu mengingat nama-nama 

pahlawan   
1432. Alat persatuan bangsa yaitu 

dengan adanya semboyan …  
a. Bhinneka Tunggal Ika  
b. Bhinneka Tunggal Karya  
c. Bhinneka Karya  
d. Pancasila  

1433. Keserasian dan keselarasan hidup 
dalam keluarga dapat terwujud jika 
selalu …  
a. bekerja keras  
b. melaksanakan kewajiban  
c. patuh pada semua aturan yang 

ada  
d. melaksanakan hak dan 

kewajiban  
1434. Sikap lapang dada untuk 

meningkatkan harkat dan martabat 
bangsa adalah … 
a. sabar  
b. rajin  
c. tekun 
d. cermat   

1435. Tantangan yang kita hadapi untuk 
meningkatkan harkat dan martabat 
bangsa adalah …  
a. kebodohan dan kesombongan  
b. keterbelakangan dan 

kemunafikan  
c. kebodohan dan 

keterbelakangan  
d. kemiskinan dan kebodohan  

1436. Para siswa perlu dilatih untuk 
memiliki sikap berjiwa besar 
dengan cara …  
a. bermain dengan sportif  
b. tekun belajar  
c. menutupi kesalahan teman  
d. ikut kerja bakti  

1437. Perjuangan bangsa Indonesia 
pada masa penjajahan kurang 
berhasil karena …  
a. kurang persatuan  
b. kurang pangan  
c. kurang persenjataan  
d. saling menyerang  

1438. Bakti sosial merupakan kegiatan 
yang bermanfaat karena … 
a. membuat kagum orang lain  
b. memupuk kekayaan  
c. menguntungkan diri sendiri  
d. memupuk rasa persatuan  

1439. Pembangunan ini akan berjalan 
lancar apabila …  
a. ada partisipasi aktif warga 

negara  
b. alokasi dana yang cukup  
c. ada bantuan moral dari seluruh 

warga negara  
d. ada tenaga sukarelawan yang 

banyak  
1440. Akibat membuang sampah 

sampah, maka akan …  
a. terjadi pemandangan yang 

menyenangkan  
b. terjadi banjir melanda di mana-

mana  
c. para pemulung berdatangan  
d. mendatangkan penyakit dan 

banjir  
1441. Bentuk perilaku yang 

mencerminkan kepentingan umum 
di masyarakat antara lain …  
a. memakai listrik sesuaka hati  
b. menolong tetangga yang 

disukai  
c. mau bergotong royong asal 

ada imbalan  
d. ikut kerja bakti membuat gardu 

ronda  
1442. Karena memiliki rasa tanggung j 

awab terhadap keamanan 
kampung maka …  
a. mengadakan arisan para 

warga  
b. mengadakan iuran kampung  
c. bersedia mengadakan ronda 

malam  
d. membentuk satgas kampung  

1443. Kunci utama orang dalam meraih 
kesuksesan antara lain …  
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a. bersikap sabar terus menerus  
b. menerima ada adanya  
c. tabah dan pantang menyerah  

d. cepat mundur teratur  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
1444. Hasil pekerjaan yang dijalankan 

dengan penuh tanggung jawab 
akan … 

1445. Bila ada tetangga yang terkena 
musibah kita segera …  

1446. Ketika diejek teman lain sebaiknya 
tidak mudah …  

1447. Ciri sikap bijaksana di antaranya 
tidak akan gegabah dalam 
pengambilan …  

1448. Sikap iri hati, tidak sabar 
merupakan sikap tercela yang 
dapat menimbulkan …  

1449. Orang yang memiliki lapang dada 
akan tetap … ketika kikritik oleh 
orang lain. 

1450. Mendahulukan kepentingan umum 
akan tercipta …  

1451. Kebut-kebutan di jalan raya adalah 
perbuawtan yang tidak baik 
karena merugikan …  

1452. SEtiap siswa di kelas maupun di 
sekolah harus melaksanakan … 
dengan baik.  

1453. Jika bergaul dengan teman, harus 
bersikap …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
 
1454. Negara Indonesia adalah negara 

hukum, apa maksudnya ?  
1455. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika ?  
1456. Siapa yang disebut pahlawan 

tanpa tanda jasa ?  

1457. Apa perjuangan siswa demi 
bangsa dan negara ?  

1458. Siapakah yang bertanggung jawab 
atas keamanan di dalam 
masyarakat ?       

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1459. Bila kita menghormati dan 

menghargai kepentingan orang 
lain, maka dapat ... 
a. terwujud kehidupan yang 

tentram  
b. terwujud kehidupan yang tidak 

tentram  
c. merugikan kepentingan kita 

sendiri  
d. merugikan kepentingan orang 

lain   
1460. Akibat yang terjadi bila kita tidak 

menghormati perasaan orang lain 
adalah ...  
a. persahabatan akan semakin 

erat 
b. persahabatan akan menjadi 

retak  
c. disegani orang lain  
d. ditakuti orang lain  

1461. Contoh perbuatan yang tidak 
mempunyai sikap tenggang rasa 
seperti ... 
a. menjenguk teman yang sakit  
b. memberi bantuan korban  
c. membunyikan radio keras-

keras sewaktu ada yang sakit  
d. ikut merasakan kesedihan 

teman  
1462. Salah satu cara menjaga 

kelestarian alam adalah … 
a. menebang hutan semaunya  
b. menggunakan hasil hutan 

sebanyak-banyaknya  
c. melestarikan hutan dengan 

cara reboisasi  
d. membakar hutan besar-

besaran   
1463. Berikut ini merupakan 

pelanggaran terhadap lingkungan 
yang merugikan negara adalah … 
a. penebangan hutan secara liar  
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b. menebang pohon  
c. mengecat pagar  
d. membayar iuran   

1464. Apabila setiap warga negara 
melaksanakan hak dan 
kewajibannya dengan baik, maka 
akan sangat berpengaruh 
terhadap …  
a. kekayaan  
b. kemakmuran  
c. ketertiban  
d. kemajuan 

1465. Pelaksanaan antara hak dan 
kewajiban harus …  
a. pelan-pelan  
b. seimbang  
c. hati-hati  
d. berkemas  

1466. Bila keadaan negara sedang 
genting kita berkewajiban … 
negara.  
a. membela  
b. merusak  
c. menunggu  
d. meninggikan  

1467. Di dalam musyawarah kita tidak 
boleh … 
a. mengajukan usul  
b. memaksakan kehendak  
c. berpendapat  
d. berkomunikasi   

1468. Semua bentuk penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan karena 
tidak sesuai dengan … 
a. peraturan masyarakat  
b. dasar negara  
c. hati nurani  
d. perikemanusiaan   

1469. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi 
pedoman bagi  … 
a. warga negara Indonesia  
b. pejabat negara  
c. warga asing  
d. tamu negara  

1470. Kebudayaan asing yang masuk ke 
Indonesia harus kita … 
a. ikuti  
b. contoh  
c. seleksi  
d. jadikan model   

1471. Yang berhak mengeluargkan 
pendapat dalam bermusyawarah 
adalah …  
a. warga desa  
b. warga masyarakat  
c. seluruh warga  
d. seluruh anggota masyarakat  

1472. Untuk  mendapatkan penghidupan 
yang layak, maka seseorang 
harus …  
a. bekerja  
b. berdoa  
c. bersama  
d. berjasa  

1473. Semboyan bangsa Indonesia 
adalah …  
a. sekali merdeka tetap merdeka  
b. Bhinneka Tunggal Ika  
c. Rawe-rawe rantas  
d. Hidup atau mati  

1474. Sikap kepahlawanan harus 
disertai keberanian dan rasa … 
a. gotong royong 
b. tulus ikhlas  
c. sakit hati  
d. berat hati   

1475. Hak akan menerima apabila sudah 
melaksanakan …  
a. kemampuannya  
b. kemauannya  
c. keinginannya  
d. kawajibannya  

1476. Menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat menjadi kewajiban …  
a. polisi  
b. jaksa  
c. tentara  
d. hakim  

1477. Hak dan kewajiban warga negara 
dalam upaya pembelajaan negara 
diatur dalam UUD 1945 pasal … 
a. 27  
b. 28 
c. 29  
d. 30  

1478. Sebagai dasar negara, Pancasila 
mengatur warga negara Indonesia 
supaya …  
a. sejahtera  
b. tunduk dan taat  
c. makmur  
d. bahagia  

1479. Pancasila merupakan alat yang 
ampuh untuk mempertahankan 
dan menegakkan kemerdekaan, 
karena Pancasila … 
a. pemersatu bangsa  
b. dihasilkan oleh wakil-wakil 

bangsa  
c. memiliki daya magis  
d. kata-katanya sakral   

1480. Sumber dari segala sumber 
hukum di Indonesia adalah …  
a. UUD 1945  
b. UU  
c. Pancasila  
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d. Peraturan Pemerintah  
1481. Memberi sedekah bagi orang 

miskin merupakan contoh kegiatan 
yang berhubungan dengan  …  
a. sesama manusia  
b. Tuhan Yang Maha Esa  
c. Lingkungan  
d. Sesama mahluk hidup  

1482. Mematuhi tata tertib di sekolah 
menjadi keharusan …  
a. penjaga sekolah  
b. kepala sekolah  
c. para guru  
d. semua warga sekolah  

1483. Kemerdekaan Indonesia diperoleh 
dari …  
a. merebut dari Jepang  
b. usaha bangsa Indonesia  
c. pemberian Jepang  
d. pemberian Belanda  

1484. Berikut kegiatan yang dapat 
menciptkan kerukunan antara 
sesama warga negara, kecuali …  
a. saling menghargai  
b. saling menolong  
c. saling menghormati  
d. saling menghasut  

1485. Keindahan alam dapat diciptakan 
dengan cara menjaga …  
a. lingkungan  
b. kesehatan  
c. kerapian dan kebersihan  
d. kesehatan anak  

1486. Kebersihan lingkungan 
dilaksanakan oleh … 
a. ketua RT  
b. ketua RW  
c. kepala desa  
d. masyarakat setempat   

1487. Salah satu hal yang merupakan 
sikap bertanggung jawab yang 
dimiliki dan dikembangkan oleh 
setiap orang dalam mengfhadapi 
masalah adalah keberanian untuk 
…  
a. menunggu perintah  
b. menunggu komando  
c. mengikuti orang banyak  
d. mengambil keputusan  

1488. Wujud yang paling sederhana 
dalam kehidupan masyarakat 
untuk turut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan adalah 
berupa …  
a. kerja bakti  
b. siskamling  
c. arisan keluarga  
d. gotong royong  

1489. Wujud dari sikap bangga sebgai 
bangsa Indonesia dan bertanah air 
Indonesia adalah …  
a. menghormati hak-hak warga 

negara  
b. bangga bila dapat memakai 

produk luar negeri  
c. puas dapat berbuat atas dasar 

kemampuannya  
d. mencintai produk dalam negeri  

1490. Bantuan yang tepat untuk fakir 
miskin agar dapat hidup mandiri 
adalah … 
a. memberi pinjaman modal dan 

penelitian  
b. membuat rumah yang nyaman  
c. mencarikan pekerjaan yang 

layak  
d. menanggung semua biaya 

hidupnya 
1491. Dalam musibah bencana alam, ket 

ika memberikan bantuan harus … 
a. mendahulukan yang lanjut usia 
b. memprioritaskan yang 

kehilangan sanak saudaranya  
c. melihat berat ringannya si 

penderita  
d. tanpa pandang bulu   

1492. Perilaku seorang pahlawan yang 
pantas diteladani antara lain …  
a. berjuang demi anak cucunya  
b. berjuang membela kebenaran 

dan keadilan  
c. menghormati dan memahami 

kaum duafa  
d. memberi pertolongan menurut 

kemampuan  
1493. Semua warga negara wajib 

menyadari perlunya adanya 
kesediaan untuk mengabdi 
kepada bangsa dan negara atas 
dasar … 
a. tulus ikhlas tanpa pamrih  
b. kepentingan pribadi  
c. kepentingan golongan  
d. kepentingan partai  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1494. Dengan pengendalian diri yang 

baik, maka kehidupan di 
masyarakat akan tercipta …  

1495. Seorang dokter dapat 
mengabdikan keahliannya di 
bidang … 
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1496. Agar tidak merusak kerukuanan 
berteman, bertetangga jika 
berkata sebaiknya yang … 

1497. Berani berbuat sebaiknya harus 
berani menanggung …  

1498. Jika selesai meminjam barang 
miliki teman sebaiknya ..  

1499. Puskesmas posyandu merupakan 
sara pelayanan di bidang … 

1500. Pengrusakan sara kepentingqan 
umum adalah contoh perilaku …  

1501. Kepentingan umum lebih … 
daripada kepentingan pribadi.  

1502. Etika yang baik, ketika teman 
sedang usul kita perlu …  

1503. Manusia adalah mahluk sosial 
yang tidak dapat hidup …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan tepat ! 
1504. Siapakah kepala pemerintahan di 

negara kita ? 
1505. Apakah lambang negara kita ?  
1506. Siapakah yang wajib menjaga 

keamanan lingkungan ? 

1507. Negara Indonesia adalah negara 
berdaulat apa maksudnya ?  

1508. Sebutkan sikap positif terhadap 
pengaruh globalisasi !     

 

 
 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1509. Memetik buah mangga tetangga 

dengan terlebih dahulu meminta 
izin kepada pemiliknya merupakan 
contoh perilaku … 
a. bertenggang rasa kepada 

orang lain  
b. sangat suka berterus terang  
c. menghormati orang lain  
d. menghargai milik orang lain   

1510. Berikut merupakan contoh 
kewajiban, kecuali … 
a. membayar pajak bumi dan 

bangunan  
b. ikut serta dalam pembelaan 

negara  
c. mendapatkan keamanan dan 

ketentraman  
d. belajar dengan sungguh-

sungguh  
1511. Ciri seseorang yang memiliki 

keteguhan hati adalah …  
a. tidak mudah percaya  
b. tidak mudah dinasihati  
c. tidak mudah dihasut  
d. mudah dipengaruhi  

1512. Setiap orang bebas menjalankan 
haknya dan wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan oleh 
… 
a. undang-undang  
b. ketua adat  

c. ketua RT  
d. sesepuh  

1513. Rini tidak membicarakan 
kekayaan oradn gtuanya di depan 
teman-temannya. Rini memiliki 
sifat …  
a. tenggang rasa  
b. malu hati  
c. lapang dada  
d. rendah hati  

1514. Ciri sikap perilaku kepahlawanan 
adalah …  
a. rela berkorban  
b. bersikap jujur  
c. bersikap adil  
d. kasih sayang  

1515. Saling menghormati dan 
menghargai antara sesama umat 
beragama hendanya kita 
laksanakan …  
a. di kompleks perumahan  
b. dala setiap kesempatan 

yangada  
c. di lingkungan keluarga saja  
d. di tempat ibadan  

1516. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan 
tentang adanya kebebasan warga 
negara Indonesia dalam 
mengeluarkan pikiran dengan 
lisan maupun  tulisan. Kebebasan 
yang dimaksud adalah …  
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a. permasalahannya  
b. petunjuk pimpinan  
c. keputusan rapat  
d. aturan yang ada  

1517. Pelakasanaan hak warga negara 
dalam mesyarakat harus selalu 
seiring dengan … 
a. kehormatan  
b. harga diri  
c. kedudukan  
d. tanggung jawab  

1518. Ciri keputusan musyawarah yang 
dapat dipertanggungjawabkan 
secara moral kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, yaitu jika …  
a. tidak memberatkan kepada 

anggota  
b. menjunjung tinggi nilai 

kebenaran dan keadilan  
c. disetujui oleh peserta 

musyawarah  
d. keputusan dapat dilaksanakan 

dengan mudah  
1519. Salah satu sikap tenggang rasa 

dalam kehidupan bertetangga 
adalah …  
a. senang ikut menyelesaikan 

urusan para tetangga  
b. ikut berduka cita saat tetangga 

mengalami musibah  
c. menghukum warga yang tidak 

mengikuti kerja bakti  
d. membuang sampah di bak 

sampah rumah masing-masing  
1520. Bila tidak memiliki ketahanan jiwa, 

kita akan mudah …  
a. dijauhi teman  
b. percaya kepada orang lain  
c. mempengaruhi teman  
d. tersinggung perasaannya  

1521. Di bawah ini kegiatan sosial yang 
dapat mendorong terwujudnya 
persatuan dan kesatuan bangsa, 
kecuali …  
a. membaca buku  
b. pengumpulan dana  
c. gotong royong  
d. jambore pramuka  

1522. Pancasila harus diamalkan dalam 
bentuk …  
a. tingkah laku  
b. perkataan  
c. tulisan  
d. peraturan  

1523. Kemerdekaan Indonesia ditandai 
denan adanya …  
a. Sumpah Pemuda  
b. Proklamasi Kemerdekaan  

c. Pengibaran bendera Merah 
Putih  

d. Upacara bendera  
1524. Pemilu di Indonesia dilaksanakan 

setiap …  
a. lima tahun sekali  
b. sepuluh tahun sekali  
c. empat tahun sekali  
d. satu tahun sekali  

1525. Perwujudan rasa cinta tanah air 
dan bangsa adalah … 
a. meningkatakan barang 

produksi dalam negeri  
b. suka membeli barang produksi 

dalam negeri  
c. menggunakan barang produksi 

dalam negeri  
d. menolak barang produksi 

dalam negeri  
1526. Kewajiban Tentara Nasioanal 

adalah …  
a. melayani masyarakat  
b. menegakkan hukum  
c. memelihara keutuhan dan 

kedaulatan  
d. menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat  
1527. Bhinneka Tunggal Ika merupakan 

semboyan bansa Indonesia yang 
memiliki makna … 
a. meskipun berbeda-beda tetapi 

tetap sama  
b. meskipun satu bangsa tetapi 

berbeda  
c. meskipun satu basngsa tetapu 

satu juga  
d. meskipun berbeda-beda 

tetapio satu juga   
1528. Proklamator kemerdekaan RI 

adalah …  
a. Soekarno – Hatta  
b. Soekarno – Habibie  
c. Adam Malik – Hatta  
d. Ki Hajar Dewantara  

1529. Kebebasan memeluk agama 
sesuiai dengan kepercayaan 
masing-masing diatur dalam UUD 
1945 pasal …  
a. 29  
b. 30  
c. 31  
d. 32  

1530. Lembaga yang melayani 
kepentingan umum di bidang 
kesehatan adalah …  
a. POLSEK  
b. KUA  
c. DEPDIKNAS  
d. PUSKESMAS  
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1531. Di bawah ini pejabata penegak 
hukum, kecuali  …  
a. polisi  
b. hakim  
c. hansip  
d. jaksa  

1532. Kejahatan dan kenakalan 
ditangani oleh …  
a. polisi  
b. camat  
c. KUA  
d. Depdiknas  

1533. Lembaga pemerintah yang 
terbesar dan terpenting adalah … 
a. kabupaten  
b. kecamatan  
c. provinsi  
d. desa   

1534. Kegiatan pemerintah yang 
terbesar dan terpenting adalah …  
a. imunisasi  
b. pemilu  
c. peringatan hari kemerdekaan  
d. pemberantasan penyakit  

1535. Rela berkorban untuk kepentingan 
bangsa dan negara termasuk 
sikap …  
a. ketulusan  
b. berjiwa besar  
c. kepahlawanan  
d. keikhlasan  

1536. Dalam menyelesaikan sautu 
masalah , negara Indonesia 
menempuh jalan … 
a. kekerasan  
b. kekeluargaan  
c. diplomasi  
d. kekuatan militer  

1537. Politik luar negeri Indonesia bebas 
dan aktif. Bebas artinya … 
a. tidak terikat oleh politik 

adikuasa manapun  
b. tidak ikut campur dengan 

urusan negara manapun  
c. berpihak kepada negara blok 

Barat  
d. berhubungan dengan negara 

manapun  

1538. Politik luar negeri Indonesia yang 
aktif maksudnya …  
a. memperkenalkan politik luar 

negeri-negara lain  
b. menghapuskan segala bentuk 

penjajahan negara asing  
c. menjalin persahabatan dengan 

negara-negara lain  
d. menata pemerintahan negara 

lain yang sedang 
mempersiapkan kemerdekaan  

1539. Pencetus politik Indonesia bebas 
aktifa adalah …  
a. Mohammad Hatta  
b. Soekarno  
c. Bung Tomo  
d. Adam Malik  

1540. Hubungan luar negeri yang 
melibatkan dua negara adalah … 
a. hubungan bilateral  
b. hubungan diplomasi  
c. hubungan perdagangan  
d. hubungan multilateral   

1541. Negara keatuan Republik 
Indonesia bukanlah negara yang 
beridiri dengan sendirinya, akan 
tetapi dengan proses melalui … 
a. hadian dari pemerintah Jepang  
b. hadian dari pemrintah Belanda  
c. hasil perjuangan dari sebuah 

suku dan agama  
d. pengorbanan jiwa, raga, dan 

harta bangsa   
1542. Gerakan yang dapat memecah 

belah NKRI adalah …  
a. perang Diponegoro, perang 

Padri  
b. PNI, Perang Padri  
c. G-30-S PKI, GAM, PRRI  
d. G-30-S PKI, GAM, RMS  

1543. Segala bentuk kekerasan dan 
kesewenangan harus diberantas, 
karena bertentangan dengan 
Pancasila sila …  
a. kedua  
b. ketiga  
c. keempat  
d. kelima 

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1544. Pancasila adalah dasar untuk 

mengatur dan menyelenggarakan 
…  

1545. Keputusan musyawarah dengan 
mufakat, termasuk pengamalan 
Pancasila sila ke …  

1546. Segala sesuatu yang harus 
diterima oleh seseorang disebut …  

1547. Berbicara dengan sebenarnya 
disebut …  

1548. Indonesia adalah sebuah negara 
yang berbentuk …  

1549. Sistem demokrasi di Indonesia 
menganut sistem demokrasi …  

1550. Sikap yang baik dalam mengikuti 
musyawarah adalah 
mendengarkan …  
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1551. Nama departemen yang 
mengurusi masalah perhubungan 
darat, laut, dan udara adalah …  

1552. Organisasi sekolah yang bergerak 
di bidang kesehatan adalah …  

1553. Organisasi yang dibentuk untuk 
membina kaum remaja di desa 
disebut …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini denan singkat dan 
tepat !  
 
1554. Apa dasar negera kita ? 
1555. Apa nama petugas pengibar 

bendera setiap tanggal 17 Agustus 
di Istana Negara ?  

1556. Di manakah kita menyaksikan 
keanekaragaman kebudayaan 
seluruh Indonesia ?  

1557. Apakah politik luar negeri yang 
digunakan bangsa Indonesika ?  

1558. Setiap tahun kita membayar pajak 
PBB. Apa kepanjangan PBB ? 

 

 
 

 
Setiaji halaman 12 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1559. Agar terwujudnya sastu kesatuan 

politik, ekonomi, sosial budaya, 
dan pertahanan keamanan tanah 
air Indonesia, maka ditetapkan 
prinsip …  
a. Wawasan Nusantara  
b. Orde Baru  
c. Proklamasi Kemerdekaan  
d. Sumpah Pemuda  

1560. Perjuangan yang masih dihadapi 
bangsa Indonesia sekarang ini 
adalah … 
a. mengusir penjajah  
b. mendatangkan penjajah  
c. menjajah bangsa lain  
d. memerangi kebodohan dan 

kemiskinan  
1561. Sikap yang benar saat 

menyanyikan lagu Indonesia Raya 
adalah …  
a. khidmad  
b. terpaksa  
c. gembira  
d. bersemangat  

1562. Keadilan dan kebenaran harus kita 
…  
a. tegakkan  
b. cita-citakan  
c. impikan  
d. banggakan  

1563. Sikap saling memaatkan 
diperlukan untuk menciptkan …  

a. saling ketergantungan  
b. kerukunan antarwarga  
c. merenggakan persaudaraan  
d. kebanggaan diri  

1564. Salah satu cara mengatasi rasa 
kecewa adalah …  
a. putus asa dan rendah diri  
b. marah kepada teman  
c. menyesali diri  
d. berpikir jernih dan berjiwa 

besar  
1565. Kewajiban pemudia adalah 

memiliki …     
a. KTP dan STNK  
b. SIM dan KTP  
c. BPKB dan STNK  
d. SIM dan STNK  

1566. Untuk mengetahui jumlah 
penduduk pemerintah 
mengadakan … 
a. transmigrasi  
b. sensus penduduk  
c. reboisasi  
d. imunisasi   

1567. Pengorganan yang telah diberikan 
para pahlawan harus kita … 
a. ingat  
b. hafalkan  
c. teladani  
d. kenang  

1568. Ciri khas bangsa Indonesia adalah 
…  



Materi Bimbingan Belajar SAFIRA Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Enam 100

a. sama  
b. pemalu  
c. berani  
d. gotong royong  

1569. Para atlet yang memperoleh 
kejuaraan di luar negeri dapat 
menjunjung nama baik … 
a. kelompok  
b. bangsa  
c. dirinya  
d. golongannya  

1570. Bila seorang warga negara 
menaati peraturan pemerintah 
merupakan …  
a. hak  
b. tanggung jawab  
c. paksaan  
d. kecamatan  

1571. Wilayah kabupaten merupakan 
gabugan dari …  
a. desa  
b. kelurahan 
c. kota  
d. kecamatan  

1572. Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk …  
a. serikat  
b. republik  
c. monarki  
d. kerajaan  

1573. Para menteri diangkat dan 
dibentukan oleh …  
a. DPR  
b. MPR  
c. MA  
d. Presiden  

1574. Berdasarkan UUD 1945 
pemegang kekuasaan pemerintah 
pusat adalah …  
a. DPR  
b. MPR  
c. MA  
d. Presiden  

1575. Salah satu di antara tugas-tugas 
MPR adalah …  
a. menyusun UU  
b. mengubah dan menetapkan 

UU  
c. mengesahkan UU  
d. membuat PP  

1576. Hal-hal berikut merupakan hak 
DPR, kecuali …  
a. menyampaikan usul  
b. mengajukan pertanyaan  
c. menyatakan pendapat  
d. melakukan pengawasan  

1577. Anggota perwakilan daerah dipilih 
dari setiap provinsi melalui …  

a. perwakilan daerah kabupaten 
/kotamadya  

b. pemungutan suara di DPR  
c. sidang umum MPR  
d. pemilu  

1578. Pemilu merupakan sarana 
pelaksanaan …  
a. kewajiban warga negara  
b. hak asasi manusia  
c. kwajiban partai politik  
d. kedaulatan rakyat  

1579. Tahapan pemilu yang benar 
adalah …  
a. penetapan hasil pemilu – 

penghitungan suara  
b. pemungutan suara – 

penghitungan suara  
c. penetapan peserta pemilih – 

pendaftaran peserta pemilih  
d. penetapan jumlah kursi – 

pencalonan anggota dewan  
1580. Komisi pemilihan umum dalam 

melaksnakan tugas-tugasnya 
memiliki kewajiban-kewajiban 
berikut ini, kecuali …  
a. menetapkan peserta pemilu 

secara adil 
b. menyampaikan informasi 

kegiatan kepada masyarakat  
c. melaporkan penyelenggaraan 

pemilu kepada presiden 
d. melaporkan penyelenggaraan 

pemilu kepada MPR  
1581. Dalam pelaksanaan pemilu 

diawasi secara efektif, karena itu 
dibentuk panitia pengawas pemilu 
(panwaslu). Pengawas dibentuk 
oleh …  
a. LSM  
b. DPR  
c. KPU  
d. MPR  

1582. Hani bercita-cita menjadi dokter. 
Agar cita-citanya tercapai yang 
sebaiknya dilakukan adalah …  
a. sering ke dokter untuk berobat  
b. masuk sekolah kedokteran 

serta belajar  
c. sering bermain dokter-dokteran  
d. sering pergi ke puskesmas  

1583. Kesiapsiagaan seorang siswa 
dalam mengahapi pelajaran 
dilakukan dengan cara …  
a. membaca buku pelajaran  
b. meminjam buku pelajaran  
c. membeli buku pelajaran  
d. melihat buku pelajaran  

1584. Bila berada di tempat tinggal yang 
baru, kita sebaiknya bersikap …  
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a. semau kita saja  
b. seenaknya saja  
c. tidak mempedulikan orang lain  
d. menyesuaikan diri  

1585. Tindakan yang tidak menunjukkan 
sikap pengendalian diri akan 
mengakibatkan …  
a. kewaspadaan teman  
b. kerugian diri sendiri dan orang 

lain  
c. ketakutan pada orang lain  
d. kerugian pada orang lain  

1586. Yang menunjukkan ketahanan 
seseorang adalah …  
a. sabar bekerja  
b. berani bekerja  
c. sanggup bekerja  
d. senang bekerja 

1587. Contoh perilaku siswa yang tidak 
membeda-bedakan teman dalam 
pergaulan adalah …  
a. menolong teman dekat yang 

menderita  
b. mau berteman dengan semua 

teman  
c. bangga bertemandengan anak 

pandai  
d. beteman dengan anak-anak 

pandai  
1588. Keteguhan hati dan toleransi di 

dalam kehidupan beragama akan 
membuat hidup kita terasa …  
a. tertekan  
b. mujur  
c. tenteram  
d. makmur  

1589. Contoh perilaku yang tidak 
menyakiti orang lain pada saat 
mengadakan diskusi adalah …  

a. berkata sopan dan tidak 
sombong  

b. berbicara panjang sambil 
memberi nasihat  

c. berbicara panjang agar 
kelihawtan lebih pandai  

d. berkata dengan keras dan 
berapi-api  

1590. Sebagai warga negara yang baik 
harus membayar pajak tepat …  
a. sasaran  
b. bila ditagih  
c. sekali  
d. waktu  

1591. Perubahan tingkah laku 
masyarakat tentang gaya hidup, 
makanan, pakaian, komunikasi, 
perjalanan, tradisi adalah dampak 
…  
a. instruksi  
b. sosialiasi  
c. reboisasi  
d. globaliasasi  

1592. Semua peserta musyawarah 
mempunyai hak dan …  
a. keberhasilan  
b. keterlambatan  
c. kewajiban  
d. ketakutan  

1593. Cagar alam berfungsi untuk 
memelihara …  
a. kelestarian sumber alam  
b. hewan langka dari kepunahan  
c. tumbuhan langka  
d. hutan agar tidak gundul  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1594. Dengan kemajuan tehnologi yang 

begitu pesat komunikasi antar 
negara di dunia menjadi … 

1595. Dalam musyawarah kita harus 
saling … pendapat orang lain. 

1596. Banyaknya budaya daerah yang 
kita miliki menjadi kekayaan 
budaya …  

1597. Membayar pajak merupakan … 
warga negara.   

1598. Kalau sudah dicapai kata 
sepakawt atau dicapai hasil 
keputusan maka hasil keputusan 
bersama harus ..  

1599. Segala sesuatu yang harus 
diterima oleh seseorasng disebut 
…  

1600. Perjuangan yang tepat bagi 
seorang siswa/pelajara adalah …  

1601. Memaksakan suatu kehendak 
kepada orang lain termasuk 
perbuatan yang …  

1602. Membantu korban bencana alam 
merupakan perbuatan yang 
mencerminkan …  

1603. Kita harus membiasakan diri untuk 
mendahulukan …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
1604. Pemilu singkatan dari apa ?  1605. Siapakah Bapak Proklamatro 

Kemerdekaan RI ? 
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1606. Apakah lambang negera kita ?  
1607. Apakah yang harus kita lakukan 

agar lingkungan kita selalu sehat 
dan bersih ?  

1608. Konggres Pemuda Indonesia pada 
tanggal 28 Oktober 1928 dikenal 
dengan peristiwa apa ?  

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1609. Sistem demokrasi di negera kita 

menganut sistem demokrasi … 
a. liberalisme  
b. Pancasila  
c. Monolisme  
d. Dualisme  

1610. Burung yang menjadi lambang 
negara kita adalah … 
a. kutilang  
b. garuda  
c. gagak  
d. merpati  

1611. Indonesia adalah negara yang 
berbentuk …  
a. republik  
b. serikat  
c. kerajaan  
d. liberal  

1612. Pembangunan gedung kesenian, 
pengadaan alat-alat musik adalah 
contoh pelayanan pemerintah di 
biang …  
a. pendidikan  
b. ekonomi  
c. kesehatan  
d. liberal  

1613. Dinas jasa marga mengurus 
masalah …  
a. telepon 
b. ekonomi  
c. jalan  
d. pajak 

1614. Keluarga yang demokratis selalu 
menghargai perbedaan yang ada 
dan tidak memaksakan …  
a. harta  
b. kehendak  
c. makan  
d. tidur  

1615. Apapun kritik dari orang lain atau 
teman kepada kita harus diterima 
dengan … 
a. lapang dada  
b. marah-marah  

c. tersinggung  
d. kecewa  

1616. Selalu menyelesaikan tugas tepat 
waktunya, berarti memiliki sikap 
penuh rasa …  
a. sederhana  
b. tidak bertanggung jawab  
c. tanggung jawab  
d. pengertian  

1617. Mensyukuri keberhasilan 
bertujuan untuk menghindari sifat 
…  
a. tamak  
b. sombong  
c. iri hati  
d. kecewa  

1618. Yang mendapat sebutan 
pahlawanan tanpa tanda jasa ialah 
…  
a. guru  
b. jaksa  
c. polisi  
d. dokter  

1619. Agar hewan langka tidak punah, 
maka pemerintah membuat …  
a. taman nasional  
b. suaka margasatwa  
c. pagar kawat  
d. taman laut  

1620. Cagar alam berfungsi untuk 
memelihara …  
a. kelestarian sumber alam  
b. hewan langka dari kepunahan  
c. tumbuhan langka  
d. hutan agar tidak gundul   

1621. Dalam musyawarah kita harus 
saling … pendapat orang lain.  
a. menaati  
b. mencemooh 
c. menghargai  
d. menolak  

1622. Buku Sutasoma ditulis oleh …  
a. Mpu Kanwa  
b. Mpu Panuluh  
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c. Mpu Tantular  
d. Mpu Prapanca  

1623. Manfaat menabung seperti di 
bawah ini, kecuali …  
a. dapat diambil sewaktu-waktu  
b. mempersiapkan sewaktu-waktu  
c. untuk memenuhi kebutuhan  
d. mengurangi pendapatan  

1624. Setiap bangun tidur Adi selalu 
merapikan tempat tidur, lalu 
membantu ibunya. Tindakan Adi 
mencerminkan perilaku yang … 
a. tenggang rasa  
b. bertanggung jawab  
c. cinta tanah air  
d. lapang dada   

1625. Dalam kehidupan keluarga yang 
serasi, maka keadaan di rumah 
akan terjadi …  
a. antara adik dan kakak tidak 

pernah bertengkar  
b. terjalin hubungan yang 

harmonis antar anggota 
keluarga  

c. satu keluarga selalu 
bertamasya  

d. oradng tua menyayangi anak-
anaknya  

1626. Di bawah ini merupakan cara-cara 
menangkal berbagai ancaman 
yang daat dari  luar diri kita, 
kecuali …  
a. taat beribadah dan mawas diri  
b. perlu banyak belajar  
c. mendengarkan bisikan dari 

teman  
d. taat kepada guru dan patuh 

kepada orang tua  
1627. Ciri sikap taat dan patuh kepada 

orang tua adalah …  
a. menolak perintah  
b. selalu hormawt bila ada 

maunya  
c. acuh tak acuh  
d. menaati segala perintah  

1628. Salah satu contoh bentuk 
ancaman terhadap ketahanan 
berbangsa dan bernegara yang 
datangnya dari dalam adalah … 
a. adanya perang antar suku atau 

antara agama  
b. kurang akrabnya hubungan 

antar warga  
c. menculnya perselisihan dua 

negara  
d. parahnya kondisi ekonomi 

negara berkembang   

1629. Keteguhan hati dan toleransi di 
dalam kehidupan beragama akan 
membuat hidup kita terasa …  
a. tertekan  
b. mujur  
c. tenteram  
d. makmur  

1630. Jika sikap lapang dada dapat 
dilaksanakan dalam kehidupan di 
masyarakat makan akan …  
a. tercipta kerukunan, ketenangan 

dalam kehidupannya  
b. dapat mengatasi maalah yang 

ada  
c. saling berebut kebenaran 

sendiri-sendiri  
d. timbul pemaksaan kehendak 

terhadap orang lain  
1631. Manfaat yang diperoleh dalam 

kehidupan sehari-hari jika kita mau 
melaksanakan sikap lapang dada 
adalah ..  
a. mau mengalah kepada 

siapapun dalam keadaaan 
apapun  

b. senang menerima kritik dan 
saran dari orang lain  

c. mudah memperoleh bantuan 
dari teman-temannya  

d. tidak pernah memiliki perasaan 
dendam kepada siapapun  

1632. Salah satu ciri perilaku lapa dada 
dapat ditunjukkan dengan …  
a. sabar, pemaaf, tetapi berani 

membela keadilan dan 
kebenaran  

b. perkataan berlainan dengan 
perbuatannya  

c. mudah tersinggung bila diejek 
dan dicemooh  

d. diam saja dan menerima 
segala perintah  

1633. Setiap warga negara jika 
melaksnakan pengabdian 
terhdadap bangsa dan negera 
pernuh semangat, maka Indonesia 
akan …  
a. diunggulkan martabatnya di 

atas negara lain  
b. disejajarkan martabatnya dan 

derajatnya dengan negara 
maju  

c. lebih rendah derajatnya 
dengan negara maju  

d. ketinggalan kemajuan 
pembangunannya  

1634. Kelangsungan hidup rukun dalam 
berbangsa dan bernegara perlu 
digiatkan, di antaanya adalah … 
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a. menonjolkan salah satu 
kebudayaan daerah  

b. bangga dengan keunggulan 
suku bangsa yang ia miliki  

c. giat menonton kontes kesenian 
aisng  

d. tidak meremehkan kebudayaan 
suku bangsa lain   

1635. Tugas seorang ibu sangat berat, 
sebagai anak yang baik cara 
menghargai ibu antara lain …  
a. menolak setiap perintah ibu  
b. mendoakan kepada ibu agar 

selalu sukses  
c. mau menuruti perintah ibu 

yang sesuai hati kita  
d. menikmati makanan yang 

disediakan ibu tanpa cela  
1636. Budaya kerja sama antara warga 

di pedesaan yang telah berlaku 
sejak dulu sampai sekarang yaitu 
…  
a. kerja bakti  
b. gotong royong  
c. kerja borongan  
d. tolong menolong  

1637. Ingin mengetahui kejelekan orang 
lain merupakan sikap ingin tahun 
yang …  
a. perlu ditumbuh kembangkan  
b. tidak pantas dilakukan  
c. boleh saja dibeberkan  
d. wajar untuk dibicarakan  

1638. Sikap yang baik ketika bergaul 
dengan teman-teman antara lain 
… 
a. memilih mana yang cocok 

dengan diri kita  
b. mau bergaul kepa yang kaya 

saja  
c. mau bergaul tanpa pandang 

bulu  
d. memilih yang lebih bodoh dari 

kita  
1639. Sebagai warga negera Indonesia 

sikap percaya diri dalam 
kehidupan berbangsa dan 

bernegara dapat kita tunjukkan 
dengan sikap … 
a. bangga menggunakan produksi 

luar negeri  
b. bangga menggunakan produksi 

dalam negeri  
c. bangga menguasai berbagai 

bahasa asing  
d. menjadi atlet terkenal dan 

pindah ke luar negeri  
1640. Sebagai anggota masyarakat, 

berikut ini tindakan dan sikap yang 
sesuai dengan tenggang rasa di 
masyarakat adalah …  
a. ikut dalam kegiatan siskamling  
b. menghormati pendapat orang 

lain yang disukai   
c. membantu tetangga yang 

punya hajatan  
d. aktif dalam kegiatan 

keagamaan di masjid  
1641. Setiap warga negara Indonesia 

harus memiliki ketahanan 
nasional, hal ini dapat diwujudkan 
dengan sikap …  
a. menghindari pergaulan dengan 

orang lain  
b. menolak setiap kebudayaan 

asing  
c. mempersenjatai diri dengan 

keahlian bela diri  
d. tidak mudah diadu domba  

1642. Tidak mudah putus asa adalah 
suatu sikap yang menunjukkan … 
a. keteguhan hati  
b. disiplin  
c. bertanggun jawab  
d. berjiwa besar   

1643. Orang yang senantiasa 
berpenampilan menarik dan rapi, 
menunjukkan bahwa orang 
tersebut mencintai … 
a. kedisiplinan  
b. keindahan  
c. kejujuran  
d. kesenian   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1644. Sikap sabar, sopan santun akan 

menciptkan … dalam hidup.  
1645. Bersikap lapang dada dalam 

pergaulan untuk melatih …  
1646. Di antara umat beragama yang 

berbeda harus saling … 
1647. Jika bergaul dengan teman, harus 

bersikap …  
1648. Semua pahlawan bangga 

berjuang demi nusa dan bangsa 
tanpa … 

1649. Semua usaha manusia akan 
berhasil jika …  

1650. Apabila ada tetangga yang 
diopname di rumah sakit yang 
sebaiknya kita lakukan adalah …  

1651. Jika ada teman kita yang 
membuang sampah 
sembarangan, maka sikap kita 
adalah …  
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1652. Memelihara kerukunan antar 
teman dapat dilakukan dengan 
menolong teman yang  …  

1653. Membeda-bedakan kebudayaan 
daerah dapat menimbulkan …  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan tepat !  
1654. Sebutkan tiga perilaku tidak 

disipliin dalam melaksanakan 
tugas di sekolah …  

1655. Bagaimana sikapmu terhadap 
teman yang berhasil meraih juara 
dalam mengikuti lomba ?  

1656. Sebutkan sifat kepahlawanan 
yang pantas diteladani !  

1657. Tunjukkan tiga contoh persatuan 
dan kesatuan yang beralangsung 
di kehidupan masyarakat !  

1658. Apa akibat bagi orang tidak 
memiliki sikap lapang dada ! 

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1659. Salah satu contoh kewajiban kita 

sebagai warga negara yang baik 
adalah …  
a. Menyampaikan aspirasi 

kepada anggota DPR  
b. Membayar pajak untuk biaya 

pembangunan  
c. Mendirikan sekolah untuk 

memberantas kebodohan 
d. Mendapat bantuan dari 

pemerintah  
1660. Yang dimaksud dengan hak 

sebagai warga negara adalah … 
a. Segala sesuatu yang diberikan 

oleh negera kepada warganya  
b. Semua fasilitas dari negara 

yang kita dapatkan  
c. Segala sesuatu yang 

seharusnya kita terima sebgai 
warga negera  

d. Suatu pekerjaan yang 
seharusnya kita dapatkan 
sebagai warga negara yang 
baik   

1661. Akibat buruk jika warga tidak 
melaksanakan hak dan 
kewajibannya secara seimbang 
adalah …  
a. masyarakat menjadi kacau 

karena terjadi pertengkaran  
b. banyak terjadi warga 

masyarakat yang hidupnya 
makmur  

c. terjadi keadilan bagi para 
pejabat saja  

d. rakyat kecil akan tertindas 
dibebani kewajiban  

1662. Sikap kita terhadap berbagai 
budaya yang berbeda di 
masyarakat adalah …  
a. mewajibkan semua orang 

untuk mempelajri kebudyaan 
yang ada  

b. saling menghormati agar tidak 
terjadi perselisihan  

c. membiarkan kebudayaan yang 
ada  

d. membatasi satu kebudayaan 
agar tidak terjadi benturan  

1663. Kebudayaan yang tampak di 
bawah ini adalah berasal dari 
daerah …  

 
a. Madura  
b. Bali  
c. Ponorogo  
d. Yogyakarta  

1664. Setiap satu tahun sekali Suku 
Tengger mengadakan upacara 
Kasodo di Gunung Bromo. Salah 
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satu upaya pemerintah untuk 
membantu melestarikan budaya 
tersebut adalah …  
a. diadakan festifal budaya di 

berbgai daerah  
b. mewajibkan kepada semua 

orang Indonesia untuk 
menonton  

c. membantu menyumbang alat 
dan bahan untuk upacara  

d. memasukkan kegiatan tersebut 
pada kelender kegiatan budaya 
secara rutin rutin  

1665. Perubahan gaya hidup 
masyarakat akibat adanya 
globalisasi adalah … 
a. semakin santai karena hidup 

semakin mudah  
b. semakin banyak pilihan untuk 

keluarga  
c. suka melakukan perjalanan 

jauh karena transportasi sangat 
cocok  

d. hubungan antar anggota 
keluarga  

1666. Pada gambar di bawah ini, alat 
yang mampu memberi pengaruh 
paling besar kepada masyarakat 
di era globalisasi adalah … 

 
1667. Pengaruh positif terhdap 

masyarakat dengan adanya arus 
globalisasi adalah …  
a. masyarakat semakin bosan 

karena banyak peristiwa buruk 
dari luar negeri  

b. biaya hidup lebih murah karena 
persaingan lebih besar  

c. munculnya kebiasaan semakin 
menghargai ketepatan waktu  

d. semakin mudah mendapatkan 
makanan cepat saji  

1668. Berikut ini adalah perubahan gaya 
hidup masyarakat sebgai 
pengaruh globalisasi adalah …  
a. banyak orang yang 

menganggur  

b. meniru model pakaian dari luar 
negeri  

c. sering bertamu kepada 
tetangga  

d. munculnya pasar-pasar 
tradisional di masyarakat  

1669. Salah satu contoh kegiatan 
budaya Indonesia yang pernah 
ditampilkan di luar negeri adalah 
…  
a. mengirimkan atel ke Pesta 

Olah Raga Asia Tenggara  
b. mengirim duta dan konsul ke 

negara lain  
c. menampilkan tarian reog ke 

salah satu negara Asean  
d. menampilkan tari barong daer 

ke negara China  
1670. Salah satu contoh kebudayaan 

yang harus dilestariakan pada 
gambar berikut ini, adalah …  

 
1671. Sebagai bangsa yang tidak bisa 

membendung masuknya budaya 
asing ke negara kita. Salah satu 
cara untuk menghadapi 
banyaknya pengaruh dari luar 
adalah …  
a. Melarasdng budaya asing 

masuk ke Indonesia  
b. Meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa  

c. Menghormati budaya asing 
yang masuk ke negara kita  

d. Meniru dan menyesuaikan 
dengan budaya kita sendiri  

1672. Contoh sikap kita terhadap budaya 
asing yang masuk ke negara kita 
adalah … 
a. Membicarakan dalam berbagai 

pertemuan di masyarakat  
b. Mengajak masuk budaya asing 

agar kita dapat 
mengembangkannya  

c. Menyaringt budaya asing yang 
masuk , yang seuai kita pakai 
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yang tidak sesuai kita 
tinggalkan  

d. Ikut meramaikan hadirnya 
budaya asing ke Indonesia  

1673. Salah satu ciri negara demokrasi 
adalah …  
a. banyaknya unjuk rasa uintuk 

menyampaikan pendapat  
b. pemerintahan dair rakyat oleh 

rakyat dan untuk rakyat  
c. negaranya dipimpin oleh 

seorang presiden  
d. perdagangannya sangat maju 

dan negera menjadi kuat  
1674. Penyebab utama kekalahan 

bangsa Indonesia dalam mengusir 
penjajah adalah …  
a. karena penjajah melakukan 

politik adu domba  
b. karena penduduknya masih 

sangat sedikit  
c. persenjataan yang kalah 

dengan penjajah  
d. kurang bersastukita bisa 

mengalahkan negara lain  
1675. Persatuan dan kesatuan sangat 

dibutuhkan bagi bangsa Indonesia 
karena …  
a. dengan persatuan negara kita 

tidak mudah dikuasai oleh 
bangsa lain  

b. dengan persatuan budaya 
asing tidak bisa masuk ke 
Indonesia  

c. dengna bersatu bangsa kita 
menjadi bangsa yang modern  

d. dengna bersatu kita bisa 
mengalahkan negara lain  

1676. Sila Persatuan Indonesia pada 
Pancasila dilambangkan dengan 
gambar …  
a. padi dan kapas  
b. pohon beringin  
c. kepala banteng  
d. bintang 

1677. Salah satu contoh kegiatan di 
sekolah yang bermanfaat untuk 
membina rasa persatuan dan 
kesatuan adalah …  
a. membersihkan taman sekolah  
b. kerja sama dalam 

menyelesaikan ulangan  
c. giat berlatih tari setiap minggu  
d. melakukan upacara bendera 

setiap hari senin  
1678. Berikut ini yang termasuk alat 

pemersatu bangsa Indonesia 
adalah …  
a. bendera merah putih  

b. lagu-lagu daerah 
c. polisi yang jumlahnya besar  
d. tentara yang kuat dengan 

persenjataan yang lengkap  
1679. Untuk menjaga keutuhan bangsa 

dan negara Indonesia dibutuhkan 
sikap …  
a. toleransi dan bekerjasama 

dengan semua suku di 
Indonesia  

b. demokrasi yang bisa 
memenangkan pendapat  

c. kebersamaan untuk 
memerangi kelompok lain yang 
berbeda  

d. saling memaafkan dengan 
bangsa lain yang akan 
menduduki wilayah kita  

1680. Perilaku berikut yang sesuai 
dengan bangsa Indonesia yuang 
ber-Bhinneka Tunggal Ika adalah 
…  
a. mengadakan karnaval budyaa 

setiap 17 Agustus  
b. bekerja sama membersihkan 

masjid  
c. melakukan doa bersama 

antara umat yang berbeda 
agama  

d. saling menghormati perbedaay 
dan tradisi yang ada diantara 
suku bangsa  

1681. Contoh sikap yang patut kita 
teladani dari para pejuang pendiri 
bangsa Indonesia adalah …  
a. rela berkorban demi bangsa 

dan negara  
b. bangga dicatat nama dalam 

sejarah Indonesia  
c. ikhlas mengorbankan hartanya 

untuk kemerdekaan  
d. berani maju dalam peperangan  

1682. Peran pahlawan seperti pada 
gambar di bawah ini pada masa 
perjuangan bangsa adalah …  

 
a. mendirikan organisasi 

TamanSiswa  
b. menciptakan Lagu Indonesia 

Raya  
c. tokoh yang mengetik naskah 

proklamasi  
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d. mendirikan organisasi  Indische 
Partij  

1683. Salah satu bentuk perilaku yang 
menunjukkan sikap kepahlawanan 
dalam kehidupan sehari-hari 
berikut ini adalah … 
a. membantu menyebeerangkan 

seorang nenek di jalan raya 
yang ramai  

b. membantu tetangga yang 
sedang sibuk hajatan  

c. membantu teman yang tidak 
bisa mengerjakan soal saat 
ulangan  

d. meminjamkan buku PR kepada 
teman yang belum 
mengerjakan PR  

1684. Lembaga yang dibentuk Jepang 
untuk mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia adalah …  
a. BPUPKI  
b. PPKI  
c. PUTERA  
d. PETA  

1685. Perbedaan Pancasila yang  
terdapat pada Piagam Jakarta 
dengan yang ada pada UUD 1945 
adalah …  
a. jumlah kata yang dipakai  
b. gambar dan lamang setiap sila  
c. susunan dan urutan sila  
d. bunyi kalimat pada sila kesatu  

1686. Yang dianggap sebagai hari 
lahirnya Pancasila adalah …  
a. 1 Juli 1945  
b. 16 Agustus 1945  
c. 1 Juni 1945  
d. 23 Maret 1945  

1687. Tokoh berikut ini yang tidak 
pernah mengusulkan dasar 
negara Indonesia adalah …  
a. Prof. Dr. Soepomo  
b. Moh. Yamin  
c. Ki Hajar Dewantara  
d. Ir.Soekarno  

1688. Tokoh yang mengusulkan dasar 
negara dengan nama Pancasila 
adalah …  
a. Prof. Dr. Soepomo  
b. Moh. Yamin  
c. Ki Hajar Dewantara  
d. Ir. Soekarno  

1689. Drs. Moh. Hatta menyetujui 
terhadap perubahan sila ke-1 
pada Piagam Jakarta karena …  
a. adanya tekanan dari tokoh-

tokoh Indonesia Timur  
b. jalannya musyawarah menjadi 

lancar  

c. untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa  

d. agar disegani sebagai pejuang 
bangsa yang besar  

1690. Tanggung jawab sebagai siswa 
dalam mengisi kemerdekaan 
adalah …  
a. belajar yang tekun agar bisa 

meneruskan cita-cita para 
pahlawan  

b. mengerjakan setiap tugas guru 
agar tidak mendapat hukuman 

c. belajar agar naik kelas dan 
tidak disalahkan orang tua  

d. melakukan piket kelas setiap 
hari dengan sungguh-sungguh   

1691. Manfaat yang bisa kita peroleh jika 
kita menjadi orang yang mampu 
mengendalikan diri adalah …  
a. bisa menjadi orang yang sabar 

dan disukai teman  
b. menjadi lebih mudah mengerti 

jika menerima pelajaran  
c. mudah menyimpan rahasia 

agar tidak diketahui orang lain  
d. mudah berkomunikasi dengan 

guru atau teman di sekolah  
1692. Salah satu contoh yang baik 

dalam menggunakan kebebasan 
yang kita miliki adalah … 
a. menggunakan kebebasan 

dengan tanpa batas  
b. menggunakan kebebasan yang 

kita miliki dengan tidak 
mengganggu hak-hak orang 
lain  

c. kita dapat melakukan apa saja 
asalkan memiliki biaya sendiri  

d. kita bebas melakukan apa saja 
asalkan diijinkan pemerintah  

1693. Kebebasan berserikat berkumpul 
dan mengeluarkan pendapat 
dijamin dalam UUD 1945 pasal …  
a. pasal 27 ayat 1  
b. pasal 28 E  
c. pasal 29 ayat 2  
d. pasal 30  

1694. Bentuk nyata dari kehidupan 
toleransi antar umat beragama di 
Indonesia, misalnya …  
a. melakukan doa bersama antar 

umat yang berbeda agama  
b. tidak saling mengganggu umat 

beragama lain yang sedang 
beribadah  

c. warga desa bergotong royong 
membersihkan gereja  
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d. waerga desa beramai ramai 
memperingati hari 
kemerdekaan  

1695. Pernyataan berikut yang 
merupakan perwujudan sikap 
tekun bagi seoradng siswa adalah 
…  
a. selalu belajar kelompok 

dengan teman-teman satu 
kelas  

b. selalu datang sebelum jam 
pelajaran dimulai  

c. tetap belajar meskipun tidak 
ada tugas dari guru  

d. selalu membaca buku di 
rumah, tanpa menghiraukan 
orang tua  

1696. Pada hari Minggu padi 
keluargamu nakan melakukan 
acara liburan dengan pergi ke 
pantai. Semua persiapan telah 
dilakukan. Ketika akan berangkat 
tiba-tiba mendengar tetanggamu 
yang meninggal dunia. Hal terbaik 
yang seharusnya kita lakukan 
adalah …  
a. menunda dulu acara keluarga, 

kita harus menolong keluarga 
yang kesusahan  

b. mengambil jalur lain untuk 
berangkat agar tidak diketahui 
oleh tetangga  

c. mengirimkan bantuan dulu 
setelah itu kita berangkat  

d. menyampaikan permintaan 
maaf jika kita tidak bisa 
membantu  

1697. Pengabdian kita kepada bangsa 
dan negara sebagai warga yang 
baik dapat kita wujudkan dalam 
bentuk …  
a. berperan serta secara aktif 

dalam kegiatan di kampung  
b. menjadi seorang pegawai yang 

tidak perlu meminta imbalan  
c. ikut bersama masyarakat 

mendirikn rumah penduduk  
d. ikut berperang jika negara 

diserang musuh  
1698. Seseorang dikatakan memiliki 

sikap bijaksana jika …  
a. bisa memilih teman sesuai 

dengan selera kita  
b. dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat dan 
benar semua  

c. berbicara tidak pernah 
menyinggung perasaan orang 
lain  

d. mampu menyelesaikan 
masalah secara cepat dan 
tepat dan bisa diterima oleh 
semua pihak  

1699. Tokoh pahlawan berikut ini yang 
berjuang di bidang budaya adalah 
…  
a. WR. Supratman  
b. Ki Hajar Dewantara  
c. Jenderal Sudirman  
d. Bung Tomo  

1700. Sikap yang harus dimiliki oleh 
seoradnsg pahlawan adalah …  
a. berjuadng secara ikhlas untuk 

keluarga kita  
b. berjuadng dengan men dapat 

imbalan dari negara  
c. rela berkorban tanpa pamrih  
d. disiplin dalammenjalan 

peraturan  
1701. Rumah adat seperti pada gambar 

di bawah ini berasal dari daerah …  

 
a. Padang, Sumatra Barat  
b. Papua  
c. Kalimantan Timur  
d. Jawa Timur  

1702. Kewajiban kita sebagai warga 
negara yang baik jika 
menggunkan fasilitas umum 
adalah … 
a. menggunakan sesuka hati 

asalkan kita membayar  
b. ikut bertanggung jawab 

merawat dan menjaga akar 
tidak rusak  

c. kita boleh  menggunakan 
asalkan bergantigan dengan 
orang lain  

d. ikut memperbaiki meskipun 
tidak diminta oleh orang lain  

1703. Perilaku yang menunjukkan 
pengamalan sila ke-4 pada 
Pancasila adalah …  
a. menghormati pendapat orang 

lain dalam bermusyawarah  
b. tidak bertengkar denganlain 

suku  
c. tidak mengganggu orang 

beragama lain yang sedang 
beribadah  
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d. memberikan sumbangan 
kepada korban bencana alam  

1704. Tokoh yang mengetik proklamasi 
adalah …  
a. Ir. Soekarno  
b. Drs. Moh. Hatta  
c. Sayuti Melik  
d. Mr. Ahmad Subarjo  

1705. Perilaku berikut ini yang 
menunjukkan sikap pengabdian 
kepada bangsa dan negara adalah 
…  
a. ikut berperan aktifa menjadi 

petugas pemilu di kampung 
kita  

b. mengikuti lomba dalam 
peringatan hari-hari besar  

c. berjuang bersama dengan 
pahlawan pendiri bangsa  

d. bersama dengan teman-teman 
lain mengunjungi teman yang 
sedang sakit  

1706. Salah satu manfaat jika tempat 
belajar kita selalu bersih dan rapi 
adalah …  
a. tidak dimarahi olh wali kelas  

b. belajar menjadi senang dan 
kerasan  

c. dipuji oleh teman dari kelas lain  
d. mendapat juara lomba 

kebersihan kelas  
1707. Keindahan pribadi seseorang 

dapat dilihat dari …  
a. baju yang bersih dan rapi  
b. kebersihan badan dan 

penampilan sehari-hari  
c. banyaknya teman yang 

menyenangi kita  
d. sikap, tutur kata, dan tingkah 

laku  
1708. Salah satu contoh bentuk 

kehidupan yang serasi di 
masyarakat adalah …  
a. semua orang mendahulukan 

kewajiban baru menuntut hak  
b. semua orang berpakaian 

sesuai dengan adat istiadatnya 
masing-masing  

c. semua masyarakat memiliki 
pekerjaan yang tetap  

d. semua orang merasa tidak 
terancam oleh orang lain   

 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1709. Bentuk perilaku melaksanakan 

kewajiban kita terhadap negara 
adalah …  
a. menyampaikan pendapat 

kepada pemerintah  
b. mendapatkan pendidikan dasar  
c. patuh dan taat kepada undang-

undang 
d. mendapat perlindungan hukum  

1710. Sebagai warga negera yang baik 
kita harus melaksanakan hak dan 
kewajiban kita secara … 
a. bergantigan dengan orang lain  
b. satu persatu dengan tertib  
c. bersama-sama  
d. seimbang  

1711. Jika masyarakat tidak mengerti 
tentandg hak dan kewajibannya 
masing-masing, yang akan terjadi 
adalah …  

a. kehidupan di masyarakat akan 
menjadi kacau  

b. banyak orang yang tertangkap 
polisi  

c. kejahatan ada di mana-mana  
d. kehidupan masyarakat menjadi 

menyenangkan  
1712. Perbedaan budaya yang ada di 

masyarakat akan menjadi sumber 
kekuatan yang besar jika … 
a. semua kelomppok mempunyai 

pemimpin  
b. masing-masing kelompok 

memliki anggota yang besar  
c. semua orang bersikap rukun 

dengan kelompoknya sendiri  
d. setiap oradng saling 

menghormati, bekerja sama 
dan bersatu   
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1713. Kebudayaan yang tampak seperti 
pada gambar di bawah ini adalah 
berasal dari daerah …  

 
a. Madura  
b. Banyuwangi  
c. Ponorogo  
d. Surabaya  

1714. Kebudayaan dan tradisi 
masyarakat Indonesia beraneka 
ragam, untuk menyatukan 
berbagai kebudayaan yang ada 
diseluruh Indonesia, pemerintah 
menyatukan dalam bentuk …  
a. menampilkan dalam festifal 

kebudayaan antar negara  
b. membangun monumen di 

setiap daerah  
c. membangun Taman Mini 

Indonesia Indah  
d. membangun monumen 

Pancasila Sakti  
1715. Perubahan perilaku masyarakat 

sebagai akibat adanya globalisasi 
dari segi gaya hidup diantaranya 
adalah …  
a. semakin menghormati orang 

tua  
b. banyak mencontoh model baju 

luar negeri  
c. mulai melebahnya adat 

tradisional  
d. munculnya rasa setia kawan 

terhadap sesama   
1716. Pada gambar di bawah ini yang 

merupakan hasil ari era globalisasi 
adalah …  

 

 
1717. Globalisasi membawa dampak 

bagi kelangsungan hidup manusia 
yaitu dengan terjadinya …  
a. kerusakan alam akibat 

beralihnya lahan menjadi 
daerah industri  

b. ketergantungan yang besar 
kepada ke negara lain 

c. proses penukaran baradng dari 
luar negeri masuk ke dalam 
negeri  

d. proses perubahan dari alat 
komunikasi tradisional ke 
modern  

1718. Pada era globalisasi, jika 
penduduknya senang 
mengkonsumsi barang luar negeri 
maka akibat yang akan timbul 
adalah … 
a. banyak orasng yang mendapat 

lapangan kerja baru  
b. proses modernisasi negara 

akan berlangsung cepat  
c. banyak muncul orang-orang 

kaya baru yang berperan di 
masyarakat  

d. produksi negara sendiri akan 
semakin tersisih oleh produksi 
negara lain  

1719. Tim kesenian Bali dikirim ke Chili 
dan Peru dalam rangka memenuhi 
undang KBRI. Selain beberapa 
Tarian Bali juga ditampilkan Tari 
Saman yang berasal dari …  
a. Sulawesi  
b. Palembang 
c. Aceh  
d. Samarinda  

1720. Budaya daerah yang harus 
dilestarikan diantaranya …  
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1721. Kebudayaan nasional di Indonesia 
bersumberdari …  
a. kebudayaan daerah yang 

tersebar di seluruh Indonesia  
b. buku-buku yang dipelajari dari 

peninggalan kerajaan  
c. budaya luar negeri yang 

dipadukan  
d. kebudayaan daerah yangt 

ditampilkan di dunia 
internasional  

1722. Temanmu satu kelas ada yang 
berpenampilan kebarat-baratan 
dengan menyemir rambut atau 
memakai model baju yang tidak 
sesuai, maka kita sebaiknya 
adalah …  
a. membicarakan dalam berbagai 

pertemuan di masyarakat  
b. kita berusaha menghindari dan 

menjauhi agar tidak ketularan  
c. mengingatkan kepadanya 

bahwa model asli Indonesia 
tidak kalah dengan orang asing  

d. ikut seperti dia agar kelihatan 
lebih modern  

1723. Pernyataan berikut ini yang tidak 
termasuk bentuk perwujudan dari 
pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia adalah …  
a. melaksanakan pemilihan 

umum  
b. melaksanakan SEA Games 

setiap 2 tahun sekali 
c. rakyat memilih kepala desa 

secara langsung  
d. menanggapi pendapat dari 

aspirasi rakyat melalui DPR  
1724. Bersatu kita teguh, bercerai kita 

runtuh adalah gambaran tentang 
…  
a. rapuhnya persatuan bangsa 

Indonesia ketika dijajah oleh 
Belanda  

b. warga negara teridiri dari 
berbagai budaya akan hidup 
tercerai berai  

c. persatuan hanya dibutuhkan 
saat mengusir pendjajah dari 
negara kita  

d. pentingnya rasa persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia  

1725. Semboyan bangsa Indonesia 
Bhinneka Tunggal Ika diambil dari 
buku …  
a. Sutasoma  
b. Mahabarata  
c. Negara Kertagama  
d. Kutara Manawa  

1726. Hidup berdampingan saling 
menghormati antar umat 
beragama di Indonesia merupakan 
bentuk nyata dari pengamalan 
Pancasila terutama sila …  
a. Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia  
b. Persatuan Indonesia  
c. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab  
d. Ketuhanan Yang Maha Esa  

1727. Jika ada salah satu pulau di 
Indonesia berusaha diduduki oleh 
negara lain maka sikap kita adalah 
…  
a. membiarkan saja karena itu 

bukan miliki kita pribadi  
b. ikut membela dan merebut 

karenaitu bagian dari negara 
dari wilayah kita  

c. menunggu perintah dari TNI 
yang bertugas menjaga  

d. mengerahkan pasukan sendiri 
sebagai bentuk nasionalisme 
kita  

1728. Bahasa Indonesia diakui sebagai 
bahasa persatuan sejak adanya 
peristiwa …  
a. sumpah pemuda  
b. proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  
c. kebangkitan naional bangsa 

Indonesia  
d. kalahnya Jepang terhadap 

sekutu di Indonesia  
1729. Contoh sikap yang tidak 

mencerminkan cinta tanah air dan 
bangsa adalah … 
a. bangga sebagai bangsa 

Indonesia dan bertanah air 
Indonesia  

b. merasa bangga dan memakai 
produksi dalam negeri  

c. menjaga nama baik bangsa 
dan negera Indonesia  

d. mendukung kelompok tertentu 
untuk memisahkan diri dari 
Negara Kesatuan RI   

1730. Teman satu kelasmu ada yang 
berbeda suku dan agama maka 
sikap kita adalah …  
a. kita tetap menemani dia tanpa 

membedakan asal usulnya  
b. kita pilih teman yang seagama 

untuk belajar kelompok  
c. tetap bekerja sama jika  teman 

lain menghendaki  
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d. mengusulkan kepada guru 
agar tidak diberi tugas yang 
sama dengan kita   

1731. Sebagai bangsa yang besar, sikap 
kita terhdap pengorbanan para 
pahlwanan adalah … 
a. menghormati saat diadakan 

upacara bendera  
b. meneruskan cita-cita dan 

perjuangan para pahlaan 
c. mencatatnya dalam buku 

sejarah bangsa Indonesia  
d. menghormati dengan 

membangun taman makam 
pahlawan yang megah   

1732. Peran pahlawan seperti pada 
gambar di bawah ini pada masa 
perjuangan bangsa adalah …  

 
a. pendiri sekolah keutamaan istri  
b. tokoh yang memimpin 

menyanyikan lagu Indonesia 
raya  

c. yang menyimpan naskah 
proklamasi  

d. menjahit bendera merah putih 
yang dikibarkan saat 
proklamasi   

1733. Bangsa yang besar adalah bangsa 
yang … 
a. memiliki jumlah penduduk 

besar  
b. memiliki angkatan bersenjata 

yang kuat  
c. mau menghargai jasa para 

pahlawannya  
d. memiliki jumlah tentara dan 

polisi yang besar  
1734. Undang-Undang Dasar 1945 

disahkan menjadi Undang-Undang 
Dasar Negara RI oleh …  
a. BPUPKI  
b. PPKI  
c. PUTERA  
d. PETA  

1735. Ketua Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia bernama …  

a. Drs. Moh. Hatta  
b. Ir. Soekarno  
c. H. Agus Salim  
d. Dr. Rajiman Widyodiningrat  

1736. Sidang BPUPKI yang membahas 
tentang dasar negara Pancasila 
dilaksanakan tanggal …  
a. 1 Juni – 17 Juli 1945  
b. 14 – 18 Agustus 1945  
c. 29 Mei – 1 Juni 1945  
d. 23 Maret – 29 Maret 1945  

1737. Yang memilih presiden dan wakil 
presiden pertama kali adalah …  
a. BPUPKI  
b. PPKI  
c. PUTERA  
d. PETA  

1738. Tokoh yang pernah mengusulkan 
dasar negara , pada gambar di 
bawah ini yang berasal dari 
Sumatra adalah …  

 

 
1739. Semangat kekeluargaan nampak 

pada peristiwa perumusan dasar 
negara Pancasila saat …  

 
a. melakukan perubahan 

terhadap sila ke-1 pada piagam 
Jakarta  

b. sidang pemilihan kektua 
BPUPKI  

c. menentukan Pancasila sebagai 
dasar negara  

d. rapat panitia sembilan  
1740. Perbuatan yang tidak bertanggung 

jawab dalam mengikuti pelajaran 
di kelas tampak dalam perbuatan 
berikut, adalah …  
a. bertanya kepada guru setelah 

mendapat kesempatan  
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b. mengemukakan pendapat 
dalam diskusi kelas  

c. keluar kelas dengan tidak ijin  
d. mendengarkan penjelasan 

guru  
1741. Berikut ini yang bukan merupakan 

contoh perilaku mengendalikan diri 
dalam kehidupan sehari-hari 
adalah …  
a. bersikap sopan santun  dalam 

pergaulan  
b. meminjam barang milik orang 

lain dengan cara memaksa  
c. berbicara dengan bahasa 

sederhana  
d. berhati-hati menggunakan 

barang milik orang lain  
1742. Agar kita hidup selaras, serasi dan 

seimbang, maka …  
a. kita harus lebih mengutamakan 

kepentingan pribadi  
b. selalu memperhatikan dan 

mementingkan kepentignan 
keluarga  

c. selalu mengutamakan 
kepentingan umum  

d. kepentingan pribadi tidak 
bertentangan dengan 
kepentingan umum  

1743. Kewajiban setiap warga negara 
untuk membela negara dijamin 
dalam UUD 1945 pasal …  
a. pasal 27 ayat 1  
b. pasal 28 E  
c. pasal 29 ayat 2  
d. pasal 30  

1744. Perilaku saling menghormati 
terhadap pemeluk agama lain saat 
melakukan ibadah adalah …  
a. menonton orang lain yawng 

sedang melakukan ibadah  
b. bermain di halaman tempat 

ibadah  
c. tidak menganggu orna gyang 

sedang melakukan ibadah  
d. membunyikan radio agar tidak 

terganggu orang yawng 
sedang beribadah  

1745. Perilaku seseorang yang tekun 
dalam kehidupan sehari-hari 
adalah … 
a. selalu berusaha untuk 

mencapai keberhasilan  
b. selalu menjalin keakraban dan 

kerukunan  
c. selalu disegani dan dipercaya 

orang lain  
d. selalu menciptkan kerukunan 

hidup dengan teman satu kelas  

1746. Pertolongan pertama yang kita 
berikan kepada orang yang 
tertimpa bencana alam adalah … 
a. memberikan uang untuk modal 

usaha  
b. memberi pakaian, bahan 

makanan, dan obat-obatan  
c. membantu dengan doa secara 

ikhlas  
d. memberi bantuan berupa 

kendaraan untuk alat angkut   
1747. Pengabdian masyarakat kepada 

bangsa dan negara dapat kita 
wujudkan dengan jalan …  
a. ikut berpartisipasi secara aktif 

dalam pembangunan  
b. menyaksikan jalannya 

pembangunan di lingkungan 
kita  

c. menilai hasil pembangunan 
yang telah dilaksanakan 
membandingkan hasil 
pembangunan kita dengan 
negara lain  

1748. Berikut ini yang contoh tindakan 
yang tidak mencerminkan sikap 
bijaksana dari seorang pemimpin 
adalah …  
a. mengutamakan musyawarah 

untuk mengambil keputusan 
demi kepentingan bersama  

b. musyawarah untuk mufakat  
c. memberi kesempatan kepada 

orang lain yang sependapat 
dengan kita  

d. musyawarah dilakukan denan 
akal sehat dengan hati nurani 
yang luhur  

1749. Tokoh pahlawan berikut ini yang 
berjuang di bidang militer adalah 
…  
a. WR. Supratman  
b. Ki Hajar Dewantara  
c. Jenderal Sudirman   
d. Bung Tomo  

1750. Sikap kepahlawanan yang bisa 
kita tunjukkan sebagai seorang 
siswa adalah … 
a. berani membela kebenaran 

dan keadilan  
b. berani membela teman kita 

yang sedang bertengkar  
c. berani memimpin teman yang 

akan berkelahi  
d. berbicara jujur jika melakukan 

kesalahan  
1751. Rumah adat seperti pada gambar 

di bawah ini dinamakan …  
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a. rumah Lamin 
b. rumah Gadang  
c. rumah Limas  
d. rumah Joglo  

1752. Kewajiban kita sebagai manusia 
kepada Tuhan Yang Maha Esa 
adalah …  
a. melakukan ibadah dengan 

tidak berhenti  
b. selalu mengingat setiap saat  
c. beribadah, menjauhi 

larangannya dan menjalankan 
segala kewajibannya  

d. selalu berdoa dan meminta 
rejeki  

1753. Menerima keputuan secara lapang 
dada dan ikhlas berarti  
melaksanakan nilai-nilai Pancasila 
terumata sila …  
a. Ketuhanan Yang Maha Esa  
b. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab  
c. Persatuan Indonesia  
d. Kerakyatan yang dipimpim oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan  

1754. Tokoh berikut ini yang tidak terlibat 
pada peristiwa di sekitar 
proklamasi adalah … 
a. Khaerul Saleh  

b. Sri Sultan Hamengkubuwono 
IX  

c. Sayuti Melik  
d. Mr. Ahmad Subarjo   

1755. Bentuk pengabdian seorang siswa 
kepada sekolah adalah …  
a. ikut memberikan pelajaran di 

sekolah  
b. menyuruh teman-teman lain 

agar disiplin  
c. ikut menjaga nama baik 

sekolah  
d. membersihkan halaman 

sekolah setiap pagi  
1756. Menjaga kebersihan sekolah 

adalah menjadi tanggun jawab …  
a. semua warga sekolah  
b. tukan kebuh yang sudah 

ditunjuk  
c. kepala sekolah dan guru-guru  
d. semua warga masyarakat  

1757. Tujuan negara kita tercantum 
dalam pembukaan UUD 1945, 
adalah  alinea …  
a. satu  
b. dua  
c. tiga  
d. empat  

1758. Bentuk perilaku serasi dan 
seimbang dalam menjalani hidup 
sehari-hari adalah …  
a. mencukupi kebutuhan keluarga 

siang dan malam  
b. bekerja keras dengan tidak 

lupa berdoa  
c. mencari kebutuhan hidup 

dengan berbagai cara  
d. berteman dengan semua orang 

yang tidak baik kepada kita    
 

 
 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 
1759. Kewajiban kita sebagai warga 

negara yang taat hukum adalah …  
a. menyampaikan masalah 

keluarga kepada polisi  
b. menangani permasalahan 

dengan kekeluargaan  

c. melapor kepada polisi jika ada 
kejahatan di sekitar kita  

d. boleh main hakim sendiri jika 
dibutuhkan   

1760. Setiap warga negara mendapat 
hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan. Upaya pemerintah 
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untuk melaksanakan tersebut 
adalah …  
a. membelikan buku kepada 

semua anak Indonesia  
b. menyekolahkan anak 

Indonesia ke luar negeri  
c. memberi bantuan kepada 

semua warga agar bersekolah  
d. melaksanakan program 

pendidikan dasar 9 tahun  
1761. Hak dan kewajiban warga negara 

tidak akan terjadi benturan jika …  
a. masyarakat saling menyadari  
b. dilaksanakan secara seimbang  
c. dilakukan secara bergantian  
d. dilakukan bersama-sama  

1762. Sebagai anak bangsa yang cinta 
tanah air Indonesia maka 
sebaiknya …  
a. memilih teman yang asal suku 

sama  
b. mempunyai anggpan bahwa 

suku kita lebih unggul dari yang 
lain  

c. merasa takut dengan suku lain  
d. kita memandang semua 

sederajat meskipun berbeda 
suku dan agamanya  

1763. Kebudayaan daerah yang tampak 
seperti pada gambar di bawah ini 
berasal dari daerah …  
a. Madura  
b. Bali  
c. Ponorogo  
d. Nangroe Aceh Darussalam  

1764. Kita harus selalu waspada dengan 
kekuatan yang mencoba 
memecah belah persatuan 
bangsa. Salah satu paya 
mencegah ancaman terhadap 
keutuhan bangsa adalah …  
a. kita tidak usah bergaul dengan 

suku-suku yang berbeda  
b. membangun rasa 

kebersamaan dan menjadikan 
perbedaan sebagai sumber 
kekuatan  

c. memperkuat semua budaya 
yang ada di Indonesia agar 
tidak ada perbedaan  

d. menyatukan semua budaya 
yang ada di Indonesia agar 
tidak ada perbedaan  

1765. Salah satu dampak yang tidak 
baik dengan adanya era 
globalisasi di bidang komunikasi 
adalah … 
a. orang hanya senadsng 

berbicara dari pada bekerja  

b. masyarakat semakin pandai 
memilih barang dari luar negeri  

c. masyarakat menjadi tahu 
tentang kerusuhan di luar 
negeri  

d. orang senang menonton 
televisi, akibatnya muncul 
budaya malas  

1766. Pada gambar di bawah ini yang 
bisa digunakan untuk chatingg 
adalah …  

 

 
1767. Pengaruh positif terhadap 

masyarakat dengan adanya arus 
globalisasi di bidang industri 
adalah … 
a. hubungan antar negara 

menjadi lebih cepat  
b. kita dapat bepergian dengan 

cepat  
c. banyaknya pabrik yang mampu 

menampung tenaga kerja  
d. banyak industri yang 

mengelola hutan  
1768. Untuk mempersiapkan diri pada 

era globalisasi kita harus 
meningkatkan sumber daya 
manusia, salah satunya adalah 
melalui …  
a. memajukan bidang pendidikan  
b. mengirim para pemuda keluar 

negeri  
c. membuka sekolah-sekolah dari 

luar negeri  
d. banyak belajar bahasa Inggris  

1769. Menampilkan budaya Indonesia ke 
berbagai negera adalah bentuk 
k.erja sama di bidang …  
a. ekonomi dan industri  
b. politik dan ekonomi  
c. kebudayaan dan pariwisata  
d. sosial dan kemanusiaan  

1770. Salah satu cara untuk 
melestarikan kebudayaan yang 
kita miliki, adalah … 
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a. mempelajari dan menampilkan 
kebudayaan di negara  lain  

b. melindungi kebudayaan kita 
agar tidak dipelajari oleh orang 
luar negeri  

c. membiarkan budaya ktia 
bersaing dengan budaya luar 
negeri  

d. menggabungkan budaya kita 
dengan budaya barat  

1771. Banyak anak muda yang 
rambutnya disemir merah atau 
anak laki-laki yang menindik 
telinganya. Hal ini merupakan 
salah satu pengaruh buruk 
globalisasi dari aspek …  
a. perekonomian karena bisa 

menjadi boros  
b. budyaa karena tidak sesuai 

degnan budaya Indonesia  
c. keamanan karena akan 

mengganggu ketentraman 
umum  

d. sosial karena banyak 
memunculkan pengangguran  

1772. Lembaga yang menangani 
pelasnggaran hak-hak asasi 
manusia di Indonesia adalah … 
a. DPR dan MPR  
b. Mahkamah Agung  
c. Komnas HAM  
d. Kepolisian Negara   

1773. Di dalam kehidupan yang 
demokrastis semua pendapat 
yang muncul dari rakyat …  
a. harus dihormati dan 

dipertimbangkan  
b. akan diperhatikan jika itu orang 

mampu  
c. akan dibiarkan agar tidak 

berdebat  
d. harus diabaikan agar tidak 

berkepanjangan  
1774. Munculnya rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa sejak berdirinya 
organisasi … 
a. Budi Utomo  
b. Tri Koro Darmo  
c. Taman Siswa  
d. Indische Partij  

1775. Untuk menujaga persatuan dan 
kesatuan, jika terdapat perbedaan 
pendapat pada anggota kelompok 
kita sebaiknya diselesaikan 
dengan cara …  
a. musyawarah antar kelompok  
b. dengan dilakukan 

penghitungan suara  

c. musyawarah yang dapat 
diterima secara kekeluargaan  

d. kita harus menurut kepada 
teman yang lebih pandai  

1776. Pancasila sebagai pandangan 
hidup bangsa artinya, Pancasila 
sebagai …  
a. sumber dari segala sumber 

hukum  
b. pedoman hidup berbangsa dan 

bernegara  
c. dasar negera Indonesia  
d. lambang negara Indonesia  

1777. Bukti bahwa perjuangan bangsa 
Indonesia didasari oleh semangat 
persatuan dan kesatuan adalah … 
a. bangsa kita tidak mau 

menjajah bangsa lain  
b. rela berkorban membantu 

orang lain  
c. penjajah dapat diusir dari bumi 

Indonesia  
d. bisa bekerja sama dengan 

negara lain   
1778. Bahasa Indonesia ditetapkan 

sebagai bahasa nasional, artinya 
adalah …  
a. bahasa Indonesia dipakai di 

seluruh dunia  
b. bahasa Indonesia dipakai 

sebagai alat pemersatu bangsa  
c. bahasa Indonesia diapkai 

hanya di sekolah-sekolah  
d. bahasa Indonesia dipakai 

sebagai bahaanya para pejabat  
1779. Dengan semangat Bhinneka 

Tunggal Ika, bangsa Indonesia 
yang berbeda-beda …  
a. bekerja bersama-sama dalam 

satu kelompok suku  
b. bisa menempati satu pulau  
c. berkelompok  dalam berbgai 

suku bangsa  
d. merasa menjadi satu kesatuan  

1780. Menikmati keindahan budaya 
badat dilakukan dengan cara ….  
a. mempelajari tarian dari daerah 

lain  
b. menjadi seniman terkenal  
c. membandingkan denan budaya 

daerah kita sendiri  
d. menikmati budaya daerah kita 

sendiri  
1781. Negara kita cinta damai tetapi 

lebih cinta … 
a. dengan bersama  
b. kemerdekaan  
c. kemanusiaan  
d. wiayah laut dan daratan   



Materi Bimbingan Belajar SAFIRA Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Enam 118

1782. Peran pahlwan seperti pada 
gambar di bawah ini pada masa 
perjuangan bangsa adalah …  

 
a. memimpin pemberontakan 

PETA di Blitar  
b. menciptakan lagu Indonesia 

Raya  
c. tokoh yang mengetik naskah 

proklamasi  
d. yang menaikkan bendera 

merah putih  
1783. Salah satu bentuk kepahlawanan 

pada masa mengisi kemerdekaan 
seperti saat ini adalah …  
a. menang dalam membela 

kelompok kita sendiri  
b. ikut membantu TNI dalam 

menumpas pemberontakan  
c. ikut berperang melawan 

penjajah  
d. bekerja keras untuk 

mengharumkan nama bangsa 
dan negara  

1784. Salah satu keptusan sidang 
pertama PPKI tanggal 18 Agustus 
1945 adalah … 
a. mengesahkan UUD 1945  
b. menetapkan bendera merah 

putih sebagai bendera 
nasioanal  

c. membentuk Angkatan 
Bersenjata  

d. menetapkan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya  

1785. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya 
telah ada sejak …  
a. lahirnya kebangkitan nasioanal 
b. diusulkan oleh Ir. Soekarno  
c. jaman nenek moyang kita  
d. Indonesia merdeka  

1786. Manfaat Pancasila dalam 
kehiduapn berbangsa dan 
bernegara adalah …  
a. mampu mencegah orang yang 

melanggar hukum 
b. mampu menciptkan persatuan 

dan kesatuan bangsa  
c. mudah dihafalkan oleh semua 

orang  
d. membawa keuntungan bagi 

pemimpin bangsa  

1787. Tokoh pada gambar di bawah ini 
yang mengusulkan dasar negara 
Indonesia adalah …  

 
a. Prof. Dr. Soepomo  
b. Ki Hajar Dewantara  
c. Moh. Yamion 
d. Ir. Soekarno        

1788. Piagam Jakarta disusun oleh …  
a. Prof. Dr. Soepomo  
b. Moh. Yamin 
c. Panitia Sembilan  

1789. Sikap yang perlu kita teladani dari 
tokoh-tokoh yang menyusun dasar 
negara adalah …  
a. pembagian tugas secaa merata 

yang dapat diterima semua 
pihak  

b. mengutamakan kepentingan 
bangsa dan negara di atas 
kepentingan pribadi dan 
golongan  

c. kepandaiannya dalam 
membuat undang-undang 
dasar  

d. keuletannya dalam melakukan 
perdebatan  

1790. Salah satu bentuk kebebasan 
yang bertanggung jawab adalah 
…  
a. membuang sampah di 

sembarang tempat  
b. memaksakan kehendak 

kepada orang lain  
c. memotong pembicaraan orang  

lain  
d. tidak membunyikan radio 

keras-keras saat jam istirahat  
1791. Berikut ini adalah sikap yang 

bertentangan dengan 
pengendalian diri adalah …  
a. tidak cepat marah ketika 

menemukan masalah  
b. marah-marah ketika usul kita 

tidak diterima  
c. menerima hasil keputusan 

rapat  
d. sabar meskipun disalahi teman  

1792. Kita bebas dalam menyampaiokan 
pendapat kepada orang lain, tetapi 
kebebasan itu ada batasnya. 
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Maka yang harus kita hindari 
adalah …  
a. menggunakan kebebasan yang 

bertanggung jawab  
b. memaksakan pendapat kita 

kepada orang lain 
c. menghormati hak-hak orang 

lain  
d. melanggar hak dan kebebasan 

orang lain  
1793. Kita bebas untuk memilih agama 

dan kepercayaan yangkita yakini, 
hal ini dijamin dalam UUD 1945 
pasal …  
a. pasal 27 ayat 1  
b. pasal 28 E  
c. pasal 29 ayat 2  
d. pasal 30  

1794. Bentuk nyata dari kehidupan 
toleransi antar siswa di sekolah, 
misalnya …  
a. membentuk kelompok suku di 

sekolah  
b. mengungjungi teman beragam 

lain saat merayakan hari besar 
keagamaan  

c. membiarkan dan tiak 
menemani teman yang 
beragam lain  

d. membunyikan televisi saat 
orang lain sedang beribadah  

1795. Manfaat yang kita peroleh dari 
ketekunan adalah …  
a. mendapat pujian dari orang tua  
b. setiap usaha selalu berhasil  
c. kita akan dihormati oleh teman  
d. kita akan selalu mendapatkan 

nama baik  
1796. Sikap tolong menolong antara 

sesama manusia yang tidak perlu 
kita kembangkan adalah …  
a. menolong teman yang tidak 

bisa memahami pelajaran saat 
belajar kelompok  

b. menolong tetangga yang 
mendapatkan kesusahan  

c. menolong teman yang tidak 
bisa mengambil mangga milik 
tetangga  

d. membantu tetangga yang 
sedang mendirikan  

1797. Pengabdian kepada bangsa dan 
negara yang ditunjukkan oleh 
seorang guru adalah … 
a. menciptkan kemakmuran 

rakyat  
b. memberantas kebodohandan 

ketertinggalan  

c. menjaga keamanan negara 
dari serangan musuh  

d. memimpin masyarakat agar 
taat kepada penguasa  

1798. Hasil musyawarah harus dapat 
kita pertanggun jawabkan kepada 
…  
a. semua teman yang mendukung 

kita  
b. orang lain yang memilih kita  
c. Tuhan Yang Maha Esa  
d. Semua peserta rapat yang 

hadir  
1799. Tokoh pahlawan berikut ini yang 

berjuang di bidang politik adalah 
…  
a. WR. Supratman  
b. Ki Hajar Dewantara  
c. Jenderal Sudirman  
d. Ir. Soekarno  

1800. Perilaku yang mencerminkan 
sikap menghargai pahlawan 
berikut ini adalah …  
a. melaksanakan tugas di sekolah 

dengan sebaik-baiknya  
b. mengikuti upacara bendera 

degnan tertib  
c. mengikuti kegiatan persami  
d. selalau mengerjakan tugas 

tepat waktu  
1801. Rumah adat seperti pada gambar 

di bawah ini berasal dari daerah …  

 
a. Padang, Sumatra Barat  
b. Papua  
c. Kalimatan Timur  
d. Jawa Timur  

1802. Kewajiban kita sebagai warga 
masyarakat terhadap fakir miskin 
dan anak yatim adalah …  
a. menemani mereka dalam 

kesusahan  
b. mengajari mereka tentadng 

cara hidup yang hemat  
c. memberi rumah tinggal yang 

layak  
d. membantu sesuai dengan 

kemampuan kita dan 
memberikan kasih sayang  

1803. Arman mengajak teman-temannya 
mengumpulkan sumbangan untuk 
bencana alam gempa bumi di 
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Jogyakarta. Kegiatan tersebut 
merupakan bentuk pengamalan 
sila ke …  
a. satu  
b. dua  
c. tiga  
d. empat  

1804. Kemerdekaan yang diperoleh 
bangsa Indonesia adalah …  
a. merupakan hasil perjuangan 

dari seluruh rakyat Indonesia  
b. dengan cara berunding dengan 

Belanda  
c. merupakan hadiah dari Jepang 

kepada bangsa Indonesia  
d. merupakan hasil perjuangan 

dari tokoh-tokoh pendiri bangsa 
Indonesia  

1805. Contoh pengabdian kepada 
bangsa dan negara pada masa 
revolusi fisik adalah …  
a. ikut menyumbang kepada 

kepada korban banjir  
b. bekerja sama dengan 

perjanjian  
c. ikut berperang melawan 

penjajah  

d. mengumpulkan dana untuk 
kepentingan pribadi  

1806. Kebersihan hati seseorang dapat 
diwujudkan dalam bentuk …  
a. berbicara jujur seperti apa 

adanya  
b. berpakaian yang bersih dan 

rapi  
c. sopan kepada semua teman  
d. berani bertanggung jawab jika 

ada masalah  
1807. Yang merupakan hukum dasar 

yang tertulis di negara kita adalah 
…  
a. Pancasila  
b. Keputusan Presiden  
c. UUD 1945  
d. Ketetapan MPR  

1808. Keserasian hidup di masyarakat 
akan menciptkan suasana …  
a. sejuk dan nyaman di semua 

lingkungan  
b. ramai dan meriah setiap hari  
c. kehidupan yang tenang dan 

damai  
d. kacau karena banyak manusia 

yang menang sendiri  
1809. mr. bambos                                              
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� Bangkit Prestasi  
� Taktis  
� Jitu  


