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UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
Nama  :   Mata Pelajaran  :  Kebangsaan 

Kelas  : 7  Waktu  : 12.45-14.15 

No.Induk  :   Hari/Tanggal  : Jumat, 05 Desember 2014 

Petunjuk Umum:  

1.  Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan  

2.  Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut  

3.  Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya  

4.  Jawaban dikerjakan pada lembar soal  

5.  Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah  

6.  Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Nilai : 

 

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10 

melengkapi kalimat, dan 5 uraian. 

I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat! 

 

1. Dalam kehidupan bernegara, norma yang 

paling tegas adalah ...  

a. keasusilaan   

b. hukum   

c. adat   

d. kesopanan 

2. Tujuan pokok dari hukum adalah ... 

a. keselarasan 

b. ketimpangan 

c. ketertiban 

d. kepastian 

3. Salah satu akibat yang akan timbul jika 

seorang siswa tidak mau mematuhi 

peraturan sekolah, kecuali ... 

a. timbulnya keresahan guru dan 

orangtua 

b. terganggunya ketertiban masyarakat 

c. tidak dapat belajar dengan tertib dan 

tenang 

d. terciptanya stabilitas keamanan di 

sekolah 

 

4. Salah satu contoh perilaku yang tidak 

menghormati orang lain dalam 

melaksanakan ibadah, adalah ... 

a. membiarkan orang lain tidak 

beribadah 

b. membiarkan orang lain melaksanakan 

ibadah 

c. menciptakan suasana yang 

mengganggu ketenangan ibadah 

d. membiarkan tata cara ibadah orang 

lain berbeda dengan tata cara ibadah 

kita 

5. Arti penting Proklamasi Kemerdekaan bagi 

bangsa Indonesia, yaitu ... 

a. merupakan akhir perjuangan bangsa 

Indonesia melawan penjajah 

b. titik puncak perjuangan bangsa 

Indonesia untuk mewujudkan cita-cita 

bangsa 

c. berakhirnya penjajahan Belanda dan 

Jepang di Indonesia 

d. tercapainya tujuan yang telah lama 

diperjuangkan oleh para pahlawan 

bangsa 
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6. Berikut nilai luhur pahlawan yang harus 

kamu teladani, adalah ... 

a. semangat  menyerah 

b. tahan uji dan pantang menyerah 

c. rela berkorban jika dibayar 

d. sikap pamrih jika diminta 

7. Perubahan BPUPKI menjadi PPKI 

memperlihatkan ... 

a. tokoh proklamasi menghianati per 

janjian dengan Jepang 

b. keinginan bangsa Indonesia untuk 

terlepas dari pengaruh Jepang 

c. adanya unsur kepentingan politik yang 

menguntung kan sekelompok orang 

d. bangsa Indonesia mempersiapkan diri 

untuk menerima hadiah kemerdekaan 

8. Terjadinya suatu peristiwa 

Rengasdengklok membukti kan bahwa 

para pemuda ... 

a. tidak percaya pada golongan tua 

b. golongan tua selalu mengulur-ulur 

waktu 

c. jiwa muda dan kepedulian pemuda 

terhadap kondisi bangsa 

d. selalu mengutamakan emosi dan 

melupakan pemikiran rasional 

9. Proklamasi kemerdekan Indonesia yang 

dicapai bangsa Indonesia adalah ... 

a. hanya alat untuk mencapai cita-cita 

golongan tertentu 

b. tujuan bangsa yang telah lama 

diidamkan 

c. tujuan akhir persatuan rakyat 

Indonesia 

d. kesadaran pribadi  

10. Berikut ini tindakan yang dapat 

mewujudkan sikap menumbuhkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

a. melakukan kegiatan musyawarah 

untuk menghancurkan kantor 

pemerintahan 

b. membantu teman untuk tawuran 

c. melakukan kegiatan kerja bhakti 

d. membantu teroris 

11. Setelah mencapai kemerdekaan, maka 

kewajiban kita adalah ... 

a. mensyukuri dengan mengadakan pesta 

yang meriah 

b. mempertahankan dan mengisinya 

dengan hal-hal yang positif 

c. berziarah ke makam-makam pahlawan 

d. bekerja tiada henti untuk mengejar 

ketertinggalan 

12. Kemerdekaan yang diproklamasikan 

tanggal 17 Agustus 1945 merupakan ... 

a. hadiah dari Jepang 

b. perjuangan bangsa Indonesia 

c. bantuan dari sekutu 

d. hadiah dari Belanda 

13. Hukum potong jari ( Iki Palin) di wilayah 

papua merupakan termasuk ... 

a. hukum negara 

b. hukum wilayah 

c. hukum adat 

d. hukum sosial 

14. Perebutan wilayah antara Indonesia dan 

Malaysia berlangsung cukup lama, 

sehingga terjadi pelepasan pulau 

Indonesia menjadi wilayah Malaysia. Pulau 

itu bernama ... 

a. Pulau Seribu 

b. Pulau Sipadan 

c. Pulau Samosir 

d. Pulau Sabah 

15. Sikap yang menunjukan rasa cinta 

terhadap tanah air adalah ... 

a. bangga berbahasa Indonesia 

b. selalu memakai produk impor 

c. bangga melihat film-film Mandarin 

d. selalu berlibur ke luar negeri 

16. Perbedaan antara adat dan hukum adat 

terletak pada ... 

a. sumbernya 

b. isinya 

c. sanksinya 

d. daerah berlakunya 
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17. Ada empat macam Norma, kecuali ... 

a. asusila  

b. agama  

c. kepercayaan   

d. kesopanan 

18. Norma yang mengatur perilaku yang baik 

dan buruk, boleh dan tidak boleh, serta 

pantas dan tidak pantas menurut ukuran 

lingkungan masyarakat tertentu biasa 

disebut ... 

a. norma agama    

b. norma kesusilaan   

c. norma hukum   

d. kebiasaan 

 

19. Sebagai warga yang disiplin, kita wajib taat 

terhadap aturan/norma di bawah 

ini, kecuali  ... 

a. norma agama                             

b. norma amoral                              

c. norma kesusilaan 

d. norma hokum 

20. Dalam kehidupan masyarakat, keadilan 

menjadi unsur ... 

a. umum 

b. sampingan 

c. biasa 

d. penting 

 

 

II. Berilah tanda centang (����) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  

 

1. Tokoh yang berpengaruh terhadap 

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah ... 

[   ] Soekarno  

[   ] Sayuti melik  

[   ] Hatta  

[   ] Ahmad Yani 

2. Kehidupan yang tertib dan teratur di 

sekolah dapat mewujudkan dengan cara ... 

[   ] melaksanakan peraturan dengan 

penuh tanggung jawab 

[   ] melaksanakan hukuman yang berat 

bagi yang melanggar 

[   ] saling peduli dan mengingatkan  antar 

warga sekolah 

[   ] memberikan hukuman bagi siswa yang 

melanggar 

 

3. Hak kemerdekaan untuk memeluk agama, 

mengemukakan pendapat, kebebasan 

berorganisasi atau berserikat. Merupakan 

hak asasi....... 

[   ] politik   

[   ] individu    

[   ] ekonomi   

[   ] pribadi 

4. Macam-macam norma dibawah ini kecuali ... 

[   ] kesopanan 

[   ] agama 

[   ] hukum  

[   ] kebiasaan 

5. Golongan muda pada saat peristiwa 

Rengasdengklok antara lain ... 

[   ] Sutan syahrir 

[   ]  Radjiman Wedyodiningrat 

[   ] Wikana 

[   ] Chaerul Saleh 

6. Tokoh yang pergi ke Dalat, Vietnam untuk 

menanyakan tentang kepastian 

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah ... 

[   ] Ir. Soekarno 

[   ] Moh. Hatta 

[   ] Muh. Yamin 

[   ] Dr. Radjiman wedyodiningrat 

7. Bangsa yang besar adalah bangsa yang.... 

[   ] mau menghargai jasa para pahlawan 

[   ] melestarikan warisan budaya 

[   ]  acuh terhadap kemajuan bangsanya 

[   ] mencintai bangsa lain 
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8. Bangga terhadap bangsa dan tanah air 

ditunjukkan dengan ... 

[   ] merayakan kemerdekaan dengan 

sangat meriah 

[   ] tekun belajar demi mencapai cita-cita 

[   ]  menebang pohon demi mengekspor 

dan kemajuan bangsa 

[   ] memenangkan lomba di kancah 

internasional 

 

 

9. Contoh norma kesusilaan adalah ... 

[   ] jujur dalam perkataan dan perbuatan 

[   ] mengambil hak orang lain 

[   ] mengembalikan hutang 

[   ] semena-mena terhadap teman 

 

10. Contoh norma hukum kecuali ... 

[   ]  peraturan lalulintas 

[   ] aturan pidana 

[   ]  gotong royong  

[   ] menghormati sesama manusia 

 

 

III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

Hari Kesaktian Pancasila 1  A 28 Oktober 

Hari Kebangkitan Nasional 2  B 2 Mei 

Hari Pahlawan 3  C 20 Mei 

Hari Pendidikan Nasional 4  D 1 Oktober 

Hari Sumpah Pemuda 5  E 10 November 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Menggunakan tutur bahasa yang lembut termasuk norma ...... . 

2. Norma kesusilaan adalah...... 

3. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang berasal dari bahasa.... 

4. Kebebebasan berpendapat termasuk...... 

5. Peristiwa ”sungkeman ” merupakan hukum...... 

 

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

 

1. Saling memberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing 

merupakan norma......... 

2. Naskah Proklamasi dirancang sendiri oleh......... 

3. Jepang kalah terhadap sekutu pada tanggal.............. 

4. Penculikan dua tokoh golongan tua oleh golongan muda disebut peristiwa........... 

5. Tokoh yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan adalah....... 

 

 • Ir. Soekarno • 14 Agustus 1945 • Rengasdengklok • Sutan Syahrir 

 • Agama •  •   
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VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Bagaimana pendapatmu tentang pengambilan wilayah Indonesia sebagai wilayah negara lain?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan apa yang kamu lakukan jika kamu berada di posisi pemerintah Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan  dan jelaskan macam-macam Norma yang berlaku, dan beri contoh! 
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3. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga warisan budaya bangsa agar tetap terjaga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan yang telah banyak berjasa terhadap 

bangsa ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana cara kamu untuk bisa memotivasi diri dalam menggapai cita-cita dan target apa saja 

yang dapat kamu lakukan untuk meraihnya.  
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


