
1 | P a g e  o f   7  

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
Nama  :   Mata Pelajaran  :  Kebangsaan 

Kelas  : 8  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. Dani seorang siswa SMP Alam Cikeas. Ia 

memberikan sumbangan kepada Nita yang 

mengalami musibah. Tindakan Dani 

merupakan pengamalan pancasila sila ke ... 

a. 1  c.  4 

b. 2  d.  5 

2. Sejarah lahirnya Pancasila di awali oleh 

pidato Bung Karno pada tanggal ... 

a. 1 Juni   

b. 1 Juli   

c. 1 Mei   

d. 1 Agustus 

3. Pancasila merupakan hasil kesepakatan 

bersama para pendiri bangsa yang 

kemudian sering disebut , kecuali ... 

a. Dasar negara   

b. Landasan idiil   

c. Ideologi negara  

d. Perjanjian luhur 

4. Rumusan Pancasila yang sah dan benar 

terkandung pada pembukaan UUD 1945 

alinea ... 

e. 1  c.  3 

f. 2  d.  4 

5. Seluruh tata tertib hukum yang ada di 

negara Indonesia harus berdasarkan 

Pancasila. Hal ini menunjukkan kedudukan 

pancasila sebagai ... 

a. Dasar negara   

b. Ideologi terbuka  

c. Sumber dari segala sumber hukum 

d. Pandangan hidup 

6. Pancasila sebagai ideologi negara tidak 

diciptakan oleh negara, tetapi tercipta 

oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali ... 

a. Ditemukan dalam sanubari rakyat 

Indonesia 

b. Diciptakan oleh para pendiri dan 

proklamator bangsa 

c. Dibuat oleh rakyat Indonesia untuk 

pedoman hidup yang langgeng 

d. Berakar dari Budaya Luar 

7. Bergotong royong merupakan contoh dari 

pancasila sila ke ... 

a. 1    

b. 2   

c. 3    

d. 4 



2 | P a g e  o f   7  

 

8. Seluruh proses penyelenggaraan negara 

berdasarkan pancasila. Hal itu 

menunjukkan kedudukan pancasila 

sebagai ... 

a. dasar negara  

b. perjanjian luhur bangsa   

c. ideologi terbuka 

d. pandangan hidup 

9. Pancasila sebagai ideologi terbuka 

haruslah bersifat dinamis, hal ini 

mengandung pengertian bahwa Pancasila 

mampu ... 

a. menyesuaikan diri terhadap tuntutan 

perkembangan zaman 

b. mewujudkan kehidupan yang 

berkeadilan dan keberadaban 

c. membangkitkan kesadaran hidup 

dalam berbangsa dan bernegara 

d. mengembangkan sikap saling 

mencintai dengan penuh kesadaran 

10. Pancasila sebagai dasar negara merupakan 

suatu kesatuan yang bulat dan utuh, ini 

mengandung pengertian bahwa ... 

a. Pancasila dapat dipadatkan atau 

diperas menjadi ekasila atau trisila 

b. Sila-sila Pancasila dilaksanakan sesuai 

dengan kemampuan masing-masing 

c. Sila yang satu tidak dapat dilepas atau 

dipisahkan dari sila yang lain 

d. Setiap sila Pancasila dapat ditafsirkan 

sesuai dengan keinginan sendiri 

11. Dalam kehidupan bermasyarakat kita 

hendaknya menjunjung tinggi harkat dan 

martabat orang lain. Hal ini sejalan dengan 

pelaksanaan Pancasila yaitu sila …. 

a. Kedua  c.  Keempat 

b. Ketiga  d.  Kelima 

12. Suatu peraturan yang dibentuk oleh 

presiden tanpa terlebih dahulu mendapat 

persetujuan DPR disebut ... 

a. Tap MPR 

b. keputusan Presiden 

c. Peraturan Daerah 

d. Peraturan pengganti Undang-Undang 

13. Istilah konstitusi adalah ... 

a. Hukum Dasar tertulis 

b. Hukum Dasar 

c. Hukum dasar tidak tertulis 

d. Undang-Undang 

14. Konstitusi memuat hal-hal pokok sebagai 

berikut kecuali ... 

a. Jaminan HAM dan kewarganegaraan 

b. Susunan ketatanegaraan 

c. Pembagian dan perbatasan tugas 

ketatanegaraan 

d. Peraturan daerah 

15. Dalam masa 69 tahun ini, Indonesia 

memiliki ... periode dalam perubahan 

konstitusi 

a. 3  c.  5 

b. 4  d. 7 

16. Lembaga tertinggi negara menurut UUD 

1945 adalah ... 

a. DPR   

b. MPR   

c. Presiden   

d. Badan Pemeriksa keuangan 

17. Pada tahun ... UUD 1945 berubah menjadi 

konstitusi RIS 

a. 1949  c.  1959 

b. 1950  d.  1945 

18. Periode berlakunya UUDS 1950 adalah ... 

a. 18 Agustus 1945 -27 Desember 1949 

b. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 

c. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 

d. 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 

19. Ketua BPUPKI adalah ... 

a. Soekarno   

b. M. Yamin   

c. DR. Warjiman Wedyodiningrat  

d. Moh. Hatta 

20. Dasar Negara Republik Indonesia adalah ... 

a. Bhineka tunggal ika 

b. Pancasila 

c. UUD NRI 1945 

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

 

1. Persamaan arti dari Ideologi adalah ... 

[  ] gagasan-gagasan 

[  ] cita-cita 

[  ] ide-ide 

[  ] pendapat 

2. Tujuan suatu bangsa memiliki ideologi 

adalah ... 

[  ] agar cita-cita bangsa tercapai 

[  ] sebagai pemersatu bangsa 

[  ] kepentingan tercapai 

[  ] pendapat kelompok tertentu dapat 

terwujud 

 

3. Ideologi suatu bangsa harus bersifat 

realitas yang artinya ... 

[  ] Tetap relevansi dari waktu ke waktu 

[  ] bersumber dari nila-nilai yang hidup 

dalam masyarakat 

[  ] Bersumber pada norma dan budaya 

yang berlaku di masyarakat 

[  ] mengandung cita-cita yang akan dicapai 

 

4. Tokoh penting dalam pengesahan 

Pancasila adalah ... 

[  ] Soekarno   

[  ] Moh. Hatta   

[  ] M. Yamin   

[  ] Soeharto 

 

5. Fungsi Pancasila adalah ... 

[  ]Jiwa dan kepribadian bangsa 

[  ] sumber dari segala sumber hukum 

[  ] sebagai pajangan negara 

[  ] cita-cita dan tujuan bangsa 

 

 

6. Konstitusi bisa disebut ... 

[  ] Undang-Undang dasar 

[  ] Hukum dasar  

[  ] undang- undang terbuka 

[  ] Hukum tambahan 

7. Lembaga tinggi negara berdasarkan UUD 

1945 adalah ... 

[  ] Departemen luar negeri 

[  ] Mahkamah agung 

[  ] Presiden 

[  ] Dewan Perwakilan Rakyat 

8. Hukum dasar yang pernah berlaku di 

Indonesia adalah ... 

[  ] Liberalisme   

[  ]  Sosialis   

[  ] UUD1945   

[  ] Konstitusi RIS 

9. Pada saat terjadi perubahan Konstitusi 

pada tahun 1949, beberapa kali 

pemerintah mengadakn konferensi 

dengan pihak Belanda yang menginginkan 

perebutan kembali wilayah Indonesi. 

Konferensi tersebut adalah ... 

[  ] Konferensi meja bundar 

[  ] Konferensi Rum Royen 

[  ] konferensi persatuan antar bangsa 

[  ] Konferensi kesepakatan wilayah 

10. Pada tanggal 5 juli 1959, presiden 

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 

yang isinya ... 

[  ] membubarkan konstituante   

[  ] memberlakukan kembali UUD 1945 

[  ] membentuk MPRS dan DPAS  

[  ] membentuk DPR 
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

Pancasila sebagai dasar negara 

terkandung pada? 

1  A 17 Agustus 1950 

Hari kesaktian Pancasila 2  B Orde Baru 

Awal masa UUDS 1950 3  C Pembukaan UUD 1945 

Masa Soeharto disebut masa 4  D 1 Oktober 

Peristiwa Reformasi terjadi tahun 5  E 1998 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Ideologi adalah................................... 

2. Pancasila adalah.............................................. 

3. Konstitusi disebut juga sebagai....................................................... 

4. Indonesia mengalami perubahan Kontitusi sebanyak ................... periode 

5. Lembaga tertinggi di Indonesia adalah .......................................................... 

 

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

 

1. Hukum yang tidak tertulis tapi memiliki hukum yang kuat disebut .............................. 

2. Pancasila merupakan bahasa dari .............................. 

3. Setelah Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden , maka diganti oleh .............................. 

4. Adanya .............................. dan ketidak puasan masyarakat pemerintah pada zaman orde baru 

mengakibatkan banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang digawangi oleh para mahasiswa di 

Indonesia. 

5. Hukum di Indonesia selalu mengacu pada Hukum dasar UUD 1945, maka UUD 1945 dilihat dari 

tujuannya sebagai .............................. 

 

 • Krisis ekonomi • Konvensi • Sumber segala sumber hukum 

 • B.J Habibie • Sansekerta   
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VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Buatlah alur tentang perubahan konstitusi yang  terjadi di Indonesia di mulai dari awal hingga 

sekarang! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana sikapmu tentang sikap Anarchis yang terjadi akibat perselisisihan masalah SARA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jelaskan bagaimana sikap kita yang sesuai dengan ideologi Pancasila! 
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4. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang masa reformasi yang telah terjadi di Indonesia, apa 

penyebab utama peristiwa tersebut bisa terjadi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mengapa di Indonesia terdapat hari kesaktian Pancasila, jelaskan sejarah terciptanya hari 

kesaktian Pancasila! 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


