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PETUNJUK UMUM

1. Tulis nomor Anda pada lembar iawaban

2, Perikasatah dan bacalah soalsoal dengan teliti sebelum Anda meniawabnya

3, Dahulukan meniawab soal'soalyang Anda anggap mudah

4. Korjakan pada lembar iawaban yang disediakan

5. Hitamkan kotak pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan memakaipinsi!28

6. Apabila ada jawaban yang akan diganti, hapustah-lawaban yang salah dengan karet penghapus sampai berslh, kenudian isi

dengan iawaban yang Anda anggap benar,
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c. Sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHUSUS :

soal No 1 s,d 50 hitamkanlah bulatan pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar di lembar jawaban komputer

{LJK)l

l. pentinglya nonna-norma dalarn masyarakat adalah, agar kehidupan masyarakat .

a. Disiplin dan makmur

b. Tertib dan tentran

c. Tercukttpi sandang dan Pangan

d. Aman dan laYak

perilaku yang dilakultan oleh pelajar yang terdapat dalarn gambar di atas melanggar norma

il, Aganta

b, Kesopanan

c. Hukunt

2.
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4.

Contoh perbuatan pelajaryang mematuhi peraturan sekolalr, adalah . . .

a. Datang dan pulang sekolah tepat waktu

b. Menuntut bebas dari pembayaran sekolah

c, Meninggalkan pelajaran sebelum pulang

d. perhatian dari kePala sekolah

Perltatikan pemyataan berikut :

l) Berakhirnya tata hukum kolonial

2) Lahirnya Negara Republik hidonesia

3) Berlakunya tata hukunr Nasional

4) Mencari Kuatnya Pemerintahan Jepang

Pernyataan cliatas merupakan arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah

a. 1,2,3

b. l,?,4
c. 1,3,4

d. 2,3,4

Penryataan ;

I ) Mengangkat Mentri Negara

2) Mengesahkan Dasar Negara

3) Memilih dan mengangkat Presiden dan wakilPresiden

4) Membentuk BP. KNIP

Dari pernyataan di atas yang merupakan hasil sidang PPKI tanggal I 8 Agustus 1945 adalah nomor' ' '

a. 1,2,3

b. 1,2,4

c. 1,3,4

d. 2,3,4

Pernyataan

I ) Menghormatijasa Pahlawan

2) Mempertahankan kemerdekaan

3) MenikmatiPembangunan

4) Mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan

Dari pernyataan di atas sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalalr nomor

a, 1,2,3

b. 1,2,4

c. 2,3,4

d. 1,3,4

Pernyataan :

l ) Menghormatijasa Pahlawan
?) Mempertahankan kemerdekaart

3) Menikmatipembangunan

4) Mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan

Dari pernyataan di atas sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah nomor

a. 1,2.3

b, 1.2.1

c. 2,3,4

d, 1,3,4

Pernyataan :

I ) Perilaku tidak adil

2) Diskriminatif
3) Status sosial

4) Taat pada Peraturalr

5.

6.

7.

L



Dari pernyataan di atas yang menentukan

a. 1,2,3

b. 1,2,4

c. I,3,4

d. 2,3,4

latar belakang lahirnya perundangan HAM ditunjukkan nomor

9, Perliatikan gambar di bawah ini I

Cambar diatas sesuai derrgan UUD 1945 pasal

n. ?6

b. 27

c. 28

d. 29

10. Pernyataan:

I ) Merugikan orang banYak

2) Selalu bikin huru hara dan kerusuhan

3) Mengutamakan kepentingan orang lain

4) MelumpLrhl<an dan membuat kekacauan bangsa

Dari pernyataarr di atas akibat mengeluarkan pendapar ya$g di lakukan tanpa batas dan tidak bertanggung

jarvab di tunjukkan nomor

a. 1,2,3

b. 1,2,4

c. 1,3,4

d. 2,3,4

II, Nilai-nilai paucasila nrerupakan suatu dasar nilai serta not'ma untuk mengatur pemerintalr Negara merupakan

pengertian dari Pancasila sebagai

a. Suntber hukunr

b. Dasar Negara

c. IdiologiNegara
d. Pandangan lridup bangsa

12. Perhatikan table berikut :

2 J
4

- IdiologiNegara
- Pandangan hidup

bangsa

- Sumber hulcum
- Demokrasi

Indonesia

Cita-cita rakyat
indonesia
I(ebanggan
Indonesia

- Dasar Negara

- sumber liukurt

Dari tabel di atas yang berisi, yang berisi fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah

a. ldan2
b, ldan3
c. 3dan4
d, 2dan4



Perhatikan gambar berikut !
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15.

Cambar diatas adalah l<egiatan yang mencernrinkan pelgamalan Pancasila' sila ke

a. Dua

b. Tiga

c. EmPat

d, Lima

14, Pernyataan:

1) rnemberi bantuan kepada orang lain jika menguntungkan

2) bergaul dengan teman tanpa membedakan yang kaya dan miskin

3) mernilih kelompok belajar tanpa membedakarr agamanya

4) menolong teman tidak perlu melilrat asal sukunya

Nilai-nilai yang terkandufig dalam sila ke tiga dari Pancasila adalah ' '

a. 1,2'3

b. 1,3,4

c. 2,3,4

d. 1,2,4

Canrbar di atas merupal<an contoh penerapan Pancasila' yaitu sila ke

a.2
b,3
c.4
d.5

16. Perhatilian pernyataan beLikut !

I ) UUD RIS

2) uuD 1945

3) UUD Gotong RoYong

4) UUD S. 1950

l(orrstitusi yang pernalr berlaku di Indonesia adalah llomor .

a, 1.2. dan 3

b. 1,2, dan 4

c, 1.3. dari 4

d. 2,3, dan 4



Fr":

17.

18.

Perhatil<an pernyataall berikut ini !

1) Mentri Negara bertanggung jawab kepada DPR

2.) Menrri Negara diangkat dandiberhentikan oleh Presiden

3) Presiden mengangkat Duta dan Konsul

4) Presiden adatalr kepala pemerintahan.

Ouri p"rnyutaa, di ;;i;"g merupakan ciri-ciri Pemerintahan Presidentil adalah nomor ' ' '

a. 1,Z,dan 3

b. 1,2, dan 4

c. 1,3, dan 4

d, 2,3, dan 4

Pernyataan :

I ) Pembubaran l(onsiituante

2) BerlakunYa kembali UUD 1945

3) Tidak berlakunYa lagi UUD S 1950

4) Turunkan harga

nuri p*rnyutaari diatas yang termasut< isi Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah nomor '

a. 1,2. dan 3

b. 1,2, dan 4

c. 2.3, dan 4

d. 1,3, dan 4

Canrbar diatas merupal<an penerapan UUD 1945 pasal

ir. 27 ayat 1

b, 27 ayat2

c. 28 ayat I

d. 28 ayat2

Perhatikan pernyataan berilcut I

I ) Tap MPR

7) uuD l94s

3) Peraturan Pemerintalt
1) UU/Peraturan pemerintah pengganti UU

5) Peraturan Presiden

Merrurut U'dang-uldang No.l2 tahun 201 I tata urutan penrndang-undangan yang benar adalah ' ' '

i1. 1,2,3,4,5
b. 1,3,4,5,2
c, 2, 1,4,3,5
d, 2, 3,4, 5, I

2l . Pernyataan tuntlltan Reforrnasi tahun 1998 adalalt

l, Tulunkan lrarga barang

Z. Subsidi bahan bakar

3, Tururkan Presiden Suharto

4. Naikkan jabatan wakilpresiden
< 11-k^hacan npre

19.

20.

Perhatikan garnbar berikut !



)')

Berdasarkan pernyataan diatas tuntutan reformasi tahun 1998 adalah nomor ' ' "
a.1,2
b.3,4
c.3,5
d,4,5

Salahsatu hasil amandernen UUD 1945 adalah ' ' '

a. Presiden boletr mengganti menteri

b. DPR daPat mengganti mentri

c. Mahkamah konstitusi berwenang menguji uu terhadap UUD

cl, Matrkamah agung dapat mengganti UUD

Bacalah Pernyataarl berikut !

l) Merugikan bangsa dan Negara

2) I(ian banyak masyarakat yang miskin

3) Barang dan jasa semakin mahal

4) Persatuan dan kesatuan akarr pudar

Yang meriunjukkan alasan yang tepat mengapa korupsi perlu diberantas adalah

a, 1,2, dan 3

b, 1,2, dan 4

c, 1,3, dan 4

d. 2,3, dan 4

Bacalah Pernyataan berikut I

1) Tidak memaksakan kehendaknya

2) Menghargai PendaPat

3) Keptttusan tergantung pada ketua

1) Mengutamakan kepentingan bersama

Siltap dernokratis dalanr musyawarah yang tePat adalah ' '

a. 1,2, dan 3

b. I,3, dan 4

c, 1,2, dan 4

d. 2,3,dan 4

Perhatikan data berikut !

l) DPR

2) DPA

3) MPR

4) JAKSA AGUNG

5) PRESIDEN

Lembaga Negara Republik Indonesia yang di atur dalam Undang

adalalr. . .

a. 1,2, dan 3

b. 1,3, dan 5

c. 2,3, dan 5

d, 3.4, dan 5

Undang Dasar 1945 hasil amandemen

24.

75.

26,PerrgertiarrwargaNegaramenurutUUrro.12thn2006adalah...
a. . A*ak yunitu1,ir-oari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia

b. Setiap orang yang pada suatu negara

c. Penduduk yang turun temurun tinggal'di suatu Negara

d. Setiap yang lahir dan besar di Negara lndonesia



)'7 Bacalah pernyataan berikut !

l) I(esadaran, tanggung jawab dan r.ela berkorban setiap warga Negara
2) Menentang intervensi pihal< asing
3) I(ehormatan bagi tiap - tiap warga Negara
4) Wujud kecirrtaan rakyat kepada NKRI yang beldasarkan pancasila dan UUD 1945

Pentingnya bela Negara oleh warga Negara ditunjukkan pada nomor. , ,

a. I dan4
b. 2 dan3
c. 1 dan3

d. 2dan4

Perhatikan pernyataan beril<ut I

l) Anggota TNI yang menjaga di perbatasan negara

2) Anggota TNI yang ikut pesta narkoba

3) Anggota Polriyang il<ut pesta pernikahan

4) Anggota TNI yang nrenangkap kapal asing

Yang merupakan upaya pembelaan Negara adalah

a, ldan3
b. I dan4
c. ldan2
d. 3dan4

Canrbar di atas nrerupal<an contolr yang sesuai UUD 1945 pasal

a. 27 ayal 2

b. ?7 ayat 3

c. 28 ar,ar I

d. 28 avat 2

rz3
Berdasat'kan gatnbar di atas kourponen utanra pertahanan Negara tndonesia adalah nornor.

28.

2q.

30.

a. 3dan4
b. 2dan3
c. I dan2
d. Idan3

Perhatil<an gambar berikut !

Perhatikan gambal berihut !



32.

Bacalah pernyatan berikut !

l) Ikut membela Negara bila terjadi agresi dari luar

?) Meminta bantuan kepada Negara AS bila di serang musuh

3) Berani membela kebenaran dan keadilan

4) Melaporkan kepada yang berwajib bila ada tindakan terror

Dari pernyataan di atas yallg termasuk sikap yang perlu dilakukan terhadap

menghancurkan NI(RI adalah . . .

a. 1,2, dan 3

b. l,2, dan 4

c, l,3, dan 4

d, 2,3, dan 4

pilrak-pihak yang irrgin

Sikap yang harus di rniliki oleh segenap warga Negara Indonesia agar cita-cita bangsa lrrdonesia dapat tercapai

adalah

a. Bangga sebagai bangsa dan beftanah air lndonesia

b. Menernpatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadiatau golongan

c, Selalu bersaing tehpologi dengan Negara lain yarrg lebilr maju dariNegara Indonesia .

d. Menjalin kerja sama dengan Negara lain yang dapat membantu Indonesia '

wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya

sesuai perundang - undangan disebut . . .

Otonomi peftalianan

Otonomikeamanan

Otonomidaerah

Otononii khusus

33.

a.

b.

c.

d.

34. Pernyataan !

I ) Asas desentralisasi

2) Asas dekonsentrasi

3) Asas tugas pembantuan

4) Keterbukaari
Dari pernyataan di atas yang merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil pemeri-ntatl Oan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut .

a. I

b.2
c.3
d.4

35. Perhatikan tabel di bawah ini !

2 3 4

-mengatur lalulintas
-mensatur pegawai

-mengatur pajak reklame
-mensatur PBB

-mengatur retribusi parkir
-mensatur keamanan

-mengatur adrninistrasi
-mengatur demokratisasi

Yang merupalcan kewenangan pemerintalr pusat dalam otonomi daerah adalah

a. I danZ

b. ldan4
c, 2dan3
d. 3 darr 4

Pernyataan :

l) . Seluruh masyarakat mampu melaksanakan pemerintahan

2) Memiliki pendapatan asli daerah yang cukup memadai

3) Mendapat persetujuan mentri dalam negeri

4) Mendapat persetujuan dari DPRP setempat

5) Kondisi sosial budaya dan politik mendukung

36.



37.

Dari pernyataan di atas yang termasuk syarat-syarat pemekaran daerah otonomi adalah .,..

a, 1,2, dan3
b. 2,3,dan4
c. l, 3, dan5

d. 3,4, dan 5

Pemyataan :

l) Me lantik kepala daeralr dan wakilnya
2) Mengambil sumpah jabatan kepala daeralr dan wakilnya

3) Mengenal daerahnya agar lebih dikenal para pejabat dan niasyarakat

4) Mernbahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

Yang merupakan tugas DPRD adalah

a. I

b.2
C,3
d.4

Pentingnya pafiisipasi rnasyarakat dalam merumuskan kebijakarr publik di daeralr adalah..

a. Sebagai mitra dalam pelaksaan kebijakan publik, apabila pemerir:tah melakuhan kesalahan masyarakat

tidak akan menuntut

b. Agar kepentingan umum suatu daeralr dapat di urus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan

daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

c. Masyarakat dapat menjadi pengawas pelaksanaan kebijakan publik yarrg dilakukan pemerintalr.

d, Agar keputusan - Iteputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang ( pemerintah ) dapat

bermanfaat, melindungi kepentingan dan rnasyarakat

Rahyat dapat berperan serta dalam mengawasijalannya pernerintahan melalui ..,
a. Polri

b. TNI
c. LSM

d. PNS

Perhatikan gambar berikut !

1234
Dari ganrbar tersebut yang nrerupalian 2 faktor pendorong globalisasi adalah ganrbar,..,....

a,. I dan 2
h. ldan3
c. 2dan 3

d. 3dan 4

Pernyataan !

l) Agar meningkatkan kesejahteraarr rakyat
2) Agar meningkatkan teknologiyang modern

3) Agar rnenjadikan Negara adi kuasa

4) Agar menjadi pengelola negara

5) Agar rnenjadi Negara yang berkembang

38.

39.

40.

4t.
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42.

13.

Tujuan barrgsa Indonesia ilcut serta dalarn globalisasi adalah nomor

a. 1,2 dan3
b. 2,3 dan 4

c. l,2dan5
d, 3,4 dan 5

Negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, artinya

a. Bebas rnemilih Negara lain untuk dijadikan musuh

b. Mengtrormati Negara lain dan tidak ingin terlibat dalam konflik antar Negara

c. Bebas menentukan sikap dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia

d. Bersikap netral dan tidak ikut campur tangan urusan Negara lain

Pernyataan :

l) Dapat menambah devisa negara

2) Dapat langsung rnengetahui perkembangatt dunia

3) Dapat berkomunikasi secara langsung

4) Dapat melihat kejadian diNegara lain secara langsung

Dari pernyataan tersebut sikap yarrg dibutuhkan untuk menghadapi budaya asirrg adalah....

a. 1,2,3
b. r.3.4
c. 2"3,4
d. 1,2,4

Pelnl'ataan :

I ) Komunikasi tnudah

2) Transportasi lancar

3) Informasi lebih cepat

4) Guncangan budaya

Dari pernyataan diatas yallg merupakan dampah globalisasi adalah ' . .

a. 1,2, dan 3

b. 1,3, dan 4

c. 2.3, dan 4

d. 1,2, dan 4

Perrrl'ataatt :

l) Merniliki daya intelektual tinggi

2) Merniliki pandangan dan tujuan masa depan yangjauh

3) Mudah tanggap terhadap situasi

4) Meningkatkan main games

Dari pernyataan tersebut ciri-ciri orang berkemampuan urrggul ditunjukkan nomor

a. 1,2 dan 3

b, 1,2 dan 4

c. 2,3 dan 4

d. 1,2 dan 4

l) B.J. HABIBIE
?) JOKOWT

3) JUSUF KALA
l) BUDI0No
Tokoh yang berprestasi di bidang tehnologi adalah ' . .

a. I

b.2
c,3
d.4

44.

45.

16.



47. l(elebihan manusia dibandingkan dengan rnakluk lainnya di tunjukkan pada optiorr
A memiliki cipta C Mandiri

Mernilikirasa I(emampuan berkembane biak
Memiliki karsa I(reatif

B uroduktif D inovatif
Inovatif Kreatif
Rekreasi Saline membutuhkan

48. Perhatikan gambar berikr,rt :

49.

Ditunjultkan oleh nornor berapakalr dari

di tinghat Internasional bidang olahraga .

a. I dan2
b. ldan3
c. 2dan3
d. 3dan4

Perhatikan data di baivah ini!

elnpat gaurbar warga Negara lndonesia di atas yang telah berprestasi

50,

Data 1'ang berisi ltelebihan sika;r dan perikalu seseorang untuk berprestasi ditunjukkan pada tabel
a. I dan2

b. ldan3
c. 2 dan3
d. 3dan4

Perhatilian gambar berikut !

Dali ganrbar tersebut rnerupakan l<arakter untuk
a. Enggan berlatih

b. Pantang menyeralr

c, Mengabaikan peluang yang ada

d. Tahut menghadapi kesulitan.

I 2 a
J 4

L Disiplin
2. Tidak takut gagal

I. merniliki semangat
2. selalu berdoa

l, merniliki kemampuan
berfil<ir
2. mengetahui stratesi lawan

L menentukan potensi
diri
2. dapat mensenali diri


