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PKn
Semester 1
Keutuhan NKRI














Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tundukkepada kedaulatan negaranya.
Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyaikekuasaan untuk mengatur
hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkantujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
Unsur-unsur teoritis berdirinya suatu negara, terdiri dari unsur konstitusif dan unsuredeklaratif.
Tahap-tahap yang merupakan proses terbentuknya negara bagi bangsa Indonesia:
1. Perjuangan pergerakan kemederkaan Indonesia.
2. Proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan.
3. Terjadinya NKRI (kemerdekaan RI 17 Agustus 1945).
Tujuan NKRI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, antara lain:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial.
Fungsi negara, terdiri dari:
1. Melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Pertahanan.
3. Menegakkan keadilan.
Keutuhan wilayah suatu negara menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatunegara.
Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melindungi keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia,
antara lain:
1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan negara di atas pribadidan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentinganpribadi dan golongan.
3. Sanggup dan rela bekorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-BhinnekaTunggal Ika.
5. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.
6. Mengurangi ketegangan dalam segala hal pada negara asing.
7. Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara.
Upaya-upaya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Keikutsertaan rakyat demi menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui belanegara, baik secara fisik maupun
nonfisik.
2. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari:
a. Lingkungan keluarga.
b. Lingkungan sekolah.
c. Lingkungan masyarakat.
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Latihan
1. Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia berbentuk
….
a. kepulauan
b. daratan
c. benua
d. lautan
3.

5.

7.

9.

Bangsa adalah suatu masyarakat dalamsuatu daerah
yang sama dan mereka tundukkepada kedaulatan ….
a. sukunya
b. agamanya
c. negaranya
d. daerahnya
Salah satu ciri negara yang mempunyaiketahanan yang
kuat adalah ….
a. mempunyai TNI dan Polri
b. banyak suku bangsa
c. rakyatnya bersatu
d. rakyatnya kaya
Memelihara
ketahanan
nasional
diawalidengan
ketahanan ….
a. orang perorang
b. generasi pendahulu
c. generasi mendatang
d. golongan pergolongan
Ketahanan nasional merupakan kekuatan,kemampuan,
dan daya tahan negara dalammenghadapi ….
a. masa depan kita
b. musuh pribadi kita
c. ancaman dan gangguan
d. bangsa yang pernah menjajah Negarakita

2.

4.

6.

8.

10.

11. Alasan bangsa Indonesia memilih bentuknegara
kesatuan adalah ….
a. agar rakyatnya mudah diatur
b. karena tuntutan jiwa Pancasila
c. agar dikagumi oleh bangsa lain
d. karena pesan dari para pendahulu bangsa

12.

13. Bangsa kita memberi kesempatan budayabangsa lain
untuk masuk dengan cara ….
a. disenangi dan cocok
b. sesuai dengan kepribadian kita
c. berasal dari negara Timur
d. dapat memajukan bangsa
15. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciribangsa adalah
….
a. memiliki rasa kebersamaan
b. kesamaan identitas budaya
c. memiliki penguasa sah yang ditakuti
d. keanggotaannya bersifat nasionalitas
17. Di dalam keluarga yang harus menaatiperaturan adalah
….
a. anak dan ibu
b. ayah dan ibu
c. anak-anak dan pembantu
d. semua anggota keluarga

14.

16.
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Negara Indonesia adalah negara kesatuanyang berbentuk
republik. Pernyataantersebut termuat dalam UUD 1945
pasal ….
a. 1 Ayat (2)
b. 1 Ayat (1)
c. 2 Ayat (1)
d. 4 Ayat (1)
Kemerdekaan bangsa Indonesia diraihberkat adanya ….
a. keprihatinan yang tinggi
b. persatuan dan kesatuan
c. dendam kepada penjajah
d. penderitaan bangsa Indonesia
Pertengkaran
yang
terjadi
antarwarga,
akanmengakibatkan ….
a. ketahanan masyarakat mantap
b. ketahanan masyarakat berkurang
c. rasa kesetiakawanan kuat
d. ketahanan masyarakat meningkat
Ketahanan nasional tercipta karena kitamemegang teguh
pada kebenaran dan ….
a. kekuasaan
b. kehormatan
c. keserakahan
d. keadilan
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan.Hal ini berarti
….
a. semua rakyatnya berasal dari satu sukubangsa
b. agama yang berlaku di Indonesia hanyasatu
c. negara Indonesia dipimpin oleh seorangpresiden
d. badan yang berkuasa dalam Negarahanya satu
pemeritahan pusat
Tiap warga negara berhak dan wajib ikut sertadalam
usaha pertahanan dan keamanannegara. Hal ini sesuai
dengan UUD 1945Pasal …
a. 30 Ayat (1)
b. 30 Ayat (2)
c. 31 Ayat (1)
d. 31 Ayat (2)
Di bawah ini merupakan salah satu tindakanyang
membahayakan persatuan dankesatuan bangsa adalah ….
a. membanggakan budaya daerah lain
b. senang mempelajari budaya asing
c. mempelajari bahasa Inggris
d. belajar di luar negeri
Unsur deklaratif pembentukan negara adalah….
a. rakyat
b. wilayah
c. pemerintah yang berkedaulatan
d. pengakuan dari negara lain

18. Salah satu cara untuk membina kerukunanantarsiswa di
sekolah adalah ….
a. menjaga kerapian di dalam kelas
b. mengikuti pelajaran dengan saksama
c. bergaul tanpa membeda-bedakan teman
d. bekerja sama dalam mengerjakan ulangan
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19. Agar masyarakat aman dan tenteram, makasemua warga
masyarakat harus taat ….
a. kepada pemuka agama
b. kepada pejabat setempat
c. kepada aturan yang berlaku
d. kepada pemuka masyarakat

20. Contoh perbuatan yang mengganggukerukunan dalam
masyarakat adalah ….
a. memberi ucapan selamat hari raya bagiagama lain
b. kerja bakti membersihkan tempat ibadah
c. hanya bergaul dengan kelompoknya saja
d. menengok tetangga yang sedang sakit

21. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)terbentuk
pada tanggal ….
a. 17 Agustus 1945
b. 18 Agustus 1945
c. 17 Agustus 1954
d. 18 Agustus 1954
23. Pada waktu berdiri, NKRI dibagi menjadi …provinsi.
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9

22. Gerakan pemberontakan yang dilakukanoleh Partai
Komunis disebut ….
a. RMS
b. G30S/PKI
c. GAM
d. PRRI
24. Perbedaan antarsuku di Indonesia apabilatidak dijaga
akan menimbulkan ….
a. kebahagiaan
b. kesedihan
c. konflik
d. perdamaian
26. Pernyataan satu nusa, satu bangsa, dan satubahasa
Indonesia dilakukan oleh pemudapada kongres ….
a. Pemuda
b. Indonesia
c. Sumpah Pemuda
d. Sumpah Indonesia
28. Apabila keadaan negara aman dan damai,maka kegiatan
pembangunan dapat berjalandengan ….
a. lancer
b. tersendat
c. terganggu
d. lambat
30. Gerakan pemberontakan rakyat Acehdikenal dengan
nama ….
a. PRRI
b. GA
c. RMS
d. PKI

25. Keanekaragaman budaya harus terusdikembangkan agar
dapat menjadi …persatuan dan kesatuan.
a. pemecah
b. perusak
c. penghalang
d. perekat
27. Penduduk pulau Jawa sering disebut sebagaisuku ….
a. Minang
b. Dani
c. Dayak
d. Jawa
29. Keadaan yang berbeda menuntut rakyatIndonesia harus
membangun rasa ….
a. kekhawatiran
b. permusuhan
c. ketidaknyamanan
d. kebersamaan

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya sejak ….
2. Negara Indonesia yang berbentuk republik dipimpin oleh seorang …
3. Keutuhan wilayah NKRI menjadi tanggung jawab …
4. Peran serta warga negara dalam ketahanan negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal … Ayat…
5. Stabilitas nasional yang baik akan menjamin lancarnya …
6. Masyarakat Indonesia harus selalu menjaga ketahanan fisik maupun ketahanan jiwa agarterhindar dari …
7. Keanekaragaman suku bangsa dapat menghambat pembangunan jika tidak disertai sikap …
8. Saling tolong menolong antara ayah, ibu, dan anak merupakan contoh kerukunan di dalam …
9. Kegiatan belajar mengajar di sekolah akan lancar apabila ketahanan sekolah ….
10. Ketahanan nasional dapat terpelihara jika ketahanan masyarakat ….
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Sebutkan ciri-ciri bangsa
3. Jelaskan proses terjadinya NKRI!
4. Bagaimanakah upaya-upaya untuk menjaga keutuhan NKRI?
5. Jelaskan arti penting semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” bagi bangsa Indonesia!
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Peraturan Perundangan Tingkat Pusat dan Daerah




Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
Ditinjau dari tingkatannya, ada dua tingkat peraturan yaitu peraturan perundangantingkat pusat dan peratuan daerah.
Sumber hukum peraturan perundang-undangan adalah:
a. Undang-undang
b. Kebiasaan (hukum tidak tertulis)
c. Yurisprudensi
d. Traktat
e. Doktrin
 Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.
 Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar Republik Undonesia Tahun 1945
b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah
 Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
 Contoh peraturan pusat di antaranya adalah undang-undang korupsi, undang-undang hakasasi manusia, undangundang perpajakan, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya.
 Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 Contoh dari peraturan daerah adalah:
a. Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban,Kebersihan, dan Keindahan.
b. Perda No. 2 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur2001 – 2005 dan
sebagainya.
 Pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah:
a. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
b. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
c. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
d. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.
Latihan
1. Kekuasaan
membentuk
undang-undangdisebut 2. Peraturan yang dibuat oleh pemerintahpusat disebut ….
kekuasaan ….
a. peraturan pusat
a. eksekutif
b. peraturan wilayah
b. legislative
c. peraturan daerah
c. yudikatif
d. peraturan desa
d. eksaminatif
3. Proses pembuatan undang-undang melalui… tahap.
4. Proses penyiapan RUU dari pemerintahberpedoman pada
a. 2
….
b. 3
a. Tap MPR No. XX Tahun 1966
c. 4
b. UU No. 39 Tahun 1999
d. 5
c. Inpres No. 15 Tahun 1970
d. UU No. 32 Tahun 2004
5. Rancangan undang-undang yang berasaldari DPR 6. Undang-undang
yang telah ditandatanganipresiden
disebut RUU ….
diundangkan oleh …
a. komparatif
a. Menteri Dalam Negeri
b. inisiatif
b. Menteri Penerangan
c. kompetitif
c. Menteri Penyiaran dan Informasi
d. konstitutif
d. Menteri Sekretaris Negara
7. Ketentuan tentang otonomi daerah diaturdalam ….
8. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin,yaitu ….
a. UU No. 32 Tahun 2004
a. corruption
b. UU No. 39 Tahun 1999
b. corruptionase
c. UU No. 6 Tahun 2000
c. corrop
d. UU No. 26 Tahun 2000
d. ceurroptio
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Setiap
pengemudi
kendaraan
memiliki ….
a. syarat izin mengemudi
b. surat izin mengemudi
c. surat untuk mengemudi
d. surat khusus mengemudi

bermotorwajib

11. Berikut ini bukan termasuk pentingnyaperaturan
perundang-undangan nasionalbagi warga negara
adalah ….
a. memberikan kepastian hokum
b. melindungi dan mengayomi hak-hakwarga
negara
c. menciptakan ketertiban danketenteraman
d. memberikan rasa bersalah bagi warganegara
13. Sikap yang tidak mencerminkan kepatuhanterhadap
perundang-undangan nasionaladalah ….
a. mengajak masyarakat untuk membuatkeributan
b. membayar pajak
c. mematuhi peraturan lalu lintas
d. belajar dengan tekun
15. Seperangkat hak yang melekat padamanusia yang
merupakan anugerah TuhanYang Maha Esa disebut
….
a. hak asasi manusia
b. kewajiban asasi manusia
c. perintah manusia
d. larangan manusia
17. Apabila semua orang telah menaatiperaturan, maka
akan tercipta ….
a. suasana kehidupan yang kacau
b. lingkungan pemukiman yang kumuh
c. penindasan terhadap rakyat kecil
d. kehidupan masyarakat yang harmonis
19. Peraturan daerah harus ditaati oleh ….
a. seluruh rakyat
b. pemerintah daerah
c. aparat daerah
d. masyarakat setempat
21. Setiap warga negara berhak mendapatperlindungan
dalam hukum. Hal ini diaturdalam UUD 1945 Pasal
….
a. 26
b. 27
c. 28
d. 29
23. Undang-undang sebagai sumber hokummempunyai
dua arti, yaitu ….
a. panjang dan pendek
b. tepat dan bermanfaat
c. formal dan material
d. luas dan sempit
25. Mematuhi perintah orang tua merupakansalah satu
contoh melaksanakan aturan dilingkungan ….
a. sekolah
b. Negara
c. Keluarga
d. masyarakat
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10. Penyalahgunaan uang, fasilitas, wewenang,dan jabatan
untuk keuntungan pribadi atausekelompok orang disebut
….
a. nepotisme
b. kolusi
c. desentralisasi
d. korupsi
12. Setiap peraturan perundang-undanganharus mempunyai
tujuan yang jelasyang hendak dicapai. Pernyataan
tersebutmerupakan pengertian dari asas ….
a. dapat dilaksanakan
b. kedayagunaan dan kehasilgunaan
c. kejelasan tujuan
d. keterbukaan
14. Tempat bagi pejalan kaki disebut ….
a. zebra cross
b. trotoa
c. etalas
d. halte
16. Orang yang melanggar peraturan akanmendapatkan ….
a. piala
b. hadiah
c. sanksi
d. pujian

18. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat,sebenarnya digunakan
untuk ….
a. kesejahteraan rakyat
b. berfoya-foya oleh para pejabat
c. dikorupsi oleh wakil rakyat
d. membayar hutang luar negeri
20. Kepala daerah menetapkan peraturandaerah atas
persetujuan ….
a. rakyat
b. DPRD
c. MPR
d. DPD
22. Segala sesuatu yang menimbulkan aturandan mempunyai
kekuatan memaksa disebut….
a. aturan hokum
b. undang-undang
c. sumber hukum
d. sumber penilaian
24. Undang-undang dalam arti luas disebut ….
a. landasan
b. peraturan
c. norma
d. etika
26. Peraturan perundang-undangan Indonesiayang tertinggi
adalah ….
a. peraturan pemerintah
b. ketetapan MPR
c. UUD 1945
d. undang-undang
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27. Tujuan dibuatnya sebuah peraturan adalah….
a. agar peraturan tersebut ditaati
b. agar masyarakat menjadi tidak tertib
c. untuk menjaga masyarakat dariserangan musuh
d. untuk menjaga ketertiban masyarakat
29. Norma yang bersifat memaksa adalah ….
a. agama
b. kesusilaan
c. hukum
d. kesopanan
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28. Pemakaian seragam di sekolah selainmenanamkan jiwa
persatuan jugamenanamkan sikap ….
a. keteladanan
b. kesederhanaan
c. kebanggaan
d. keadilan
30. Rancangan undang-undang dapat diajukanoleh ….
a. DPR dan gubernur
b. presiden atau DPR
c. presiden dan menteri
d. presiden dan gubernur

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Penafsiran berdasarkan arti kata disebut penafsiran ….
2. Traktat multilateral bersifat ….
3. Pendapat dari para ahli hukum terkemuka, yang dijadikan landasan dalam hukum disebut ….
4. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI diatur dalam UU ….
5. Sumber hukum nasional Indonesia adalah ….
6. UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak ….
7. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh ….
8. Peraturan pusat yang dibuat, berlaku untuk ….
9. Hak yang paling asasi bagi setiap warga negara adalah ….
10. Lembaga legislatif daerah adalah ….
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
2. Bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Sebutkan 3 contoh peraturan pusat!
4. Sebutkan 5 asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia!
5. Mengapa peraturan perundang-undangan penting bagi warga negara?

Ujian Semester 1
Salah satu ciri negara yang mempunyaiketahanan yang
kuat adalah ….
a. rakyatnya kaya
b. rakyatnya bersatu
c. banyak organisasi berdiri
d. mempunyai TNI dan Polri
Wilayah NKRI berbentuk ….
a. kepulauan
b. daratan
c. benua
d. lautan

2.

Tata tertib lalu lintas dibuat dengan tujuanagar ….
a. aman dan sejahtera
b. tertib dan teratur
c. aman dan sentosa
d. bersih dan indah

4.

5.

Wilayah perbatasan suatu negara harusdijaga agar ….
a. penduduk antarnegara tidak salingberhubungan
b. masyarakat mematuhi aturan
c. tidak terjadi penyelundupan barangdagangan
d. tidak terjadi persengketaanantarnegara

6.

7.

Contoh ancaman dari diri sendiri yang dapatmenimbulkan
perpecahan yaitu ….
a. dendam dan iri hati
b. rasa cinta pada tanah air
c. kesukaan yang kuat
d. persaudaraan yang erat

8.

Wilayah Indonesia bagian timur berbatasandengan
negara ….
a. Malaysia
b. Australia
c. Singapura
d. Papua Nugini
Contoh gangguan dari luar yang dapatmenimbulkan
perpecahan antara lain ….
a. bersaing dalam prestasi
b. adu domba sesama bangsa
c. banyaknya turis mancanegara
d. pertandingan olahraga antarnegara
Orang yang tidak mudah terpengaruhberarti ….
a. sifatnya egois dan sombong
b. tidak memerhatikan orang lain
c. memiliki ketahanan diri yang kuat
d. mau melakukan perintah orang lain

1.

3.

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

MODUL PKn SD KELAS 5
9.

LES PRIVAT INSAN CERDAS

Suasana yang diperlukan dalam mendukungpersatuan dan
kesatuan di sekolah adalah….
a. rapi dan bersih
b. aman dan tertib
c. senang dan bahagia
d. indah dan menyenangkan

11. Salah satu cara membina kerukunanantarsiswa di sekolah
adalah ….
a. menjaga kerapian di dalam kelas
b. mengikuti pelajaran dengan saksama
c. bergaul tanpa membeda-bedakanteman
d. bekerja sama dalam mengerjakanulangan
13. Kita harus merasa bangga ….
a. berkebangsaan Indonesia
b. memiliki kekayaan alam
c. memiliki banyak penduduk
d. memiliki keluarga sejahtera
15. Semangat kebangsaan melahirkan pendirianuntuk
menghormati ….
a. kemerdekaan bangsa lain
b. kepala negara kita
c. ABRI
d. orang tua kita
17. Keanekaragaman masyarakat disebut ….
a. puspa ragam
b. taman indonesia indah
c. masyarakat majemuk
d. tunggal ika

19. Tetangga daerah kita sedang dilandamusibah bencana
alam, yang sebaiknya kitalakukan adalah ….
a. melapor pada aparat
b. membantu semampunya
c. menuntut pemerintah agar segeramengatasinya
d. mencegah agar bencana tidak sampaike daerah kita
21. Unsur deklaratif pembentukan Negaraadalah ….
a. rakyat
b. wilayah
c. pemerintah yang berdaulat
d. pengakuan dari negara lain
23. Contoh perbuatan yang menunjukkan rasabangga
berbangsa Indonesia adalah ….
a. jalan-jalan ke luar negeri
b. memakai produk dalam negeri
c. menghormati para pejabat Negara
d. memasang bendera di setiap sudutrumah
25. Indonesia terletak di antara dua benua,yaitu ….
a. Asia dan Afrika
b. Asia dan Eropa
c. Asia dan Australia
d. Amerika dan Australia
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10. Pengaruh permainan yang dijual di sekolah,merupakan
gangguan terhadap ketahanandi lingkungan sekolah dari
….
a. kemajuan teknologi
b. siswa di sekolah itu
c. warga luar sekolah
d. orang tua murid
12. Kewajiban warga negara yang diatur dalamUUD 1945
adalah ….
a. memperoleh pendidikan
b. berkumpul dan berserikat
c. memperoleh perlindungan
d. membela bangsa dan negara
14. Persatuan dikembangkan atas dasar ….
a. kemerdekaan
b. hak asasi
c. Bhinneka Tunggal Ika
d. peraturan pemerintah
16. Negara kita didirikan atas dasar ….
a. kemauan rakyat
b. Pancasila
c. pemilihan umum
d. keinginan sekelompok orang
18. Temanmu terdiri atas berbagai macam sukubangsa. Hal
yang sebaiknya kamu lakukandalam pergaulan di
sekolah adalah ….
a. memilih teman yang pandai saja
b. bergaul dengan teman satu suku
c. tidak bergaul dengan siapa-siapa
d. bergaul dengan siapa saja
20. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciribangsa
adalah ….
a. memiliki rasa kebersamaan
b. kesamaan identitas budaya
c. keanggotaannya bersifat nasionalitas
d. memiliki penguasa sah yang ditakuti
22. Bahasa persatuan yang digunakan di Negarakita adalah
bahasa ….
a. Sanskerta
b. Pergaulan
c. Indonesia
d. Melayu
24. Berikut ini merupakan negara-negara yangtidak
memiliki perbatasan laut denganIndonesia adalah ….
a. Malaysia
b. Singapura
c. Papua Nugini
d. Amerika Serikat
26. Agar masyarakat tenteram dan tertib, semuawarga harus
taat kepada ….
a. pejabat setempat
b. pemuka agama
c. aturan yang berlaku
d. pemuka masyarakat
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27. Dalam kelaurga, yang harus menaatiperaturan keluarga
adalah ….
a. semua anggota keluarga
b. anak dan ibu
c. ayah dan ibu
d. anak dan pembantu
29. Setiap warga mempunyai hak dan kewajibanyang sama.
Hal ini diatur dalam ….
a. ketetapan MPR
b. peraturan Negara
c. undang-undang
d. adat istiadat
31. Hak, wewenang, dan kewajiban daerahuntuk mengatur
dan mengurus rumahtangga sendiri disebut ….
a. birokrasi
b. konsentrasi
c. desentralisasi
d. otonomi daerah
33. Kepala daerah menetapkan peraturandaerah atas
persetujuan ….
a. DPR
b. DPRD
c. MPR
d. rakyat
35. Pada umumnya peraturan memiliki sifat….
a. relatif
b. memaksa
c. menyesuaiakan
d. bekerja sama

37. Rancangan perda dibahas oleh kepaladaerah dan DPRD
melalui … tahap.
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
39. Bentuk sanksi yang diberikan bagi pelanggarhukum
adalah ….
a. celaan
b. hinaan
c. kutukan
d. kurungan
41. Sumber dari segala sumber hukum diIndonesia adalah ….
a. UUD 1945
b. ketetapan MPR
c. undang-undang
d. Pancasila
43. Peraturan lalu lintas harus ditaati oleh ….
a. pejalan kaki
b. pengguna jalan
c. polisi lalu lintas
d. pengendara motor
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28. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004mengatur tentang
….
a. otonomi daerah
b. peraturan daerah
c. pemerintah daerah
d. wewenang daerah
30. Peraturan daerah wajib ditaati oleh ….
a. DPRD
b. pemerintah daerah
c. tim penyusun perda
d. seluruh warga daerah
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)termasuk
lembaga ….
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. eksklusif
34. Peraturan perundang-undangan tertinggi diIndonesia
adalah ….
a. UUD 1945
b. undang-undang
c. peraturan pemerintah
d. peraturan daerah
36. Jika suatu negara ingin tidak mempunyaiperaturan
perundang-undangan makanegara tersebut akan menjadi
….
a. damai
b. kacau
c. aman
d. tenteram
38. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang berhak
ditolak oleh ….
a. menteri
b. hakim
c. polisi
d. DPR
40. Indonesia adalah negara yang berdasarkanatas ….
a. hokum
b. kitab suci
c. norma
d. adat istiadat
42. Undang-undang dibuat oleh ….
a. presiden dan menteri
b. DPR dan presidan
c. DPR dan MPR
d. DPR dan MA
44. Undang-Undang Dasar 1945 telahmengalami perubahan
sebanyak … kali.
a. dua
b. tiga
c. empat
d. lima
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45. Apabila semua orang telah menaatiperaturan, maka akan
tercipta ….
a. suasana kehidupan yang kacau
b. lingkungan kumuh
c. penindasan terhadap kaum miskin
d. kehidupan masyarakat yang harmonis
47. Peraturan daerah diajukan oleh kepaladaerah atas
persetujuan ….
a. warga
b. presiden
c. DPR
d. DPRD
49. Jika kita ingin menyeberang jalan haruslewat ….
a. trotoar
b. tepi jalan
c. zebra cross
d. traffic light
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46. Peraturan yang telah dibuat sebaiknya ….
a. dijadikan hiasan
b. dimengerti
c. dipatuhi
d. dilihat
48. Peraturan yang dibuat oleh pemerintahpada saat terjadi
kegentingan disebut ….
a. Undang-Undang
b. keputusan presiden
c. ketetapan MPR
d. peraturan pemeritah pengganti undang-undang
50. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 memuatketentuan
tentang ….
a. perpajakan
b. anti korupsi
c. kawasan dilarang merokok
d. lalu lintas dan angkutan jalan

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Kesadaran bela negara merupakan bentuk ….
2. Bangsa Indonesia menyusun pemerintah sejak ….
3. Peristiwa pengikraran bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu disebut ikrar ….
4. NKRI merupakan kependekan dari ….
5. Persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak terwujudnya ….
6. Peraturan perundang-undangan lain dikeluarkan dalam wujud keputusan ….
7. Peraturan daerah wajib ditaati oleh ….
8. Siapa saja yang tidak taat pada hukum akan dikenakan ….
9. Sumber hukum nasional negara Indonesia adalah ….
10. Undang-undang dituntut oleh DPR bersama ….
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini jawaban yang benar!
1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan?
2. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di Negarakita?
3. Sebutkan batas-batas NKRI!
4. Mengapa wilayah perbatasan suatu negara harus dijaga?
5. Jelaskan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia!
6. Mengapa perlu dibuat peraturan?
7. Sebutkan sifat dan ciri peraturan perundang-undangan!
8. Sebutkan 2 macam keputusan MPR!
9. Sebutkan 3 contoh sikap yang dapat ditunjukkan oleh warga negara dalam mematuhi perundangundangan!
10. Bagaimana proses pengajuan perda yang berasal dari inisiatif DPRD?
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Semester 2
Kebebasan Berorganisasi












Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orangyang bekerja sama dalam upaya
mencapai tujuan bersama.
Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar suatu kegiatan berjalan lancar dan dapatmencapai tujuan.
Organisasi ada di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Macam-macam organisasi sekolah:
1. OSIS
2. Komite Sekolah
3. Pramuka
4. PMR
5. UKS
6. Koperasi Sekolah
Macam-macam organisasi masyarakat
1. RT
2. RW
3. BPD
4. PKK
5. Karang taruna
6. Desa/kelurahan
7. Dewan kelurahan
8. Posyandu
Manfaat berorganisasi:
1. Melatih tanggung jawab.
2. Belajar rela berkorban.
3. Melatih bekerja keras.
4. Dapat lebih maju dalam bidang tertentu.
5. Dapat belajar menjadi warga negara yang baik.
6. Dapat mengembangkan potensi kepemimpinan.
Kebebasan berorganisasi berarti hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabungdengan suatu organisasi sesuai
dengan hati nuraninya.
Kebebasan berorganisasi di Indonesia diatur oleh undang-undang yang bersirat dalamPancasila dan tercantum dalam
UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3).

Latihan
1. Suatu kelompok orang yang memiliki tujuanyang sama
disebut ….
a. kelompok
b. organisasi
c. kerumunan
d. pentas
3. Tujuan pembentukan sebuah organisasiadalah ….
a. memilih pengurus
b. menjadi wadah belajar organisasi
c. menjadi wadah mengeluarkanpendapat
d. memudahkan pelaksanaan tujuan yangakan dicapai
5.

Pengurus organisasi yang bertugasmengurus masalah
administrasi adalah ….
a. bendahara
b. wakil ketua
c. sekretaris
d. ketua

2.

4.

6.

Tiga komponen penting dalam sebuahorganisasi, adalah
….
a. anggota, pengurus, dan penasihat
b. anggota, ketua, dan sekretaris
c. ketua, bendahara, dan sekretaris
d. anggota, pengurus, dan tujua
Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciridari
organisasi, adalah ….
a. mempunyai anggota
b. memiliki tujuan yang jelas
c. mempunyai identitas yang jelas
d. mempunyai dana dan gedung yangbesar
Bendahara bertugas mengurus masalah ….
a. keanggotaan
b. administrasi
c. keuangan
d. kepengurusan
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Salah satu manfaat masuk dalam organsiasisekolah
adalah ….
a. memiliki banyak teman
b. lebih maju dalam bidang tertentu
c. lebih disenangi oleh guru
d. meningkatkan kreativitas
Berikut ini yang bukan merupakan contohorganisasi di
lingkungan sekolah, adalah….
a. karang taruna
b. koperasi sekolah
c. gugus depan pramuka
d. tim sepak bola sekolah
Kelompok pramuka di tingkat SD merupakankelompok
….
a. siaga
b. penegak
c. pandega
d. penggalang
Kegiatan berikut yang tidak dilakukan olehkoperasi
sekolah adalah ....
a. menjual buku tulis
b. menjual seragam
c. menjual beras dan sayuran
d. menjual makanan kecil dan permen
Badan yang bertugas membantupenyelenggaraan
pemerintahan desa adalah....
a. BPD
b. Yayasan
c. dewan kelurahan
d. ketua RW
Kebebasan organisasi diatur dalam Pancasiladan UUD
1945 Pasal ….
a. 28 A Ayat (3)
b. 28 E Ayat (3)
c. 29 E Ayat (3)
d. 29 A Ayat (3)
Pengurus organisasi yang ditunjuk langsungoleh seluruh
anggota disebut ….
a. interplasi
b. aklamasi
c. intrupsi
d. instruksi

21. Kebebasan berorganisasi kita lakukandengan cara yang
baik agar ….
a. tidak merugikan orang lain
b. kebebasan ada batasnya
c. mengganggu orang lain
d. tidak ada tanggung jawab
23. Kebebasan mengemukakan pendapat dalamrapat adalah
hak ….
a. pemimpin rapat
b. pemuka masyarakat
c. semua peserta rapat
d. kepala desa
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8.

Sebelum dipilih, seorang calon pengurusorganisasi
harus melakukan ….
a. provokasi
b. kampanye
c. diskusi
d. propaganda
10. Anggota organisasi OSIS terdiri dari para ….
a. siswa
b. guru
c. penjaga
d. kepala sekolah
12. Organisasi di sekolah yang kegiatannyadalam bidang
kesehatan adalah ….
a. OSIS
b. PMR
c. UKS
d. pramuka
14. Kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolahbiasa
dinamakan kegiatan ….
a. kurikuler
b. latihan
c. intrakurikuler
d. ekstrakurikuler
16. Sebagai salah satu organisasi masyarakat,Posyandu
memberikan pelayanan dalamhal ….
a. pendidikan anak
b. kesehatan orang tua
c. penyediaan barang
d. kesehatan bayi dan balita
18. Berikut ini yang bukan merupakan manfaataktif dalam
organisasi adalah ….
a. belajar bekerja sama
b. belajar menang sendiri
c. berani tampil di depan umum
d. menumbuhkan rasa tanggung jawab
20. Seorang calon pengurus organisasidinyatakan menang
dalam
pemilihanpengurus
apabila
memperoleh
suarasebanyak ….
a. 50% dari jumlah suara yang sah
b. 50% + 1 dari jumlah suara
c. 50% + 1 dari jumlah suara yang sah
d. 50% dari jumlah suara semuanya
22. Kebebasan yang disertai tanggung jawabberarti ….
a. bebas bertanggung jawab
b. bebas tanpa aturan
c. kebebasan ada batasnya
d. tidak ada tanggung jawab
24. Kita tidak boleh memaksakan kehendakkepada orang
lain, tetapi harus menerimahasil keputusan ….
a. terbaik
b. terbanyak
c. pimpinan
d. musyawarah
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25. Kebebasan
yang
kita
miliki
harus
dapatdipertanggungjawabkan secara moralkepada ….
a. semua warga masyarakat
b. Tuhan Yang Maha Esa
c. golongannya sendiri
d. dirinya sendiri
27. Kewajiban yang dimiliki oleh warga Negarahendaknya
memerhatikan ….
a. hak
b. kewajiban
c. peraturan
d. hak dan kewajiban
29. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) termasukorganisasi ….
a. masyarakat
b. profesi
c. keagamaan
d. dokter
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26. Pemerintah menjamin bahwa tidak ada ...dalam
memeluk agama.
a. anjuran
b. kewajiban
c. paksaan
d. keuntungan
28. Dalam organisasi sangat diperlukan ….
a. kekuatan
b. kekayaan
c. kebersamaan
d. keberuntungan
30. Dalam berpartisipasi di sebuah organisasiharus sesuai
dengan ….
a. minat
b. bakat
c. kemauan
d. minat, bakat, dan kemauan

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Pengurus organisasi dipilih oleh ….
2. Tugas seorang ketua organisasi adalah ….
3. Organisasi sekolah yang kegiatannya dalam bidang kemanusiannya yaitu ….
4. Korpri dan Dharmawanita merupakan bentuk organisasi ….
5. Organisasi OSIS dibina oleh ….
6. Organisasi yang mengurus kesehatan balita adalah ….
7. Dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler bisa memilih sendiri sesuai dengan … dan ….
8. Penggunaan kebebasan disertai dengan ….
9. Dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan ….
10. Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam rapat tidak boleh menyinggung ….
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Apakah yang dimaksud dengan organisasi?
2. Bagaimana pendapatmu jika di kelas tidak memiliki susunan pengurus kelas yang lengkap?
3. Sebutkan tingkatan-tingkatan dalam organisasi pramuka!
4. Sebutkan macam-macam organisasi sekolah dan masyarakat serta tujuan dari organisasitersebut!
5. Mengapa pelaksanaan kebebasan harus diiringi dengan kewajiban?
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Keputusan Bersama








Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil dengan melibatkan banyak orang danuntuk kepentingan bersama.
Bentuk-bentuk keputusan adalah:
a. Keputusan tertulis.
b. Keputusan lisan.
Musyawarah adalah salat satu cara untuk menyelesaikan bersama suatu persoalan denganmaksud untuk mencapai kata
mufakat.
Voting adalah pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara.
Menerima keputusan bersama harus dengan rasa ikhlas, bertanggung jawab, dan lapangdada.
Pelaksanaan hasil keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hariseperti dalam lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Hambatan-hambatan dalam mematuhi keputusan bersama dapat berasal dari dalamataupun dari luar pribadi pengambil
keputusan.

Latihan
1. Hakikat keputusan musyawarah merupakankeputusan 2.
oleh ….
a. semua peserta
b. semua kelompok
c. kelompok tertentu
d. beberapa golongan

3.

Di bawah ini bukan merupakan permasalahan yang
biasanya dimusyawarahkandalam kehidupan adalah ….
a. kerja bakti desa
b. ronda malam
c. tugas mencuci pakaian
d. membangun jalan
5. Dalam demokrasi Pancasila, putusan diambil secara
musyawarah berdasarkan ….
a. pemungutan suara
b. suara terbanyak
c. kata sepakat
d. semangat kekeluargaan
7. Kita tidak boleh berpendapat mutlakmutlakan dan kita
tidak boleh merasa ….
a. berkuasa
b. senang atau sedih
c. berbangsa
d. ikhlas
9. Kebebasan mengeluarkan pendapatmerupakan sendi
pokok kehidupan ….
a. otokrasi
b. demokrasi
c. aristrokrasi
d. birokrasi
11. Dalam musyawarah kita harus menghargaidan
menghormati ….
a. kepala Negara
b. kedaulatan Negara
c. pendapat orang lain
d. perintah atasan

4.

6.

8.

Cara yang tepat untuk menerima hasilkeputusan
bersama adalah ….
a. semua pihak harus bisa memaksakankehendaknya
b. semua pihak menyadari bahwakeputusan yang
dihasilkan adalahkeputusan terbaik
c. semua pihak mengutamakan sendiri
d. semua pihak tidak mau menghargaiperbedaan
pendapat
Dalam lingkungan sekolah, keputusanyang menyangkut
peraturan dan tata tertibsekolah harus dipatuhi oleh ….
a. siswa
b. kepala sekolah
c. karyawan sekolah
d. seluruh warga sekolah
Dalam kehidupan bersama kita harusmemerhatikan
kepentingan ….
a. bersama
b. perseorangan
c. sosial
d. negara
Perbedaan pendapat dapat diselesaikandengan cara ….
a. consensus
b. memaksakan kehendak
c. mengikuti perintah atasan
d. mematuhi instruksi pemerintah

10. Kebebasan berpikir dijamin dan dilindungioleh ….
a. peraturan pemerintah
b. UUD
c. hak asasi
d. demokrasi
12. Persetujuan secara tertulis ataupun lisanyang dibuat oleh
dua pihak atau lebihdisebut ….
a. perjanjian
b. kesepakatan
c. memorandum
d. persetujuan
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13. Memahami keputusan bersama adalah halyang bersifat
….
a. wajib
b. buruk
c. tercela
d. tidak perlu
15. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk-bentuk
keputusan bersama adalah ….
a. perjanjian
b. kesepakatan
c. memorandum
d. referendum
17. Pengalaman organisasi di sekolah bekalutama siswa jika
nanti telah ….
a. dewasa
b. berhasil
c. terjun dalam masyarakat
d. jadi orang terkenal
19. Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakankepanjangan
dari ….
a. UKS
b. PKS
c. PMR
d. OSIS

21.

23.

25.

27.

29.
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14. Menghargai pendapat orang tua adalahbentuk dari
upaya ….
a. memberontak terhadap keputusan
b. mematuhi keputusan bersama
c. negatif dari sebuah keputusan
d. positif dari sebuah keputusan
16. Keputusan yang diambil dalam sebuahpengambilan
keputusan wajib dilaksanakandengan penuh ….
a. rasa perikemanusiaan
b. kekeluargaan
c. gotong royong
d. rasa tanggung jawab
18. Pramuka adalah organisasi sekolah yangberlambang ….
a. padi dan kapas
b. pohon beringin
c. tunas kelapa
d. kepala banteng

20. Di bawah ini yang bukan merupakantindakan-tindakan
yang merugikan dalampelaksanaan hasil keputusan
bersama,adalah ….
a. lari dari hasil musyawarah
b. membujuk orang lain untuk tidakmelaksanakan
keputusan
c. mampu mengendalikan diri saatbermusyawarah
d. mensabotase hasil keputusanmusyawarah
Ciri utama masyarakat demokrasi yang adadi Indonesia 22. Hal-hal yang tidak harus diperhatikan saatpengambilan
adalah pengambilan keputusandengan cara ….
keputusan adalah ….
a. musyawarah untuk mufakat
a. hasil keputusan bersama harusbermanfaat
b. bergotong royong
b. hasil keputusan bersama harus sesuaidan
c. sistem kekerabatan dan kekeluargaan
menghormati hak asasi manusia
d. pengambilan suara terbanyak
c. hasil keputusan bersama harusberdasarkan pada
asas keadilan
d. sesuai dengan kepentingan sekelompokorang
Setiap peserta rapat atau musyawarahmempunyai hak 24. Musyawarah
untuk
mufakat
merupakanbentuk
untuk ….
pengamalan Pancasila, terutamasila ke ….
a. menyampaian pendapat
a. lima
b. menolak kesepakatan
b. empat
c. menghentikan rapat
c. tiga
d. membubarkan acara
d. dua
Musyawarah adalah membahas secarabersama-sama 26. Bila pendapatnya tidak diterima, maka sikappeserta
suatu masalah untukmencapai ….
musyawarah sebaiknya ….
a. musyawarah
a. marah-marah
b. mufakat
b. memaksakan kehendak
c. pungutan suara
c. tidak melanjutkan rapat
d. pertandingan suara
d. menahan diri dan berusaha mencaripendapat lain
yang bisa diterima
Musyawarah bertujuan untuk mencapai ….
28. Musyawarah berasaskan kebersamaan,kekeluargaan,
a. keberhasilan
dan ….
b. mufakat
a. keberagaman
c. keberuntungan
b. kebermanfaatan
d. suara terbanyak
c. gotong royong
d. kerakyatan
Hasil keputusan bersama harus ….
30. Pendapat orang lain harus didengarkan dan….
a. diterima dan diabaikan
a. dibiarkan
b. dicatat dan diumumkan
b. dipertimbangkan
c. dihargai dan diabadikan
c. dipermasalahkan
d. diterima dan dijalankan
d. diperhitungkan
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Mematuhi keputusan yang diambil secara bersama merupakan tanggung jawab ….
2. Apabila keputusan tidak dipatuhi maka tujuan keputusan tidak akan ….
3. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moralkepada ….
4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak disebut ….
5. Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih disebut ….
6. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata ….
7. Keputusan bersama yang hanya digunakan dalam rangka hubungan diplomatis dengan Negaralain adalah ….
8. Musyawarah dilaksanakan untuk memutuskan kepentingan ….
9. Memaksakan kehendak dalam musyawarah harus kita ….
10. Keputusan/kesepakatan yang dilanggar dapat menimbulkan ….
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat?
2. Sebutkan 3 contoh musyawarah di lingkungan masyarakat!
3. Bagaimanakah manfaat dari menyelesaikan masalah melalui musyawarah?
4. Bagaimana cara menerima hasil keputusan bersama?
5. Bilamana suatu keputusan bersama dianggap tidak sah?

Ujian Semester 2
1.

Negara Indonesia adalah negara kesatuanyang berbentuk
republik. Pernyataan termuat dalam UUD 1945 Pasal ….
a. 1 Ayat (2)
b. 1 Ayat (1)
c. 2 Ayat (1)
d. 2 Ayat (2)

2.

3.

Kemerdekaan bangsa Indonesia diraihberkat adanya ….
a. keprihatinan yang tinggi
b. persatuan dan kesatuan
c. dendam kepada penjajah
d. penderitaan bangsa Indonesia

4.

5.

Mampu menghadapi berbagai rintanganberarti ….
a. memiliki ketahanan menuju kemajuan
b. berwibawa dan disegani setiap orang
c. punya rasa kasih sayang yang tulus
d. kecerdasan sangat tinggi

7.

Ketahanan sekolah diciptakan melalui ….
a. persaingan yang ketat
b. kerukunan di sekolah
c. perlombaan antarmurid
d. kerukunan di kampung

9.

Ketahanan nasional tercipta karena kitamemegang teguh
pada kebenaran dan ….
a. kekuasaan
b. keadilan
c. kesatuan
d. kehormatan
11. Berikut ini yang wajib mematuhi tata tertibdi sekolah
adalah ….
a. siswa
b. guru
c. kepala sekolah
d. semua warga sekolah

Bangsa adalah suatu masyarakat dalamsuatu daerah
yang sama dan mereka tundukkepada kedaulatan ….
a. sukunya
b. daerahnya
c. agamanya
d. negaranya

Alasan bangsa Indonesia memilih bentuknegara
kesatuan adalah ….
a. agar rakyatnya mudah diatur
b. agar dikagumi oleh bangsa lain
c. karena tuntutan jiwa Pancasila
d. karena pesan para pendahulu bangsa
6. Sikap rela berkorban demi kepentinganbangsa dan
negara dapat ditunjukkanmelalui tindakan ….
a. merelakan tanahnya untuk perlebarjalan
b. bekerja keras demi kepentingan keluarga
c. membantu tetangga yang sedangtertimpa musibah
d. menjadi anggota kelompok tani
8. Lembaga yang merupakan ketahananmasyarakat di desa
adalah ….
a. LMD
b. LKMD
c. PKK
d. siskamling
10. Kewajiban warga negara yang diatur dalamUUD 1945,
antara lain ….
a. memperoleh pendidikan
b. membela bangsa dan negara
c. berkumpul dan berserikat
d. memperoleh perlindungan
12. Salah satu ciri sekolah yang memilikiketahanan adalah
….
a. mempunyai tempat ibadah
b. mempunyai lapangan olahraga
c. mempunyai koperasi
d. dapat memajukan bangsa
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13. Di bawah ini adalah hal-hal yang ingindicapai seseorang
dalam berorganisasiadalah ….
a. kekayaan
b. kebenaran
c. memajukan anggota
d. tidak mempunyai tujuan
15. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciriorganisasi,
adalah ….
a. identitas yang jelas
b. tujuan yang jelas
c. struktur yang jelas
d. lambang dan bendera yang jelas
17. Istilah lain untuk menyebut pramuka adalah….
a. praja muda karana
b. karang taruna muda
c. remaja muda
d. praja muda
19. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalamorganisasi adalah
….
a. sarana guru
b. minat dan bakat
c. ikut-ikutan teman
d. jumlah pesertanya
21. Organisasi informal yang mewadahiberbagai macam
kreativitas, minat, danbakat remaja adalah ….
a. paguyuban
b. ikatan remaja masjid
c. kelompok kesenian
d. karang taruna
23. Induk organisasi yang menaungi keberadaanPMR adalah
….
a. PMI
b. Apotik
c. Poliklinik
d. rumah sakit
25. Berikut ini jenjang sekolah yang tidakmemiliki OSIS
adalah ….
a. SLTP
b. SMU
c. MAN
d. SD
27. Rancangan undang-undang dapat diajukanoleh ….
a. presiden atau DPR
b. DPR dan gubernur
c. presiden dan gubernur
d. presiden dan menteri
29. Sikap yang perlu dikembangkan dalammusyawarah
adalah ….
a. mau menang sendiri
b. mendengarkan pendapat orang lain
c. mengaku diri lebih hebat
d. memotong pembicaraan orang lain
31. Pilihan yang dipilih dan dilaksanakan atasdasar beberapa
pilihan disebut ….
a. keputusan
b. peraturan
c. program
d. musyawarah
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14. Organisasi siswa intra sekolah (OSIS)beranggotakan ….
a. guru
b. siswa
c. pekerja
d. masyarakat
16. Berikut ini bukan merupakan organisasiyang berada di
lingkungan sekolah, adalah….
a. OSIS
b. PMR
c. Pramuka
d. karang taruna
18. Secara garis besar, organisasi socialdibedakan menjadi
dua kelompok yaitu ….
a. organisasi formal dan informal
b. organisasi umum dan khusus
c. organisasi terdaftar dan tidak terdaftar
d. organisasi agama dan nonagama
20. Organisasi sosial adalah organisasi yangberada di
lingkungan ….
a. sekolah
b. masyarakat
c. Negara
d. internasional
22. Pengalaman organisasi di sekolah adalahbekal utama
siswa jika nanti telah ….
a. dewasa
b. berhasil
c. jadi orang terkenal
d. terjun dalam masyarakat
24. UKS biasanya berada di bawah pimpinanseorang ….
a. bidan
b. dokter
c. perawat
d. kepala sekolah
26. Aturan-aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi
mempunyai sifat antara lain….
a. memaksa
b. menyeluruh
c. memihak
d. menyenangkan
28. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh ….
a. gubernur
b. DPRD provinsi
c. gubernur bersama DPRD provinsi
d. bupati dan gubernur
30. Peraturan di rumah biasanya diputuskanoleh ….
a. anak
b. guru
c. orang tua
d. ketua
32. Sebelum mengambil sebuah keputusan,sebaiknya ….
a. mendapat pengaruh teman
b. mempertimbangkan akibat keputusankita
c. mendengarkan nasihat orang tua
d. mendengarkan saran dari guru
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33. Keputusan yang salah dapat merugikan ….
a. orang tua
b. teman
c. diri sendiri
d. diri sendiri dan orang lain
35. Dalam pemungutan suara, keputusandiambil dari ….
a. suara terbanyak
b. musyawarah mufakat
c. kerja bakti
d. bakti sosial
37. Berikut adalah contoh hasil keputusanbersama ….
a. makan es krim
b. peraturan
c. pengurus kelas
d. tempat tujuan wisata
39. Pemakaian seragam di sekolah selain menanamkan jiwa
persatuan juga menanamkansikap ….
a. keteladanan
b. kesederhanaan
c. kebanggaan
d. keadilan
41. Fungsi hukum atau peraturan adalah …
a. membuat masyarakat jera
b. menciptakan kebenaran dan keadilan
c. membatasi tingkah laku manusia
d. membuat pemerintah berwibawa
43. Dalam musyawarah, keputusan yang dicapaisebaiknya
atas dasar kepentingan ….
a. pribadi
b. umum
c. kelompok
d. sendiri
45. Kegiatan di bawah ini yang tidak perludimusyawarahkan
adalah ….
a. melihat TV
b. ronda malam
c. pemilihan ketua RT
d. perbaikan selokan
47. Untuk menyelesaikan kesulitan dalamkeluarga sebaikya
….
a. diserahkan kepada ayah
b. dimusyawarahkan bersama
c. dimusyawarahkan bapak dan ibu
d. diserahkan kepada orang lain
49. Musyawarah
untuk
mencapai
mufakatharuslah
dilaksanakan dengan akal sehatdan ….
a. hati nurani yang luhur
b. sikap dingin
c. sikap ingin menang sendiri
d. menerima dengan penuh kesadaran
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34. Pihak yang tidak harus mengikuti peraturansekolah ….
a. guru
b. kepala sekolah
c. siswa
d. pedagang pasar
36. Dalam rangka menjaga keamananlingkungan, warga
melakukan ….
a. ronda malam
b. gotong royong
c. kerja bakti
d. bakti sosial
38. Pengambilan keputusan bersama sedapatmungkin
dilakukan secara ….
a. pemungutan suara
b. pemaksaan
c. penunjukan
d. musyawarah
40. Peraturan perundang-undangan yangdibuat DPR
bersama presiden dan memilikikekuatan mengikat
seluruh rakyat Indonesiaadalah ….
a. peraturan
b. undang-undang
c. ketetapan MPR
d. UUD 1945
42. Kesadaran hukum di sekolah dilakukandengan ….
a. menaati tata tertib sekolah
b. membayar BP3 tepat waktu
c. mendengarkan penjelasan guru
d. datang ke sekolah terlambat
44. Warga desa sedang berkumpul di balai desauntuk
melaksanakan rembug desa. Rembugdesa dipimpin oleh
….
a. kepala desa
b. kepala dusun
c. ketua RW
d. ketua RT
46. Sila keempat dari Pancasila dilambangkandengan
gambar ….
a. bintang
b. rantai
c. pohon beringin
d. kepala banteng
48. Dalam musyawarah hendaknya diliputisemangat ….
a. kerja sama
b. guyup rukun
c. gotong royong
d. kekeluargaan
50. Apabila ada teman yang mengajukan usuldalam
musyawarah, sikap kita adalah ….
a. menghormati
b. menertawakan
c. mengacuhkan
d. menyindir
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. NKRI merupakan singkatan dari ….
2. Peran serta warga negara dalam ketahanan negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal … Ayat….
3. Adanya identitas, tujuan, anggota, dan strukur yang jelas merupakan … organisasi.
4. Persatuan olahraga, paguyuban, dan karang taruna adalah contoh dari organisasi ….
5. Organisasi sekolah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan adalah ….
6. Memaksakan kehendak termasuk perbuatan yang ….
7. Dalam musyawarah, yang diutamakan adalah kepentingan ….
8. Jika kita ingin mengutarakan pendapat dalam musyawarah hendaknya dengan sikap….
9. Keputusan MPR yang mengikat ke dalam maupun ke luar disebut ….
10. Suatu negara yang segala sesuatunya didasarkan pada aturan yang berlaku disebut negara ….
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Apa yang akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak bisa menjaga keutuhan NKRI?
2. Mengapa para pahlawan rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia?
3. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-UndangNo 10 Tahun 2004!
4. Bagaimana cara membagi waktu antara berorganisasi dengan belajar?
5. Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengambilan keputusan bersama secara voting?
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