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1. Perhatikan data pernyataan berikut! 
1) Dr. Soepomo 
2) Moh yamin 
3) Moh Hatta 
4) Ir. Soekarno 
5) A. A Maramis 
Sebelum pancasila sebagai dasar negara ,ada beberapa rumusan dasar negara yang diajukan . 
Adapun tokoh yang mengusulkan gagasan mengenai dasar negara ditunjukan .... 
A. 1), 2) dan 4) 
B. 1), 2) dan 3) 
C. 2), 3) dan 4) 
D. 3), 4) dan 5) 

 
2. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai 

(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI). BPUPKI 
beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa yang diangkat sebagai  ketua adalah 
.... 
A. Panji suroso 
B. Ice Bangashe 
C. K.R.T.Widyodiningrat 
D. Ir Sukarno 

 
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mampu memberikan contoh perilaku positif terhadap 

Pancasila di dalam kehidupan berkeluarga yaitu …. 
A. seorang anak harus menurut perintah orang tua meskipun salah 
B. menjaga keamanan dan ketertiban keluarga 
C. seorang kakak harus memenuhi kebutuhan adiknya 
D. ayah dan ibu harus memenuhi permintaan anaknya 

 
4. Perhatikan  pernyataan berikut! 

1) Tidak bersifat utopis haa ide ide belaka jauh dari kehidupan nyata. 
2) Bukan merupakan suatu doktrin belaka ang bersifat tertutup. 
3) Bukan merupakan ideologi yang menekankan pada segi prakmatis  saja tanpa adanya aspek 

idealisme. 
4) Bukan merupakan ideologi yang menekankan pada segi praktis saja dan realaistis. 
5) Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan semua warga masyarakatPerhatikan  

pernyataan berikut,  
Pernyataan di atas  merupakan ciri ciri  Pancasila sebagai Ideologi  bersifat terbuka dengan 
senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan serta pemikiran baru tentang 
ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati diri,  dan cenderung bersifat dogmatis sempit adalah 
.... 
A. 1), 2)  dan 3) 
B. 1), 2)  dan 4) 
C. 2), 3)  dan 4) 
D. 3) ,4)  dan 5) 

 
 
 
 



5. Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi serikat (federasi)pada masa berlakunya Konstitusi RIS 
merupakan .... 
A. Penyimpangan terhadap cita-cita proklamasi 
B. Keinginan para pejuang dan pemimpin  bangsa 
C. Keinginan seluruh bangsa Indonesia  
D. Penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku 

 
6. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memper kaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara disebut pengertian.... 
A. Nepotisme 
B. Kolusi 
C. Korupsi 
D. Tindak pidana luar biasa 

 
7. Dekrit Presiden merupakan sumber hukum yang berlaku  di Indonesia karena .... 

A. Berada pada situasi darurat negara 
B. Berlakunya kembali UUD 1945 
C. Karena dikeluarkan oleh presiden 
D. Karena tidak berjalannya badan konstituante 

 
8. Perilaku positif  terhadap Pancasila didalam keluarga dapat ditunjukan  dengan sikap …. 

A. saling mencintai sesama anggota keluarga 
B. menyimpan buku-buku yang menjelaskan tentang Pancasila 
C. menghormati anggota keluarga yang lebih tua 
D. jarang pergi agar bisa berkumpul dengan keluarga 

 
9. Ancaman yang dapat  menghancurkan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa antara lain  .... 

A. membuang sampah tidak pada tempatnya 
B. tidak mau ikut kerja bakti 
C. ikut-ikutan teman tawuran dengan sekolah lain 
D. ikut upacara tapi tidak tertib 

 
10. Keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. 

Kemajemukan yang terjadi   pada masyarakat Indonesia terjadi karena secara geografis letak 
Indonesia sangat strategis berada diantara dua samudera pasifik dan Indonesia serta dua benua 
Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan banyaknya bangsa asing datang ke Indonesia yang 
mengakibatkan adanya keberagaman....  
A. Ras, agama, dan bahasa 
B. Suku bangsa yang multikutural 
C. Adat istiadat dan nilai nilai luhur nenek moyang 
D. Kelas sosial yang ada di masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Data pernyataan berikut! 
1) Makar.  
2) Spionase. 
3) Radikalisme. 
4) Disintegrasi.  
5) Sabotase. 
Ancaman  yang berbahaya  dan mengganggu kedaulatan negara gerakan yang berusaha 
menghancurkan dari NKRI disebut .... 
A. 1), 2) dan 3) 
B. 2), 3) dan 4) 
C. 1), 3) dan 5) 
D. 3), 4) dan 5) 

 
12. Hambatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah .... 

A. mengebangkan potensi diri yang baik 
B. memajukan golongan sendiri untuk berprestasi 
C. sikap fanatisme yang berlebihan  
D. meningkatkan kegiatan kerja kelompok sendiri  

 
13. Perhatikan pernyataan  berikut ini! 
     Negara Indonesia merdeka berkat perjuangan berbagai kelompok agama. 
     Tindak kekerasan terhadap agama lain mencederai persatuan dan kesatuan bangsa. 
     Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan tindak kekerasan terhadap agama lain. 
     Tidak memaksakan satu agama kepada agama lain. 
     Tempat ibadah merupakan tempat suci yang dibangun dengan biaya besar. 
     Saling menghargahi dan bekerja sama antar pemeluk agama. 
     Pengeboman tempat ibadah oleh kelompok radikal bertentangan dengan nilai  Ketuhanan Yang            
     Maha Esa karena .... 

A. 1), 2)  dan 3) 
B. 1), 2)  dan 4) 
C. 2), 3)  dan 5) 
D. 2), 3)  dan 6) 

 
14. Dalam kehidupan keluarga kita harus saling menghormati satu sama lainnya seperti kepada orang                

tua, kakak atau adik mau punter hadap pembantu rumah tangga kita. Terhadap pembantu kita 
tidak boleh berbuat semena-mena sebab mereka juga makhluk Tuhan yang sama dengan kita. 
Perbuatan tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila…. 
A. Ketuhanan yang MahaEsa 
B. Kemanusiaan yang adildanberadap 
C. Persatuan Indonesia 
D. Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia 

 
15. Pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau     

perampasan kebijakan pemerintah disebut konflik .... 
A. sosial 
B. antar ras 
C. antar golongan 
D. politik 

 
 
 



16. Arti penting adanya kesepakatan perubahan isi pertama Piagam Jakarta sebelum disahkan     
menjadi bagian dari sila Pancasila yaitu.... 
A. A. mengedepankan kepentingan pribadi sangat          penting daripada mendahulukan 

kepentingan umum 
B. golongan mayoritas senantiasa mengalah kepada golongan minoritas untuk kebaikan 

bersama 
C. setiap orang harus bersikap baik kepada penganut agama demi menjaga kehormatan 

bersama 
D. D. sikap toleransi dalam kehidupan bernegara dikedepankan untuk mewujudkan persatuan 

dan kesatuan  
 
17. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

(1) mengesahkan UUD 1945 
(2)memberi mandat kepada Ir. Soekarno untuk membacakan teks Proklamasi 
(3)memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden 
(4)membentuk Komite negara Indonesia Pusat 

       Dari pernyataan diatas yang merupakan hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah.... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 

 
18. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

(1) tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara 
(2) ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 
(3) bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat 
(4)dasar negara, yaitu Pancasila 

       Pernyataan di atas adalah makna alinea pembukaan UUD 1945 terutama alinea.... 
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 

 
19. Rela berkorban demi bangsa dan Negara merupakan salah satu nilai semangat dan komitmen            

pendiri negara dalam merumuskan dan dasar negara Pancasila. Untuk meneladani sikap pendiri 
negara , peserta didik dapat melakukannya dengan cara.... 
A. bersekolah diluar negeri sejak kecil sampai tingkat perguruan tinggi 
B. memberi bantuan sosial kepada anak-anak yang tidak sekolah 
C. belajar yang tekun sampai tercapai cita-cita 
D. belajar terus menerus tanpa mengenal lelah demi masa depan 

 
20. Sidang kedua BPUPKI dipenuhi adu argumentasi dari setiap anggota sidang. Walaupun begitu, 

setiap anggota kelompok mampu meredam emosi sehingga agenda utama bisa tercapai. Hal 
tersebut dibuktikan dengan.... 
A. pernyataan Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945  
B. pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta selaku presiden dan wakil presiden pertama      

Indonesia 
C. keberhasilan bangsa Indonesia merumuskan dan mengesahkan hukum dasar bagi Indonesia   

merdeka 
D. kesuksesan bangsa Indonesia dalam memperluas wilayah tanah air sampai ke tanah Melayu 

dan Papua  



21. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ditunjukkan oleh pernyataan.... 
A. Kepala adat mengasingkan warganya karena mencuri 
B. eorang pencuri kakap dijatuhi hukuman percobaan percobaan selama 1 bulan 15 hari 
C. seorang peserta didik dijauhi teman-temannya karena suka berbicara kotor 
D. seorang penduduk mengurung diri di kamar karena malu telah melakukan penipuan 

 
22. Sebagai warga masyarakat, Pak Darman menaati peraturan masyarakat. Suatu saat Pak Darman      

mendapat tugas ronda di kampung . Ia bersama kelompoknya berkeliling kampung untuk menjaga 
keamanan. Peran norma berdasarkan peristiwa tersebut sebagai.... 
A. pengatur sikap manusia 
B. pengontrol tidakan manusia 
C. petunjuk arah dalam bersikap 
D. pelindung bagi pelaku menyimpang 

 
23. Terjadinya kasus main hakim sendiri, seperti pemukulan beramai-ramai oleh massa terhadap 

seseorang yang melakukan tindakan kejahatan menunjukkan.... 
A. masyarakat belum mempercayai hukum 
B. masyarakat belum percaya kepada penegak hukum 
C. belum tegaknya supremasi hukum 
D. masyarakat tidak memiliki perikemanusiaan 

 
24. Rani berjalan tergesa-gesa di lorong depan pertokoan mall menuju bioskop di lantai tiga. Tiba-tiba 

Rani melihat anak balita menangis kebingungan yang ternyata kehilangan ibunya saat ditinggal 
belanja. Rani merasa kasihan. Akhirnya, Rani menemani anak itu menuju bagian informasi dan 
menunda tujuan awalnya menonton film di bioskop. Sikap Rani merupakan contoh perilaku sesuai 
norma.... 
A. Agama 
B. Hukum 
C. Kesusilaan 
D. Kesopanan 

 
25. Dito mendapat tugas dari gurunya mencari sebuah artikel di surat kabar bertema peraturan. Pada 

hari disepakatinya pengumpulan tugas, Dito lupa membawa tugasnya. Pak guru menyuruh Dito 
mengumpulkan tugas minggu depan dengan tugas tambahan membuat kliping sebagai hukuman. 
Tugas tambahan yang diberikan oleh Pak Guru tersebut mencerminkan salah satu ciri norma 
yaitu.... 
A. merupakan kesepakatan bersama 
B. tertulis dan tidak tertulis 
C. bersifat dinamis 
D. memiliki sanksi 

 
 


