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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 

 

MATA UJI :  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

SATUAN PENDIDIKAN :  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN :  SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN 

HARI/TANGGAL :  SENIN/18 MARET 2013 

WAKTU :  09.15-10.45 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan berganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban dan bagian II (dua) berupa uraian  

4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan, handphone,  atau alat bantu  lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  

 

 

I. PILIHAN GANDA 

1. Hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan denda dalam ketentuan hukum pidana 

disebut…. 

a.   Pelanggaran 

b.   Kriminalitas 

c.   Penyimpangan 

d.   Penyelewengan 

e.   kejahatan 

 

2. Berdasarkan fakta sejarah, arti dari negara dapat terbentuk karena fusi adalah …. 

a.   Suatu wilayah tak bertuan diduduki dan dikuasai 

b.   Negara-negara kecil dengan perjanjian saling melebur menjadi negara baru 

c.   Suatu wilayah diserahkan kepada negara lain karena persetujuan 

d.   Munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah 

e.   Suatu negara memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya 
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3. Keterkaitan antara konstitusi dengan dasar negara adalah…. 

a.   Konstitusi merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara 

b.   Konstitusi dalam arti luas adalah dasar negara 

c.   Dasar negara adalah bagian konstitusi 

d.   Dasar negara dijiwai nilai-nilai konstitusi 

e.   Dasar negara bersumber dari muatan materi dalam konstitusi 

 

4. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh/sebagian kelompok bangsa maupun agama disebut…. 

a.   Kejahatan terhadap kemanusiaan 

b.   Kejahatan perang 

c.   Kejahatan genosida 

d.   Agresi 

e.   Pembantaian 

 

5. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku 

politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui…. 

a.   Menetapkan dan membuat jadwal guru piket 

b.   Menangani rekan yang kesiangan oleh kakak tingkat 

c.   Tidak peduli dengan wawasan wiyatamandala 

d.   Janji siswa hanya diucapkan ketika upacara bendera tanpa harus ditindak lanjuti 

e.   Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah 

 

6. Asas persamaan kedudukan warga negara diwujudkan salah satunya dalam aspek sosial, 

yaitu .... 

a.   Untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

b.   Diakui sebagai pribadi di hadapan hukum 

c.   Untuk menduduki jabatan-jabatan publik 

d.   Perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah 

e.   Untuk memperoleh komunikasi dan informasi 

 

7. Pengertian mengenai ilmu yang mempelajari negara, tujuan dan pembentukan  

pembagian kekuasaan, adalah …. 

a.   Pengertian politik 

b.   Makna budaya 

c.   Pengertian budaya politik 

d.    Budaya politik Batak 

e.   Budaya politik Minangkabau 

 

8. Kegiatan sukarela dari masyarakat melalui proses pemilihan penguasa, secara langsung 

atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum, ini adalah termasuk 

ke dalam…. 

a.   Pelaksanaan sistem politik di Indonesia 

b.   Karakteristik sistem politik negara liberal dan komunis 

c.   Karakteristik masyarakat politik 

d.   Perilaku politik yang sesuai aturan 

e.   Peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik  
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9. Yang tidak termasuk subjek hukum internasional adalah …. 

a.   Organisasi internasional 

b.   Tahta suci 

c.   Palang Merah Internasional 

d.   Negara 

e.   Zona perang 

 

10. Berikut ini yang bukan merupakan asas pemerintahan di Indonesia adalah asas....  

a.   Kepastian hukum 

b.   Kepentingan umum 

c.   Manfaat 

d.   Akuntabilitas 

e.   Keterbukaan 

 

11. Dampak nyata dari era keterbukaan bagi suatu bangsa adalah…. 

a.    Meningkatnya investasi asing 

b.   Masuknya budaya asing 

c.   Berkembangnya kekuatan politik masyarakat 

d.   Indonesia menjadi jembatan para imigran yang ingin ke Australia 

e.   Kaburnya batas-batas negara 

 

12. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah …. 

a.   Menerapkan prinsip sama rasa sama rata 

b.   Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat 

c.   Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan penguasa 

d.   Pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial 

e.   Pemerintah yang berkeTuhanan 

 

13. Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional adalah.... 

a.   Negara-negara yang sudah cakap dalam hukum internasional 

b.   Negara-negara yang tergabung dalam anggota PBB 

c.   Pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional 

d.   Negara-negara medeka 

e.   Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian 

 

14. Agar hukum internasional dapat dipatuhi oleh semua bangsa dan negara, sikap mental  

          utama yang harus ditanamkan pemimpin setiap negara adalah.... 

a.   Sportifitas 

b.   Tanggungjawab 

c.   Peduli 

d.   Terbuka 

e.   Komitmen 

 

15. Pernyataan di bawah ini bukan merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila.... 

a.   Dasar  negara Republik 

b.   Falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia 

c.   Pandangan hidup bangsa Indonesia 

d.   Jiwa bangsa Indonesia 

e.   Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya 
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16. Sidang yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar  negara dipimpin oleh .... 

a. Ketua Konstituante, Wilopo 

b. Ketua MPR, Idham Cholid 

c. Ketua BPUPKI, Rajiman Widiodiningrat 

d. Ketua PPKI, Ir. Soekarno 

e. Ketua MPRS, Jendral Nasution 

 

17. Di bawah ini, yang merupakan ciri ideologi terbuka adalah .... 

a. Berlaku untuk semua aspek kehidupan 

b. Merupakan kerangka gagasan yang baku dan mati 

c. Nilai-nilainya dipaksakan dari luar 

d. Isinya tidak langsung operasional 

e. Keterbukaan isinya mutlak 

 

18. Pancasila sebagai ideologi terbuka pada satu pihak mengharuskan kita untuk 

mempertajam nilai-nilai Pancasila yang bersifat abadi. Pada lain pihak kita didorong 

untuk mengembangkan secara kreatif sesuai.... 

a. Masalah politik 

b. Masalah ekonomi 

c. Masalah Pertahan dan Keamanan 

d. Masalah kebudayaan 

e. Kebutuhan Zaman 

 

19. Perwujudan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam pengembangan bidang 

ekonomi  diwujudkan dengan cara .... 

a. Menciptakan derajat kemanusiaan 

b. Memegang teguh cita-cita moral 

c. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan 

d. Memberdayakan para politisi 

e. Meningkatkan patriotisme rakyat 

 

20. Nilai yang terkandung dalam Pancasila tersusun secara... 

a. Bulat 

b. Utuh dan menyeluruh 

c. Sitematis 

d. Hierarki piramidal 

e. Terperinci 

 

21. Contoh pengamalan nilai sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 

adalah.... 

a. Memberikan sumbangan dalam membangun pos kamling 

b. Kurang tanggap terhadap penderitaan orang lain 

c. Siswa mempelajari dan memahami bangsanya 

d. Mengenal panti jompo dan panti asuhan 

e. Masyarakat berkumpul dalam suatu pertemuan 

 

22. Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab di 

lingkunga sekolah.... 

a. Sholat dhuhur tepat waktu 

b. Bersama dengan teman membersihkan kelas 

c. Musyawarah dalam pemilihan ketua kelas 

d. Menghargai karya teman 

e. Membantu siswa yang kuran mampu 
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23. Salah satu kekurangan pada masa pemerintahan Orde Baru adalah.... 

a. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia signifikan 

b. Suksesnya program transmigrasi 

c. Suksesnya program Keluarga Berencana 

d. Kebebasan Pers tidak ada 

e. Sukses memerangi buta huruf 

 

24. Dalam sistem presidensial kedudukan Presiden adalah sebagai .... 

a. Kepala negara dan kepala pemerintahan 

b. Kepala negara dan ketua parlemen 

c. Kepala pemerintahan 

d. Pemegang kekuasaan tertinggi negara 

e. Penjelmaan kedaulatan rakyat 

 

25. Pemerintahan negara yang dikuasai oleh sekelompok bangsawan disebut .... 

a. Tirani 

b. Republik 

c. Monarkhi 

d. Oligarkhi 

e. Aristokrasi 

 

26. Dalam sistem kabinet Presidental, Presiden mempunyai kedudukan yang kuat, karena 

Presiden sebagai .... 

a. Perdana Menteri 

b. Mandataris MPR 

c. Kepala Pemerintahan 

d. Lambang kebesaran 

e. Kepala Negara 

 

27. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu.... 

a. Demokratis dan konstitusional 

b. Parlementer dan ekstra parlementer 

c. Pasisme dan liberalisme 

d. Sosialisme dan komunisme 

e. Sosialisme dan liberalisme 

 

28. Ciri pemerintahan dengan sistem Presidensial adalah .... 

a. Presiden betanggungjawab kepada DPR 

b. Menteri-menteri diangkat oleh parlemen 

c. Menteri-menteri bertanggung jawab Kepada Presiden 

d. Presiden bertanggungjawab kepada MPR 

e. Presiden dipilih langsung oleh wakil rakyat 

 

29. Kerajaan Brunai Darusalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan.... 

a. Persekutuan 

b. Persemakmuran 

c. Rpublik 

d.  Kerajaan 

e. Sultan yang menjabat kepala negara dan kepala pemerintahan 
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30. Berikut ini beberapa contoh negara baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan 

negara lain... 

a. India, Singapura  dan Malayasia 

b. Pilipina dan Malayasia 

c. Kamboja dan India 

d. Agentina dan Kuba 

e. Australia dan Indonesia 

 

31. Yang bukan termasuk pers dalam arti sempit ... 

a. Koran 

b. Majalah 

c. Televisi 

d. Pamplet 

e Tabloid 

 

32. Sistem pers yang diposisikan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi  massa .... 

a. Fasisme 

b. Otoritarian  

c. Komunis 

d. Social Responsibility 

e libertarian 

 

33. Negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial adalah.... 

a. India 

b. Brunai Darulsalam 

c. Malaysia 

d.  Thailand 

e. Amerika Serikat 

 

34. Sistem  pers social responsibility atau tanggungjawab sosial, ditandai dengan hal .... 

a. Tidak ada kewajiban memberitakan segala hal 

b. Media mempunyai kewajiban tertentu pada masyarakat 

c. Media massa harus tunduk pada penguasa 

d. Masyarakat behak melakukan sensor dan tindakan hukum 

e Publikasi bebas dari sensor 

 

35. Siaran pendidikan melalui radio dapat berguna untuk menunjang ... 

a. Sekolah terbuka 

b Pemberantasan buta huruf 

c. Pengajaran ketrampilan 

d. Pelatihan memasak 

e Pengenalan bentuk huruf 

 

36. Globalisasi bentuk  penjajahan modern dengan dalih meringankan ekonomi dunia 

disponsori oleh .... 

a. Inggris 

b Jepang 

c. Cina 

d. USA 

e Australia 
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37. Dalam perjalanannya, peran pers Indonesia pada masa Orde Lama sebagai.... 

a. Alat bagi penguasa 

b Alat kontrol masyarakat 

c. Penyambung lidah rakyat 

d. Penampung aspirasi rakyat 

e Alat bagi kepentingan rakyat 

 

38. Standar profesionalitas dalam jurnalistik adalah .... 

a. Mengabdi untuk kepentingan bangsa 

b. Tidak memutarbalikan fakta, tidak memfitnah 

c. Beriman dan bertaqwa 

d. Memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa 

e Pers tidak menjadi alat propaganda 

 

39. Salah satu dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial adalah …… 

a. Terwujudnya supermasi hukum perdagangan  

b Meningkatnya kesempatan kerja 

c. Peningkatan devisa negara 

d. Lebih mementingkan individualisme 

e Munculnya kebebasan yang tidak bertanggung jawab 

 

40. Berita yang menyentuh perasaan insani, menimbulkan perasaan insani, menimbulkan   

perasaan iba, terharu gembira, prihatin , termasuk berita sebagai 

a. Interpretasi 

b. sensasi 

c. Minat insani 

d. Fakta Objektif 

e Rekaman 

 

41. Bentuk  penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non 

tarif, termasuk globalisasi .... 

a. perdagangan 

b pembiayaan 

c. Tenaga kerja 

d. produksi 

e Jaringan informasi 

 

42. Pers yang sesungguhnya adalah.... 

a. Wartawan yang profesional 

b. Orientasi bisnis semata 

c. Iklan yang menyesatkan  

d. Suguhan informasi yang provokatif 

e Tidak mengindahkan norma dan etika komunikasi 

 

43. Pengaruh globalisasi  ekonomi yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia  

a. Pola hidup  yang individualis 

b kegotongroyongan 

c. kebersamaan 

d. Persatuan dan kesatuan 

e Musyawarah dalam mencapai mufakat 
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44. Menjadikannya batas-batas menjadi semakin kabur sebuah fenomena dari dampak 

globalisasi, disebut .... 

a. Nasionalisasi 

b Imperialisme 

c. Kapitalisme 

d. Global warning 

e Internasionalisasi 

 

45. Pengaruh globalisasi yang paling menonjol antara lain adalah ....  

a. Lunturnya pengaruh bangsa dan negara 

b Semakin dihargainya hak asasi manusia 

c. Meningkatnya partisipasi politik 

d. Tumbuh suburnya KKN 

e Semakin kuatnya peran DPR 

 

 

II. URAIAN 

 

46. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai nilai! 

47. Tuliskan pengertian dari arti pemerintah secara sempit! 

48. Apakah yang dimaksud dengan pers? 

49. Tuliskan manfaat pers sebagai sarana hiburan dalam kehidupan sehari-hari! 

50. Jelaskan dampak dari pasar bebas Asia Fasifik! 

 


