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I. Pembahasan Soal Pilihan Ganda

1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Jawaban : B

2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan otonomi oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai dengan UUD 1945.

Jawaban : A

3. A. UUD 1945, yaitu bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan sumber dari

semua peraturan perundangan dalam negara Republik Indonesia.

B. TAP MPR, yaitu suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh MPR

untuk melaksanakan UUD.

C. Undang-Undang, yaitu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk

melaksanakan UUD atau TAP MPR.

D. PERPU, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan memaksa tanpa harus

melalui DPR.

E. PP, yaitu peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana semestinya.

F. KEPRES, yaitu keputusan presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus untuk

melaksanakan ketentuan UUD, TAP MPR, dalam bidang eksekutif atau peraturan

pemerintah.

G. PERDA, yaitu peraturan yang memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan peraturan

pemerintah.

Jawaban : C

4. Peraturan perundangan yang tidak aspiratif bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat

sehingga peraturan yang dibuat tidak dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Jawaban : C

5. Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar atau hukum dasar.

Jawaban : A

6. Latar belakanglahirnya amandemen UUD 1945 selain tuntutan perkembangan zaman juga

tuntutan reformasi yang menghendaki agar UUD 1945 diubah.

Jawaban : B

7. KOMNAS HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada tanggal 17 Juni

1993, tugasnya mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, dan menjadi media

terlaksananya HAM di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN JAWABAN
PREDIKSI UJIAN AKHIR SEKOLAH SMP/MTs

TAHUN 2008/2009
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
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Jawaban : D

8. Kejahatan Genosida, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama.

Jawaban : D

9. Contoh wujud kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab adalah

mendatangi gedung DPR. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh UU Pasal 28

yanng berbunyi : ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Jawaban : A

10. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah

diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia, disahkan oleh PPKI.

Jawaban : B

11.Sifat-sifat kedaulatan adalah asli, permanen, bulat.

 Permanen artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri

 Asli artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

 Bulat artinya tidak dapat dibagi-bagi, kedaulatan itu merupakaan kekuasaan tertinggi dalam

negara.

Jawaban : D

12. Legislatif adalah badan pembuat undang-undang yaitu DPR beserta presiden.

Jawaban : A

13. Fungsi partai politik sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Republik

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

2. Partisipasi politik warga negaranya.

3. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik mel;alui mekanisme demokrasi

dengan memperhatikan kesetaraan.

4. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Fungsi partai politik sebagai sarana partai politik, yaitu sebagai penghubung antara pihak yang

memerintah (penguasa atau pemerintah) dengan pihak yang diperintah (rakyat)

Jawaban : A

14. Perlindungan konstitusional yaitu perlindungan yang diatur dengan Undang-Undang.

Jawaban : A

15. Demokrasi = pemerintahan yang bersifat demokrasi

Atheis = Tidak mengakui adanya Tuhan

Berilmu = orang yang memiliki ilmu

Jawaban : C

16. Nepotisme adalah sikap mementingkan keluarga sendiri.

Jawaban : B

17. Ideologi negara berasal dari kata idea artinya gagasan, konsep, cita-cita, logos berarti ilmu,

dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide/ ajaran.

Jawaban : D

18. Ideologi terbuka artinya merupakan system pemikiran yang terbuka yang memiliki ciri bahwa
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nilai-nilai dan cita-cita yang akan diwujudkan tidak bisa dipaksakan dari luar, tetapi digali dan

diambil dari moral maupun tata nilai budaya masyarakat itu sendiri.

Jawaban : C

19. Nilai edukatif, yaitu nilai yang mendidik yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang sesuai

dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Jawaban : D

20. Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang

dasar negara Indonesia Merdeka sebab setiap negara yang merdeka harus mempunyai dasar

Negara, maka sebelum merdeka BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara.

Jawaban : A

21. Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan tolok ukur kebenaran dan keadilan adalah pandangan

hidup dan dasar Pancasila. Pandangan hidup mengandung arti bahwa Pancasila sebagai

pandangan hidup, pedoman hidup petunjuk hidup dalam aktivitas hidup sehari-hari dalam

berbagai bidang kehidupan.

Dasar Negara Pancasila :

Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan

UUD1945 yang menyatakan …………… maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan itu dalam

suatu undang-undang dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ……..

Jawaban : B

22.Contoh sikap yang selalu berpegang teguh pada ideologi Pancasila adalah kesejahteraan dan

kemakmuran seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Jawaban : D

23. Pertahanan dan Keamanan :

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Oleh sebab itu,

setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara.

Jawaban : C

24. Pasal 30 ayat (1)

“Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

Jawaban : D

25. Aktif ikut serta dalam usaha mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu perwujudan

upaya bela negara yang dilakukan masyarakat.

Jawaban : D

26.Membela negara dari ancaman musuh baik yang datang dari dalam atau luar merupakan

kewajiban warga negara.

Jawaban : B

27. Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain,

dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat

perlengkapannya atau hubungan hukum antara negara dengan warganya (warganegara).

Jawaban : D
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28.Pengadilan sipil adalah pengadilan yangn berfungsi untuk mengadili rakyat sipil/rakyat biasa.

Jawaban : A

29. PN (Pengadilan Negeri)

Berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya.

30.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menenmukan ada

tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran perkara pidana.

Penyidikan adalah apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan atau

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tahap selanjutnya adalah diadakan penindakan atau

penyidikan oleh penyidik.

Penahanan adalah hasil dari tindak penyidikan apabila terbukti ada unsur-unsur tindak pidana

dan memenuhi syarat untuk ditahan maka orang tersebut dijadikan tersangka.

Penuntutan adalah setelah tahap penyidikan selesai, perkara pelanggaran pidana diserahkan

kepada kejaksaan. Selanjutnya jaksa penuntutan umum melaksanakan tuntutan terhadap

terdakwa diproses di pengadilan.

Pengadilan adalah apabila terbukti melakukan tindak pidana maka keputusannya diputus oleh

hakim ketua.

Jawaban : D

31. Pemerintah absolute adalah pemerintah yang bertindak sewenang-wenang.

Jawaban : B

32. Instrumen Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 adalah

Universal Declaration of Human Right, terdiri dari 30 pasal. Dokumen HAM ini mengakui

adanya hak asasi manusia dan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat dan negara.

Jawaban : B

33. Apartheid adalah diskriminasi warna kulit atau membedakan warna kulit antara kulit putih dan

kulit hitam dan pernah terjadi di Afrika Selatan.

Jawaban : C

34. Mahkamah Internasional yaitu badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan

bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Jawaban : A

35. Advocat adalah seseorang yang berprofesi sebagai memberikan bantuan hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan kepada tersangka atau terdakwa.

Jawaban : B

36.Saksi adalah seseorang yang diminta keterangannya karena ia mengetahui, mendengar, dan

melihat adanya suatu tindakan pidana.

Jawaban : C

37. Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Jawaban : A

38. Sesuai dengan asas pree sumption of innocence, maka seseorang tertuduh masih dianggap tidak

bersalah sebelum mendapat putusan hakim.

Asas pree sumption of innocence adalah asas praduga tak bersalah.

Jawaban : D

39. Penasihat hukum dapat berperan sebagai juru bicara saat terdakwa diminta keterangan oleh
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penyidik apabila tugas penasihat hokum bukan dalam proses pemeriksaan.

Jawaban : D

40. Mendukung kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti main hakim sendiri, bertindak

sewenang-wenang, tidak mematuhi peraturan bukan termasuk sikap positif terhadap

perlindungan hukum bagi warganegara.

Jawaban : D

II. Pembahasan Soal Uraian

41. Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan adalah Presiden dan DPR.

Hal ini sesuai dengan isi pasal 5 (1) UUD 1945 : “Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang .” Kemudian pasal 20 (1) UUD 1945 :”DPR memegang kekuasaan mundang-

undang.” Pasal 21 (1) UUD 1945 : “Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-

undang.”

42. Konstitusi yang pernah berlaku di negar kita :

 Periode I

UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

 Periode II

Konstitusi RIS UUD 1949 berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950

 Periode III

UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1959 berlaku 16 Agustus 1950 sampai dengan 5

Juli 1959

 Periode IV

UUD 11945 berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang (hasil amandemen).

43. Negara adalah sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang

mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan

yang berdaulat.

44. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara :

 Adanya rakyat

 Adanya wilayah

 Adanya pemerintahan

 Adanyapengakuan dari negara lain

45. Lembaga peradilan di Indonesia :

 Peradilan Umum

 Peradilan Agama

 Peradilan Tata Usaha Negara

 Peradilan Militer




