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I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf A, B, C atau D sebagai jawaban yang benar !

1. Kewarganegaraan daerah otonomi untuk mengatur dsan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat disebut….

A. luas daerah C.pemerintah daerah

B. otonomi daerah D. potensi daerah

2. UUD No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ….

A. pemerintah daerah

B. pemerintah otonomi

C. pemerintahan otonomi

D. pemerintah daerah

3. Tata urutan perundang-undangan di negara Republik Indonesia adalah ….

A. Tap MPR, UUD 1945, PERPU, UU, PP, KEPRES, PERDA

B. UUD 1945, UU, Tap MPR, KEPRES, PERPU, PERDA

C. UUD1945, Tap MPR, UU, PERPU, PP, KEPRES, PERDA

D. UUD 1945, KEPRES, PERDA, PP, PERPU, UU, Tap MPR

4. Pernyataan berikut yang menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap peraturan perundangan

yang tidak aspiratif adalah ….

A. melakukan terror terhadap aparatur anggota DPR

B. membentuk DPR tandingan untuk menyaingi DPR

C. tidak mematuhi peraturan perundangan tersebut

D. menyampaikan hasil kajian atas peraturan perundangan kepada DPR

5. Hukum dasar suatu negara disebut ….

A. konstitusi C. yuris prudensi

B. abritasi D. traktat

6. Latar belakang lahirnya amandemen UUD 1945 adalah ….

A. tuntutan dari penguasa

B. tuntutan perkembangan zaman

C. tuntutan kedua partai politik

D. tuntutan sekelompok orang

7. Lembaga resmi yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia

di Indonesia adalah ….

A. Polri C. Pengadilan

B. MPR dan DPR D. Komnas HAM

8. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh

atau sebagai kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama termasuk sebagai ….

PREDIKSI UJIAN AKHIR NASIONAL SMP/MTs
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN PELAJARAN 2008/2009
WAKTU : 120 MENIT
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A. kejahatan kemanusiaan

B. kejahatan HAM berat

C. kejahatan apartheid

D. kejahatan genosida

9. Berikut ini merupakan contoh wujud kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung

jawab adalah ….

A. mendatangi gedumg DPR

B. berteriak-teriak di jalan

C. duduk di atap mobil pawai

D. berdemo sambil membakar mobil

10. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal …

A. 17 Agustus 1945 C. 22 Agustus 1945

B. 18 Agustus 1945 D. 22 Juni 1945

11. Yang bukan sifat-sifat dasar kedaulatan adalah sebagai berikut ….

A. asli C. bulat

B. permanent D. tinggi

12. Kekuasaan lembaga dalam negara untuk membuat dan menetapkan undang-undang disebut

kekuasaan …

A. legislatif C. federatif

B. eksekutif D. yudikatif

13. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah (penguasa atau

pemerintah) dengan pihak yang diperintah (rakyat), hal ini merupakan fungsi partai politik

sebagai ….

A. sarana partai politik

B. sosialisasi politik

C. pembuatan kebijakan

D. rekrutmen politik

14. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis …

A. adanya perlindungan konstitusional

B. adanya pemilihan umum yang bebas

C. adanya badan kehakiman yang tidak memihak

D. adanya pembatasan penyampaian pendapat

15. Yang bukan kriteria pemimpin yang baik adalah sebagai berikut ….

A. terampil, beriman, dan berilmu

B. demokratis, atheis, dan berilmu

C. beriman, bermoral, dan demokratis

D. demokratis, berilmu, dan terampil

16. Tindakan memilih kerabat sendiri, teman atau sahabat untuk memegang jabatan tertentu atau

kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara dan teman dalam jabatan, perusahaan atas

pemerintahan dengan mengabaikan profesionalitas atau kemampuan orang tersebut disebutnya

….

A. korupsi C. kolusi

B. nepotisme D. efisiensi

17. Seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberi arah dan tujuan yang ingin
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dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara

disebut ….

A. dasar negara C. asas negara

B. kepercayaan D. ideologi negara

18.Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman

tanpa mengubah nilai dasarnya disebut ideologi ..…

A. bangsa C. terbuka

B. negara D. nasional

19. Melaui media massa nilai-nilai luhur Pancasila dapat dipertahankan apabila ….

A. menyajikan siaran-siaran langsung

B. selalu menampilkan berita-berita aktual

C. memiliki dasar dan prinsip yang jelas dalam setiap penayangannya

D. memiliki dasar nilai dan nilai edukatif yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia

dalam programnya

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

A. dasar negara Indonesia merdeka

B. bentuk Indonesia merdeka

C. rancangan batang tubuh UUD

D. konstitusi Indonesia merdeka

21. Bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan tolak ukur kebenaran dan keadilan adalah ….

A. hak dan kewajiban

B. pandangan hidup dan dasar Pancasila

C. keadilan yang berdasarkan kebenaran

D. keadilan yang bersumber kodrat alam

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

A. bangga memakai produk luar negeri

B. menyelesaikan masalah dengan cara represif

C. menyalahkan wewenang

D. kesejahteraan dan kemakmuran

23. Untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari pihak luar maupun dari kelompok tertentu

dari dalam negara harus melaksanakan fungsi …

A. keadilan

B. penertiban

C. pertahanan keamanan

D. kesejahteraan dan kemakmuran

24. Setiap warganegara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hal tersebut

merupakan landasan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 pasal …. ayat …

A. 27 (1) C. 27 (3)

B. 27 (2) D 30 (1)

25. Salah satu perwujudan upaya bela negara yang dilakukan masyarakat adalah ….

A. ikut serta menikmati hasil pembangunan

B. ikut serta memiliki hasil pembangunan dalam pemanfaatannya

C. menjadi warganegara yang baik dengan melaksanakan haknya

D. aktif ikut serta dalam usaha dalam mencapai tujuan pembangunan
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26.Membela negara dari ancaman musuh baik yang datang dari dalam atau luar merupakan ….

A. hak warganegara

B. kewajiban warganegara

C. kebebasan warganegara

D. kesadaran warganegara

27. Menurut isinya hukum dapat di bagi dalam ….

A. tertulis dan tidak tertulis

B. material dan formal

C. objektif dan subjektif

D. privat dan publik

28. Lembaga yang mengadili orang-orang sipil/masyarakat yang bermasalah dengan hukum adalah

….

A. pengadilan sipil C. pengadilan umum

B. pengadilan militer D. pengadilan tinggi

29. Susunan lembaga peradilan umum di Indonesia adalah ….

A. pengadilan negeri, Mahkamah Agung, pengadilan tinggi

B. MA, PN, PT

C. PN, PT, MA

D. PT, MA, Pengadilan Agama

30. Proses pemeriksaan perkara pidana yang benar adalah ….

A. pengadilan, penuntutan, penahanan, penyidikan, penyelidikan

B. penuntutan, penahanan, penyidikan, penyelidikan, pengadilan

C. penahanan, pengadilan, penuntutan, penyidikan, penyelidikan

D. penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pengadilan

31. Pada awal kelahiran HAM merupakan perjuangan untuk ….

A. melawan pemerintah absolut

B. memperoleh kebebasan menyatakan pendapat

C. memperoleh kebebasan dalam beragama

D. memperoleh kebebasandari kemelaratan

32. Instrumen hak asasi menusia yang dikeluarkan oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 adalah ….

A. Declaration of Independence

B. Universal Declaration of Human Rights

C. Declaration des Droit de I’hommes et du citoyen

d. The four Freedom

33. Politik yang membedakan warna kulit di Afrika Selatan …..

A. kejahatan internasional

B. genosida

C. apartheid

D. crime of war

34. Mahkamah yang dibentuk untuk mengadili tindak kejahatan Internasional adalah ….

A. Mahkamah Internasional

B. Mahkamah Militer Indonesia

C. Mahkamah Tinggi

D. Mahkamah Pidana Internasional
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35. Seseorang yang berprofesi memberikan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada

tersangka atau terdakwa adalah …..

A. pengacara C. LBH

B. advocat D. Klien

36. Seseorang yang diminta keterangannya karena ia mengetahui mendengar dan melihat adanya

suatu tindakan pidana disebut …..

A. tersangka C. saksi

B. terdakwa D. pembela

37. Seseorang karena perbuatannya atau keberadaannya berdasarkan bukti permulaan takut diduga

sebagai pelaku tindak pidana disebut ….

A. tersangka C. terdakwa

B. terpidana D. saksi

38. Sesuai dengan asas pree sumptions of innocence, maka seseorang tertuduh ….

A. dapat dikatakan bersalah karena telah berbuat

B. tidak dapat dinyatakan salah meskipun telah melakukan tindak pidana

C. tetap seperti orang-orang biasa meskipun telah melakukan tindak pidana

D. seseorang masih dianggap tidak bersalah sebelum mendapat putusan hakim

39. Di bawah ini, yang bukan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan ….

A. penasehat hukum dapat berperan sebagai konsultan hukum bagi tersangka

B. penasehat hukum dapat berperan sebagai mediator atau perantara di bidang hukum dalam

proses pemeriksaan

C. penasehat hukum berperan sebagai pendamping bagi tersangka atau tertuduh, ketika

dimulainya proses pemeriksaan

D. penasehat hukum dapat berperan sebagai juru bicara saat terdakwa diminta keterangan oleh

penyidik

40. Yang bukan sikap positif terhadap perlindungan hukum bagi warganegara dapat diwujudkan

melalui hal-hal berikut ini …..

A. mendukung terselenggaranya ketertiban dan kedisiplinan di sekolah

B. mendukung terselenggaranya kegiatan sistem keamanan lingkungan

C. membantu menciptakan situasi yang tertib dan aman

D. mendukung kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

41. Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan!

42. Tulislah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

43. Jelaskan tentang pengertian negara!

44. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara!

45. Sebutkan 4 lembaga pendidikan di Indonesia!




