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A.  Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban 

yang benar.

1. Saling menghormati perbedaan mengakibatkan . . . .

a. permusuhan 

b. pertengkaran

c. kerukunan

d. kebencian

2. Apakah nama hari besar agama Islam?

a. Nyepi c. Galungan 

b. Idul Fitri d. Natal

3. Mutia beragama Islam. Tempat ibadah Mutia adalah . . . .

a. vihara c. kelenteng 

b. pura d. masjid

4. Bagaimana cara hidup rukun dengan teman yang berbeda agama?

a. Menghormati agamanya. 

b. Mengganggu ibadahnya.

c. Mengikuti agamanya.

d. Menghina agamanya.

5. Doni berbeda agama dari Alin. Alin mendapat musibah sehingga membu-

tuhkan bantuan. Apa yang mesti dilakukan Doni?

a. Menyuruh teman seagama Alin agar membantu Alin.

b. Tidak membantu Alin karena berbeda agama.

c. Membantu Alin meskipun berbeda agama.

d. Menunggu orang lain membantu Alin. 

6. Penebangan pohon menjadikan hutan menjadi gundul. Hutan gundul ti-

dak dapat menyerap air. Bencana yang bisa timbul akibat hutan gundul 

adalah . . . .

a. angin topan 

b. gempa bumi

c. tanah longsor

d. gunung meletus
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7.  Doni disebut anak yang cinta lingkungan sebab ia . . . .

a. suka makan daging burung

b. senang menonton lomba balap burung

c. suka memelihara burung dalam sangkar

d. senang membiarkan burung hidup bebas

8. Salah satu hal yang diikrarkan para pemuda Indonesia dalam Sumpah 

Pemuda adalah . . . .

a. satu tumpah darah, tumpah darah Indonesia

b. satu bendera, bendera merah putih

c. satu negara, negara Indonesia 

d. satu asas, asas Pancasila

9. Makna paling penting dalam Sumpah Pemuda adalah makna . . . .

a. persatuan 

b. permusuhan

c. persaingan

d. perbedaan

10. Dalam berdemokrasi, semua orang bebas untuk . . . .

a. berkelahi 

b. berpendapat

c. bermusuhan

d. bertengkar

11. Berikut adalah kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh 

rakyat, kecuali . . . .

a. presiden 

b. gubernur 

c. camat

d. kepala desa

12. Setelah dipilih dan diangkat, seorang Kepala Desa memegang jabatan-

nya selama . . . .

a. tiga tahun 

b. enam tahun

c. sembilan tahun 

d. duapuluh tahun

13. Hal yang benar mengenai pemerintahan kecamatan adalah . . . .

a. kepala pemerintahannya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat

b. camat bertanggung jawab terhadap presiden

c. setingkat dengan pemerintah kota

d. berada di bawah pemerintahan kelurahan
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14. Manakah yang merupakan manfaat berorganisasi?

a. Belajar menghargai pendapat orang lain.

b. Membuang-buang waktu untuk bermain.

c. Menambah rumit masalah.

d. Memperlambat kerja.

15. Mengawasi kerja gubernur dan para pembantunya adalah salah satu tu-

gas dari . . . .

a. DPR-RI 

b. DPRD Provinsi

c. bupati/wali kota

d. presiden

16. Pemerintahan setingkat kabupaten yang terletak di wilayah perkotaan 

dipimpin oleh . . . .

a. pembantu bupati 

b. wali kota

c. gubernur

d. lurah

17. Bupati, gubernur, dan presiden tidak dapat dipilih kembali apabila telah 

memegang jabatan selama . . . .

a. lima tahun 

b. delapan tahun 

c. dua kali masa jabatan

d. tiga kali masa jabatan

18. Lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu adalah . . . .

a. Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Komisi Yudisial

c. Komisi Pemilihan Umum

d. Komisi Penyiaran Indonesia

19. Lembaga yang bertugas mengawasi kerja Pemerintahan Provinsi adalah 

. . . .

a. gubernur 

b. bupati/wali kota 

c. DPRD Provinsi 

d. presiden

20. Pemilihan Presiden dilaksanakan sekali dalam . . . .

a. satu tahun c. lima tahun 

b. tiga tahun d. tujuh tahun
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21. Salah satu tugas DPR adalah . . . .

a. memilih Presiden

b. memilih para menteri

c. membuat undang-undang

d. mengawasi kinerja para hakim

22. Pejabat di tingkat Pemerintahan Pusat berikut yang dipilih langsung oleh 

rakyat adalah . . . .

a. menteri

b. wakil presiden

c. ketua Mahkamah Agung

d. ketua Dewan Perwakilan Rakyat

23. Sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang un-

tuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah . . . .

a. Badan Panitia Untuk Pembubaran Partai Komunis Indonesia

b. Badan Persiapan Untuk Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia

c. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

d. Badan Perencanaan Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia

24. BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh . . . .

a. Pemerintah Indonesia 

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

c. Pemerintah Kolonial Jepang

d. Gerakan Non-Blok

25. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal . . . .

a. 1 Maret 1945  

b. 1 Mei 1945 

c. 17 Agustus 1945

d. 18 Agustus 1945

26. Perubahan pada Piagam Jakarta sebelum menjadi Pancasila dilakukan 

pada sila ke . . . .

a. satu c. tiga 

b. dua d. empat 

27. Salah satu tokoh yang turut menjadi perumus Pancasila adalah . . . .

a. Soekarni 

b. Soeharto 

c. Soekarno

d. Soedarmono
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28. Tokoh Indonesia yang turut membidani berdirinya ASEAN adalah . . . .

a. Ali Sastroamidjojo  

b. Adam Malik 

c. Soekarno

d. Soeharto

29. Dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara, tinggal satu negara yang be-

lum bergabung dengan ASEAN. Negara tersebut adalah . . . .

a. Brunei Darussalam 

b. Papua Nugini 

c. Timor Leste 

d. Kamboja

30. Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971 menghasilkan kesepakatan 

bahwa kawasan Asia Tenggara akan menjadi kawasan yang damai, be-

bas, dan netral. Kesepakatan itu biasa disebut . . . .

a. Pakta Warsawa  

b. ZOPFAN 

c. NATO

d. ZEE

31. Indonesia pernah dua kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN, yaitu KTT 

ASEAN I dan KTT ASEAN IX. Kedua KTT ini dilaksanakan di . . . .

a. Bali  

b. Jakarta  

c. Jawa Barat

d. Yogyakarta

32. Politik luar negeri Indonesia memiliki sifat aktif karena . . . .

a. aktif mendudukung Blok Timur

b. aktif menyerang negara-negara tetangga

c. aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia

d. aktif membuat organisasi meskipun tidak ada gunanya

33. Berikut yang merupakan perwujudan dari Politik Bebas-Aktif Indonesia 

adalah . . . .

a. membuat poros Jakarta-Peking

b. turut mendirikan Gerakan Non-Blok

c. melancarkan aksi ganyang Malaysia

d. keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
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34. Berikut yang bukan termasuk tujuan didirikannya PBB adalah . . . .

a. menciptakan perdamaian di dunia

b. mempererat kerja sama dan kerukunan antarbangsa di dunia

c. memperkuat pengaruh negara-negara besar yang mendirikan PBB

d. membantu menyelesaikan persengketaan antara satu negara dan 

negara lainnya.

35. Organisasi yang didirikan dengan mengambil semangat Konferensi Asia-

Afrika dan Dasasila Bandung adalah . . . .

a. Asian Pacific Economic Corporation

b. Non-Aligned Movement

c. New Emerging Force Organization

d. North Atlantic Treaty Organization

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat.

1. Enam agama resmi di Indonesia adalah . . . .

2. Membuang sampah di sungai atau selokan sungguh berbahaya. Sebab, 

akan mengakibatkan . . . .

3. Tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah . . . .

4. Salah satu cara untuk turut mempertahankan keutuhan Indonesia adalah 

. . . .

5. Karena peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang mengi-

kat, maka orang yang melanggar peraturan akan dikenai . . . .

6. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun . . . . 

7. Pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan 

di Indonesia pada tahun . . . .

8. Organisasi kerja sama antarnegara Asia Tenggara disebut . . . atau biasa 

disingkat ASEAN.

9. Selain Indonesia, empat negara lain yang turut mendirikan ASEAN adalah 

. . . .

10. Guna membendung pengaruh buruk dari Blok Barat dan Blok Timur, 

Indonesia dan beberapa negara netral lain membentuk organisasi 

bernama . . . .
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C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar.

1. Berilah tiga contoh tindakan yang menunjukkan kecintaan terhadap ling-

kungan.

2. Mengapa kita perlu memelihara lingkungan alam?

3. Selain presiden, siapa saja dalam pemerintahan pusat yang dipilih lewat 

Pemilu?

4. Apa yang kalian ketahui tentang globalisasi? 

5. Berapa lama masa jabatan seorang presiden?

6. Sudah berapa kali Pemilu dilaksanakan di Indonesia? Sebutkan satu 

persatu.

7. Sebutkan tiga tujuan didirikannya ASEAN.

8. Siapa nama pemimpin lima negara Asia yang menggagas diadakannya 

Konferensi Asia-Afrika?

9. Apa saja peranan Indonesia dalam PBB? Jelaskan.

10. Siapa saja tokoh yang menggagas berdirinya Gerakan Non-Blok?


