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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
 
 
 

UAS-SMP-07-01 
Kebijakan terpusat adalah pengertian dari ... 
A. Federasi 
B. Desentralisasi 
C. Dekonsentrasi 
D. Sentralisasi 
 

UAS-SMP-07-02 
Yang termasuk ketentuan Otonomi daerah adalah ... 
A. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah 
B. Kekuasaan tetap milik pemerintah pusat 
C. Kekuasaan milik negara bagian 
D. Kekuasaan milik pemerintah daerah 
 

UAS-SMP-07-03 
Undang-Undang yang berlaku mulai tanggal 17 
Agustus 1950 adalah ... 
A. Undang-Undang Dasar 1945 
B. Undang-Undang Dasar RIS 
C. Undang-Undang Dasar Sementara 
D. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
 

UAS-SMP-07-04 
I TAP MPR, II Perpu, III Undang-Undang, IV 
Peraturan Pemerintah, V Undang-Undang Dasar, VI 
Perda, VII Kepres. Urutan tata perundang-undangan 
yang benar adalah ... 
A. V, III, II, I,VI, IV, dan VII 
B. V, I, III, II, IV,  VII, dan VI  
C. V, IIl, I, II, IV, VI, dan VII 
D. V, IV, VI, VII, I, II, dan III 
 

UAS-SMP-07-05 
Peraturan yang dibuat oleh presiden bersama-sama 
dengan DPR adalah ... 
A. Undang-Undang Dasar 
B. Perpu 
C. Inpres 
D. Undang-Undang 
 

UAS-SMP-07-06 
Hak asasi manusia pada dasarnya mempunyai 
kemerdekaan atau kebebasan sejak manusia lahir 
sebagai ...  
A. milik bersama seluruh bangsa didunia 
B. keseimbangan hidup di alara seraesta  
C. anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 
D. kebebasan manusia secara mutlak 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMP-07-07 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan 
pendapat yang diatur oleh UUD 1945 pasal 28 adalah 
kebebasan yang ...  
A. sebebas-bebasnya untuk mendirikan partai politik  
B. tidak mutlak karena dibatasi dengan kewajiban  
C. terikat dan dibatasi dengan peraturan atau UU  
D. sangat mutlak bagi setiap warga negara 
 

UAS-SMP-07-08 
Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila, perbedaan 
pendapat justru menuju persatuan dan kesatuan bangsa, 
karena ...  
A. mempunyai kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya  
B. menerima semua pendapat yang berbeda untuk 

menjadi satu  
C. anggota mayoritas mempunyai pendapat yang 

sangat dominan  
D. musyawarah mencapai mufakat diliputi semangat 

kekeluargaan 
 

UAS-SMP-07-09 
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum 
dapat menggunakan dua cara, yaitu secara lisan atau 
tertulis. Contoh secara lisan adalah ...  
A. menyampaikan saran pada saat musyawarah  
B. mengemukakan pendapat pada saat diskusi  
C. kepentingan rakyat pada umumnya  
D. kehendak yang akan dilaksanakan 
 

UAS-SMP-07-10 
Adanya sikap kepedulian terhadap hak dan kewajiban 
akan tercipta ... 
A. suasana yang terlihat orang cenderung bekerja 

sendiri-sendiri  
B. suasana saling menghormati hak dan kewajiban 

masing-masing  
C. perilaku yang tampak saling acuh tak acuh 

terhadap hak orang lain  
D. hukum yang berlaku banya untuk orang-orang 

yang melanggar HAM 
 

UAS-SMP-07-11 
Segala warga negara tanpa terkecuali memperoleh 
perlindungan hukum, karena ... 
A. kedudukan sama di depan hukum  
B. hukum melindungi warga negara  
C. hukum berada di atas segalanya  
D. negara kita adalah negara hukum 
 



UAS-SMP-07-12 
Hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk 
penjajahan oleh bangsa lain. Ini merupakan pengaturan 
hak asasi manusia yang tercantum dalam ... 
A. pembukaan UUD 1945 alinea I 
B. pembukaan UUD 1945 alinea II  
C. pembukaan UUD 1945 alinea III 
D. pembukaan UUD 1945 alinea IV 
 

UAS-SMP-07-13 
Pemegang kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) adalah … 
A. Rakyat Indonesia  
B. Penduduk Indonesia 
C. Anggota-anggota DPR 
D. Anggota-anggota DPD 
 

UAS-SMP-07-14 
Istilah kedaulatan rakyat terdiri dari dua kata 
kedaulatan dan rakyat. Kedaulatan berasal dari bahasa 
Arab daulah, daulat, yang berarti ... 
A. kekuasaan 
B. kerakyatan 
C. kejayaan  
D. kesaktian 
 

UAS-SMP-07-15 
Sekumpulan konsep bersistem yang dijadikan dasar, 
membentuk arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup 
suatu bangsa disebut ...  
A. Nasionalisme 
B. Patriotisme 
C. Idealisme 
D. Ideologi 
 

UAS-SMP-07-16 
Sebagai dasar negara, istilah Pancasila pertama kali 
dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal ... 
A. 1 Juni 1944 
B. 29 Mei 1945 
C. 1 Juni 1945 
D. 1 Mei 1945 
 

UAS-SMP-07-17 
Ciri-ciri ajaran ideologi komunis, di antaranya adalah 
... 
A. Atheis 
B. Oposisi 
C. Demokrasi 
D. Nasionalis 
 

UAS-SMP-07-18 
Pancasila yang benar dan otentik terdapat dalam ... 
A. GBHN  
B. UU 
C. Pembukaan UUD 1945  
D. Konstitusi RIS 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMP-07-19 
Syarat konstitusi berdirinya suatu negara adalah, 
kecuali ... 
A. harus ada rakyat 
B. wilayah tertentu 
C. pemerintah yang berdaulat 
D. berupa pengakuan dari negara lain 
 

UAS-SMP-07-20 
Segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan 
Republik Indonesia dengan cara meningkatkan 
kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan 
kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam 
memajukan bangsa dan negara merupakan pengertian 
dari upaya pembelaan negara secara ... 
A. Fisik 
B. Nonfisik 
C. Fisik dan Nonfisik 
D. Metafisik 
 

UAS-SMP-07-21 
Unsur-unsur berdirinya negara secara konstitusi adalah 
...  
A. rakyat, penduduk, dan wilayah  
B. rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat  
C. rakyat, pemerintahan, dan pengakuan secara de 

facto  
D. rakyat, warga negara, dan pemerintah yang 

berdaulat 
 

UAS-SMP-07-22 
Fungsi perlawanan rakyat yang dilakukan dalam 
keadaan darurat perang dan merupakan unsur bantuan 
tempur bagi pasukan regular TNI dan terlibat langsung 
di medan perang adalah ... 
A. Ratih 
B. Kamtib  
C. Satpam 
D. Tibum 
 

UAS-SMP-07-23 
Contoh perbuatan yang mencerminkan patriotisme 
dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 
A. Menghijaukan tanah-tanah gundul  
B. Selalu meningkatkan prestasi pribadi  
C. Bekerja dengan rasa tanggungjawab  
D. Berprofesi sebagai tugas keamanan 
 

UAS-SMP-07-24 
Ikut serta dalam pembelaan bagi warga negara yang 
diatur dalam undang-undang merupakan ...  
A. hak dan kewajibani negara  
B. hak dan kewajiban pemerintah  
C. hak dan kewajiban warga negara  
D. hak dan kewajiban setiap orang dalam negara 
 

UAS-SMP-07-25 
Mahkamah Militer/Tentara Agung, berkedudukan di 
ibu kota ... 
A. Negara 
B. Propinsi  
C. Kabupaten 
D. Kota 



UAS-SMP-07-26 
Keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara 
negara dengan warga negara yang menyangkut 
kepentingan umum disebut „.. 
A. Hukum privat  
B. Hukum positif 
C. Hukum publik 
D. Hukum pidana 
 

UAS-SMP-07-27 
Berikut ini adalah prinsip-prinsip peradilan, kecuali ... 
A. Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA 

B. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan  

C. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh 
pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman 
diperbolehkan  

D. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang 

 
UAS-SMP-07-28 

Semua lembaga peradilan di seluruh wilayah NKRI 
adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan ... 
A. Undang-undang 
B. Peraturan pemerintah 
C. Undang-Undang Dasar 
D. Keputusan presiden 
 

UAS-SMP-07-29 
Berikut ini adalah lembaga-lembaga peradilan di 
Negara Kesatuan republik Indonesia, kecuali ... 
A. Peradilan Umum 
B. Peradilan Militer  
C. Pengadilan HAM ad hoc 
D. Peradilan Tata Usaha Negara 
 

UAS-SMP-07-30 
Koko Robert, seorang warga negara Papua Nugiai 
kawin di Fiji dengan Elizabet Icih (WNI). Hukum yang 
mengatur peristiwa tersebut adalah ... 
A. Hukum perdata yang berlaku di Fiji  
B. Hukum perdata yang berlaku di Papua Nugini  
C. Hukum perdata yang berlaku di NKRI  
D. Hukum perdata Internasional 
 

UAS-SMP-07-31 
Fungsi hukum pada dasarny a adalah ...  
A. melindungi kepentingan manusia  
B. menciptakan keamanan  
C. menumbuhkan kesadaran hukum  
D. menciptakan keadilan dan kemanfaatan 
 

UAS-SMP-07-33 
Yang menjadi landasan konstitusional perlindungan 
hukum di Indonesia adalah ... 
A. Pancasila 
B. UUD 1945 
C. TAP-TAP MPR 
D. Undang-Undang 
 
 

UAS-SMP-07-34 
Orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendlri, dan ia alami sendiri, disebut ...  
A. Saksi 
B. Tersangka/tertuduh  
C. Terdakwa 
D. Polisi 
 

UAS-SMP-07-35 
Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana disebut … 
A. tersangka 
B. terdakwa 
C. terpidana  
D. tergugat 
 

UAS-SMP-07-36 
Berdasarkan amandemen ke-4 UUD 1945, yang tidak 
dapat dilakukan adalah terhadap ... 
A. Bahasa Negara  
B. Lembaga Negara 
C. Lagu Kebangsaan  
D. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 

UAS-SMP-07-37 
Naskah resmi UUD 1945 telah dimuat dan disiarkan 
pada tanggaI 15 Februari I946 dalam ... 
A. Peraturan Pemerintah 
B. Berita Republik Indonesia  
C. Keputusan Presiden 
D. Lembaran Negara Republik Indonesia 
 

UAS-SMP-07-38 
Undang-Undang dasar 1945 adalah hukum dasar yang 
tertulis, ini berarti UUD 1945 mengikat kepada ... 
A. Warga negara, rakyat, dan lembaga negara 
B. Warga negara, pemerintah dan rakyat, lembaga 

sosial 
C. Warga negara, lembaga negara, pemerintah, dan 

masyarakat  
D. Warga negara, pemerintah, lembaga negara, dan 

lembaga masyarakat 
 

UAS-SMP-07-39 
Sesudah adanya amandemen terhadap UUD 1945, 
maka sistematika Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan, 
yakni terdiri atas pasal ...  
A. Pembukaan dan Pasal-pasal  
B. Pembukaan, batang tubuh, dan peojelasan  
C. XVI bab, 37 pasal, aturan peralihan dan aturan 

tambahan  
D. Pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan 

aturan tambahan 
 



UAS-SMP-07-40 
Penggolongan hukum perdata menurut ilmu 
pengetahuan hukum adalah seperti berikut ini, kecuali 
... 
A. Hukum keluarga 
B. Hukum harta kekayaan 
C. Hukum administrasi negara 
D. Hukum perseorangan 
 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 
singkat! 
 
 

UAS-SMP-07-41 
Berikan 3 contoh Hak Asasi Manusia/HAM dan 
jelaskan pengertian HAM! 
 
 

UAS-SMP-07-42 
Sebutkan dan jelaskan asas-asas pemilu sebagai 
peranan perwujudan kedaulatan rakyat! 
 
 

UAS-SMP-07-43 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ideologi? 
 
 

UAS-SMP-07-44 
Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur untuk berdirinya 
sebuah negara! 
 
 

UAS-SMP-07-45 
Sebutkan Konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di 
Indonesia! 
 
 
  


