
 

 

Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling tepat! 

1. Sikap positif terhadap Pancasila dapat dilakukan dengan cara…. 

a. Membaca Pancasila setiap hari 

b. Menjadikan Pancasila sebagai kata-kata mutiara 

c. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila 

d. Menghafalkan Pancasila setiap waktu 

2. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya .…  

a. Ditulis dalam lambang negara  

b. Dijadikan dasar mengatur negara  

c. Diajarkan pada pendidikan formal 

d. Ditulis di dalam dokumen negara 

3. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya…. 

a. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam 

hidup berbangsa dan bernegara. 

b. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam 

hidup berbangsa dan bernegara. 

c. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam 

hidup berbangsa dan bernegara. 

d. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam 

hidup berbangsa dan bernegara. 

4. Pemberontakan G30S/ PKI pada hakikatnya bertujuan untuk ….  

a. Mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis   

b. Mengganti  Presiden/Wakil Presiden  

c. Mencegah pemerintahan otoriter  

d. Mengganti cabinet 

5. Salah satu bentuk upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan 

dasar negara adalah …. 

a. Membiarkan segala bentuk ancaman terhadap Pancasila 
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b. Membaca dan menghafalkan pancasila tanpa mengamalkannya 

c. Mendukung segala bentuk rongrongan terhadap Pancasila 

d. Menetaakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara  

6. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang Politik adalah …. 

a. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya 

b. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya 

c. Menghalalkan segala macam cara demi partainya 

d. Menghindari praktik-praktik politik kotor 

7. Perilaku positif terhadap Pancasila dalam kehidupan hukum adalah …. 

a. Melanggar rambu-rambu lalu lintas 

b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Terlambat membayar pajak 

d. Mengutamakan diri sendiri daripada orang lain 

8. Yang merupakan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam bidang 

ekonomi, keculai …. 

a. Berperilaku hidup sederhana dan rajin menabung 

b. Aktif dalam kegiatan koperasi 

c. Memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan 

d. Menjalankan kegiatan perekonomian dengan jujur 

9. Sikap positif Pancasila dalam kehidupan keluarga dapat ditunjukan …. 

a. Melaksankan tugas bila diperlukan 

b. Berbakti kepada orang tua 

c. Menjalani hukuman sampai habis 

d. Selalu membayar pajak  

10. Kewajiban seorang siswa terhadap Pancasila yaitu ....  

a. Mempelajari sejarah lahirnya Pancasila  

b. Mengenang para penggali nilai-nilai Pancasila 

c. mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok 

d. Mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila 

 

 

 

 

 

 



 

Soal Uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Jelaskan pentingnya bersikap positif terhadap Pancasila! 

2. Apa saja peristiwa yang pernah mengancam keberadaan Pancasila? 

3. Sebutkan 3 upaya mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi 

negara! 

4. Berikan 5 cotoh sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupam hukum! 

5. Berilah 5 contoh sikap positif terhadap pancasila dalam lingkungan sekolah!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAWABAN ULANGAN HARIAN 

 

Jawaban Pilihan Ganda 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. D 

6. D 

7. B 

8. C 

9. B 

10. D 

 

Jawaban Uraian : 

1. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan 

akan membuat perilaku bangsa Indonesia yang bersifat, religious, humanis, 

nasionali, adil, dan makmur serta sejahtera. 

2. -    Pemberontakan Darul Islam/Tentara islam Indonesia tahun 1949 

- Gerakan 30 September pada tahun 1965 atau G30 S/PKI 

- Pemberontakan Partai Komunis di Madiun 1948 

3. -    Menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology Negara 

- Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

- Pemerintah menindak tegas segala bentuk rongrongan dan penggantian 

Pancasila dengan ideologi lain. 

4. -    Menaati peraturan lalu lintas 

- Tidak main hakim sendiri 

- Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

- Membayar pajak secara teratur 

- Menjauhi segala bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) 

5. -    Mengikuti upacara bendera dengan tertib 

- Menghormati guru dan karyawan sekolah 

- Saling menyayangi antar teman 

- Tidak melakukan plagiasi dan mencontek 

- Mengikuti pemilihan ketua osis 
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Soal Pilihan Ganda 

Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling tepat! 

1. Suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang 

bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai 

oleh suatu bangsa dan Negara adalah pengertian … 

a. Dasar Negara 

b. Tujuan Negara 

c. Ideologi 

d. Falsafah Negara 

2. Ideologi secara fungsional menurut Ramlan Surbakti adalah… 

a. Ideologi sebagai pandangan hidup bangsa 

b. Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama 

c. Ajaran tentang pengertian-pengertian dasar 

d. Cerminan cara berfikir suatu bangsa 

3. Pancasila sebagai dasar Negara harus mengerti kegunaannya, salah satu 

diantaranya …. 

a. Untuk melandasi segala sesuatu kehidupan bangsa 

b. Untuk menangkal musuh yang akan menghancurkan bangsa kita 

c. Sebagai alat yang dapatdigunakan untuk mengatur negara 

d. Sebagai pedoman hidup bagi yang ingin maju 

4. Arti penting ideologi bagi suatu Negara adalah… 

a. Sebagai dasar arah dan tujuan bagi suatu bangsa dan Negara 

b. Sebagai alat untuk menguasai kehidupan rakyat 



 

c. Sebagai alat untuk membatasi kehidupan rakyat 

d. Sebgai alat untuk mendirikan suatu bangsa dan negara 

5. Berikut ini yang bukan tokoh nasional yang mengusulkan dasar Negara bagi 

Indonesia merdeka adalah... 

a. Ir. Soekarno 

b. Drs. Moh. Hatta 

c. Prof. Mr. Soepomo 

d. Moh. Yamin 

6. Hasil kerja panitia sembilan yang memuat rumusan dasar Negara Indonesia 

merdeka adalah... 

a. Rancangan hukum dasar 

b. Piagam Jakarta 

c. Pembukaan UUD 

d. Dasar Negara 

7. Saat secara yuridis formal pancasila diletakkan sebagai dasar Negara oleh 

PPKI pada tanggal ... 

a. 16 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945 

c. 18 Agustus 1945 

d. 19 Agustus 1945 

8. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan Ideologi Negara yang 

tepat, karena di dalamnya terkandung… 

a. Pemahaman tentang Negara 

b. Pengertian mengenai filsafat 

c. Keindahan dan pandangan hidup 

d. Nilai-nilai luhur 

9. Pengakuan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah cerminan 

Pancasila sila ke...... 

a. Satu 

b. Dua 

c. Tiga 

d. Empat 

10. Sila ke 2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat 

diimplementasikan dengan perilaku… 

a. Menghormati pemeluk agama lain 



 

b. Cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri 

c. Menghormati pendapat orang lain 

d. Mengembangkan sikap tenggang rasa 

11. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1) Pemerintah memberikan program gratis wajib belajar 9 tahun 

2) Menghormati orang yang sedang beribadah 

3) Pemberian Kartu Indonesia Sehat secara tepat sasaran 

4) Tidak membeda-bedakan status sosial dalam berteman 

5) Menggunakan produk dalam negeri 

Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan pengamalan sila ke 5 

ditunjukan pada nomor… 

a. 1,2, dan 3 

b. 2,3, dan 5 

c. 3,4, dan 5 

d. 1,3, dan 4 

12. Berikut ini yang merupakan penyimpangan terhadap sila ke 3 adalah… 

a. Berbuat semena-mena terhadap orang lain 

b. Tidak mengikuti Upacara Bendera 

c. Mengganggu teman yang sedang beribadah 

d. Tidak menghargai pendapat orang lain 

13. Sifat ideologi Pancasila yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sejak 

zaman dahulu adalah… 

a. Patriotisme dan nasionalisme 

b. Kesejahteraan rakyat dan pengabdian bangsa 

c. Motivasi dan komunikasi sosial 

d. Kekeluargaan dan gotong royong 

14. Sebagai warga negara yang baik kita harus setia terhadap Pancasila. Hal 

tersebut dapat kita lakukan dengan cara… 

a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menghafalkan sila-sila Pancasila 

c. Menolak ideologi selain Pancasila 

d. Menganggap Pancasila sebagi ideologi yang paling benar 

15. Pancasila mendapat sebutan sebagai “kepribadian bangsa” Karena pada 

dasarnya Pancasila itu … 

a. Stabilitas kepribadian nasional 



 

b. Melindungi kepribadian bangsa 

c. Digali dari kepribadian bangsa 

d. Sama dengan kepribadian bangsa 

 

 

Soal Uraian  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan pengertian ideologi menurut pendapat anda ! 

2. Jelaskan pentingnya ideologi bagi suatu Negara ! 

3. Sebutkan rumusan dasar Negara menurut Ir. Soekarno! 

4. Sebutkan 5 contoh penerapan nilai sila ke 4 ! 

5. Jelaskan alasan pancasila dijadikan dasar dan ideologi Negara secara singkat ! 
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Soal Pilihan Ganda 

Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling tepat! 

16. Suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang 

bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai 

oleh suatu bangsa dan Negara adalah pengertian … 

e. Dasar Negara 

f. Ideologi 

g. Tujuan Negara 

h. Falsafah Negara 

17. Ideologi secara fungsional menurut Ramlan Surbakti adalah… 

e. Ideologi sebagai pandangan hidup bangsa 

f. Ajaran tentang pengertian-pengertian dasar 

g. Cerminan cara berfikir suatu bangsa 

h. Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama 

18. Pancasila sebagai dasar Negara harus mengerti kegunaannya, salah satu 

diantaranya …. 

a. Untuk menangkal musuh yang akan menghancurkan bangsa kita 

b. Sebagai alat yang dapatdigunakan untuk mengatur negara 

c. Untuk melandasi segala sesuatu kehidupan bangsa 

d. Sebagai pedoman hidup bagi yang ingin maju 

19. Arti penting ideologi bagi suatu Negara adalah… 

e. Sebagai alat untuk menguasai kehidupan rakyat 

f. Sebagai dasar arah dan tujuan bagi suatu bangsa dan Negara 



 

g. Sebagai alat untuk membatasi kehidupan rakyat 

h. Sebgai alat untuk mendirikan suatu bangsa dan negara 

20. Berikut ini yang bukan tokoh nasional yang mengusulkan dasar Negara bagi 

Indonesia merdeka adalah... 

e. Ir. Soekarno 

f. Drs. Moh. Hatta 

g. Prof. Mr. Soepomo 

h. Moh. Yamin 

21. Hasil kerja panitia sembilan yang memuat rumusan dasar Negara Indonesia 

merdeka adalah... 

e. Rancangan hukum dasar 

f. Pembukaan UUD 

g. Dasar Negara 

h. Piagam Jakarta 

22. Saat secara yuridis formal pancasila diletakkan sebagai dasar Negara oleh 

PPKI pada tanggal ... 

a. 16 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945 

c. 18 Agustus 1945 

d. 19 Agustus 1945 

23. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan Ideologi Negara yang 

tepat, karena di dalamnya terkandung… 

a. Nilai-nilai luhur 

b. Pemahaman tentang Negara 

c. Pengertian mengenai filsafat 

d. Keindahan dan pandangan hidup 

24. Pengakuan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah cerminan 

Pancasila sila ke...... 

a. Dua 

b. Satu 

c. Empat 

d. Tiga 

25. Sila ke 2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat 

diimplementasikan dengan perilaku… 

a. Menghormati pemeluk agama lain 



 

b. Cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri 

c. Menghormati pendapat orang lain 

d. Mengembangkan sikap tenggang rasa 

26. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

6) Pemerintah memberikan program gratis wajib belajar 9 tahun 

7) Menghormati orang yang sedang beribadah 

8) Pemberian Kartu Indonesia Sehat secara tepat sasaran 

9) Tidak membeda-bedakan status sosial dalam berteman 

10) Menggunakan produk dalam negeri 

Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan pengamalan sila ke 5 

ditunjukan pada nomor… 

a. 1,2, dan 3 

b. 2,3, dan 5 

c. 1,3, dan 4 

d. 3,4, dan 5 

27. Berikut ini yang merupakan penyimpangan terhadap sila ke 3 adalah… 

a. Berbuat semena-mena terhadap orang lain 

b. Tidak mengikuti Upacara Bendera 

c. Mengganggu teman yang sedang beribadah 

d. Tidak menghargai pendapat orang lain 

28. Sifat ideologi Pancasila yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sejak 

zaman dahulu adalah… 

a. Kekeluargaan dan gotong royong 

b. Patriotisme dan nasionalisme 

c. Kesejahteraan rakyat dan pengabdian bangsa 

d. Motivasi dan komunikasi sosial 

29. Sebagai warga negara yang baik kita harus setia terhadap Pancasila. Hal 

tersebut dapat kita lakukan dengan cara… 

a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menghafalkan sila-sila Pancasila 

c. Menolak ideologi selain Pancasila 

d. Menganggap Pancasila sebagi ideologi yang paling benar 

30. Pancasila mendapat sebutan sebagai “kepribadian bangsa” Karena pada 

dasarnya Pancasila itu … 

a. Stabilitas kepribadian nasional 



 

b. Melindungi kepribadian bangsa 

c. Digali dari kepribadian bangsa 

d. Sama dengan kepribadian bangsa 

 

Soal Uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

6. Jelaskan pengertian ideologi menurut pendapat anda ! 

7. Jelaskan pentingnya ideologi bagi suatu Negara ! 

8. Sebutkan rumusan dasar Negara menurut Ir. Soekarno! 

9. Sebutkan 5 contoh penerapan nilai sila ke 4 ! 

10. Jelaskan alasan pancasila dijadikan dasar dan ideologi Negara secara singkat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA 

 

JAWABAN PAKET A 

 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. D 

9. A 

10. D 

11. D 

12. B 

13. D 

14. A 

15. C 

 

JAWABAN PAKET B 

 

1. B 

2. D 

3. C 

4. B 

5. B 

6. D 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 

11. C 

12. B 

13. A 

14. A 

15. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jawaban Soal Uraian 

Paket A dan B 

 

1. Kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang 

menyangkut berbagai bidang kehidupan dan dijadikan dasar untuk memberikan 

arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

 

2. Untuk memberikan dasar arah dan tujuan bagi bangsa dan Negara dalam 

menjalankan kehidupannya juga dianggap mampu membangkitkan kesadaran 

akan kemerdekaan, member arahan mengenai dunia dan seisinya, serta 

menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat bergerak melawan 

penjajahan, selanjutnya diwujudkan dalam kehidupan penyelenggaraan Negara. 

 

 

3. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan 

untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri 

atas lima asas berikut ini: 

a) Kebangsaan Indonesia; 

b) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 

c) Mufakat atau Demokrasi; 

d) Kesejahteraan Sosial; 

e) Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

4. a. Mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat 

b. Mengikuti pemilihan umum baik pemilihan (Presiden, DPR, DPD, dll) 

c. Musyawarah dalam pembuatan jadwal piket 

d. Gotong royong dalam kegiatan siskamling di masyarakat 

e. Menghargai pendapat orang lain 

 

5. a.   Pancasila mengandung nilai-nilai positif dan ideal 

b. Nilai-nilai Pancasila digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri sehingga 

dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia 

c. Pancasila dijadikan petunjuk arah dalam melaksanakan dan mewujudkan 

tujuan Negara. 



 

-  


