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PENILAIAN TENGAH SEMESTER I  
TAHUN PELAJARAN 20../20.. 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan  Hari/Tanggal : …………………… 
Kelas   : VIII (Delapan)    Waktu  :……………………. 

 
 

A.  Pilihlah jawaban yang tepat ! 
 

1.   Peringatan hari lahir pancasila adalah ............ 
a.  1 Juni                                           c. 1 Agustus 
b.  1 Juli                                            d. 1 September 

 
2.   Rumusan dari panitia sembilan dikenal dengan rumusan .............. 

a.  Pancasila                                      c.  Piagam Atlantik 
b.  Piagam Jakarta                            d. UUD’ 45 

 
3.   Para pendiri negara RI menyepakati dasar negara Indonesia pada .............. 

a.  17 Agustus 1945                         c. 19 Agustus 1945 
b.  18 Agustus 1954                         d. 20 Agustus 1945 

 
4.   Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan istilah 

..................... 
a.  Ideologi                                        c. Grundnorm 
b.  Way of life                                    d. Falsafah 

 
5.   Nilai yang bersifat konstektual disebut dengan nilai .......... 

a.  Dasar                                           c. Praksis 
b.  Instrumental                                 d. Keadilan 

 
6.   Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila berasal dari ............. 

a.  Pandangan hidup masyarakat Indonesia 
b.  Aktualisasi nilai-nilai Pancasila 
c.  Kristalisasi nilai-nilai Pancasila 
d.  Ideologi negara Indonesia 

 
7.   Dalam UUD 1945 diterangkan bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas ketuhanan 

yang maha esa, hal tersebut tercantum dalam ............... 
a.  Pasal 28 ayat 1                            c.   Pasal 29 ayat 2 
b.  Pasal 29 ayat 1                            d. Pasal 30 

 
8.   Tekat untuk menumbuhkan nasionalisme pencerminan dari sila ke .............. 

a.  1                                                   c.  3 
b.  2                                                   d. 4 

 
9.   Mencium tangan kedua orang tua saat berangkat ke sekolah merupakan pencerminan dari 

pancasila sila ke ............. 
a.  1                                                   c. 3 
b.  2                                                   d. 4 

 
10. Suka bekerja keras dan menghormati hak orang lain merupakan pencerminan dari pancasila 

sila ke ..... 
a.  2                                                   c.  4 
b.  3                                                   d. 5



Calwriterssfv.com | PTS  KELAS VIII PPKn TAPEL 20../20.. 2 
 

11. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan pencerminan pancasila sila 
ke .............. 
a.  1                                                   c.  3 
b.  2                                                   d. 4 

 
12. Menghormati perkataan orang tua merupakan kewajiban anak sebagai bentuk implementasi 

nilai ............. 
a.  Kemanusiaan                              c.   Kerakyatan 
b.  Persatuan                                    d.  Keadilan sosial 

 
13. Nilai dasar yang tersirat dalam sila ke 5 Pancasila yaitu .............. 

a.  Menghormati dan bersikap toleran antar pemeluk agama 
b.  Menciptakan kesejahteraan yang merata semua daerah 
c.  Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada 
d.  Menumbuhkan sikap cinta tanah air 

 
14. Peran pancasila bagi bangsa Indonesia adalah ....................... 

a.  Tonggak berdirinya Indonesia 
b.  Penentu pelaksanaan Sumpah Pemuda 
c.  Penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara 
d.  Arahan untuk memperjuangkan kebebasan beragama 

 
15. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sesuai pancasila 

bertujuan menciptakan .................. 
a.  Masyarakat adil dan makmur                 c. Tata kelola pemerintahan yang bersih 
b.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi         d. Kehidupan masyarakat yang berkepribadian 

 
16. Makna alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945 adalah ........... 

a.  Bangsa Indonesia cinta damai 
b.  Bangsa Indonesia menolak perdamaian 
c.  Bangsa Indonesia menginginkan perdamaian 
d.  Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajah 

 
17. Pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, ditetapkan pada 

tanggal .................. 
a.  17 Agustus 1945                         c.   19 Agustus 1945 
b.  18 Agustus 1945                          d. 20 Agustus 1945 

 
18. Materi pokok teks proklamasi kemerdekaan memuat tentang .................. 

a.  Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang 
b.  Tindakan akhir yang harus segera diselesaikan 
c.  Keinginan golongan tua untuk cepat merdeka 
d.  Pernyataan kemerdekaan Indonesia 

 
19. Motivasi spiritual yang luhur dari pengukuhan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terkandung 

dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea .......... 
a.  1                                                   c.   3 
b.  2                                                   d.  4 

 
20. Istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman ............ 

a.  Romawi kuno                               c.  Dahulu kala 
b.  Yunani kuno                                d. Modern 

 
21. Di Indonesia konstitusi adalah Undang-undang Dasar tahun 1945. Jika dikaitkan dengan asal 

katanya pernyataan tersebut sesuai arti konstitusi menurut bahasa .................... 
a.  Belanda                                       c.   Inggris 
b.  Jepang                                         d.  Prancis
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22. Inggris memiliki konstitusi yang istimewa. Konstitusi Ingrris tersebar dalam berbagai konvensi 
dan perjanjian. Meskipun demikian, masyarakat Inggris memiliki kesadaran untuk 
mematuhinya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan konstitusi tersebut bersifat ............ 
a.  Rigid                                            c.   Fleksibel 
b.  Tertulis                                         d.  Tidak tertulis 

 
23. Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam ................ 

a.  UU No. 39 Tahun 1999               c.  UU No. 12 Tahun 2011 
b.  UU No. 26 Tahun 2000               d. UU No. 15 Tahun 2011 

 
24. Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh 

............... 
a.  MPR                                             c.  MK 
b.  DPR                                             d. MA 

 
25. Dapat dipahami, bahwa negara Indonesia akan menegakkan hukum secara murni dan 

konsekuen. Hal tersebut tertera dalam UUD 1945 pasal ........ 
a.  1 ayat 1                                        c. 1 ayat 3 
b.  1 ayat 2                                        d. 2 

 
26. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal 

tersebut adalah bunyi dari pasal ............. 
a.  32 ayat 1                                      c.   29 ayat 1 
b.  32 ayat 2                                      d. 29 ayat 2 

 
27. Setiap orang dapat berperan aktif menegakkan ketentuan konstitusi. Kamu sebagai seorang 

pelajar dapat berperan aktif menegakkan konstitusi di lingkungan sekolah dengan cara 
................... 
a.  Mengerjakan PR di sekolah                   c.   Menghormati guru 
b.  Menghormati orang tua                          d.   Menjaga adik 

 
28. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap ketentuan dalam konstitusi apabila 

............. 
a.  Mengikuti seluruh penyelenggaraan sosialisasi peraturan yang baru 
b.  Menghafal semua peraturan perundang-undangan yang berlaku 
c.  Memiliki semua produk peraturan hukum yang berlaku 
d.  Memiliki sifat positif terhadap peraturan hukum 

 
29. Salah satu fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Selain sebagai 

pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat ............. 
a.  Memperlemah posisi warga negara                  c.  Mempertahankan kekuasaan 
b.  Menjamin hak-hak warga negara                      d. Menekan rakyat 

 
30. Perilaku yang mencerminkan nilai luhur sila ke 3 Pancasila adalah ................. 

a.  Gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan di berbagai daerah 
b.  Menggembangkan rasa cinta tanah terhadap tanah air dan bangsa 
c.  Tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain 
d.  Suka bekerja keras dan tidak putus asa
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini ! 
 

1.   Sebutkan 5 fungsi dan peranan Pancasila ! 
 

2.   Apakah arti penting Pancasila sebagai dasar negara ? jelaskan ! 
 

3.   Apakah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ? jelaskan ! 
 

4.   Sebutkan 2 contoh penerapan dari sila ke - 2 Pancasila pada kehidupan sehari-hari ! 
 

5.   Sebutkan 2 contoh penerapan dari sila ke - 5 Pancasila pada kehidupan sehari-hari ! 
 

6.   Berikan 3 contoh penerapan Pancasila dalam lingkungan sekolah ! 
 

7.   Tuliskan bunyi pembukaan UUD’ 1945 alinea ke 2 ! 
 

8.   Jelaskan perbedaan antara pengertian konstitusi secara sempit dan luas ? 
 

9.   Mengapa kita wajib dan harus ikut serta membela dan mempertahankan negara Indonesia dari 
globalisasi yang ber efek negatif ? 

 
10. Jelaskan manfaat UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


