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A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1. Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan
pedoman dan cita-cita hidup. Pengertian tersebut tersebut merupakan pendapat dari……….
a. Gunawan Sutiardjo
c. Karl Mark
b. Notonegoro
d. Destutt de Tracy
2. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bagi bangsa Indonesia. Hal ini
menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai…….
a. pandangan hidup bangsa
c. kepribadian bangsa
b. ideologi negara
d. perjanjian luhur
3. Ideologi suatu bangsa berasal dan berakar dari kenyataan yang ada dalam kehidupan suatu
bangsa karena ideologi memiliki dimensi…..
a. realita
c. idealisme
b. fleksibilitas
d. cita-cita
4. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah untuk
mempersiapkan…….
a. teks proklamasi
c. pemerintahan Indonesia
b. rancangan dasar negara
d. kemerdekaan Indonesia
5. Tokoh bangsa yang merumuskan dasar negara adalah……..
a. Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno
b. Mr. Muh. Yamin, Drs. Muh. Hatta, Ir. Soekarno
c. Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno
d. K.H. Wachid Hasim, Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno
6. Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara RI yang sah dan resmi terdapat dalam………
a. Piagam Jakarta
c. Pembukaan UUD 1945
b. Dokumen negara
d. Konstitusi Negara
7. Sikap pengambilan keputusan para peyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu
berpedoman pada pancasila karena…..
a. Nilai Pancasila sebagai dasar negara
c. Pancasila sebagai pandangan hidup
b. Pancasila sebagai perjanjian luhur
d. Pancasila merupakan cita-cita
bangsa
8. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya……
a. Objek dan nilai Pancasila merupakan kenyataan nyata
b. Bersifat luwes dan dapat menyesuaikan jaman
c. Rumusan Pancasila bersifat umum, abstrak dan universal
d. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia
9. Keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan ideologi lain adalah…..

a.
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12

keputusan selalu voting
c. nasionalisme diabaikan
adanya dominasi mayoritas
d. hak asasi manusia dilindungi
Ciri khas ideologi Pancasila yang dapat membedakan dengan ideologi lain terletak pada….
Nilai pancasila ingin berkembang mengikuti jaman
Pancasila akan mengutamakan musyawarah mufakat
Sila-sila Pancasila mudah dipahani dan dimengerti
Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan
Upaya mempertahankan Pancasila antara lain menghindari sikap egoisme, artinya……….
mementingkan diri sendiri
c. memuja-muja kebebasan
mengejar kesenangan hidup dunia
d. moral tidak berdasar agama
Pengiriman bantuan untuk para korban meletusnya gunung merapi di Magelang didorong
oleh….
a. Instruksi dari pemerintah daerah
b. Rasa cinta terhadap bangsa dan Negara
c. Keinginan menjadi pegawai pemerintah
d. Adat kebiasaan masyarakat setempat
13. Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila siswa harus dibiasakan…….
a. bersikap jujur dan tanggung jawab
c. menekan diri hidup sederhana
b. peduli terhadap lingkungan keluarga
d. bekerja keras siang malam
14. Dalam situasi rapat OSIS berlangsung, sikap toleransi beragama yang paling tepat adalah…..
a. Bersama-sama berdoa dengan cara yang sama
b. Mempersilahkan berdoa sesuai dengan agamanya
c. Menunda ibadah setelah acara rapat selesai
d. Pelaksanaan ibadah tidak masuk acara kegiatan
15. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dapat kita wujudkan dengan perilaku…..
a. Memelihara lingkungan hidup dengan baik
b. Memberi pertolongan kepada teman sedaerah
c. Giat belajar dan bekerja agar orang tua bangga
d. Musyawarah menyelesaikan masalah keluarga
16. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara biasa
disebut…..
a. konvensi
c. konstitusi
b. norma
d. perda
17. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan wujud perilaku….
a. sila ke – 1
c. sila ke – 3
b. sila ke – 2
d. sila ke – 4
18. Sistem perekonomian yang modalnya bersumber dari perorangan atau swasta adalah
system……..
a. Fasisme
c. kapitalisme
b. Komunisme
d. sosiologi
19. Ideologi sosialis hendak mewujudkan masyarakat tanpa perbedaan kelas adalah sebagai
berikut, kecuali...
a. menghilangkan hak asasi pribadi
b. masyarakat semua sama, tidak ada kaya atau miskin
c. rakyat memiliki kebebasan berusaha
d. segala bidang usaha dikuasai pemerintah
20. Pancasila adalah pandangan hidup dan kepribadian bangsa maka harus……

a. dipertahankan
b. dimengerti

c. disosialisasikan
d. dipelajari

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !
1
2
3
5
6
7
8
9
1

1 Jelaskan pengertian ideologi?
2 Sebutkan tiga fungsi ideologi?
3 Apa akibatnya bila negara tidak memiliki dasar negara?
4 Sebutkan keunggulan ideologi Pancasila?
5 Usulan Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh?
6 Sebutkan perbedaan bunyi Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan bunyi Pancasila dalam
Pembukaan UUD 1945?
7 Apa yang dimaksud dengan ideologi fasisme?
8 Upaya mempertahankan Pancasila dengan menghindari sikap hedonisme yaitu?
9 Sebutkan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke -3?
10 Jelaskan maksudnya nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif?

