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A. Kerjakan beberapa soal berikut ini! 

 

1. Hakikat norma adalah . . . . 

a. Peraturan yang bersifat mengikat 

b. Ketentuan hokum 

c. Pedoman perilaku 

d. Anjuran kebiasaan hidup 

2. Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya bertentangan dengan prinsip negara 

hukum, terutama prinsip . . . . 

a. Supremasi hukum dalam kehidupan negara 

b. Pembagian kekuasaan 

c. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

d. Jaminan hak-hak asasi manusia 

3. Fungsi utama hukum adalah . . . . 

a. Menghukum orang yang bersalah 

b. Mengatur perilaku manusia 

c. Melayani kebutuhan masyarakat 

d. Mewujudkan ketertiban dan keadilan 

4. Seorang koruptor dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan kesalahannya. Hal itu 

menunjukkan ciri bahwa hukum itu . . . . 

a. Bersifat memaksa 

b. Dibuat oleh pejabat berwenang 

c. Memiliki sanksi yang tegas 

d. Mewujudkan ketertiban 

5. “Hendaklah berlaku ramah terhadap orang lain”. Ini merupakan contoh norma . . . . 

a. Hukum 

b. Kebiasaan 

c. Agama 

d. Kesopanan 

6. Tindakan yang lazim dilakukan oleh warga masyarakat disebut . . . . 

a. Norma 

b. Adat istiadat 

c. Pamali 

d. Kebiasaan 

7. Adat istiadat umumnya berisi . . . . 

a. Moralitas masyarakat setempat 

b. Sopan santun masyarakat setempat 

c. Larangan masyarakat setempat 

d. Nasihat masyarakat setempat 
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8. Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma 

hukum adalah . . 

a. Norma agama lebih penting daripada ketiga norma lainnya 

b. Norma kesusilaan lebih penting daripada ketiga norma lainnya 

c. Norma kesopanan lebih penting daripada ketiga norma lainnya 

d. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi 

9. “Janganlah engkau mendustai sesamamu “. Ini adalah contoh dari norma . . . . 

a. Agama 

b. Hukum 

c. Kesusilaan 

d. Kebiasaan 

10. Seorang hakim meloloskan pak Robert dari jerat hukum karena beliau seorang pejabat 

negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, yaitu . . . . 

a. Supremasi hukum dalam kehidupan negara 

b. Pembagian kekuasaan negara 

c. Kedudukan yang sama di muka hokum 

d. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

 

 

B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. A 

2. D 

3. D 

4. C 

5. D 

6. D 

7. C 

8. D 

9. C 

10. D 
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