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SOAL TRY OUT UAS SEMESTER 1 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

KELAS 6 TAHUN 2016/2017 
 
 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 

1. BPUPKI kepanjangan dari …. 

2. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut …. 

3. BPUPKI dibentuk pada tanggal …. 

4. Upacara peresmian anggota BPUPKI diadakan di gedung …. 

5. Ketua BPUPKI bernama …. 

6. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal …. 

7. Tiga tokoh yang memiliki ide tentang konsep dasar Negara adalah …. 

8. Konsep dasar Negara menurut Ir. Soekarno  adalah …. 

9. Konsep Ir. Soekarno diberi nama …. 

10. Sidang kedua BPUPKi dilaksanakan pada …. 

11. Tugas panitia Sembilan adalah …. 

12. Kapankah panitia Sembilan dapat merumuskan dasar Negara Indonesia ?  

13. Rumusan dasar Negara tersebut diberi nama …. 

14. Panitia perancang undang-undang dasar diketuai oleh …. 

15. Anggota panitia penghalus bahasa adalah …. 

16. PPKI dibentuk pada tanggal …. 

17. PPKI diketuai oleh …. 

18. PPKI mengadakan siding pertama pada tanggal …. 

19. Sila Pancasila manakah berapakah yang bunyinya diubah … 

20. Nilai yang dapat diteladani dalam proses perumusan dasar Negara antara lain …. 

21. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap …. 

22. Pemilihan umum dilaksanakan oleh …. 

23. Pemilihan umum di daerah dilaksanakan oleh …. 

24. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas asas …. 

25. Peserta pemilihan umum legislative adalah …. 

26. Negara adalah …. 

27. Fungsi dan tujuan Negara adalah …. 

28. Unsur-unsur Negara  ada tiga, yaitu …. 

29. Gambarlah bagan lembaga Negara sebelum amandemen ! 

30. Gambarlah bagan lembaga Negara setelah amandemen ! 

31. Sebutkan 3 fungsi yang dimiliki DPR ! 

32. Sebutkan 3 hak yang dimiliki oleh DPR ! 

33. Berapakah jumlah anggota DPD di Indonesia ? 

34. Sebutkan salah satu fungsi dari MK, KY, dan BPK ! 
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35. Siapa sajakah yang termasuk ke dalam pemerintah pusat ? 

36. Kedudukan presiden adalah sebagai …. 

37. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945 adalah tugas presiden 

sebagai ….. 

38. Memegang kekuasaan tertinggi atas TNI adalah tugas presiden sebagai …. 

39. Siapa sajakah yang termasuk dalam pemerintahan daerah ? 

40. Otonomi daerah adalah …. 

 


