
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TIDAR 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK MESIN 
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 

Telp. (0293) 364113  Fax. (0293) 362438  

Laman : www.untidar.ac.id  Surel : teknik@untidar.ac.id 
 

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 

TAHUN 2020/2021 

 

MATA KULIAH : Pendidikan Pancasila 

DOSEN  : Sukron Mazid, M.Pd. 

SKS/SEMESTER : 2/I 

KELAS  : 01 

HARI/TANGGAL : Senin,   Desember 2020 

PUKUL  : 08.00-10.00 WIB 

PROGRAM STUDI : D-III Teknik Mesin 

 

PETUNJUK  

a. Berdoalah sebelum dan setelah mengerjakan! 

b. Ujian bersifat terbuka (Open book). Selama mengerjakan UAS, mahasiswa diperkenankan 

membuka Buku Referensi serta PPT Perkuliahan namun tidak diperkenankan melakukan 

pencarian di Google, Safari atau fitur pencarian online lainnya 

c. Kerjakanlah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah! 

d. Mahasiswa harap tidak menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung yang lain. 

e. Periksalah kembali pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas! 

SOAL 

Kerjakan Tugas berikut dengan sebaik-baiknya! (Total Skor: 100) 

 

1. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu 

kesatuan organik. Sila-sila dalam pancasila saling berkaitan, saling berhubungan bahkan 

saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila lainnya. 

Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem, dalam pengertian 

bahwa bagian-bagian (sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk 

suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari 

pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama 

manusia, dengan masyarakat bangsa dan negara. Kenyataan Pancasila yang demikian ini 

disebut kenyataan yang obyektif, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada Pancasila sendiri 

terlepas dari sesuatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang. Sehingga Pancasila 

sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas dan berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang 

lain misalnya: liberalisme, materialisme, komunisme, dan aliran filsafat yang lain. Kesatuan 

sila-sila Pancasila pada hakekatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat 

formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistimologis, serta 

dasar aksiologis dari sila Pancasila. Jelaskan yang dimaksud dengan Landasan Ontologis, 

dan epistimologis, aksiologis disertai contoh? (Skor 20) 

2. Sebutkan beberapa pengertian di bawah ini?  

a. ETIKA 

b. ETIKET  

c. ESTETIKA 



d. NORMA 

e. MORAL  

f. NILAI 

Berikan Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. (Skor 20) 

3. Bagaimana teknik dan strategi untuk meredam arus informasi yang begitu massiv sedangkan 

banyak IT yang bermanfaat bagi kehidupan kita tapi juga bertentangan dengan budaya 

bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jelaskan dan uraikanlah dengan fenomena saat 

ini berikan contohnya. (Skor 20) 

4. Sebutkan serta Jelaskan Tipe Ideologi, Sifat dan Fungsi Ideologi? (Skor 20) 

5. Silakan Komentari dan Analisis gambar di bawah ini menurut saudara dan berikan alasan, 

solusi serta jalan keluarnya? (Skor 20) 

 

 
Sumber: kumparan.com 

 

Selama proses pembelajaran pendidikan Pancasila masih banyak yang perlu di evaluasi. 

Untuk itu, mohon kritik, saran dan masukan dalam menyampaikan materi, bahan ajar 

dan efektifitas waktu perkuliahan? Silakan ditulis. 

 
=========================Selamat Mengerjakan========================= 

 

“Manusia adalah termasuk golongan Jenis Binatang, dan bahwa Allah (Tuhan) telah membedakannya 

dari binatang melalu kemampuannya untuk berpikir. Yang Dia ciptakan untuknya (manusia), dan 

dengan kemampuan itu dia (manusia) dapat mengatur tindakannya secara tertib”. (Ibnu Khaldun) 

 

  


