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 Dengan memanjatkan doa dan bersyukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA  

akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA 

“ dengan baik, lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal ini karena 

terdorong dari niat kami untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas 

profesi saya sebagai guru yang profesional dan bertanggung jawab.  

Selanjutnya tidak berlebihan dan bahkan sudah seharusnya dalam kesempatan 

ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan, saran, dan pendapat kearah 

penyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA “ ini.  

Dalam rangka turut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan, kami perlu 

menyajikan bahan yang digunakan untuk bahan belajar bagi   siswa. Salah satu usaha 

untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengembangkan soal-soal yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur hasil belajar mengajar dan sekaligus dapat berfungsi 

sebagai pedoman para siswa untuk mengerjakan  soal – soal EVALUASI atau UJI 

KOMPETENSI.   

       Untuk keperluan tersebut, kami memandang perlu menyusun soal-soal dengan 

berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan BNSP, 

KURIKULUM SATUAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 2006, Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan , 

Kelas V ( LIMA ).    

       Untuk memudahkan pemanfaatan materi bimbingan belajar  ini, kami sengaja 

menyajikan ringkasan materi  untuk memudahkan siswa untuk  ingatan, pemahaman 

dan penerapan.     Kami berharap buku materi bimbingan belajar  ini bermanfaat bagi 

siswa untuk meningkatkan   kemampuan dalam pemahaman materi yang telah 

diajarkan di sekolah. Kami menunggu saran dan koreksi dari siswa maupun wali murid 

maupun pendidik yang membaca materi bimbingan belajar  ini.  

Terima kasih. 

 

 

 

 

 

                                                                                KOLEKSI  
                                         Mr.BAMBOS 
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Materi Pokok  
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
 
Kompetensi Dasar  
Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI )  
 
Indikator  
☺ Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
☺ Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga NKRI. 
 
 

 
� Wilayah Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari 

beribu-ribu pulau besar kecil. Wilayah Indonesia terletak antara Benua Asia dan 
Benua Australia, dan antara Samudra Hindia dan Sumadra Pasifik.  

� Letak Indonesia  pada garis khatulistiwa, karena itu mendapat julukan Untaian 
Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. 

� Wilayah Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa, yang memiliki adat 
kebiasaan, tata cara keidupan dan agama serta kepercayaan yang beraneka 
ragam. 

� Wilayah perairan Indoneisa lebih luas dari pada daratan. Wilayah daratan antara 
lain berupa : dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, atau gunung dan pantai. 
Wilayah perairan terdiri atas : sungai, lautan dan danau. 

� Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan 
republik. Negara Indonesia berbentuk republik, maka kepala negaranya seorang 
presiden. 

 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Istilah Indonesia untuk pertama kalinya ditemukanoleh seorang ahli dari Inggris 

berma Richardson Logan pada tahun 1985 dalam ilmu bumi. Istilah Indonesia juga oleh 
G.W. Eral dalam bidang etnologi (ilmu kebangsaan), dengan menyebutnya Indonesian 
dan Melayunesian bagi orang melayu.  

  Istilah Indonesia digunakan juga oleh orang Inggris bernama Maxwell dalam 
karangannya yang berujudul The Island of Indonesia ( Kepulauan Indonesia ) pada 
tahun 1862. Nama Indonesia lebih dipopulerkan tahun 1884 dalam hubungan dengan 
etnologi ( ILMU KEBANGSAAN ).  

Kata Indonesia berasal dari kata Indus ( bahasa Latin yang berarti Hindia ) dan 
nesioi ( jamak ) = pulau-pulau.  

Bangsa Indonesia menggunakan kata Indonesia pertama kali oleh pelajar-pelajar 
kita di negeri Belanda pada tahun 1908 pada suatu organisasi yang bernama Indiiche 
Vereeniging. Kemudian nama itu diganti menjadi Perhimpunan Bangsa.  
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Kita adalah bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam satu daerah yang sama dan mereka 
tunduk kepada kedaulatan negaranya. Bangsa juga dapat berarti persekutuan hidup; 
yang berdiri sendiri, dan setiap persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, 
agama, bahasa, dan adat istidadat. Ciri suatu bangsa adalah :  

1. Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan. 
2. Memiliki wilayah tertentu, tetapi tidak memiliki pemerintah sendiri. 
3. Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada di bawah 

pemerintahan yang dibuatnya sendiri.  
4. Keanggotaanya bersifat kebangsaan / nasionalitas.  
5. Tidak dapat ditentukan secara pasti waktu kelahirannya. Misal bangsa 

Indonesia tidak diketahui secara pasti kapa mulai ada bangsa Indonesia.  
6. Kesamaan identitas budaya, agama, dan bahasa dapat membedakan 

dengan bangsa lainnya. Bangsa yang mempunyai identitas sama adalah 
bangsa yang homogen.  

Negara adalah bentuk organisasi dari sautu masyarakat atau kelompok orasdng 
yang mempunyai kekuasaan mengatur hubunan, menyelenggarakan ketertiban, dan 
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.  
Negara Kesatuan adalah suatu negara yang merdeka berdaulat. Di negara yang 
berbentuk kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan yaitu pemerintahan Pusan yang 
mengatur dan mengurus pemerintahan negara.  
Landasan Hukum yang menegaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang 
tersirat di dalam UUD 1945 bab I bentuk dan kedaulatan pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut :  

1. Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang bebentuk republik.  
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.  
3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 

 
Beberapa pengertian tentang negara adalah sebagai berikut :  

1. Beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu 
dengan mengakuyi adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan 
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. 

2. Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah doleh sejumlah pejabat yagn 
berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundang-undangan melalui 
penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.  

Suatu negara terbentuk oleh unsur-unsur sebagai berikut :  
1. Unsur Konsumtif  

Unsur Konsuntif adalah unsur mutlak pembentuk atau unsur yang harus ada untuk 
terjadinya negara. Unsur tersebut mencakup rakyat atau masyarakat, wilayah yang 
meliputi darat, udara, dan perairan (khusus perairan tidak mutlak), serta pemrintah 
yang berdaulat.  

2. Unsur Deklaratif 
Unsur Deklaratif adalah unsur yang bersifat pernyataan dan melengkapi unsur 
konsumtif. Unsur tersebut mencakup adanya tujuan negara, undang-undang dasar, 
pengakuan dari negara lain secara de jure atau de facto.  
Begitupun negara Indonsia, sudah memenuhi kedua unsur tersebut, baik konsumtif 
maupun deklaratif.  

 
Unsur Konsumtif meliputi :  
a. Rakyat  

Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara yang 
tunduk pada kekuasaan negara itu. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu 
negara, karena rakyatlah yang berkehendak membantuk negara.  
Berdasarkan hubugnannya dengan daerah di dalam suatu negara rakyat dibendakan 
menjadi :  
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1. Penduduk yaitu semua orang yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah 
negara dan menetap bisanya mereka yang lahir secara turun temurun dan besar 
di dalam suawtu negara tertentu. 

2. Bukan Penduduk, yaitu semua orang yang berada di dalam suatu wilayah negara 
hanya untuk sementara waktu, misal turis asing, wisatawan, dan sebagainya.  

 
Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negara, rakyat dibedakan menjadi :  

� Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupoakan 
anggota dari suatu negara, baik secara undang-undang diakui sebagai warga 
negara maupun proses naturalisasi (permintaan pewartanegaraan) 

� Non Warga Negara adalah mereka yang berasa pada suatu negara tetapi secara 
hukum menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada 
pemerintahan di mana mereka berada, misal : duta besar, kontraktor, dsb.   

 
b. Wilayah  

Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara tidak akan berpindah-pindah tempat 
(nomaden). Luas wilayah ditentukan oleh perbatasannya, secara umum wilayah 
suatu negara dibedakan atas wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah 
ekstrateritorial.  
 

c. Pemerintah yang berdaulat 
Adanya sutu pemerintah yang berkuasa atas seluruh wilayahnyadan segenap 
rakyatnya merupakan syarat mutlak keberasaan negara. Pemerintahlain tidak 
berkuasa di wilayah dan atas rakyat negara tersebut. Jadi pemerintah berhas atas 
rakyat dan wilayahnya yang meliputi kekuasaannya. Negara berhak mengatur dan 
menjalankan peraturannya dan tidak tunduk kepada kekuasaan atau kekuatan 
negara lain.  

Sedangkan unsur Deklaratif mencakup tentang : 
a. Tujuan Negara 

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 
antara lain :  
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  
2. Memajukan kesejahteraan umum 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.  
b. Undang-Undang Dasar  

Undang-Undang Dasar Negara kita adalah Undang-Unang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 ( UUD 1945 ). UUD 1945 disyahkan sehari setelah 
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 
1945. 

c. Pengakuan Negara Lain 
Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya 
sebuah negara. Unsur ini menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga 
negara baru tersebut dikenal oleh negara-negara lain.  
Negara yang sudah dikenal negara-negara lainnya di dunia akan lebih mudah dalam 
menjalin kerjasama diplomatik, perdagangan, kebudayaan, dan sebagainya.  

 
Pengakuan dari negara lain terbgai atas dua macam yaitu :  

1. Pengakuan de facto, yaitu pengakuan oleh negara lain berdasarkan kenyataan 
yang ada atau fakta yang sungguh-sunguh nyata tentang berdirinya suatu 
negara.  

2. Pengakuan de jure, yaitu pengakuan oleh negawra lain berdasarkan pernyataan 
resmi menurut hukum internasional.     
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini denan uraian yang jelas dan tepat !  
1. Apakah yang dimaksud dengan 

negara kesatuan ?  
2. Sebutkan ciri-ciri suatu bangsa 

!  
3. Sebutkan yang menjadi 

landasan hukum bahwa negara 
Indonesia adalah negara 
kesatuan !  

4. Pengakuan kedaulatan sebuah 
negara ada dua yaitu 
pengakuan secara de facto dan 
de jure. Jelaskan !  

5. Apa yang dimaksud unsur konsumtif 
dalam suatu negara ?  

6. Sebutkan tujuan negara Indonesia 
yang tercantum dalam UUD 1945 !  

7. Mengapa negara Indonesia disebut 
negara kepulauan ?  

8. Siapakah yang menyelenggarakan 
pemerintah negara Indonesia ?  

9. Apa yang dimaksud dengan unsur 
deklaratif dalam suatu negara ?  

10. Apa yang dimaksud dengan 
pemerintah yang berdaulat itu ? 

 

Batas-batas Wilayah Indonesia 
1. Barat  : Samudra Hindia 
2. Selatan  :  Australia, Samudra Hindia 
3. Timur   :  Papua Nuginii, Samudra Filipina  
4. Utara   :  Malaysia, Singapura, Filipina 

 
Wilayah Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan :  
1. Gugusan Kepulauan Sunda Besar terdiri dari : Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan 

Kalimantan  
2. Gugusuan Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri dari Bali, Lombok, Sumba, Sumbawaw, 

Flores Timur, Salor, Alor, Roti dan sekitarnya  
3. Gugusan Kepulauan Maluku, terdiri dari Halmahera, Ternatel, Seram, Buru, Ambon, 

Aru, Kepulauan Sula dan pulau kecil di sekitarnya.  
4. Irian dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yaitu Biak, Weigio, Salawati, Yos Sudarso.  
 
Gugusan Kepulauan Sunda Besar ( Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ).  
1. Pulau Sumatra 

Dahulu pulau Sumatra disebut juga Swarnadwipa, artinya pulau yang kaya emas. 
Ada yang menyebut Pulau Perca, artinya pulau yagn kaya akan pohon perca, yaitu 
pohon yang getahnya seperti karet yang biasanya digunakan sebgai bahan pembuat 
plastik. Ada juga menyebutnya pulau Andalas.  

2. Pulau Jawa 
     Dahulu, pulau Jawa mendapat sebutan Jawadwipa.   
3. Pulau Kalimantan 

Dahulu, pulau Kalimantan disebut Warunadwipa, artinya Dewa Laut dan Pulau  
Borneo. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di wilayah negara Indonesia.  

4. Pulau Sulawesi 
Pada zaman dahulu, pulau Sulawesi disebut Pulau Celebes. Pulau Sulawesi 
mempunyai ciri khas, yaitu bentuknya seperti huruf K. 
 

 
 Laut tutorial menurut kententuan 12 mil dihitung dari garis pantai pulau-pulau 
yang paling luar Indonesia yang berlaku tahun 1982. Untuk mengembangkan eksploitasi 
ekonomi perairan laut Indonesia menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil 
dihitung dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
selebar 200 mil diukur dari garis dasar diumumkan pemerintah sejah tadnggal 21 Maret, 
Nomor 5/1983 tanggal 18 Nopember 1983.  
 Berdasarkan peraturan hukum laut Kuno, laut dibagi menjadi dua, yaitu laut 
teritorial dan laut lepas. Laut teritorial adalah laut yang menjadi bagian dari wilayah 
suatu negara. Sedangkan Laut Lepas adalah laut yang tidak menjadi bagian dari 
wilayah suatu negara atau laut yang menjadi bersama masyarakat dunia. 
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Perairan laut Indonesia berdasarkan konvensi Hukum Laut Internasioanal di Jamaika 
tahun 1982 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :  
a. Batas Laut Teritorial, yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas, 

berdasasrkan batas tersebut negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah 
laut, dasar laut4, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya. 

b. Batas Landas Kontinen, sebuah negara paling jauh 200 meter. Landasan 
kontinen adalah dasar laut dari arah pantaike tengah laut dengan kedalaman tidak 
lebih dari 200 meter.  

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ditarika dari titik terluar pantai sebuah pulau 
sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia 
bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari 
kerusakan. 

Selanjutnya, negara-negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia adalah : 
Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Palau, Timor 
Leste, Australia.  
 
Perkembangan Wilayah Indonesia  
 Pada awal kemerdekaan Indonesia terdiri dari delapan provinsi, yaitu : Provinsi 
Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, 
Sunda Kecil (Nusa Tenggara, Maluku. Pembentukan suatu wilayah menjadi sebuah 
provinsi antara lain ditentukan oleh : luas wilayah, kemampuan ekonomi, jumlah 
penduduk, faktor ekonomi, serta faktor politik, serta pertahanan dan keamanan. 
 Dari tahun ke tahun jumlah provinsi di Indonesia mengalami perkembangan, yaitu 
tahun 1950-an ada 11 provinsi, tahun 1956 ada 15 provinsi, tahun 1957 aa 17 provinsi, 
tahun 1958 ada 20 provinsi, tahun 1959 ada 21 provinsi, tahun 1960 ada 22 provinsi, 
tahun 1964 ada 24 provinsi, tahun 1967 ada 25 provinsi, tahun 1969 ada 26 provinsi, 
tahun 1976 ada 27 provinsi, tahun 1999 ada 29 provinsi, tahun 2000 ada 32 provinsi, 
tahun 2003 ada 33 provinsi.  
 Wilayah Indonesia terbagi atas beberapa provinsi atau daerah tingkat I. Tiap-tiap 
provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Provinsi di Indonesia sampai sekarang aa 34 
provinsi.        

PROVINSI-PROVINSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

No Nama Provinsi Luas Km2 Ibu Kota 

1 Nangroe Aceh Darussalam  55.390  Banda Aceh  
2 Sumatra Utara  71.660  Medan  
3 Sumatra Barat  42.898 Padang  
4 Riau  94.567 Pekan Baru  
5 Kepulau Riau  - Batam  
6 Jambi  53.436 Jambi  

7 Sumatra Selatan  93.083 Palembang  
8 Bangka Belitung  16.171 Pangkal Pinang  
9 Bengkulu  19.789 Bengkulu  

10 Lampung  35.385 Bandar Lampung 
11 DKI Jakarta  664 Jakarta  
12 Jawa Barat  34.526 Bandung  
13 Banten  6.651 Serang  

14 Jawa Tengah  32.549 Semarang  
15 DI Yogyakarta  31.863 Yogyakarta  
16 Jawa Timur  47.923 Surabaya 
17 Kalimantan Barat  149.807 Pontianak  
18 Kalimantan Tengah  153.564 Palangkaraya  
19 Kalimantan Selatan  36.535 Banjarmasin  

20 Kalimantan Timur  210.985 Samarinda  
21 Sulawesi Utara 15.273 Manado  
22 Gorontalo  12.215 Gorontalo  
23 Sulawesi Tengah  63.689 Palu  
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24 Sulawesi Selatan  62.689 Makasar  
25 Sulawesi Tenggara  38.140 Kendari  
26 Sulawesi Barat  16.796 Mamuju 
27 Bali  5.633 Denpasar  
28 Nusa Tenggara Barat  20.153 Mataram  
29 Nusa Tenggara Timur  47.349 Kupang  

30 Maluku 24.349 Ambon  
31 Maluku Utara  53.836 Ternate  
32 Irian Jaya Barat  116.571 Manokwari  
33 Papua Tengah  71.199 Timika  
34 Papua Timur 421.981* Jaya Pura  

* Luas sebelum pemekaran  
 
   

B. Lembar Kerja Siswa / Portofolio 
I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas !  
 
11. Mengapa tumbuhaan hidup 

subur di Indonesia ?  
12. Apa sebutan lain Samudra 

Hindia ?  
13. Apakah yang dimaksud dengan 

flora dan fauna ?  

14. Sebutkan letak Indonesia secara 
astronomois !  

15. Lebih luas manakah wilayah 
Nusantara zaman Majapahit dengan 
wilayah Nusantara saat ini ? 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang  paling 
benar !  
16. Indonesia terletak di sepanjang 

950 BT – 1410 BT. Hal itu dilihat 
secara …  
a. Geografis  
b. Astronomis  
c. Geologis  
d. Strategis  

17. Wilayah Indonesia sebagian 
besar beruapa perairan, karena 
itu disebut negara … 
a. agraris 
b. tropis 
c. maritim 
d. sosialis 

18. Negara kepulauan indonesia 
diapit oleh duan benua, yaitu … 
a. Benua Asia dan benua 

Australia 
b. Benua Asia dan benua 

Eropa 
c. Benua Australia dab benua 

Afrika 
d. Benua Australia dan benua 

Amerika 
19. Kota paling barat wilayah 

Indonesia adalah kota … 
a. Merauke 
b. Sorong 

c. Medan 
d. Sabang  

20. Indonesia terletak di daerah 
khatulistiwa sehingga beriklim … 
a. musim 
b. dingin 
c. tropis 
d. subtropis 

21. Kota yang dilalui garis khatulistiwa 
adalah … 
a. Pontianak 
b. Palangkaraya 
c. Banjarmasin 
d. Makasar  

22. Wilayah Indonesia dibagi …. 
menjadi propinsi. 
a. 26 
b. 27 
c. 31 
d. 33 

23. Di bagian timur negara Indonesia 
berbatasan dengan negara … 
a. Papua Nugini 
b. Malaysia 
c. Piliphina 
d. Australia  
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24. Indonesia disebut sebagai 
untaian Zamrud khatulistiwa. 
Zamrud adalah permata 
berwarna … 
a. hijau 
b. merah 
c. kuning 

d. putih 
25. Pulau terbesar diwilayah Indonesia 

adalah pulau … 
a. Irian jaya 
b. Sumatera 
c. Kalimantan  
d. Jawa  

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang paling tepat ! 
26. Wilayah Indonesia terdiri atas 

daratan dan … 
27. Indonesia terdiri atas ribuan 

pulau besar kecil sehingga 
disebut negara … 

28. Wilayah perbatasan antara laut 
dan daratan disebut … 

29. Wilayah negara Indonesia 

terletak antara … 0 LU … 0  LS. 

30. Danau toba terletak di pulau … 
31. Tiruan bola bumi disebut … 
32. Pulau yang paling banyak 

penduduknya adalah pulau … 
33. Batas wilayah Indonesia bagian 

barat adalah … 
34. Secara geografis Indonesia terletak 

antara dua samudera …. Dan …. 
35. Kota Sabang terletak di pulau … 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
36. Sebutkan berupa apa saja 

wilayah daratan ! 
37. Sungai di manakan yang 

dimanfaatkan sebagai jalan 
angkutan ? 

38. Indonesia terdiri dari beribu-
ribu pualu besar kecil, maka 
disebut negara kepulauan. 

Sebutkan pualu-pulau yang besar di 
Indonesia ! 

39. Negara mana sajakah yang 
berbatasan darat langung dengan 
negara Indonesia ? 

40. Berapa batas laut teritorial dari 
pantai?

D. PERBAIKAN / PENGAYAAND. PERBAIKAN / PENGAYAAND. PERBAIKAN / PENGAYAAND. PERBAIKAN / PENGAYAAN    

41. Sebutkan 5 laut yang berada di 
wialyah Indonesia ! 

42. Sebutkan 5 nama suku bangsa 
yang tinggal di pualu Jawa ! 

43. Indonesia dibagi menjadi tiga 
daerah pembagian waktu. 
Sebutkan ! 

44. Apakah makanan pokok bagi 
penduduk di Indonesia bagian timur 
? 

45. Apa pengaruh cuaca dan iklim bagi 
kehidupan tumbuhan ? 

Ulangan Formatif 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !  
46. Negara Indonesia Negara 

berdaulat sejak … 
a. 28 Oktober 1928  
b. 20 Mei 1908  
c. 17 Agustus 1945  
d. 18 Agustus 1945   

47. Negara Indonesia adalah 
Negara kesatuan yang 
berbentuk berbentuk republik 
sesuaai dengan UUD 1945 
pasal ... 
a. 1 ayat 1  
b. 1 ayat 2  
c. 2 ayat 1  
d. 2 ayat 2  

48. Lagu Dari Sabang sampai 
Merauke diciptakan oleh ... 
a. C. Simanjuntak  
b. R. Surarjo  

c. H. Mutahar  
d. Wr. Supratman   

49. Wilayah negara Indonesia teridri dari 
Sabang sampai Merauke. Kota 
Sabang terletak di pulau ... 
a. Sumatra  
b. Kalimantan  
c. Papua  
d. We  

50. Wilayah NKRI telah diakui oleh 
masyarakat internasional sebagai 
negara kepulauan dan disahkan 
dalam UU No. 17 tahun ... 
a. 1982  
b. 1983  
c. 1984  
d. 1985   

51. Secara geografis wilayah negara 
Indonesia terletak di antara dua 
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benua yaitu Benua Asia dan 
Benua ...  
a. Afrika  
b. Eropah  
c. Australia  
d. Amerika  

52. Yang mendapat sebutan 
negara Nusantara I adalah 
kerajaan ...  
a. Sriwijaya  
b. Mojopahit  
c. Samudra Pasai  
d. Tarumanegara  

53. Patih Gajah Mada pernah 
mempersatukan wilayah 
Nusantara dengan Sumapah 
yang terkenal yaitu sumpah ... 
a. Gajah Mada  
b. Pemuda  
c. Palapa  
d. Mojopahit   

54. Negara Indonesia pernah 
bersengketa masalah Ambalat 
dengan negara ...  
a. Singapura  
b. Malaysia  
c. Filipina 
d. Australia  

55. Yang berhak menjaga negara 
dari serangan musuh baik 
dalam maupun luar negeri 
adalah ... 
a. rakyat  
b. polisi  
c. TNI  
d. Hansip  

56. Wilayah Negera Kesatuan 
Republik Indonesia terletak di 
atara dua samudra yaitu ...  
a. Samudra Pasifik dan 

Samudra Hindia  
b. Samudra Pasifik dan 

Samudra Atlantik  
c. Samudra Hindia dan 

Samudra Atlantik  
d. Samudra Pasifik dan 

Samudra Arktik  
57. Kemerdekaan Indonesia diraih 

dengan adanya ...  
a. persatuan dan kesatuan  
b. kebaikan penjajah  
c. hadian dari Jepang  
d. penderitaan selama dijajah  

58. Indonesia terdiri dari beberapa 
pulau sehingga Indonesia 
disebut negara ... 
a. maritim  
b. kepulauan  

c. agraris  
d. industri  

59. Untuk mempersatukan wilayah 
NKRI yang luas semobayan bangsa 
Indonesia adalah ... 
a. Pancasila  
b. UUD 1945  
c. Bhinneka Tunggal Ika  
d. Garuda Pancasila   

60. Wilayah negara Indonesia bagian 
utara berbatas dengan negara ... 
a. Australia  
b. Timor Leste  
c. Papua Nugini  
d. Malaysia   

61. Berdasar Konsversi hukum laut 
Internasional di Jamaika tahun 1982 
batas laut teritorial adalah ... 
a. 12 mil  
b. 200 mil  
c. 1.000 mil 
d. 2.000 mil   

62. Lahirnya dasar negara kita pada 
tanggal ...  
a. 17 Agustus 1945  
b. 1 Juni 1945  
c. 18 Agustus 1945  
d. 1 Juli 1945  

63. Yang menjadi dasar negara 
Republik Indonesia adalah ... 
a. Pancasila  
b. Garuda Pancasila  
c. UUD 1945  
d. Pembukaan UUD 1945  

64. Senjata yang paling ampuh untuk 
menjaga ketahanan negara adalah 
...  
a. perusahaan dan kesatuan  
b. bambu runcing  
c. bom  
d. nuklir  

65. Negara kesatuan republik Indonesia 
dalam kepemimpinan 
pemerintahannya menggunakan 
sistem ... 
a. desentralisasi  
b. sentralisasi  
c. parlementer  
d. liberalisasi  

66. Wilayah propinsi negara Indonesia 
saat ini ada ... 
a. 27 propinsi  
b. 30 propinsi  
c. 33 propinsi  
d. 35 propinsi   

67. Mengembangkan rasa bangga 
berbangsa dan bertanah air 
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Indonesia adalah sesuai 
dengan Pancasila sila ke ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 5  

68. Lembaga yang merupakan 
ketahanan masyarakat di desa 
adalah ...  
a. LKMD  
b. LSM  
c. SISKAMLING  
d. LMD  

69. Ketahanan sekolah diciptakan 
melalui ...  
a. kerukunan di sekolah  
b. kedisiplinan di sekolah  
c. perlombaan di sekolah 
d. upacara di sekolah  

70. Ketahanan nasioanal tercipta karena 
kita memegang teguh pada 
kebenaran dan ... 
a. ketaatan  
b. kesatuan  
c. kekuasaan  
d. keadilan   

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
71. Jika ketahanan sekolah 

terganggu, maka akibatnya 
adalah ...  

72. Kemerdekaan RI pertama kali 
dilaksanakan dikediaman ...  

73. Wilayah Indosia terbentang 
dari ... sampai ...  

74. Batas wilayah Indonesia dari 
...0 LU sampai ...0 LS.  

75. Wilayah Indonesia bagian timur 
berbatasan dengan negara ...  

76. Batas ZEE wilayah negara ditarik 
dari titik terluar pantau sejauh ... mil.  

77. Indonesia dikatakan sebagai negara 
berdaulat sejak ...  

78. Sautu negara berbentuk republik 
kepala negaranya seorang ...  

79. Arti semboyan Bhinneka Tunggal 
Ika adalah ...  

80. Negara yang pernah ada malah 
dengan Indonesia masalah teluk 
Ambalat adalah negara ...  

III. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 
benar !  

81. Sebutkan tiga unsur pokok 
berdirinya suatu negara !  

82. Sebutkan dua benua dan dua 
samudra yang mengapit 
negara kesatuan RI ! 

83. Jelaskan mengapa Indonesia 
disebut negara kepulauan ?  

84. Sebutkan 5 negara yang 
berbatasandengan wilayah 
Indonesia !  

85. Sebutkan isi konversi hukum laut 
Internasional di Jamaika !    

 
    
 

Ulangan Harian Kesatu  

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 
86. Gambaran permukaan bumi 

pada bidang datar disebut …  
a. peta 
b. atlas 
c. globe 
d. simbol 

87. Sejak proklamasi kemerdekaan  
Indonesia, bangsa Indonesia 
bertekad untuk hidup dalam …  
a. Negara Indonesia bersatu 
b. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 
c. Negara Serikat 
d. Negara bebas 

88. Pada awal kemerdekaan, wilayah 
Indonesia terdiri atas … provinsi.  
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 

89. Perubahan jumlah provinsi maupun 
wialayah NKRI dari awal sampai 
sekarang maengalami suawtu 
perubahan. Hal ini disebabkan oleh 
…  
a. Keinginan rakyat 
b. Keinginan presiden 
c. Keinginan DPR 
d. Tuntutan kebutuhan 
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90. Berikut ini gubernur provinsi 
Jawa Tengah pada awal 
kemerdekaan adalah …  
a. R. Pandji Soeroso 
b. R.M. soeryo 
c. Teku moh. Hasan 
d. I Gusti Ketut Jelantik 

91. Berikut ini yang bukan provinsi 
pada tahun 1945 adalah …  
a. Sunda kecil 
b. Papua 
c. Boeneo 
d. Sumatra  

92. Pada tanggal 1 Mei  1963 
pulau ini masuk menjadi 
propinsi di Indonesia. Pulau 
yang dimaksud adalah … 
a. Maluku 
b. Timor-timur 
c. Papua/Irian Jaya 
d. Kalimantan  

93. Pada tahun 1999 Indonesia 
kehilangan sebuah propinsi 
melalui referendum. Propinsi 
yang dimaksasud adalah …. 
a. Papua 
b. Irian Jaya 
c. Maluku 
d. Timor-timur 

94. Perkembangan propinsi 
dipertimbangkan bukan 
berdasarkan …. 
a. Pembagian kekuasaan 
b. Pertumbuhan penduduk 
c. Memudahkan pelayanan 
d. Kemampuan ekonomi 

95. Akar-akar pohon bakau yang 
ditanam di tepi pantai 
bermanfaat untuk mengurangi 
terjadinya … air laut. 
a. Erosi 
b. Abrasi 
c. Reboisasi 
d. eksploitasi 

96. Propinsi Papua beribukota di 
…. 
a. Gorontalo 
b. Ambas 
c. Jayapura 
d. Makasar  

97. Jumlah propinsi di Indonesia 
pada tahun 1976 ada … buah. 
a. 20 
b. 23 
c. 25 
d. 27 

98. Sebelum berintegrasi dengan 
wilayah Indonesia. Timor-timur 

merupakan wilayah yang dijajah oleh 
bangsa… 
a. Portugis 
b. Belanda 
c. Inggris 
d. Jepang  

99. Berikut ini merupakan propinsi yang 
mengalami pemekaran pada tahun 
1999 adalah … 
a. Sulawesi 
b. Kalimantan 
c. Bali 
d. Papua  

100. Berikut ini merupakan salah satu 
upaya pelestarian laut adalah …. 
a. Melakukan eksploitasi 
b. Membuat terumbu karang  
c. Melakuakn eksplorasi 
d. Penangkapan dengan racun 

101. Nama daerah propinsi baru yang 
berada di Paulau Jawa adalah … 
a. Jawa Timur 
b. Jawa Tengah 
c. Banten 
d. DKI 

102. Wilayah propinsi dipimpin oleh 
seorang … 
a. Gubernur 
b. Bupati 
c. Wali Kota 
d. DKi 

103. Laut kecil yang sempit di antara dua 
palau disebut … 
a. Tanjung 
b. Selat 
c. Teluk 
d. lautan 

104. Zona Ekonomi Ekslusif diukur dari 
garis dasar laut ke laut lepas 
sepanjang … 
a. 350 mil 
b. 300 mil 
c. 200 mil 
d. 100 mil 

105. Kota Merauke terletak di wilayah 
propinsi …. 
a. Maluku 
b. Papua 
c. Papua Barat 
d. Papua Tengah 

106. Pengikisan pantai dapat dihndari 
dengan cara menanam pohon … di 
tepi pantai. 
a. Bakau 
b. Jati 
c. Akasia 
d. Turi  
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107. Pada tahun 1950 wilayah jawa 
Tengah terbagi ke dalam … 
propinsi. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

108. Berikut ini Negara yang tidak 
berbatasan laut dengan 
Indonesia adalah …. 
a. Malaysia 
b. Filiphina 
c. Laos 
d. Australia  

109. Selat sunda menghubungkan antara 
Pulau Sumatera dengan pulau … 
a. Kalimantan 
b. Papua 
c. Sulawesi 
d. Jawa  

110. Propinsi Bangka Belitung berdiri 
pada tahun 2000, sebelumnya 
termasuk propinsi …. 
a. Sumatera selatan 
b. Sumatera utara 
c. Sumatera tengah 
d. Sumatera barat 

 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

 
111. Timor-timur lepas dari wilayah 

NKRI pada tahun … 
112. Sebelum tahun 2001 NAD 

bernama .. 
113. Perlindungan terhadap taman 

laut Bunaken di propinsi … 
114. Kemerdekaan diperoleh melalui 

… 
115. Jumlah propinsi di Indonesia 

sekarang ini ada … 

116. Wilayah propinsi dikepalai oleh 
seorang … 

117. Ti,or-timur lepas dari wilayah NKRI 
melalui … 

118. Pulau Buton yang terletak di propinsi 
Gorontalo merupakan penghasil … 

119. Ikan, hewan laut, rumput laut 
merupakan sumber daya alam … 

120. Dua pertiga wilayah Indonesia 
merupakan … 

 
III. Jawabalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
121. Apa yang dimaksud Negara 

kepualuan ? 
122. Negara Indonesia disebut juga 

Negara Maritim. Apa 
maksudnya ? 

123. Jelaskan letak wilayah 
Indonesia secara astronmis 
dan secara geografis ! 

124. Sebutkan usaha-usaha untuk 
menjaga kelestarian lingkungan 
laut ! 

125. Sebutkan 3 daerah propinsi 
bari di Papua ! 

126. Apa yang menjadi penyebab adanya 
pemekaran propinsi di Indonesia ? 

127. Bagaiman sikapmuterhadap 
kesuburan tanah di wilayah 
Indonesia ? 

128. Apa akibat yang timbul dengan 
adanay pembuangan limbah di 
sungai ? 

129. Mengapa Timor-timur sejak tahun 
1999 tidak termasuk wilayah NKRI ? 

130. Jelaskan uopaya pelestarian laut 
tang dapat kalian lakukan ! 
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Soal Evaluasi Kesatu   

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar !  
131. Negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang 
berbentuk Republik. Hal ini 
tercantum dalam UUD 1945 
pasal ...  
a. Pasal 1 ayat (1) 
b. Pasal 1 ayat (2) 
c. Pasal 2 ayat (3) 
d. Pasal 2 ayat (2)  

132. Pada awal kemerdekaan 
wilayah Indonesia terbagai atas 
...  
a. 8 provinsi  
b. 11 provinsi  
c. 15 provinsi  
d. 17 provinsi  

133. Negara Indonesia adalah 
negara hukum. Pernyataan 
tersebut ditegaskan dalam ... 
a. Pancasila  
b. Keputusan Presiden  
c. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945  
d. Ketetapan MPR Nomor 

I/MPR/2000 
134. Wilayah Negara Indonesia 

sebelah utara berbatasan 
langsung dengan negara ... 
a. Timor Leste  
b. Malaysia  
c. Papua Nugini  
d. Australia  

135. Provinsi Banten sebelum 
berdiri sendiri termasuk bagian 
dari provinsi ....  
a. DKI Jakarta   
b. Jawa Barat  
c. Jawa Tengah  
d. Banten Serang  

136. Dasar laut dari arah pantai ke 
tengah laut dengan kedalaman 
tidak lebih dari 200 meter 
disebut ... 
a. landasan teritorial  
b. landasan benua  
c. landasan kontinen 
d. landasan bebas 

137. Undang-Undang yang 
menyatakan bahwa Negara 
Indonesia adalah negara 
kepulauan adalah ...  
a. UU No. 16 tahun 1985  

b. UU No. 17 tahun 1985  
c. UU No. 18 tahun 1985  
d. UU No. 19 tahun 1985  

138. Waktu  Indonesia  bagian  Barat       
( WIB ) antara lain adalah pada 
daerah ...  
a. Jawa, Madura dan Bali  
b. Sumatra, Jawa, Madura, 

Kalimantan  
c. Jawa, Madura, Sumatra 
d. Sumatra, Kalimantan, Sulawesi   

139. Laut yang menjadi bagian dari 
wilayah satu negara disebut ...  
a. Laut lepas  
b. Laut teritorial  
c. Laut bebas  
d. Laut internasional  

140. Kepulauan di Indonesia yang 
termasuk kepulauan Sunda Kelapa 
adalah ...  
a. Pulau Bali  
b. Pulau NTB  
c. Kupalaun NTT  
d. Pulau Jawa  

141. Batas laut negara Indonesia 
berdasarkan hukum Internasional 
adalah ..  
a. 3 mil  
b. 7 mil  
c. 12 mil  
d. 200 mil  

142. Wilayah negara Indonesia yang 
memisahkan dari negara Indonesia 
pada tahun 1999 adalah ...  
a. Timor Timur  
b. Irian Barat  
c. Timor Leste  
d. Papua Nugini  

143. Kemerdekaan negara Indonesia 
diraih berkat adanya ...  
a. Penderitaan selama dijajah  
b. Dendam kepada penjajah  
c. Persatuan dan Kesatuan  
d. Kemauan yang tinggi  

144. Pulau Kalimantan dimiliki oleh tiga 
negara yaitu ...  
a. Indonesia, Singapura, Brunei  
b. Malaysia, Singapura, Pilipina  
c. Malaysia, Indonesia, Bunei  
d. Singapura, Indonesia, Pilipina  
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145. Wilayah Indonesia diapit oleh 
dua Samudra yaitu ...  
a. Pasifik dan Atlantik  
b. Pasifik dan Hindia  
c. Hindia dan Atlantik  
d. Hindia dan Antartika  

146. Negara tetangga di sebelah 
timur Indonesia adalah negara 
...  
a. Papua Nugini dan Timor 

Timur  
b. Australia dan Papua Nugini  
c. Timor Timur dan Australia  
d. Brunei Darussalam dan 

Papua Nugini  
147. Provinsi Gorontalo adalah 

pemekaran dari provinsi ...  
a. Sulawesi Selatan  
b. Sulawesi Utara  
c. Sulawesi Tengah  
d. Sulawesi  Tenggara  

148. Letak satu negara yang 
berdasarkan garis lintang dan 
garis bujur adalah ...  
a. letak geologi  
b. letak geografis  
c. letak astronomi  
d. letak antropologi  

149. Kota di Indonesia yang dilewati 
oleh garis khatulistiwa adalah 
...  
a. Palangkaraya  
b. Pontianak  
c. Samarinda  
d. Balipapan  

150.  Peralihan dari musim kemarau 
ke musim hujan biasanya 
disebut ...  
a. musim dingin  
b. musim panas  
c. musim pancaroba  
d. musim sedang  

151. Wilayah Indonesia yang belum 
ada batasan berdasarkan 
forum Internasioanal adalah ...  
a. darat  
b. udara  
c. lautan 
d. perairan  

152. Provinsi Bangka Belitung 
berdiri tahun 2000, sebelum 
termasuk provinsi ...   
a. Riau  
b. Sumatra Selatan  
c. Jambi  
d. Lampung  

153. Letak Indonesia berada pada 
garis lintang 60 – 110 LS dan 

950 – 1410  BT. Letak yang demikian 
ditinjau dari ...   
a. Letak Ekonomis  
b. Letak Geografis  
c. Letak Strategis  
d. Letak Astronomis  

154. Wilayah negara Indonesia adalah 12 
mil dari ...  
a. titik terluar dari pulau terluar 

negara Indonesia  
b. titik terluar dari masing-masing 

pulau negara Indonesia  
c. titik terluar dari laut bebas 

negara Indonesia  
d. titik terluar dari pulau besar 

negara Indonesia  
155. Ketahanan Nasional merupakan 

kekuatan, kemampuan dan daya 
tahan negara dalam menghadapi ... 
a. ancaman dan gangguna  
b. musuh pribadi kita  
c. siapapun di negara kita  
d. masa depan kita   

156. Tiap-tiap warga negawra berhak dan 
wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara. Hal ini terdapat 
dalam UUD 1945 pasal ...  
a. 32 ayat (1)  
b. 30 ayat (2) 
c. 31 ayat (1)  
d. 31 ayat (2)  

157. Yang wajib ikut serta dalam 
pembelaan negara ...  
a. Polri  
b. Pegawai Negeri  
c. ABRI  
d. Semua warga negara  

158. Sumpah Pemuda diikrarkan pada 
tanggal ...  
a. 20 Oktober 1928  
b. 28 Oktober 1928  
c. 20 Oktober 1928  
d. 28 Nopember 1928  

159. Salah satucara untuk mewujudkan 
ketahanan dalam bidang 
kebudayaan adalah ...  
a. menerima budaya asing  
b. meniru budaya asing  
c. melarang budaya asing masuk  
d. melestarikan budaya bangsa 

sendiri  
160. Lagu “Dari Sabang Sampai ke 

Merauke “ dikarang oleh ... 
a. Kus Bini  
b. R. Surarjo  
c. W.R. Supratman  
d. L. Manik   
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II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
161. Garis yang membagi menjadi 

dua bagian, yaktu bagian utara 
dan bagian selatan disebut 
garis ...  

162. Negara Kesatuan adalah ... 
163. Pemerintah negara Indonesia 

menyusun sistem 
pemerintahannya sendiri sejak 
...  

164. Pada awal kemerdekaan 
wilayah Indonenesia dibagi 
menjadi ... provinsi.   

165. Garis bujur 00 terdapat di kota ...  
166. Kepulauan Maluku dan Irian Jaya 

termasuk daerah waktu Indonesia ...  
167. Provinsi Banten merupakan 

pemekaran dari provinsi . ..  
168. Landasan Kontinen adalah dasar 

laut dari arah pantai ke tengah 
dengan kedalaman tidak lebih dari ... 

169. Negara Indonesia bagian timur 
berbatasan dengan negara ...  

 

III.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan singkat dan jelas !  
 
170. Sebutkan 3 tiga negara 

tetangga yang berada di 
sebelah utara Indonesia ! 

171. Kapan Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) selebar 200 mil diukur 
dari garis batas, diumumkan 
oleh pemerintah ?  

172. Apa bunyi UUD 1945 pasal 1 
ayat 1 ?  

173. Apakah pengaruh letak 
geologis Indonesia terhadap 
flora dan fauna ?  

174. Apa yang dimaksud dengan letak 
geografis suatu negara ?  

175. Mengapa negara Indonesia disebut 
negara kepulauan ?  

176. Mengapa negara Indonesia disebut 
negara Maritim ?  

177. Sebutkan 3 contoh Indonesia 
perilaku untuk menjaga keutuhan 
negara Indonesia ?  

178. Mengapa negara Indonesia disebut 
sebagai negara Agraris ?  

179. Bagaimana bunyi pasal 30 ayat (2) 
dalam UUD 1945 ?  

 
 

 
Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
 
Kompetensi Dasar  
Menjelaskan pentingnya keutuhan NKRI. 
 

 
 
� Awal persatuan dan kesatuan adalah lahirnya Organisasi Budi Utomo. Budi utomo 

merupakan awal bangkitnya bangsa Indonesia. Yang berdiri pada 20 Mei 1908. 
� Dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 telah dapat menyati padu sebagai bangsa 

yaitu “Bangsa Indonesia” 
� Karena letak geografisnya Indoneisa juga disebut “ Nusantara” 
� Semboyan nasional bangsa Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”, yang di ambil 

dari buku Sutasoma yang menggunakan bahasa sansekerta karangan Mpu 
Tantular.  

� Agama yang disyahkan dan diakuioleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen, 
Katholik, hindu, Budha, khong Huchu serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang  
Maha Esa. 

� Wawasan Nusantara pada hakekatnya memandang kehidupan sosial budaya 
bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

� Dalam negara kesatuan kita tidak boleh hanya mementingakn diri sendiri atau 
golongan. 
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B. Lembar kerja Siswa / Portofolio 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bwah ini dengan jelas ! 
180. Apakah bentuk negara kita ? 
181. Apakah sistem pemerintahan negara Indonesia ? 
182. Sebutkan lima suku bangsa yang kamu ketahui ! 
183. Apakah arti Bhineka Tunggal Ika ? 
184. Kapan sumpah Pemuda diikrarkan ? 
 
 
 

Uji Kompetensi  
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
185. Dengan Sumpah Pemuda tahun 

1928 telah dapat menyatu padu 
sebagai … 
a. bangsa yaitu bangsa 

Indonesia 
b. rakyat yaitu rakyat Indonesia 
c. persatuan negara 
d. perkumpulan bangsa 

186. Untuk mengenal jati diri suatu 
bagsa dapat dilihat dari … 
a. sistem ketatanegaraannya 
b. hasil budayanya 
c. sistem pertahanan negara 
d. siakp penduduknya 

187. Cara menyelenggarakan 
Kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dengan 
bersumber  pada Pancasila dan 
berlandaskan …. 
a. Undang-undang 
b. Instruksi Presiden 
c. Ketetapan MPR 
d. Undang-undang dasar 1945 

188. Kebudayaan asing yang dapat 
kita terima menjadi sebagian 
budaya nasional asalkan …. 
a. lebih tinggi nilainya daripada 

kebudayaan nasional kita 
b. tidak bertentangan dengan 

peraturan pemerintah kita 
c. disesuaikan dengan 

Pancasila 
d. mendapat persetujuan 

Presiden 
189. Sikap mementingkan golongan 

sendiri dan membenci golongan 
lain berdasarkan warna kulit 
disebut … 
a. rasionalisme 
b. nasionalisme 
c. rasialisme 
d. liberalisme 

190. Kita melihat istilah Bhineka 
Tunggal Ika pada …. 
a. leher burung garuda 
b. perisai 
c. cengkraman kaki burung 

garuda 
d. sayap burung garuda 

191. cara yang ditempuh oleh bangsa 
Indonesia dalam upaya mengatasi 
maalah yang ditimbulkan dengan 
begitu bayaknya bahasa daerah 
adalah …. 
a. menetapkan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa 
persatuan 

b. menetapkan bahasa melayu 
sebagai bahasa persatuan 

c. mengadakan seminar 
mengenai kebahasaan 

d. menagnjurkan agar semua 
orang Indonesia belajar 
bahasa indonesia 

192. Masyarakat Indonesia terdiri atas 
beberapa agama, bahasa dan 
seni yang berbeda. Hal ini dapat 
disebut masyarakat … 
a. Bersatu 
b. Mejemuk 
c. Terpecah-pecah 
d. Bersuku-suku 

193. Menempatkan persatuan, 
kesataun, kepentinagn 
keselamatan bangsa dan negara 
di atas kepentinagn pribadi atau 
golongan adalah pengamalan 
Pancasila, sila … 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
b. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab 
c. Persatuan Indonesia 
d. Keadilan social bagi seluruh 

akyat Indonesia 
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194. Lahirnya Sumpah Pemuda 28 
Oktober 1928 merupakan 
semangat kepahlawanan yang 
bersumber kepada … 
a. Cita-cita dan keinganan 

pemuda 

b. Keinginan mengusir penjajah 
c. Keingainan pemimpin politik 
d. Persatuan dan kesatuan 

bangsa 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini denagn jawaban yang tepat ! 
195. Cara pandang kita juga disebut 

cara pandang nusantara atau … 
196. Semboyan bhineka Tunggal Ika 

digunakan pertamakali oleh Mpu 
Tantular pada zamankerajaan … 

197. Cermin jati diri suatu bansa 
adalah .. 

198. Jika kita tidak bersatu mudah … 
199. Puncak keberhasilan perjuangan 

rakyat Indonesia atas dasar 
persatuan nasional sebagai akibat 
belum adanya … 

200. Kegagalan perjuanagn bangsa 
Indonesia sebelum lahirnya 

pergerakan nasional sebagai 
akibat menghasilkan … 

201. Dalam memelihara persatuan dan 
kesatuan, keteguhan hati sangat 
diperlukan agar tidak mudah … 

202. Bahsa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar harus digunakan 
dengan … 

203. Kebudayaan yang dimiliki dan 
dihasilkan oleh masing-masing 
suku bangsa disebut … 

204. Lagu Indonesia raya 
dikumandangakan pertama kali 
pada … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
205. Meliputi bidang apa sajakah 

wawasan nusantara itu ? 
206. Mengapa perlawnan bangsa 

Indonesia terhadap penjajah pada 
abad XIX selalu gagal ? 

207. Sebutkan tiga alat yang 
merupakan lambang pengingat 
dan pemersatu bangsa ! 

208. Sebutkan hal-hal yang perlu 
dilakukan untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan ! 

209. Dari mana saja kemungkinan 
persatuan dan kesatuan bangsa 
dating ? 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas ! 
210. Tiap berapa tahun Pekan 

Olahraga Nasional diadakan ? 
211. Mengapa bangsa Malaysia 

bahasanya sama dengan bahasa 
Indonesia ? 

212. Berilah contoh ancaman negra 
yang datangnya dari bangsa kita 
sendiri ! 

213. Di mana tempat diproklamasikan 
kemerdekaan RI ? 

214. Mengapa kita harus rukun dengan 
siapa saja ? 

 
 

Ulangan Harian Kedua  

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
215. Negara Kepulauan Indonesia 

diapit oleh dua benua yaitu …  
a. Benua Asia dan Australia 
b. Benua Asia dan Eropa 
c. Benua Australia dan Amerika 
d. Benua Eropa dan Amerika 

216. Lahirnya Sumpah Pemuda 28 
Oktober 1928 merupakan 

semangat kepahlawanan yang 
bersumber kepada …  
a. Cita-cita dan keinginan 

pemuda 
b. Persatuan dan kesatuan 

bangsa 
c. Keinginan pemimpin politik 
d. Keinginan mengusir penjajah 
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217. Kita dapat melihat istilah 
Bhinneka Tunggal Ika pada …  
a. Leher buurng garuda 
b. Perisai 
c. Cengkraman kaki burung 

garuda 
d. Sayap burung garuda 

218. Menempatkan persatuan, 
kesatuan, kepentingan 
keselamatan bangsa dan negara 
di atas kepentingan pribadi atau 
golongan adalah wujud dari 
pengamalan Pancasila sila …  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

219. Untuk menjaga keamanan, 
ketertiban kampung, warga 
secara sukarela melakukan …  
a. Ronda malam 
b. Gootng royong 
c. Kerja bakti 
d. Bakti sosial 

220. Bila masih ada pencurian di suatu 
kampung berarti … 
a. Perlu pengawasan yang ketat 
b. Ketahanan kampung belum 

kuat 
c. Masyarakat banyak yang tidur 

malam 
d. Masyarakat enggan maju 

221. Cara berteman dalam pergaulan 
untuk memperkokoh persatuan 
adalah … 
a. Memilih teman yang seagama 

saja 
b. Melihat asal daerah 

temannya 
c. Tanpa membedakannya 
d. Memilih asal sukunya. 

222. Contoh ancaman terhadap 
ketahanan berbangsa dan 
bernegara yang adatangnya dari 
dalam adalah … 
a. Banyaknya warga Negara 
b. Adanya perbedaan agama 
c. Beraneka ragam suku dan 

budaya 
d. Lemahnya penegakan hukum 

223. Kegiatan seperti pada gambar di 
bawah ini dapat melatih … 
a. Kedisiplinan 
b. Sopan santun 
c. Tenggang rasa 
d. Percaya diri 

224. Keuntungan yang dapat kita raih 
bila ketahanan nasional terwujud 
adalah … 
a. Tidak mudah putus asa 
b. Tidak mudah terpecah belah 
c. Tidak mudah marah-marah 
d. Tidak mudah tersinggung 

225. Berikut ini yang merupakan salah 
satu bentuk ancaman keutuhan 
NKRI yang berasal dari luar 
adalah … 
a. Pemberontakan PRRI 
b. Pemberontakan DI/TII 
c. G.30 S/PKI 

Keinginan bangsa luar menjajah 
226. Membantu teman/tetangga yang 

mengalami musibah hendaknya 
dilandasi dengan perasaan … 
a. Ingin dipuji orang lain 
b. Memperoleh imbalan 
c. Tulus ikhlas 
d. Ingin mendapat hadiah 

227. Dari gambar di bawah ini, 
hendaknya kita mempunyai sikap 
untuk … 
a. Memuji dan mencontohnya 
b. Acuh tak acuh 
c. Dibiarkan saja 
d. Pura-pura tidak melihat 

228. Ketahanan nasional sangat 
penting untuk … 
a. Memperkaya budaya bangsa 
b. Menjamin kelangsungan 

hidup bangsa 
c. Memajukan perekonomian 
d. Mencerdaskan bangsa 

229. Menjaga keamanan, keindahan, 
dan keberhian sekolah menjadi 
tanggung jawab … 
a. Kepala sekolah 
b. Guru 
c. Semua warga sekolah 
d. Panjaga sekolah 

230. Peristiwa pertempuran melawan 
tentara Inggris tanggal 10 
November 1945 terjadi di kota … 
a. Bandung 
b. Jakarta  
c. Medan  
d. Surabya  

231. Untuk mengenang jasa-jasa para 
pejuang, maka setiap tanggal 10 
November di peringati sebagai 
hari … 
a. Pemuda 
b. TNI 
c. Pahlawan 
d. Infantri 
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232. Pemerintahan dapat terwujud 
karena adanya keprcayaan dari 
… 
a. Presiden 
b. Rakyat 
c. Bupati 
d. Camat  

233. Nusantara berasal dari kata nusa 
yang berarti … 
a. Pulau 
b. Daerah 
c. Suku 
d. Negara  

234. Konsep wawasan nusantara 
berpangkal pada Pancasila sila … 
a. 5 
b. 3 
c. 2 
d. 1 

235. Agar lebih muda memahami dan 
mengenal budaya daerah lain kita 
harus … 
a. Membenci 
b. Mencintai 
c. Mengabaikan 
d. Msa bodoh 

236. Kebersihan lingkungan dis ekitar 
kita dapat memberikan rasa … 
a. Malsa dan bosan 

b. Jenuh dan malsa 
c. Senang dan nyaman 
d. Bangga dan tekun 

237. Saat melakukan kegiatan seperti 
pada gambar di bawah ini 
sebaiknya kita … 
a. Bebas berbuat sesuka hati 
b. Tidak peduli pada kebersihan 

lingkungan 
c. Melakukan corat-coret untuk 

kenang-kenangan 
d. Membuang sampah pada 

tempatnya 
238. Wujud kegiatan yang 

mencerminkan persatuan dan 
kesatuan adalah … 
a.  

239. Pertikaian yang terjadi antar 
warga masayarakat desebabkan 
… 
a. Mempunyai perbedaan 

kepentingan  
b. Berbeda-beda suku bangsa 
c. Tidak dapat saling 

mengahrgai 
d. Hendak menunjukkan 

kekuatan  
 

 
B. Isian 
Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
240. Kerukunan antar warga 

merupakan perwujudan 
pengamalan, Pancasila sila … 

241. Untuk menciptakan persatuan 
dapat dilakukan dengan cara 
mengutamakan … 

242. Sikap membedah-bedahkan suku 
bangsa dapat menyebabkan 
terjadinya … 

243. Salah satu contoh dari tidak 
adanya rasa persatuan dan 
kesatuab di dalam 
sekolah/lingkungan sekolah 
adalah … 

244. Kerja sama dan gotong royong 
akan membuat pekerjaan yang … 
menjadi .. 

245. Apabila sesama warga Negara 
tidak dapat saling meghargai, 
maka bangsa kita akan mudah … 

246. Kerukunan hidup masyarakat 
harus dijaga oleh … 

247. Cara pandang bangsa Indonesia 
mengenali diri dan tanah air 
sebagi Negara kesatuan yang 
utuh disebut .. 

248. Dorongan yang kuat bangsa 
Indonesia untuk mempersatukan 
Indonesia yang bertanah air satu, 
berbangsa satu dan berbahasa 
satu tercermin pada peristiwa … 

249. Perselisihan di antara teman satu 
sekolah dapat menyebabkan 
hilangnya rasa … dan … 

 
C. Uraian 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dnegan benar  
250. Coba sebutkan 3 manfaat yang 

dapat kita rasakan dengan 
adanya persatuan dan kesatuan ! 

251. Usaha-usaha apa saja yang dapat 
memupuk rsa persatuan dan 
kesatuan antar warga Negara ? 

252. Mengapa kebudayaan daerah 
perlu dilestarikan ? Jelaskan ! 

253. Sebutkab 3 manfaat ketertiban 
dan keamanan sekolah bagi 
kegiatan belajar ! 
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254. Sebutkan empat contoh perilaku 
yang dapat mengancam 
ketahanan dan keutuhan Negara 
kesatuan Republik Indonesia !  

255. Bagaimana sikap kalian dengan 
adanya banyak pulau di wilayah 
Indonesia ? 

256. Mengapa persatuan dan kesatuan 
bangsa hatus dijaga ? 

257. Bagaimana sikap yang baik ketika 
sedang mengikuti kegiatan seperti 
gambar di samping ? 

258. Apakah bukti keyakinan bangsa 
Indonesia bahwa Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa 
Indonesia ? 

259. Coba tuliskan 3 contoh perilaku 
yang mencrminkan ketahanan 
dan menjaga keutuhan bengasa 
negra Indonesia ! 

 

 

Soal Evaluasi Kedua 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar ! 
260. Negara kesatuan adalah negara 

yang merdeka dan ...  
a. berdaulat  
b. berdamai  
c. berperang  
d. bertikai  

261. Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang paling 
luas adalah wilayah ... 
a. perairan  
b. udara  
c. daratan  
d. pegunungan  

262. Secara geografis wilayah 
Indonesia terletak diantara ...  
a. dua benua  
b. dua samudra  
c. dua benua dan dua samudra  
d. benua Asia dan benua Afrika  

263. Bukti adalah permukaan yang 
lebih rendah dari gunung dan 
lebih tinggi dari pada keadaan 
sekelilingnya, dengan ketinggian 
antara ...  
a. 100 meter sampai 150 meter  
b. 150 meter sampai 200 meter  
c. 200 meter sampai 400 meter  
d. 400 meter sampai 600 meter  

264. Bentuk negara Indonesia adalah 
negara kesatuan yang berbentuk 
republik, yang kepala 
pemerintahannya dipegang oleh 
seorang ...  
a. raja  
b. sultan 
c. presiden  
d. perdana menteri  

265. Wilayah lautan Indonesia lebih 
leuas dari pada wilayah daratan. 
Oleh sebab itu negara Indonesia 
disebut negara ...  
a. nelayan  
b. perdaganan  
c. pertanian  
d. maritim  

266. Berdasarkan hukum laut 
internasional bangsa Indonesia 
bebas melakukan ...  
a. pelayaran dan penerbangan  
b. pemakaian alam laut 

sepuasnya  
c. menggali hasil laut sebanyak-

banyaknya  
d. mengurangi wilayah laut  

267. Sumpah Pemuda telah 
menyadarkan bangsa Indonesa 
untuk tetap bersatu tanpa 
membedakan suku bangsa dan 
agama, adat istiadat dan budaya. 
Sumpah Pemuda diperingati 
setiap tanggal ... 
a. 28 Sepetember  
b. 28 Oktober  
c. 28 Nopember  
d. 28 Desember  

268. Dalam pelaksanaan sumpah 
pemuda yang dihadiri oleh 
pemuda dari berbagai suku 
bangsa, dapat melakukan 
komunikasi dengan baik karena 
dalam sumah pemuda tersebut 
menggunakan bahasa pemersatu 
yaitu bahasa ... 
a. Bahasa Belanda  
b. Bahasa Indonesia  
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c. Bahasa Inggris  
d. Bahasa Jawa   

269. Dilihat dari sejarah tokoh yang 
ingin mempersatukan wilayah 
Nusantara adalah ...  
a. Gajah Mada  
b. Raden Wijaya  
c. Hayam Wuruk  
d. Sulatan Hasanudin  

270. Perundingan yang dilakukan 
bangsa Indonesia untuk 
mendapatkan kedaulatan antara 
lain Konferensi Meja Bundar yang 
dilaksanakan di kota ...  
a. Amsterdam Belanda  
b. Den Hagg Belanda  
c. Genewa Swiss  
d. Washington Amerika Serikat 

271. Berikut ini peristiwa perjuangan 
rakyat Indonesia dalam rangka 
memperjuangkan kemerdekaan 
NKRI adalah ...  
a. Sumpah Pemuda  
b. Peristiwa 10 Nopember di 

Surabaya  
c. Pemberontakan G 320 S PKI  
d. Bandung Lautan Api  

272. Dalam pelaksanaan sumpah 
pemuda dinyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia yaitu ... 
a. Bagimu Negeri  
b. Ibu Kita Kartini  
c. Indonesia Raya  
d. Rayuan Pulau Kelapa   

273. Kemampuan, kekuatan, daya 
tahan, dan keuletan yang menjadi 
tujuan suatu bangsa dalam 
menghadapi tantangan dan 
ancaman yang datang dari luar 
maupun dari dalam yang secara 
langsusng atau tidak langsung 
dapat membahayakan bangsa 
dan negara disebut ...  
a. Keamanan Nasional  
b. Ketahanan Nasional  
c. Keutuhan Nasional 

d. Pertahanan Nasional  
274. Organisasi Budi Utomo 

merupakan organisasi yang 
bersifat nasional berdiri pada 
tahun ...  
a. 1908  
b. 1909  
c. 1982  
d. 1928  

275. Lagu Indonesia Raya diciptakan 
oleh ...  
a. Ibu Kasur  
b. Wage Rudolf Supratman  
c. Ibu Sud  
d. Kusbini 

276. Orang yang tidak memiliki 
ketahanan dalam melaksanakan 
tugas-tuas dan kewajiban 
biasanya bersifat ...  
a. tekun dan rajin 
b. selalu berusaha  
c. putus asa  
d. pantang mundur  

277. Kemerdekaan Negara Indonesia 
diraih berkat adanya ... 
a. penderitaan selama dijajah  
b. persatuan dan kesatuan  
c. dendam kepada penjajah  
d. kemauan yang tinggi   

278. Tiap-tiap warga negara berhak 
dan wajiba ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara, hal ini 
terdapat dalam UUD 1945 pasal 
...  
a. 30 ayat (1)  
b. 31 ayat (1)  
c. 30 ayat (2)  
d. 31 ayat (2)  

279. Yang wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara adalah ... 
a. TNI  
b. TNI dan POLRI  
c. POLRI  
d. Tiap-tiap warga negara  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
280. Wilayah provinsi di Indonesia 

dibagi menjadi beberapa ...  
281. Kepala negara dan kepala 

pemerintahan di Indonesia adalah 
... 

282. Kepala pemerintahan kabupaten 
di Indonesia di kepalai oleh ...  

283. Wilayah negara Indonesia yang 
paling luas adalah ...  

284. Sistem pemerintahan di Indonesia 
memberikan keleluasaan kepala 

daerah untuk menyelenggarakan 
... 

285. Pemerintah daerah dalam 
menggunakan otonomi 
menggunakan prinsip-prinsip ... 

286. Provinsi Sulawesi Barat 
beribukota di ...  

287. Untuk menjaga keutuhan NKRI 
modal utamanya adalah ...  

288. Batas darat negara Indonesia di 
sebelah timur adalah negara ...  
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289. Pulau Sipadan dan Ligitas yang 
kini menjadi milik Malaysia 

terletak di provinsi ...  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
290. Apa modal utama untuk menjaga 

Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ? 

291. Apa yang dimaksud dengan 
sistem presidentil ?  

292. Apa yang dimaksud dengan 
manusia berbudaya itu ?  

293. Dalam konggres Pemuda II 
siapakah yang mengusulkan agar 
bahasa Melayu ditetapkan sebgai 
bahasa Persatuan Indonesia ?  

294. Apa yang menjadi landasan 
Wawasan Nusantara ?  

 

IV.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini secara jelas dan 
lengkap !  
295. Apa tugas bangsa Indonesia 

setelah mendapatkan pengakuan 
sebagai negara yang berdaulat ! 

296. Jelaskan hakikat tujuan 
pemerintah negara kesatuan 
Indonesia !  

297. Berikan 3 contoh perlawanan 
yang dilakukan bangsa Indonesia 

dalam menghadapi masalah dari 
luar !  

298. siapakah yang disebut sebagai 
penergak hukum di negara 
Indonesia !  

299. Jelaskan pentingnya peristiwa 
Sumpah Pemuda bagi bangsa 
Indonesia ?  

 

Isilah !  
300. Hakikat tujuan pemerintah negara 

kesatuan Indosnesia adalah ... 
301. Tujuan Wawasan Nusantara 

adalah ...  
302. Landasan Wawasan Nusantara 

adalah ...  
303. Negara Republik adalah ...  
304. Pulau Sipadan dan Ligitan yang 

kini menjadi milik Malaysia 
terletak di provinsi ...  

Jawablah !  
305. Mengapa kita harus 

mempertahankan persatuan dan 

kesatuan bangsa untuk 
kepentingan bersama ?  

306. Mengapa kita harus 
melestariakan kebudayaan 
daerah ?  

307. Bagaimana makna Lagu  “Satu 
Nusa Satu Bangsa” bagi bangsa 
Indonesia ?  

308. Sebutkan tujuan negara yang 
tercantum dalam UUD 1945 ?  

309. Bagaimana upaya sebagai pelajar 
untuk menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ?          
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Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 
Standar Kompetensi  
Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) 
 
Kompetensi Dasar  
Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI  
 

 
� Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terwujud jjka masing-masing 

warga negara Indonesia memiliki ketahanan diri yang dapat diandalkan.  
Caranya adalah ; 

• Rajin belajar dan memiliki wawasan yang luas 

• Menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing 

• Mengisi waktu yang luang dengan kegiatan yang positif 

• Mempunyai pendirian yang teguh 

• Tidak suka mencampuri urusan orang lain  
� Sikap kepahlawanan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
� Seseorang yang mempunyai sikap kepahlawanan, yaitu : 

• Rela berkorban 

• Berani membela kebenaran 

• Bertanggung jawab  
� Tolong-menolong dapat menciptakan persatuan dan kesatuan yang kokoh 
� Tolong-menolong dapat menghindari sifat mementingakan diri sendiri/golongan. 
� Semua warga Negara wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 
� Kita berkewajiban membayar pajak, seperti rekening listrik, telepon, PBB dan lain-

lainnya. 
� Menjaga persatuan dan kesatuan antara lain : 

a. Di dalam keluarga 

• Selalumembantu orang tua dan saudaranya dalam mengerjakan pekerjaan 
rumah 

• Selalu menjaga kerukuanan dengan sesame anggota keluarga 
b. Di sekolah 

• Membantu teman yang kesulitan 

• Belajar bersama dengan siapa saja 

• Tidak suka membeda-bedakan teman 
c. Di masyarakat 

• Tidak memandang status keluarga 

• Membnatu siapapun yang membutuhkan. 
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Uji Kompetensi 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
310. Contoh kegiatan sosial budaya 

yang mendorong terwujudnya 
persatuan dan kesatuan bangsa 
adalah …  
a. Pertunjukkan film asing 
b. Pentas KDI 
c. Pentas Afi 
d. Pertunjukan kesenian daerah 

311. Ketahanan sekolah dapat dapat 
terwujud apabila seluruh warga 
sekolah dapat …  
a. Mencegah munculnya 

gangguan keamanan 
b. Mengikuti seluruh kegiatan 

sekolah setiap hari 
c. Menyampaikan pengumuman 

kepada masyarakat 
d. Menghafal semua peraturan 

sekolah 
312. Apabila orang suka berbuat tolong 

menolong, maka akan tercipta … 
a. Banyak orang menjadi lintah 

darat 
b. Keadaan yang menyedihkan 
c. Persatuan dan kesatuan yang 

kokoh 
d. Suasana tidak 

menguntungkan 
313. Manusia satu dengan yang lain 

saling membutuhkan, maka 
sebaiknya mereka hidup … 
a. Saling berebut tanpa peduli 

dengan yang lain 
b. Bermasyarakat dan tolong 

menolong 
c. Sendiri-sendiri untuk bertahan 

hidup 
d. Mencari teman yang 

kemampuannya sama 
314. Setiap warga Negara mempunyai 

hak dan kewajiban yang sama. 
Hal ini diatur dalam … 
a. Tap MPR 
b. Undang-undang 
c. Peraturan Negara  

d. Adat-istiadat 
315. Keteguhan hati dan perjuangan 

para pahlawan menghasilkan … 
a. Terpeliharanya persatuan dan 

kesatuan 
b. Persatuan dan kesatuan yang 

makin menghilang 
c. Merajalelanya penjajah di 

Indonesia 
d. Persaingan pahlawan antar 

daerah 
316. Memeluk dan melaksanakan 

ibadah agama dengan baik, 
membuat hidup kita merasa … 
a. Adil dan makmur 
b.  Tertekan 
c. Aman dan tentram 
d. terpencil 

317. Memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa diawali dengan 
ketahanan … 
a. Generasi pendahulu 
b. Generasi pendatang 
c. Golongan per golongan 
d. Orang per orang 

318. Bangsa Indonesia membina 
persatuan dengan makna dari 
Bhineka Tunggal Ika yang artinya 
… 
a. Berate padu sebagai satu 

bangasa 
b. Berbeda-beda tetapi satu 

ikatan 
c. Bermacam-macam tetapi satu 

juga  
d. Bersama-sma satu tujuan 

319. Biasakanlah membina persatuan 
dan kesatuan di lingkungan 
sekolah, meliputi … 
a. Membentuk keompok belajar 
b. Memanfaatkan perpustakaan 
c. Ikut latihan pramuka di gudep 
d. Bersama-sama mengerjakan 

ulangan 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
320. Sikap curang saat bermain 

dengan teman adalah perbuatan 
yang harus kita … 

321. Membantu korban bencana alam 
hendaknya dengan sikap yang …. 

322. Untuk menjaga kerukunan hidup 
bertetangga, kita harus saling … 

323. Kebebasan yang kita lakukan 
tidak boleh mengganggu 
kebebasan … 
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324. Bila kita mendapat kepercayaan 
dari siapa saja, tidak boleh 
disalah … 

325. Jika cara beribadah pemeluk 
agama lain berbeda dengan cara 
kita, maka kita harus bersikap … 

326. Perkelahian antar warga atau 
antar pelajar dapat memperlemah 
… 

327. Apabila Negara dalam keadaan 
aman, maka pembangunan akan 
berjalan … 

328. Di sekolah selalu diupayakan 
ketenangan, ketertiban, dan 
keamanan demi kepentingan … 

329.  Terhadap hasil musyawarah 
yang telah disepakati bersama, 
seharusnya kita laksanakan 
dengan penuh … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
330. Mengapa seluruh bangsa 

Indonesia harus bersatu ? 
331. Sebutkan dua manfaat tolong-

menolong bagi bangsa dan 
Negara ! 

332. Sebutkan tiga contoh perbuatan 
yang merupakan wujud ibadah 
dalam hubungannya dengan 
sesama manusia ! 

333. Apa modal utama bangsa 
Indonesia dlam mebusir penjajah 
? 

334. Apa akibatnya jika setiap orang 
tidak mau menghormati orang lain 
? 

 

Ulangan Harian Ketiga  

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 

 
335. Bangsa Indonesia menjadi 

bangsa yang merdeka dan 
berdaulat sejak … 
a. proklamasi kemerdekaan 
b. dahulu kala 
c. penjajah Belanda 
d. penjajah Jepang 

336. Negara yang berdaulat, merdeka, 
dan berdiri sendiri disebut negara 
…  
a. Seriakt 
b. Kesatuan 
c. Maritim 
d. Agraris  

337. Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk 
republik. Pernyataan ini terdapat 
dalam UUD 1945 pasal … 
a. 1 ayat 1 
b. 1 ayat 2 
c. 2 ayat 1 
d. 2 ayat 2 

338. Bentuk Negara kita adalah … 
a. Demokrasi 
b. Persemakmuran 
c. Republik 
d. Kesatuan  

339. Negara Republik Indonesia 
dikepalai oleh seorang … 

a. Menteri 
b. Bupati 
c. Raja 
d. Presiden  

340. Negara Indonesia terdiri dari 
beribu-ribu pulau yang tersebar 
dari Sabang sampai Merauke. 
Oleh karena itu, Indonesia disebut 
Negara … 
a. Kepulauan 
b. Maritim 
c. Agraris 
d. Republik 

341. Negara Indonesia disebut Negara 
kepulauan berdasarkan Undang-
undang No … 
a. 15 tahun 1985 
b. 16 tahun 1985 
c. 17 tahun 1985 
d. 18 tahun 1985 

342. Secara geografis wilayah 
Indonesia terletak di anatar dua 
…  dan dua … 
a. Samudera dan pualu 
b. Benua dan samudera 
c. Pualu dan benua 
d. Pulau dan lautan 

343. Berikut ini dua Negara yang 
berbatasan daratn dengan 
Negara Indonesia adalah … 



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

28

a. Filiphina dan Thailand 
b. Malaysia dan Filiphina 
c. Papuan Nugini dan Thailand 
d. Malaysia dan Papua Nugini 

344. Berdasarkan Konvensi Hukum 
laut Internasional wilayah perairan 
Indonesia dibagi menjadi .. 
bagian. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

345. Berikut ini yang bukan usaha 
untuk membubarkan NKRI adalah 
… 
a. PKI 
b. KNPI 
c. GAM 
d. PRRI Semesta 

346. Presiden dipilih melalui pemilu 
dlam jangka waktu … tahun 
sekali. 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 

347. Wilayah perairan di Indonesia 

lebih kurang 
3

2
 dari luas wilayah 

daratan, oleh karena itu Indonesia 
tersebut Negara … 
a. Pertanian 
b. Perdagangan 
c. Khatulistiwa 
d. Maritime  

348. Sungai-sungai di Kalimantan 
kebanyakan dimanfaatkan untuk 
… 
a. Lalu lintas 
b. Pengairan 
c. Saran transportasi 
d. perikanan 

349. Rendang merupakan makanan 
khas dari daerah … 
a. Jakarta  
b. Padang 
c. Bali 
d. Jawa  

350. Kemerdekaan yang telah dicapai 
bangsa Indonesia merupakan … 
a. Hasil perjuangan para 

pejuang 
b. Hadiah dari penjajah Jepang 
c. Hadiah dari Belanda 
d. Bantuan sekutu 

351. Orang yang berjuang untuk 
membela bangsa dan Negara 

tanpa mengharapkan imbalan 
apapun disebut … 
a. Pendidik 
b. Pahlawan 
c. Pandu 
d. patriot 

352. Dengan adanya sikap saling 
menghormati budaya daerah, 
maka akan tercipta … 
a. Kecemburuan bangsa 
b. Kekacauan bangsa 
c. Persatuan bangsa 
d. Perbedaan status bangsa 

353. Pembangunan nasional harus kita 
laksanakan dengan sepenuh hati 
agar dapat dinikmati oleh … 
a. Generasi muda 
b. Generasi sekarang 
c. Generasi yang lalu 
d. Generasi penerus 

354. Bagi para pendiri dan seluruh 
rakyat Indonesia, NKRI 
merupakan … 
a. Negara yang dapat dipisah-

pisahkan 
b. Pilihan yang dapat berubah 
c. Bentuk Negara terakhir 
d. Keinginan sekelompok orang 

saja. 
355. Setiap orang memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda, 
tetapi tidak boleh mengalahkan 
kepentingan … 
a. Pemerintah 
b. Bangsa 
c. Golongan 
d. pribadi 

356. Pada awal kemerdekaan, wilayah 
Indonesia meliputi … propinsi. 
a. 8 
b. 9 
c. 10 
d. 11 

357. Sesuai dengan perkembangan 
wilayah NKRI mengalami 
perubahan, baik jumlah ropinsi 
maupun wilayahnya. Hal ini 
sesuai dengan … 
a. Keinginan pemerintah 
b. Tuntutan kebutuhan 
c. Keinginan anggota DPR 
d. Keinginan Negara lain 

358. Berperilaku baik harus 
berdasarkan pada … 
a. Hati dan perasaan 
b. Warisan nenek moyang 
c. Kehendak hati nurani 
d. Norma yang berlaku 
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359. Conoth ancaman dari dalam diri 
sendiri yang dapat menimbulkan 
perpecahan yaitu … 
a. Rasa  dendam dan iri hati 
b. Rsa cinta tanah air 

c. Rasa menghormati budaya 
daerah 

d. Rasa persaudaraan yang 
kuat 

 
 

B. Isian 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
360. Negara yang aman, tentram, dan 

sejahtera merupakan dambaan 
bagi seluruh … 

361. Menjaga dan mengamankan 
keutuhan NKRI merupakan 
tanggung jawab … 

362. Apabila sering terajdi kekacauan, 
kerusuhan menyebabkan 
kehidupan masyarakat menjadi 
tidak …. 

363. Perbedaan budaya daerah akan 
memperkaya budaya … 

364. Pekerjaan yang berat akan 
menjadi ringan apabila dikerjakan 
secara … 

365. Berat sama .. ringan sama … 
366. Tolong-menolong itu baik, tetapi 

kita tidak boleh tolong-menolong 
dalam hal … 

367. Pasal 30 UUD 1945 memuat 
tentang kewajiban setiap warga 
dalam hal … 

368. Sumpah Pemuda diikrarkan pada 
tanggal … 

369. Contoh bentuk kegiatan yang 
dapat mempererat persatuan dan 
kesatuan bangsa adalah … 

C. Uraian 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
370. Sebutkan 3 upaya yang dapat kita 

lakuakn agar NKRI tetap aman 
dan damai ! 

371. Tuliskan 3 conoth bentuk kegiatan 
yang dapat mempererat 
persatuan dan kesatuan dalam 
kehidupan sehari-hari ! 

372. Apa makna yang terkandung 
dlaam kalimat Berat sama 

dipukul ringan sama dijinjing 
?... 

373. Bagaimana sikap kita dengan 
adanya keanekaragaman suku 
dan budaya yang ada di Negara 
kita ? 

374. Sebutkan 3 ancaman yang dapat 
menyebabkan perpecahan 
bangsa ! 

 

Soal Evaluasi Ketiga 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar ! 
375. Sejak proklamasi kemerdekaan, 

bangsa Indonesia telah bertekat 
untuk hidup dalam ... 
a. Negara Republik Indonesia  
b. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  
c. Negara Kesatuan Indonesia  
d. Negara Indonesia Bersatu   

376. Untuk mewujudkan tujuan negara 
kesatuan Republik Indonesia  
diperluakn pimpinan yang ... 
a. Bersih, berwibawa, tegas, adil  
b. Pandai  
c. Terampil dan tegas  
d. Berbakat dan tegas  

377. Pemerintah negara Indonesia 
menganut demokrasi ...  
a. Liberalis  
b. Kapitalis  
c. Komunis  
d. Pancasila  

378. Syair terakhir “Dari Sabang 
Sampai Merauke” adalah ... 
a. Itulah Indonesia  
b. Indonesia Tanah Airku  
c. Tanah Airku Indonesia 
d. Menjunjung tinggi tanah air  

379. Dalam demokrasi Pancasila 
apabila terjadi perdebatan 
pendapat, maka kita usahakan 
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menuju kesautan pendapat 
dengan cara ... 
a. Musyawarah dengan 

semangat kegotongroyongan  
b. Pengambilan keputusan 

suara terbanyak  
c. Melakukan musyawarah 

dengan akal sehat  
d. Menilai pendapat-pendapat 

yang baik   
380. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia bukanlah negara yang 
berdiri dengan sendirinya, tetapi 
melalui ... 
a. Pengorbanan jiwa, raga, 

harta rakyat  
b. Pemberian pemerintah 

Jepang  
c. Hasil perjuangan kelompok 

tertentu  
d. Perjuangan para pahlawan 

Indonesia  
381. Tatanan kehidupan bangsa yang 

secara menyeluruh terpola pada 
nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini 
kebenarannya disebut 
kepribadian bangsa Indonesia. 
Kepribadian bangsa Indonesia 
adalah ... 
a. GBHN  
b. Pancasila  
c. UUD 1945  
d. Bhinneka Tunggal Ika  

382. Jika terjadi ancaman yang serius 
terhadap keutuhan dan 
keselamatan negara kesatuan 
Republik Indonesia maka ... 
a. Adalah tugas TNI untuk 

bertempur menghalau musuh  
b. Setiap warga negara sipil 

harus bertugas di garis 
belakang  

c. Setiap warga harus turut 
memikul tugas militer tanpa 
kecuali  

d. Setiap warga negara 
Indnonesia yang memenuhi 
syarat wajib turut serta dalam 
mobilisisasi umum  

383. Bentuk upaya bela negara bagi 
siswa adalah aktivitas dalam ... 
a. upacara bendera  
b. melakukan kegiatan  
c. masuk sekolah  
d. ikut ekstra kurikuler   

384. Urutan pertama Sumpah Pemuda 
1928 menyebutkan “Kami Putra 
dan Putri Indoneisa mengaku ...”  

a. bertumpah darah yang satu, 
tanah air Indonesia  

b. berbangsa yang satu, bangsa 
Indodnesia  

c. berbahasa satu, bahasa 
Indonesia  

d. menjunjung bahasa 
persatuan, bahasa Indonesia  

385. Demokrasi Pancasila 
mengajarkan prinsip musyarah 
dalam ...  
a. pengambilan keputusan  
b. bertingkah laku  
c. segala kehidupan  
d. berdemokrasi  

386. Ancaman terhadap kedaulatan 
Indonesia yang datang dari dalam 
negeri di antaranya ... 
a. penyerangan Belanda 

terhadap Indonesia  
b. peristiwa Westerling  
c. republik Maluku Selatan  
d. peristiwa 10 Nopember di 

Surabaya  
387. Setiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara. Hal ini adanya 
bunyi pasal ... UUD 1945.  
a. 27  
b. 28  
c. 29  
d. 30 

388. Usaha pertahanan dan keamanan 
negara dilaksnakan melalui 
sistem pertahanan dan keamanan 
...  
a. rakyat semesta  
b. bela negara  
c. nasional  
d. menyeluruh  

389. Tentara Nasional Indonesia (TNI ) 
yang terdiri dari Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara merupakan alat negara 
yang antara lain bertugas ...  
a. memelilhara keutuhan 

kedaulatan negara  
b. melayani masyarakat dan 

menegakkan hukum  
c. menjaga kerukunan warga  
d. membina hubungan yang 

baik antara sipil dan militer  
390. Setiap orang memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda, 
tetapi tidak boleh mengalahkan 
kepentingan ...  
a. bangsa  
b. pemerintah  
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c. presiden 
d. golongan  

391. Bangsa yang besar adalah 
bangsa yang mau menghargai ..  
a. pemerintahannya  
b. pahlawannya  
c. penghiatannya  
d. presidennya  

392. Keputusan yang dapat 
dipertangung jawabkan adalah 
keputusan yang ...  
a. tidak menimbulkan 

perpecahan  
b. dapat mengatasi banyak 

masalah  

c. mudah dimengerti oleh 
masyarakat  

d. dapat dihargai oleh suatu 
kelompok tertentu  

393. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah negara 
demokrasi, artinya ... 
a. Pemerintah yang memegang 

kedaulatan  
b. Penguasa yang memegang 

kedaulatan  
c. Rakyat yang memegang 

kedaulatan dan kekuasaan  
d. DPR yang memegang 

kedaulatan  
 

II.  Lengkpilah pertanyaan-pernyataan di bawah ini sehingga menjadi 
benar ! 
394. Perbedaan suku dan budaya di 

Indonesai merupakan bekal yang 
kuat bagi negara untuk ... 

395. Makna “Bhinneka Tunggal Ika 
adalah ...  

396. Selain memiliki perbedaan, 
sebagai warga negara Indonesia, 
kita juga memiliki ...  

397. Bapak Proklamator bangsa 
Indonesia adalah ...  

398. Aparat pemerintah yang  menjaga 
keamanan di lapisan terbawah 
adalah ...  

399. Hankamrata kepanjangannya 
adalah ...  

400. Negara berdaulat adalah negara 
yang ... 

401. Tentara Nasional Indonesia terdiri 
dari ...  

402. Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dari ... sampai 
...  

403. Datangnya bangsa asing yang 
ingin menguasai Indonesia 
merupakan ancaman yang 
berasal dari ...  

 

III.   Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bwah ini dengan benar !  
404. Agar negara kesatuan Republik 

Indonesia tetap terjaga, salah 
satunya harus meningkatkan 
sumber daya manusia. Sebut 2 
cara peningkatan sumber daya 
manusia tersebut !  

405. Dalam kehidupan di sekolah perlu 
ditingkatkan pelaksanaan 
demokrasi ! Sebutkan 2 kegiatan 
yang mencerminkan demokrasi !  

406. Sebutkan 2 hal yang dapat 
membina rasa persatuan dan 
kesatuan !  

407. Sebutkan 2 partisipasi siswa 
dalam upaya menjaga keutuhan 
NKRI !  

408. Sebutkan pasal yang mengatur 
bela negara !        
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Soal Latihan Kesatu  
ULANGAN MID SEMESTER GASAL   

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
409. Bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaan 
pada tanggal … 
a. 17 Agustu 1940 
b. 17 Agustu 1945 
c. 17 Agustu 1950 
d. 17 Agustu 1955 

410. Dengan dikumandangkan 
proklamasi berarti bangsa Indosia 
telah …  
a. Merdeka 
b. Terjajah 
c. Maju 
d. Bebas dari hutang 

411. Jiwa kepahlawanan bangsa 
Indonesia pada zaman dahulu 
didasari untuk …  
a. Pamrih jabatan 
b. Ingin dipuji 
c. Tanpa pamrih 
d. Mencapai Indonesia merdeka 

412. Semangat dan jiwa kepahlawanan 
para pejuang harus kita … 
a. Warisi 
b. Lupakan 
c. Kenang 
d. biarkan 

413. Dalam UUD 1945 pasal 1ayat 1 
disebutkan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara 
kesatuan yang berbentuk … 
a. Anarki 
b. Kerajaan 
c. Republic 
d. serikat 

414. Negara Indonesia dikepalai oelh 
seorang … 
a. Raja  
b. Ratu  
c. Kaisar  
d. Presiden  

415. Untuk mengisi kemerdekaan kita 
selaku pelajar harus .. 
a. Membaca kisah para pejuang 
b. Belajar dengan sungguh-

sungguh 
c. Mengenang jasa para 

pahlawan saja 

d. Mengumpulkan buku-buku 
pahlawan 

416. Membela tanah air merupakan … 
setiap warga Negara. 
a. Hak 
b. Kewajiba 
c. Kewaspadaan 
d. Hak dan kewajiban 

417. Berikut ini merupakan salah satu 
sifat kepahlawanan adalah … 
a. Rela berkorban untuk Negara 
b. Rela berkorban agar 

dikenang 
c. Berkorban agar mendapat 

pujian 
d. Berjuang untuk kepentinagn 

pribadi 
418. Presiden selaku kepala Negara 

dipilih oleh … 
a. Bupati 
b. Gubernur 
c. Rakyat 
d. menteri 

419. Setiap warga Negara mempunyai 
hak dan kewajiban ikut serta 
dalam usaha pembelaan Negara. 
Hal ini ditegaskan dalam UUD 
1945 pasal … 
a. 29 
b. 30 
c. 31 
d. 32 

420. Senjata yang paling ampuh untuk 
mengusir penjajah adalah … 
a. Senjata yang modern 
b. Kekuatan generasi muda 
c. Persatuan dan kesatuan 
d. TNI yang tangguh 

421. Kita harus mencegah apabila 
mengetahui ada seseorang yang 
akan berbuat … 
a. Kebaikan 
b. Kerukunan 
c. Kebajikan 
d. kejahatan 

422. Sebagai warga masyarakat kita 
dituntut untuk saling menghormati 
agar tercipta kehidupan yang … 
a. Tertib dan aman 
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b. Menyenangkan 
c. Membosankan 
d. Terhindar dari petaka 

423. Cara pandang bangsa Indonesia 
terhadap diris nediri dan 
lingkungannya disebut … 
a. Pancasila 
b. Demokrasi 
c. Wawasan nusantara 
d. UUD 1945 

424. Yang mendorong para pahlawan 
kita melakukan perjuangan adalah 
… 
a. Bosan hidup dijajah 
b. Perasaan senasip 

seperjuangan 
c. Ada paksaan dari para 

pemimpin 
d. Tidak kuat terhadap segala 

siksaan 
425. Manfaat yang kita peroleh bila 

selalu menjaga persatuan dan 
kesatuan dis ekolah adalah … 
a. Dapat belajar dengan tenang 

dan nyaman 
b. Prestasi murid-murid naik 

smeua 
c. Sekolah tampak rapid an 

bersih 
d. Teman semakin banyak yang 

kaya 
426. Anak yang selalu berkelahi 

dengan teman akan … 
a. Disegani teman-teman 
b. Dihormai teman-teman 
c. Mempunyai lawan di mana-

mana 
d. Menganggap setiap orang 

teman 
427. Setiap upacara bendera hari 

senin kita selalu mengheningkan 
cipta. Hal ini merupakan bukti 
bahwa kita … 
a. Berkorban untuk Negara 
b. Cinta kemerdekaan 
c. Meneruskan cita-cita 

pahlawan 
d. Menghormati jasa para 

pahlawan 
428. Bila kita di nasehati oleh orang 

tua dan guru, kita harus selalu … 
a. Merenungi selalu 
b. Berdiam diri 
c. Memperhatikandan 

melaksanakan  
d. mengacuhkan 

429. Sarana utama yang dibutuhkan 
oleh alat transportasi darat adalah 
… 
a. Penumpang 
b. Jalan dan jembatan 
c. Mesin 
d. Izin trayek 

430. Pembayaran pajak diberlakukan 
secara … 
a. Sukarela 
b. Semampunya 
c. Tidak tetap 
d. wajib 

431. Dalam hidup bermasyarakat kita 
dituntut untuk saling menghormati 
agar tercipta kehidupan yang … 
a. Selalu tertib dan aman 
b. Lebih menyenangkan 
c. Membosankan 
d. memprihatinkan 

432. Bila orang tua kita sedanng sibuk 
bekerja, sebaiknya kita … 
a. Giat belajar 
b. Bermain dengan teman 
c. Membantu sesuai 

kemampuan 
d. Mengunci diri di dalam kamar 

433. Kepulauan Indonesia yang 
tersebar dari sabang sampai 
merauke juga disebut … 
a. Dewata 
b. Nusa 
c. Khatulistiwa 
d. nusantara 

434. Membela keutuhan Negar 
Kesatuan Republik Indonesia 
merupakan pengamalan sila … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 5 

435. Akibat kurang bersatu, rakyat 
Indonesia pada zaman dahulu 
mudah … 
a. Dipecah belah 
b. Mencapai kemerdekaan  
c. Memperoleh kemenangan 
d. Membangun negara 

436. Warga sekolah perlu mencegah 
munculnya gangguan keamanan 
yang berasal dari … 
a. Warga sekolah sendiri 
b. Dalam dan luar sekolah 
c. Luar sekolah 
d. Lingkungan sekolah 

437. Berikut ini manfaat dibetuk 
propinsi baru adalah … 
a. Mudah dipecah belah 
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b. Mudah utnuk bersaing 
c. Agar mudah untuk kleuar 

NKRI 
d. Kebutuhan pelayanan  pada 

rakyat lebih cepat 
438. Ketahanan suatu bangsa dapat 

terjaga, apabila masing-masing 
orang mau … 
a. Membuat pagar rumah yang 

tinggi 
b. Menutup semua pintu rumah 
c. Mematuhi dan melaksanakan 

peraturan yang ada. 
d. Berbuat sesuai dengan 

keinginannya. 
439. Kita dapat memahami dan 

berkomunikasi antar suku yang 
ada di Indonesia dengan 
menggunakan … 
a. Bahasa Indonesia 
b. Bahasa Jawa 
c. Bahasa Inggris 
d. Bahasa daerah 

440. Rakyat Indonesia harus 
membangun rsa kebersamaan 
dan menjadikan perbedaan 
sebagai sumber … 
a. Kekacauan 
b. Permusuhan 

c. Perpecahan 
d. Kekuatan bersama 

441. Presiden selaku kepala Negara 
dipilih oleh … melalui pemilihan 
umum. 
a. DPR 
b. Rakyat 
c. MPR 
d. Gubernur  

442. Setiap upacara bendera hari 
senin kita selalu mengheningkan 
cipta. Hal ini merupkan bukti 
bahwa kita … 
a. Berkorban untuk Negara 
b. Cinta kemerdekaan 
c. Menghormati jasa-jasa para 

pahlawan 
d. Meneruskan cita-cita para 

pahlawan 
443. Negara Indonesia disebut Negara 

…  
karena sebagian besar penduduk 
Indonesia bermata pencaharian 
sebagai petani. 

a. Agraris 
b. Kepulauan 
c. Maritime 
d. bahari 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
444. Apabila ada teman sekolah yang 

sakit, sebaiknya kita segera … 
445. Tugas yang diberikan oelh guru 

sebaiknya dilaksanakan dengan 
penuh … 

446. Benua yang mengapit wilayah 
Indonesia adalah .;.. dan … 

447. Lagu dari sabang sampai 
merauke diciptakan oleh … 

448. Semua warga Negara Indonesia 
harus memandang NKRI sebagai 
suatu wilayah yang … 

449. Setiap orang atau golongan 
memiliki kepntingan yang 

berbeda-beda, akan tetapi tidak 
boleh mengalahkan kepentingan 
…. 

450. Pembangunan di Negara kita 
dapat berjalan lancer apabila 
Negara kita dalam keadaan … 

451. Nama lain Cani Prambanan 
adalah .. 

452. Candi Borobudur terleatk di kota 
… 

453. Salah satu contoh kegiatan di 
masyarakat untuk mempererat 
persatuan dan kesatuan adalah 
… 

III. Jawablah pertanyaa-pertanyaan di bawah ini dengar benar ! 
454. Bagaimana cara kita menghargai 

budaya dari daerah lain yang 
berbeda dengan budaya kita ? 

455. Mengapa bangsa Indonesia 
melawan pnejajah ? 

456. Sebutkan 3 contoh perbuatan 
yang dapat memperkokoh NKRI ! 

457. Apa arti daris emboyan “ Bhineka 
Tunggal Ika” ? 

458. Apa yang harus kamu lakuakn 
apabila ada temanmu berkelahi ? 
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Soal Latihan Kedua  
ULANGAN MID SEMESTER GASAL   

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar !  
459. Banyaknya suku bangsa yang 

ada di Indonesia merupakan 
suatu … yang tidak dimiliki oleh 
negara lain.  
a. Kekayaan 
b. Nilai 
c. Hasil 
d. karya 

460. Pada umumnya di daerah 
pedesaan cara pembuatan rumah 
dilakukan secara …  
a. Sendiri 
b. Gotong royong 
c. Kontraktor 
d. borongan 

 
461. Terwujudnya kestuan di bidang 

politik, ekonomi , sosial budaya, 
dan pertahanan adalah tujuan dari 
…  
a. Kemerdekaan 
b. Pancasila 
c. Wawasan nusantara 
d. Bhineka Tunggal Ika 

462. Wawasan Nusantara berwsumber 
dari ideologi negara yaitu …  
a. GBHN 
b. UUD 1945 
c. Tap MPR 
d. Pancasila  

463. Salah satu manfaat dari 
ketahanan naisonal adalah …     
a. Mengutamakan kepentingan 

golongan 
b. Mengutamakan kepentingan 

kelompok 
c. Mendukung pembangunan 

nasional 
d. Mengutamakan kepntingan 

pribadi 
464. Lingkungan yang tidak tertib 

mengakibatkan komdisi 
masyarakat … 
a. Aman 
b. Terganggu 
c. Damai 
d. tenteram 

465. Sikap saling menghargai dan 
menghormati lebudayaan yang 
ada di Indonesia merupakan 

wujud dari pengamalan Pancasila 
sila … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

466. Bangsa Indonesia adalah bangsa 
yang cinta damai, akan tetapi 
lebih mencintai … 
a. Rasa nasional 
b. Kebebasan 
c. Perjuangan 
d. kemerdekaan 

467. Kita harus berbuat baik kepada 
sesame … 
a. Teman sebangku 
b. Manusia 
c. Teman yang kaya 
d. Sanak saudara 

468. Para pejuang selalu berusaha 
mengusir penjajah namun selalu 
gagal, ternyata senjata yang 
paling mapuh untuk mengusir 
penjajah adalah … 
a. Persatuan dan kesatuan 

rakyat 
b. Harta yang banyak 
c. Senjata yang banyak 
d. Semanagt tempur yang 

menggelora 
469. Salah satu sifat kepahlawanan 

yang perlu dilestraikan dan 
diconoth adalah … 
a. Suka sekali perang 
b. Rela berkorban 
c. Rela dilecehkan 
d. Mencari jabatan 

470. Istilah yang tepat untuk 
mengartikan kata “cinta bangsa, 
negra, dan tanah air “ adalah … 
a. Mengunjunjung itnggi bangsa 
b. Menghargai seluruh bangsa 
c. Cinta antar bangsa 
d. Bela bangsa dan negara 

471. Bentuk dan corak rumah adat 
merupakan khasanah budaya 
bangsa yang … 
a. Cerai berai 
b. Merdeka 
c. Satu 
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d. luhur 
472. Salah satu contoh pertyunjukkan 

rakyat yang bersala dari propinsi 
Jawa Tengah adalah … 
a. Ngremo 
b. Ludruk 
c. Ketropak 
d. makyong 

473. Upacara pembakaran mayat di 
Bali disebut … 
a. Ngaben 
b. Subak 
c. Sekaten 
d. dupa 

474. Wilayah Indonesia yang 
berbatasan langsung dengan 
Negara Papua Nugini adalah 
pulau … 
a. Sumatera 
b. Kalimantan 
c. Sulawesi 
d. Papua/Irian Jaya 

475. Batas wilayah Negara Indonesia 
secara astronomis adalah … 
a. 60 LU – 110 LS dan 910 BB – 

1410 BT 
b. 60 LU – 110 LU dan 910 BT – 

1410 BB 
c. 60 LU – 110 LS dan 910 BT – 

1410 BT 
d. 60 LU – 110 LS dan 910 BT – 

1410 BB 
476. Adanya pemekaran suatau 

propinsi di Indonesia, lebih 
diprioritaslan terhadap … 
a. Keingina untul keluar NKRI 
b. Kebutuhan pelayanan yang 

cepat 
c. Keinginan untuk merdeka 
d. Untuk gagah-gagahan  

477. Perselisihan dan kerusuhan dapat 
terjadi karena adanya … 
a. Persamaan derajat 
b. Persatuan dan kesatuan 
c. Perbedaaan pendapat 
d. Keragaman budaya 

478. Salah satu akibat tidak adanya 
rasa persatuan di antara rakyat 
Indonesia adalah … 
a. Lebih muda membangun 
b. Tercipta keadilan di segala 

bidang 
c. Pembangunan dapat berjalan 

lancer 
d. Mudah untuk dipecah belah 

479. Berikut ini yang bukan contoh 
pemberontakan di NKRI adalah … 
a. G 30 S PKI 

b. DI/TII 
c. Sumpah Pemuda 
d. Perang Diponegoro 

480. Setiap orang memiliki 
kepentinagn yang berbeda-beda, 
tetapi tidak boleh mengalahkan 
kepentingan … 
a. Teman 
b. Bangsa dan Negara 
c. Golongan 
d. pribadi 

481. Semua warga Negara Indonesia 
yang berada dari Sabang sampai 
Merauke memandang NKRI itu 
sebagi suatua wilayah yang … 
a. Utuh 
b. Terpecah belah 
c. Berbeda 
d. Berdiri sendiri 

482. Agar tercipata suatu kenyamanan 
kiat harus saling … 
a. Permusushan 
b. Toleransi (saling 

menghormati) 
c. Saling berkelahi 
d. Saling menghina 

483. Stiap terkadi kerusuhan di 
beberapa wilayah di NKRI 
bertujuan untuk … 
a. Menggalang persatuan dan 

kesatuan 
b. Menggalang persatuan 
c. Menggalang kesatuan 
d. Mengacaukan keamanan 

484. Negara Indonesia adalah Negara 
republik, kepala pemerintahannya 
adalah … 
a. Raja 
b. Kaisar 
c. Presiden 
d. Ratu  

485. Untuk mengihndari terjadinya 
perselisihan di dalam bergaul, kita 
harus saling … 
a. Mengalah dan menghargai 
b. Mempertahankan pendapat 
c. Beradu argumentasi 
d. Berdiam diri 

486. Menolong orang lain harus secara 
ikhlas artinya menolong orang lain 
tanpa mengharapkan … 
a. Perhatian dari orang lain 
b. Pujian dari orang lain 
c. Kasih saying dari orang lain 
d. Imbalan dari orang yang 

dibantu 
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487. Membela Negara dari segala 
bentuk ancaman, gangguan 
merupakan kewajiban dari … 
a. Seluruh warga Negara 
b. Polisi 
c. TNI 
d. Presiden  

488. Syarat mutlak bagi terwujudnya 
NKRI yang kokoh dan kuat adalah 
… 
a. Perbedaan suku bangsa 
b. Persatuan dan kesatuan 
c. Perbedaan paham 
d. Selisih pendapat 

489. Sebagai warga Negara kita harus 
memandang NKRI sebagai suatu 
wilayah yang … 
a. Terpecah-pecah 
b. Berbeda 
c. Utuh 
d. Berdiri sendiri 

490. Contoh perbuatan yang 
mencerminkan sikap peka 
terhadap lingkungan adalah … 
a. Mengerjakan pekerjaan 

dengan sungguh-sungguh 
b. Mengajak adik untuk istirahat 

siang 
c. Berkata tidak sopan pada 

orang tua 

d. Membuang sampah pada 
tempatnya. 

491. Salah satu contoh pemberontakan 
yang mengacaukan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
adalah … 
a. G 30 S PKI 
b. Perang padri 
c. Sumpah Pemuda 
d. Pergerakan Budi Utomo 

492. Untuk memperoleh pengetahuan 
dan wawasan yang luas, kita 
harus gemar … 
a. Mmeperhatikan situasi dan 

kondisi 
b. Membacakan buku yang 

bermanfaat 
c. Menyelesaikan tugas yang 

diberikan 
d. Bekerja dengan rajin 

493. Ganguan sekolah dapat dating 
dari dalam sekolah, misalnya … 
a. Mencoret-coret tembok 

sekoalh lain 
b. Membersihkan sampah di 

lingkungan sekolah 
c. Bermain diluar kelas pada 

saat istirahat 
d. Berkelahi denagn teman satu 

kelas 
 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini denagn jawaban yang benar ! 
494. Negara Indonesia adalah Negara 

kesatuan yang berbentuk 
republik, pernyataan ini tercantum 
dalam UUD 1945 pasal … 

495. Membela Negara dari segala 
bentuk ancaman dan gangguan 
merupakan kewajiban … 

496. Dasar Negara Republik Indonesia 
adalah … 

497. Setiap 5 tahun sekali bagsa 
Indonesia mengadakan pesta 
demokrasi yaitu ... 

498. Untuk mempererat rasa persatuan 
dan kesatuan di kampung 
diadakan ... 

499. Sistem pengairan untuk pertanian 
di daerah Bali disebut … 

500. Bahasa yang digunakan bangsa 
Indonesia sebagai bahsa 
persatuan adalah … 

501. Tari Kecak dan tari legong berasal 
dari porpinsi … 

502. Salah satu conoth kebudayaan 
dari Jawa Barat adalah … 

503. Perbedaan budaya daerah akan 
mmeperkaya budaya … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
504. Sebutkan lat-alat pemersatu 

bangsa Indonesia ! 
505. Mengapa kebudayaan daerah 

perlu dilestarikan ? 
506. Mengapa Negara Indonesia 

disebut Negara kepulauan ? 

sebutkan 5 pulau besar di 
Indonesia ! 

507. Sebutkan 3 sikap kepahlawanan 
yang harus diteladani ! 

508. Bagaiman bunyi pasal 30 ayat 1 
UUD 1945 ? 

 
 



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

38

Soal Latihan Ketiga  
ULANGAN MID SEMESTER GASAL   

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d jawaban yang tepat 
! 
509. Pernyataan yang benar tentang 

negara kesatuan adalah ...  
a. Negara yang merdeka dan 

berdaulat  
b. Mempunyai dua 

pemerintahan  
c. Terdiri beberapa 

pemerintahan daerah  
d. Berpusat pada negara lain  

510. Salah satu ciri negara yang 
mempunyai ketahanan yang kuat 
adalah ...  
a. negaranya kaya  
b. rakyatnya bersatu  
c. peralatannya canggih  
d. mempunyai tentara yang 

banyak  
511. Dalam penyelenggaraan 

wewenangnya, pemerintah 
daerah diawasi oleh ...  
a. pemerintah daerah  
b. lembaga kehakiman  
c. pemerintah pusat  
d. lembaga kemasyarakatan  

512. Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk ... 
a. republik  
b. kerajaan  
c. kesultanan  
d. kekaisaran  

513. Wilayah perbatasan suatu negara 
harus dijaga agar ... 
a. penduduk antar negara tidak 

saling berhubungan  
b. tidak terjadi persengketaan 

antara negara  
c. tidak terjadi penyelundupan 

barang dagangan  
d. masyarakat mematuhi aturan 

yang berlaku  
514. Titik awal berdirinya negara 

Indonesia bertepatan dengan 
peristiwa ...  
a. revolusi Inggris  
b. Sumpah Pemuda  
c. Kebangkitan Nasional  
d. Proklamasi  

515. Benua yang terletak di sebelah 
tenggara wilayah Indonesia 
adalah ...  
a. Australia  
b. Eropa  
c. Afrika  
d. Asia  

516. Kemerdekaan bangsa Indonesia 
diraih berkat adanya ... 
a. penderitaan bangsa 

Indonesia  
b. dendam kepada penjajah  
c. keprihatinan yang tinggi  
d. persatuan dan kesatuan   

517. Ketahanan nasional merupakan 
kekuatan, kemampuan, dan daya 
tahan negara dalam menghadapi 
...  
a. masa depan kita  
b. musuh pribadi kita  
c. ancaman dan gangguan  
d. bangsa yang pernah 

menjajah kita  
518. Sumpah Pemuda diikrarkan pada 

tanggal ...  
a. 20 Mei 1908 
b. 28 Oktober 1928  
c. 17 Agustus 1945  
d. 10 Nopember 1945  

519. Negara kepulauan terbesar di 
wilayah Asia Tenggara adalah ...  
a. Indonesia  
b. Malaysia  
c. Singapura  
d. Pilipina  

520. Negara Timor Leste merupakan 
negara yang letaknya di ... negara 
Indonesia. 
a. sebelah barat  
b. sebelah utara  
c. sebelah timur  
d. sebelah tenggara  

521. Lagu Nasional yang isinya 
menggambarkan bahwa 
Indonesaia merupakan kesatuan 
wiayah, bangsa dan bahasa 
adalah ...  
a. Maju tak gentar  
b. Garuda Pancasila  



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

39

c. Halo-halo Bandung  
d. Satu nusa satu bangsa  

522. Yang merupakan wawasan 
nusantara dalam bidang ekonomi 
adalah ...  
a. menolong orang lain  
b. mau memaafkan kesalahan 

orang lain  
c. menghormati orang lain 
d. menciptakan kesejahteraan 

rakyat  
523. Alasan bangsa Indonesia memiliki 

bentuk negara kesatuan adalah ... 
a. agar rakyatnya mudah diatur  
b. karena tuntutan jiwa 

Pancasila  
c. agar dikagumi oleh bangsa 

lain  
d. karena pesan para pendahulu 

bangsa  
524. Kewajiban warga negara yang 

diatur dalam UUD 1945 antara 
lain ... 
a. memperoleh pendidikan  
b. berkumpul dan berserikat  
c. memperoleh perlindungan  
d. membela bangsa dan 

bernegara  
525. Bangsa kita memberi kesempatan 

budaya bangsa lain untuk masuk 
dengan syarat ...  
a. disenangi dan cocok  
b. berasal dari negara timur  
c. sesuai dengan kepribadian 

kita  
d. dapat menumbuhkan asal 

bangsa  
526. Sebagai anak yang memiliki 

kepedulian terhadap ketahanan 
sekolah apabila melihat pedagang 
menjajakan daganannya di 
halaman sekolah tindakan kita 
adalah ... 
a. mengusir pedagang tersebut 

dari halaman sekolah  
b. membiarkan karena merasa 

kasihan 
c. masa bodoh saja yang 

penting kita tidak membeli  
d. menyarankan pedagang 

tersebut untuk keluar sekolah  
527. Pengaruh permainan yang dijual 

di sekitar sekolah merupakan 
gangguan ketahanan sekolah 
yang berasal dari ... 
a. kemajuan tehnologi  
b. siswa di sekolah itu  
c. warga luar sekolah  

d. orang tua murid  
528. Jika suatu negara sering terjadi 

pertengkaran antar warga, hal itu 
berarti ...  
a. ketahanan masyarakat 

meningkat  
b. rasa kesetiakawanan lebih 

kuat  
c. ketahanan warga masyarakat 

berkurang  
d. masyarakat menyadari hak 

dan kewajibannya  
529. Mampu menghadapi berbagai 

rintangan yang menghadang 
berarti ...  
a. memiliki rasa kasih sayang 

yang tulus  
b. memiliki ketahanan menuju 

kemajuan 
c. kecerdasan sangat tinggi dan 

rajin  
d. berwibawa dan disegani 

setiap orang  
530. Salah satu cara untuk membina 

kerukunan antar siswa di sekolah 
dapat diwujudkan dengan ... 
a. menjaga kerapian di dalam 

kelas  
b. mengikuti pelajaran dengan 

seksama  
c. bergaul tanpa membeda-

bedakan teman  
d. bekerja sama dalam 

mengerjakan ulangan  
531. Di bawah ini contoh wujud 

persatuan dan keluarga adalah ...  
a. ibu memberi uang saku sama 

banyak terhadap semua anak  
b. selalu tolong menolong dalam 

mengatasi kesulitan  
c. setiap hari semua anggota 

keluarga berpakaian sama 
d. ayah, ibu, anak mempunyai 

hobi sama  
532. Sikap rela berkorban demi 

kepentingan bangsa dan negara 
dapat diwujudkan dengan 
tindakan ...  
a. bekerja keras demi 

kepentingan keluarga  
b. merelakan tanahnya untuk 

pelebaran jalan  
c. menjadi anggota kelompok 

tani  
d. membantu tetangga yang 

sedang tertimpa musibah  
533. Persatuan dalam keluarga dapat 

diwujudkan dengan ... 



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

40

a. kerja bakti di lingkungan RT  
b. membantu adik mengerjakan 

PR  
c. menengok teman yang sakit  
d. membersihkan kelas 

bersama-sama 
534. Suka membeda-beda antar suku 

di sekitar kita merupakan sikap ...  
a. tercela  
b. terpuji  
c. dermawan  
d. sombong  

535. Di bawah ini salah satu tindakan 
yang membahayakan persatuan 
dan kesatuan bangsa adalah ... 
a. membanggakan budaya 

daerahnya sendiri  
b. mempelajari bahasa Inggris  
c. senang mempelajari budaya 

asing  
d. belajar di luar negeri  

536. Perbuatan yang mengganggu 
kerukunan dalam masyarakat 
adalah ...  

a. hanya bergaul dengan 
kelompok saja  

b. menengok tetangga yang 
sedang sakit  

c. kerja bakti membersihkan 
tempat ibadah  

d. memberi ucapan selamat hari 
raya agama lain  

537. Kita adalah bangsa Indonesia 
yang tinggal di wilayah ...  
a. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  
b. Bekas jajahan negara 

Belanda  
c. Bagian timur benua Asia yang 

subur  
d. Dataran tinggi di Indonesia  

538. Pengakuan dari negara lain 
terbagi menjadi dua yaitu ...  
a. legal dan ilegal  
b. umum dan khusus  
c. formal dan material  
d. de facto dan de jure  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
539. Sumber hukum bagi 

pembentukan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah ... 

540. Peristiwa 10 Nopember terjadi di 
kota ...  

541. Bertanah air satu, berbangsa 
satu, dan berbahasa satu adalah 
isi dari ikrar ...  

542. Modal utama dalam menjaga 
keutuhan bangsa Indonesia 
adalah ... 

543. Landasan Idiil Negara Indonesia 
adalah ...  

544. Yang dimaksud hak otonomi 
adalah ...  

545. Menolak ajakan teman untuk 
berbuat yang tidak baik, 
mencerminkan sikap ... 

546. Pembangunan Indonesia harus 
selalu menjaga ketahanan fisik 
maupun ketahanan jiwa agar 
terhindar dari ... 

547. Kerja bakti membersihkan 
linkgungan adalah salah satu 

uapay untuk mempererat 
persatuan dan kesatuan di 
lingkungan ...  

548. Masyarakat Indonesia harus 
selalu menjaga ketahanan fisik 
maupun ketahanan jiwa agar 
terhindar dari ...  

549. Apa yang dimaksud dengan 
pemerintah Presidentil ?  

550. Sebutkan 3 contoh kegiatan yang 
dapat menggalang persatuan dan 
kesatuan di masyarakat ?  

551. Sebutkan negara-negara yang 
berbatasan darat dengan wilayah 
NKRI ?  

552. Berilah 3 contoh perbuatan yang 
mengganggu ketahanan sekolah 
?  

553. Sebutkan 3 contoh bentuk-bentuk 
perundingan yang dilakukan 
pemerintah Indonesai untuk 
mendapatkan negara Indonesia !   
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Materi Pokok  
Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah 
 
Standar Kompetensi  
Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah  
 
Kompetensi Dasar  
Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
dan daerah  
 

Rangkuman Materi  
 
� Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dasar,  landasan pembentukan 

suatu Undang-Undang dan peraturan yang lebih rendah atau dibawahnya. 
� Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hokum di Idonesia 
� Landasan Operasional pembangunan I Indonesia adalah Garis-Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) 
� Indonesia adalah Negara hokum 
� Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu : 

• UUD 1945 

• Ketetapan MPR 

• Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) 

• Peraturan pemerintah 

• Keputusan Presiden 

• Peraturan pelaksana lainnya. 
� Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan menganut asas desentralisasi 

dalam penyelenggaran pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan 
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

� Daerah Indonesia dibagi menajdi beberapa daerah propinsi : 

• Daerah propinsi ibagi habis menjadi beberaap daerah otonom, kabupaten dan 
kota 

• Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi daerah kecamatan danseterusnya 
� Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah : 

• Asas Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu 

• Asas Desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten 
dan kota 

• Tugas pembatuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, kabupaten/kota 
danb desa 

� Susunan pemerintahan daerah otonom melalui DPRD dan pemerintah daerah. 
� Sebagai pimpinan pemerintahan daerah, gubernur bertanggung jawab kepada 

DPRD propinsi. 
� Sebagai pimpinan pemerintah daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD 

propinsi. 
� Sebagai wakil pemerintahan, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. 
 
 
554. Apakah landasan idiil Negara 

Indonesia ?  
555. Apakah yang dimaksud UUD 

1945 bersifat luwes ?  
556. Siapakah yang menetapkan 

GBHN ? 

557. Apakah tujuan pembangunan 
nasional kita ? 

558. Sebutkan aparat penegak hokum 
! 
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Uji Kompetensi   
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
559. Urutan perundang-undangan di 

Indonesia mulai dari yang tertinggi 
adalah …  
a. TAP MPR, UUD 1945, PP, 

PERPU dan Keppres 
b. UUD 1945, TAP MPR, 

PERPU, PP dan Kepres 
c. PP, PERPU, UUD 1945, TAP 

MPR dan Keppres 
d. UUD 1945, PP, PERPU, TAP 

MPR dan Keppres 
560. Unsur pembentukan undang-

undang adalah …  
a. Presiden 
b. Presiden, DPR dan MPR 
c. Presiden, MPR, DPR dan MA 
d. Presiden dan DPR 

561. Yang bertugas memvonis perkara 
adalah …  
a. Hakim 
b. Jaksa 
c. Pembela 
d. Kepolisian 

562. Pada batang tubuh UUD 1945 
terdiri dari … 
a. 37 bab 16 pasal 
b. 4 bab 37 pasal 
c. 16 bab 37 pasal 
d. 37 bab 37 pasal  

563. Daerah-daerah yang bersifat 
otonom atau bersifat administrasi, 
semuanya menurut aturan yang 
akan ditetapkan dengan … 
a. Undnag-undang 
b. Peratuaran Pemeritah 
c. Keputusan Presiden 
d. Keputusan bersama 

564. Gubernur selaku kepla Daerah 
bertanggung jawab kepada … 
a. Menteri dalam negeri 
b. Presiden 
c. DPRD propinsi 

d. DPR 
565. Di daerah-daerah yng bersifat 

otonom akan diadakan Badan 
Perwakilan Daerah. Oleh karena 
itu, di daerah pun pemerintah 
akan bersendi atas dasar … 
a. Keseragaman 
b. Permusyawaratan 
c. Perumusan 
d. ketergantungan 

566. Pernyataan pembagian daerah 
besar dan kecil, dengan bentuk 
dan susunana pemrintahannya 
ditetapkan dengan undang-
undanng terdapat pada … 
a. Pasal 15 UUD 1945 
b. Pasal 16 UUD 1945 
c. Pasal 17 UUD 1945 
d. Pasal 18 UUD 1945 

567. Kabupaten Daerah Tingkat II dan 
kotamadya daerah tingkat II 
berkedudukan sebagai daerah 
otonom yang mempunyai 
kewenangan dan keleluasaan 
untuk membentuk dan 
melaksanakan kebijakan menurut 
… 
a. Prakarsa pemerintah pusat 
b. Instruksi presiden 
c. Prakarsa pemerintah propinsi 
d. Prakarsa dan aspirasi 

masyarakat 
568. Badan Perwakilan Desa 

mempunyai wewenang untuk 
melakukan perbuatan hokum dan 
mengadakan perjanjian kepala 
desa yang … 
a. Saling menguntungaln 
b. Menjatuhkan 
c. Bersaing 
d. Mencari kelemahan 

 
II. Isilah titk-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 
569. Negara Indonesia adalah Negara 

hokum, berarti segala kegiatan 
dan perilaku dalam masyarakat 
Indonesia tidak boleh 
bertentangan dengan … 

570. Pemerintah berdasarkan pada 
hokum dasar tidak absolutism, 
artinya kekuasaan pemerintah … 

571. Presiden dan DPR mempunyai 
kedudukan yang sama dan sebagi 
lembaga Negara membuat … 

572. Yang di sebut Panitia Perancang 
Undang-undang Dasar adalah … 

573. Pembukaan UUD terdiri dari … 
alenia 

574. Aceh dijadikan daerah istimewah 
berdasarkan … 
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575. Pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat taua kepala 
wilayah atau kepala instansi 
vertical tingakt atasnya kepada 
pejabat-pejabat di daerah disebut 
… 

576. Titik berat ekonomi daerah 
diletakkan pada daerah … 

577. Pemberian otonomi kepala 
daerah lebih ditegaskan, yaitu 
harus merupakan otonomi nyata 
dan … 

578. Perda singakatan dari … 
 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 
579. Kebebasan yang bagaimanakah 

yang sesuai dengan Undang-
undang Dasar 1945 ? 

580. Kapan UUD 1945 ditetapkan 
untuk pertama kali ? 

581. Sebutkan 3 undang-undang yang 
ada di Indonesia ! 

582. Sebutkan 3 janis pendapatan asli 
daerah itu ! 

583. Satuan polisi aakah yang 
membantu kepala wilayah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan 
umum ? 

584. Disebut apakah hokum dasar 
yang tidak tertulis ? 

585. Kekuasaan pemerintah tidak tak 
terbatas. Apakah maksudnya ? 

586. Mengapa Jakarta disebut daerah 
khusus ? 

587. Bagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 ? 
588. Apakah landasan pembanguana 

bangsa Indonesia ? 
 

 

 
589. Negara Indonesia adalah negara 

hukum. Pernyataan itu tercantum 
dalam UUD 1945 pasal …  
a. 1 ayat 1  
b. 1 ayat 2  
c. 1 ayat 3  
d. 1 ayat 4 

590. Suatu tindakan yang harus 
dikerjakan atau ditinggalkan 
dinamakan … 
a. Peraturan 
b. Adab 
c. Sopan santun 
d. norma 

591. Berikut ini yang bukan contoh 
peraturan di rumah adalah …  
a. Mencuci piring setelah makan  
b. Merapikan tempat tidur 

setelah bangun tidur 
c. Berbicara pada orang tua 

dengan membentak 
d. Tidak boleh berbicara pada 

saat makan 
592. Peraturan RT harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh … 
a. Ketua RT 
b. Semua warga RT 
c. Orang/warga laki-laki saja 
d. Warga perempuan saja 

593. Berikut yang merupakan contoh 
peraturan di sekolah adalah …  
a. Setiap siswa harus dating 

terlambat 

b. Pada saat pelajaran boleh 
ramai 

c. Pada saat istirahat berada di 
dalam kelas 

d. Setiap murid tidak boleh 
menggunakan perhiasan 
yang berlebihan 

594. Peraturan dibuat untuk 
menciptakan …  
a. Ketertiban 
b. Kekacauan 
c. Kerusuhan 
d. kagaduan 

595. Kebiasaan membuang sampah 
secara teratur dapat membantu … 
masyarakat.  
a. Kekayaan 
b. Kejayaan 
c. Kesehatan 
d. kebersihan 

596. Peran dari peraturan perundang-
undangan bagi masyarakat 
adalah untuk mengatur kehidupan 
masyarakat agar …  
a. Diperhatikan oleh pemrintah 
b. Tercipta kehidupan yang 

tertib, aman, dan damai 
c. Mendapat penghargaan dari 

pemerintah 
d. Tercipta kehidupan yang 

modern 
597. Peraturan lalu lintas harus ditaati 

dan dilaksanakan oleh …  
a. Pejalan kaki 
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b. Pengendara motor 
c. Pengendara mobil 
d. Semua pengguna jalan  

598. Peraturan perundang-undangan 
tertinggi di Negara Indonesia 
adalah …  
a. Peraturan Pemerintah 
b. UUD 1945 
c. Undang-undang 
d. Tap MPR 

599. Berikut ini contoh peraturan yang 
harus dihindari adalah …  
a. Menepati janji 
b. Berkata apa adanya 
c. Tidak sekolah karena ada 

ulangan 
d. Tidak sekolah karena sakit 

600. Peraturan daerah wajib ditaati dan 
dilaksanakan oleh …   
a. Pemerintah daerah 
b. Sema warga daerah 
c. Bupati 
d. DPRD 

601. Keadaan sekolah yang aman, 
indah, bersih, dan nyaman 
menjadi kewajiban dan tanggung 
jawab … 
a. Regu piket 
b. Penjaga sekolah 
c. Bapak ibu guru 
d. Semua warga sekolah 

602. Bila masih ada pencuri di suatu 
kampung berarti … 
a. Perlu diawasi semua orang 

yang masuk kampung 
b. Semua warga harus tidur 

agak malam 
c. Ketahanan kampung tersebut 

belum kuat 
d. Selalu diadakan rapat 

kampung 
603. Berikut ini yang bukan sanksi bagi 

koruptor adalah …. 
a. Hukum pidana penjara 
b. Dibenci oleh masyarakat 
c. Dikenai denda/ganti rugi 
d. Diberi surat peringatan 

604. Peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) dalam siding-sidang yang 
mereka lakukan dinamakan …. 
a. Tap MPR 
b. UUD 1945 
c. Keppres 
d. Peraturan Pemerintah 

605. Undang-undang no.20 tahun 2003 
mangatur tentang …. 
a. Perburuhan 

b. Korupsi 
c. Wajib belajar 
d. Lalu lintas 

606. Salah satu alasan orang 
melakukan tindakan korupsi …. 
a. Kebebasan dalam berbisnis 
b. Lingkungan yang demokratis 
c. Pemerintahan yang terbuka 
d. Lemahnya penegakan hukum 

607. Peraturan yang mengukur 
pemerintahan daerah tingkat II 
dibuat oleh … 
a. Presiden  
b. Bupati dan DPRD II 
c. Gubernur dan DPRD I 
d. MPR 

608. Langkah pertama dalam 
menyusun peraturan dalam 
pemerintah pusat adalah … 
a. Mengajukan rancangan 

peraturan 
b. Mengajukan rancanagn ke 

DPR dan MPR 
c. Mentapkan peraturan 

tersebut 
d. Mengeshkan peraturan 

tersebut 
609. Yang berhak mengesahan 

sebuah undang-undnag adalah 
…. 
a. MPR 
b. DPR 
c. Presiden 
d. Gubernur  

610. Mematuhi dan melaksanakan 
perintah bapak dan ibu guru 
adalah salah satu contoh 
melaksanakan peraturan di 
lingkungan … 
a. Rumah 
b. Keluarga 
c. Sekolah 
d. masyarakat 

611. Peraturan pusat wajib ditaati dan 
dilaksanakan oleh … 
a. Seluruh rakyat Indonesia 
b. Pemerintah  
c. Masyarakat daerah tertentu 
d. Golongan tertentu saja 

612. Lembaga yang berhak membuat 
rancangan peraturan daerah 
tingkat I adalah … 
a. Presiden dan MPR 
b. Presiden dan DPR 
c. Gubernur dan DPRD tingkat I 
d. Bupati/walikota dan DPRD II 

613. Dalam undang-undang 
pendidikan disebutkan bahwa 
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wajib belajar berlaku bagi anak 
usia … 
a. 6 tahun 
b. 5 sampai 10 tahun 

c. 6 sampai 12 tahun 
d. 7 sampai 15 tahun 

 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
614. Bagi pengguna jalan raya yang 

berjalan kaki waktu 
menyebrangsebaiknya lewat/ 
melalui …. 

615. Dasar hukum tertinggi di 
Indonesia adalah … 

616. Setiap warga Negara Indonesia 
mempunyai kedudukan yang … di 
hadapan hukum. 

617. Siapapun yang melanggar 
peraturab akan dikenai … 

618. Setiap penyusunan undang-
undang (uu)  tidak boleh 
bertentangan dengan … 

619. Perubahan isi dari UUD disebut 
dengan istilah … 

620. Peraturan di sekolah (tata tertib) 
harus dipatuhi oleh …. 

621. UU No. 14 tahun 1992 merupakan 
peraturan pusat yang mengatur 
tentang …. 

622. Peraturan yang dibuat harus 
bersifat … 

623. Setiap tamu yang menginap harus 
lapor ketua RT. Pernyataan 
tersebut merupakan conoh 
pelaksanaan peraturan di … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
624. Mengapa kita perlu mentaati 

suatu peraturan ? 
625. Sebutkan 3 contoh peraturan di 

rumah kamu yang harus ditaati ? 
626. Tulislah urutan-urutan peraturan 

perundang-undangan di Negara 
kita ! 

627. Bagaimana langkah-langkah 
penyusunan peraturan 
perundang-undang di Negara kita 
? 

628. Apa yang dimaksud Negara 
hukum ? 

629. Apa yang akan kamu lakukan jika 
melihat ada orang yang merokok 
di kawasan larangan 
merokok/bebas rokok ? 

630. Bagaiman sikap kita terhadap 
peraturan yang telah dibuat ? 

631. Tulislah cara-cara pembuatan 
peraturan yang ada di lingkungan 
tempat tinggalmu  ? 

 

Soal Evaluasi Keempat 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar ! 
632. Peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang tertinggi adalah ...  
a. Peraturan pemerintah  
b. Undang-undang  
c. UUD 1945  
d. Ketetapan MPR 

633. Sumber dari segala sumber 
hukum di negara Indonesia 
adalah ... 
a. Ketetapan MPR  
b. Keputusan Menteri  
c. Peraturan pengganti undang-

undang  
d. UUD 1945   

634. Peran peraturan perundang-
perundangan bagi masyarakat 
adalah untuk mengatur 
masyarakat agar ... 

a. Diperhatiakn oleh pemerintah  
b. Mendapatkan penghargaan  
c. Tercipta kehidupanyang 

tertib, aman, damai  
d. Tercipta kehidupan yang 

modern  
635. Peraturan pusat wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh ... 
a. Golongan tertentu saja  
b. Masyarakat daerah tertentu  
c. Pemerintah pusat  
d. Seluruh rakyat Indonesia  

636. Peraturan yang dibuat oleh 
presiden untuk menjalankan 
undang-undang yang telah 
ditetapkan sebelumnya adalah ... 
a. Peraturan pemerintah  
b. Keputusan presiden  
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c. Undang-undang 
d. Peraturan daerah  

637. Undang-undang yang mengatur 
masalah otonomi daerah saat ini 
adalah ...  
a. UU No. 22 Tahun 1999  
b. UU No. 39 Tahun 1999  
c. UU No. 26 Tahun 2000  
d. UU No. 32 Tahun 2004  

638. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan ... 
a. desa  
b. kelurahan 
c. kota  
d. kecamatan   

639. Setiap daerah dipimpin oleh 
kepala daerah yang disebut 
kepala daerah. Kepala Daerah 
untuk provinsi disebut ... 
a. gubernur  
b. bupati  
c. walikota  
d. camat   

640. Di bawah ini hasil pemekaran dari 
provinsi Jawa Barat adalah ...  
a. Banten  
b. Gorontalo  
c. Lampung 
d. Bangka Belitung  

641. Bentuk kebijakan publik di daerah 
berupa ...  
a. UUD 1945  
b. Peraturan Pemerintah  
c. Peraturan Presiden  
d. Peraturan Daerah  

642. Dukungan masyarakat terhadap 
kebijakan publik dapat dilihat dari 
...  
a. kepedulian masyarkat  
b. kepatuhan masyarakat  
c. kesadaran masyarakat  
d. partisipasi masyarakat  

643. Kebijakan publik yang tidak 
sesuai dengan rasa keadilan dan 
kondisi masyarakat maka 
pelaksanaannya akan ...  
a. selalu dipatuh masyarakat  
b. tidak dapat dilaksanakan  
c. kurang mendapat tanggapan 

masyarakat 
d. dipatuhi yang sesuai dirinya  

644. Keberadaan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap 
warga negara memiliki makna 
penting, keculai ... 

a. dapat memberikan rasa aman  
b. dapat memberikan rasa 

keadilan  
c. dapat menciutkan suasana 

kacau dan kerusuhan  
d. dapat memberikan 

perlindungan atas hak asasi 
manusia  

645. Peraturan perundang-undangan 
sebagai norma hukum 
mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut, kecuali ... 
a. memuat sanksi  
b. bersifat memaksa 
c. bersifat mengatur  
d. bersifat sementara  

646. Negara Indonesia adalah negara 
hukum. Hal ini merupakan bunyi 
dari pasal ...  
a. 1 ayat 1 UUD 1945  
b. 1 ayat 2 UUD 1945  
c. 1 ayat 3 UUD 1945  
d. 2 ayat 2 UUD 1945  

647. Kekuasaan membuat undang-
undang dipegang oleh suatu 
badan yaitu badan ...  
a. legislatif  
b. eksekutif  
c. yudikatif  
d. konstituante  

648. Peraturan darah dimasukkan ke 
dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan setelah ... 
a. peraturan pemerintah  
b. undang-undang  
c. keputusan presiden  
d. ketetapan MPR  

649. Suatu peraturan perundang-
undangan isinya tidak boleh 
bertentangan dengan isi undang-
undang yang lebih tinggi 
tingkatannya disebut ...  
a. UU tidak berlaku surut  
b. Asa tingkatan hierarki  
c. UU tidak dapat diganggu 

gugat  
d. UU baru mengesampingkan 

UU yang lama  
650. Peraturan daerah adalah 

peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dengan persetujuan 
bersama ... 
a. Presiden  
b. DPR  
c. DPRD  
d. Kepala daerah   
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651. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) adalah badan ...  
a. Legislatif daerah  
b. Ekskutif daerah  
c. Yudikatif daerah  
d. Perancang daerah  

652. Kepala Daerah untuk wilayah kota 
disebut ...  
a. walikota  
b. bupati  
c. lurah  
d. camat  

653. Saat ini provinsi di Indonesia 
berjumlah ...  
a. 33  
b. 34  
c. 35  
d. 36  

654. Ketentuan mengenai pemerintah 
daerah diatur di dalam UUD 1945 
pasal ...  
a. 16  
b. 17  
c. 18  
d. 19  

655. Tanggapan masyarakat terhadap 
kebijakan publik dapat berupa ..  
a. kepatuhan dan penolakan  
b. mematuhi karena 

menguntungkan  
c. mematuhi sebagian kebijakan  
d. tidak mematuhi karena 

merugikan  
656. Kekuasaan ekskutif di daerah 

tinggkat II dipegang oleh ... 
a. Presiden  
b. Gubernur  
c. Walikota/bupati  
d. Camat   

657. Contoh hukum yang tidak tertulis 
adalah ...  

a. Hukum pidana  
b. Hukum adat  
c. Hukum dagang  
d. Hukum perdata  

658. Perencanaan penyusunan 
peraturan daerah dilakukan dalam 
suatu program ...  
a. legislatif nasional  
b. pembangunan nasional  
c. legislatif daerah  
d. pembangunan berkelanjutan  

659. Asipirasi masyarakat terhadap 
pembentukan suatu undang-
undang dapat disampaikan 
melalui ... 
a. Lembaga swadaya 

masyarakat  
b. Lembaga bantuan hukum  
c. Tokoh-tokoh masyarakat   
d. Wakil rakyat di DPR/DPRD   

660. Tata urutan perundang-undangan 
yang tertinggi di negara Indonesia 
adalah ...  
a. UUD 1945  
b. TAP MPR   
c. Peraturan Pemerintah  
d. UU  

661. Peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dengan persetujuan 
bersama pemerintah daerah 
disebut ...  
a. Peraturan Pemerintah  
b. Peraturan Daerah 
c. Peranturan Pemerintah 

pengganti UU  
d. Undang-Undang  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini sehingga menjadi benar !  
662. Peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh aparatur negara 
berlaku untuk ... 

663. Wakil rakyat dalam pemerintahan 
adalah ...  

664. Sumber hukum yang digunakan 
untuk menyusun peraturan 
perundangan-undangan adalah ...  

665. Undang-Undang Dasar 1945 
disusun dan ditetapkan pada 
tanggal ...  

666. Amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 yang 
pertama terjadi pada tanggal ...  

667. Untuk mewujudkan ketertiban, 
ketertiban dan ketentraman 
masyarakat Indonesia harus 
tunduk pada ...  

668. Akibat jika selalu berbuat curang 
kepada orang lain adalah ...  

669. Perbuatan untuk memperkaya diri 
sendiri atau orang lain yang dapat 
merugikan negara disebut ...  

670. Peraturan daerah dibuat untuk 
menyalurkan ...  

671. Yang berhak mengubah UUD 
adalah ...  
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III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
672. Apa yang dimaksud dengan 

peraturan daerah itu ? 
673. Sebutkan 3 contoh peraturan 

daerah !  
674. Apa yang dimaksud dengan 

peraturan Perundang-Undangan 
itu ?  

675. Apa fungsi peraturan perundang-
undangan ?  

676. Sebutkan tata urutan perundang-
undangan yang berlaku sekarang 
!       

 
 

 

Materi Pokok  

Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat  dan Daerah  
 
Standar Kompetensi  
Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah  
 
Kompetensi Dasar  
Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti 
pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok  
 

Rangkuman Materi   
� Empat tujuan nasional / tujuan 

negara yaitu :  
a. melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah 
Indonesia 

b. memajukan kesejateraan umum  
c. mencerdaskan kehiduapan 

bangsa 
d. ikut melaksanakan ketertiban 

dunia, berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadian sosial 

� Susunan Undang-Undang Dasar 
1945 adalah sebagai berikut :  

� Salah satu pendapatan Negara 
adalah melalui pajak  
Macam-macam pajak antara lain : 
pajak bumi dan bangunan, pajak 
kendaraan bermotor , pajak listrik, 
pajak penghasilan, dan lain-lain 

� Undang-undang yang mengatur 
perihal lalu lintas dan angkutan 
jalan adalah undang-undang 
Nomor 14 tahun 1992, ditetapkan 
pada tanggal 12 Mei 1992. Tujuan 
diadakan undang-undang lalu 
lintas demi keamanan, ketertiban 
dan kelancaran lalu lintas. Rambu-
rambu dan marka jalan dibuat dan 
dipasang untuk menjaga serta 
melindungi para pemakai jalan 
agar aman di jalan dans elamt 
sampai tujuan. 

� Bahan baku rokok adalah 
tembakau, tembakau mengandung 
nikotin, merokok dapat 
mengganggu kesehatan anatar lain 
menyebabkna penyakit kanker, 
larangan merokok diberlakukan I 
tempat-tempat umum. 

 
 

Uji Kompetensi  
677. Pajak bumi dan bangunan 

dikenakan antara lain kepada …  
a. Penggarap sawah 
b. Pemilik tanah 
c. Para pengusaha 
d. Para pemilik toko 

678. Kartu parkir resmi dari pemerintah 
termasuk tanda bukti … 
a. Retribusi 

b. Royalty 
c. Pajak 
d. cukai  

679. Bahan baku rokok adalah …  
a. Tembakau 
b. Cerutu 
c. Dengkih 
d. kertas 
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680. Salah satu akibat dari merokok 
dapat menyebutkan … 
a. Timbulnya inspirasi 
b. Ketenangan 
c. Orang akan kebal penyakit 
d. kanker 

681. Tanda di samping berarti  
a. Ada tikkungan ke kiri 
b. Ada tikungan ke kanan 
c. Belok ke kanan 
d. Ada belokan 

682. Undang-undang lalu lintas bersisi 
tentang … 
a. Peringatan 
b. Larangan 
c. Petunjuk 
d. Petunjuk, larangan, 

peringatan 
683. Pajak kendaraan bermotor 

dilakukan setiap … 
a. Bulan  
b. Enam bula 

c. Tahun 
d. Lima tahun 

684. Undang-undang anti korupsi 
diberlakukan bagi … 
a. Seluruh warga Negara 
b. Para koruptor 
c. Pejabat tinggi 
d. Orang yang kehidupannya 

mewah 
685. Korupsi berarti menyalah gunakan 

uang Negara untuk … 
a. Negara  
b. Kepentingan sendoro 
c. Kesejahteraan bersama 
d. Pembangunan lingkunan  

686. Sumber pendapatan Negara 
terbesar di peroleh dari …. 
a. Pariwisata 
b. Pajak 
c. Ekspor 
d. bank 

 
 
II. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
687. Undang-undang No. 14 tahun 

1992 yang ditetapkan pada 
tanggal 12 Mei 1992 tentang … 

688. Jalan adalah jalan yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas … 

689. Pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk 
keperluan Negara diatur dengan 
… 

690. Iuran pajak yang dibayarkan oleh 
wajib pajak berdasarkan aturab 
hukum untuk pembiayaan 
pembangunan demi 
meningkatkan … 

691. PPH singkatan dari … 

692. Kita dilarang merokok di tempat 
… 

693. Orang yang melakukan korupsi 
disebut … 

694. Kejahatab korupsi termasuk jenis 
pelanggaran yang digolongkan 
pada hukum … 

695. Marka jalan yang meliputi tanda 
yang membentuk garis, antara 
lain garis …dan … 

696. Pajak langsung adalah pajak yang 
langsung dipungut dari … 

 
 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
697. Sebutkan 3 jenis yang termasuk 

pajak Negara ! 
698. Dengan apa saja jalan-jalan itu 

dilengkapi ?sebutkan 3 saja ! 
699. Mengapa ditertibkannya merokok 

/ 

700. Mengapa korupsi harus 
diberantas ? 

701. Apa yang dimaksud pajak 
langsung ? 
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ULANGAN HARIAN KELIMA 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
702. Siswa dapat belajar di dalam 

kelas dengan tenang dan nyaman 
apabila …  
a. Masing-masing siswa saling 

menghargai dan menghormati 
b. Ruang kelas besar dan luas 
c. Banyak disediakan buku 

pelajaran 
d. Murid-murid bebas belajar 

703. Apabila kita membeda-bedakan 
teman dalam pergaulan maka 
akan …  
a. Memperkuat adanya 

persamaan 
b. Memecah belah persatuan 
c. Menghapus perbedaan 
d. Memupuk semangat 

kebersamaan 
704. Jika semua orang melaksanakan 

dan mematuhi tata tertib, maka 
akan terjadi  … 
a. Keributan di mana-mana 
b. Perselisian di semua tempat 
c. Kehidupan yang aman, tertib, 

dan damai 
d. Perselisihan antar warga 

705. Apabila ada anak yang melanggar 
tata tertib sekolah akan 
mendapatkan …   
a. Hadiah 
b. Piala 
c. Juara 
d. sanksi 

706. Berikut ini adalah contoh 
perbuatan yang dapat merugikan 
lingkungan masyarakat  adalah … 
a. Senang mabuk-mabukan 
b. Rajin belajar 
c. Melaksanakan tugas dengan 

baik 
d. Kerja bakti membangu 

saluran 
707. Apabila orang tua menasehati kita 

karena telah berbuat salah maka 
kita harus … 
a. Menerima dengan ikhlas 
b. Mengabaikan 
c. Duduk termenung 
d. Membiarkan orang tua marah 

708. Pada saat musyawarah terjadi 
perbedaan pendapat seorang 
peserta musyawarah sebaiknya 
… 

a. Mempertahankan 
pendapatnya sendiri 

b. Mendukung pendapat 
kelompoknya 

c. Bebas meninggalkan 
musyawarah 

d. Berusaha tetap saling 
menghargai 

709. Peraturan yang berlaku harus 
ditaati dan dilaksanakan oleh … 
a. Orang yang sudah dewasa 
b. Aparat pemerintahan Negara 
c. Warga Negara tanpa 

terkecuali 
d. Aparat penegak hukum saja 

710. Selain memiliki kewajiban untuk 
belajar dan bekerja, setiap 
manusia untuk belajar dan 
bekerja, setiap manusia juga 
berkewajiban untuk … 
a. Beribadah 
b. Bergembira 
c. Beristirahat 
d. Bersenang-senang 

711. Dalam lingkungan msayarakat 
terdapat peraturan-peraturan 
sendri yang berlaku disebut … 
a. Undang-undang 
b. Konversi 
c. Hukum adat 
d. Adat istiadat 

712. Seseorang yang melanggar 
peraturan dalam masyarakat akan 
memperoleh … 
a. Sanjungan masayarakat 
b. Dukungan masyarakat 
c. Kecaman masyarakat 
d. Kenangan dari masyarakat 

713. Urutan perundang-undangan di 
Indonesia mulai dari yang tertinggi 
adalah … 
a. TAP MPR, UUD 1945, PP, 

PERPU dan Keppres 
b. UUD 1945, TAP MPR, 

PERPU, PP dan Kepres 
c. PP, PERPU, UUD 1945, TAP 

MPR dan Keppres 
d. UUD 1945, PP, PERPU, TAP 

MPR dan Keppres 
714. Unsur pembentukan undang-

undang adalah … 
a. Presiden 
b. Presiden dan DPR 
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c. Presiden, DPR dan MPR 
d. Presiden, MPR, DPR dan MA 

715. Daerah-daerah yang bersifat 
otonomi aatau bersifat 
administrasi, semuanaya menurut 
aturan yang akan ditetapkan 
dengan … 
a. Undang-undang 
b. Peraturan pemerintah 
c. Keputusan presiden 
d. Keputusan bersama 

716. Pernyataan pembagian daerah 
Indonesia atas dasar daerah 
besar dan kecil, dengan bentuk 
dan susunan 
pemerintahannyaditetapkan 
dengan undang-undang terdapat 
pada pasal … 
a. 15 UUD 1945 
b. 16 UUD 1945 
c. 17 UUD 1945 
d. 18 UUD 1945 

717. Tujuan dibuatnya sebuah 
peraturan adalah … 
a. Agar peraturan tersebut 

ditaati 
b. Agar masyarakat menjadi 

tertib dan teratur 
c. Prakarsa pemerintah propinsi 
d. Prakarsa dan aspirasi 

masyarakat 
718. Peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang tertinggi adalah … 
a. Peraturan pemerintah 
b. Undang-undang 
c. UUD 1945 
d. Ketetapan MPR 

719. Keputusan yang dibuat untuk 
membantu presiden dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya 
disebut … 
a. Peraturan pengganti undang-

undang 

b. Ketetapan MPR 
c. Keputusan menteri 
d. Peraturan pemerintah 

720. Peraturan pusat wajib ditaati dan 
dilaksanakan oleh …. 
a. Golongan tertentu saja 
b. Masyarakat tertentu saja 
c. Seluruh rakyat Indonesia 
d. Pemerintah pusat 

721. Yang bertugas memvonis suatu 
perkara adalah … 
a. Hakim 
b. Jaksa 
c. Pembela 
d. kepolisian 

722. Dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban lingkungan, warga 
dengan kesadaran melaksanakan 
… 
a. Gootng royong 
b. Bakti social 
c. Ronda malam 
d. Kerja bakti 

723. Dalam pemungutan suara, 
keputusan diambil berdasarkan … 
a. Sura terbanyak 
b. Musayawarah mufakat 
c. Keinginan ketua 
d. Suara pemerintah 

724. Peraturan di rumah biasanya 
diputuskan oleh … 
a. Anak 
b. Guru 
c. Pemuka agama 
d. Orang tua 

725. Berikut ini yang bukan contoh 
hasil keputusan bersama adalah 
… 
a. Peraturan 
b. Pengurus kelas 
c. Makan bakso 
d. Tempat tujuan wisata 

 
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
726. Bhineka Tunggal Ika diambil dari 

kitab … 
727. Kegagalan bangsa Indonesia 

sebelum lahirnya pergerakan 
nasional sebagai akibat belum 
adanya .. 

728. Pemerintahan berdasarkan pada 
hukum tidak absolutisme artinya 
kekuasaan pemerintah … 

729. Setiap warga wajib mentaati 
peraturan agar tercipta … 

730. Untuk mencapai cita-cita seorang 
pelajar harus … 

731. Perda kepanjangan dari … 
732. Kejahatan korupsi termasuk jenis 

pelanggaran yang digolongkan 
pada hukum …. 

733. Sikap kita terhadap keputusan 
yang telah kita sepakati harus … 

734. Sumber hukum tertinggi di 
Indonesia adalah … 

735. Lingkungan masyarakat yang 
tidak tertib mengakibatkan konsidi 
masyarakat … 
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III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
736. Apa akibat yang akan kita peroleh 

bila tidak mematuhi tatat tertib 
sekolah ? 

737. Bagaimana sikapmu terhadap 
keputusan yang telah diambil 
ketiaka kamu tidak dating / 

738. Mengapa UUD 1945 menjadi 
undang-undang yang paling tinggi 
di negeri kita ? 

739. Menagpa masyarakat perlu 
mengambil bagian dalam 
pembuatan undang-undang ? 

740. Coba sebutkan/tuliskan contoh 
peratiuran yang kalian ketahui ! 

 

 
SOAL EVALUASI KELIMA 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar ! 
741. Salah satu ciri warga negara yang 

baik adalah ...  
a. melaksanakan peraturan 

sesuai dengan ketentuan  
b. mengetahui peraturan yang 

berlaku  
c. dapat membuat membuat 

peraturan  
d. beranin untuk membuat 

sesuatu  
742. Contoh perilaku pengabdian 

seorang siswa dalam bidang 
hukum adalah ...  
a. Cinta tanah air dan bangsa  
b. Mempelajari undang-undang  
c. Menuntut hak dan kewajiban  
d. Membela kebenaran dan 

keadilan  
743. Siswa berperan serta dalam 

meningkatkan kesejahteraan 
sosial dengan ...  
a. Giat belajar dan rajin 

menabung  
b. Menciptkan tenaga kerja yang 

baru  
c. Membuka lapangan kerja 

yang baru  
d. Menjadi peserta kejar paket A  

744. Warga negara yang telah berusia 
17 tahun atau lebih wajib memiliki  
...  
a. Kartu Menuju Sehat  
b. Kartu Kredit  
c. Kartu Tanda Penduduk  
d. Kartu Pelajar dan Mahasiswa  

745. Salah satu syarat pemilih dalam 
pemilihan umum adalah ...  
a. Ikut aktif dalam kegiatan 

kampanye  
b. Memiliki calon pemimpin 

c. Telah terdaftar sebagai 
pemilih  

d. Telah memiliki nomor 
pendaftaran  

746. Bangsa Indonesia anti 
penjajahan, karena penjajahan ... 
a. Membantu jalannya 

pembangunan  
b. Memberi kebebasan setiap 

orang  
c. Kurang menghormati hak 

asasi manusia  
d. Tidak berperikemanusiaan   

747. Peraturan hukum tertinggi di 
negara kita adalah ...  
a. UUD 1945  
b. Peraturan Pemerintah  
c. Keputusan Menteri  
d. Keputusan Presiden  

748. UUD 1945 dalam 
penyelenggaraan pemerintah, 
merupakan landasan ...  
a. Struktural  
b. Idiil  
c. Operasional  
d. Konstitusional  

749. Seorang yang akan mendirikan 
bangunan harus membayar ...  
a. Dana IMB  
b. Pajak bangunan  
c. Retribusi  
d. Iuran bangunan  

750. Rakyat Indonesia wajib mengisi 
kemerdekaan Indonesia dengan 
...  
a. Pesta kemenangan  
b. Pembangunan  
c. Mengenang sejarah 
d. Bersenang-senang  
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II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
751. Presiden dalam menyatakan 

perang, membuat perdamaian, 
dan perjanjian dengan negara lain 
harus mendapat persetujuan dari 
... 

752. Hak budget merupakan hak DPR 
dalam menetapkan ...  

753. Indonesia tanahnya subur, karena 
banyak terdapat ...  

754. Fungsi pajak adalah ...  
755. Menjaga keamanan 

lingkunganmerupakan tanggung 
jawab ...  

756. Ketertiban sehari-hari dapat 
dilakukan dalam keluarga, 
sekoalh dan ...  

757. Budi pekerti orang yang 
bertanggung jawab biasanya ...  

758. Peraturan itu dapat menciptakan 
ketertiban dan ketentraman dalam 
bermasyarakat, oleh karena itu 
kita harus ... peraturan. 

759. Tiap daerah memiliki peraturan 
daerah yang berbeda-beda, 
tergantung ... daerah tersebut.  

760. Peraturan yang dibuat oleh 
lembaga-lembaga yang 
berwenang di daerah disebut ... 

761. UUD 1945 dalam 
penyelenggaraan pemerintah, 
merupakan landasan ...  

762. Salah satu syarat pemilih dalam 
pemilihan umum adalah ...  

 

III. Jawablah  pertanyaan – pertanyaan di  bawah ini dengan  benar 
dan tepat ! 
763. Ketika ada temanmu bertengkar. 

Apa yang harus kamu lakukan ? 
Jelaskan ! 

764. Jika temanmusakit, dan sudah 
tiga hari tidak masuk sekolah. 
Apakah yang harus kamu lakukan 
sebagai ketua kelas ? Jelaskan !  

765. Di daerah tingkat I dan daerah 
tingkat II. Ada lembaga-lembaga 
yang berwenang menetapkan 
peraturan daerah. Apa nama 
lembaga tersebut ? Jelaskan 

peraturan yang dibuat lembaga 
tersebut ? 

766. Setiap peraturan yang dibuat 
daerah, berbeda-beda. Mengapa 
terjadi demikian /  

767. Ketika berangkat sekolah kamu 
melihat kecelakaan, sedangkan 
kamu harus mengikuti ulangan 
hari itu. Apa yang kamu lakukan ? 
Mengapa ?     

 

 
 

  
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling 
benar !  
768. Label yang terdapat pada 

bungkus rokok ini sebagai tanda 
bukti lunas … 
a. Pajak 
b. Royalty 
c. Sukai 
d. denda  

769. Negara Kesatuan Republik 
mempunyai 32 provinsi.  Provinsi 
yang letaknya paling barat adalah 
provinsi .. 
a. Sumatera utara 
b. Nangroe Aceh Darussalam 
c. Riau 
d. Jambi   

770. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika 
terdapat pada kitab … 
a. Sutasoma 
b. Negara Kertagama 
c. Pararaton 
d. Arjuna Wihaha 

771. Bentuk Negara yang  kehendaki 
rakyat Indonesia adalah … 
a. Kerajaan 
b. Persemakmuran 
c. Kesultanan 
d. keastuan 
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772. Salah satu penyebab terjadinya 
kecelakaan lalu lintas adalah … 
a. Sedikitnya jumlah polisi lalu 

lintas 
b. Dipasangnya rambu-rambu 

lalu lintas 
c. Terlalu banyaknya kendaraan 

yang beroperasi 
d. Kecerobohan para pemakai 

jlan raya 
773. Orang yang dituduh melanggar 

hukum dan diajukan ke 
pengadilan disebut … 
a. Panitera 
b. Narapidana 
c. Advokat 
d. terdakwa 

774. Negara kita adalah Negara hukum 
artinya …. 
a. Setiap orang boleh membuat 

hukum secara bebas 
b. Setiap perkara diselesaikan 

menurut hukum  
c. Semua aparat dipengadilan 

bebas dari hukum 
d. Hukum di Indonesia sifatnya 

tidak mengikat 
775. Salah seorang pahlawan di laut 

Aru ialah … 
a. Komodor Yos Sudarso 
b. Pattimura 
c. Oto Iskandardinata 
d. Supriyadi  

776. Senjata yang digunakan bangsa 
Indonesia ketika melawan 
penjajah adalah … 
a. Parang 
b. Senjata otomatis 
c. Granat 
d. Bamboo runcing 

777. Pada tahun 1950 sampai 1959 
setelah Indonesia terbentuk 
Negara kesatuan kita 
menggunakan … 
a. Konstitusi RIS 
b. UUD 1945 
c. UUD sementara 
d. Ketetapan-ketetapan yang 

ada 
778. Pajak yang dikenakan pada 

warga masyarakat merupakan … 
a. Sumbangan 
b. Kewajiban 
c. Ketaatan 
d. Diperlukan 

779. Selain dari pajak, sumber 
pendapatan Negara diperoleh dari 
… 

a. Jasa 
b. Kartal  
c. Giral  
d. Devisa  

780. Berikut ini yang bukan merupakan 
tugas kepolisian adalah … 
a. Mengadili pencuri 
b. Memelihara keamanan 
c. Melindungi rakyat 
d. Memelihara ketertiban 

masayarakat 
781. Sekolah disebut sebagai puat 

pendidikan dan pengetahuan 
berarti sekolah merupakan tempat 
…. 
a. Melatih pendidikan dan 

pengajaran 
b. Mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan 
c. Membnetuk pendidikan dan 

kepribadian 
d. Mengenalkan pendidikan dan 

pengetahuan 
782. Tiga orang tokoh yang berjasa 

dalam perumusan teks 
Proklamasi adalah .. 
a. Soekarno, Moh. Hatta, Sutan 

Syahrir 
b. Ahmad Subarjo, Moh. Hatta, 

Sayuti Melik 
c. Soekarno, Sayuti Melik, 

Sutan Syahrir 
d. Soekarno, Moh. Hatta, 

Ahmad Subarjo 
783. Pajak merupakan salah satu 

pendapatan bagi … 
a. Gubernur 
b. Bupati 
c. Negara  
d. penuduk 

784. Rambu-rambu lalu lintas ini berarti 
… 
a. Tempat parker 
b. Dilarang masuk 
c. Dilarang berhenti 
d. Tempat penyebrangan 

785. Semboyan Bhineka Tunggal Ika 
pada zaman Majapahit jika 
dibadingkan dengan keadaan 
bangsa Indonesia sekarang yaitu 
… 
a. Bertujuan sarana untuk 

memperstukan seluurh 
nusantara 

b. Tidak sama, untuk 
menanggulangi masuknya 
agama Islam 
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c. Jauh berbeda, agar agar 
nusantara bebas dari 
penagruh asing 

d. Berbeda-beda tetapi tetap 
satu bangsa yaitu bagsa 
Indonesia 

786. Sumber pendapatan Negara yang 
berasal dari dalam negeri yaitu … 
a. Gaji pegawai negeri dan 

tabungan pelajar  
b. Keuntungan pengusaha dan 

kopererasi 
c. Laba asuransi dan jasa 

raharja 
d. Pajak dan bunga pinjaman 

pada bank pemerintah 
787. Program pembauran di erbagai 

sector kehidupan diperlukan untuk 
hal-hal seperti ini, selain…. 
a. Meningkatkan persatuan dan 

kesatuan 
b. Meningkatkan kerukunan 

beragama 
c. Menyebarkan berbagai 

agama 
d. Menghilangkan rasa 

kesukuan 
788. Lenbaga kejaksaan di tingkat 

pusat adalah … 
a. Kejasaan Agung 
b. Kejaksaan Tinggi 
c. Kejaksaan negeri 
d. Kejaksaan pusat 

789. Gambar rambu lalu lintas di 
samping menunjukkan semua 
jenis kendaraan … 
a. Dilarang berhenti 
b. Dilarang parker 
c. Harus berhenti 
d. Lintasan kereta api 

790. Salah satu tujuan pendidikan di 
sekolah dasar adalah menyiapkan 
lulusannya untuk … 
a. Siap bekerja di perusahaan 
b. Melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi 
c. Menjadi Tenaga kerja yang 

terampil 
d. Dapat bekerja di masyarakat 

791. Salah satu alas an kota Jakarta 
dijikan ibu kota Negara RI adalah 
… 
a. Tempat pertama kali Belanda 

dating ke Indonesia 
b. Sebagai tempat kelahiran 

Budi Utomo 
c. Sebagai pusat kegiatan para 

pemimpin politik 

d. Tempat diprokl.amasikan 
kemerdekaan Indonesia 

792. Warga Negara yang memiliki 
tanah beserta bangunannya 
diwajibkan membayar … 
a. PPN 
b. PPh 
c. PBB 
d. Bea materai 

793. Untuk mengusir penjajah, bangsa 
Indonesia bersikap … 
a. Suka berdamai 
b. Memilih menjadi teman 
c. Lebih suka menagalh 
d. Pantang menyerah 

794. Kita hendaknya menggalang 
persatuan dan kesatuan dengan 
… 
a. semua orang 
b. teman yang seagama 
c. yang sama kekayaannya 
d. yang merasa senasib 

795. Apabila masyarakat mudah 
dihasut, akibatnya adalah … 
a. Persatuan dan kesatuan tetap 

terjaga 
b. Terjadi kerusuhan dimana-

mana 
c. Terciptanya kedamaian 
d. Negara cepat maju dan 

terkenal 
796. Berikut ini yang bukan merupakan 

akibat merokok adalah … 
a. Penyakit tulang 
b. Penyakit kanker 
c. Impoten 
d. Serangan jantung 

797. Roko DJARUM adalah produksi 
rokok dari kota …. 
a. Kediri 
b. Kudus 
c. Malang 
d. Solo  

798. Kebut-kebutan di jalan raya 
merupakan perbuatan yang dapat 
mengganggu … 
a. Pemakai jalan lainnya 
b. Kepentingan umum 
c. Kendaraan pribadi 
d. Kendaraan umum 

799. Terbentuknya Tim Pajak Bumi 
dan Bangunan oleh pemerinath 
daerah tingkat I maupun 
pemerintah daerah tingakt II, 
menunjukkan kesungguhan 
pemerintah untuk … 
a. Mengharapkan bantuan dari 

pemerintah pusat 
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b. Menerima subsidi dari 
pemerintahan di atasnya 

c. Mengola pajak bumi dan 
bangunan bersama 
pemerintah pusat 

d. Mengelola dan menangani 
pajak bumi dan bangunan 
dengan baik 

800. Pemerintah telah mencanangkan 
larangan merokok, antara lain 
jangan merokok … 
a. Di rumah sendiri 
b. Saat melakukan pekerjaan 
c. Di tempat-tempat umum 
d. Sehabis makan 

801. Pualu berikut ini adalah tempat 
para narapidana dipenjarakan 
yaitu pulau ... 
a. Nusakambangan 
b. Nusapenida 
c. Nusabarong 
d. seribu 

802. Terwujudnya ketahanan diri 
sendiri dan masyarakat akan 
mendorong terwujudnya … 
a. Kesejahteraan rakyat 
b. Keadilan social 
c. Persatuan dan kesatuan 
d. Ketahanan nasional 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawabn yang tepat ! 
803. Negara Indonesia terbentang dari 

Sabang sampai … 
804. Karena wilayah negar Indonesia 

terdiri dari pulau-pulau maka 
disebut Negara … 

805. Persatuan dan kesatuan bangsa 
serta kesatuan wilayah dalam 
penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang bersumber .. dan 
… 

806. Perwujudan kepulauan nusantara 
sebagai salah satu kesatuan 
ketahanan dan keamanan, dalam 
rati bahwa ancaman terhadap 
satu pulau atau satu daerah pada 
hakekatnya merupakan ancamna 
terhadap … 

807. Bhineka Tunggal Ika merupakan 
semboyan bangsa Indonesia, 
yang artinya berbeda-beda tetapi 
tetap satu jua, yang dimaksud 
berbeda-beda adalah berbeda … 

808. Sebutan nama lain dari Republik 
Indonesia adalah … 

809. Rekening listrik dikeluarkab oleh 
PT… 

810. Jalan adalah jalan yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas .. 

811. Korupsi termasuk dalam perkara 
… 

812. Pengampunan hukumna kepada 
seorang atau sekelompok orang 
yang dating dari presiden 
dinamakan … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
813. Hal apa sajakah yang diatur 

dalam UU Lalu lintas dan 
nagkutan darat tahun 1992 ? 

814. Sebutkan 3 peranana pajak 
da;am pembangunan ! 

815. Sebutkan apa saja yang termasuk 
perkara perdata ! 

816. Mengapa pemrintah harus 
menarik pajak pada masyarakat ? 

817. Meliputi apa sajakah wawasan 
nusantara kita ? 
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I.  Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar !  
818. Sejak proklamasi kemerdekaan, 

bangsa Indonesia telah bertekad 
untuk hidup dalam bingkai … 
a. Negara Republ;ik Indonesia 

Serikat 
b. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  
c. Negara Kesatuan Indonesia  
d. Negara Indonesia bersatu  

819. Tiga usaha yang ingin memecah 
belah NKRI adalah … 
a. PKI Madiun, RMS, Perang 

Puputan  
b. Perang Diponegoro, RMS, 

dan G 30 S PKI  
c. G 30 s PKI, Gerakan Aceh 

Merdeka, dan OPM  
d. Gerakan Aceh Merdeka, 

Perang Paderi, dan Perang 
Diponegoro  

820. Untuk mengatur perpakiran di 
daerah, pemerintah daerah harus 
menetapkan …  
a. Perda 
b. Perpes 
c. Keppres 
d. Undang-undang 

821. Wawasan nusantara adalah cara 
pandang … 
a. Indonesia sebagai Negara 

kepualuan 
b. Bagsa Indonesia sebagai 

Negara lautan 
c. Indonesia sebagai Negara 

agraris 
d. Wilayah Indonesia ( pulau, 

laut udara) sebagai kesatuan 
822. Keragaman budaya daerah 

merupakan … negara bagi 
pembangunan.  
a. Asset 
b. Hambatan 
c. Kekayaan 
d. kerugian 

823. Peradialan tingkat banding 
berkedudukan di daerah …  
a. Kotamadya 
b. Propinsi 

c. Ibukota Negara 
d. Kecamatan  

824. Negara yang melindungi  segenap 
bangsa Indonesia. Yang 
dimaksud dengan bangsa 
Indonesia adalah …  
a. Warga Indonesia asli 
b. Warga Negara asing 
c. Segenap warga Negara di 

Indonesia 
d. Warga kedutaan beasar 

Indonesia 
825. Negara kita adalah negara 

hukum, maksudnya … 
a. Setiap orang boleh membuat 

aturan secara bebas 
b. Semua aparat di pengadilan 

bebas hukum 
c. Hukum di Indonesia sifatnya 

tidak mengikat 
d. Setiap perkara diselesaikan 

menurut hukum 
826. Pajak yang dikenakan kepada 

warga masyarakat merupakan … 
a. Sumbangan 
b. Kewajiban 
c. Ketaatan 
d. keperluan 

827. Semua warga Negara Indonesia 
harus memandang NKRI sebagai 
suatu wilayah yang … 
a. Terpecah-pecah 
b. Berbeda 
c. Terpisah satu sama lain 
d. utuh 

828. Tiga orang tokoh yang berjasa 
dalam perumusan teks proklamasi 
adalah .. 
a. Soekarno, Moh. Hatta, Sutan 

Syahrir 
b. Ahmad Subarjo, Moh. Hatta, 

Sayuti Melik 
c. Soekarno, Sayuti Melik, 

Sutan Syahrir 
d. Soekarno, Moh. Hatta, 

Ahmad Subarjo 
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829. Peraturan untuk mengatur 
pergaulan hidup masyarakat 
disebut … 
a. Undang-undang 
b. Norma 
c. Adat-istiadat 
d. hukum 

830. Perundang-undangan tertinggi 
bagi bangsa Indonesia adalah … 
a. Tap MPR 
b. Undang-undang 
c. Peraturan Pemerintah 
d. hukum 

831. Berikut yang bukan merupakan 
tugas kepolisian adalah … 
a. Mengadili pencuri 
b. Memelihara keamanan 
c. Melindungi rakyat 
d. memelihara ketertiban 

masayarakat 
832. Berwenang memberikan kasasi 

terhadap pemohon kasasi adalah 
… 
a. Presiden 
b. Ketua DPR 
c. Mahkamah Agung 
d. Ketua MPR 

833. Pandangan kita terhadap wilayah 
Indonesia secara utuh dan 
menyeluruh disebut … 
a. Wawasan wisata 
b. Wawasan nusantara 
c. Wawasan nasional 
d. Wawasan modern 

834. Berikut ini yang terlibat dalam 
pembentukan UUD 1945 adalah 
… 
a. DPR dan pemerintah 
b. BPUPKI dan PKI 
c. KNIP dan Konstituante 
d. Perleman dan Presiden 

835. Jika ganguan keamanan di 
kampung, hendaknya warga 
melapor kepada … 
a. Kepolisian 
b. Kecamatan 
c. Negara 
d. Kepala negara 

836. Bumi, air dan kekayaan alma 
yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh … 
a. Masyarakat 
b. Konglomerat 
c. Negra 
d. Kepala negara 

837. Saat mengurus kepindahan 
sekolahmu, ayah ditolak karena 

berkas-berkasnya kurang, 
menurutmu, ayah sebaiknya … 
a. Marah-marah kepada kepala 

sekolah 
b. Mambatalkan niatnya 
c. Meninggalkan berkas-

berkasnya 
d. Melengkapi berkas-berkasnya 

838. Semboyan Bhineka Tunggal Ika 
pada zaman Majapahit jika 
dibandingkan dengan keadaan 
bangsa Indonesia sekarang yaitu 
… 
a. Bertujuan sama untuk 

mempersatukan seluruh 
nusantara 

b. Tidak sama, untuk 
menanggulangi masuknya 
agama islam 

c. Jauh berbeda, agar 
nusantara bebas dari 
penagruh asing 

d. Berbeda-beda tetapi tetap 
satu bangsa yaitu bangsa 
Indonesia  

839. Salah satu tujuan pendidikan di 
Sekolah Dasar adalah 
menyiapkan lulusannya untuk … 
a. Siap bekerja diperusahaan 
b. Menjadi tenaga kerja yang 

terampil 
c. Melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi 
d. Dapat bekerja di masyarakat 

840. Kita hendaknya menggalang 
persatuan dan kesatuan dengan .. 
a. Teman seagama 
b. Yang sama kekayaannya 
c. Yang merasa senasib 
d. Semua orang 

841. Tugas utama aparat pemerintah 
kelurahan adalah … 
a. Membebani masyarakat 
b. Melayani masyarakat 
c. Membuat KTP 
d. Memungut pajak 

842. Landasan idiil Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah … 
a. UUD 1945 
b. Wawasan nusantara 
c. Pancasila 
d. Bhineka Tunggal Ika 

843. Pembuatan Perda di daerah 
otonom tingkat I melibatkan … 
a. Bupati dan DPR 
b. Gubernur dan DPRD I 
c. Presiden dan DPR 
d. MPR dan presiden 
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844. Jika perda tidak diterima 
masyarakat luas, maka perda itu 
… 
a. Dicabut kembali 
b. Dipaksakan 
c. Diajukan ke pusat 
d. diujicobakan 

845. Untuk mengusir panjajah, bangsa 
Indonesia bersikap … 
a. Suka berdamai 
b. Memilih menjadi teman 
c. Pantang menyerah 
d. Lebih suka mengalah 

846. Program pembauran di berbagai 
sector kehidupan diperlukan untuk 
hal-hal seperti ini, selain …. 
a. Menyebarkan berbagai 

agama 
 
b. Meningkatkan persatuan dan 

kesatuan 
c. Meningkatkan kerukunan 

beragama 
d. Menghilangkan rasa 

kesukuan 

847. kebut-kebutan di jalanmerupakan 
perbuatan yang dapat 
mengganggu … 
a. pemakai jalan lainnya 
b. kepentingan umum 
c. kendaraan pribadi 
d. kendaraan umum 

848. terwujudnya ketahanan diri sendiri 
dan masyarakat akan mendorong 
terwujudnya … 
a. kesejahteraan rakyat 
b. keadilan social 
c. persatuan dan kesatuan 
d. ketahanan nasional 

849. Apabila masyarakat mudah 
dihasut akibatnya adalah … 
a. Perastuan dan kesatuan tetap 

terjaga 
b. Terciptanya kedamaian 
c. Terjadinya kerusuhan 

dimana-mana 
d. Negara cepat maju dan 

terkenal 
850. perkara yang berkaiatan dengan 

perkawianan dapat diselesaiakn 
melalui … 
a. departemen social 

b. peradilan umum 
c. peradilan agama 
d. mahkamah agung  

851. wilayah RT adalah wolayah yang 
meliputi beberapa … 
a. keluarga 
b. wilayah RW 
c. kepala RW 

d. warga negara 
852. dalam UU pendidikan disebutkan 

bahwa wajib belajar berlaku bagi 
anak berusia … 
a. 5 hingga 10 tahun 
b. 6 hingga 12 tahun 
c. 6 hingga 15 tahun 
d. 7 hingga 15 tahun  

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
853. selain memiliki perbedaan, 

sebagai warga Negara Indonesia, 
kita juga memiliki … 

854. Negara yang aman merupakan 
dambaan seluruh …. 

855. Dalam kehidupan seharai-hari kita 
harus selalu …. 

856. Menghormati seseorang 
melaksanakan ibadah merupakan 
cermin dari UUD 1945 pasal …. 

857. Perwjudan kepualuan nusantara 
sebagai salah satu kesatuan 
katahanna dan keamanan dalam 
arti bahwa ancaman terhadap 
suatu pulau atau satu daerah 
pada hakekatnya merupkan 
ancaman terhadap … 

858. Hak budget adalah hak anggota 
DPR untuk ikut serta menentukan 
… 

859. Pengawas dan pemeriksa 
tanggung jawab pemerintah 
terhadap keuangan negra adalah 
… 

860. Undang-undang No. 23 tahun 
2004, adalah undang-undang 
yang mengatur … 

861. Jika pemerintah melanggar UUD 
1945, maka pemerintah tersebut 
akan dikenai … 

862. Upaya menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
harus dimuali dari … dan 
lingkungan masyarakat. 
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III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
863. Apakah tujuan wawasan 

nusantara ? 

864. Jelaskan seandainya hidup kita 

tanpa pemerintah dan peraturan ! 

865. Sebutkan tiga peranan pajak 

dalam pembangunan ! 

866. Maliputi bidang apa sajakah 

wawasan nusantara ? 

867. Bagaimana bunyi pernyataan 

peraturan pusat yang mengukur 

tata tertib yang dimuat dalam UU 

no. 14 tahun 1992 ? 

 
 
 

 
 

PAKET  SATU   
I.  Berilah tanda silang (x) hurup a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar ! 
868. Dalam UUD 1945 psal 1 ayat 3 

dinyatakan bahwa …  
a. Negra Indonesia adalah 

negara hukum 
b. Negra indonesia adalah 

negara kesatuan yang 
berbentuk republik 

c. Kedaulatan di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut 
UUD 

d. Negra berdasarkan atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa 

869. Indonesia disebut negara 
kepulauan karena wilayah 
Indonesia terdiri dari …  
a. Gunung 
b. Lautan 
c. Pulau 
d. danau 

870. Yang harus mematuhi dan 
menaati peraturan keluarga 
adalah … 
a. Ayah dan ibu 
b. Ibu dan kakak 
c. Kaka dan adik 
d. Ayah, ibu, kak, adik dan 

semua orang 
871. Peraturan dibuat dengan tujuan 

…  
a. Agar ditaati 
b. Tercipta ketertiban di 

masyarakat 
c. Agar masyarakat gelisah 
d. Melindugi masyarakat dari 

orang jahat 

872. Indonesia disebut juga negara 
maritim karena sebagian besar 
wilayahnya terdiri atas … 
a. Daratan 
b. Udara 
c. Pegunungan 
d. perairan 

873. Kemerdekaan bangsa indonesia 
dapat diraih berkat adanya … 
a. Persatuan dan kesatuan 
b. Hadiah dari penjajah 
c. Belas kasihan Belanda 
d. Upah dari penjajah 

874. Semua penyusunan peraturan di 
Indonesia tidak boleh 
bertentangan dengan … 
a. Perda 
b. Peraturan pemerintah 
c. UUD 1945 
d. Keputusan Presiden 

875. Negara yang berbatasan daratan 
di sebelah timur Indoneisa adalah 
… 
a. Timor leste 
b. Papaua nugini 
c. Malaysia 
d. Australia  

876. Bentuk kegiatan masyarakat yang 
mencerminkan semangat 
persatuan dan kesatuan adalah 
… 
a. Makan bersama 
b. Bersama-sama memboikot 

tetangga  
c. Memancing bersama 
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877. Peraturan yang ada di rumah 
biasanya diputuskan oleh … 
a. orang  tua 
b. anak 
c. kaka 
d. nenek dan kakek 

878. Peraturan harus dibuat secara 
adil maksudnya adalah … 
a. Peraturan harus dibuat 

secara adil maksudnya 
adalah … 

b. Peraturan dibuat untuk 
kepentingan pejabat 

c. Peraturan dibuat untuk 
kepentingan orang banyak 

d. Peraturan dibuat untuk 
golongan tertentu 

879. Untuk mewujudkan ketertiban, 
ketentraman, dan kedamaian, 
masyarakat Indonesia harus 
patuh dan tunduk pada … 
a. Peraturan perundang-

undangan 
b. Keinginan orang lain 
c. Keinginanpejabat 
d. Peraturan atasannya 

880. Sumpah Pemuda diikrarkan pada 
tanggal … 
a. 28 Agustus 1928 
b. 28 September 1928 
c. 28 Oktober 1928 
d. 28 November 1928 

881. Bila keadaan sekolah aman, 
tertib, dan teratur, maka … 
a. Semua siswa akan geamr 

membaca 
b. Bapak/ibu guru mudah dalam 

memberikan pelajaran 
c. Bapak/ibu guru merasa 

bangga 
d. Proses belajar mengajar 

dapat berjalan dengan baik 
dan tenang 

882. Apabila kita selalu berbuat curang 
pada teman, maka akibat yang 
akan kita peroleh adalah … 
a. tidak disenangi teman-teman 
b. mendapat denda 
c. mendapat hukuman 
d. tidak mendapat uang 

883. Memberikan bantuan kepada 
orang lain secara ikhlas, artinya 
menolong orang lain tanpa 
mengharapkan … 
a. Perhatian orang lain 
b. Imbalan dari orang yang 

dibantu 
c. Pujian dari orang lain 

d. Kasih sayang dari orang lain 
884. Berkata yang baik dan sopan 

adalah cara menjaga kebersihan 
… 
a. Jasmani 
b. Keluarga 
c. Hati 
d. Lingkungan 

885. Kebudayaan asing dapat kita 
terima asalkan sesuai dengan …. 
a. Perkembangan zaman 
b. Tingginya nilai seni 
c. Kemajuan teknologi 
d. Kepribadian bangsa kita 

886. Setiap siswa yang melanggar tata 
tertib akan mendapat … 
a. Sanksi 
b. Imbalan 
c. Peringatan 
d. hadiah 

887. Dalam mengerjakan ulangan di 
sekolah sesuai dengan … 
a. Kepandaian orang lain 
b. Kemampuan diri sendiri 
c. Jawaban dari teman 
d. Contekan buku 

888. Belajar dengan sungguh-sungguh 
merupakan … kita  
a. Tuntutan 
b. Hak 
c. Kewajiban 
d. anjuran 

889. Sebagai warga masyarakat kita 
dituntut untuk saling menghormati 
agar tercipta kehidupan yang … 
a. Menyenangkan 
b. Membosankan 
c. Majemukan 
d. Tertib, aman, dan tenteram 

890. Senjata yang paling ampuh untuk 
mengusir penjajah adalah … 
a. Persatuan dan kesatuan 
b. TNI yang tangguh 
c. Kekuatan generasi muda 
d. Senjata perang yang modern 

891. Suka membela kebenaran adalah 
salah satu dari sikap … 
a. Kebebasan 
b. Kepahlawanan 
c. Kedisiplinan 
d. kepedulian 

892. Membela tanah air merupakan … 
setiap warga negara 
a. Hak  
b. Kewaspadaan 
c. Kewajiban 
d. Hak dan kewajiban 
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893. Wujud perjuangan para orang tua 
terhadap masa depan anak-
anaknya adalah … 
a. Menjaga terus menerus 

sampai berumah tangga 
b. Menjaga, membimbing, dan 

membiayai semua 
keperluannya 

c. Melatih terus untuk mencari 
nafkah  

d. Menyuruh terus bekerja 
894. Kita harus mengembangkan sikap 

kepahlawanan di lingkungan 
masyarakat. Contoh sikap 
kepahlawnan dalam masyarakat 
adalah … 
a. Menyapu halaman rumah 

setiap hari 
b. Membuang sampah pada 

tempatnya 
c. Ikut menjaga keamanan 

kampung 
d. Mengerjakan tugas dengan 

penuh tanggung jawab  
895. Salah satu sifat kepahlawanan 

adalah rela berkorban. Yang 
termasuk perilaku rela berkorban 
adalah …. 
a. Dengan penuh kesadaran 

mengakui kesalahan 
b. Menegur dan menasehati 

teman yang nakal 
c. Menjaga keamanan sekolah 
d. Memberikan sebagian uang 

saku untuk korban bencana 
896. Peran serta seorang pelajar 

dalam mengisi pembangunan 
adalah … 
a. Ikut membangun gedung 

sekoalh 
b. Giat dan rajin belajar  
c. Menjaga ketertiba sekolah 
d. Menjaga keamanan sekolah 

897. Sebagai bagian dari masyarakat, 
kita harus hidup tolong-menoong 
dan memberikan bantuan 
terutama pada orang yang … 
a. Berbuat baik kepada kita 
b. Menolong kita 
c. Lebih membutuhkan 
d. Tidak bisa mandiri 

898. Wilayah indonesia tersebar dari 
sabang sampai merauke. Oleh 
karena itu, diperlukan sikap … 
a. Saling menghargai 
b. Saling mencemooh 
c. Saling membenci 
d. Saling menjelek-jelekkan 

899. Para menteri merupakan 
pembantu presiden, oleh sebab 
itu dalam menjalankan tugas para 
menteri bertanggung jawab 
kepada … 
a. DPR 
b. MPR 
c. Presiden 
d. Sekretaris negara 

900. Masa jabatan seorang presiden 
adalah … 
a. 4 
b. 5 
c. 10 
d. 15 

901. Hak yang diberikan kepada 
presiden untuk menerima 
keterangan disebut … 
a. Amandemen 
b. Budget 
c. Interpelasi 
d. angket 

902. Jaksa Agung diangkat oelh 
seorang … 
a. Presiden 
b. Menteri 
c. DPR 
d. MPR

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
903. Sebagai pelajar, kamu dapat 

meneruskan cita-cita para 
pahlawan dengan cara … 

904. Indonesia bisa 
memproklamasikan kemerdekaan 
berkat rhmat Tuhan Yang Maha 
Esa dan … 

905. Sikap kepahlawanan perlu disertai 
keberanian dan rela … 

906. Yang mendapat sebutan 
pahlawan proklamator adalah … 

907. Bangsa yang besar adalah 
bangsa yang bisa menghargai 
jasa para … 

908. Semua peraturan harus 
bersumber pada … 

909. Orang yang melanggar hukum 
dalam masyarakat akan 
mengakibatkan … 

910. Peraturan perundang-undangan 
harus ditaati dan dilaksanakan 
oleh … 

911. Peraturan perundang-undangan 
tertinggi adalah … 

912. Pelanggaran rambu-rambu lalu 
lintas akan mengakibatkan … 
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III. jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
913. Jelaskan wilayah negara 

indonesia berdasarkan letak 
geografis dan astronomis ! 

914. Bial kamu melanggar peraturan 
sekolah, akibat apa yang akan 
kamu peroleh ? 

915. Sebutkan 3 contoh kewajiabn kita 
selaku anggota keluarga ! 

916. Bagaimana cara kita menjaga 
ketahanan wilayah NKRI ? 

917. Sebutkan 3 perilaku yang dapat 
merusak/terpecah belah NKRI ! 

 

 

  

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 
benar !  
918. Adanya perbedaan suku dan adat 

di wilayah Indoneisa merupakan 
…  
a. Aneka warna bangsa 
b. Kekayaan budaya 
c. Kekayaan bangsa 
d. Menambah pengetahuan 

919. Perselisihan antar suku tidak 
boleh terjadi karena dapat 
merusak …  
a. Persatuan bangsa 
b. Kebersamaan 
c. Perpecahan 
d. kebenaran 

920. Suku Banjar dan Dayak mendiami 
Pulau …  
a. Jawa 
b. Sulawesi 
c. Kalimantan 
d. sumatera 

921. Segala sesuatu pasti akan 
berhasil, bila kita …  
a. Mempunyai harta yang 

melimpah 
b. Mempunyai cita-cita yang 

tinggi 
c. Santai dalam bekerja dan 

belajar 
d. Rajin dan ulet dalam 

berusaha 
922. Salah satu peran perda bagi 

masyarakat adalah  … 
a. Terciptanya kehidupan yang 

aman, tertib, dan nyaman 
b. Menuntut hak dan kewajiban 

warga 
c. Melindungi hak dan 

kewajiban bangsa 
d. Meningkatkan persatuan 

bangsa 

923. Tujuan dibuatnya undang-undang 
bagi warga negara adalah … 
a. Membatasi kebebasan warga 
b. Menuntut hak dan kewajiban 

warga 
c. Melindungi hak dan 

kewajiabn bangsa 
d. Meningkatkan persatuan 

bangsa 
924. Siakp kita terhadap para 

pahlawan yang telah gugur 
adalah … 
a. Menghafal nma-nama para 

pahlawan 
b. Mengenang jasanya dan 

meneruskan cita-citanya 
c. Bangga mempunayi 

pahlawan gagah berani 
d. Mengagumi keberaniannya 

925. Kita harus selalu dapat 
menghindarkan diri dari perbuatan 
tercela, contohnya … 
a. Menghormati hak orang lain 
b. Berani membela kebenaran 
c. Mengembangkan sikap 

pemurah 
d. Menggunjingkn teman yang 

dibenci 
926. Dalam kehidupan sehari-hari, kita 

wajib menjalankan ibadah atas 
dasar … 
a. Kesadaran sendiri 
b. Perintah orang tua 
c. Anjuran dari guru 
d. Ajakan teman-teman 

927. Dalam kehidupan bermasyarakat 
kita dituntut untuk saling 
menghormati agar tercipta 
kehidupan yang … 
a. Lebih menyenangkan 
b. Tertib dan aman 
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c. Mengesalkan 
d. memprihatinkan 

928. Para pahlawan mau berjuang 
untuk kepentingan … 
a. Diri sendiri 
b. Keluarga 
c. Famili 
d. Nusa dan bangsa 

929. Contoh bentuk peraturan yang 
berlaku dalam keluarga adalah … 
a. Sopan dan santun 
b. Tata tertib 
c. Adat istiadat 
d. Undang-undang 

930. Alat musik kulintang berasal dari 
daerah … 
a. Sumatera utara 
b. Jawa barat 
c. Jawa timur 
d. Sulawesi utara 

931. Contoh bentuk perhatian 
pemerintah di bidang kesehatan 
dilakukan melalui adanya … 
a. Kawasan penghijauan 
b. Kawasan dilarang merokok 
c. GDN (gerakan disiplin 

nasional) 
d. Gerakan wajib belajar 

932. Pada lambang burung garuda 
mencengkram pita bertuliskan … 
a. Pancasila 
b. Khatulistiwa 
c. Bhineka Tunggal Ika 
d. Bhineka  

933. Apabila lampu lau lintas menyala 
merah, berarti pengguan jalan 
harus … 
a. Berhenti 
b. Bersiap-siap 
c. Jalan 
d. Tancap gas 

934. Ketika kita berkendaraan di jalan 
raya, kita harus mematuhi 
peraturan .. 
a. Pemerintah 
b. Pajak 
c. Anti korupsi 
d. Lalu lintas 

935. Dengan rajin belajar, maka tugas 
sekolah menjadi … 
a. Lebih sulit 
b. Lebih muda 
c. Bertambah rumit 
d. Bertambah sukar 

936. Lingkungan yang tidak tertib 
mengakibatkan kondisi 
masyarakat … 
a. Aman 

b. Tenteram 
c. Damai 
d. terganggu 

937. Berikut ini yang merupakan 
kewajiban warga negara adalah 
… 
a. Menaati semua peraturan yng 

berlaku 
b. Memahami peraturan tertulis 
c. Mengerti perundang-

undangan 
d. Memaklumi semua peraturan 

938. Sumber hukum yang tertinggi 
adalah … 
a. Pancasial 
b. UUD 1945 
c. Tap MPR 
d. Undang-undang 

939. Bentuk rumah adat dari Papua 
adalah … 
a. Joglo 
b. Limasan 
c. Honai 
d. Gadang  

940. Mengembangkan sikap 
menghormati antar suku dan 
budaya merupakan pengamalan 
pancasila sila … 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

941. Mendapatkan pendidikan 
merupakan hak … 
a. Presiden 
b. Pejabat 
c. Orang kaya 
d. Setiap warga negara 

942. Membantu pekerjaan orang tua 
merupakan contoh peraturan di … 
a. Rumah 
b. Sekolah 
c. Masyarakat 
d. lingkungan 

943. Kita dapat membantu korban 
bencana alam secara tidak 
langsung dengan cara … 
a. Mendirikan perkemahan 
b. Mengobati para korban 

bencana 
c. Memberikan makanan dan 

minuman 
d. Mengirimkan pakaian pantas 

pakai 
 
 

944. Untuk mewujudkan ketertiban, 
ketentraman, kedamaian 
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masyarakat Indonesia wajib patuh 
pada … 
a. Peraturan perundang-

undangan 
b. Peraturan pejabat 
c. Keinginan sendiri 
d. Keinginan orang lain 

945. Jika semua orang melaksanakan 
dan mematuhi tat tertib, maka 
akan terjadi … 
a. Kehidupoan masyarakat yang 

berantakan 
b. Kehidupan masyarakat yang 

tertib, damai dan tenteram 
c. Perselisihan antar warga 
d. Keributan dimana-mana 

946. Yang disebut denagn pahlawan 
adalah … 
a. Seseorang yang telah 

membantu dan meminta 
imbalan 

b. Seseorang yang baik hati 
c. Seseorang yang berbakti 
d. Seseorang yang berjasa 

kepada nusa dan bangsa 
947. Berikut ini yang bukan sifat dari 

pahlawan yang wajib diteladani 
adalah … 
a. Berani membela kebenaran 

dan keadilan 
b. Mengutamakan kepentingan 

nusa dan bangsa 
c. Membuat onar di masyarakat 
d. Menolong tanpa 

mengharapkan imbalan 
948. Pemberontakan yang pernah ada 

di Indonesia, memiliki tujuan 
antara lain agar … 
a. Membuat bangsa Indonesia 

tenang 
b. Negara agar menjadi kacau 

balau 
c. Tujuan pembangunan 

nasional tercapai 

d. Rakyat hidup rukun dan 
damai 

949. Modal dasar dalam bergaul di 
masyarakat adalah … 
a. Kepandaian dalam berbicara 
b. Kecerdasan dan ilmu 

pengetahuan 
c. Ketangkasan 
d. Kejujuran setiap warga 

950. Guru mendidik murid-muridnya 
agar menjadi pandai dilakukan 
dengan … 
a. Tulus ikhlas 
b. Harapan kelak dapat 

membalas baiknya 
c. Perasaan terpaksa dan 

mengharapkan gaji saja 
d. Sesuka hati karena bukan 

anak kandungnya. 
951. Pertunjukan reog ponorogo dapat 

memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa karena … 
a. Reog merupakan budaya 

tradisional 
b. Reog dapat mengundang 

penonton 
c. Penonton reog tidak hanya 

wraga jawa timur saja 
d. Penontonnya sedikit 

952. Di rumah kamu mendapat tugas 
menyapu halaman setiap pagi, hal 
yang sebaiknya kamu lakukan 
adalah … 
a. Menyuruh adik untuk 

mengerjakan tugas tersebut. 
b. Menyerahkan tugas pada 

kakak 
c. Melaksanakan tugas dengan 

iklhas tanpa perasaan 
menggerutu 

d. Mengharapkan bantuan dari 
kakak dan adik 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
953. Setiap warga negara Indonesia 

harus mematuhi hukum agar 
kehidupan masyarakat dapat … 

954. Mencuri merupakan perbuatan 
tercela karena meruakan 
perbuatan dosa dan merugikan … 

955. Tiap-tiap warga negara berhak 
untuk mendapatkan pengajaran. 
Pernyataan tersebut terdapat 
dalam UUD 1945 pasal … 

956. Perselisihan antar suku harus 
dihindari karena dapat merusak 
… 

957. Suku Tengger hidup di propinsi … 
958. Yang memutuskan suatu perkara 

di pengadilan adalah … 
959. Seorang pengendara motor selain 

mambwa STNK dan SIM juga 
harus memakai … 

960. Dalam menjalankan tugasnya, 
seorang presiden dibantu oleh … 
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961. Keunikan budaya daerah harus 
dikembangakn menajdi sumber 
budaya … 

962. Yang berkewajiban menjaga 
keamanan dan ketertiban 
kampung adalah … 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
963. Jelaskan apa yang kamu ketahui 

tentang  : 

a. Ngaben 

b. Subak 

c. Kasada  

964. Apa gunanya peraturan sekolah 

dibuat ? Tuliskan 3 contoh 

peraturan di sekolahmu ! 

965. Sebutkan tata urutan perundang-

undangan di negara kita ! 

966. Mengapa propinsi-propinsi di 

indonesia mengalami pemekaran 

? jelaskan! 

967. Tulislah 3 contoh bentuk 

pemberontakan/ancaman yang 

menggoyahkan keutuhan NKRI ! 

 
 
 

 
 

 
 

  
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a,  b, c atau d pada jawaban yang paling 
benar ! 
 
968. Manfaat yang dapat kita peroleh 

bila selalu menjaga persatuan dan 
kesatuan di kampung adalah … 
a. Masyarakat dapat hidup 

rukun dan damai 
b. Mempunyai teman orang 

kaya 
c. Kampung tampak bersih dan 

rapi 
d. Warga kampung menjadi 

kaya semua 
969. Julukan untuk tanah air kita 

adalah …  
a. Permata khatulistiwa 
b. Intan khatulistiwa 
c. Zamrud khatulistiwa 
d. Bianglala khatulistiwa 

970. Pemakaman jenazah di goa-goa 
pada tebing dilakukan oleh suku 
…  
a. Bali 
b. Toraja 
c. Badui 
d. Timor  

 

971. Perkawinan antar suku dan antar 
ras dapat membantu terjalinnya 
…  
a. Perpecahan 
b. Pertentangan 
c. Perbedaan kasta 
d. Persatuan dan kesatuan 

bangsa 
972. Beriku ini yang bukan jenis tarian 

dari Provinsi Bali adalah …  
a. Tari bedaya 
b. Tari kecak 
c. Tari janger 
d. Tari pendet 

973. Pemberontakan-pemberontakan 
masih dapat terjadi karena …  
a. Supaya di puji aparat 
b. Masuh ada perbedaab cara 

pandang tentang NKRI 
c. Tanggung jawab pemimpin 

negara 
974. umumnya masyarakat pedesaan 

melakukan upacara selamatan  
setelah panen. Upacara tersebut 
dinamakan …       
a. Siraman 
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b. Rambu tuko 
c. Bersih desa 
d. maulidan 

975. Dengan menjunjung nilai-nilai 
cinta terhadap tanah air, berarti 
menumbuhkan semangat … 
a. Patriotisme 
b. Egoisme 
c. Kapitalisme 
d. nasionalisme 

976. Pada hakekatnya wawasan 
nusantara merupakan suatu 
bentuk usaha dalam menghargai 
… 
a. Kebhinekaan 
b. Kekacauan 
c. Ketulusan 
d. kepahlawanan 

977. Bentuk negara Indonesia adalah 
republik, maka yang menjadi 
kepal pemerintahan adalah … 
a. Raja 
b. Presiden 
c. Ratu 
d. Kaisar  

978. Seorang jaksa agung diangkat 
oleh .. 
a. Menteri 
b. DPR 
c. Presiden 
d. rakyat 

979. Kita harus  memiliki sifat selektif 
terhadap budaya-budaya asing 
yang masuk ke negara Indonesia. 
Ini berarti menerima budaya asing 
harus disesuaikan dengan …. 
a. Kebudayaan kita 
b. Adat kebiasaan 
c. Kepentingan 
d. Kepribadian bangsa 

Indonesia 
980. Terhadap teman yang mengalami 

musibah bencana alam tindakan 
kita adalah … 
a. Membantu semampunya 
b. Membiarkan 
c. Acuh tak acug  
d. Menjadi penyandang dana 

981. Sikap kita terhadap teman 
sekelas yang berbeda suku 
adalah … 
a. Berteman dengan sesuka 

saja 
b. Tidak membeda-bedakan 

asala suku  
c. Membiarkan saja 
d. Acuh tak acuh 

982. Dengan kokohnya NKRI, berarti 
negara menjadi … 
a. Raouh 
b. Mudah dihancurkan 
c. Tangguh dan kuat 
d. Berani dan menyerang 

negara lain 
983. Berikut ini contoh budaya yang 

mengandung tentang pendidikan 
moral adalah … 
a. Balapan sepeda motor 
b. Wayang 
c. Karapan sapi 
d. Mabuk-mabukan 

984. Agar terwujud masyarakat yang 
tertib, aman, dan damai 
dibentuklah … 
a. Organisasi 
b. RT 
c. Peraturan/undang-undang 
d. Karang taruna 

985. Untuk menjaga keutuhan NKRI 
dari segala ancaman dan 
gangguan maka dibutuhkan … 
yang berperan sebagai alat 
pertahanan negara. 
a. Pengusaha 
b. Menteri 
c. Presiden 
d. TNI 

986. Meskipun sudah merdeka, kita 
harus tetap rela berkorban demi 
kepentingan nusa dan bangsa. 
Hal ini sebagai wujud pengamalan 
Pancasila sila … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

987. Mengakui kelebihan orang lain 
dan mengakui kekuranagn diri 
sendiri merupakan sikap … 
a. Ketulusan hati 
b. Kesatria 
c. Rendah diri 
d. Rendah hati 

988. Dengan mengutamakan sikap 
jujur, maka kita akan …. 
a. Dipercaya orang lain 
b. Diragukan orang lain 
c. Dijauhi teman-teman 
d. Disegani orang lain 

989. Jika kita tegur orang lain, karena 
telah melakukan kesalahan, maka 
yang kita lakukan adalah … 
a. Membenci orang tersebut 
b. Berterima kasih 
c. Mangacuhkan 



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

68

d. Memarahi 
990. Dengan rajin beribadah 

diharapkan kita dapat 
menghindari pengaruh kebiasaan 
yang … 
a. Terpuji 
b. Bagus 
c. Tercela 
d. baik 

991. Salah satu manfaat bila kita rajin 
dan tekun belajar adalah … 
a. Disenangi teman-teman 
b. Mendapat perhatian dari guru 
c. Semua keinginan akan 

terwjud 
d. Menjadi pandai dan dapat 

naik kelas 
992. Hak kita sebaiknya digunakan 

untuk hal-hak yang tidak 
merugikan…. 
a. Kepentingan umum 
b. Diri sendiri 
c. Kepentingan pribadi 
d. Keinginan sendiri 

993. Berikut ini bukan termasuk 
penegak hukum adalah … 
a. Polisi 
b. Jaksa 
c. Hakim 
d. pembela 

994. Ketahanan seseorang dalam 
melaksanakan tugas dan 
kewajiban dapat dilatih dengan 
cara … 
a. Berdisiplin dan tertib 

melaksanakan tugas dan 
kewajiban 

b. Menyerah kepada nasib 
c. Sabar dan tabah dalam 

menghadapi cobaan 
d. Memaklumi semua kesalahan 

orang lain 
995. Mempertahankan bangsa dan 

negara merupakan kewajiban … 
a. Para pejuang bangsa 
b. Penegak hukum 
c. Semua warga negara 
d. Para penerus bangsa 

996. Untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan, tindakan yang harus 
kita hindari adalah … 
a. Tolong menolong dalam 

melaksanakan tugas 

b. Mementingkan kepentingan 
pribadi  

c. Menghormati kepentingan 
orang lain 

d. Membnatu teman yang 
terkena musibah 

997. Bantuan atau pertolongan kita 
akan bermanfaat jika … 
a. Mendapat pujian dari orang 

lain 
b.  Mendapat imbalan 
c. Dapat merugikan orang lain 
d. Dapat meringankan beban 

orang lain 
998. Ketika kita berkendaraan 

bermotor perlengkapan yang 
seharusnya tidak dibawa adalah 
… 
a. STNK 
b. Sim 
c. Jas hujan 
d. helm 

999. Suka memberikan pertolongan 
kepada orang lain sesuai dengan 
pengamalan Pancasila, terutama 
sila … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1000. Setiap orang mempunyai hak dan 
kewajiban yang berbeda-beda. 
Salah satu contoh hak warga 
negara adalah … 
a. Memperoleh pendidikan 
b. Membayar pajak 
c. Menaati peraturan yang 

berlaku 
d. Melaksanakan perintah Allah 

1001. Dalam menjalankan 
kewajiban/tugas bupati dibantu 
oleh … 
a. DPRD 
b. Camat 
c. wakil bupati 
d. walikota 

1002. Dengan memiliki sifat 
kepahlawnan kita selalu bkerja 
dengan … 
a. tekun dan teliti 
b. santai 
c. tergesa-gesa 
d. terpaksa 

 
II. Isilah titik-titik dibwah ini dengan jawaban yang benar ! 
1003. Apabila ada teman yang sakit, 

sebaiknya kita segera … 
1004. Saat teman kita sedang 

beribadah, kita tidak boleh … 
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1005. Yang berhak dan wajib membela 
negara adalah … 

1006. Bila ada gangguan di sekolah, 
maka akan mengganggu … 

1007. Inpres kepanjangan dari … 
1008. Salah satu hak dan kewajiban 

anak yang berusia 7-15 tahun 
adalah … 

1009. UU No. 20 tahun 2003 adalah 
tentang … 

1010. UUD 1945 merupakan sumber 
hukum yang paling …. 

1011. UU No. 14 tahun 1992 mangatur 
tentang … 

1012. Semangat sumpah pemuda 
diikrarkan pada tanggal … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1013. Mengapa negara kita disebut 

negara maritim ? 
1014. Apa maksud semua warga 

memiliki kedudukan yang sama 
dalam hukum ? Jelaskan ! 

1015. Apa peran ari aparat penegak 
hukum / Coba sebutkan yang 
termasuk penegak hukum ! 

1016. Apa yang menjadi kunci 
keberhasilan bangsa Indonesia 
dalam mengusir penjajah ? 

1017. Apa makna semboyan “ Bhineka 
Tunggal Ika” ? 

1018. Indonenesia sebagai negara 
merdeka dan berdaulat sejak 
tanggal ...  

 

 
 

 
 

PAKET  EMPAT   
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a,  b, c atau d pada jawaban yang paling 
benar ! 
1019. Secara astronomis, wilayah 

Indonesia terletak diantara  ...  
a. 17 Agustus 1945 
b. 28 Oktober 1928  
c. 18 Agustus 1945  
d. 10 Nopember 1945  

1020. Peristiwa besar yang pernah 
terjadi di Indonesia pada tanggal 
28 Oktober 1928 adalah ... 
a. 60 LU – 110 LU  
b. 60 LU – 110 LS   
c. 60 LS – 110 LS   
d. 60 LS – 110 LU   

1021. Demi terwujudnya pertanahan 
nasional kita harus memajukan 
pergaulan demi persatuan dan 
kesatuan bangsa dan negara 
sesuai dengan semboyan ... 
a. perjuangan rakyat Surabaya  
b. Sumpah Pemuda  
c. Reformasi Indonesia  
d. Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia  
1022. Untuk menjaga kepunahan 

keanekaragaman flora dan fauna, 
pemerintah menetapkan suatu 
kawasan ...  

a. cagar alam dan suaka marga 
satwa  

b. kawasan wisata dan hutan 
lindung  

c. suaka alam dan cagar 
budaya  

d. cagar budaya dan kawasan 
wisata  

1023. Dalam kehidupan bermasyarakat 
tiap orang mempunyai 
kepentingan sendiri-sendiri. Agar 
setiap kepentingan anggota 
masyarakat tidak saling langgar, 
maka dibuatlah ...  
a. Kesatuan Polisi pengaman 

masyarakat  
b. Peraturan yang mengatur 

kehidupan masyarakat  
c. Undang-undang anti huru 

hara  
d. Peraturan yang mengatur 

kepentingan pribadi  
1024. Perbuatan tercela dan menyalahi 

ketentuan harus dihindari sebab 
...  
a. menguntungkan orang lain 
b. tidak terpuji dan merugikan 

diri sendiri  
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c. menguntungkan diri sendiri  
d. keluarga yangakan mendapat 

keuntungan   
1025. Salah satu sikap menjunjung 

persatuan dan kesatuan banga 
adalah ... 
a. Mementingkan kelompoknya 

sendiri  
b. Menicntai kebudayaan 

daerah  
c. Mencintai kebudayaan sendiri  
d. Menghilangkan kebudayaan 

sendiri   
1026. Seorang pahlawan memiliki sikap 

rela berkorban demi negara dan 
bangsa karena didorong oleh ... 
a. pengabdian dan cita-cita yang 

luhur 
b. keinginan untuk memperoleh 

kedudukan 
c. jika meninggal dunia 

dimakamkan di makam 
pahlawan  

d. pujian dan penghormatan 
masyarakat  

1027. Salah satu cara menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa 
adalah ... 
a. mengelilingi negara Indonesia  
b. ikut serta dalam kegiatan 

masyarakat 
c. mengurangi kegiatan di 

masyarakat  
d. membiarkan daerah lain 

masuk ke Indonesia    
1028. Tujuan I Indonesia yang 

tercantum dalam pembukaan 
UUD 1945 terdapat dalam alinea 
...  
a. pertama  
b. kedua 
c. ketiga  
d. keempat  

1029. Peraturan perundang-undangan 
di suatu daerah bersifat ...  
a. daerah  
b. nasional  
c. regional 
d. internasional  

1030. Akibat amandeman terhadap 
UUD 1945 adalah ...  
a. MPR sebgai mandataris 

Presiden  
b. Keududukan Presiden di 

bawah MPR  
c. MPR bukan lembaga tinggi 

negara  

d. MPR sebagai lembaga tinggi 
negara  

1031. Keputusan yang diambil dapat 
dipertanggung jawabkan secara 
moral kepada Tuhan Yang Maha 
Esa menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta nilai-nilai 
...  
a. kebenaran dan keadilan  
b. sosial dan masyarakat  
c. individu dan sosial  
d. manusia dan lingkungan  

1032. Daerah otonom merupakan 
perwujudan dari asas ...  
a. desentralisasi  
b. dekonsentrasi  
c. pembantuan  
d. sentralisasi  

1033. Sesuai dengan UUD 1945 
menteri-menteri bertanggung 
jawab kepada ...  
a. MPR  
b. Presiden  
c. DPR  
d. DPRD  

1034. Seorang pemilih tanah 
menyewakan pada petani dengan 
sistem maro perolehan hasil bagi 
pemilih dan petani dengan sistem 
...  
a. pemilih tanah lebih banyak  
b. petani menerima lebih banyak  
c. dibagi sama banyak  
d. terserah kebijaksanaan petani  

1035. Tujuan rakyat membayar pajak 
pada pemerintah adalah untuk 
kepentingan ...  
a. negara  
b. kepala negara  
c. pemerintah  
d. rakyat  

1036. Sikap yang tidak mencerminkan 
mencintai keindahan lingkungan 
adalah ...  
a. membuang sampah pada 

tempatnya  
b. menaati peraturan lalu lintas  
c. menggambari tembok  
d. menggunakan telpon umum 

dengan baik  
1037. Hutan yang berfungsi untuk 

mengutamakan pengembangan 
tempat rekreasi yang mendukung 
industri pariwisata disebut ...  
a. hutan lindung  
b. hutan rimba  
c. hutan produksi  
d. hutan wisata  



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

71

1038. Pada tanggal 17 Agustus 1945 
s/d 27 Desember 1949 negara 
kita menggunakan ...  
a. UUD 1945  
b. UUD sementara  
c. UUD RIS  
d. UUD 1950 

1039. Daerah kabupaten di kepalai oleh 
...  
a. gubernur  
b. presiden 
c. walikota  
d. bupati  

1040. Salah satu contoh kegiatan siswa 
dalam menggalang persatuan dan 
kesastuan adalah ...  
a. mengerjakan ulangan harian  

b. kegiatan persami  
c. lomba mengarang  
d. melukis perdagangan  

1041. Jenis pekerjaan yang di bidang 
jasa adalah ...  
a. petani  
b. tukang jahit  
c. pengrajin  
d. pedagang kaki lima  

1042. Salah satunya manfaat cagar 
alam adalah ... 
a. melestarikan tanaman langka  
b. memelihara kesuburan tanah  
c. melestarikan hutan  
d. melestarikan bahan tambang  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1043. Ketahanan merupakan 

kemampuan seseorang dalam 
mengahadapi ... 

1044. Ketahanan sekolah akan terwujud 
jika semua warga sekolah 
menaati ...  

1045. Pulau Sulawesi terbagi menjadi ...  
provinsi.  

1046. Kota yang letaknya paling timur di 
wilayah negara kita ...  

1047. Sistim yang dianut dalam 
pemerintahan negara Indonesia 
adalah ...  

1048. Letak astronomis wialayah 
Indonesia paling timur adalah ...  

1049. Suku Batak berdiam di provinsi ...  
1050. Ketua Konggres Pemuda I adalah 

...  
1051. Hari Pendidikan Nasional 

diperingati setiap tanggal ...  
1052. Peraturan daerah dibuat oleh 

pemerintah daerah bersama 
dengan ... 

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1053. Apakah yang dimaksud dengan 

kepentingan umum ?  
1054. Apkah yang dimaksud dengan 

sistem Presidentil di Indonesia ?  
1055. Berdasarkan asas apakah 

pengambilan keputusan pada 
lembaga DPR/MPR ?  

1056. Sebutkan peraturan perundang-
undangan di bawah UUD 1945 ?  

1057. Bagaimana ciri khas bangsa 
Indonesia dalam memecahkan 
masalah ? 

1058. Bagaimana jika ada peraturan di 
dalam masyarakat yang tidak 
sesuai dengan UUD 1945 ? 

1059. Apa akibatnya jika tidak 
menghargai orang lain ?  

1060. Arti semboyan Tut Wuri 
Handayani ?  

1061. Siapakah yang dimaksud dengan 
Pahlawan tanpa tanda jasa ? 

1062. Apakah nama penghargaan 
kepada daerah yang berhasil 
dalam bidang ketertiban berlalu 
lintas ?  

IV.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini secara lengkap 
dan jelas ! 
1063. Sebutkan inti isi sumpah pemuda 

hang diikrarkan pada tanggal 28 
Oktober 1928 ?  

1064. Sebutkan 3 contoh di sekolahmu 
yang mencerminkan sikap cinta 
tanah air !  

1065. Tuliskan bunyi sila keempat dari 
Pancasila !  

1066. Sebutkan tiga ciri seorang yang 
dapat disebut pahlawan !  

1067. Sebutkan tiga contoh lembaga 
yang membina dan melayani 
kepentingan umum ! 
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PAKET  LIMA   
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a,  b, c atau d pada jawaban yang paling 
benar ! 
1068. Perjuangan bangsa Indonesia 

mencapai puncak keemasan pada 
tanggal 17 Agustus 1945 dengan 
di proklamsikannya kemerdekaan 
adalah berkat ...  
a. Persatuan dan kesatuan yang 

kokoh  
b. Bantuan dari negara tetangga  
c. Persenjataan yang lengkap  
d. Keberanian para pahlawan 

bangsa  
1069. Keanekaragaman suku bangsa, 

budaya, adat istiadat, dan agama 
harus di pandang sebagai 
kekayaan bangsa yang ... 
a. Banyak memerlukan 

anggaran  
b. Perlu dipisah-pisahkan 
c. Menjadi alat pemersatu 

bangsa  
d. Perlu dibatasi kegiatannya  

1070. Lembaga yang bertugas 
mengawasi pelaksanaan APBN 
adalah ...  
a. MPR  
b. DPR  
c. MA  
d. Presiden  

1071. Undang-undang di negara kita 
dibuat bersama antara ...  
a. MPR dan DPR  
b. DPRD dan DPR  
c. Presiden dan Wakil Presiden  
d. Presiden dan DPR  

1072. Warga negara yang baik terhadap 
peraturan yang ada adalah ... 
a. melaksanakan sesuai 

ketentuan  
b. mempelajari sungguh-

sungguh  
c. memberikan saran dan kritik  
d. siap untuk mengetahuinya   

1073. Pungutan pajak yang dilakukan 
pemerintah berdasarkan ...  
a. Keputusan Presiden  
b. Undang-undang  
c. Peraturan pemerintah  
d. Peraturan daerah  

1074. Pemerintah melakukan  berbagai 
pungutan kepada warga negara 
untuk ...  
a. Menjamu tamu negara  

b. Organisasi kemasyarakatan  
c. Kegiatan pembangunan  
d. Gaji para pejabat negara  

1075. Kantor tempat membayar pajak 
disebut ... 
a. Balai Desa  
b. Kantor kelurahan 
c. Kantor kecamatan  
d. Kantor pelayanan pajak  

1076. Penebangan hutan secara liar 
dapat merugikan masyarakat, 
karena ...  
a. mengurangi pendapatan 

negara  
b. hutan menjadi gundul  
c. kita hrus menanam kembali  
d. air hutan tidak dapat 

terkendali  
1077. Pajak berfungsi untuk membiayai 

kegiatan pemerintahan dan ... 
a. pembangunan negara  
b. memberi subsidi ke negara 

lain  
c. pembangunan jalan-jalan  
d. menambah devisa negara  

1078. Untuk memperlancar 
pembangunan tersebar diseluruh 
tanah air, setiap provinsi diberi 
hak ... 
a. khusus  
b. otonomi  
c. istimewa  
d. asasi   

1079. Secara geografis letak wilayah 
Indonesia di antara ...  
a. benua Amerika dan Afrika  
b. benua Afrika dan Eropa  
c. benua Asia dan Australia  
d. benua Asia dan Afrika  

1080. Persatuan dan kesatuan dapat 
diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan cara 
bersahabat dengan ... 
a. teman seiman  
b. siapa saja  
c. kerabat dekat  
d. saudara dekat  

1081. Hukum dasar yang tertulis bai 
bangsa Indonesia adalah ...  
a. Hukum adat  
b. Konvensi  
c. Tata tertib  
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d. UUD 1945  
1082. Wilayah perairan yang 

menghubungkan P. Jawa dan 
Sumatra adalah ...  
a. Selat Sunda  
b. Samudra Hindia  
c. Laut Jawa  
d. Selat Malaka  

1083. Kita menciptakan rasa persatuan 
an kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan cara .... 
a. membeda-bedakan agama  
b. pemicu perkelahian antar 

suku  
c. mencintai sesama manusia  
d. ikut bertempur dalam 

perkelahian moral  
1084. Pembangunan Nasioanl 

Indonesia bertujuan untuk 
mencapai ...  
a. Masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila  
b. Kemerdekaan lahir dan batin  
c. Kehidupan manusia modern  
d. Negara super power di Asia 

Tenggara  
1085. Contoh sikap siswa yang 

bertanggung jawab di sekolah 
adalah ...  
a. Belajar dengan sungguh-

sungguh  
b. Membantu pekerjaan ibu di 

rumah  
c. Bekerja bakti membersihkan 

saluran air  
d. Bekerja sama dalam 

melaksanakan ulangan  
1086. Lambang negara Indonesia 

adalah ...  
a. Pancasila  
b. Burung Garuda  
c. UUD 1945  
d. Sang Merah Putih  

1087. Salah satu cara membina rasa 
persatuan di lingkungan sekolah 
melalui ...  
a. Menabung  
b. Upacara bendera  
c. Arisan di kelas  
d. Melaksnakan regu piket  

1088. Ibu membagi sejumlah buku 
kepada Anton dan kakaknya yang 
duduk di bangku SMP. Bagian 
yang diterima Anton lebih sedikit. 
Tindakan ibu adalah ...  
a. hormat  
b. adil  
c. bijaksana  
d. kepedulian  

1089. Anak yang melakukan kesalahan 
di kelas harus ...  
a. diasingkan  
b. dikucilkan  
c. dimarahi  
d. dinasihati  

1090. Peradilan tingkat banding 
dilaksanakan oleh ...  
a. Mahkamah Agung  
b. Pengadilan Tinggi  
c. Kejaksaan Agung  
d. Pengadilan Negeri  

1091. Perbandingan pemeriksaan ulang 
terhadap putusan pengadilan oleh 
pengadilan yang lebih tinggi atas 
permintaan terdakwa atau jaksa 
dinamakan ...  
a. banding  
b. hibah  
c. adil  
d. grasi  

1092. Pengadilan tingkat pertama 
adalah ...  
a. Pengadilan Negeri  
b. Kejaksaan Tinggi  
c. Pengadilan Tinggi  
d. Mahkamah Agung  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1093. Hukum yang mencantumkan 

dalam kitab negara atau undang-
undang disebut ...  

1094. Kepala daerah mempunyai tugas 
menjalankan undang-undang. Hal 
ini kepala daerah memimpin 
bidang ... 

1095. Wilayah provinsi dibagi dalam 
wilayah ...  

1096. Lembaga yang merupakan 
ketahanan masyarakat di desa 
adalah ...  

1097. Menciptakan keadaan rumah 
yang aman menjadi kewajiban 
setiap ...  

1098. Undang-undang No. 32 Tahun 
2004 berisi tentang ...  

1099. Hak yang paling asasi bagi setiap 
warga negara adalah ...  

1100. Antara hak dan kewajiban harus 
dilaksanakan secara ...  

1101. Fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh ...  

1102. Polda merupakan lembaga 
kepolisian di tingkat ...  
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III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan 
tepat ! 
1103. Sebutkan 3 contoh bentuk-bentuk 

perundingan yang dilakukan 
pemerintah Indonesia untuk 
mendapatkan kedaulatan negara 
Indonesia ?  

1104. Apakah yang dimaksud dengan 
hukum tertulis ?  

1105. Mengapa peraturan yang dibentuk 
banyak dilanggar oleh warga 
masyaakat ?  

1106. Apakah yang dimaksud dengan 
konstitusi ?  

1107. Apakah landasan idiil negara 
kesatuan republik Indonesia ?  

1108. Kepan keadaan suatu negara 
dapat hidup tertib dan teratur ?  

1109. Setiap gedung-gedung 
perumahan diwajibkan membayar 
PBB.  Apakah singkatan dari PBB 
?  

1110. Apakah lambang negara kita ?  
1111. Sebutkan batas wilayah Indonesia 

sebelah utara ?  
1112. Mengapa negara Indonesia 

disebut negara maritim ?  
 

IV. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah dengan benar !  
1113. Sebutkan ciri-ciri negara hukum ?  

1114. Sebutkan wilayah Indonesia yang 

tergabung dalam WIB ! 

1115. Sebutkan 3 manfaawt hutan bagi 

kehidupan mahluk hidup !  

1116. Sebutkan tiga contoh pajak 

daerah !  

1117. Sebutkan tiga contoh pajak pusat 

!             

 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GANJIL   
TAHUN PELAJARAN 2007/ 2008 

 
Mata Pelajaran  : P K n Hari / tanggal  : Senin, 07 Januari 2008  
Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 08.30 

I. Berilah  tanda  silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban 
paling benar !  

1118. Bentuk pemerintah negara 
Indonesia adalah …  
a. Republik 
b. Liberal  
c. Dominion  
d. Sosialis  

1119. Berbeda-beda tetapi tetap satu 
jua arti dari pada … 
a. tut wuri handayani  
b. ing ngarso sung tuladha  
c. bhinneka tunggal ika  
d. ing madya mangun karsa  

1120. Yang wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara adalah …  
a. ABRI 
b. POLRI  
c. Pegawai Negeri  
d. Tiap WNI  

1121. Semangat kebangsaan sesuai 
dengan nilai Pancasila terutama 
sila …  
a. Keadilan sosial bagi  seluruh 

rakyat Indonesia 
b. Persatuan Indonesia  
c. Kemanunisiaan yang adil dan 

beradab  
d. Ketuhanan Yang Maha Esa  

1122. Jumlah provinsi di Indonesia … 
a. 30 
b. 31 
c. 32 
d. 33   

1123. Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terluas 
adalah …  
a. pegunungan  
b. daratan udara] 
c. udara   
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d. perairan 
1124. Tugas KPK untuk memberantas 

… 
a. Penjahat 
b. Korupsi  
c. Ilegal loging 
d. Penyelundupan  

1125. Sumpah Palapa adalah sumpah 
yang diucapkan oleh Patih 
Majapahit yaitu …  
a. Gajah Mada  
b. Empu  Tantular  
c. Menak Jingga  
d. Empun Prapanca  

1126. Tata urutan peraturan perundang-
undangan yang tertinggi di negara 
kita adalah …  

1127. Undang-undang dibuat oleh … 
a. DPR dan MPR 
b. Presiden dan menteri 
c. DPR dan MA  
d. DPR dan Presiden  

1128. Peraturan perundang-undangan 
wajib dilaksanakan oleh …  
a. Pemerintah 
b. Aparat pemerintah  
c. Pembuat peraturan  
d. Setiap warga negara  

1129. Yang memberi grasi kepada 

terdakwa adalah …  

a. MA  

b. BPK  

c. KPK  

d. Presiden  

1130. Kegitan pada gambar di samping 

merupakan salah satu usaha 

untuk …  

a. menggalang persatuan dan 

kesatuan 

b. mengisi waktu luang untuk 

para pemuda  

c. menggunakan uang negara  

d. memamerkan ketrampilan 

anggota pramuka  

1131. Di  Banyuwangi pajak parkir 

dikenakan dalam tahun bersama 

pajak kendaraan. Peraturan yang 

membuatnya adalah … 

a. peraturan pusat bersama 

DPR  

b. peraturan daeran Provinsi 

bersama DPR Provinsi  

c. peraturan daerah kabupaten 

bersama DPRD kabupaten  

d. peraturan  daerah kabupaten  

1132. Korupsi merupakan salsh satu 

bntuk pelanggaran berbentuk 

norma … 

a. sopan santuan  

b. hukum  

c. susila  

d. agama  

1133. Di bawahini adalah unsur 

konsumtif dalam pembentukan 

suatu negara, kecuali …  

a. rakyat  

b. wilayah  

c. pengakuan dari  negara lain 

secara de facto atau de jure  

d. pemerintah yang berdaulan  

1134. Lembaga yang menyetujui 

terhadap peraturan darah yang  

telah ditetapkan oleh kepala 

daerah … 

a. Bupati  

b. DPRD  

c. Sekretaris Daerah  

d. Pajak  

1135. UU RI No. 20 tahun 2000 adalah 

peraturan tentang pajak, adapun 

kegunaan pajak adalah …  

a. untuk pembangunan demi 

kepentingan rakyat  

b. untuk pembangunan demi 

kepentingan pribadi  

c. untuk menambah kekayaan 

para pejabat / penguasa  

d. untuk mensejahterakan 

rakyat  

1136. Wilayah negara Indonesia yang 

memisahkan dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan 

membentuk negara sendiri adalah 

… 

a. Timor Leste  

b. Malaysia  

c. Papua Nugini  

d. Irian Barat   

1137. Pejalan kaki yang menyeberang 

di jembatan penyeberangan 

berarti ikut mendukung Perda 

tentang … 

a. Kebersihan 

b. Keindahan  

c. Lalu lintas  

d. Pajak   
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II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
1138. Negara Indonesia adalah negara 

kesatuan yang  berbentuk 
Republik tercantum dalam UUD 
1945  pasal … ayat …  

1139. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika … 
1140. Menjaga keutuhan Negara 

Republik Indonesia dengan 
semangat …  

1141. Kepanjangan dari KPK adalah …  
1142. Hubungan wewenang dan 

kewajiban  daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah 
tangga sendiri disebut …  

1143. UU No. 16 tahun 2000 tentang 
ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan didbuat ditingkat pusat 
bersama …  

1144. Modal utama menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah …  

1145. Peraturan daerah provinsi dibuat 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
daerah Provinsi bersama …  

1146. Peradilan tingkat banding 
berkedudukan di …  

1147. Tiap – tiap warga negara berhak 
mendapat pekerjaan dan 
penghidupan layak. Hal itu sesuai 
dengan bunyi pasal …  

1148. Kepanjangan dari NPWP adalah 
…  

1149. Kemerdekaan bangsa Indonesia 
diraih berkat adanya …  

1150. Dasar penetapan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
adalah …  

1151. Sumber hukum yang digunakan 
untuk menyusun peraturan 
perundang-undangan adalah … 

1152. Peraturan perundang-undangan 
tertinggi adalah …  

 
III.  Kerjakan soal – soal di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
1153. Sebutkan 5 (lima) lembaga tinggi 

negara saat ini di negara kita !  
1154. Kapan negara Indonesia diakui 

sebagai negara kepulauan ?  
1155. Siapakah yang disebut aparat 

penegak hukum di Indonesia ?  

1156. Sebutkan nama Ketua MPR dan 
Ketua DPR RI sekarang !   

1157. Mengapa dalam kehidupan 
bersama diperluakan aturan ?  

 

IV. Kerjakan soal – soal di bawah ini sesuai dengan perintahnya !  
1158. Sebutkan 3 ancaman dalam 

negeri yang dapat memecah 

belah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia !  

1159. Sebutkan batas-batas laut 

Indonesia berdasarkan konvensi 

hukum laut inernaional di Jamaika 

Amerika Serikat tahun 1982 1  

1160. Berilah 3 contoh sikap kerukunan 

sebagai upaya untuk 

mempersatuan bangsa ! 

1161. Apa yang kamu lakukan untuk 

mendukung Perda tentang 

larangan menganggu 

ketentraman orang lain !  

1162. Sebutkan tata urutan peraturan 

peundang-undangan yadng ada di 

Indonesia !       
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Organisasi  
 
Indikator 

� Menjelaskan arti organisasi pendidikan  

� Menjelaskan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan  

� Mengetahui kedudukan sekolah dalam pendidikan  
� Peranan sekolah di masyarakat  
 
Rangkuman Materi  
� Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan poternsi 

manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan kegiatan atau tugas-
tugas sebagai manusia  

� Organisasi adalah bentuk kerjasama dari orang-orang untuk mencapai tujuan 
tertentu. 

� Organisasi adalah suatu sistem  kerjasama dari sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan bersama 

� Organisasi adalah suatu proses dengan mana manusia mungkin kerjasama untuk 
tujuan-tujuan group. 

� Organisasi adalah suatu kombinasi dari pada orang-orang, peralatan, alat-alat, 
perlengkapan-perlengkapan, ruangan kerja serta ruanganperlengkapan yang 
diperlukan, dihimpun menjadi satu di dalam hubungan sistematis dan efektif untuk 
mengerjakan beberapa tujuan yang dimaksud. 

� Unsur-unsur organisasi, khususnya di lingkungan suatu sekolahpada dasarnya 
terdiri dari : 
a. Di sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai pimpinan, guru-guru, pegawai 

tata usaha, murid-murid dan lain-lain. 
b. Adanya kerjasama antar orang-orang tersebut sehingga mewujudkan cara 

kerja dengan menyelenggarakan tugas-tugas dan tanggung jawab masing-
masing sesuai dengan posisi/status keompoknya. 

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai, di sekolah. 
� Penjenjangan sekolag di Indonesia diatur sebagai berikut : 

a. Taman kanak-kanak 
b. Sekolah dasar 
c. Sekolah lanjutan pertama 
d. Sekolah lanjutan atas 
e. Perguruan tinggi 

  
 
 
Lembar Tugas / Portofolio  
1163. Ada berapa gedung sekolahmu 

?  
1164. Sebutkan kegunaan masing-

masing gedung tersebut ! 
1165. Alat olah raga apa saja yang 

ada di sekolahmu ?ada berapa 
guru dan karyawan di 
sekolahmu ? 

 
1166. Sebutkan kegunaan masing-masing 

gedung tersebut  ?  
1167. Ada berapa guru dan karyawan di 

sekolahmu ? 
1168. Berapa jumlah murid di sekolahmu ? 
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling tepat ! 
1169. Sekolah sebagai salah satu 

bentuk pada bertugas 
membnatu … dalam 
membimbing dan mengarahkan 
perkembangan dan potensi 
anak … 
a. Ibu 
b. Ayah 
c. Masyarakat 
d. keluarga  

1170. Peranan sekolah sebagai 
lembaga pendidikan adalah 
mengembangkan potensi 
manusiawi yang dimiliki anak-
anak agar mampu … 
a. Mencari pekerjaan sendiri 
b. Menjalasnkan tugas-tugas 

kehidupan sebagai 
manusia 

c. Berpikir sendiri 
d. Menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya 
1171. Pendidikan sebagai usaha 

membantu anak-anak … 
a. Mencapai kedewasaan 
b. Berbuat sesuatu 
c. Untuk tidak berbuat salah 
d. Cepat menjadi besar 

1172. Yang dimaksud wajib belajar 9 
tahun adalah … 
a. TK sampai SD 
b. SMP 
c. SD sampai SMP 
d. Perguruan tinggi 

1173. SMK itu termasuk sekolah 
tingkat … 
a. Dasar 

b. Menengah pertama 
c. Menengah atas 
d. tinggi 

1174. Yang duduk disekolah menengah 
pertama antara umur … 
a. 7 – 12 tahun 
b. 10 – 12 tahun 
c. 13 – 15 tahun 
d. 16 – 18 tahun 

1175. Anak-anak lemah pikiran, tuna 
rungu, tuna wicara, anak-anak nakal 
sekolah di … 
a. Kota  
b. desa  
c. sekolah favorit 
d. sekoalh luar biasa 

1176. Sekolah negeri yakni sekolah dan 
perguruan tinggi yang 
diselenggarakan oleh … 
a. Pemerintah 
b. Daerah 
c. Yayasan 
d. perseorangan 

1177. Salah satu tugas dari sekolah adalah 
membantu anak-anak mempelajari 
cara menyelesaikan maslaah, baik 
masalah … 
a. Keluarga 
b. Pribadi maupun masalah 

masyarakat 
c. Masyarakat 
d. tetangga 

1178. Pemimpin sebuah sekolah adalah … 
a. Kepala sekolah 
b. Guru 
c. Kepala tata usaha 
d. Pemilik yayasan 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1179. Manusia diciptakan tuhan 

terdiri dari dua jenis yaitu … 
1180. Pendidikan adalah menajdi 

tanggung jawab bersama 
antara pemerintah, 
masyarakat, dan … 

1181. Adikku berumur 5 tahun, maka 
ia sekolah di … 

1182. Penyelenggaraan sebuah 
sekolah pada dasarnya 
bermaksud untuk memperbaiki 
mutu dan kualitas … 

1183. Yang termasuk sekolah umum 
adalah … 

1184. Penyelennggaraan pendidikan 
dalam bentuk lembaga 
pendidikan formal disemua 
wilayah di Indonesia, pada 

dasarnya merupakan suatu total 
sistem yang disebut sistem … 

1185. Salah satu tugas sekolah adalah 
membantu anak-anak memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan 
bahkan keahlian yang diperlukan 
mencari nafkah hidup masing-
masing kelak setelah … 

1186. Rumah dan sekoalh merupakan dua 
jalan yang mempunyai satu tujuan 
untuk pendidikan seorang … 

1187. Peranan dan fungsi sekolah 
Inodnesia dapat dipelajari sejak 
permulaan masuknya agama … 

1188. Kelas merupakan masyarakat kecil 
yang mencerminkan keadaan 
masyarakat luas di … 
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III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1189. Apakah yang dimaksud dengan 

organisasi ? 
1190. Sebutkan jenjang sekoalh ! 
1191. Menurut penanggung jawab 

dalam melaksanakan sekolah 

dibedakan menjadi 3 sebutkan ! 
1192. Sebutkan sekolah yang didirikan 

oelh departemen agama ! 
1193. Menjadi tanggung jawab siapakah 

pendidikan itu ? 
 

 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar ! 
1194. Tiga komponen yang penting 

dalam sebuah organisasi 
adalah ...  
a. anggota, pengurus dan 

penasihat  
b. anggota, pengurus dan 

tujuan organisasi  
c. ketua, sekretaris, dan 

anggota  
d. ketua, sekretaris dan 

bendahara  
1195. Tujuan pembentukan sebuah 

organisasi adalah ...  
a. memilih pengurus  
b. memudahkan pelaksanaan 

dan tujuan organisasi  
c. menjadi wadah 

mengeluarkan pendapat  
d. menjadi wadah belajar 

organisasi  
1196. Pada awal tahun pelajaran 

baru, umumnya kita memilih ... 
a. pengurus kelas  
b. tempat duduk  
c. ruang kelas  
d. teman belajar  

1197. Selain memiliki pengurus dan 
anggota, sebuah organisasi 
juga harus memiliki ...  
a. modal  
b. ruangan sendiri  
c. tujuan  
d. usaha yang jelas  

1198. Untuk memenuhi 
kebutuhannya hidupnya 
manusia ... 
a. perlu kerja sama dengan 

orang lain  

b. tidak perlu kerja sama dengan 
orang lain  

c. bekerja  
d. kegiatan  

1199. Pembetukan pengurus sebuah 
organisasi sangat tergantung ...  
a. tokoh yang terpandang  
b. pengaruh banyak orang  
c. besarnya tugas yang harus 

diemban  
d. lingkungan  

1200. Berikut ini bukan merupakan tugas 
ketua sebuah organisasi adalah ... d 
a. memimpin rapat  
b. membuat surat-surat yang 

diperlukan  
c. membuat rencana kerja  
d. mengurus organisasi  

1201. Pengurus organisasi yang bertugas 
mengurus masalah administrasi 
organisasi adalah ...  
a. bendahara  
b. wakil ketua  
c. ketua  
d. sekretaris  

1202. Yang bertugas mengurus masalah 
keuangan organisasi adalah ...  
a. sekretaris  
b. bendahara  
c. wakil ketua  
d. wakil sekretaris  

1203. Pengurus-pengurus organissi 
biasanya dipilih oleh ... 
a. orang yang terpandai  
b. orang yang terkaya  
c. anggota organisasi  
d. anggota tertua  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1204. Pengurus kelas umumnya 

terdiri dari ... 
1205. Tujuan dibentuknya sebuah 

organisasi adalah agar kegiatan 
organisasi berjalan lancar, dan para 
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anggotanya dapat mengerti 
tugas dan tanggung jawab 
sebagai ...  

1206. Untuk memenuhi kebutuhan 
secara bersama-sama 
diperlukan ...  

1207. Memilih pengurus secara 
penunjukan langsung dengan 
suara bulan disebut pemilihan 
secara ...  

1208. dalam pemilihan suara setiap 
anggota mempunyai ... hak 
suara. 

1209. Dalam pembagian tugas perlu 
diatur agar tugas-tugas setiap 

pengurus tidak tumpang tindih dan 
supaya pekerjaan setiap anggota 
dapat diselesaikan sesuai dengan 
waktu yang ...  

1210. Bertugas mengarsipkan semua 
surat-surat masuk dan keluar adalah 
...  

1211. Yang memimpin rapat sebuah 
organisasi adalah ...  

1212. Tugas yang banyak jika dikerjakan 
secara bersama-sama akan ...  

1213. Setiap pengurus organisasi 
mempunyai tugas yang ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan dengan 
singkat dan jelas !  
1214. Apakah yang dimaksud 

organisasi ?  
1215. Apakah tujuan dibentuknya 

organisasi ?  
1216. Ada berapa cara dalam 

pemilihan pengurus ? Sebutkan 
!  

1217. Bagaimana seorang calon pengurus 
dinyatakan menang dalam 
perolehan hak suara ?  

1218. Sebutkan tugas dari seorang 
bendahara sebuah organisasi ?    

 
 

I. Berilah tana silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada di depan jawaban yang 
paling benar !  

1219. Lembaga atau suatu kumpulan 
yang terdiri dari orang-orang 
yang saling bekerja sama guna 
mencapai suatu tujuan disebut 
…  
a. Organisasi  
b. Sekolah  
c. Lembaga pusat  
d. Kelurahan  

1220. Organisasi secara garsi besar 
dibedakan menjadi dua yaitu 
organissi pemerintahan … 
a. luar negeri  
b. non pemerintah  
c. departemen  
d. luar sekolah   

1221. Berikut ini yang tidak dikelola 
oleh pemerintah adalah … 
a. Departemen Pendidikan 

Nasional  
b. Departemen Dalam Negeri  
c. Departemen Luar Negeri  
d. Yayasan Yatim Piatu  

1222. Pada prinsipnya sautu 
organisasi mempunyai tujuan 
untuk kepentingan …  
a. pribadi  

b. individu  
c. bersama  
d. golongan  

1223. Berikut ini adalah organisasi yang 
tdiak dikelola oleh non pemerintah 
adalah … 
a. Yayasan Peduli Kasih  
b. Perkumpulan Seni Tradisional  
c. Partai Politik  
d. Departemen Keuangan  

1224. Berikut ini yang bukan lembaga 
organisasi intern di sekolah adalah 
… 
a. OSIS 
b. Pramuka  
c. Karang Taruna  
d. UKS  

1225. Untuk meningkatkan kesehatan 
warga sekolah merupkan tujuan dari 
…  
a. UKS  
b. OSIS  
c. Koperasi Sekolah  
d. Pramuka  

1226. Berikut ini adalah jenis obat yang 
biasanya kita jumpai di kotak P3K 
yaitu … 
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a. ultraflu  
b. obat merah  
c. paramex  
d. panadol   

1227. Berikut ini merupakan jenjang / 
tingkatan dalam pramuka yaitu 
… 
a.  pandu  
b. tunas kelapa  
c. siaga  
d. dwi darma  

1228. Di bawah yang merupakan 
bapak pandu dunia adalah … 
a. Lord Baden Powel  
b. Henry Dunant  
c. Columbes  
d. Van Den Bosh   

1229. Murid-murid SD Kelas Lima 
masuk menjadi anggota 
pramuka tingkat … 
a. siaga  
b. penggalang  
c. penegak  
d. pendega   

1230. Adapun yang menjadi 
Kamabigus adalah …  
a. pembina  
b. guru  
c. kepala sekolah  
d. kepala cabang  

1231. Pengurus dan pengawas 
koperasi dipilih melalui …  
a. rapat pengurus  
b. rapat pengawas  
c. badan pemeriksa  
d. rapat anggota  

1232. Modal koperasi diperoleh dari 
…   
a. pinjam bank  
b. bantuan yayasan  
c. iuran anggota  
d. donatur  

1233. Untuk melatih para siswa hidup 
bergotong royong serta 
mencukupi para siswa 

merupakan salah satu tujuan dari …  
a. koperasi sekolah  
b. UKS  
c. Pramuka  
d. OSIS  

1234. Kewajiban seorang pelajar adalah … 
a. belajar apaibla akan ada ulanan  
b. mendapatkan pelajaran dari 

guru  
c. belajar dengan baik dan 

bersungguh-sungguh  
d. belajar baik jika diperhatikan 

oleh guru   
1235. Kebersihan lingkjgnan sekolah dan 

sekitarnya dapat memberikan rasa 
… 
a. malas dan bosan  
b. penghuninya merasa senang 

dan nyaman untuk belajar  
c. penghuninya merasa bangga 

dan tekun  
d. penghuninya jenuh dan merasa 

resah   
1236. Ketika melakukan kegiatanlatihan 

pramuka sebaiknya kita …  
a. harus seenaknya saja  
b. tidak  mempedulikan nasihat 

dari kakak pembina  
c. kita bebas melakukan apa  saja  
d. memperhatikan penjelasan dari 

kakak pembina  
1237. Mentaati peraturan sekolah 

merupakan kewajiban dari … 
a. guru  
b. kepala sekolah  
c. semua warga sekolah  
d. murid-murid  

1238. Berikut ini merupakan tugas guru di 
sekolah adalah …  
a. membimbing dan dan 

mengarahkan siswa 
b. membiarkan siswa semaunya  
c. membiarkan siswa saling 

berkelahi  
d. mengajarkan hal-hal yang tidak 

baik   
II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
1239. Menjaga keamanan dan 

ketertiban lingkugnan sekolah 
menjadi tanggung jawab …  

1240. Kita mengikuti organisasi-
organisasi yang ada di sekolah 
dengan penuh rasa …  

1241. Wadah kegiatan bagi siswa 
untuk mengembangkan rasa 
kekeluargaan dari melatih 
hidup mandiri adalah …  

1242. Sikap mudah putus asa jika kita 
mengalami kegagalan seharusnya 
…  

1243.  Kegiatan pramuka biasanya 
dilaksanakan di luar jam pelajaran. 
Hal ini berarti kegiatan pramuka 
termasuk kegiatan …  

1244. Simbol atau lambang dari gerakan 
pramuka adalah …  
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1245. Melakukan tindakann corat-
coret dinding sekolah 
merupakan perbuatan yang 
harus …  

1246. Adapun yang mengelola 
kegiatan UKS adalah …  

1247. Mengelola dan mengawasi jalannya 
kegiatan di sekolah merupakan 
tanggung jawab dari …  

1248. Peran serta orang tua murid atau 
wali dalam organsasi sekolah 
tergabung dalam …  

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
1249. Apa tujuan dari organisasi 

pramuka ?  
1250. Apa manfaat menjadi anggota 

koperasi sekolah ? Sebutkan 3 
saja ! 

1251. Sikap apa yang diperlukan 
ketika kita sedang mengikuti 
pelajaran ?  

1252. Apa tugas dari kepala 
sekolahdalam organsasi 
sekolah ?  

1253. Mengapa suatu lembaga 
sekolah perlua dibuat peraturan 
?  

1254. Bagaimana sikap kalian bila 
teman kalian berkelahi di dalam 
kelas ?  

1255. Bila ada salah satu teman kelaian 
yang mencoret-coret tembok, apa 
yang sebaiknya kalian lakukan ?  

1256. Bagaimana sikap kalian bila diajak 
oleh teman kalian untuk membolos, 
paahal di kelas kalian akan  ada 
ulangan ?  

1257. Apa yang harus dilakukan apabila 
teman yang mendapat giliran piket 
tidak masuk sekolah karena sakit ?   

1258. Pada  saat latihan kegiatan 
pramuka, ada teman kalian yang 
main sendiri tidak mau 
mendengarkan nasihat dari kakak 
pembina. Bagaimana sikap kalian 
terhadap salah satu teman kalian 
tersebut ?  

Perbaikan / Pengayaan  
1259. Apa yang dimaksud organisasi 

pemerintah ? 
1260. Sebutkan organisasi yang ada 

di sekolah !  
1261. Pernahkah kalian ikut 

organisasi ? Sebagai apa ? 
Apa tugas kalian ?   

1262. Apa tujuan koperasi sekolah ?  
1263. Apa tugas penjaga sekolah ?  

1264. Sebutkan dasar hukun kebebasan 
berorganisasi !  

1265. Sebutkan 3 contoh organisasi 
pemerintah !  

1266. Apa tujuan OSIS ?  
1267. Apa yang dimaksud hak dan 

kewajiban ?  
1268. Apa tujuannya tata tertib ?     

 
 
 
 
 
 

 
Organisasi Lingkungan Sekolah dan Masyarakat  
 
Indikator  
1. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah 
2. Menyebutkan beberapa contoh organisasi di lingkungan masyarakat 
 
Rangkuman Materi  
� Kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah disebut kegiatan ekstrakurikuler  
� Kegiatan ekstrakurikulermisalnya, latihan pramuka, olahraga, kesenian, menjahit, 

komputer dsb 
�  Organisasi murid dibentuk yang bertugas merancang dan melaksanakan berbagai 

kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah dengan mendayagunakan 
kemampuan sendiri disebut Organisasi Siswa-intra Sekolah (OSIS). 
Di Perguruan Tinggi disebut Senat Mahasiswa (SEMA), Badan perwakilan 
Mahasiswa (BPM), dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). 
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� Melalui kegiatan kepramukaan dapat dilakukan usaha penyaluran bakat, minat dan 
kemampuan murid dalam suasana kependidikan yang lebih bebas. 

� Menurut tingkatannya pramuak terdiri dari siaga, penggalang, penegak, pandega. 
� Sebagai koordinator kepramukaan adalah guru. 
� Kwartir ranting (Kwaran) adalah kepramukaan di tingakt kecamatan. Di tingkat 

kabupaten disebut Kwartir cabang (Kwarcab). Di tingkat propinsi disebut Kwartir 
Daerah (Kwarda). 

� Wadah untuk menampung para pemuda disebut Karang Taruna. 
 

 
 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1269. Semua organisasi biasanya 

dipimpin oleh seorang …  
a. Kepla 
b. Ketua 
c. Sekretaris 
d. direktur 

1270. Dibentuknya OSIS di sekolah-
sekolah dengan tujuan untuk … 
a. Merancang dan 

melaksanakan berbagai 
kegiatan 

b. Membuat masalah 
c. Agar kepandaian siswa 

sama 
d. Mengumpulkan iuran yang 

diperlukan sekolah 
1271. Antara pemimpin dan anggota 

OSISmempunyai hak dan 
kewajiban yang …  
a. Sama 
b. Seimbang 
c. Berbeda 
d. disamakan 

1272. Keuntungan dari belajar 
kelompok antara lain … 
a. Bisa bercanda dengan 

temen-teman 
b. Dapat memanfaatkan 

teman yang pandai untuk 
menyelesaikan masalah 

c. Bisa menjiplak pekerjaan 
teman lain 

d. Bisa bertukar pikiran 
1273. Majalah mingguan artinya 

majalah yang terbit … 
a. Tiap hari 

b. Tiap seminggu sekali 
c. Tiap hari minggu 
d. bulan 

1274. Olahrga lebih baik dilaksanakan 
pada waktu … 
a. Pagi hari 
b. Siang hari 
c. Sore hari 
d. Malam hari 

1275. Sebagai pembimbing dan 
koordinator OSIS adalah … 
a. Kepala sekolah 
b. Ketua kelas 
c. Ketua osis 
d. guru 

1276. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan 
pada … 
a. Jam pelajaran 
b. Saat-saat akan diadakan 

perkemahan 
c. Hari-hari libur 
d. ekstrakurikuler 

1277. Bapak Pandu Dunia ialah … 
a. Lord Boden Powel 
b. Henry Dunant 
c.  Thomas Edison 
d. Susilo Bambang Yudoyono 

1278. Salah satu tujuan dari perkemahan 
adalah … 
a. Bisa bersenang-senang 
b. Bisa menyanyikan banyak lagu 

pramuka 
c. Latihan kemandirian 
d. Memanfaatkan waktu untuk 

berkemah 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1279. Karang Taruna adalah sebuah 

wadah para pemuda di tingkat 
… 

1280. Kegiatan olah raga di SD diadakan 
seminggu … kali 

1281. Koperasi sekolah menyediakan alat-
alat terutama … 
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1282. PMR singkatan dari … 
1283. Mata pelajaran yang dipelajari 

setiap hahri adalah aktivitas 
murid yang berhubungan 
dengan … 

1284. Jumlah jam pelajaran setiap 
minggunya untuk murid kelas 
lima paling sedikit … 

1285. Ketua OSIS di pilih dari … 
1286. Tingkatan pramuka terendah adalah 

disebut … 
1287. Pengurus kwartir di kabupaten 

disebut … 
1288. Melakukan kegiatan sosial adalah 

merupakan kegiatan yang … 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1289. Sebutkan mata pelajaran di SD 

/ 
1290. Sebutkan pengurus inti harian 

dalam sebuah organisasi ! 

1291. Termasuk kegiatan apakah MPR ? 
1292. Berapa jumlah anggota kelompok 

yang ideal ? 
1293. Siapa sajakah anggota KUT ? 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar ! 
1294. Semua organisasi biasanya 

dipimpin oleh seorang ... 
a. kepala  
b. ketua  
c. sekretaris  
d. direktur  

1295. Dibentuknya OSIS di sekolah-
sekolah dengan tujuan untuk ... 
a. merancang dan 

melaksanakan berbagai 
kegiatan  

b. membuat masalah  
c. agar kepandaian siswa 

sama  
d. mengumpulkan iuran yang 

diperlukan sekolah  
1296. Antara pemimpin dan anggota 

OSIS mempunyai hak dan 
kewajiban ...  
a. sama  
b. seimbang  
c. berbeda  
d. disamakan  

1297. Keuntungan dari belajar 
kelompok antara lain ...  
a. bisa bercanda dengan 

teman-teman  
b. dapat memanfaatkan 

teman yang pandai untuk 
menyelesaikan masalah  

c. bisa menjiplak perjaan 
teman lain  

d. bisa bertukar pikiran  
1298. Majalah mingguan artinya 

majalah yang terbit ...  

a. tiap hari  
b. tiap hari Minggu  
c. tiap seminggu sekali  
d. bulan  

1299. Olahraga lebih baik dilaksanakan 
pada waktu ...  
a. pagi hari  
b. siasng hari  
c. sore hari  
d. malam hari  

1300. Sebagai pembimbing dan 
koordinator OSIS adalah ...  
a. kepala sekolah  
b. k.etua kelas  
c. ketuaw OSIS   
d. guru  

1301. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan 
pada  ...  
a. jam pelajaran  
b. saat akan diadakan 

perkembahan  
c. hari-hari libur  
d. ekstra kurikulier  

1302. Bapak Pandu Dunia ialah ...  
a. Lor Baden Powel  
b. Henry Dunant  
c. Thomas Edison  
d. Susilo Bambang Yudhoyono  

1303. Salah satu tujuan dari perkemahan 
...  
a. bisa bersenang-senang  
b. bisa menyanyikan banyak lagu 

pramuka  
c. latihan kemandirian  
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d. memanfaatkan waktu untuk berkemah  

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1304. Karang Taruna adalah sebuah 

wadah para pemuda di tingkat 
...  

1305. Kegiatan olahraga di SD 
diadakan seminggu ... kali. 

1306. Koperasi sekolah menyediakan 
alat-alat terutama ...  

1307. PMR singkatan dari ...  
1308. Mata Pelajaran yang dipelajari 

setiap hari adalah aktivitas 
yang berhubungan dengan ...  

1309. Jumlah jam pelajaran setiap 
minggunya untuk murid kelas lima 
paling sedikit ...  

1310. Ketua OSIS dipilih dari ...  
1311. Tingkatan pramuka terendah adalah 

disebut pramuka ...  
1312. Pengurus Kwartir di tingkat 

kabupaten disebut ...  
1313. Melakukan kegiatan sosial adalah 

merup;akan kegiatan yang ...  
 

III.  Jawablah pertanyaan – petanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !  
1314. Sebutkan mata pelajaran di SD 

!    
1315. Sebutkan pengurus inti harian 

dalam sebuah organsisasi !  

1316. Termasuk kegiatan apakah PMR ?  
1317. Berapa jumlah anggota kelompok 

belajar yang ideal ?  
1318. Siapa sajakah anggota KUT ?  
 

1319. Apakah tujuan utama koperasi 
? 

1320. Apa saja kegiatan OSIS ?  
1321. Remaja masjid biasanya 

mendirikan organisasi. Apa 

nama organisasi remaja masjid 
tersebut ?  

1322. Singkatan dari apakah PGRI ?  
1323. Sebutkan lima Perguruan Tinggi 

yang kamu ketahui ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1324. Manusia diciptakan oleh Tuhan 

sebagai mahluk individu dan 
mahluk sosial. Sebagai mahluk 
sosial manusia pasti … 
a. Membutuhkan orang lain  
b. Tidak perlu orang lain  
c. Tidak mau karena sudah 

mampu 
d. Acuh tak acuh pada orang 

lain    
1325. Agar tercipta susasana yang 

tentram, teratur, dan  terarah di 
dalam lingkungan masyarakat 
perlu dibuat …  
a. undang-undang  
b. peraturan/tata tertib  

c. hadiah  
d. sayembara  

1326. Setiap peraturan yang dibuat 
sifatnya … bagi yang menggunakan. 
a. biasa saja  
b. menguntungkan  
c. memaksa 
d. merugikan  

1327. Peraturan di masyarakat dapat 
berjalan dengan baik apabila dibuat 
berdasarkan … 
a. sepihak  
b. keputusan / kesepakatan 

bersama  
c. golongan t  ertentu  
d. orang-orang yang kaya  
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1328. Berikut ini yang bukan wadah 
atau organisasi yang berada di 
lingkungan masyarakat adalah 
… 
a. karang taruna  
b. posyandu  
c. RT/RW  
d. UKS   

1329. Kegiatan dalam berorganisasi 
berupaya untuk mencapai …  
a. Keuntungan 
b. Kekayaan  
c. kebersamaan  
d. keselamatan  bersama  

1330. Contoh organisasi non 
pemerintah yang berada di 
lingkungan masyarakat adalah 
… 
a. Posyandu  
b. Kelurahan  
c. Arisan kampung  
d. RT / RW  

1331. Pada UUD 1945 paa 28 E ayat 
3 disebutkan bahwa setiap 
warga negara mempunyai 
kebebasan …  
a. berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat  
b. memeluk agama dan 

kepercayaan  
c. ikut serta dalam 

pembelaan negara  
d. memperoleh pendidikan 

dan pengajaran  
1332. Manusia merupakan mahluk 

sosial maka perlu sikap … 
a. saling memuji diantara 

mereka  
b. tolong menolong  
c. percaya diantara mereka  
d. mempengaruhi dalam hal 

kebaikan  
1333. Brikut ini yang bukan pelajayan 

di posyandu adalah …  
a. melayani ibu hamil  
b. memberikan pelayanan 

imunisasi bagi balita  
c. memberikan makanan 

tambahan bagi balita  
d. merawat orang-orang 

lanjut usia  
1334. Untuk mengetahui 

perkembangan berat badan 
balita dengan melihat … 
a. KMS  
b. SMS  
c. KHS  
d. UKS   

1335. Lembaga di kelurahan yang 
merupakan tempat untuk 
menyalurkann aspirasi dari 
masyarakat desa adalah … 
a. KUD  
b. Badan Perwakilan Desa ( BPD )  
c. Karang Taruna  
d. Posyandu   

1336. Sebagai tempat untuk menyediakan 
dan menyalurkan kebutuhan para 
petani di desa-desa meru;akan 
tugas dari …  
a. BPD  
b. LKMD  
c. KUD  
d. LMD 

1337. Lembaga perekonomian yang cocok 
bagi masyarakat Indonesia adalah 
… 
a. PT ( Perseroan Terbatas )  
b. CV  
c. Firma  
d. Koperasi  

1338. Wadah pembinaan bagi generasi ti 
tingkat desa adalah … 
a. Karang Taruana  
b. Posyandu  
c. BPD  
d. LMD   

1339. Maju tidaknya masyarakat atau 
berkembang tidaknya suatu 
masyarakat ditentukan oleh … 
a. Kepala Desa / Lurah  
b. RT / RW  
c. Masyarakat itu sendiri  
d. Pemerintah   

1340. Memperoleh pendidikan dan 
pengajaran merupakan … setiap 
warga negara.  
a. kewajiban  
b. hak  
c. tuntutan  
d. hadiah  

1341. Jenis usaha yang paling banyak di 
masyarakat pedesaan adalah …  
a. nelayan  
b. karyawan  
c. petani  
d. pegawai  

1342. Kita akan memperoleh hak apabila 
kita … 
a. berani menuntut  
b. pasrah pada nasib  
c. melaksanakan kewajiban  
d. mau meminta   

1343. Hak dan kewajiban yang dimiliki 
orang lain harus … 
a. diamati  
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b. dicatat  
c. ditanyakan  

d. dihormati  

II. Isilah titik – titik di baah ini dengan jawaban yang benar !   
1344. Antara hak dan kewajiban yang 

harus kita dahuluhan adalah …  
1345. Manusia tidak dapat sendiri 

tanpa bantuan orang lain, 
karena manusia merupakan 
mahluk …  

1346. Kegiatan yang dapat 
menghasilkan barang dan jasa 
disebut …  

1347. KUD adalah koperasi yadng 
kegiatannya mengenai …  

1348. Untuk meningkatkan kekebalan  
tubuh bagi anak-anak balita 
maka perlu diberikan …  

1349. Setiap akhir tahun anggota koperasi 
akan memperoleh …  

1350. Mewujudkan kerukunan antarwarga 
merupakan pengamalan Pancasila 
sila …  

1351. Apa antara sesama tidak dapat 
saling menghargai, maka bangsa 
kita akan mudah …  

1352. Kerukunan hidup antar warga harus 
dijaga oleh …  

1353. Modal koperasi diperoleh dari …  
 

III. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
1354. Apa yang harus dilakukan agar 

masyarakat dapat hidup 
dengan tenang ?  

1355. Sebutkan kelebihan  koperasi 
dibandingkan dengan usaha 
lainnya !  

1356. Apa yang dimaksud manusia 
sebagai mahluk sosial ?  

1357. Menolong orang lain harus dilandasi 
dengan  rasa ikhlas ! Jelaskan !  

1358. Bagaimana bunyi pasal 28 E ayat 
UUD 1945 ?  

Perbaikan / Pengayaan  
1359. Buatlah susunan tingkat 

organsasi di tingkat desa / 
kelurahan !  

1360. Kegiatann apa saja yang 
dilakukan oleh RT/RW ?  

1361. Pelayanan apa saja yang 
diberikan di Posyandu ?  

1362. Apa yang dimaksud Karang 
Taruna ? 

1363. Apa manfaat mengikuti organisasi ?  
1364. Sebutkan organisasi-organisasi yang 

ada masyarakat  !  
1365. Apa tujuan dibentuknya KUD ?  
1366. Apa kelebihan koperasi ?  
1367. Apa tugas LKMD ?  
1368. Sebutkan kegiatan yang dilakukan 

koperasi ? 

 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1369. Setiap orang  mempunyai 

kebutuhan yang …  
a. sama  
b. berbeda  
c. seimbang  
d. kompleks  

1370. Sifat kepemimpinan yang 
diperlukan di masyarkat adalah 
pemimin yang memiliki 
kepribadian … 
a. pilih kasih, cerdas, dan 

berakhlak mulia  
b. pemalas, bodoh, dan pilih 

kasih  

c. taqwa,  ceredas, dan berakhlak 
mulia  

d. cerdas, pemalas, dan berakhlak 
mulia  

1371. Berikut ini yang  merupakan contoh 
permasalahan yang berada di 
masyarakat adalah … 
a. malas bekerja  
b. suka memberi  
c. gemar bergotong-royong  
d. kenakalan remaja   

1372. Untuk menumbuhkan cara hidup 
bermasyarakat adalah … 
a. dini 
b. masuk sekolah  
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c. memasuki masa remaja  
d. belajar dengan sungguh-

sungguh  
1373. Tugas pokok pelajaran dalam 

mengisi kemerdekaan adalah 
… 
a. wiraswasta  
b. koperasi  
c. PT  
d. BUMN   

1374. Jenis usaha perekonomian 
yang cocok bagi masyarakat 
Indoneisa adalah …  
a. wiraswasta  
b. koperasi   
c. PT  
d. BUMN  

1375. Lembaga atau organisasi 
keuangan yang usaha 
pokoknya memberikan kredit 
dan jasa tabungan adalah … 
a. pasar  
b. kios  
c. bank  
d. PT   

1376. Berikut ini jenis usaha ekonomi 
yang dikelola sendiri adalah … 
a. lembaga bank  
b. pabrik  
c. sekolah  
d. warung toko 

1377. PT Telkom, PJKA, dan DAMRI 
merupakan badan usaha yang 
dikelola oleh … 
a. swasta  
b. perorangan  
c. negara  
d. swasta asing  

1378. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi jenis usaha 
perkonomian masyarakat 
Indonesia adalah …  
a. luas wilayah  
b. keadaan alam wilayah / 

daerah  
c. suhu udara  
d. iklim suatu daerah  

1379. Pada umumnya masyarakat 
pedesaan memiliki mata 
pencaharian sebagai … 
a. buruh pabrik  
b. pegawai  
c. petani  
d. nelayan   

1380. Pedagang, karyawan, dan 
buruh pabrik merupakan jenis 
pekerjaan yang biasanya 

dilakukan oleh masyarkakat yang 
tinggal di …  
a. desa  
b. kota  
c. dataran tinggi  
d. pantai  

1381. Berikut yang mendapat sebutan 
“Bapak Pandu Dunia” adalah … 
a. Lord Baden Powel  
b. Drs.  Moh. Hatta  
c. Henry Dunant  
d. Christian Columbus   

1382. Klausa lain dari organisasi adalah … 
a. perusahaan  
b. perkumpulan  
c. permaianan  
d. perdamaian   

1383. Suatu organisasi pada daarnya 
merupakan kegiatan yang berupaya 
untuk mencapai tujuan …  
a. bersama  
b. perorangan  
c. memperoleh kejayaan 
d. memperoleh ketenaran  

1384. Tugas utama seorang siswa dalam  
organisasi sekolah … 
a. mengawasi jalannya kegiatan 

sekolah  
b. membimbing dan mendidik 

siswa lain  
c. mengatur kegiatan sekolah  
d. belajar menaati aturan sekolah   

1385. Berikut ini yang bukan organisasi 
non pemerintah adalah … 
a. RT/RW  
b. Arisan keluarga  
c. Kelurahan  
d. Departemen Dalam Negeri  

1386. Tujuan utama dari organissi sekolah 
adalah … 
a. memberikan santunan kepada 

fakir miskin  
b. mencari pendukung sebanyak-

banyaknya  
c. mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya  
d. memberikan bimbingan dan 

pendidikan bagi siswa   
1387. Adapun yang mempunyai 

kewenangan mengatur jalannya 
organisasi sekolah adalah … 
a. komite sekolah 
b. wali kelas  
c. guru kelas  
d. kepala sekolah   

1388. Berikut ini yang bukan ciri dari 
sebuah organisasi adalah … 
a. mempunyai pengurus  
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b. mempunyai tujuan  
c. mempunyai usaha  
d. mempunyai kegiatan   

1389. Murid-murid SD Suka Jaya 
mendapat tantangan berkelahi 
dari murid-murid SD lain, tetapi 
anak-anak SD Sukajaya tidak 
menanggapinya. Mereka tahu 
bahwa berkelahi itu tidak ada 
manfaatnya. Sikap dan perilaku 
mereka menunjukkan sikap 
bahwa mereka memililki …  
a. Ketegaran  
b. ketahann  
c. kesadaran  
d. kegagahan  

1390. Menjaga keamanan, ketertiban, 
dan kebersihan sekolah 
merupakan tugas dari …  
a. kepala sekolah  
b. guru BP  
c. semua warga sekoalh  
d. penjaga sekolah  

1391. Bila di kampung masih ada 
pencurian hal ini menunjukkan 
bahwa … 
a. perlu adanya sikap 

mewasdai semua orang 
asing yang masuk 
kampung  

b. semua warga diharapkan 
tidur lebih malam  

c. selalu diadakan rapat 
kampung 

d. ketahanan di kampung 
tersebut belum kuat  

1392. Agar setiap manusia 
mempunyai ketahanan mental 
yang kokoh, maka perlu belajar 
…  
a. seni bela diri seperti 

kungfu, karare, dan lain-
lain  

b. ilmu pengetahuan dan  
tehnologi agar memiliki 
wawasan yang luas  

c. aktif melakukan olahraga 
agar menjadi kuat dan 
sehat  

d. ilmu agama, budi pekerti, 
sopan santun, dan tata 
krama  

1393. Untuk meningkatkan ketahanan 
di sekolah, dapat dilakukan 
dengan cara … 
a. membuat pagar sekolah 

yangg tinggi  

b. mematuhi tata  tertib yang 
sudah ada 

c. mengunci semua pintu kelas 
setiap pelajaran dimulai  

d. selalu menuutup pintu pagar 
sekolah  

1394. Hasutan merupakan pengaruh buruk 
yang datang luar diri kita. Agar kita t 
idak mudah dihasut oleh orang  lain, 
sebaiknya kita … 
a. mempunyai pengetahuan dan 

wawasan yang luas  
b. tidak mau menganggap orang 

lain  
c. suka mecampuri urusan orang 

lain  
d. tidak percaya pada semua 

orang   
1395. Agung adalah murid kelas V. Ia 

gemar berkelahi dan  tawuran. Sikap 
Agung menunjukkan bahwa ia tidak 
memiliki …  
a. wawasan yang luas  
b. rasa percaya diri yang kuat  
c. ketahanan jiwa  
d. sikap kepahlawanan  

1396. Keadaan lingkungan masyarakat 
yang aman,  tertib, dan tenteram 
menjadi tanggun jawab … 
a. karang taruna setempat  
b. para hansip setempat karena ia 

mendapat gaji  
c. setiap orang yang memiliki 

kesadaran  
d. semua warga kampung  

1397. Gangguan sekolah dapat berasal 
dari dalam dan luar sekolah. Berikut 
ini contoh ganggunan yang erasal 
dari luar sekolah adalah … 
a. perekelahian murid-murid  antar 

sekolah  
b. perkelahian murid-murid dalam 

satu sekolah  
c. regu piket tidak mau 

melaksanakan tugasnya dengan 
baik  

d. pergi ke sekolah selalu 
terlambat   

1398. Bila kondisi sekolah aman,  tertib,  
teratur,  dan saling  hidup rukun 
antar sesama warga sekolah, maka 
… 
a. semua siswa akan gemar 

membaca buku perpustakaan  
b. bapak atau ibu guru mudah 

memberikan materi pelajaran  
c. proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik dan lancar  



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

90

d. guru dan murid akan 
merasa bangga   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1399. Mempertahankan keutuhan 

dan kerukunan bangsa dan 
negara merupakan bentuk 
pengamalan Pancasila, 
terutama sila … 

1400. Apabila orang tidak memiliki 
sikap bersih hati, maka orang 
itu akan mementingkan …  

1401. Wahyu dalam menghadapi 
suatu masalah selalu tenang,  
hal ini disebabkan Wahyu 
memiliki rasa …  

1402. Menghindari perkelahian, 
mematuhi tata tertib sekolah, 
serta menghindari perusakan 
fasilitas sekolah merupakan 
contoh perilaku yang dapat 
mencerminkan …  

1403. Tolong menolong itu 
merupakan perbuatan yang 

baik, tetapi kita tidak boleh tolong 
menolong dalam hal …  

1404. Mencuri merupakan perbuatan 
tercela karena merupakan perbuatan 
dosa dan merugikan …  

1405. Setiap warga negara Indonesia 
harus mematuhi hukum agar 
kehidupan masyarakat dapat …  

1406. Pertengkaran Anwar dan Adi di 
sekolah diselesaikan oleh  wali 
kelasnya. Setelah diketahui bahwa 
yang berbuat salah Anwar, maka si 
kap Anwar adalah …  

1407. Setiap warga negara wajib mernaati 
peraturan yang berlaku. Hal ini 
bertujuan untuk mencitakan …  

1408. Organisasi kemanusiaan yang 
banyak memberikan pertolongan 
kepada korban bencana alam 
adalah …  

 
III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
  
1409. Apa akibat yang kita peroleh 

jika melakukan perbuatan 
tercela atau melanggar 
peraturan yang berlaku ?  

1410. Bentuk / jenis bantuan apa saja 
yang dapat kita berikan kepada 
korban bencana alam ?  

1411. Manfaat apayang dapat kita peroleh 
dengan tolong menolong ?  

1412. Sebutkan unsur-unsur yang 
bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pendidikan di sekolah !  

1413. Menolong orang lain harus dilandasi 
dengan rasa ikhls, jelaskan 
makudnya !       

 

 
 
 

 

  
I. Berilah  tanda  silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1414. Tujuan dibuatnya peraturan 

atau tata tertib bagi masyarakat 
adalah … 
a. membatasi kebebasan 

warga masyarakat  
b. menuntut hak dan 

kewajiban  warga 
masyarakat  

c. melindungi hak dan 
kewajiban warga 
masyarakat  

d. meningkatkan persatuan bangsa   
1415. Supaya hidup kita tenang, maka kita 

harus mempunyai pikiran yang 
bersih yaitu … 
a. bersikap berlebihan ketika 

mendapat musibah  
b. bersikap tenang sewaktu 

melakukan kesalahan  
c. memaafkan kesalahan teman  
d. merasa tenang walalu tidak 

mengerjakan tugas   
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1416. Kita harus selalu berusaha 
untuk menghindarkan diri dari 
perbuatan tercela. Contoh 
perbuatan itu adalah … 
a. menghormati hak orang 

lain  
b. sekolah tampak bersih dan 

rapi  
c. prestasi murid-murid baik 

semua  
d. dapat belajar dengan tertib 

dan tenang   
1417. Manfaat yang dapat kita proleh 

bila kita selalu menjaga 
persatuan dan kesatuan di 
sekolah adalah … 
a. dapat belajar dengan 

gelisah  
b. sekolah tampak bersih dan 

rapi  
c. prestasi murid-murid baik 

semua  
d. dapat belajar dengan tertib 

dan tenang  
1418. Setiap hari Senin kita 

melakukan kegiatan upacara 
bendera. Pada saat itu kita 
mengheningkan cipta. Hal ini 
merupakan bukti bahwa kita … 
a. berkorban untuk negara  
b. cinta kemerdekaan  
c. menghormati jasa-jasa 

para pahlawan  
d. meneruskan cita-cita 

pahlawan   
1419. Dalam hidup bermasyarakat, 

agar tidak terjadi salah paham 
yang perlu kita hindari adalah 
…  
a. berbicara dan berbuat jujur  
b. berkata yang sopan  
c. berkata apa adanya  
d. berkata bohong  

1420. Setiap siswa melanggar tata 
tertib akan mendapat … 
a. imbalan karena 

keberaniannya  
b. sanksi sesuai dengan 

tingkat kesalahan yang 
dapat diperbuat  

c. acungan jempol dari  
teman-temannya  

d. peringatan dari sekolah   
1421. Berikut ini yang bukan 

merupakan bentuk pertolongan 
adalah ... 
a. membantu  teman yang 

kalah dalam berkelahi  

b. membantu korban bencana 
alam  

c. menegur dan membasahi teman 
yang  mencoret-coret tembok 
sekolah  

d. membantu orang tua di rumah  
1422. Kita rajin belajar dan bekerja agar …  

a. tidak malu pada bapak dan ibu 
guru  

b. tidak dimarahi oleh orang tua  
c. mengajak pergi berlibur  
d. dibiarkan saja  

1423. Bila teman kita sedang mengalami 
kesulitan mengerjakan PR, sikap kita  
sebaiknya …  
a. membantu cara menyelesaikan 

PR tersebut  
b. membantu mengerjakan PR 

secara keseluruhan  
c. mengajak pergi berlibur  
d. dibiarkan saja 

1424. Anak yang rajin akan memanfaatkan 
waktu luang untuk … 
a. bermain-main  
b. membaca buku yang 

bermanfaat  
c. mengobrol dengan teman  
d. istirahat yang cukup  

1425. Semua yang bersifat pemborosan 
dan gaya hidup mewah 
bertentangan dengan Pancasila 
terutama sila … 
a. I  
b. II  
c. III  
d. IV  

1426. Pada saat bertamasya ke kebun 
binatang, ada teman kalian yang 
membuang sampah di sembarang 
tempat. Melihat hal itu, sikap kalian 
sebaiknya … 
a. membiarkannya membuang 

sampah sembarangan  
b. memarahinya karena  telah 

membuang sampah 
sembarangan  

c. menegur supaya membuang 
sampah sembarangan  

d. mencemooh karena t elah 
membuang sampah di 
sembarangan tempat   

1427. Sebagai warga sekoalh kita wajib 
peduli kepada sesama teman. Bila 
ada teman yang malas, sikap kalian 
adalah …  
a. menyuruh untuk giat belajar  
b. menegur dan menasihati akan 

pentinganya belajar  
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c. menergur dan memaksa 
untuk rajin belajar  

d. membiarkan karena dia 
memang malas belajar  

1428. Para pejuang selalu dapat 
mengusir penjajah dengan cara 
yang ampuh yaitu …  
a. semangat para warga  
b. harta benda yang banyak  
c. persatuan dan kesatuan 

para warga  
d. keberanian yang berkorbar  

1429. Apabila ada teman yang 
melakukan kesalahan, 
sebaiknya  … 
a. membiarkan karena bukan 

urusan kita  
b. menjauhinya karena takut 

terlibat  
c. melaporkan kepada bapak 

ibu guru  
d. menegur dan 

menasihatinya  
1430. Pada suatu haru kaklian 

ditunjuk sebgai pemimpin 
upacara, sikap kalian 
sebaiknya …  
a. berusaha melaksanakan 

dengan sungguh-sungguh  
b. berusaha menolak dengan 

halus  
c. degan tegak menolak, 

takut salah  
d. melimpahkan tugas pada 

teman lain  
1431. Hendaknya kita selalu tolong-

menolong karena dengan 
tolong menolong dapat  … 
a. dapat memberatkan 

teman-temannya  
b. merugikan orang lain  
c. meringankan beban orang 

lain 
d. membebani tetangga   

1432. Panti asuhan untuk merawat 
orang-orang lanjut usia disebut 
… 
a. Panti asuhan  
b. Panti taruna  
c. Panti sosial  
d. Panti jompo   

1433. Perbuatan yang mencerminkan 
sikap berterus terang adalah …  
a. mengakui kekurangannya  
b. suka berpura-pura  
c. sering berbohong  
d. suka beralasan 

1434. Untuk meraih cita-citanya seorang 
pelajar harus rajin …  
a. bermain  
b. belajar  
c. berolah raga  
d. pandai bergaul  

1435. Salah satu ciri perbuatan yang 
dilakukan dengan ikhlas adalah …  
a. degnan menggerutu  
b. meminta balasan   
c. tanpa pamrih  
d. mengumpat  

1436. Usaha untuk menjaga kebersihan 
lingkungan dapat dilakukan dengan 
cara …  
a. bebas membuang sampah  
b. rumput dibiarkan tumbuh subur  
c. membuang sampah di selokan  
d. membuang  sampah di tempat 

sampah  
1437. Menghormati orang tua termasuk 

peraturan yang berupa … 
a. hukum  
b. sopan santun  
c. adat istiadat  
d. kebiasaan  

1438. Contoh perbuatan yang 
mencerminkan menjaga ketertiban di 
sekolah adalah …  
a. sering datang terlambat  
b. waktu istirahat  
c. suka mengganggu teman  
d. selalu mengikuti upacara 

bendera dengan sungguh-
sungguh  

1439. Karina anak yang rajin, tekun, dan 
suka bergaul. Pada waktu 
mengerjakan ualangan Karina …  
a. mengalami kesulitan  
b. mengerjakan dengan tenang  
c. menyontek pekerjaan teman  
d. selalu kelihatan gelisah  

1440. Berikut ini yang merupakan tindakan 
tata krama dalam berbicara adalah 
… 
a. Andi membentak adiknya yang 

menangis  
b. Dodi memaki-maki orang yang 

meminta-minta  
c. Andi berbicara keras-keras di 

depan orang tuanya  
d. Mila menyapa bu guru dengan 

ramah   
1441. Pada saat kalian akan belajar, 

seorang teman mengajak bermain, 
sebaiknya sikap kalian adalah … 
a. belajar dahulu baru bermain  
b. langsung menolak saja  
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c. bermain dulu baru bekerja  
d. mengikuti teman bermain   

1442. Pada saat rapat RT ada warga 
yang usul agar dilaksanakan 
pos ronda. Tindakan yang  
tepat untuk menanggapi usulan 
tersebut adalah …  
a. usul tersebut diterima dan 

dibahas  
b. usul itu harus ditolak  

c. tidak  perlu diperhatikan  
d. usul itu dibiarkan saja  

1443. … harus bertanggung jawab dalam 
setiap tutur kata dan perbuatan . 
a. pelajar  
b. orang tua  
c. guru  
d. setiap orang   

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1444. Menolong orang lain yang 

terkena musibah merupakan 
kewajiban …  

1445. Memaafkan kesalahan orang 
lain termasuk perbuatan …  

1446. Mengembangkan  perbuatan 
luhur termasuk pengamalan 
Pancasila sila …  

1447. YPAC adalah tempat untuk 
memelihara orang-orang … 

1448. Setiap orang mempunyai 
kelebihan dan kekuranganm, 
maka dalam bermasyarakat 
kita harus saling …  

1449. Jika teman kita meminta bantuan 
pada waktu ulangan, sebaiknya kita 
harus …  

1450. Bila mendapat tugas guru, seorang 
siswa harus … 

1451. Mila bercita-cita ingin menjadi 
dokter, yang harus dilakukan Mila 
adalah …  

1452. Apabila ada teman yang sakit, 
sebaiknya kita segera …   

1453. Kita harus selalu jujur kepada diri 
sendiri dan …  

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
 
1454. Apa yang kalian lakukan bila 

disuruh untuk menjadi 
pemimpin upacara ? 

1455. Apa yang kalian lakukan untuk 
menghadapi ulangan yang 
semakin dekat ?  

1456. Sebutkan ciri-ciri anak yang rajin !  
1457. Jelaskan arti dari hak dan kewajiban 

!  
1458. Apa akibatnya bila oran tidak mau 

mematuhi tata  tertib ?  
 

 
 
 

 
Peran Serta dalam Memilih Organsasi di Sekolah 
 
Kompetensi Dasar  
Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah  
 
Indikator  

� Memilih organisasi yang ada dan dilindungi di sekolah 

� Menyebutkan manfaat berpartisipasi dalam sebuah rapat 
 

 
� Memilih sebuah organisasi di sekolah aalah merupakan kebebasan siswa. 

� Kebebasan yang dimaksud tetap harus bertanggung  jawab.  

� Sebelum memilih sebuah organisasi di sekolah, kita harus memperhatikan : jenis 
organisasi, jenis kegiatannya, tan tujuan organisasi tersebut.  
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� Jenis organisasi yang biasanya ada di sekolah antara lain : Pramuka, Koperasi 
Sekolah, Paskibraka, Dokter Kecil, Karate, Pencak Silat, Paduan Suara dan 
Orkestra  

� Masuk sebuah organisasi di sekolah hendaknya yang cocok dengankeadaan 
jasmani, minat dan bakat. 

� Tujuan organisasi dibagi menjadi dua : tujuan jangka pendek dan tujuang jangka 
panjang.  

� Maju mundurnya organisasi tergantung dari kemampunan pengurus organisasi.  
Manfaat mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, antara lain :  
a. melatih bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskannya  
b. belajar untuk rela berkorban bagi orang lain dengan melakukan sesuatu 

dengan ikhlas  
c. belajar memanfaatkan orasng yang bersalah kepada kita  
d. belajar bekerja keras dengan mengutamakan hak dan kewajiban  
e. melatih keberanian tampil di depan umum  
f. belajar bekerja sama dfengan lain, misalnya membersihkan ruang kelas  
g. belajar saling terbuka dan tidak mau menang sendiri,  peduli terhaadap 

oransg lain, jujur, dan menerima pendapat orang lain 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap benar ! 
1459. Peran serta dalam organisasi 

memberikan banyak manfaat, 
keucali ...  
a. menumbuhkan rasa 

tanggung jawab  
b. belajar bekerja sama  
c. berani tampil di depan 

umum  
d. belajar menang sendiri  

1460. Kebebasan berorganisasi di 
atur dalam Pancasila dan UUD 
1945, terutama pasal ...  
a. 28 A ayat 3  
b. 28 E ayat 3 
c. 29 A ayat 3  
d. 29 E ayat 3   

1461. Dalam memilih sebuah 
organisasi perlu 
memperhatikan beberapa hal 
seperti ...  
a. nama organisasi, jenis 

kegiatan, tujuan organisasi  
b. jenis organisasi, modal 

yang dimiliki, tujuan 
organisasi  

c. nama organisasi, tujuan 
organisasi, jumlah 
anggotanya  

d. tujuan organisasi, 
besarnya modal, 
banyaknya anggota  

1462. Tujuan orang masuk menjadi 
anggota sebuah organisasi 
tentu saja ...  

a. sama  
b. menyimpang   
c. berbeda-beda  
d. untuk mencari keuntungan  

1463. Pilihlah sebuah organisasi yang 
sesuai dengan ...  
a. pilihan guru  
b. minat dan bakatmu  
c. pilihan teman yang kaya  
d. yang disukai teman  

1464. Janglah kamu mausk dalam 
organsisasi yang  ...  
a. tidak kamu sukai  
b. kamu sukai  
c. beranggata banyak  
d. baru berdiri  

1465. Dengan masuk sebuah organisasi di 
sekolah kamu akan ...  
a. menjadi sibuk dan melelahkan  
b. menjadi kaya  
c. banyak memperoleh 

pengalaman yang bergaharga  
d. anak yang terpandai di kelasmu  

1466. Berikut adalah salah satu hak dari 
anggota koperasi sekolah adalah ... 
a. membayar iuran setiap bulan  
b. melaksanakan oiket menunggu 

koperasi saat gilirannya  
c. mematuhi tata tertib yang ada  
d. menyampaikan uisul dalam 

rapat   
1467. Kita harus selalu bertanggung jawab 

terhadap ...  
a. apa yang kita inginkan  
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b. kemauan kita  
c. tugas yang diberikan 

kepada kita  
d. tugas teman lain  

1468. Usaha kesehawtan sekolah 
bertujuan untuk ... 

a. memberikan pertolognan 
pertama pada teman yang sakit  

b. memberikan pengobatan 
kepada teman yang sakit  

c. menggantikan Puskesmas di 
sekolah  

d. menerima orang yang sakit   
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1469. Koperasi harus dibuka tepat 

waktu, kalau tidak, tidak ada 
yang ...  

1470. Kegiatan pramuka itu seperti 
halnya para ...  

1471. Dalam organisasi kita harus 
mau bekeraja kerang dengan 
mengutamakan hak dan 
kewajiban seta perlakuan ... 

1472. Kita berhak memilih organisasi 
sesuai dengan kemauan, 
minat, dan dorongan hati ...  

1473. Kebebasasn untuk memilih 
salsh sastu organisasi 
dilindungi oleh ...  

1474. Setiap organisasi pasti mempunyai 
tujuan yang hendak ...  

1475. Maju mundurnya sebuah organisasi 
tidak terlepas dari kemampuan ..  

1476. Tidak adal orang lain yang melarang 
kita untuk menjadi anggota salah 
satu organisasi di sekolah maupun 
di ...  

1477. Kalau kamu telah masuk ke salah 
satu organisasi, harus betul-betul ...  

1478. Salah atu manfaat kita berpartisipasi 
dalam organisasi di sekolah adalah 
melatih keberanian tampil di ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
1479. Bagaimana cara bekerja sama 

untuk berpartisipasi dalam 
sebuah organisasi ?  

1480. Untuk apakah organisasi 
dibentuk ?  

1481. Sebutkan syarat-syarat umum 
untuk menjadi anggota sebuah 
organisasi !  

1482. Mengapa kita tidak boleh 
memaksanakan seseorang untuk 
masuk ke sebuah organisasi tertntu 
?  

1483. Apa artinya kebebasan pribadi harus 
menjadi kebebasan yang 
bertanggung jawab ?            

 
 

 
 

 

Keputusan Bersama 
  
Indikator  

1. Memberi contoh bentuk keputusan bersama  
2. Mengetahui cara memutuskan sebuah masalah  

 

Rangkuman Materi  
� Keputusan bersama adalah hasil kesepakatan suatu pembicaraan 
� Contoh-contoh keputusan bersama adalah : 

• Keputusan secara voting adalah keputusan yang diambil melalui suara 
terbanyak 

• Keputusan yang dilakukan secara aklamasi 
� Semua peserta musyawarah harus mau melaksanakan hasil keputusan dengan 

rasa tanggung jawab  
� Keputusan bersama bertujuan untuk kepentingan bersama pula 
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� Manfaat keputusan bersama adalah : 

• Menyatukan pendapat yang berbada 

• Keputusan menjadi tanggung jawab bersama 
� Sulit melaksanakan keputuasan tanpa melalui musyawarah 
� Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam musyawarah :  

�     Memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan 
� Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat  
� Tidak memaksakan kehendaka kepada orang lain 
� Menerima dengan lapang dada setiap kritik, usul dan saran  
� Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau 

golongan  
� Musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan  
� Menerima dan melaksankan keputusan musyawarah dengan ikhlasdan penuh 

tanggung jawab  
� Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkah secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa    
� Tata cara dan persyaratan musyawarah, antara lain :  

� Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai 
� Musyawarah dimulai jka peserta musyawarah telah mencapai kuorum.    

Kuorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada 
saat musyawarah. Misalnya rapat dianggap sah jika dihadiri lebihdari sepero 
jumlah undangan yang hadir dalam rapat tersebut.  

� Ada susunan kepanitiaan yang minimal te4rdiri dari ketua, notulen dan peserta 
musyawarah.  

� Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat dan harus 
menghargai pendapat orang lain.  

� Pendapat yang disampaikan harus dapat menerima akal, tidak untuk 
kepentingan pribadi atau golongan, tidak menmbulkan perpecahan, sesuai 
norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain   

� Tata cara mengambil keputusan dalam musyawarah, antara lain : 
☺☺☺☺ Dalam musyawarah tentu ada saran, usul, dan pendpat dari peserta rapat 

yang kemudian ditampung dan dimusyawarahkan dalam rapat dan selanjutnya 
diambil satu keputusan terbaik. Mjika disetujui oleh semua pihak maka 
keputusan hasil musyawarah telah mencapai mufakat. 

☺☺☺☺ Jika musyarah mufakat tidak dapat dicapai, maka untuk mengambil keputusan 
bersama harus dilakukan dengan cara voting.  

☺☺☺☺ Voting merupakan pengambilan keputusan berdaarkan suara terbanyak. Hasil 
keputusan bersma baik yang diambil secara mufakat maupun voting tidak 
boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dapat 
dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

� Perbuatan dan sikap yang tidak sesuai dengan musyawarah untuk mufakat, antara 
lain :  
���� Sikap egois, yaitu sikap yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi, 

merasa lebih pintar dan lebih tinggi dibanding orang lain. 
���� Sifat suka memaksakan kehendak kedapa orang lain.  
���� Sikap atau perbuatan yang tidak dan kurang bertanggung jawab terhadap 

keputusan yang sudah dicapai.  
���� Melakukan musyawarah dengan emosi, tidak dengan kepala dingin dan akal 

sehat. 
���� Tidak menghargai dan menghormati pendapat orang lain atau pihak lain.    

 

 
 I.  Berilah  tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar !   
1484. Untuk mengambil keputusan 

diadakan musyawarah. Peserta 
yang mengajukan usul harus 

mengacungkan jari sebagai 
pertanda …  
a. Minta izin 
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b. Sudah jelas 
c. Tidak setuju 
d. Sudah lelah 

1485. Saran dan pendapat harus 
disampaikan dengan …  
a. Suara kers 
b. Suara lemah lembut 
c. Jelas dan sopan 
d. Panjang lebar 

1486.  Tanda peserta musyawarah 
yang sopan, baru berbicara 
pada saat … 
a. Mengacungkan jari 
b. Peserta lain 
c. Pimpinan musyawarah 

selesai berbicara 
d. Diberi kesempatan bicara 

1487. Yang berhak menentukan 
keputusan dalam keluarga 
adalah … 
a. Ayah dan ibu 
b. Semua anak 
c. Kakak 
d. Semua anggota keluarga 

1488. Hasil keputusan menjadi 
tanggung jawab .. 
a. Ketua musyawarah 
b. Bersama-sama 
c. Peserta yang menyetujui 
d. Bapak dan ibu nguru 

1489. Pemilihan ketua kelas 
dilakukan oleh … 

a. Kepala sekolah dan guru 
b. Semua warga kelas 
c. Warga kelas mau saja 
d. Bebas untuk semua kelas 

1490. Sebelum menggunakan uang 
tabunganya, ibu .. dengan ayah 
terlebih dahulu. 
a. berunding  
b. Bertengkar 
c. Berusaha 
d. berdua 

1491. Gambar disamping adalah peserta 
musyawarah yang … 
a. Akan marah 
b. Menghentikan musyawarah 
c. Minta izin berbicara 
d. Menyatakan tidak setuju 

1492. Berikut ini yang bukan merupakan 
keputusan bersama-teman-teman 
sekelas adalah … 
a. Memperbaikai saluran air 
b. Menentukan tempat belajar 
c. Kerja bakti membersihkan 

rumah 
d. Mendirikan rumah tetangga 

yang reot 
1493. Untuk mencapai nufakat harus 

diadakan … 
a. Demonstrasi 
b. Perang mulut 
c. kedamaian 
d. musyawarah 

 
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawban yang tepat ! 
1494. Musayawarah untuk keputusan 

bersama agar tidak ada pihak 
yang .. 

1495. Hasil keputusan untuk 
kepentingan … 

1496. Para menteri dipilih dan 
diangkat oleh presiden, maka 
menteri bertanggung jawab 
kepada … 

1497. Yang memilih ketua RT adalah 
… 

1498. Di dalam musyawarah kita tidak 
boleh memaksakan … 

1499. Pemimpin musyawarah dalam 
keluarga adalah … 

1500. Dalam musyawarah pendapat yang 
berbeda harus kita … 

1501.  Untuk memutuskan kepentingan 
bersama, harus dilakukan … 

1502. Dalam musywarah hindarilah sikap 
mementingkan … 

1503. Teman-temanku sekelas sepakat 
untuk ikut … korbam bencana alam.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1504. Sesuai dengan sila 

keberapakah musyawarah, dan 
bagaimana bunyinya ? 

1505. Siapakah yang berhak memilih 
pengurus koperasi ? 

1506. Apa yang kamu lakukan jika 
usulmu tidak disetujui dalam 
musyawarah ? 

1507. Warga kampungku memutuskan 
untuk pengadaan poskamling di 
ujung gang. Apa tujuan diadakannya 
poskamling ? 

1508. Apa akibnya jika keputusan tidak 
melalui musyawarah ?
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang kamu anggap paling benar !  
1509. Ketika kita dihadapkan pda 

banyak pilihan, kita aharus 
menjatuhkan keputusan 
terhdap ..  
a. salah satu pilihan yang 

paling tepat  
b. dua pilihan di antaranya  
c. beberapa pilihan semua 

pilihan  
d. semua pilihan  

1510. Untuk mengambil keputusan 
diadkaan musyawarah. Peserta 
yang mengajukan usul harus 
mengacungkan jari sebagai 
pertanda ... 
a. sudah jelas  
b. minta izin  
c. tidak setujua  
d. sudah lelah  

1511. Keputusan adalah pilihan 
terakhir yang dambil dari 
berbagai pilihan yang 
ditawarekan kepada kita unutk 
...  
a. dimengerti  
b. disepakati  
c. disimpulkan  
d. dilaksanakan  

1512. Saran dan pendapat harus 
disampaikan dengan ...  
a. suara keras  
b. suara lembut  
c. jelas dan sopan  
d. panjang lebar  

1513. Keputusan bersama diambil 
jika kita sulit menemukan ... 

a. kebijaksanaan  
b. pendapat  
c. masalahnya  
d. kata mufakat  

1514. Tanda peserta musyawarah yang 
sopan, batu berbicara pada saat ... 
a. mengacungkan jari  
b. peserta lain ramai  
c. pimpinan musyawarah selesai 

berbicara  
d. diberi kesempatan bicara  

1515. Akibat keputusan salah yang kita 
ambil adalah merugikan ...  
a. orang tua  
b. diri sendiri dan orang lain  
c. teman  
d. guru  

1516. Yang berhak menentukan keputusan 
dalam keluarga adalah ...  
a. yah dan ibu  
b. semua anak  
c. kakak  
d. semua anggota keluarga  

1517. Jika berada dalam kemacetan lalu 
lintas, sikapmu ...  
a. marah kepada polisi  
b. mempercepat kendaraan  
c. ikut antre seperti yang lain  
d. turut membantu polisi  

1518. Hasil keputusan menjadi tanggung 
jawab ...  
a. ketua musyawarah  
b. bersama-sama  
c. bapak dan ibu  
d. peserta yang menyetujui guru  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1519. Setiap orang dapat 

menyampaikan paendapat asal 
tidak ...  

1520. Musyawarah untuk keputusan 
bersama agar tidak ada pihak 
yang ... 

1521. Kita wajib ... pendapat orang 
lain.  

1522. Hasil keputusan untuk 
kepentingan ....  

1523. Keputusan yang ada di rumah 
sebaiknya diputuskan oleh ...  

1524. Para menteri dipilih dan diangkat 
oleh Presiden, maka menteri 
bertanggung jawab kepada ... 

1525. Musyawarah bisa terjadi kalau 
semua orang ...  

1526. Yang memilih ketua RT adalah ...  
1527. Sikap sikap terhadap keputuan 

bersama adalah ...  
1528. Di dalam musyawarah kita tidak 

boleh melaksanakan ...  
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III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas ! 
1529. Sesuai dengan sila 

keberapakah musyawarah, dan 
bagaimanakah bunyinya ?  

1530. Siapakah yang berhak memilih 
Pengurus Koperasi ?  

1531. Apa yang kamu lakukan jika usulmu 
tidak disetujui dalam musyawarah ?  

1532. Apa tujuan diadakannya Poskamling 
?  

1533. Apa akibatnya jika keputusan 
diambil tidak melalui musyawarah ?  

 

1534. Siapakah yang memilih bupati 
dan wakilnya ? 

1535. Berapa masa jabatan Presiden 
dan wakil presiden sekarang ?  

1536. Singkatan dari apakah Kepres ?  
1537. Apakah yang dimaksud Demokrasi ?  
1538. Mengapa masalah yang ada harus 

kita musyawarahkan ?     

I.  Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c atau di depan jawaban yang 
paling benar !  

1539. Membicarakan bersama suatu 
masalah dengan maksud untuk 
mencapai kata mufakat disebut 
… 
a. musyawarah  
b. berbincang-bincang  
c. berdialog  
d. debat   

1540. Musyawarah untuk mufakat 
merupakan wujud pengamalan 
Pancasila khususnya sila … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1541. Pengambilan keputusan 
dengan menghitung suara 
terbanyak adalah hasil dari …  
a. musyawarah  
b. mufakat  
c. pungutan suara  
d. perebutan suara  

1542. Musyawarah adalah 
membahaa secara bersama-
sama suatu masalah untuk 
mencapai …  
a. kesejahteraan  
b. keputusan  
c. kebersamaan   
d. kepandaian  

1543. Hasil keputusan bersama harus 
…  
a. diterima dan diabaikan  
b. dihargai dan diumumkan  

c. dihargai dan diabaikan  
d. diterima dan dilaksanakan  

1544. Semua hasil yang merupakan 
keputusan bersama harus kita 
laksanakan dengan rasa ikhlas dan 
penuh … 
a. keterpaksaan  
b. kebencian  
c. tanggung jawab  
d. basa basi   

1545. Apa dalam kehidupan pada suatu 
keluarga memiliki sikap   terbuka 
antara satu dengan yang lainnya, 
maka akan  tercipta suasana …  
a. kedamaian dan ketentraman  
b. permusuhan  
c. pertengkaran  
d. kegaduhan  

1546. Setiap peserta musyawarah atau 
rapat mempunyai hak untuk …  
a. menolak hasil keputusan  
b. menyampaikan pendapat / usul  
c. menghentikan rapat  
d. membubarkan acara  

1547. Berikut yan tidak termasuk hal yang 
harus diperhatikan saat mengambil 
keputusan adalah … 
a. hasil keputusan bersama harus 

bermanfaat  
b. hasil keputusan bersama harus 

sesuai dan menghormati hak 
asasi manusia  

c. hsil keputusan bersama harus 
berdasarkan pada asas keadilan  
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d. hasil keputusan sesuai 
dengan kepentingan 
perorangan atau golongan 
tertentu saja  

1548. Setiap ada masukan atau 
usulan dari peserta 
musyawarah hendaknya … 
a. diterima, ditampung,  dan 

dipertimbangkan  
b. diterima begitu saja tanpa 

pertimbangan  
c. diabaikan karena akan 

merugikan usulan yang lain  
d. ditolak karena akan 

merugikan usulan yang lain   
1549. Keluarga Pak Ridwan akan 

berwisata  untuk 
menghilangkan kejenuhan 
akibat pekerjaan yang bergitu 
banyak. Untuk menentukan 
obyek wisata sebaiknya 
diselesaikan dengan  jalan … 
a. menurut kemauan ayah 
b. mengikuti usul ibu  
c. menurut kehendak anak-

anak  
d. musyawarah keluarga   

1550. Bila pendapatnya tidak 
diterima, maka sikap peserta 
musyawarah sebaiknya … 
a. marah dan meninggalkan 

ruangan rapat  
b. memaksakan kehendak 

agar susulnya diterima  
c. tidak mau melanjutkan 

rapat  
d. menahan dliri dan berusaha 

mencara pendapat lain 
yang bisa diterima  

1551. Apabila dalam mengikuti 
musyawarah, dan ingin 
mengemukakan pendapat atau 
usul sebaiknya dengan cara … 
a. Mengacungkan jari, dan 

berkata yang jelas dan 
sopan  

b. Berteriak keras sambil 
membanting kursi  

c. Saling berebut dan tidak 
mau mengalah  

d. Suara pelan agar tidak 
diketahui orang lain  

1552. Orang lain yang sedang 
mengemukakan pendapat 
harus kita dengarkan dan … 
a. Dibiarkan begitu saja  
b. Dipertimbangkan  
c. Dipermasalahkan  

d. Diperhitungkan  
1553. Dalam memilih ketua kelas adalah 

anak yang … 
a. paling besar sehingga dapat 

menang dalam lomba 
b. kaya sehingga mau mentraktir 

teman-temannya  
c. pandai, sopan, dan bertanggung 

jawab  
d. tampan atau capak  

1554. Bila dengan musyawarah mufakat 
tidak dapat tercapai, untuk 
menyelesaikan suautn masalah 
dapat dengan cara  … 
a. voting (pemungutan suara) 
b. solving  
c. undian  
d. skala prioritas  

1555. Darman ditunjuk oleh pak guru untuk 
memimpin suaut musyawarah kelas, 
sikap yang harus ditunjukkan oleh 
Darman adalah … 
a. pilih kasih  terhadap usulan dari 

teman-temannya  
b. mau menang sendiri karena ia 

ditunjuk oleh gurunya  
c. arif dan bijaksana  
d. mengutamakan kelompok 

belajarnya   
1556. Berikut ini merupakan kegiatan yang  

tidak boleh dikerjakan dengan jalan 
musyawarah adalah … 
a. memilih ketua kelas V 
b. mengerjakan ulangan umum / 

testing  
c. menentukan obyek wisata  
d. memilih ketusa atau pengurus 

OSIS  
1557. Perbedaan pendapat dalam suaut 

musyawarah merupakan hal yang 
tidak …  
a. dihindari  
b. tidak lazim  
c. biasa / lumrah  
d. janggal  

1558. Berikut ini perilaku atau sikap yang 
sebaiknya tidak dilakukan ketika kita 
mengikuti musyawarah adalah … 
a. sportif  
b. menghargai pendapat orang lain  
c. mengembangkan semangat 

kebersamaan  
d. mempengaruhi   

1559. Negara Indonesia adalah negara 
yang menganut demokrasi … 
a. Pancasila  
b. Liberal  
c. Terpimpin  
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d. Konstitusional  
1560. Sila “Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan 
perwakilan” dilambangkan 
dengan …  
a. bintang  
b. pohon beringin  
c. kepala banteng  
d. padi dan kapas 

1561. Mengakui kesalahan sendiri, 
mengakui kemenangan orang 
lain, bersikap jujur, dan tidak 
llicik dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan,  berarti 
kita memiliki sikap … 
a. mengalah  
b. sportif  
c. kooperatif  

d. kasihan   
1562. Memotong pembicaraan pada saat 

orang lian mengemukakan pendapat 
dalam suatu musyawarah 
merupakan sikap yang …  
a. terpuji  
b. dilarang  
c. tidak terpuji  
d. sombong  

1563. Di kampung Udin akan dilakukan 
perbaikan jalan. Sebelum 
pelaksanaan perbaikan jalan 
alangkah baiknya diadakan … dari 
seluruh warga kampung.  
a. musyawarah  
b. diskusi  
c. dialog  
d. seminar  

 
II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
1564. Musyawarah merupakan 

langkah yang bertujuan untuk 
mempertemuakan pendapat-
pendapat yang …  

1565. Perwujudan pelaksanaan demokrasi 
Pancasila adalah pemilihan umum. 
Di negara Indonesia pemilu 
dilaksanakan setiap … tahun sekali.     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
I. Berilah  tanda  silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1566. Peranan sekolah sebagai 

lembaga pendidikan adalah 
mengembangkan potensi 
manusiawi yang dimiliki anak-
anak agar mampu …  
a. Mencari nafkah sendiri 
b. Mencukupi kebutuhan 

sekolahnya sendiri 
c. Menjalankan tugas-tugas 

kehidupan sebagai 
menusia 

d. Bersaing dalam 
kehidupannya 

1567. Tujuan yang dicapai anak 
harus mengandung nilai-nilai 
yang serasi dengan  … 
a. Kebudayaan di lingkungan 

masyarakat 
b. Kemampuan anak 

c. Kepribadian anak itu sendiri 
d. Budaya daerah yang telah maju 

1568. Berikut ini yang bukan merupakan 
peranan dan fungsi sekolah adalah .. 
a. Memperbaikai mutu atau 

kualitas kehidupan manusia 
b. Mampu memecahkan masalah-

masalah kehidupan dijamannya 
masing-masing 

c. Anak tidak boleh diperlakukan 
sebagai pokok kegiatan di 
sekolah 

d. Pengaruh antar masyarakat sulit 
diserap oelh orang-orang yang 
terdidik 

1569. Pendidikan sebagai usaha 
membentuk anak-anak mencapai … 
masing-masing. 
a. Tua 
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b. Kepandaian 
c. Keberuntungan 
d. kedewasaan 

1570. Penjenjangan sekolah 
dipisahkan menurut … 
a. Umur 
b. Besarnya anak 
c. Keberanian anak 
d. Kemampuan orang tua 

1571. Madrasah Tsanawiyah adalah 
jenjang pendidikan setingkat 
dengan … 
a. TK 
b. SD 
c. SMP 
d. SMA 

1572. Negara Indonesia telah 
mencanangkan wajib belajar … 
a. 6 tahun 
b. 9 tahun 
c. 12 tahun 
d. Seumur hidup 

1573. Pendidikan di SD biasanya 
ditempuh selama … 
a. 4 tahun 
b. 6 tahun 
c. 7 tahn 
d. 8 tahun 

1574. Berikut ini yang bukan 
termasuk sekolah umum 
adalah … 
a. SD 
b. SMP 
c. SMU 
d. SMK 

1575. MI,MTsN, MAN adalah sekolah 
yang bersifat … 
a. Keagamaan 
b. Kemanusiaan 
c. Kewiraswastaan 
d. kejujuran 

1576. Sekolah khusus untuk anak-
anak yang menderita kelainan 
disebut … 
a. Sekolah cacad 
b. Sekolah kelainan 
c. Sekolah luar biasa 
d. Sekolah lemah pikiran 

1577. Seragam untuk anak-anak 
SMA adalah … 
a. Putih marah hati 
b. Putih abu-abu 
c. Putih biru 
d. Putih-putih 

1578. UNS adalah nama perguruan 
tinggi di kota … 
a. Jakarta 
b. Surabaya 

c. Yogyakarta 
d. Surakarta  

1579. Sekolah negeri adalah sekolah dan 
perguruan tinggi yang di 
selenggarakan oleh … 
a. Pemerintah 
b. Swasta 
c. Perusahaan 
d. perseorangan 

1580. Yang bertanggung jawab terhadap 
anak di rumah adalah…. 
a. Guru 
b. Nenek 
c. Orang tua 
d. Tetangga dekat 

1581. Yang dimaksud masyarakat adalah 
.. 
a. Tokoh-tokoh masyarakat 
b. Lingkungan setempat 
c. Kebayan dan ketua RT 
d. Tetangga yang baik-baik 

1582. Pemerintah ikut bertanggung jawab 
terhadap pendidikan. Pemerintah 
yang dimaksud antara lain adalah … 
a. Guru 
b. Kepala keluarga 
c. Kepala suku 
d. pengusaha 

1583. Bila anak-anak lapar dan tidak 
membawa bekal dari rumah, 
biasanya membeli diwarung sekolah 
saat … 
a. Pelajaran 
b. Guru meninggalkan kelas 
c. Istirahat 
d. Terasa lapar sekali 

1584. Latihan pramuka biasanya 
dilaksanakan dalam kegiatan … 
a. Jam pelajaran 
b. Ekstrakulikuler 
c. Menjelang perkemahan 
d. Menjelang HUT pramuka 

1585. Kegiatan kepramukaan sebagai alat 
kelengkapan sekolah yang dilakukan 
secara berencana dn terarah agar 
tidak menjadi kegiatan … 
a. Yang membosankan 
b. Yang tidak membosankan 
c. Yang teratur 
d. musiman 

1586. Kepala sekolah hubungannya 
dengan kepramukaan disebut juga 
sebagai … 
a. Kwarcab 
b. Kwaran 
c. Kabigus 
d. Ka Mabiran 
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1587. Berikut ini bukan merupakan 
harapan orang tua terhadap 
para pemuda adalah … 
a. Handal  
b. Tangguh 
c. Takwa 
d. Penakut  

1588. Peserta musyawarah yang 
pendapatnya diterima tidak 
boleh  … 
a. Sombong 
b. Menghargai 
c. Usul lagi 
d. menghormati 

1589. Musyawarah adalah salah satu 
cara untuk …. 
a. Mengumpulkan warga 
b. Mengambil keputusan 
c. Mencari pendapat 
d. Mengajukan usul 

1590. Jika pendapat kita ditolk dalam 
musyawarah, setiap kita … 
a. Tidak boleh marah 
b. Harus marah 
c. Tidak jadi ikut musyawarah 
d. Menolak hasil keputusan  

1591. Ketika bermusyawarah, tidak 
boleh memaksakan … 
a. Keputusan 
b. Hasil 
c. Waktu 
d. kehendak 

1592. Dalam meyampaikan pendapat 
tidak boleh … 
a. Seenaknya 
b. Menyinggung persaaan 

peserta lain 
c. Ada ucapan maaf 
d. sopan dn jelas 

1593. Sebuah keputusan berlaku … 
a. Muali dikerjakan 
b. Setelah ada perintah dari 

yang membuat keputusan 
c. Sejak tanggal ditetapkan 
d. Setelah segala sesuatunya 

dipersiapkan 

1594. Berikut yang bukan merupakan 
kegaiatn para pemuda adalah … 
a. Latihan sepak bola 
b. Mendirikan grup drumband 
c. Minum-minuman keras 
d. Membuat gapura hias saat 

menyongsong HUT 
kemerdekaan 

1595. Bapak pandu dunia ialah … 
a. Lord Baden Powel 
b. Henry Dunand 
c. Thomas Edison 
d. Thomas Americo 

1596. Termasuk janji pramuka adalah … 
a. Ekaprasetya Pancakarsa 
b. Tri satya dan dasa dharma 
c. Eka paksi 
d. Bersatu kita teguh, bercerai kita 

runtuh 
1597. Pemuda adalah … 

a. Tujuan bangsa 
b. Bagian dari penduduk 
c. Manusia biasa 
d. Harapan bangsa 

1598. Lurah desa membuat peraturan 
desa dengan persetujun … 
a. Camat 
b. Bupati 
c. Badan Perwakilan Desa (BPD) 
d. LP2MD 

1599. Dalam kegiatan lomba, juri pernah 
mengeluarkan ketentuan keputusan 
… 
a. Panitia tidak bisa diganggu 

gugat 
b. Panitia bisa digugat 
c. Panitia untuk selama-lamanya 
d. Panitia jangan di ubah 

1600. Hasil keputusan musyawarah harus 
dilaksanakan oleh … 
a. Ketua kelas dan pengurus 
b. Murid-murid yang setuju 
c. Semua peserta musyawarah 
d. Teman-teman katua saja 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1601. Musyawarah merupakan 

pengamalan Pancasila 
terutama sila … 

1602. Sikap mementingka diri sendiri 
merupakan perbuatan yang 
kurang … 

1603. Hakim dalam memberikan 
putusan harus sesuai dengan 
… 

1604. Pendidikan nasional 
berdasarkan Pancasila dan 

bertujuan untuk mencerdaskan, 
mempertinggi budi pekerti, 
memperkuat kepribadian dan 
mempertebal semangat kebangsaan 
agar dapat menumbuhkan manusia-
manusia pembangunan yang dapat 
membangun dirinya sendiri serta 
bersama-sama bertanggung jawab 
atas … 
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1605. Suatu organisasi dan 
pengorganisasian adalah alat 
untuk mencapai … 

1606. IPTEK dan IMTAK perlu 
ditanamkan kepada anak didik. 
Imtak dan iptek singkatan dari 
… 

1607.  Yang memegang kunci 
ruangan bertugas 
membersihkan ruang guru dan 
kantor termasuk ruang kepala 
sekoalh adalah seorang … 

1608. Sekolah dan kelas diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhn 
masyarakat dalam mendidik .. 

1609.   Yang ditunjuk menjadi pemimpin 
pengelolaan kelas adalah seorang 
… 

1610. Kondisi yang berpengaruh terhadap 
situasi mengajar dan belajar serta 
perkembangan dan pertumbuhan 
baik fisik maupun jiwa, maka perlu 
dibentuk badan yang disebut … 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1611. Sebutkan kepengurusan yang 

ada pada sebuah koperasi 
sekolah ! 

1612. Sebutkan 5 alat kelengkapan 
sekolah yang kamu ketahui ! 

1613. Sebutkan 3 jenis sekolah ! 

1614. Dengan cara apa sebaiknya ketua 
kelas dipilih ? 

1615. Mengaoa keputusan sebaiknya 
melalui musyawarah ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
I. Berilah  tanda  silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1616. Yang duduk di Sekolah 

Menengah Pertama antara 
umur …  
a. 7 – 12 tahun  
b. 13 – 15 tahun  
c. 10 – 12 tahun  
d. 16 – 18 tahun  

1617. Anak-anak lemah pikiran, tuna 
rungu, tuna wicara, anak-anak 
nakal sekolah di … 
a. kota  
b. desa  
c. sekolah favorit  
d. Sekolah Luar Biasa  

1618. Sekolah negeri yakni seolah 
dan Perguruan Tinggi yang 
diselenggarakan oleh … 
a. pemerintah  
b. daerah  
c. yayasan  
d. perseorangan  

1619. Salah satu tugas-tugas dari sekolah 
dalai membantu anak-anak 
mempelajari cara menyelesaikan 
masalah, baik masalah …  
a. keluarga  
b. pribadei maupun masalah 

masyarakat  
c. masyarakat  
d. tetangga  

1620. Pemimpin sebuah sekolah adalah …  
a. Kepala Sekolah  
b. Guru  
c. Kepala Tata Usaha  
d. Pemilik Yayasan  

1621. Pemilihan ketua kelas dilakukan oleh 
…  
a. kepala sekolah dan guru  
b. semua warga kelas  
c. warga kelas mau saja  
d. bebas untuk semua kelas  
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1622. Sebelum menggunakan uang 
tabungannya, Ibu … dengan 
ayah terlebih dahulu.  
a. berunding  
b. bertengkar  
c. berusaha  
d. berdua  

1623. Gambar di bawah ini adalah 
peserta musyawarah yang … 
a. Akan marah  
b. menghentikan 

musyawarah  
c. minta izin berbicara  
d. menyatakan tidak setuju  

1624. Berikut ini yang bukan 
merupakan keputusan bersama 
teman-teman sekelas adalah 
…  
a. memperbaiki saluran air  
b. menentukan tempat belajar  
c. kerja bakti membersihkan 

rumah  
d. mendirikan rumah tetangga 

yang reot  
1625. Untuk mencapai mufakat harus 

diadakan ...  
a. demonstrasi  
b. perang mulut  
c. kedamaian  
d. musyawarah  

1626. Lurah desa membuat 
Peraturan Desa dengan 
persetujuan...  
a. Camat  
b. Bupati  
c. Badan Perwakilan Desa 

(BPD)  
d. LP2MD  

1627. Peranan sekolah sebagai 
lembaga manusiawi yang 
dimiliki anak-anak agar mampu 
...  
a. mencari nafkah sendiri  
b. mencukupi kebutuhan 

sekolahnya sendiri  
c. menjalankan tugas-tugas 

kehidupan sebagai 
manusia  

d. bersaing dalam 
kehidupannya  

1628. Hasil keputusan musyawarah 
hatus dilaksanakan oleh ...  
a. ketua kelas dan pengurus  
b. murid-murid yang setuju  
c. semua peserta 

musyawarah  

1629. Tujuan yang dicapai anak harus 
mengandung nilai-nilai yang serasi 
dengan ... 
a. kebudayaan di lingkungan 

masyarakat  
b. kemampua anak  
c. kepribadian anak itu sendiri  
d. budaya daerah yang telah maju  

1630. Pemuda adalah ...  
a. tujuan bangsa  
b. cita-cita bangsa  
c. manusia biasa  
d. harapan bangsa  

1631. Berikut ini yang bukan merupakan 
peranan dan fungsi sekolah adalah 
...  
a. memperbaiki mutu atau kualitas 

kehidupan manusia  
b. mampu memecahkan masalah-

masalah kehidupan di jamannya 
masing-masing   

c. anak tidak boleh diperlakukan 
sebagai pokok kegiatan di 
sekolah  

d. pengaruh antar masyarakat sulit 
diserap oleh orang-orang yang 
terdidik  

1632. Berikut ini bukan merupakan 
harapan orang tua terhadap pada 
pemuda adalah ... 
a. handal  
b. tangguh  
c. taqwa  
d. penakut  

1633. Pendidikan sebagai usaha 
membantu anak-anak mencapai ... 
masing-masing.  
a. tua  
b. kepandaian  
c. keberuntugan  
d. kedewasaan  

1634. Jika pendapat kita ditolak dalam 
musyawarah, sikap kita ... 
a. tidak boleh marah  
b. harus marah  
c. tidak jadi ikut marah  
d. menolak hasil keputusan 

1635. Penjenjangan sekolah dipisahkan 
menurut ...  
a. umur  
b. besarnya anak  
c. keberanian anak  
d. kemampuan orang tua  

1636. Kepala Sekolah hubugnannya 
dengan kepramukaan disebut juga 
sebagai ...  
a. Kwarcab  
b. Kwaran  
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c. Kamabigus  
d. Ka Mabiran  

1637. Madrasah Tsanawiyah adalah 
jenjang pendidikan setingkat 
dengan ...  
a. TK  
b. SD  
c. SMP  
d. SMA  

1638. Negara Indonesia telah 
mencanangkan wajib belajar ...  
a. 6 tahun  
b. 9 tahun  
c. 12 tahun  
d. Seumur hidup  

1639. Dalam kegiatan lomba, juri 
pernah mengeluarkan 
ketentuan keputusan ...  
a. panitia tidak bisa diganggu 

gugat  
b. panitia bisa digugat  
c. panita untuk selama-

lamanya  
d. panitia jagnan diubah  

1640. Pendidikan di SD biasanya 
ditempuh selama ... tahun.  
a. 4 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

1641. Latihan Pramuka biasanya 
dilaksanakan dalam kegiatan ....  
a. jam pelajaran  
b. ekstrakurikuler  
c. menjelang perkemahan  
d. menjelang HUT pramuka  

1642. Peserta musyawarah yang 
pendapatnya diterima adalah ...  
a. sombong  
b. menghargai  
c. usul lagi  
d. menghormati  

1643. Berikut ini yang bukan termasuk 
sekolah umum adalah ...  
a. SD  
b. SMP  
c. SMU  
d. SMK  

1644. Bila anak-anak lapar dan tidak 
membawa bekal dari rumah, bisa 
membeli di warung sekolah saat ...  
a. pelajaran  
b. guru meninggalkan kelas  
c. istirahat  
d. terasa lapar sekali  

1645. MI, MTsN, dan MAN adalah sekolah 
yang bersifat ...  
a. keagamaan  
b. kemanusiaan  
c. kewiraswastaan  
d. kejuruan  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
1646. Rumah dan sekolah 

merupakan dua jalano yang 
mempunyai satu tujuan dalam 
pendidikan seorang ...  

1647. Kondisi yang berpengaruh 
terhadap situasi mengajar dan 
belajar serta perkembangan 
dan pertumbuhan baik fisik 
maupun jiwa, maka perlu 
dibentuk badan yang disebut ...  

1648. Sikap mementingkan diri 
sendiri merupakan perbuatan 
yang kurang ...  

1649. Untuk memutuskan 
kepentingan bersama, harus 
dilakukan ...  

1650. Hakim dalam memberikan 
putusan harus sesuai dengan 
...  

1651. Peranan dan fungsi sekolah di 
Indonesia dapat dipelajari sejak 
permulaan masuknya agalam ...  

1652. Pendidikan nasional berdasarkan 
Pacasila dan bertujuan untuk 
mencerdasakan, mempertinggi budi 
pekerti, memperkuat kepribadian, 
dan mempertembal semangat 
kebangsaan agar dapat 
menumbuhkan manusia-manusia 
pembangunan yang dapat 
membangun dirinya sendiri serta 
bersama-sama bertanggung jawab 
atas ... 

1653. Dalam musyawarah pendapat yang 
berbeda harus kita ...  

1654. Iptek dan Imtak perlu ditanamkan 
pada anak didik. Imtak dan Iptek 
singkatan dari ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas !  
1655. Apa yang kamu lakukan 

setelah memahami peraturan 
sekolah ?  

1656. Bagaimana cara mengambil 
keputusan ? 
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1657. Mengapa keputusan sebaiknya 
melalui musyawarah ?  

1658. Sebutkan kepengurusan yang 
ada pada sebuah koperasi 
sekolah !  

1659. Menurut penanggung jawab dalam 
melaksanakan sekolah dibedakan 
menjadi tiga. Sebutkan !     

 

 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau  di depan jawaban yang paling 
benar ! 
1660. Organisasi adalah suatu 

kumpulan yang anggotanya 
terdidri dri beerapa orang atau 
kelompok yang saling bekerja 
sama dalam upaya … 
a. Mencapai tujuan bersama  
b. Mencapai tujuan golongan  
c. Mencari keuntungan 

golongan 
d. Mencari ketenaran nama 

belaka   
1661. Peraturan atau tata tertib 

sekolah wajib dilaksanakan 
dan ditaati oleh … 
a. Kepala sekolah  
b. Guru  
c. Warga sekolah 
d. Para siswa   

1662. Salah satu cara menyelesaikan 
setiap permasalahan atau 
peserselisihan adalah dengan 
…  
a. kerja sama  
b. musyawarah  
c. gotong royong  
d. adu kekuatan  

1663. Kelas V ( lima ) SD Negeri 
Bakalan 01 akan memilih 
pengurus kelas. Cara yang 
tepat dalam pemilihan 
pengurus tersebut dengan …  
a. ditunjuk oleh kepala 

sekolah  
b. ditunjuk oleh guru kelas / 

wali kelas  
c. yang diangkat murid-murid 

yang besar  
d. dipilih oleh semua siswa di 

kelas V  
1664. Saran, pendapat, dan masukan 

dari orang lain dalam sautu 
rapat hendaknya dapat 
dijadikan … 
a. bahan keputusan  

b. bahan pertimbangan  
c. bahan pengalaman  
d. bahan catatan saja   

1665. Tugas seorang siswa sebagai 
anggota organisasi sekolah adalah 
…  
a. menyamaikan materi pelajaran  
b. ikut  serta dalam perbaikan dan 

pembangunan sarana sekoalh  
c. menentukan kebijakan dan tata  

tertib sekoalh  
d. belajar dengan sungguh-

sungguh dan mentaati tata tertib 
sekolah  

1666. Kebebasan berserikat, berkumpul 
dan mengeluarkan pendapat diatur 
dalam UUD 1945 pasal … 

a. pasal 28 B  
b. pasal 28 C  
c. pasal 28 E  
d. pasal 28 F    

1667. Manusia mempunayi kebebasan 
dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya, namun harus … 
a. menghormati dan menghargai 

hak orang lain 
b. memperhitungkan untung dan 

ruginya  
c. mempertimbangkan resiko  yang 

akan dihadapinya  
d. menghormati diri sendiri  

1668. Berikut ini yang bukan merupakan 
ciri-ciri dari sebuah organisasi 
adalah … 
a. mempunyai tujuan yang jelas 

dan   terarah  
b. mempunyai pemimpin dan 

pengurus  
c. mempunyai nilai politik di 

dalamnya  
d. mempunyai anggota  

1669. Berikut ini yang bukan organisasi di 
lingkungan masyarakat adalah … 
a. karang taruna  
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b. kelompok arisan dan 
wiswa  

c. OSIS  
d. Kelompok belajar  

1670. Suatu rapat atau musyawarah 
dimaksudkan untuk 
menghasilkan … 
a. persatuan dan kesatuan  
b. keputusan bersama  
c. kedudukan dan kedaulatan  
d. perbedaan pendapat  

1671. Setiap peserta rapat atua 
musyawarah mempunyai hak 
untuk … 
a. menyampaikan pendapat 

dan usul  
b. menolak hasil keputusan 

yang telah disepakati 
bersama  

c. menghentikan rapat karena  
t idak sesuai keinginan  

d. membuat suasana rapat 
menjadi gaduh  

1672. Contoh perilaku yng tidak 
menyakiti hati orang lain pada 
saat mengadakan musyawarah 
adalah … 
a.  berkata sopan dan tidak 

sombong 
b. Berkata dengan keras dan 

berapi-api  
c. Berkata-kata dengan 

panjang lebar tanpa arah  
d. Berka dengan memberi 

nasihat pada teman  
1673. Salah satu kewajiban 

seseorang sebagai warag 
kampung di lingkunagn tempat 
tinggalnya, antara lain … 
a. memperoleh rasa aman  
b. mengiktui kegiatan ronda 

malam  
c. tidak mau membayar iuran 

RT  
d. ikut ronda dengan 

mewakilkan  tetangga  
1674. Perilaku yang merupakan 

perwujudan tata krama dalam 
berorganisasi adalah … 
a. setiap ada permasalahan 

dalam organissi tidak mau 
menanggung  

b. bersikap apatis atau masa 
bodoh terhadap 
organisasinya  

c. masalah yang timbul di 
dalam organsasi menjadi 

masalah semua anggota 
organisasi  

d. tidak mau ambil pusing  
terhadap organisasi  

1675. Siswa dapat belajar dengan tenang, 
nyaman dan senang apabila … 
a. kelasnya kotor, jorok , dan bau  
b. banyak disediakan buku-buku 

bacaan  
c. suasana sekoalh baik, dan 

warga sekolah penuh tanggung 
jawab  

d. ruang kelas besar dan luas  
1676. Salah satu contoh perbuatan saling 

menghormati sesama teman dalam 
pergaulan antar lain … 
a. tidak membedakan teman yang 

beragam lain  
b. menghindari teman yang selalu 

berbuat salah  
c. tidak bermain degnan teman 

yang sedang bekerja  
d. menjaga ucapan agar teman 

lain tidak tersinggung  
1677. Melatih hidup mandiri, bertanggung 

jawab dapat bersosialisai terhadap 
lingkungan dan bekerja sama 
merupkan tujuan dari kegiatan … 
yang ada di sekolah. 
a. UKS  
b. Posyandu  
c. Pramuka  
d. Koperasi 

1678. Lingkungan rumah yang 
kebersihannya tidak terjaga dengan 
baik membuat penghuninya merasa 
…  
a. betah untuk tinggal  
b. sederhana dalam hidupnyab  
c. pola hidupnya apa adanya  
d. bosan untuk tinggal di dalamnya 

1679. Tindakan yang mencerminkan peran 
siswa dalam menjaga situasi 
sekolah tetap berjalan dengan baik / 
kondusif adalah … 
a. sering bermain bersama-sama 

ketika istirahat  
b. masuk sekolah selalu datang 

terlambat  
c. selalu bertengkar dengan 

teman-temannya  
d. bebas untuk meninggalkan 

ruang musyawarah   
1680. Orang yang memberikan nasihat 

kepada kita bertujuan untuk … 
a. menunjukkan kebenciannya  
b. merendahkan harkat dan 

martabatnya  
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c. membuat aib / kelemahan 
kita  

d. memperbaiki diri kita   
1681. Pada saat terjadi perbedaan 

pendapat dalam musyawarah, 
peserta musyawarah 
sebaiknya bersikap … 
a. mempertahankan 

pendapatnya  
b. berusaha tetap saling 

menghargai dan 
menghormati  

c. berusaha mencari 
dukungan pada orang lain  

d. bebas untuk meninggalkan 
ruang musyawarah   

1682. Supaya lingkungan masyarakat 
kampung dapat terjaga 
keamanannya, sebaiknya 
warga melakukan kegiatan … 
a. ronda malam  
b. gotong royong  
c. posyandu  
d. kerja bakti   

1683. Apabial dalam suatu organisasi 
anggota-anggotanya masih 
memiliki sifat membeda-
bedakan maka akan …  
a. memajukan perkembangan 

organisasi tersebut 
b. saling menghargai dan 

menghormati sesama 
anggota  

c. akan memperpecah 
keutuhan organisai  

d. tujuan organisasi dapat 
terpenuhi dengan baik  

1684. Untuk menumbuhkan 
semangat kekeluargaan dan  
persatuan siswa antar sekolah 
dapat dilakukan melalui … 
a. kegiatan tambahan 

pelajaran  
b. kegiatan perkemahan  
c. pemilihan siswa teladan  
d. pertemuan rutin wali murid   

1685. Dalam kehidupan  masyarakat 
yang memiliki keragaman 

kepentingan yang berbeda, maka 
setiap warga perlu …   
a. memperhatikan kepentingan 

sesama  
b. mengutamakan kepentingan 

golongan  
c. mendahulukan kepentingan 

pribadi  
d. mengabaikan kepentingan 

orang lain  
1686. Kita perlu menjaga tutur kata dan 

perbuatan kita supaya … 
a. Mendapat pujian dari orang  lain  
b. Membuat orang lain merasa iri  
c. Menyejukkan orang lain merasa 

iri  
d. Dicontoh dan diteladani oleh 

orang lain    
1687. Pak Rudi rajin mengikuti kegiatan 

ronda di kampungnya. Sikap Pak 
Rudi tersebut …  
a. menjaga nama baik keluarga  
b. mengikuti tetangga-tetangganya  
c. mengutamakan kepentingan 

umum di atas kepentignan 
pribadi / gologan  

d. harus diberi penghargaan  
1688. Ketika Andi sedang bermain sepak 

bola dengan teman-temannya, 
orang tuanya meminta Andi untuk 
menjaga adik. Andi sebaiknya …  
a. menyelesaikan permainan 

sampai selesai  
b. meminta orasng tuanya 

menjaga adik sendiri, karena 
baru asyik-asyiknya  

c. menyuruh orang tuanya, agar 
adik main sendiri  

d. berhenti bermain bola dan 
menjaga adik  

1689. Setiap manusia mempunyai hak dan 
kewajiban yang seharusnya 
dilaksanakan … 
a. dengan bebas  
b. secara seimbang  
c. dengan paksaan  
d. sesuai dengan kemauaan   

 
II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
1690. Manusia adalah mahluk Tuhan 

yang mempunyai kewajiban 
belajar, bekerja, dan … 

1691. Dalam suatu organisasi 
masing-masing anggota harus 
saling … 

1692. Siswa yang bertanggung jawab 
akan senantiasa 

menyelesaikan tugas dari guru 
dengan …  

1693.  Peraturan atau tata tertib yang telah 
dibuat seharusnya dilaksanakan 
dengan penuh rasa …  

1694. Keputusan yang bijaksana adalah 
keptuusan yang didasarkan pada …  

1695. Memaksakan kehendak pada saat 
mengikuti musyawarah 
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bertentangan dengan 
Pancasila terutama sila …  

1696. Membantu pekerjaan orang tua 
di rumah adalah tugas dari …  

1697. Agar tercipta ketertiban, maka 
setiap orang  perlu memiliki 
kesadaran untuk mematuhi …  

1698. Pelajar yang rajin belajar akan 
mampu merah prestasi yang …  

1699. Dalam suatu pertandingan, kita 
harus berani menerima kekalahan 
dan  mengakui kemenangan orang 
lain. Sikap demikian dinamakan … 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
 
1700. Sebutkan ciri-ciri suatu 

organisasi !  
1701. Disebut apakah sikap yang 

mengutamakan kebenaran dan 
kebaikan yang berdasarkan 
akal sehat ?  

1702. Berilah dua ciri orang yang 
bijaksana !  

1703. Sebutkan organisasi sosial 
yang ada di lingkugan 
masyarakat ! Sebut tiga saja !  

1704. Bagaimana kehidupan suatu 
keluarga yang tidak memiliki 
sikap saling mengharga ?  

1705. Bagaimana sikap kalian bila 
dalam suatu rapat pendapat 

kalian tidak dapat diterima oleh 
peserta rapat ?  

1706. Bagaimana pendapat kalian, pada 
suatu  rapat teman kalian 
memaksakan kehendak pada 
peserta rapat yang lain ?  

1707. Bagaimana pendapat kalian, bila 
dalam suatu organisasi ketua 
organisasi merupakan orang yang 
paling berjasa dalam maju 
mundurnya organisasi ?  

1708. Apa alasannya, melalui kegiatan-
kegiatan seperti pramuka dan 
koperasi sekolah mampu melatih 
murid-murid dapat hidup mandiri ? 

1709. Sebut dan jelaskan usaha apa yang 
dapat memupuk persatuan dan 
kesatuan dalam suatu organisasi !     

 

 
 

 
   

I. Berilah   tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 
benar !  
1710. Orang yang suka belajar dan 

bekerja keras untuk meraih 
cita-citanya berarti memiliki 
sikap …  
a. kreatif  
b. rajin  
c. pemberani  
d. sabar  

1711. Manusia selalu membutuhkan 
orang lain karena manusia 
merupakan mahluk …  
a. alam  
b. individu  
c. sosial  
d. hidup  

1712. Kita harus menghormati orang 
lain yang sedang melakukan 
kewajiban. Sebagai contoh 
perwujudannya adalah …  
a. memberikan kesempatan 

pada teman untuk belajar  

b. memberi kesempatan pada 
teman untuk bermain  

c. memberi  kesempatan pada 
teman untuk tidur  

d. memberi kesempatan pada 
teman untuk meminjam barang 
sekoalh  

1713. Berikut ini yang bukan akibat jika 
kebebasan tidak diiringi rasa 
tanggung jawab akan terjadi …  
a. Hidup menjadi lebih aman, 

tentram dan teratur  
b. Akan  terjadi ketidak tenangan 

dan keributan  
c. Suasana menjaid  tidak aman 

dan menjadi kacau  
d. Banyak teman yang tidak suka  

1714. Pembangunan merupakan upaya 
untuk mencapai cita-cita bangsa. 
Keberhasilan dari pembangunan 
merupakan tanggung jawab … 
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a. seluruh pegawai 
pemerinahan  

b. semua pemilik modal  
c. seluruh pemimpin suatu 

lembaga pemerintahan 
d. seluruh rakyat Indonesia   

1715. Kebebasan mengeluarkan 
pendapat sesuai dengn 
pengamalan Pancasila 
terutama sila … 
a. Ketuahanan Yang Maha 

Esa  
b. Kemanusiaan yang adil 

dan beradab  
c. Persatuan Indonesia  
d. Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan / 
perwakilan  

1716. Pada suatu saat kita dapat 
mengikuti musyawarah dalam 
menyelesaikan tugas dari 
sekolah. Hal yang sebaiknya 
kita lakukan adalah … 
a. diam saja karena kita 

merasa malu  
b. asal mengerjakan yang 

penting tidak mendapat 
marah dari guru  

c. berusaha bertanya pada 
teman atau guru  

d. tidak mengerjakan karena 
tidak masuk  

1717. Pasal  28 E UUD 1945 
merupakan jaminan hukum 
kebebasan dalam …  
a. berorganisasi, berserikat, 

dan mengeluarkan 
pendapat  

b. memilih agama dan 
kepercayaan  

c. memilih dan menentukan 
pendidikan dan pengajaran  

d. pembelaan negara  
1718. Deni tidak naik kelas. Sikap 

Deni yang tepat adalah … 
a. berhenti untuk bersekolah 

karena merasa malu  
b. tidak mau belajar lagi, 

merasa sudah bosan 
c. belajar lebih tekun dan giat 

lagi  
d. merenungi nasibnya  

1719. Menghormati kebebasan orang 
lain dapat diwujudkan melalui 
tindakan …  
a. tidak mengganggu orang 

lain yang sedang bekerja  

b. membantu teman yang sedang 
mengalami kesulitan  

c. mengembalikan barang yang 
dipinjam  

d. mambantu pekerjaan orang lain  
1720. Berikut ini yang bukan merupakan 

contoh sikap sopan santun dalam 
lingkungan masyarakat  yaitu … 
a. selalu mnghargai orang lain 
b. selalu ramah dan sopan 

terhadap orang lain 
c. mendahulukan orang yang lebih 

tua 
d. mementingkan kepentingan 

golongan di atas kepentingan 
orang lain 

1721. Mengembangkan sikap tenggang 
rasa dan  tepa selilra tercermin 
dalam Pancasila sila ke …  
a. satu  
b. kedua 
c. tiga 
d. empat 

1722. Berikut ini contoh tindakan 
kebebasan tidak bertanggung jawab 
adalah …  
a. membersihkan selokan secara 

gotong royong 
b. membuang sampah ditempat 

sampah 
c. mencoret-coret bangunan 

sekolah 
d. mengerjakan PR di rumah 

1723. Berikut ini contoh tindakan 
kebebasan yang bertanggung jawab 
adalah …  
a. membuang sampah di tempat 

sampah 
b. membuang sampah 

disembarang tempat 
c. membunyikan petasan pada 

saat orang beribadah 
d. membunyikan radio dengan 

suara yang keras 
1724. Bila mendapat tugas dari guru jntuk 

membuat ketrampilan, yang harus 
dilakukan adalah …  
a. meminta bantuan kakaknya 
b. minta tolong anyahnya agar 

hasilnya bagus 
c. mengambil milik teman 
d. membuat sendiri sesuai 

kemampuan 
1725. Sebagai warga masyarakat kita 

dituntut untuk saling menghormati 
agar tercipta kehidupan yang …  
a. menyenangkan 
b. tertib dan aman 
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c. membosankan 
d. terhindar dari petaka 

1726. Apabila kita mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan 
tugas dari guru, maka 
sebaiknya kita …  
a. membenci pelajaran 

tersebut 
b. minta tolong kakak untuk 

mengerjakan 
c. bertanya pada guru yang 

mengajar 
d. menyakahkan diri sendiri 

1727. Setiap siswa yang melanggar 
tata teretib akan mendapatkan 
… 
a. sanksi 
b. imbalan 
c. hadiah 
d. tanda penghargaan 

1728. Berikut ini bentuk kerja sama 
yang tidak boleh dikerjakan 
oleh murid yaitu …  
a. mengerjakan pekerjaan 

kerajinan tangan 
b. melakukan tugas piket 
c. belajar kelompok 
d. mengerjakan ulangan 

semester 
1729. Berikut ini yang bukan 

merupakan suatu bentuk 
pertolongan adalah … 
a. membantu teman yang 

sedang berkelahi 
b. memberikan bantuan pada 

korban bencana alam 
c. memberikan sumbangan 

pemikiran 
d. memberikan sumbangan 

pakaian pantas pakai 
1730. Pada waktu berangkat sekolah 

Wawan melihat Joni jatuh dari 
sepeda hingga terluka parah. 
Tindakan Wawan adalah …  
a. membiarkan saja mereka 

takut terlambat 
b. menolong dan 

membawanya ke 
pukesmas meskipun hari 
sudah siang 

c. menyuruh orang lain untuk 
menolong 

d. lapor kepada orang tua joni 
di rumah 

1731. Berikut ini merupakan contoh 
perbuatan yang harus dihindari 
…   
a. menepati janji 

b. berkata apa adanya 
c. pura-pura sakit karena di 

sekolah ada ulangan 
d. tidak sekolah karena sakit 

1732. Peraturan yang berlaku dalam 
keluarga adalah …  
a. tata tertib 
b. adat istiadat 
c. undang-undang 
d. sopan santun 

1733. Bangsa Indonesia berani melawan 
penjajah walaupun hanya 
menggunakan senjata tradisional. 
Rela berkorban untuk kepentingan 
bangsa dan negara merupakan 
pengamalan Pancasila sila …  
a. ke-2 
b. ke-3 
c. ke-4 
d. ke-5 

1734. Sikap jujur pada saat ulangan dapat 
dibuktikan dengan cara …  
a. menanyakan jawbaan kepada 

teman 
b. menanyakan kepada guru cara 

mengerjakan 
c. mengerjakann soal sesuai 

kemampuan 
d. menyontek jawaban teman 

1735. Kita dapat melakukan balas budi jsa 
kedua tua, misalnya …  
a. mengerjakan tugas dari orang 

tua seenaknya 
b. mengerjakan tugas diserahkan 

kepada pembantunya 
c. kadang-kadang patuh kepada 

orang tua 
d. tidak melawan perintah kedua 

orang tua 
1736. Agar cita-cita dapat tercapai dengan 

baik, langkah yang dapat kita 
lakukan adalah …  
a. banyak meminta bantuan pada 

orang lain 
b. banyak membaca buku 
c. belajar dengan sungguh-

sungguh, bekerja, dan berdoa 
d. belajar bila ada ulangan 

1737. Berikut ini bentuk bantuan yang 
cocok diberikan kepada korban 
bencana alam adalah …  
a. obat-obatan dan pakaian 
b. alat-alat pertanian dan obat 
c. pakaian dan alat-alat rumah 

tangga 
d. bahan makanan dan obat 

1738. Pertolongan yang baik adalah 
pertolongan yang …  
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a. banyak sambil mengumpat 
b. saat menyerahkan 

disiarkan lewat media biar 
diketahui orang banyak 

c. diberikan dengan ikhla, 
cepat dan bermanfaat 

d. penyerahannya sambil 
berkata-kata tidak baik 

1739. Karena seseorang memiliki 
kekurangan, sebaiknya hal 

yang harus kita lakukan adalah … 
a. merasa rendah diri dalam 

bergaul  
b. terus berjuang agar kita memiliki 

kelebihan  
c. meminta bantuan pada teman 

yang mempunyai kelebihan 
d. mawas diri dan terus bekerja 

sesuai dengan kemampuan   
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
1740. Kita harus mendahulukan 

kepentingan … dari pada 
kepentingan pribadi. 

1741. Persatuan harus dipatuhi agar 
tercipta  …  

1742. Sikap saling menghormati 
dalam menghormati dalam 
pergaulan harus dilakukan 
dengan penuh …  

1743. Mendapatkan kasih saya dari 
orang tua merupakan … anak 
dalam keluarga.   

1744. Kebebasan tentang 
mengeluarkan pendapat sesuai 
dengan pasal … UUD 1945.  

1745. Kebebasan yang kita miliki dibatasi 
oleh …  

1746. Bertutur kata halus dan berlaku 
sopan merupakan bentuk perilaku 
yang dapat menghargai orang lain 
lain dan ... 

1747. Di sekolah memelihara persatuan 
dan kesatuan agar  tercipta suasana 
…  

1748. Kita harus berani bertanggung jawab 
apabila melakukan perbuatan yang 
… 

1749. Sikap kita terhadap teman yang 
sedang berkelahi adalah …  

 
 
III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
1750. Apa yang harus kita lakukan 

agar dalam mengerjakan soal-
soal ulangan dapat percaya diri 
? 

1751. Mengapa dalam pergaulan di 
masyarakat sikap tenggang 
rasa sangat diperlukan ?  

1752. Berilah dua contoh perbuatan 
membantu orangl ain tanpa 
pamrih ! 

1753.   Apa tindakan yang kita 
lakuikan apabila tetangga kita 
mengalami kesusahan ?  

1754. Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan “Manusia sebagai 
monodualis”?  

1755. Di depan rumah kalian terjadi 
kecelakaan lalu lintas. Apa 
yang kalian lakukan ?  

1756. Bagaimana menurut pendapat kalian 
apabila ada  teman yang kalian yang 
sedang mencorat coret tembok 
sekolah ?  

1757. Apa yang harus kalian lakukan 
ketika sedang melakukan kegiatan 
upacara bendera ?  

1758. Apa yang kalian lakukan, di mana 
pada suatu hari Minggu warga di 
kampung kalian mengadakan kerja 
bakti membersihkan lingkungan ?  

1759. Sekarang banyak bermasyarakat 
yang sedang melakukan 
demonstrasi untuk memprotes 
kebijakan-kebijakan yang mereka 
anggap salah. Bagaimana menurut 
pendapat kalian ?  

 

 

 
 

 
  
I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan  jawaban yang benar 

!  
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1760. Pada saat mengikuti POPDA, 
agar kita lebih akrab dan 
menyatu dengan teman dari 
sekolah lain, sebaiknya ….  
a. memakai pakaian identitas 

dari sekolah lain 
b. selalu berjabat tangan 

kepada teman yang 
dijumpai 

c. selalu memberikan senyum 
kepada teman  yang 
dijumpai 

d. saling bertikar pikiran 
antara teman satu dengan 
yang lain 

1761. Berikut yang termasuk aparat 
pemerintah dalam bidang 
hukum yang menangani suatu 
perkara baik pidana maupun 
perdata adalah … 
a. Bupati, Camat, Lurah 
b. Polisi, Jaksa,Hakim 
c. Jaksa, Polisi, Bupati 
d. Polisi, Jaksa, Lurah 

1762. Bobi dan Toni bertetangga , 
kebetulan mereka satu kelas. 
Pada suatu hari Toni ingin 
melihat lomba. Ia mengajak 
Bobi untuk tidak masuk 
sekolah agar dapat melihat 
lomba tersebut. Sikap Bobi 
sebaiknya …  
a. menghindari ajakan 

temannya untuk membolos 
b. senang  dang setuju ia bisa 

melihat lomba 
c. setuju bila nanti yang 

membayar temannya 
d. senang hati karena 

mendapat hiburan 
1763.  Pada saat belajar kelompok di 

rumah Wati, Agus menemukan 
uang  di halaman. Sikap Agus 
sebaiknya …  
a. Mengambil dan 

menyerahkan pada ibu 
wati 

b. Mengambil lalu dipakai 
untuk jajan bersama-sama 

c. Membiarkan saja karena 
bukan miliknya 

d. Mengambil pura-pura tidak 
tahu menahu 

1764. Agus anak yang rajin dan 
selalu berbakti kepada orang 
tuanya. Ketika pulang sekolah 
ayahnya menyuruh Agus 

mengantar adiknya les. Sikap Agus 
adalah …  
a. menyuruh adik berangkat sendiri 
b. menyuruh pembatunya 

mengantarkan adik 
c. menolak karena masih banyak 

tugas yang harus diselesaikan 
d. berangkat mengantar adik untuk 

les 
1765. Pada saat membayar tagihan 

telepon ternyata banyak sekolah, 
bahkan ia mendapat giliran terakhir. 
Tindakan yang tepat sebaiknya …  
a. menrobos antrian agar 

mendapat giliran paling depan 
b. sabar dan tenang menunggu 

gilirannya 
c. sambil mengomel untuk 

didahulukan  
d. menyuruh orang  lain 

membayarkan 
1766.   siswa yang baik harus dapat 

menunjukkan perilaku yang 
bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan tugas di kelas, 
antara lain … 
a. memberihkan meja guru setiap 

hari 
b. menyapu dan membersihkan 

lingkungan 
c. bekerjasama dalam 

menyelesaikan pelajaran 
d. bekerjasama dalam pembagian 

tugas 
1767. contoh bentuk pengalaman 

Pancasila sebagai berikut, kecuali 
… 
a. menjenguk orang sakit 
b. membantu korban bencana 

alam 
c. suka menabung 
d. membantu orang yang 

kesusahan 
1768. ketika makan bersama anggota 

keluarga, sebaiknya kita … 
a. mempersilahkan ayah dan ibu 

mengambil lebih dahulu 
b. makan sepiring dengan orang 

tua 
c. mengambil lebih dahulu agar 

tidak kehabisan 
d. makan lebih cepat agar bisa 

tambah 
1769. Saat teman kalian sakit dan kalian 

menjenguknya yang sedang dirawat 
di rumah sakit sebaiknya … 
a. diajak bermain dan bernyanyi 
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b. dihibur dan didoakan agar 
cepat sembuh 

c. dibawakan makan-
makanan yang berat 

d. disuruh menelan obat 
semuanya agar cepat 
sembuh 

1770. Ungkapan suatu sikap yang 
tidak baik dilakukan pada saat 
musyawarah adalah … 
a. bagaikan telur diujung 

tanduk 
b. ada teluk timbunan kapal 
c. bagaikan air diatas daun 

talas 
d. ada gula ada semut 

1771. Berikut ini perilaku yang tidak 
perlu dilakukan pada saat 
musyawarah adalah … 
a. menjalin persahabatan 

dengan bangsa lain 
b. menjaga persatuan dan 

kesatuan antar bangsa 
c. saling melakukan 

hubungan dengan bangsa 
lain 

d. melakukan penyeranagn 
terhadap bangsa lain 

1772. Agar  dalam hidup kita lebih 
mantap, terarah, dan dapat 
meraih cita-cita, maka kita 
perlu … 
a. kehendak dari teman 
b. jalan pintas 
c. keteguhan hati 
d. mengikuti teman 

1773. Apabila suatu ketika kita 
sedang tertimpa musibah, kita 
harus menghadapinya dengan 
… 
a. sakit hati 
b. penuh ketabahan 
c. meras bersalah 
d. keluh kesah 

1774. Kehidupan warga masyarakat 
yang membiasakan sikap 
berlapang dada akan terasa … 
a. kurang menyenangkan 
b. dibatasi aturan 
c. rukun dan damai 
d. susah dan tidak bebas 

1775. Wujud kehidupan yang 
mencerminkan persatuan dan 
kesatuan dis ekolah adalah … 
a. mengadakan piket kelas 

sesuai dengan jadwal yang 
telah dibuat 

b. membentuk kelompok belajar 
bagi siswa yang pandai saja 

c. memberikan contoh kepada 
teman yang sedang ulangan 

d. membantu teman yang hanya 
membutuhkan dan teman dekat 

1776. Berikut ini yang bukan merupakan 
akibat tidak terpeliharanya 
persatuan dan kesatuan adalah … 
a. saling mencurigai antar sesama 
b. kemajuan bangsa akan 

terlambar 
c. terwujud ketahanan di 

masyarakat 
d. mudah terjadi perselisihan 

1777.  Rani sedang bersedih. Melihat itu s  
ebagai teman kita harus bersikp … 
a. merasakan kesedihan  dan 

menghiburnya 
b. mendiamkannya agar tidak 

semakin bersedih terus 
c. menyuruh teman untuk 

mengajaknya bermain 
d. melakukan kegiatan seperti 

biasanya 
1778. Membantu teman/orang lain yang 

sedang mengalami musibah 
seharusnya … 
a. didasarkan  daeraj asalnya 
b. sesuai golongan dan suku kita 
c. sesuai kemauan kita sendiri 
d. tidak membedaan suku dan 

agama 
1779. Untuk memupuk semangat 

persatuan dan kesatuan warga 
kampung daat dilakukan dengan 
cara … 
a. bekerja keras 
b. gotong royong 
c. rajin belajar 
d. saring keluar rumah 

1780. Pertikaian antar warga kampung 
disebabkan masyarakat yang … 
a. mempunyai perbedaan 

kepentingan 
b. tidak saling menghargai 
c. berbeda-beda suku bangsa 
d. hendak menunjukkna 

kekuatannya 
1781. Keputusan hakim dalam sidang akan 

dinilai tepat jika di dasarkan pada … 
a. korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) 
b. tuntutan jaksa 
c. keinginan masyarakat 
d. kebijaksanaan 

1782. Orang yang biasa menggunakan 
akal budi dengan arif akan 
mendapat hasil yang … 
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a. mengecewakan sesama 
b. memberikan kepuasan 
c. menyulitkan diri sendiri 
d. sesuai keinginan orang lain 

1783. Kegiatan berikut yang tidak 
mencerminkan sikap 
kebijaksanaan siswa di 
sekolah adalah … 
a. meminjam alat tulis kepada 

teman 
b. memperhatiakn guru yang 

sedang belajar 
c. suka membaca buku di 

perpustakaan 
d. menolong teman 

mengerjakan sola ulangan 
1784. Orang yang mampu membuat 

keputusan tanpa memihak dan 
tridak berat sebelah, berarti 
memiliki sikap dan perilaku … 
a. tenggang ras 
b. rajn 
c. dapat dipercaya 
d. adil 

1785. Bersikap bijkasana dalam 
pergaulan berarti mempunyai 
kepedulian pada persaan 
orang lain sehingga … 
a. kita merasa kurang bebas 
b. orang lain merasa bebas] 
c. tidak membuat orajg lain 

kecewa 

d. setiap orang bebas berbuat 
1786. Saat mengalami perbedaan 

pendapat dengan sesana, kita 
sebaiknya …. 
a. menganggap pendapat lain 

lemah 
b. memahaminya lebih dahulu 
c. merasa bersalah 
d. mencari pendapat baru 

1787. Siswa yang mampu meraih prestasi 
karena bijaksana menggunakan 
waktu untuk … 
a. gemar membaca dan belajar 
b. senang bermain dengan teman 
c. selalu tinggal di rumah 
d. banyak teman sedikit belajar 

1788. Saat mengikuti kegiatan pada 
gambar di samping setiap peserta 
perlu … 
a. mempertahankan pendapatnya 

sendiri 
b. mencari kelemahan setiap 

pendapat orang laib 
c. berani menolak kesepakatan 

1789. Setiap orang yang ingin mendapat 
hasil usaha memuaskan, perlu 
mengisi waktu luang dengan … 
a. banyak kegiatan bermain 
b. sering membolos 
c. bayak istirahat di rumah 
d. menggunakan waktu untuk 

kegiatan yang beramnfaat 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini  dengan jawaban yang benar ! 
1790. Manusia dapat membedakan 

mana yang baik dan mana 
yang tidak, karena manusia 
mempunyai akal dan … 

1791. Jika orang lain mengajak 
berbuat tidak baik, maka kita 
harus … 

1792. Pada saat luang kita harus 
mengisinya dengan kegiatan-
kegiatan yang … 

1793. Apabila orang tua memberikan 
tugas kepada anaknya maka 
harus … 

1794. Keberhasilan orang lain yang telah 
diraih perlu dihargai, maka kita tidak 
boleh … 

1795. Pelajar yang rajin belajar akan 
mampu meraih prestasi yang … 

1796. Keputusan yang bijaksana adalah 
keputusan yang didasarkan pada … 

1797. Memaksakan kehendak  pada saat 
mengikuti musyawarah 
bertentangan dengan sila … 

1798. Membantu pekerjaaan orang tua di 
rumah adalah tugas dari … 

1799. Orang yang rajin belajar 
kepandaiannya akan selalu … 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1800. Jelaskan bentuk kerja sama 

yang  dilakukan di kampung ! 
1801. Mengapa orang yang bersalah 

seharusnya berani mengakui 
kesalahan dan minta maaf ? 

1802. Jelaskan akibat jika orang 
malas belajar dan bekerja ! 

1803. Sebutkan kewajiban anak kepada 
orang tuanya ! 

1804. Berilah contoh tindakan bijaksana 
seorang siswa ! 
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1805. “Dari Sabang sampai Merauke 

berjajar pulau-pulau.” Itu 
artinya, negeri Indonesia terdiri 
atas ...  
a. Pulau-pulau yang amat 

banyak dan sambung 
menyambung  

b. Pulau Sumatra, Pulau 
Papua, dan Pulau Jawa  

c. Pulau Sumatra dan Pulau 
Jawa  

d. Pulau Sabang dan Kota 
Merauke  

1806. Data yang tidak benar 
mengenal negara kesatuan 
republik Indonesia adalah ... 
a. Indonesia terdiri dari 33 

provinsi   
b. Indonesia merdeka pada 

19 Desember 1949  
c. Lagu Kebangsaan 

Indonesia adalah 
Indonesia Raya  

d. Bendera pusaka Indonesai 
adalah Sang Saka Merah 
Putih   

1807. Indonesia terdiri atas beribu-
ribu pulau. Ada pulau besar 
dan kecil. Agar wilayah 
Indonesia tetap utuh, langkah 
apa yang sebaiknya disambil    
terhadap   pulau - pulau kecil ? 
a. Membiarkan saja  
b. Menjualnya terhadap pihak 

asing  
c. Menjaga dan merawatnya 

dengan sebaik-baiknya 
d. Menghadiakan kepada 

pemerintahan negara 
tetangga  

1808. Negara yang mempunyai batas 
darat dengan Indonesia adalah 
...  
a. Filipina  
b. Kampuchea  
c. Arab Saudi  
d. Malaysia  

1809. Pulau-pulau berikut yang 
ukurannya paling kecil adalah 
...  
a. Pulau Jawa  
b. Pulau Kalimantan  
c. Pulau Sumatra  
d. Pulau Nias  

1810. Rumusan tentang batasan perairan 
Indonesia dituangkan dalam sebuah 
deklarasi yang disebut ... 
a. Deklarasi Djuanda  
b. Deklarasi Malino  
c. Deklarasi Jamaica  
d. Deklarasi Belanda  

1811.  Berdasarkan deklarasi perairan 
Indonesia, batas wilayah perairan 
Indonesia adalah ... dari garis 
pangkal. 
a. 3 mil  
b. 5 mil  
c. 11 mil  
d. 12 mil  

1812. Laut wilayah dalam deklarasi 
Djuanda biasa juga disebut ...  
a. batas laut  
b. laut teritorial 
c. perairan nusantara  
d. batas continental  

1813. Ebo telah turut menjaga keutuhan 
Indonesia jika dia ...  
a. mengejek Alin yang warna 

kulitnya berbeda  
b. mengabaikan nasihat guru  
c. merawat dan mencintai 

lingkungan sekitar  
d. bermalas-masalasan belajar  

1814. Indonesia terdiri atas berbagai 
perbedaan. Perbedaan itu meliputi 
perbedaan bahasa, suku, pulau adat 
istiadat, dan lain-lain. Dalam rangka 
mempertahankan keutuhan NKRI, 
bagaima kita menyikapi perbedaan 
tersebut ...  
a. mengabaikan perbedaan  
b. menghormati perbedaan  
c. mengacuhkan perbedaan  
d. mengejek perbedaan  

1815. Contoh sikap yang bertentang 
dengan wawasan nusantara adalah 
...  
a. mengadu domba antar 

kelompok agama 
b. menjalin kerjasa sama dengan 

agama lain  
c. berpartisipasi dalam 

pembangunan tanpa 
membedakan kelompok agama  

d. menghormati orang yang 
sedang beribadah  

1816. Ancaman terhadap suatu daerah 
atau wilayah merupakan ancaman 
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terhadap seluruh bangsa 
Indonesia. Hal ini 
mencerminkan wilayah 
Indonesia sebagai kesatuan ...  
a. politik  
b. ekonomi  
c. sosial budaya  
d. pertahanan keamanan  

1817. Mencegah munculnya 
ancaman dan gangguan dapat 
kita lakukan dengan cara ... 
stiap usaha yang akan 
memecah belah persatuan dan 
kesatuan bangsa. 
a. melawan atau menentang  
b. membiarkan  
c. memberikan peluang  
d. mengacuhkan  

1818. Kekayaan alam yang ada di 
wilayah Indonesia adalah 
modal dan milik bersama 
bangsa Indonesia. Hal ini 
mengandung pengertian 
wilayah Indonesia sebagai 
kesatuan ...  
a. politik  
b. sosial  
c. hukum  
d. ekonomi  

1819. Keanekaragaman etnis 
masyarakat adalah satu. Hal 
ini mengandung pengertian 
wilayah Indonesia sebagai satu 
kesatuan ...  
a. sosial budaya  
b. pertahanan keamanan  
c. politik  
d. ekonomi  

1820. Bangsa yang besar adalah 
bangsa yang menghargai 
pahlawannya. Sebagai wujud 
penghargaan terhadap jasa 
para pahlawan pembentuk 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah ... 
a. melakukan upacara benda 

setiap hari  
b. menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik 
Indonesia  

c. melakukan ziarah ke 
taman makam pahlawan  

d. memberi bantuan terhadap 
keluarga pahlawan bangsa 
yang ditinggalkan  

1821. Membela bangsa dan negara 
merupakan ... setiap warga 
negara.  

a. hak  
b. kewajiban  
c. tugas  
d. hak dan kewajiban  

1822. Kekayaan alam yang ada di wilayah 
Indonesia berfungsi sebagai ...  
a. modal dan milik bersama 

bangsa Indonesia  
b. sumber pendapatan negara  
c. sumber kekayaan negara  
d. alat pemersatu bangsa  

1823. Kedudukan bahasa Indonesia dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebagai bahasa ...  
a. percakapan  
b. daerah  
c. pergaulan  
d. persatuan  

1824. Manfaat yang dapat kita peroleh jika 
kita menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa adalah ... 
a. pembangunan berjalan dengan 

tersendat-sendat  
b. pekerjaan yang kita lakukan 

tidak akan cepat selesai  
c. tumbuhnya rasa permusuhan 

antar darah  
d. akan tercipta suasana yang 

aman, tertib, dan tenteram   
1825. Tindakan yang tepat kita lakukan 

setelah mengetahui terjadinya 
bencana alam di suatu daerah 
adalah ... 
a. memantaunya dari televisi  
b. membantu tanpa pamrih  
c. melihat lokasi bencana  
d. tidak mempedulikannya karena 

merasa tidak mengenal korban 
bencana alam   

1826. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia merupakan 
tanggung jawab ...  
a. semua warga negara Indonesia  
b. wakil-wakil rakyat  
c. presiden  
d. TNI  

1827. Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan, artinya ...  
a. pemerintah pusat hanya 

memperhatikan kepentingan 
nasional  

b. kepentingan kelompok di atas 
kepentingan segala-galanya  

c. eksistensi suku dihilangkan  
d. setiap warga negara dalam 

memperjuangkan hak dan 
kewajiban harus mengutamakan 
kepentingan bangsa dan negara   
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1828. Kedudukan selat dan laut 
dalam negara kesatuan 
Republik Indonesia adalah 
sebagai ...  
a. pemisah pulau-pulau  
b. penghubung antar pulau  
c. pembatas wilayah  
d. obyek wisata  

1829. Mengapa persatuan dan 
kesatuan bangsa harus selalu 
kita jaga ?  
a. Dengan persatuan dan 

kesatuan bangsa, 
Indonesia akan kuat 
menghadapi cobaan  

b. Dengan persatuan dan 
kesatuan bangsa 
Indonesia menjadi besar  

c. Dengan persatuan dan 
kesatuan bangsa 
Indonesia dapat memimpin 
negara lain  

d. Denganpersatuan dan 
kesatuan bangsa 
Indonesia akan disegani 
bangsa lain  

1830. Dalam upaya membina 
persatuan dan kesatuan 
bangsa, kita sebaiknya tidak ... 
a. menggunakan bahasa 

daerah  
b. menonjolkan ciri khas 

daerah  
c. mengunjungi daerah asal  
d. membantu orang dari 

daerah  
1831. Hancurnya persatuan dan 

kesatuan bangsa dapat 
menimbulkan perpecahan 
bangsa.  Agar terhindar dari 
hal tersebut kita berusaha ...  
a. memperkuat kepribadian 

bangsa kita sendiri  
b. melarang budaya asing 

masuk  
c. memperdalam mempelajari 

ilmu pengetahuan dan 
tehnologi  

d. meningkatkan ilmu 
pengetahuan dan tehnologi  

1832. Kasus Sipadan dan Ligitan, 
bangsa Indonesia berusaha 
mempertahankan wilayahnya 
dari ancaman ... 
a. negara lain  
b. disintegrasi bangsa  
c. pemberontakan 

d. gerakan pengacau keamanan  
1833. Pengertian di bawah ini yang dekat 

dengan pengertian undang-undang 
adalah ...  
a. lembaran kertas untuk mengajak 

seseorang menghiri acara rapat  
b. perauran yang dibuat dan 

memiliki sifat yang mengikat  
c. peraturan yang sudah tidak 

dipakai lagi  
d. peraturan yang disepakati 

bersama tetapi tidak tertulis  
1834. Berikut ini adalah merupakan 

manfaat dari peraturan perundang-
undangan adalah ...  
a. menguntungkan pemerintah dan 

menyengsarakan rakyat  
b. membatasi rakyat agar tidak 

melawan pemerintah  
c. mengatur perikehidupan 

berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat  

d. memberi kebebasan semua 
orang berbuat semuanya  

1835. Peraturan daerah provinsi dibuat 
oleh ...  
a. Departemen terkait  
b. DPD  
c. MPR  
d. Gubernur  

1836. Salah satu contoh peraturan daerah 
adalah peraturan ...  
a. perpajakan  
b. pendidikan nasional  
c. perlindungan anak  
d. larangan merokok  

1837. Langkah pertama dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan 
adalah ...  
a. mengajukan rancangan 

peraturan  
b. membuat rancangan peraturan  
c. menetapkan rancangan 

peraturan  
d. mengesahkan peraturan  

1838. Orang yang berwenang 
mengesahkan peraturan perundang-
undangan di tingkat kabupaten/kota 
adalah ...  
a. DPRD  
b. DPR  
c. Menteri Dalam Negeri  
d. Bupati / Walikota  

1839. Contoh melaksanakan peraturan 
dalam keluarga adalah ...  
a. belajar tepat waktu  
b. datadng tepat waktu pada saat 

sekolah  
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c. menjaga nama baik 
sekolah  

d. tidak menimbulkan 
keribatan dalam 
masyarakat  

1840. Cikal bakal organisasi adalah 
kecenderungan manusia untuk 
hidup ...  
a. bersaing  
b. bermusuhan  
c. berkelompok  
d. sendirian  

1841. Sekelompok manusia yang 
diatur untuk bekerja sama 
dalam rangkai mencapai tujuan 
bersama disebut ...  
a. musyawarah 
b. organisasi  
c. otomatis  
d. kelompok  

1842. Salah satu ciri organisasi 
adalah ...  
a. mempunyai tujuan yang 

berseberangan  
b. mempunyai tujuan yang 

berbeda-beda  
c. mempunyai tujuan sendiri-

sendiri  
d. mempunyai tujuan 

bersama  
1843. Berikut ini adalah organisasi 

yang tidak ada di sekolah 
adalah ...  
a. pramuka  
b. koperasi siswa  
c. partai politik  
d. unit kesehatan sekolah  

1844. Organsasi sosial 
kemasyarakatan yang 
beranggotakan ibu-ibu adalah 
...  
a. karang taruna  
b. pemerintahan desa  
c. PKK  
d. UKS  

1845. Di sekolah Wati diadakan 
lomba menyanyi antar kelas. 
Wati ditunjuk teman-teman 
untuk mewakilikelasnya. Sikap 
Wati yang baik adalah ...  
a. menolak, karena merasa 

malu  
b. menolak, karena banyak 

saingannya  
c. bersedia dan berusaha 

melaksanakan dengan baik  
d. bersedia karena khawatir 

diejek teman sekelasnya  

1846. Syarat keputusan bersama adalah ...  
a. keputusan menguntungkan 

ketua kelompok  
b. keputusan merupakan usulan 

ketua kelompok  
c. keputusan mewadahi semua 

pendapat dan kepentingan 
anggota kelompok  

d. keputusan menguntungkan 
sebagian besar anggota, 
meskipun merugikan pihak 
anggota lain yang lebih kecil  

1847. Siapakah yang wajib mewujudkan 
tujuan bersama dalam sebuah 
organisasi ?  
a. Pengurus organisasi semata  
b. Ketua dan sekretaris tanpa 

bantuan anggota organisasi  
c. Aparat pemerintahan 
d. Semua anggota organisasi  

1848. Keputusan bersama sangat 
dibutuhkan untuk menyelesaikan 
masalah organisasi. Contoh 
persoalan yang dapat dipecahkan 
dengan keputusan bersama adalah 
...  
a. Bono kesulitan mengerjakan 

ulangan karena lebih suka 
bermain daripada belajar  

b. Imran sering terlambat ke 
sekolah karena kesulitan 
bangun pagi  

c. Mimi kesulitan mengerjakan PR 
karena kurang belajar  

d. Kampung Aji tidak aman karena 
warga malas meronda  

1849. Jumlah minimum peserta 
musyawarah yang hadir agar 
pemungutan suara dapat 
dilaksanakan dan keputusannya 
diadnggap sah disebut ...  
a. ball room  
b. voting  
c. mufakat  
d. kuorum  

1850. Masih banyak warga masyarakat 
yang belum memiliki kesadaran 
hukum. Manakah perilaku yang 
mencerminkan hal tersebut ?  
a. Melakukan demo di depan 

gedung DPR  
b. Mengkritik kebijakan pemerintah 

melalui media massa  
c. Seizin yang berwajib melakukan 

aksi unjuk rasa  
d. Menyelesaikan permasalahan di 

pengdilan dengan uang  
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1851. Contoh sikap dan kesadaran 
mematuhi peraturan yang 
berlaku, antara lain ... 
a. melakukan tugas karena 

mengharap balasan  
b. melaksanakan ketentuan 

sesuai dengan keharusan  
c. melakukan tugas untuk 

menghindari sanksi hukum  
d. melaksanakan ketentuan 

karena adal petugas yang 
menyaksikan  

1852. Tindakan yang tepat untuk 
meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat adalah ... 
a. melindungi kepentingan 

masyarakat  
b. membiasakan diri untuk 

melaksanakan hukum  
c. mempelajari aturan hukum  
d. melindungi hak-hak. Warga 

negara   
1853. Sanksi yang dijatuhkan kepada 

pelanggar undang-undang 
harus sesuai dengan ...  
a. keinginan pelakunya  
b. kehendak petugasnya  
c. waktu pelaksanaannya  
d. bobot kesalahannya  

1854. Semua warga negara, berhak 
mendapatkan perlindungan 
hukum karena ...  
a. kedudukan kita sama di 

depan hukum  
b. negara kita merupakan 

negara hukum  
c. hukum berada di atas 

segala-segalanya 
d. hukum melindungi warga 

negaranya  
1855. Yang dikenai peraturan adalah 

...  
a. seluruh masyarakat 

Indonesia  
b. masyarakat daerah dan 

pemerintah daerah  
c. maysarakat darah dan 

pendatang ke daerah 
bersangkutan  

d. pemerintah daerah dan 
pendatang ke daerah 
bersangkutan  

1856. Lembaga pembuat peraturan 
perundang-undangan di tingkat 
daerah adalah ...  
a. MPR  
b. DPR  
c. DPD  

d. DPRD  
1857. Peraturan daerah dibuat dengan 

tujuan ...  
a. meringankan pekerjaan 

pemerintah pusat  
b. penerapan asas desentralisasi  
c. mengatur masyarakat daerah 

dalam rangka otonomi daerah 
d. mengatur kekayaan daerah   

1858. Peraturan perundangan yang 
menduduki tata urutan tertinggi di 
negara Indonesia adalah ... 
a. Pancasila  
b. UUD 1945   

1859. Seorang hakim mempunyai tugas 
mengadili setiap orang yang 
melanggar undang-undang yang 
berlaku, dengan maksud untuk ... 
a. memasyarakatkan kesadaran 

hukum  
b. memelihara kelestarian hukum  
c. menegakkan keadilan dan 

kebenaran  
d. meningkatkan tugas penegak 

hukum   
1860. Agar semua kepentingan dapat 

berjalan dengan lancar, setiap 
anggota bermasyarakat wajib ...  
a. menghayati setiap undang-

undang  
b. mementingkan kepentingan diri 

sendiri  
c. membuat hukum masing-masing  
d. mematuhi yang berlaku  

1861. Indonesia adalah negara hukum. 
Dalam negara hukum, terdapat 
peradilan yang ...  
a. mutlak  
b. terikat  
c. memihak  
d. bebas dan tidak memihak  

1862. Dengan menaati peraturan dan tata 
tertib, berarti kita ...  
a. mengutamakan kepentingan 

umum  
b. menghayati hukum  
c. mengutamakan keselamatan 

pribadi  
d. kesadaran hukum terabaikan  

1863. Perbuatan yang berdasarkan pada 
kesadaran hukum adalah ...  
a. mengumpulkan dana untuk 

menengok teman yang sedang 
sakit  

b. memberikan sumbangan 
kepada korban bencana alam  

c. mengikuti adat istiadat di suatu 
daerah  
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d. menaati peraturan lalu 
lintas di jalan  

1864. Salah satu perbuatan yang 
mencerminkan ketaatan dan 
kepatuhan terhadap persatuan 
yang berlaku adalah ... 
a. berusaha memenuhi 

kebutuhan sehari-hari  

b. mengendarai sepeda motor 
menurut kemauan sendiri  

c. mengadakan lomba bersih 
lingkungan  

d. membayar pajak paa waktu 
yang ditentukan   

II.  Mari mengisi dengan jawaban yang tepat ! 
1865. Salah satu peristiwa yang 

penting menandai persatuan 
bangsa Indonesia adalah 
Sumpah Pemuda, yang terjadi 
pada ... 

1866. Pelajar dalam mengisi 
kemerdekaan dilakukan 
dengan cara ...  

1867. Sebelum penjajahan, Indonesia 
didikenal dengan sebutan ...  

1868. Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE 
) ditarik dari titik terluar pantai 
sebuah pulau sejauh ...  

1869. Wilayah laut Indonesia hingga 
kini berbatasan dengan 
sepuluh negara, yaitu ...  

1870. Lembaga yang mengesahkan 
sebuah undang-undang adalah 
...  

1871. Sifat dari peraturan daerah 
adalah ...  

1872. Rancangan peraturan daerah 
provnsi diajukan oleh ...  

1873. Undang-Undang dan Peraturan 
Presiden termasuk peraturan 
perundang-undangan tingkat  
... 

1874. Peraturan yang dibuat oleh 
pemerintah dan DPR dan 
memiliki sifat mengikat disebut 
...  

1875. Voting dilakukan apabila ...  
1876. Pihak yang berwenang 

membuat peraturan daerah 
tingkat provinsi adalah ...  

1877. Hubungan kerja antar bagian dalam 
organisasi disebut ...  

1878. Organisasi yang bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan dari hasil 
organisasi adalah pengertian dari ...  

1879.  Dalam musyawarah hendaknya 
diliputi semangat ...  

1880. Sebutkan delapan provinsi sejak 
Indonesia merdeka !  

1881. Mengapa Indonesia disebut sebagai 
negara maritim ?  

1882. Mengapa jumlah provinsi di 
Indonesia bertambang dibanding 
dengan pada awal kemerdekaan ? 

1883. Mengapa kita membutuhkan 
peraturan dan peraturan perundang-
undangan ?  

1884. Menurut wilayah berlakunya, berapa 
jenis peraturan perundang-
undangan ? Sebutkan dan jelaskan 
masing-masing !  

1885. Apakah keputusan bersama itu ?  
1886. Bagaimana cara menerima hasil 

keputusan bersama ?  
1887. Bilamana suatu keputusan bersama 

dianggap tidak sah ?  
1888. Apakah yang menyebabkan 

keputusan bersama sulit diperoleh 
melalui musyawarah untuk mufakat 
?  

1889. Sebutkan tiga sikap yang 
mencerminkan pelanggaran 
terhadap keputusan bersama !

 

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan 
jawaban yang paling benar ! 

1890. Tindakan yang sebaiknya kita 
lakukan terhadap hasil 
keputusan musyawarah adalah 
...  
a. melaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab  

b. melaksanakan menurut 
kemauannya sendiri  

c. menolak karena bertentangan 
dengan pendapat kita  

d. mau melaksanakan asal diberi 
upah  
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1891. Yang bukan syarat berdirinya 
suatu organisasi  adalah ... 
a. berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945  
b. mempunyai tujuan 

organisasi yang jelas  
c. mempunyai struktur 

organisasi yang jelas  
d. tidak perlu memiliki 

AD/ART  
1892. Salah satu cara yang tepat 

untuk memajukan koperasi 
sekolah adalah ... 
a. menjadi anggota koperasi 

yang bertanggung jawab  
b. memperbesar simpanan 

agar modal koperasi 
bertambah  

c. selalu member barang 
kebutuhan di koperasi 
sekolah  

d. mengawasi kegiatan 
koperasi   

1893. Berikut ini yang merupakan 
kegiatan di dalam UKS adalah 
...  
a. member bantuan kepada 

bencana alam  
b. member pengobatan berat  
c. belajar mendirikan tenda  
d. pembinaan lingkungan 

sekolah sehat  
 
1894. Perbuatan yang sebagainya 

kita lakukan apabila 
menyampaikan pendapat 
dalam suatu rapat adalah ... 
a. menyuruh peserta rapat 

untuk memperhatikan  
b. memaksa peserta rapat 

untuk menerima pendapat 
kita  

c. mengemukakan pendapat 
dengan suara keras  

d. menggunakan giliran waktu 
yang diberikan oleh 
pimpinan rapat  

1895. Organisasi masyarakat yang 
bertujuan untuk mendidik serta 
melatih ibu-ibu dalam 
pembangunan adalah ... 
a. Karang Taruna  
b. PKK  
c. Kelompok Tani  
d. LKMD  

1896. Berikut ini yang merupakah 
hasil keputusan bersama 
adalah ...  

a. menyelesaikan PR tepat pada 
waktunya  

b. mengurangi waktu untuk 
bermain  

c. gotong royong membersihkan 
masjid  

d. membantu tugas ibu di rumah 
tangga   

1897. Organisasi di sekolah yang wajib 
diikuti oleh siswa adalah ...  
a. PKS  
b. UKS  
c. PKK  
d. PRAMUKA  

1898. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh 
setiap peserta dalam menanggapi 
orang lain adalah ...  
a. mendengarkan dan menghargai 

orang lain  
b. hanya mendengarkan pendapat 

dari orang yang disegani  
c. menanggapi pendapat orang 

lian dengan sinis  
d. tidak perlu mendengarkan 

pendapat yang berbeda dengan 
kita  

1899. Musyawarah akan berlangusng 
dengan lancar apabila ...  
a. semua peserta mengajukan 

pendapatnya  
b. sarana dan prasaranya lengkap  
c. dihadiri oleh pimpinan rapat  
d. semua saling mengharagai 

pendapat orang lain  
1900. Negara Indonesia menjamin dan 

melindungi kebebasan warga untuk 
berorganisasi. Hal ini sesuai dengan 
UUD 1945 pasal ...  
a. 28 E Ayat 3 
b. 28 A Ayat 3  
c. 28 B Ayat 3  
d. 28 C Ayat 3  

1901. Proses pemilihan kepala daerah 
dilakukan dengan pemungutan 
suara. Keputusannya diambil 
berdasarkan ...  
a. ketentuan pemerintah pusat  
b. musyawarah mufakat  
c. suara terbanyak  
d. usulan partai-partai politik  

1902. Organisasi di masyarakat yang 
berperan akif dalam pembinaan 
para pemuda di desa adalah ... 
a. partai politik  
b. Karang Taruna  
c. Posyandu  
d. BPD   
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1903. Apabila kelas lima akan 
mengadakan wisata, maka 
untuk menentukan tempatnya 
dilakukan dengan cara ... 
a. diputuskan oleh ketua 

kelas dan wakilnya  
b. diputuskan oleh guru dan 

kepala sekolah  
c. diputuskan oleh pengurus 

kelas  
d. diputuskan melalui 

musyawarah  
1904. Alasan pengambilan keputusan 

dengan cara votting dilakukan 
ketika musyawarah ...  
a. berjalan lancar  
b. tidak ada kata mufakat  
c. banyak yang hadir  
d. peserta datang terlambat  

1905. Tata tertib dalam masyarakat 
dibuat berdasarkan ...  
a. kesepatakatan warga  
b. keputusan RT  
c. keputusan secara sepihak  
d. kesepakatan orang kaya  

1906. Yang wajib melaksanakan hasil 
keputusan rapat organisasi 
adalah ...  
a. pimpinan rapat  
b. semua warga masyarakat  
c. semua anggota organisasi  
d. semua peserta yang hadir 

saja  
1907. Seseorang yang telah 

menentukan pilihan dari 
beberapa pilihan yang ada 
berarti orang tetrsebut telah 
membuat ... 
a. keputusan pribadi  
b. program kerja  
c. keputusan bersama  
d. daftar pilihan  

1908. Landasan hukum pelaksanaan 
musyawarah mufakat terdapat 
pada pancasila, sila ke ...  
a. satu  
b. dua  
c. tiga  
d. empat  

1909. Keikutsertaan dalam organisasi 
dapat bermanfaat ...  
a. belajar menang sendiri  
b. menumbuhkan rasa 

tanggung jawab  
c. mengutamakan 

kepentingan pribadi  
d. mencari kekayaan  

1910. Ketika akan belajar, ada teman yang 
mengajakmu untuk bermain. 
Keputusan yang diambil kamu ambil 
adalah ... 
a. mengikuti ajakannya  
b. menorak secara halus  
c. bersembunyi dalam kamar  
d. menolak dengan suara lantang  

1911. Berikut merupakan kebebasan 
warga negara yang diatur dalam 
UUD 1945 pasa 28 E Ayat 3, kecuali 
...  
a. berserikat  
b. memeluk agama  
c. berkumpul  
d. mengeluarkan pendapat  

1912. Manusia disebut sebagai mahluk 
sosial karena ...  
a. bisa hidup sendiri  
b. manusia harus beroganisasi  
c. manusia membutuhkan orang 

lain  
d. manusia mampu tanpa bantuan 

orang lain  
1913. Sikap seorang pimpinan yang baik 

jika menerima kritik dari anggotanya 
adalah ... 
a. diam saja tidak mempedulikan 

krtikan mereka  
b. mengajak anggotanya untuk 

berdebat agar diketahui benar  
c. mempengaruhi agar menurut 

dengan kita  
d. menerima dengan lapang dada 

selanjutnya memperbaikinya  
1914. Agar pembagian tugas dalam 

organisasi menjadi jelas maka 
dibentuklah ...  
a. pengurus  
b. kelompok  
c. pengawas  
d. tata tertib  

1915. Dalam diskusi kamu bebas 
mengeluarkan pendapat, namun 
kamu harus ingat bahwa ...  
a. pendapat kamu pasti baik 

daripada temanmu  
b. kebebasanmu dibatasi oleh hak 

orang lain  
c. bebas berarti tidak ada batasan 

apapun  
d. temanmu mempunyai pendapat 

yang berbeda  
1916. Jalannya acara musyawarah dicatat 

oleh ...  
a. ketua  
b. bendahara  
c. sekretaris  
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d. wakil ketua  
1917. Suasana dalam sebuah 

organisasi akan lebih tenang 
apabila masing-masing 
anggota ... 
a. mematuhi tata tertib yang 

telah dibuat  
b. menurut dengan segala 

perintah pimpinan 
walaupun tidak cocok  

c. semua anggota organisasi 
memiliki hasil yang 
berlimpah  

d. semua anggota memiliki 
pengetahuan yang tinggi  

1918. Yang bukan merupakan 
pengurus inti dalam organisasi 
adalah ...  
a. ketua  
b. seksi humas  
c. sekretaris  
d. bendahara  

1919. Ketika mengutarakan pendapat 
dalam musyawarah yang kita 
lakukan adalah ...  
a. berbicara dengan panjang 

lebar  
b. berbicara sesuai dengan 

pokok permasalahannya  
c. mempengaruhi peserta 

lainnya agar tidak 
mendengarkannya  

d. mengkritik pendapat teman  
1920. Berikut ini merupakan manfaat 

mengikuti kegiatan pramuka, 
kecuali ...  
a. berlatih hidup mandiri  
b. belajar memasak  
c. terbiasa berfoya-foya  

d. belajar berwiraswasta  
1921. Yang mempunyai kewenangan 

mengatur jalannya organisasi di 
sekolah adalah ... 
a. kepala sekolah  
b. tata usaha  
c. dewan guru  
d. penjaga sekolah  

1922. Hal berikut perlu diperhatikkan 
sebelum mengambil keputusan, 
kecuali ...  
a. pertimbangan  
b. masukan  
c. saran  
d. emosi  

1923. Melatih diri untuk mengutarakan 
pendapat di kelas dapat dilakukan 
dengan cara ... 
a. bertanya kepada guru jika ada 

penjelasan yang belum mengerti  
b. bertanya kepada guru walaupun 

penjelesan beliau sudah paham  
c. sering bertanya kepada guru 

ketiak mengerjakan ulangan  
d. sering mencontek temanketiak 

ada pekerjaan rumah   
1924. Di sekolah mempunyai peraturan-

peraturan, harus semua warga 
sekolah agar ... 
a. kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan baik  
b. guru-guru dalam mengajar 

dapat seenaknya sendiri  
c. siswa dapat melakukan tindakan 

yang kurang baik di luar sekolah  
d. siswa tidak melanggara 

peraturan lagi  
 

II. Isilah titik – tiitk di bawah ini dengan yang benar !  
1925. Kebebasan berorganisasi di 

atur oleh UUD 1945 pasal ...  
1926. Organisasi yang bergerak di 

bidang kemanusiaan adalah ...  
1927. Organisasi di sekolah yang 

tugasnya menyiapkan barang 
kebutuhan para siswa disebut 
... 

1928. Jika menerima tugas selalu 
dikerjakan tepat waktu adalah 
ciri orang yang bersifat ...  

1929. Segala persoalan yang 
menyangkut kepentingan 

bersama harus diselesaikan melalui 
...  

1930. Keputusan musyawarah dengan 
suara terbanyak disebut ...  

1931. Pemimpin yang demokratis jika 
mendapat usul dari orang lain akan 
...  

1932. Kita harus mengutamakan 
kepentingan umum di atas ... 

1933. Keakraban antara guru dengan 
murid mencerminkan kerukunan di 
lingkungan ...  

1934. Musyawarah untuk mufakat harus 
diliputi dengan suasana ...  

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar !  
1935. Apa akibatnya jika dalam 

organisasi dalam memutuskan 
masalah tanpa dilandasi dengan 
musyawarah ? 
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1936. Sebutkan dua cara dalam 
mengambil keputusan dalam 
rapat organisasi !  

1937. Keitka kita tidak bisa hadir 
dalam rapa organisasi. 
Bagaimanakah sikap kita 
terhadap hasil keputusan rapat 
tersebut ?  

1938. Sebutkan 3 contoh bentuk-
bentuk keputusan bersama 

yang biasa dilakukan di masyarakat 
!  

1939. Berikan tiga contoh organisasi yang 
ada di lingkungan masyarakat !          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan 
jawaban yang paling benar ! 

1940. Apabila usulan kita dalam 
musyawarah tidak diterima 
sikap kita adalah ...  
a. menerima dengan hati 

yang lapang  
b. kelaur dri tempat 

musyawarah  
c. memaksa peserta lain agar 

menerima  
d. membuat kegaduhan agar 

diperhatikan  
1941. Terhadap hasil keputusan 

bersama kewajiban kita adalah 
... 
a. mengabaikan  
b. melaksanakan  
c. mengomentari  
d. acuh tak acuh  

1942. Organisasi berikut yang 
bergerak dalam kegiatan 
sosial, kecuali ... 
a. OSIS  
b. UKS  
c. Koperasi  
d. PMI  

1943. Mufakat dalam musyawarah akan 
terjadi jika ... 
a. keputusan disetujui semua pihak  
b. keputusan ditentukan ketua  
c. keputusan diambil secara 

sepihak  
d. musyawarah menermui banyak 

usulan   
1944. Mendidik siswa untuk berwirausaha 

adalah tujuan yang ingin dicapai 
oleh ...  
a. koperasi sekolah  
b. pramuka  
c. UKS  
d. PKS  

1945. Komite sekolah dibentuk dengan 
tujuan membantu ...  
a. mengatasi kenakalan siswa  
b. pelaksanaan keigatan sekolah  
c. menggalang dan untuk sekolah  
d. mencari murid baru  

1946. Setiap anggota musyawarah yang 
tertib dapat tercipta dengan adanya 
...  
a. mengeluarkan pendapat  
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b. memperoleh konsumsi  
c. mengeluarkan iuran  
d. memutuskan pendapat  

1947. Kehidupan masyarakat yang 
tertib dapat tercipta dengan 
adanya ... 
a. peraturan  
b. kekuasaan  
c. kekayaan  
d. pos kamling  

1948. Yang bukan merupakan sikap 
tanggung jawab menghormati 
keputusan musyawarah adalah 
...  
a. menerima hasil keputusan  
b. menjunjung tinggi hasil 

keputusan  
c. kepentingan tokoh 

masyarakat  
d. keinginan sebagian orang  

1949. Kesepakatan musyawarah 
dipertanggungjawabkan secara 
moral sebab berhubungan 
dengan ... 
a. nasib ketua musyawarah  
b. kepentingan banyak orang  
c. kepentingan tokoh 

masyarakat  
d. keinginan sebagian orang   

1950. Kedudukan tertinggi dalam 
organisasi koperasi sekolah 
adalah ... 
a. pengurus  
b. anggaran dasar  
c. rapat anggota  
d. anggaran rumah tangga   

1951. Kebebasan yang tetap 
memperhatikan kebebasan 
orang lain adalah makna dari 
... 
a. kebebasan yang seluas-

luasnya  
b. kebebasan yang 

bertanggung jawab  
c. kebebasan yang  tiada 

batasnya  
d. kebebasan yang terikat 

oleh 
 orang lain   

1952. Pelayanan yang diberikan oleh 
posyandu adalah ...  
a. kesehatan orang tua  
b. penyediaan obat  
c. kesehatan balita  
d. pemberian sumbangan  

1953. Ketua, sekretaris dan 
bendahara kedudukannya 
dalam organisasi adalah ...  

a. pengurus teras  
b. pengurus  
c. pengurus inti  
d. dewan pengurus  

1954. Masyarakat merupakan kumpulan 
dari orang-orang yang memiliki 
berbagai macam keinginan dan 
kepentingan. Oleh karena itu perlu 
adanya peraturan yang harus ditaati 
agar ... 
a. tidak berususan dengan pihak 

berwajib  
b. selalu patuh kepada aturan yang 

berlaku  
c. kehidupan bersama dapat 

berjalan dengan aman dan tertib  
d. memuaskanpara pembuat 

aturan   
1955. Kewajiban ketua organisasi adalah 

...  
a. memutuskan segala 

permasalahan  
b. melayani keingingn kelompok 

terbesar  
c. mengamil semua peran 

pengurus  
d. mengendalikan jalannya roda 

organisasi  
1956. Berikut ini adalah contoh 

menghargai keputusan bersama 
dalam organisasi kelas adalah ...  
a. melaksanakan tugas piket  
b. mengerjakan PR bersama  
c. ikut serta dalam lomba lukis  
d. ikut berkemah  

1957. Setiap orang memiliki hak dan 
kewajiban. Dimana hak dan 
kewajiban harus dilakukan secara 
seimbang, yaitu dengan cara ... 
a. melaksanakan hak dan 

kewajibannya secara bersama-
sama  

b. melaksnakan kewajiban dulu 
baru menuntut hak 

c. memberi pengajaran kepada 
orang yang mengkritik  

d. menyimpan rasa marah dalam 
hati    

1958. Organisasi sosial yang menangani 
penderita tuna daksa adalah ...  
a. PMI  
b. YPAC  
c. PMR  
d. UKS  

1959. Sikap yang sebaiknya dilakukan 
apabila dikritik oleh orang lain 
adalah ...  
a. menrima dengan lapang dada  
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b. keluar ruangan sebelum 
acara selesai  

c. memberi pengajaran 
kepada orang yang 
mengkritik  

d. menyimpan rasa marah 
dalam hati  

1960. Yang membatasi kebebasan 
kita sebagai warga negara 
adalah ... 
a. pemerintah yang sah  
b. adat istiadat di daerah 

tersebut  
c. hak orang lain yang harus 

dihormati  
d. teman-teman lain yang 

menentang  
1961. Partai politik termasuk jenis 

organisasi ...  
a. organisasi kemasyarakatan  
b. organisasi massa  
c. organisasi sosial  
d. organisasi ekonomi  

1962. Setiap pengurus organisasi 
mempunyai tugas yang 
berbeda-beda tujuannya 
adalah ...  
a. agar organisasi dapat 

berkembang  
b. agar tidak terjadi tumpang 

tindih tugas  
c. agar kerja organisasi bisa 

teratur  
d. dapat menampung banyak 

anggota  
1963. Dalam memilih ketua koperasi 

sekolah, cara yang terbaik 
adalah ... 
a. ditunjuk oleh kepala 

sekolah   
b. melalui hasil keputusan 

musyawarah  
c. mengikuti saran dari guru  
d. memilih murid yang 

terpandai   
1964. Yang harus dilakukan sebgai 

tindak lanjut dari keputusan 
hasil musyawarah bersama 
adlaah ...  
a. melaksnakan sesuai 

dengan kemampuan kita  
b. melaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab  
c. menolak karena kita tidak 

menghadiri rapat  
d. tidak melaksnakan karena 

bertentangan dengan 
pendapat kita  

1965. Mendirikan suatu organisasi harus 
memenuhi syarat-syarat yaitu, 
kecuali ...  
a. berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945  
b. mempunyai AD/ART  
c. mempunayi struktur organisasi  
d. mempunyai buku harian  

1966. Organisasi sekolah yang bertujuan 
untuk menciptakan kehidupan yang 
sehat adalah ...  
a. Pramuka  
b. Rumah lingkungan  
c. Koperasi Sekolah 
d. UKS 

1967. Agar musyawarah yang dijiwai 
semangat kekeluargaan untuk 
mencapai mufakat adalah 
merupakan ciri dari ...  
a. demokrasi pancasila  
b. demokrasi liberal  
c. demokrasi ekonomi  
d. demokrasi sosial  

1968. Pengambilan keputusan yang paling 
sedikit resikonya adalah secara ...  
a. keputusan pemimpin 

musyawarah  
b. musyawarah untuk mufakat  
c. keputusan para tokoh 

masyarakat  
d. penunjukan pejabat pemerintah  

1969. Musyawarah mufakat adalah salah 
satu ciri dari demokrasi Pancasila 
yang mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila terutama sila ke ... 
a. sila ke 1  
b. sila ke 3  
c. sila ke 2  
d. sila ke 4   

1970. Yang bukan merupakan tugas dari 
posyandu adalah ...  
a. memberi makanan yang cukup 

kepada ibu dan balita  
b. memeriksakan kesehatan anak 

dan balita  
c. melakukan penimbangan anak 

bayi  
d. melaksankan imunisasi  

1971. Pengurus organisasi yang bertugas 
mengurusi masalah keuangan 
dalam organisasi adalah ...  
a. ketua  
b. sekretaris  
c. wakil ketua  
d. bendahara  

1972. Sikap atau perilaku seseorang yang 
menggambarkan sanggup 
menanggung akibat dari segala 
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perbuatan yang telah dilakukan 
disebut ... 
a. lapang dada  

b. tanggung jawab  
c. tenggang rasa  
d. rendah hati  

II. Isilah titik – titik di bawah ini denan jawaban yang benar !   
1973. Memilih Bupati adalah contoh 

mengambil keputusan melalui 
...  

1974. Gabungan dari beberapa RT 
membentuk wilayah ...  

1975. Dalam istilah rapat organisasi, 
jika peserta yang hadir telah 
memenuhi syarat dinamakan 
...  

1976. Menghargai pendapat orang 
lain termasuk pengamalan 
Pancasila sila ke ...  

1977. Pemilihan pengurus organisasi yang 
ditunjuk langsung disebut terpilih 
secara ...  

1978. Pengurus inti organisasi dari ...  
1979. PGRI merupakan organisasi yang 

anggotanya adalah ...  
1980. Organisasi yang melambangkan 

tunas kelapa adalah ... 
1981. LKMD dan BPD adalah organisasi 

yang berada di lingkungan ...  
1982. Landasan Idiil Koperasi adalah ... 

III. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jelas !  
1983. Mengapa dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada 

orang lain ?  
1984. Sebutkan contoh organisasi yang bergerak di bidang ekonomi !  
1985. Sebutkan beberapa organisasi profesi yang ada di Indonesia !  
1986. Bagaimana kita menggunakan kebebasan yang kita miliki ?  
1987. Sebutkan dua manfaat berorganisasi !  

 

 

 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan 
jawaban yang paling benar ! 

1988. Organisasi PKK adalah 
organisasi yang berada di 
lingkungan ... 
a. sekolah  
b. masyarakat  
c. negara  
d. internasional   

1989. Organisasi informasi mewadahi 
berbagai kegiatan membantu 
korban bencana alam adalah 
...  
a. Karang Taruna  
b. PMI  
c. PKS  
d. PKK  

1990. Indonesia adalah negara 
hukum, artinya ... 
a. orang yang salah harus 

dihukum  
b. semua permasalahan 

harus diselesaikan di 
hadapan hukum  

c. hukum harus menjadi 
landasan dalam mengatur 
kehidupan masyarakat  

d. tidak ada orang yang kebal 
hukum  

1991. Organisasi siswa intra sekolah 
(OSIS) beranggotakan ...  
a. guru  
b. siswa  
c. pekerja  
d. masyarakat  

1992. Berikut ini bukan merupakan 
organisasi yang berada di 
lingkungan sekolah, adalah ... 
a. OSIS  
b. PMR  
c. pramuka  
d. karang taruna   

1993. Tujuan utama didirikan organisasi 
koperasi sekolah ... 
a. mendapat kekayaan untuk 

modal usaha  
b. memberikan imunisasi  
c. menimbang bayi  
d. melakukan kebersihan umum  

1994. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu 
PKK berikut ini adalah ...  
a. ketrampilan masak memasak  
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b. memberi sumbangan 
kepada fakir miskin  

c. membantu kepada 
kelurahan  

d. mengetuai pembangunan 
masjid  

1995. Tugas utamanya Dewan 
Kelurahan adalah ...  
a. mengawasan belajar siswa  
b. memberi sumbangan 

kepada fakir miskin  
c. membantu kepada 

kelurahan  
d. mengetuai pembangunan 

masjid  
1996. Organisasi profesi dokter 

adalah ...  
a. PGRI  
b. IDI  
c. KORPRI  
d. IBI  

1997. Yang bertugas mengurusi surat 
menyurat dalam organisasi 
adalah ...  
a. ketua  
b. sekretaris  
c. bendahara 
d. bagian humas   

1998. Janji Pramuka di tingkat 
penggalang dinamakan ... 
a. Tri Satya  
b. Dasadarma  
c. Pancasila  
d. Dwi Darma Pramuka   

1999.  Sebagai warga negara yang 
baik terhadap hak dan 
kewajiban kita adalah ...  
a. menjalankan hak dan 

kewajiban secara 
seimbang  

b. menuntut hak terlebih 
dahulu  

c. menjalankan kewajiban 
setelah mendapat hak  

d. lambang dan bendera yang 
jelas  

2000. Induk organisasi yang 
menaungi keberadaan PMR 
adalah ... 
a. PMI  
b. APOTIK  
c. POLIKLINIK  
d. RUMAH SAKIT   

2001. Berikut ini jenjang sekoalh yang 
tidak memiliki OSIS adalah ... 
a. SLTP  
b. SMU  
c. MAN  

d. SD  
2002. Siap menerima kritikan dalam 

beroganisasi merupakan wujud 
sikap ... 
a. bertanggung jawab  
b. kreatif  
c. berjiwa besar  
d. egois  

2003. Ketua kelas yang bijaksana jika di 
kelasnya sedang terjadi masalah 
adalah ...  
a. membiarkan saja  
b. memusyawarahkan dengan 

semua teman  
c. membicarakannya dengan 

pengurus kelas  
d. segera lapor kepala sekolah  

2004. Peraturan di masyarakat dibuat 
untuk ... 
a. membuat takut masyarakat  
b. persaratan sebuah negara  
c. mengatur kehidupan 

masyarakat  
d. menjalankan kewajiban agar 

tertib  
2005. Sikap yang perlu dikembangkan 

dalam musyawarah adalah ... 
a. mau menang sendiri  
b. mendengarkan pendapat orang 

lain  
c. mengaku diri lebih hebat  
d. memotong pembicaraan orang 

lain   
2006. Pengambilan keputusan bersama 

sedapat mungkin dilakukan secara 
... 
a. pemungutan suara  
b. pemaksaan  
c. penunjukan  
d. musyawarah  

2007. Peraturan di rumah biasanya 
diputusakan oleh ...  
a. anak  
b. guru  
c. orang tua  
d. ketua  

2008. Aturan-aturan yang dibuat oleh 
badan-badan resmi mempunyai sifat 
antara lain ... 
a. memaksana  
b. menyeluruh  
c. memihak  
d. menyenangkan  

2009. Kegiatan mengambil keoutusan 
dengan cara voting terlihat dalam 
kegiatan ...  
a. membangun masjid  
b. memilih kepala desa  



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

131

c. membantu tentagga yang 
sedang berjalan  

d. memilih camat  
2010. Apabila kita melanggar 

peraturan yang telah 
ditetapkan dapat merugikan ... 
a. orang tua  
b. teman  
c. diri sendiri  
d. diri sendiri dan orang lain  

2011. Berikut yang tidak termasuk 
contoh hasil keputusan 
bersama ...  
a. memberi sarapan pagi  
b. membuat peraturan  
c. memilih pengurus kelas  
d. menentukan tempat tujuan 

wisata  
2012. Pihak yang tidak harus 

mengikuti peraturan ekolah ...  
a. guru  
b. kepala sekolah  
c. siswa  
d. pedagang pasar  

2013. Pemungutan suara, merupakan 
keputusan yang diambil dari ...  
a. suara terbanyak  
b. musyawarah mufakat  
c. perdebatan yang alot  
d. pertentangan antara 

kelompok  
2014. Sebelum mengambil sebuah 

keputusan, sebaiknya ...  
a. mendapat pengaruh teman  
b. mempertimbangkan akibat 

keputusan kita  
c. mendengarkan nasihat 

orang tua  
d. mendengarkansari dari 

guru  
2015. Dalam rangka menjaga 

keamanan lingkungan, warga 
melakukan ... 
a. ronda malam  
b. gotong royong  
c. kerja bakti  
d. bakti sosial   

2016. Peraturan perundang-
undangan yang dibuat DPR 

bersama presiden dan memiliki 
kekuatan mengikat seluruh rakyat 
Indonesia adalah berupa ...  
a. peraturan  
b. undang-undang 
c. ketetapan MPR  
d. UUD 1945  

2017. Fungsi hukum atau peraturan adalah 
...  
a. membuat masyarakat jera  
b. membatasi tingkah laku 

manusia  
c. menciptakan kebenaran dan 

keadilan  
d. membuat pemerintah berwibawa  

2018. Kesadaran hukum di sekolah 
dilakukan dengan ...  
a. menaati tata tertib sekolah  
b. membayawr BP3 tepat waktu  
c. mendengarkan penjelasan guru  
d. datang ke sekolah terlambat  

2019. Dalam musyawarah, keputusan 
yang dicapai sebaiknya atas dasar 
kepentingan ...  
a. pribadi  
b. umum  
c. kelompok  
d. sendiri  

2020. Warga desa sedang berkumpul di 
balai desa untuk melaksnakan 
rembug desa. Rembug desa 
dipimpim oleh ...  
a. kepala desa  
b. kepala dusun  
c. ketua RW  
d. ketua RT  

2021. Kegiatan di bawah ini yang tidak 
perlu dimusyawarahkan adalah ...  
a. menonton televisi  
b. ronda malam  
c. pemilihan ketua RT  
d. perbaikan jalan desa  

2022. Untuk menyelesaikan kesulitan 
dalam keluarga sebaiknya ... 
a. diserahkan kepada ayah  
b. dimusyawarahkan bersama  
c. dimusyawarahkan bapak dan 

ibu  
d. diserahkan kepada orang lain   

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
2023. Keputusan tertulis yang 

diputuskan oleh DPR 
dinamakan ... 

2024. Sistem demokrasi yang 
diterapkan di Indonesia adalah 
...  

2025. Dalam musyawarah hendaknya 
diliputin semangat ...  

2026. Organisasi sekolah yang bergerak 
dalam bidang kemanusiaan adalah 
...  

2027. Suatu negara yang segala 
sesuatunya didasarkan pada aturan 
yang berlaku disebut negara ...  



Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Lima                       

 

132

2028. Musyawarah untuk mencapai 
mufakat haruslah dilaksanakan 
dengan akal sehat dan ...  

2029. Memaksakan kehendak 
termasuk perbuatan yang ...  

2030. Dalam musyawarah, yang 
diutamakan adalah 
kepentingan ...  

2031. Yang berhak membuat keputusan 
tertinggi dalam organisasi koperasi 
adalah ...  

2032. Jika kita ingin mengutarakan 
pendapat dalam musyawarah 
hendaknya dengan sikap ...  

III. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
 

2033. Bagaimana cara membagi 
waktu antara berorganisasi 
dengan belajar ?  

2034. Bagaimana sika kamu jika ada 
teman mengganggu jalannya 
musyawarah ?  

2035. Bagaimana kelemahan 
pengambilan keputusan 
bersama secara votting ?  

2036. Sebutkan 2 contoh organisasi 
keagamaan !  

2037. Sebutkan ciri-ciri negara demokrasi !          
 
   
 
 

 
 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008 

 
Mata Pelajaran  : P K n Hari / tanggal  : Senin, 09 Juni 2008 
Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 08.30 

I. Berilah  tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban 
paling benar !  

2038. Pengetian organisasi adalah ... 
a. sebuah perkumpulan  
b. suatu usaha bidang politik  
c. salah satu bentuk 

permainan  
d. perkumpulan para 

pedagang   
2039. Contoh organisasi politik yang 

ada di Indonesia adalah ...  
a. PKK  
b. LSM  
c. PPP  
d. ASEAN  

2040. Cara yang tepat untuk memilih 
ketua adalah ...  
a. Ditunjukk oleh guru  
b. Melalui musyawarah kelas  
c. Dipilih siswa yang paling 

pintar  
d. Dipilih siswa yang 

pemberani  
2041. Hasil keputusan bersama yang 

harus dapat ...  
a. Dicatat  
b. Diumumkan  

c. Dimengerti  
d. Dilaksanakan  

2042. Musyawarah untuk mencapai 
mufakat merupaan ciri demokrasi ... 
a. Pancasila  
b. Terpimpin  
c. Federal  
d. Liberal  

2043. Ciri khs bangsa Indonesia untuk 
menyelesaikan masalah bersama 
adalah ...  
a. Gotong royong  
b. Mufakat  
c. Sidang paripurna  
d. Musyawarah  

2044. Yang termasuk organisasi profesi 
adalah ...  
a. PGRI  
b. RT  
c. PKK  
d. LSM  

2045. Pemimpin organisasi sekolah adalah 
... 
a. Siswa  
b. Guru kels  
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c. Komite sekolah  
d. Kepala sekoalh  

2046. Setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat. Hal tersebut 
tertuang di dalam UUD 1945 
pasal 28 E ayat ...  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

2047. Musyawarah adalah cerminan 
sila ke ...  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

2048. Organisasi yang 
beranggotakan orang-orang 
yang mempunya persamaan 
profesi disebut ... 
a. Organisasi sosial  
b. Organisasi profesi  
c. Organisasi massa  
d. Organisasi politik  

2049. Contoh organisasi sekolah 
yang bergerak dalam bidang 
kesehatan adalah ...  
a. Koperasi sekolah  
b. Pramuka  
c. UKS  
d. Pola kecil  

2050. Pengambilan keputusan yang 
ditentukan noleh suara 
terbanyak disebut ...  
a. Kompak  
b. Voting  
c. Serentak 
d. Mufakat  

2051. Mufakata harus sesuai dengan 
...  
a. Moral, kesusilaan, dan 

kesetiaan  
b. Moral, keindahan, dan 

ketertiban 
c. Moral, keagamaan, dan 

kepatuhan 
d. Keputusan, ditentukan 

secar musyawarah  
2052. Pokok-pokok pikiran dalam sila 

ke 4 adalah ...  
a. Tidakmau menerima 

pendapat orang lain  
b. Memaksakan kehendak 

kepada orang lain  
c. Musyawarah untuk 

kepentigan golongan   

d. Keputusan ditentukan secara 
musyawarah  

2053. Organsasi yang berada di 
lingkungan skeolah beranggotakan 
...  
a. Siswa  
b. Guru  
c. Semua guru  
d. Warga sekolah  

2054. Organisasi yang berfungsi sebagai 
tempat pembinaan keamanan dari 
ketertiban murid-murid sekolah 
adalah ...  
a. Dokter kecil  
b. Keperasi sekolah  
c. PKS  
d. UKS  

2055. Bendahara suatu organisasi 
bertugas mengurusi masalah ...  
a. Kepengurusan  
b. Administrasi  
c. Keungan  
d. Keanggotaan  

2056. Keputusan yang salah satu dapat 
merugikan ...  
a. Orang tua  
b. Teman kita  
c. Diri sendiri  
d. Diri sendiri dan orang lain  

2057. Berikut adalah contoh hasil 
keputusan bersama, kecuali ... 
a. Makan es krim  
b. Peraturan  
c. Pengurus kelas  
d. Tempat tujuan wisata  

2058. Dalam suatu orgasissi ada 3 
komponen penting yaitu ...  
a. Ketua, bendahara, dan 

sekretaris  
b. Anggota, pengurus, dan tujuan 

organisasi  
c. Ketua, sekretaris, dan anggota  
d. Penasehat, ketua, dan anggota  

2059. Contoh perilaku yang dilandasi oleh 
nilai musyawarah adalah ...  
a. Ikut PEMILU  
b. Pemilihan ketua kelas  
c. Mengikuti acara demonstrasi  
d. Mengikuti lomba  

2060. Hak siswa di sekolah dalam 
pelaksanaan suatu musyawarah 
adalah ...  
a. Mengajukan usul dan pendapat  
b. Membatalkan putusan yang 

tidak setuju  
c. Mengutamakan kepentingan 

teman  
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d. Menghargai pendapat yang 
sama  

2061. Jika ada orang lain yang 
sedang mengemukakan 
pendapatnya dalamsuatu 
rapat, sikap kita sebainya 
adalah ...  
a. Diskusi dengan teman 

lainnya tentang pendapat 
yang akan dikemukakan  

b. Berbicara sendiri karena 
pendapatnya lain  

c. Mendengarkan dan 
mempertimbangkannya  

d. Mendengarkan karena 
pendapatnya sesuai dengan 
pendapat kita  

2062. Musyararah untuk mencapai 
mufakat haruslah dilaksanakan 
dengan akan sehat dan ... 
a. Hati nurani yang luhur  
b. Sikap dingin  
c. Sikap ingin pendapat kita  
d. Hati yang tabah  

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
2063. Pengurus organissi dipilih oleh 

... 
2064. Salah satu organisasi yang ada 

di lingkungan sekolah antara 
lain ... 

2065.  Organisasi yang dibentuk guna 
membina kamu muda di desa 
adalah ...  

2066. Orang yang mengurusi 
adiministrasi disebut ...  

2067. Untuk mengatur kehiduapan 
masyarakat agar tiertib, aman 
maka perlu dibuat ...  

2068. Organissi sekolah yang 
bergerak dibidang ekonomi 
adalah ...  

2069. Kumulanorang yang 
mempunyai tujuan tertentu 
disebut ...  

2070. Partai Golkar, PDIP, PKB adalah 
organisasi yang bergerak di bidang 
...  

2071. IDI adalah organisasi yang 
anggotanya terdiri dari para ...  

2072. Hukuman yang baik adalah 
hukuman yang setimpal dengan ...  

2073. Orang yang bertugas mengatur 
jalannya organisasi adalah ...  

2074. Kebebasan organisasi adalah 
kebebasan yang ...  

2075. Dalam pembentukan kelompok 
belajar semua peserta mempunyai 
kedudukan yang ...  

2076. Jika ada peserta musyawarah yang 
berbeda pendapat sebaiknya ...  

2077. Prinsip dasar musyawarah adalah ...  

III. Kerjakan soal – soal di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
2078. Sikap apa yang diperlukan 

ketika sedang mengikuti 
pelajaran ?  

2079. Apa tugas dari kepaal sekolah 
dalam organisasi sekolah ...  

2080. Apa yang harus dilakukan agar 
masyarakat dapat hidup 
dengan tenang ... 

2081. Apa akibat yang kita peroleh jika 
melakukan perbuatan tercela atau 
melanggar peraturan yang berlaku ?  

2082. Bagaimana sikap kita terhadap  hasil 
keputuan musyawarah ?  

IV. Kerjakan soal – soal di bawah ini desuai dengan perintahnya !  
2083. Apa  tujuan  dari  organisasi 

pramuka ? 
2084. Sebutkan organisasi yang ada 

di sekolah !  
2085. Sebutkan kelebihan koperasi 

dibandingkan badan usaha 
lainnya !   

2086. Apa yang dimaksud dengan 
musyawarah ?  

2087. Agar setiap musyawarah dapat 
berjalan baik dan lancar, sikap-sikap 
bagaimanakah yang harus 
dikerjakan ?     

 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 

 
Mata Pelajaran  : P K n Hari / tanggal  : Senin, 8 Juni 2009 
Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 09.30 – 10.00 
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II. Berilah  tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban 
paling benar !  

2088. Tujuan pembentukan sebuah 
organisasi adalah …  
a. Memilih pengurus  
b. Memudahkan pelaksanaan 

tujuan  yang akan dicapai  
c. Menjadi wadah 

mengeluarkan pendapat  
d. Menjadi wadah belajar 

berorganisasi  
2089. Organisasi sekolah yang 

merupakan mitra kerja sekolah 
dari masyarakat adalah … 
a. Wali murid  
b. Lulusan sekolah  
c. Tokoh masyarakat  
d. Komite sekolah  

2090. Kebebasan warga negara 
untuk berorganisasi diatur 
dalam UUD 1945 oleh …  
a. Pasal 28 A ayat 3  
b. Pasal 28 E ayat 3  
c. Paal 28 C ayat 3  
d. Paal 28 B ayat 3 

2091. Cara yang terbaik mengambil 
keputusan musyawarah adalah 
ditentukan oleh …  
a. Pimpinan musyawarah 
b. Seluruh peserta 

musyawarah  

c. 
3

2
anggota musyawarah  

d. Pendapat masing-masing 
peserta  

2092. Panti asuhan adalah contoh 
organisasi di masyarakat yang 
bergerak di bidang … 
a. Pendidikan  
b. Kesehatan  
c. Sosial  
d. Ekonomi  

2093. Ciri  demokrasi Pancasila yang 
perlu diterapkan dalam 
kehidupan bersama adalah …  
a. Hasil musyawarah dapat 

dipertadnggungjawabkan  
b. Kebebasan 

mengemukakan pendapat 
tidak dapat dibatasi  

c. Dalam mengambil 
keputusan diutamakan 
kepentingan bersama  

d. Dalam musyawarah tidak 
ada kepentingan pribadi  

2094. Jika semua peserta 
musyawarah menyetujui hasil 
keputusan tercapailah …  

a. Hak  
b. Kewajiban  
c. Mufakat  
d. Manfaat  

2095. Hak mengeluarkan pendapat salah 
satu ciri dari ...  
a. Pansasila  
b. Demokrasi  
c. Rapat  terbuka  
d. Perilaku rakyat  

2096. Berikut ini yang bukan organisasi 
yng ada di masyarakat adalah … 
a. PKK  
b. Posyandu  
c. Pramuka  
d. Karang Taruna  

2097. Pengambilan suara terbanyak 
disebut juga …  
a. Booking  
b. Skoting  
c. Voting  
d. Shoping  

2098. Saat merencanakan darma wisata 
semua anak kelas lima 
mempertahankan keinginan mereka 
masing-masing ini, artinya semua 
anak melakukan …  
a. Musyawarah mufakat  
b. Pemungutan suara  
c. Pemaksaan kehendak  
d. Diskusi kelas  

2099. Organisasi adalah setiap bentuk 
persekutuan antara dua orang atau 
lebih yang berkerja sama untuk 
suatu tujuan bersama dan serikat 
secara formal dalamm persekutuan, 
adalah pendapat …  
a. Drs. Moh. Hatta  
b. Sondang P. Siagaan  
c. Kasim P. Siahaan  
d. Bernat P. Siahaan  

2100. Pendapat yang disampaikan di 
dalam rapat harus dapat … 
a. Diterima akal sehat  
b. Menyenangkan hati ketua  
c. Memenuhi keinginan pribadi  
d. Mewakili keinginan kelompok   

2101. Hal-hal yang tidak harus 
diperhatikan saat pengambilan 
keputusan adalah …  
a. Hasil keputusan bersama harus 

bermanfaat  
b. Hasil keputusan bersama harus 

sesuai dan menghormati hak 
asasi manusia  
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c. Hasil keputusan bersama 
harus sesuai dengan asas 
keadilan  

d. Hsil keputusan sesuai 
dengan kepentingan 
sekelompok orang  

2102. Di bawah ini adalah ciri-ciri 
sebuah organisasi kecuali … 
a. Mempunyai pemimpin  
b. Mempunyai tujuan  
c. Mempunyai anggota  
d. Mempunyai modal    

2103. Kebebasan yang kita miliki 
harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
moral kepada …  
a. Tuhan Yang Maha Esa  
b. Golongan  
c. Masyarakat  
d. Diri sendiri  

2104. Musyawarah adalah 
membahasa secara bersama-
sama suatu masalah untuk 
mencapai …  
a. Kepandaian  

b. Keberhasilan  
c. Kebersamaan  
d. Keputusan  

2105. Pengurus Organisasi  yang bertugas 
mengurus masalah administrasi 
yaitu … 
a. Sekretaris  
b. Ketua  
c. Bendahara  
d. Wakil ketua  

2106. Badan yang bertungas untuk 
membantu penyelenggaraan 
Pemerintahan desa adalah … 
a. BPD  
b. Yayasan  
c. Dewan Desa  
d. Ketua Rukun Warga    

2107. Osis singkatan dari ...  
a. Organisasi Siswa Intra Sekolah  
b. Organisasi Sarana Inter Sekolah  
c. Organisasi Siswa Ineter Sekolah 
d. Organisasi Siswa Internasional 

Sekolah  
 

 
 
II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
2108. Pengurus yang bertanggung 

MENGELOLA KEUANGAN 
organisasi adalah ...  

2109. Musyawarah untuk mufakat 
sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila  terutama sila ...  

2110. Saran dan pendapat orang lain 
dalam sutu rapat hendaknya 
dijadikan ...  

2111. Pengambilan keputusan 
berdaarkan suara terbanyak 
disebut ...  

2112. Koperasi adalah adalah 
sebuath organisasi yang 
bergerak dibidang ...  

2113. Organisasi sekolah yan 
bergerak di bidang kesehatan 
adalah ...  

2114. Penetapan jumlah minimal 
anggota yang harus hadir saat 
musyawarah disebut ...  

2115. Memaksakan kehendak dalam 
musyawarah harus kita ...  

2116. Manusia tidak dapat hidup sendiri 
tanpa adanya orang lain sehingga 
manusia disebut mahluk ...  

2117. Musyawarah adalah ciri khas 
demokrasi Pancasila yang selalu 
berpegang pada azas ...  

2118. Tugas seorang RT yang utama 
adalah ...  

2119. Organisasi untuk membina kamum 
remaja atau pemuda di lingkungan 
Kelurahan disebut ...  

2120. Untuk mengatur kehidupan 
masyarakat, maka dibuat ...  

2121. Perjanjian yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih disebut ... 

2122. Apabila keputusan tidak dipatuhi, 
maka tujuan keputusan tidak akan ...  

III.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan  tepat ! 
2123. Sebutkan pengurus-pengurus 

yang ada dalam sebuah 
organisasi ! 

2124. Sebutkan 2 (dua) cont oh 
organisasi yang bergerak di 
bidang sosial !  

2125. Sesuatu yang  telah disetujui 
berdasarkan kebulatan pendapat 
sebagai hsil musyawarah disebut ?  

2126. Tanggal 14 Agustus diperingati 
sebagai hari apa ?  

2127. Siapa yang  menjadi anggota 
organisasi sekolah ?  
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IV.Jawalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan 
tepat ! 
 
2128. Sebutkan ciri-ciri organisasi !  
2129. Sebutkan manfaat dair 

musyawarah !  
2130. Mengapa dalam musyawarah 

perlu ada pimpinan ?  

2131. Mengapa dalam musyawarah kita 
tidak boleh memaksakan kehendak 
kepada orang lain !  

2132. Tulislah sikap yang harus dilakukan 
ketika mengutarakan pendapat 
dalam musyawarah ! 

 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 

 
Mata Pelajaran  : P K n Hari / tanggal  : Senin, 7 Juni 2009 
Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 08.300 

I. Berilah  tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban 
paling benar !  

2133. Suatu perkumpulan yang 
anggotanya terdiri atas 
beberapa orang untuk 
melakuan kerjasama dalam 
upaya menjacapai tujuan 
bersama disebut …  
a. gotong royong  
b. organisasi  
c. karang taruna  
d. kerjabakti  

2134. Organisasi di sekolah untuk 
menampung kreatifitas para 
siswa adalah …  
a. OSIS  
b. Komite Sekolah  
c. KUD  
d. Karang Taruan  

2135. Dalam suatu organisasi yang 
menangangi masalah 
keuangan adalah … 
a. ketua  
b. sekretaris  
c. dierektur  
d. bendahara  

2136. Apabila dalam musyawarah 
tidak tercapai mufakat, maka 
yang dilakukan ketua adalah 
… 
a. melaksanakan voting  
b. membubarkan acara  
c. mengambil keputusan 

sendiri  
d. menunda hasil keputusan   

2137. Musyawarah mufakat adalah 
salah satu cirri dari demokrasi 
Pancasila yang mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila yang 
mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila terutama sila ke … 

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

2138. Apabila bendahara menemui 
kesulitan dalam menjalankan 
tugasnya, ia harus melapor kepada 
… 
a. ketua  
b. anggota  
c. penasehat  
d. sekretaris 

2139. Di bawah ini tujuan didirikannya  
koperasi sekolah adalah …  
a. untuk menjaga kesehatan siswa  
b. untuk memenuhi kebutuhan 

anggota  
c. untuk menjaga keamanan 

sekolah  
d. untuk melayani siswa yang lapar  

2140. Hak siswa di sekolah dalam 
pelaksanaan suatu musyawarah 
adalah …  
a. mengajukan usul dan pendapat  
b. membatalkan putusan yang 

tidak setuju  
c. mengutamakan kepentingan 

teman  
d. menghargai pendapat yang 

sama  
2141. Di dalam rapat keluarga yang berhak 

mengajukan usul adalah … 
a. ayah, ibu  
b. semua anggota keluarga  
c. anggota keluarga dewasa  
d. anggota keluarga yang sudah 

keluarga  
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2142. Apabila hasil keputusan rapat 
tidak sesuasi dengan pendapat 
kita sebaiknya kita bersikap …  
a. menerima dan 

melaksanakan dengan 
tanggung jawab  

b. menerima tetapi 
melaksanakan dengan 
seenaknya  

c. menerima tetapi tidak 
melaksanakan keputusan  

d. membiarkan saja karena 
tidak sependapat  

2143. Agar tercapai sebuah tujuan 
hendaknya dalam organisasi 
semua anggota harus  …  
a. mengutamakan 

kepentingan pribadi  
b. mengutamakan 

kepentingan organisasi  
c. memberikan iuran yang 

besar agar organisasi 
dapat maju  

d. tetapi menjadi anggota 
sebanyak-banyaknya  

2144. Gambar pada dan kapas pada 
lambang koperasi 
melambangkan … 
a. persahabatan yang kokoh  
b. kemakmuran  
c. kemasyarakatan  
d. keadilan sosial  

2145. Mentaati tata tertib sekoalh, 
menjaga nama baik sekolah 
adalah tugas dari …  
a. dewan guru  
b. warga sekolah  
c. kepala sekolah dan 

masyarakat  
d. kepala sekolah dan dewan 

guru  
2146. Sebagai anak yang baik kita 

harus selalu …  
a. belajar sambil berdoa  
b. minta imbalan apabila 

disuruh  
c. menghormati dan 

melaksanakan perintah 
orang tua  

d. minta hadiah istimewa apabila 
nilai rapotanya baik  

2147. Warga masyarakat sedang 
melaksanakan gotong royong 
membersihkan lingkungan, kegiatan 
di atas merupakan …  
a. hasil musyawarah 
b. keputusan pribadi  
c. kemauan pak RT  
d. tugas dari kelurahan  

2148. Di bawah ini contoh organisasi yang 
ada di masyarakat adalah … 
a. RW ( Rukun Warga )  
b. PJR ( Patroli Jalan Raya )  
c. PKS ( Patroli Keamanan 

Sekolah )  
d. Poskamling ( Pos Keamanan 

Lingkungan )   
2149. Tata cara pemilihan pengurus 

organissi sekolah yang benar di 
bawah ini adalah ...  
a. menunjuk langsung calon 

pengurus  
b. mengajukan diri sendiri karena 

merasa pintar  
c. menunjuk orang lain yang masih 

ada hubugnan keluarga  
d. memilih anak yang paling kuat  

2150. Musyawarah yang sering kita jumpai 
di lingkungan warga kampung 
antara lain ...  
a. membangun rumah sendiri 
b. mengun jalan kampung  
c. membuat gudang  
d. melanjutkan gudang  

2151. Dalam menyelesaikan masalah / 
persoalan sebaiknya menggunakan 
asas ...  
a. tujuan  
b. kekeluargaan  
c. manfaat  
d. kepentingan  

2152. Setiap siswa memakai seragam 
sekoalah dengan tertib. Hal ini 
merupakan keptusan yang harus 
dilaksanakan di lingkungan ... 
a. keluarga  
b. pemerintah  
c. masyarakat  
d. sekolah   

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
2153. Peraturan organsasi harus 

ditaati oleh ...  
2154. Organisasi dari unsur 

masyarakat yang peduli 
dengan pendidikan siap 
menjadi mitra sekolah adalah 
... 

2155. Pengurus yang bertugas mencatat 
segala kegiatan organisasi disebut 
...  

2156. Semua peserta rapat mempunyai 
hak mengajukan ... 
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2157. Dalam demokrasi Pancasila, 
setiap masalah diselesaikan 
dengan jalan ...  

2158. Manfaat organisasi bagi 
anggotanya adalah ...  

2159. Dalam struktur Pramuka yang 
berada di sekolah disebut ...  

2160. Pengurus organisasi sekolah 
dipilih oleh ...  

2161. Setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat adalah bunyi dari 
UUD 1945 pasal  ...  

2162. Setiap keputusan dalam 
musyarah harus 

dipertanggungjawabkan secara 
moral kepada ...  

2163. Makna tunas kelapa sebagai 
lambang Pramuka adalah ...  

2164. Peraturan dalam sebuah organisasi 
harus dipatuhi oleh ...  

2165. Kebebsan yang tetap 
memperhatikan kebebsan orang lain 
adalah makna dari sikap kebebasan 
seorang ...  

2166. Keputusan bersama harus ditaati 
karena dibuat untuk ...  

2167. Manusia tidak dapat hidup seorang 
diri. Dia harus dan bekerja sama 
dengan manusia lain. Ini merupakan 
ciri khas menusia sebagai mahluk ... 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !   
2168. Apakah tugas utama seorang 

ketua organisasi ? 
2169. Apakah tujuan koperasi 

dibentuk ?  
2170. Apa yang harus kita lakukan 

agar di lingkugnan sekolah 
leibh indah dan bersih ?  

2171. Sebutkan perbedaan musyawarah 
musfakat dengan voting ?  

2172. Sebutkan salah satu manfaat patuh 
kepada keputusan bersama !  

IV. Uraikan secara jelas petanyaan dibawah ini !  
2173. Sebutkan syarat terbentuknya 

suatu organisasi !  
2174. Jelaskan tujuan lembaga-

lembaga sosial di masyarakat !  
2175. Apa yang seharusnya 

dilakukan siswa agar 
organisasi di kelas berjalan 
tertib ?  

2176. Jelaskan tata cara mengambil 
keputusan bersama dengan 
musyarah mufakat !  

2177. Sebutkan nilai-niali yang terkandung 
dalam Pancasila sila ke-4 yang 
harus kita amalkan !  
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