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UAS-03-01
Sikap siswa yang percaya diri dalam menghadapi
ulangan, di antaranya ...
A. merasa diri mampu mengerjakan
B. ia tidak membawa buku pelajaran
C. memiliki teman sebangku yang pintar
D. sebelumnya sudah mempersiapkan diri

UAS-03-08
Kerukunan antarumat beragama merupakan modal
dasar untuk ...
A. perwujudan persatuan bangsa
B. pencerminan sikap mandiri
C. pembentukan masyarakat mandiri
D. meningkatkan mutu SDM

UAS-03-02
Bentuk pengabdian yang paling tepat kepada
masyarakat yang dapat kamu lakukan adalah ikut ...
A. bergotong-royong membetulkan jembatan
B. menyumbang obat kepada korban bencana alam
C. membersihkan lingkungan di sekitar kita
D. mengatur ketertiban lalu lintas

UAS-03-09
Cara mengajukan pendapat yang benar dalam
musyawarah adalah ...
A. berbicara yang singkat dan jelas
B. harus melalui ketua
C. berkata dengan suara yang lantang
D. berdiri ketika sedang berbicara

UAS-03-03
Pada saat Rizal akan beribadah, di TV ada acara yang
menarik.
Perilaku Rizal sebaiknya ...
A. melaksanakan ibadah
B. mengeraskan suara TV
C. C menonton acara TV
D. melaksanakan ibadah setelah menonton

UAS-03-10
Menjaga keindahan di lingkungan rumah dapat
dilakukan dengan cara ...
A. membeli tanaman hias
B. mengganti-ganti tanaman
C. menata tanaman yang ada
D. menata tanaman yang mahal

UAS-03-04
Sikap tenggang rasa dalam pergaulan sehari-hari dapat
menciptakan ...
A. persahabatan yang seluas-luasnya
B. persahabatan yang tak terbatas
C. kedamaian dan ketenteraman
D. kesenangan dan ketenteraman
UAS-03-05
Kebebasan yang tidak terkendali dapat merugikan ...
A. diri sendiri dan orang lain
B. diri sendiri
C. orang lain
D. orang kaya
UAS-03-06
Telepon umum sudah banyak dibangun, maka mudah
sekarang untuk berkomunikasi. Tindakan kita,
sebaiknya ...
A. mengotori tempat sekitarnya
B. membuat coretan di sekitarnya
C. memanfaatkan untuk diri sendiri
D. memanfaatkan dengan baik
UAS-03-07
Kamu bertamu ke rumah orang lain, tindakanmu yang
tepat setelah masuk adalah ...
A. langsung duduk di kursi
B. menunggu dipersilakan duduk
C. meminta izin untuk duduk
D. mencari tempat duduk

UAS-03-11
Yuda memberi uang kepada pengemis, tetapi dengan
cara dilemparkan. Sikap Yuda termasuk ...
A. tegas dan cepat tanggap
B. wajar sebagai orang kaya
C. menyinggung perasaan
D. bijaksanadan terpuji
UAS-03-12
Pada saat perpisahan Wati membawakan tarian merak
yang merupakan kebudayaan daerah. Kebudayaan
perlu dikembangkan dengan cara ...
A. mempelajari kesenian daerah
B. membuat lukisan tarian daerah
C. menyaksikan tarian daerah
D. bertanya tentang tarian daerah
UAS-03-13
Kemampuan untuk membatasi terhadap segala niat
kehendak untuk tidak berbuat yang merugikan orang
lain adalah sikap dari ...
A. tenggang rasa
B. berjiwa besar
C. pengendalian diri
D. bertanggung jawab

UAS-03-14
Cara pengabdian sebagai pelajar terhadap bangsa dan
negara adalah ...
A. belajar sambil bermain
B. giat menabung
C. belajar dengan rajin dan tekun
D. aktif dalam kepemudaan
UAS-03-15
Setiap warga negara harus mempertahankan tanah air
serta membela negara. Hal ini sesuai dengan isi
UUD45pasal ...
A. 30 ayat 1
B. 31 ayatl
C. 30 ayat 2
D. 31 ayat 2

Isilah pertanyaan di bawah ini dengan
benar!
UAS-03-16
Orang yang percaya diri adalah ...
UAS-03-17
Contoh hak dari warga negara Indonesia menurut UUD
45, di antaranya ...

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan
benar!
UAS-03-26
Dengan sesama manusia kita harus saling ...
UAS-03-27
Kita harus berbuat jujur kepada ...
UAS-03-28
Salah satu lembaga pemberi bantuan kepada korban
bencana alam adalah ...
UAS-03-29
Agar memiliki ketahanan nasional yang mantap,
pembangunan yang sedang dilaksanakan harus ...
UAS-03-30
Rajin berolahraga, tubuh kita menjadi ...
UAS-03-31
Jika seseorang dalam menghadapi suatu masalah tidak
bersikap lapang dada, maka akan terjadi ...
UAS-03-32
Meskipun Bangsa Indonesia berbeda-beda suku bangsa
adat istiadat, tetapi tetap bersatu sesuai semboyan ...

UAS-03-18
Bangsa Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan dari penjajah sejak ...

UAS-03-33
Belajar yang baik di rumah harus dilakukan secara

UAS-03-19
Pekerjaan di masyarakat dapat diselesaikan dengan
melalui gotong-royong, di antaranya ...

UAS-03-34
Supaya hidup kita serasi, selaras dan seimbang maka
segala keinginan harus disesuaikan dengan

UAS-03-20
Peranan dan tanggung jawab pemuda dalam
pembangunan adalah ...

UAS-03-35
Berbeda pendapat bukan untuk mencari perteng karan
melainkan untuk mencari ...

UAS-03-21
Moch. Hatta tokoh pendiri koperasi berjuang dalam
bidang ...

UAS-03-36
Sebutkan empat ciri-ciri kepahlawanan yang dimiliki
seseorang!

UAS-03-22
Pasal 29 ay at 2 UUD 1945 memuat tentang ...

UAS-03-37
Peraturan sangatdiperlukanoleh suatu negara untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan. Sebutkan empat
akibat apa bila negara tidak memiliki peraturan hukum!

UAS-03-23
Pahlawan yang memelopori organisasi kepemudaan
adalah ...
UAS-03-24
Sikap terpuji dan jujur menjadi dambaan setiap orang,
ketika menemukan sebuah dompet sikap kita adalah ...
UAS-03-25
Sikap harga-menghargai antar sesama makhluk
merupakan pengamalan Pancasila, sesuai dengan sila
…

UAS-03-38
Sebagai warga negara yang baik perlu
mengembangkan cinta terhadap tanah air dan bangsa.
Tulis empat tujuan negara yang terancam dalam
pembukaan UUD 45!
UAS-03-39
Masalah sosja] bjla dibiarkan akan menimbu]kan
ketimpangan sosial antara masyarakat. Sebutkan tiga
usaha kepedulian pemerintah agar ketimpangan sosial
tidak terjadi ...

UAS-03-40
Untuk melakukan kegiatan agar tidak bertentangan
dengan kepentingan bersama maka perlu ada
pengendalian diri. Tulis empat macam sikap yang
dimiliki seseorang yang dapat mengendalikan diri!

