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UAS-SD-05-01
Orang yang mudah terpengaruh pendiriannya oleh
orang lain adalah orang yang ...
A. tidak mempunyai keteguhan hati
B. kurang mempunyai pengetahuan yang cukup
C. mudah beradaptasi
D. tahu mana yang harus ia pilih

UAS-SD-06-08
Kerukunan akan mencerminkan saling pengertian
untuk menciptakan ketenteraman ...
A. dalam keluarga
B. kita bersama
C. lahir batin
D. tetangga kita

UAS-SD-06-02
Selalu datang ke sekolah tepat pada waktunya
merupakan sikap ...
A. disiplin tugas
B. disiplin hadir
C. disiplin waktu
D. disiplin datang

UAS-SD-06-09
Keyakinan atas kebenaran Pancasila sebagai pemersatu
bangsa merupakan …
A. ketahanan jiwa
B. ketahanan fisik
C. ketahanan jasmani
D. ketahanan badan

UAS-SD-06-03
Ciri seseorang yang memiliki percaya diri adalah ...
A. selalu ragu-ragu
B. bangga pada diri sendiri
C. berani bertindak
D. rendah hati

UAS-SD-06-10
Sikap atas peraturan yang berlaku di manapun kita
harus ...
A. memperhatikannya
B. membiarkannya
C. menaatinya
D. membacanya

UAS-SD-06-04
Kebebasan harus dapat dipertanggungjawabkan
terhadap bangsa dan negara sesuai dengan ...
A. keinginan pemimpin bangsa
B. Pancasila dan UUD'45
C. ajaran agama yang dianut
D. etika hidup di masyarakat
UAS-SD-06-05
Sikap berani mengakui kekurangan dan kelebihan diri
sendiri dari orang lain merupakan perwujudan dari
sikap ...
A. berjiwa besar
B. pantang menyerah
C. menyerah pada nasib
D. merendahkan diri sendiri
UAS-SD-06-06
Pada saat menggunakan telepon umum, bagaimanapun
kita harus selalu ingat bahwa ...
A. biayanya murah
B. telepon itu milik negara
C. telepon itu milik bersama
D. bebas menggunakannya
UAS-SD-06-07
Tenggang rasa antar umat beragama bertujuan untuk ...
A. menciptakan kerukunan antarsesama pemeluk
agama
B. menciptakan kerukunan bersama
C. memajukan salah satu agama
D. memupuk persaudaraan satu agama

UAS-SD-06-11
Untuk mencapai cita-cita diperlukan....
A. kerajinan
B. keraguan
C. kemalasan
D. keindahan
UAS-SD-06-12
Kebersihan perlu diusahakan setiap saat oleh setiap
orang karena ...
A. kebersihan itu indah
B. kebersihan itu di mana-mana
C. kebersihan mahal
D. kebersihan melelahkan
UAS-SD-06-13
Seseorang yang memiliki sikap manusiawi akan
senantiasa menghormati ...
A. sesama manusia
B. tetangga
C. keluarganya
D. temannya
UAS-SD-06-14
Pada saat memberi atau menolong orang lain, harus
didasari sikap ...
A. senang hati
B. rendah hati
C. bergembira ria
D. tulus hati

UAS-SD-06-15
Sikap yang harus dilaksanakan seorang murid untuk
memupuk kepahlawanan adalah ...
A. berjuang untuk kepentingan sendiri
B. berjuang untuk kepentingan keluarga
C. berjuang tanpa pamrih
D. berjuang dengan hati kotor
UAS-SD-06-16
Walaupun mendapat nilai yang bagus, seorang siswa
harus tetap ...
A. tidak malas belajar
B. tidak ragu-ragu belajar
C. tidak sungkan belajar
D. tekun dan rajin belajar
UAS-SD-06-17
Yang harus dilakukan pada
pertolongan adalah ...
A. tetangga yang memerlukan
B. saudara dekat
C. tetangga dekat
D. teman dekat

saat

memberikan

UAS-SD-06-18
Menata lingkungan supaya terlihat indah yaitu dengan
...
A. mengepel lantai
B. menanam pohon
C. mencuci pakaian
D. menjemur pakaian
UAS-SD-06-19
Pengendara kendaraan menaati peraturan lalu lintas
supaya ...
A. polisi senang
B. tidak capai
C. cepat sampai
D. selamat di jalan
UAS-SD-06-20
Jika semua pekerjaan dikerjakan dengan penuh
tanggungjawab hasilnya akan …
A. lebih dipercaya
B. lebih cepat
C. lebih baik
D. lebih hemat
UAS-SD-06-21
Perilaku dan sikap lapang dada sangat menguntungkan
karena dapat mencerminkan sifat ...
A. putus asa
B. berani melawan orang lain
C. tidak mudah putus asa
D. menyerah pada nasib
UAS-SD-06-22
Seseorang yang mengalami kegagalan yang kita alami
harus diterima dengan …
A. kemarahan
B. lapang dada
C. kekesalan
D. kekecewaan

UAS-SD-06-23
Sikap ingin tahu akan mendorong kita untuk selalu ...
A. rajin menulis
B. rajin belajar
C. rajin bekerja
D. rajin menunggu
UAS-SD-06-24
Di bawah ini adalah sikap yang menunjukkan
kebijaksanaan seseorang, yaitu …
A. bertindak benar dan tepat
B. menguntungkan din sendiri
C. menggunakan akal budi
D. selalu menyesuaikan dengan situasi
UAS-SD-06-25
Cara pengabdian seseorang kepada bangsa dan negara
adalah ...
A. belajar sambil bermain
B. belajar dengan rajin dan tekun
C. giat menabung
D. aktif dalam pemuda
UAS-SD-06-26
Sikap yang tidak menunjukkan kebijaksanaan dalam
mengambil keputusan adalah ...
A. menguntungkan diri sendiri
B. bertindak dengan benar
C. menggunakan akal budi
D. selalu menyesuaikan dengan situasi
UAS-SD-06-27
Pasal 29 ayat 1 UUD 45 berbunyi "Negara berdasar
atas Ketuhanan Yang Maha Esa" artinya ...
A. negara berdasarkan peraturan negara
B. negara menginginkan warganya untuk tidak
beragama
C. negara memaksakan salah satu agama untuk
dianutnya
D. negara mewajibkan warga negara untuk memeluk
agama
UAS-SD-06-28
Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dilakukan
dengan baik dan benar. Untuk itu kita harus ....
A. selalu ingat pada Tuhan
B. mempelajari ajaran agama
C. taat terhadap orang tua
D. memiliki kitab suci
UAS-SD-06-29
Dalam kehidupan sehari-hari kerukunan antarumat
beragama diperlihatkan dengan sikap ...
A. saling menghormati
B. saling mengungguli
C. saling menyamakan
D. saling memusuhi

UAS-SD-06-30
Memberikan pelayanan KB pemerintah
mewujudkan keseimbangan dalam …
A. pemerataan kesehatan
B. pemerataan pendidikan
C. memberantas kemiskinan
D. memberantas kebodohan

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
untuk

UAS-SD-06-31
Kewajiban sebagai warga negara adalah ...
A. belajar
B. membantu orang tua
C. menaati semua peraturan
D. siskamling
UAS-SD-06-32
Keserasian antarumat manusia dan sesamanya akan
menciptakan ...
A. kerukunan dan ketenteraman
B. kebebasan dan persaingan
C. persaingan bebas
D. kebebasan bertindak
UAS-SD-06-33
Apabila dalam suatu perlombaan mengalami kegagalan
maka....
A. merasa kecewa dan malu
B. menjadikan pengalaman berharga
C. tidak akan mengikuti lomba lagi
D. melupakan kejadian waktu lomba
UAS-SD-06-34
Sikap peduli terhadap orang lain yang menderita
merupakan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ...
A. ketiga
B. keempat
C. kesatu
D. kedua
UAS-SD-06-35
Orang yang memiliki sikap kepedulian keadaan
lingkungan adalah ...
A. merasa dirinya ikut bertanggung jawab
B. peka terhadap perubahan keadaan lingkungan
C. masa bodoh terhadap segala perubahan lingkungan
D. penuh dengan inisiatif

UAS-SD-06-36
Kita bebas melakukan kegiatan asalkan sesuai dengan
...
UAS-SD-06-37
Hak dan kewajiban harus dijalankan secara ...
UAS-SD-06-38
Kesiapsiagaan sangat diperlukan apabila mengalami ...
UAS-SD-06-39
Orang yang berani mengakui kesalahannya disebut
orang ...
UAS-SD-06-4
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan
Pancasila sila ...
UAS-SD-06-41
Sikap yang bijaksana lebih mengutamakan kepentingan
...
UAS-SD-06-42
Ibadah terhadap Tuhan harus dilaksanakan dengan
sikap ...
UAS-SD-06-43
Ingin menjadi juara kelas pendorong keserasian untuk
...
UAS-SD-06-44
Kepedulian pemerintah dalam bidang pemerataan
kesehatan dengan cara ...
UAS-SD-06-45
Kerukunan antarumat beragama dapat timbul dengan
adanya sikap ...

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan
benar!
UAS-SD-06-46
Sebutkan 3 macam perbuatan yang mencerminkan
sikap bertanggungjawab!
UAS-SD-06-47
Tuliskan 3 macam contoh sikap yang menunjukkan
keteguhan hati dalam memelihara persatuan!
UAS-SD-06-48
Sikap apa sajakah yang kamu lakukan apabila suatu
hari datang ke kantor kelurahan?
UAS-SD-06-49
Apakah akibatnya jika manusia tidak mempunyai sikap
pengendalian diri dalam kehidupan bermasyarakat?
UAS-SD-06-50
Sebutkan 3 macam ciri sikap seseorang yang
mencerminkan berjiwa besar!

