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UAS-02-01
Berikut ini yang termasuk hak warga negara adalah ...
A. membayar pajak
B. memeluk agarna dan beribadat
C. menaati peraturan
D. menaati Undang-Undang
UAS-02-02
Tindakan mempengaruhi kepercayaan teman yang
berbeda agama dapat menimbulkan ...
A. kekaguman atas kemampuan dalam agama
B. penghargaan dari teman yang seagama
C. memperbanyak teman yang seagama
D. perpecahan antara teman yang berbeda agama
UAS-02-03
Pada waktu pulang sekolah teman-teman Dana
menyuruh mengambil mangga Pak Samod, Dana
menolak ajakan tersebut. Sikap Dana berarti ...
A. tidak mau bekerja sama dengan teman
B. merasa iri kepada teman
C. memiliki ketahanan diri
D. bersikap sombong kepada teman
UAS-02-04
Memaksakan kegiatan dengan penuh kejujuran,
kesungguhan, tidak terpaksa dan tidak berpura-pura
disebut ...
A. kesabaran
B. keterpaksaan
C. kejujuran
D. ketulusan
UAS-02-05
Seorang anak berdiri sendiri di tepi jalan ia menangis
tersedu-sedu dan tampak kebingungan. Tindakan
manusiawi kita ditujukan kepada anak tersebut adalah
...
A. memarahinya
B. menghiburnya
C. menggodanya
D. mendiamkannya
UAS-02-06
Salah satu rasa yang dimiliki manusia, di antaranya
rasa keindahan. Dengan rasa keindahan, manusia dapat
menciptakan ...
A. karya seni dalam berbagai bentuk
B. barang yang mahal harganya
C. barang keperluan
D. alat-alat rumah tangga

UAS-02-07
Orang yang memiliki sikap peduli memberikan
bantuan kepada orang lain karena ...
A. ingin mendapat imbalan
B. ada yang memaksanya
C. ada yang memerintahnya
D. kesadaran sendiri
UAS-02-08
Bersekolah, menonton televisi, mendengarkan berita di
radio, membaca koran dan gemar mencari pengalaman
adalah perwujudan dari ...
A. kenyataan
B. penghargaan
C. rasa ingin tahu
D. kesadaran
UAS-02-09
Dalam suatu musyawarah putusan yang diambil
berdasarkan pertimbangan akal sehat, musyawarah
tersebut diputuskan secara ...
A. paksa
B. sepihak
C. tegas
D. bijaksana
UAS-02-10
Dalam belajar diperlukan keteguhan hati, sebab dengan
keteguhan hati kita dapat ...
A. dijauhi teman
B. memiliki banyak teman
C. dimarahi teman
D. mudah menguasai pelajaran
UAS-02-11
Sikap lapang dada diperlukan dalam ...
A. pergaulan di rumah tangga
B. pergaulan di sekolah
C. pergaulan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat
D. pergaulan di sekolah dan di rumah
UAS-02-12
Ketika keluargamu akan berangkat berekreasi, tiba-tiba
kamu mendengarkan kabar bahwa ada tetanggamu
yang meninggal dunia. Sebaiknya sikap keluargamu
adalah ...
A. menunda rekreasi untuk melayat lebih dahulu
B. terus berangkat berekreasi
C. menyuruh pembantu untuk melayat
D. membatalkan rekreasi dengan kecewa

UAS-02-13
Kesiap-siagaan diperlukan untuk menjalankan ...
A. tugas dan kewajiban
B. kebersihan lingkungan
C. kegiatan orang lain
D. perintah orang lain
UAS-02-14
Orang yang berjiwa besar jika mengalami kegagalan
akan ...
A. kecewa
B. menerima
C. menangis
D. gembira
UAS-02-15
Kemerdekaan RI merupakan hasil para pejuang dengan
rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk
menegakkan negara tercinta ini, perjuangan tersebut
demi ...
A. memperoleh piagam penghargaan
B. namanya akan tertulis
C. pengabdian terhadap bangsa dan negara
D. nama baik di masyarakat
UAS-02-16
Orang yang berjuang dengan penuh keberanian dan
pengorbanan dalam membela bangsa dan negara dari
penjajahan disebut ...
A. pelindung
B. pemimpin
C. pembela
D. pahlawan
UAS-02-17
Apabila ada teman yang berbeda agama ingin
melaksanakan ibadat sebaiknya kita ...
A. memberikan kesempatan kepadanya untuk
beribadat
B. menganjurkan untuk pulang saja
C. mencoba mengalihkan perhatiannya
D. pura-pura tidak tahu
UAS-02-18
Salah satu sikap pengendalian diri yang dilakukan di
sekolah adalah ...
A. berbaris di depan kelas bila disuruh
B. masuk ke kelas tepat waktunya
C. Masuk ke kelas setelah disuruh
D. Masuk ke kelas berdesak-desakan
UAS-02-19
Ketika ayah, ibu, kakek dan adik sedang makan
bersama, yang harus didahulukan untuk mengambil
makanan adalah ...
A. ayah kemudian paman
B. kakek kemudian ibu
C. kakek kemudian ayah
D. ayah kemudian adik

UAS-02-20
Setiap orang memiliki keindahan dalam dirinya. Hal ini
dapat diwujudkan dalam bentuk ...
A. sikap, perbuatan serta tutur katanya
B. jabatannya di masyarakat
C. pakaian yang mahal harganya
D. pendidikan yang tinggi

Isilah titik-titik di bavvah ini dengan
jawaban yang benar!
UAS-02-21
Perasaan bangga, bahagia, serta bersyukur terhadap
hasil kerja sendiri adalah wujud dari sikap …
UAS-02-22
Bersungguh-sungguh, teratur, tekun, tidak putus asa
dan selalu berusaha adalah perbuatan yang
mencerminkan sikap ...
UAS-02-23
Ketaatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan dan kebiasaan disebut …
UAS-02-24
Di kelasmu ada teman baru yang berbeda agama
denganmu, sikap yang menunjukkan tenggang rasa
terhadap teman barumu, yaitu ...
UAS-02-25
Sikap saling menghormati dan menghargai serta
menghindari pertentangan akan mengakibatkan hidup
…
UAS-02-26
Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus
ditunjukkan dengan ...
UAS-02-27
Akibat tidak mampu mengendalikan diri, dapat
merugikan ... dan ...
UAS-02-28
Menghormati hak orang lain merupakan ciri sikap …
UAS-02-29
Contoh perbuatan yang mencerminkan sikap hidup
selaras, serasi dan seimbang di lingkungan masyarakat
adalah ...
UAS-02-30
Sikap yang bijaksana lebih mengutamakan kepentingan
...

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini!
UAS-02-31
Sebutkan tugas di rumah yang merupakan tanggung
jawabmu!
UAS-02-32
Sebutkan tiga contoh perbuatan tolong menolong di
masyarakat!
UAS-02-33
Apa yang dimaksud dengan tidak percaya kepada
kemampuan diri sendiri di sekolah?
UAS-02-34
Sebutkan tiga contoh perbuatan yang mencerminkan
sikap lapang dada!
UAS-02-35
Sebutkan tiga contoh perilaku yang bertentangan
dengan hidup bersih!
UAS-02-36
Apa arti dari sikap kepedulian?
UAS-02-37
Sebutkan tiga contoh kebebasan yang bertanggung
jawab di lingkungan masyarakat!
UAS-02-38
Sebutkan tiga macam pekerjaan yang termasuk
pengabdian!
UAS-02-39
Sebutkan tiga contoh sikap hidup tidak selaras, serasi
dan seimbang di lingkungan masyarakat!
UAS-02-40
Sebutkan tiga contoh perbuatan orang yang tidak
memiliki sikap pengendalian diri !

