SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Hari / Tanggal
Waktu

: Pendidikan Kewarganeraan (PKn)
: V (lima) / 1 (satu)
: …………………………………….
: …………………………………….

I. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!
1. Salah satu ciri negara yang mempunyai ketahanan yang kuat adalah ….
a. rakyatnya kaya
b. rakyatnya bersatu
c. banyak organisasi berdiri
d. mempunyai TNI dan Polri
2. Tata tertib lalu lintas dibuat dengan tujuan agar ….
a. aman dan sejahtera
b. tertib dan teratur
c. aman dan sentosa
d. bersih dan indah
3. Wilayah NKRI berbentuk ….
a. kepulauan
b. daratan
c. benua
d. lautan
4. Wilayah Indonesia bagian timur berbatasan dengan negara ….
a. Malaysia
b. Australia
c. Singapura
d. Papua Nugini
5. Wilayah perbatasan suatu negara harus dijaga agar ….
a. penduduk antarnegara tidak saling berhubungan
b. masyarakat mematuhi aturan
c. tidak terjadi penyelundupan barang dagangan
d. tidak terjadi persengketaan antarnegara
6. Contoh gangguan dari luar yang dapat menimbulkan perpecahan antara lain ….
a. bersaing dalam prestasi
b. adu domba sesama bangsa
c. banyaknya turis mancanegara
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d. pertandingan olahraga antarnegara
7. Contoh ancaman dari diri sendiri yang dapat menimbulkan perpecahan yaitu ….
a. dendam dan iri hati
b. rasa cinta pada tanah air
c. kesukaan yang kuat
d. persaudaraan yang erat
8. Orang yang tidak mudah terpengaruh berarti ….
a. sifatnya egois dan sombong
b. tidak memerhatikan orang lain
c. memiliki ketahanan diri yang kuat
d. mau melakukan perintah orang lain
9. Suasana yang diperlukan dalam mendukung persatuan dan kesatuan di sekolah adalah
….
a. rapi dan bersih
b. aman dan tertib
c. senang dan bahagia
d. indah dan menyenangkan
10. Pengaruh permainan yang dijual di sekolah, merupakan gangguan terhadap
ketahanan di lingkungan sekolah dari ….
a. kemajuan teknologi
b. siswa di sekolah itu
c. warga luar sekolah
d. orang tua murid
11. Salah satu cara membina kerukunan antarsiswa di sekolah adalah ….
a. menjaga kerapian di dalam kelas
b. mengikuti pelajaran dengan saksama
c. bergaul tanpa membeda-bedakan teman
d. bekerja sama dalam mengerjakan ulangan
12. Kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah ….
a. memperoleh pendidikan
b. berkumpul dan berserikat
c. memperoleh perlindungan
d. membela bangsa dan negara
13. Kita harus merasa bangga ….
a. berkebangsaan Indonesia
b. memiliki kekayaan alam
c. memiliki banyak penduduk
d. memiliki keluarga sejahtera
14. Persatuan dikembangkan atas dasar ….
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a. kemerdekaan
b. hak asasi
c. Bhinneka Tunggal Ika
d. peraturan pemerintah
15. Semangat kebangsaan melahirkan pendirian untuk menghormati ….
a. kemerdekaan bangsa lain
b. kepala negara kita
c. ABRI
d. orang tua kita
16. Negara kita didirikan atas dasar ….
a. kemauan rakyat
b. Pancasila
c. pemilihan umum
d. keinginan sekelompok orang
17. Keanekaragaman masyarakat disebut ….
a. puspa ragam
b. taman indonesia indah
c. masyarakat majemuk
d. tunggal ika
18. Temanmu terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Hal yang sebaiknya kamu lakukan
dalam pergaulan di sekolah adalah ….
a. memilih teman yang pandai saja
b. bergaul dengan teman satu suku
c. tidak bergaul dengan siapa-siapa
d. bergaul dengan siapa saja
19. Tetangga daerah kita sedang dilanda musibah bencana alam, yang sebaiknya kita
lakukan adalah ….
a. melapor pada aparat
b. membantu semampunya
c. menuntut pemerintah agar segera mengatasinya
d. mencegah agar bencana tidak sampai ke daerah kita
20. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri bangsa adalah ….
a. memiliki rasa kebersamaan
b. kesamaan identitas budaya
c. keanggotaannya bersifat nasionalitas
d. memiliki penguasa sah yang ditakuti
21. Unsur deklaratif pembentukan Negara adalah ….
a. rakyat
b. wilayah
c. pemerintah yang berdaulat
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d. pengakuan dari negara lain
22. Bahasa persatuan yang digunakan di Negara kita adalah bahasa ….
a. Sanskerta
b. pergaulan
c. Indonesia
d. Melayu
23. Contoh perbuatan yang menunjukkan rasa bangga berbangsa Indonesia adalah ….
a. jalan-jalan ke luar negeri
b. memakai produk dalam negeri
c. menghormati para pejabat negara
d. memasang bendera di setiap sudut rumah
24. Berikut ini merupakan negara-negara yang tidak memiliki perbatasan laut dengan
Indonesia adalah ….
a. Malaysia
b. Singapura
c. Papua Nugini
d. Amerika Serikat
25. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu ….
a. Asia dan Afrika
b. Asia dan Eropa
c. Asia dan Australia
d. Amerika dan Australia
26. Agar masyarakat tenteram dan tertib, semua warga harus taat kepada ….
a. pejabat setempat
b. pemuka agama
c. aturan yang berlaku
d. pemuka masyarakat
27. Dalam kelaurga, yang harus menaati peraturan keluarga adalah ….
a. semua anggota keluarga
b. anak dan ibu
c. ayah dan ibu
d. anak dan pembantu
28. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ….
a. otonomi daerah
b. peraturan daerah
c. pemerintah daerah
d. wewenang daerah
29. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini diatur dalam ….
a. ketetapan MPR
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b. peraturan negara
c. undang-undang
d. adat istiadat
30. Peraturan daerah wajib ditaati oleh ….
a. DPRD
b. pemerintah daerah
c. tim penyusun perda
d. seluruh warga daerah
31. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri disebut ….
a. birokrasi
b. konsentrasi
c. desentralisasi
d. otonomi daerah
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) termasuk lembaga ….
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. eksklusif
33. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan ….
a. DPR
b. DPRD
c. MPR
d. rakyat
34. Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah ….
a. UUD 1945
b. undang-undang
c. peraturan pemerintah
d. peraturan daerah
35. Pada umumnya peraturan memiliki sifat ….
a. relatif
b. memaksa
c. menyesuaiakan
d. bekerja sama
36. Jika suatu negara ingin tidak mempunyai peraturan perundang-undangan maka
negara tersebut akan menjadi ….
a. damai
b. kacau
c. aman
d. tenteram
www.sekolahdasar.net | Soal UAS PKn Kelas 5 Semester 1

5

37. Rancangan perda dibahas oleh kepala daerah dan DPRD melalui … tahap.
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
38. Peraturan pemerintah pengganti undangundang berhak ditolak oleh ….
a. menteri
b. hakim
c. polisi
d. DPR
39. Bentuk sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum adalah ….
a. celaan
b. hinaan
c. kutukan
d. kurungan
40. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ….
a. hukum
b. kitab suci
c. norma
d. adat istiadat
41. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ….
a. UUD 1945
b. ketetapan MPR
c. undang-undang
d. Pancasila
42. Undang-undang dibuat oleh ….
a. presiden dan menteri
b. DPR dan presidan
c. DPR dan MPR
d. DPR dan MA
43. Peraturan lalu lintas harus ditaati oleh ….
a. pejalan kaki
b. pengguna jalan
c. polisi lalu lintas
d. pengendara motor
44. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak … kali.
a. dua
b. tiga
c. empat
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d. lima
45. Apabila semua orang telah menaati peraturan, maka akan tercipta ….
a. suasana kehidupan yang kacau
b. lingkungan kumuh
c. penindasan terhadap kaum miskin
d. kehidupan masyarakat yang harmonis
46. Peraturan yang telah dibuat sebaiknya ….
a. dijadikan hiasan
b. dimengerti
c. dipatuhi
d. dilihat
47. Peraturan daerah diajukan oleh kepala daerah atas persetujuan ….
a. warga
b. presiden
c. DPR
d. DPRD
48. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pada saat terjadi kegentingan disebut ….
a. Undang-Undang
b. keputusan presiden
c. ketetapan MPR
d. peraturan pemeritah pengganti undangundang
49. Jika kita ingin menyeberang jalan harus lewat ….
a. trotoar
b. tepi jalan
c. zebra cross
d. traffic light
50. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 memuat ketentuan tentang ….
a. perpajakan
b. anti korupsi
c. kawasan dilarang merokok
d. lalu lintas dan angkutan jalan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Kesadaran bela negara merupakan bentuk ….
2. Bangsa Indonesia menyusun pemerintah sejak ….
3. Peristiwa pengikraran bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu disebut
ikrar ….
4. NKRI merupakan kependekan dari ….
5. Persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak terwujudnya ….
6. Peraturan perundang-undangan lain dikeluarkan dalam wujud keputusan ….
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7. Peraturan daerah wajib ditaati oleh ….
8. Siapa saja yang tidak taat pada hukum akan dikenakan ….
9. Sumber hukum nasional negara Indonesia adalah ….
10. Undang-undang dituntut oleh DPR bersama ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini jawaban yang benar!
1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan?
2. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di
Negara kita?
3. Sebutkan batas-batas NKRI!
4. Mengapa wilayah perbatasan suatu negara harus dijaga?
5. Jelaskan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia!
6. Mengapa perlu dibuat peraturan?
7. Sebutkan sifat dan ciri peraturan perundang-undangan!
8. Sebutkan 2 macam keputusan MPR!
9. Sebutkan 3 contoh sikap yang dapat ditunjukkan oleh warga negara dalam mematuhi
perundang-undangan!
10. Bagaimana proses pengajuan perda yang berasal dari inisiatif DPRD?

Sumber
Penyusun

: Buku BSE Pendidikan Kewarganeraan untuk SD/MI kelas V
: Ikhwan Sapto Darmono dan Sudarsih
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