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UAS-04-01 
Perwujudan percaya diri adalah ...  
A. meniru perbuatan orang lain  
B. tidak ragu memilih yang benar  
C. tidak mau bergaul  
D. menyontek ketika sedang ujian 
 

UAS-04-02 
Selalu mengerjakan tugas/PR di rumah adalah ciri 
anak yang mempunyai rasa ... 
A. disiplin 
B. tenggang rasa 
C. percaya diri 
D. kemanusiaan 
 

UAS-04-03 
Kebebasan yang tak terkendali dapat merugikan ... 
A. diri sendiri 
B. orang lain 
C. diri sendiri dan orang lain 
D. orang-orang kaya 
 

UAS-04-04 
Apabila kita bertanya pada orang lain, maka harus 
...  
A. menggunakan bahasa yang baik dan benar  
B. berbicara dengan suara yang keras  
C. langsung bertanya  
D. memujinya terlebih dahulu 
 

UAS-04-0 
Menerima segala kenyataan yang terjadi, serta 
sikap berani mengakui kekurangan diri sendiri dan 
mengakui kelebihan orang lain adalah perwujudan 
dari sikap ...  
A. pantang menyerah  
B. menyerah pada nasib  
C. merendahkan diri  
D. berjiwa besar 
 

UAS-04-06 
Teman barumu berbeda agama denganmu. Sikap 
yang mencerminkan tenggang rasa terhadap 
temanmu adalah ... 
A. menjauhkannya karena berbeda agama  
B. menghormatinya ketika sedang melaksanakan 

ibadah 
C. mengajaknya ikut beribadah denganmu  
D. mengejeknya karena berbeda agama 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-04-07 
Perbuatan yang mendukung ketahanan nasional adalah 
... 
A. ikut melakukan demonstrasi  
B. melaksanakan diskusi kelas  
C. mengutamakan kepentingan umum  
D. membicarakan kesalahan orang lain 
 

UAS-04-0 
Salah satu perwujudan sikap menghormati agama lain 
adalah ... 
A. mengikutinya beribadah  
B. mengajaknya beribadah bersama  
C. memberinya kesempatan untuk melaksanakan 

ibadah  
D. memaksanya agar pindah agama 
 

UAS-04-09 
Rajin menabung diperlukan agar ...  
A. mempunyai bekal di masa depan  
B. cepat menjadi kaya 
C. mudah untuk mengambilnya jika diperlukan  
D. mendapat pujian dari orang lain 
 

UAS-04-10 
Yang merupakan perwujudan sikap pengendalian diri 
dalam hidup bermasyarakat adalah ...  
A. selalu ingin menang sendiri  
B. berbicara sekehendak hati  
C. tidak mengikuti kegiatan kerja bakti  
D. tidak lekas marah jika tersinggung 
 

UAS-04-11 
Orang yang berhati bersih dapat diketahui dari 
sikapnya, seperti ...  
A. memiliki seorang teman  
B. tidak pendendam  
C. tidak pernah gaul  
D. berbicara tidak keras 
 

UAS-04-12 
Temanmu berbicara sangat menyinggung perasaan, 
suatu saatdia meminta maaf karena kesalahannya itu. 
Sebaiknya sikapmu ...  
A. memaafkan dengan hati terpaksa  
B. memaafkan karena kasihan  
C. memaafkan dengan hati ikhlas  
D. membiarkannya agar merasa malu 
 



UAS-04-13 
Teman-teman sekelasmu mengumpulkan 
sumbangan untuk membantu korban bencana alam, 
sebaiknya kamu ... 
A. menyumbang lain waktu  
B. minta bantuan teman lain  
C. ikut menyumbang  
D. tidak perlu menyumbang 
 

UAS-04-1 
Para pahlawan yang terus menerus berjuang 
membela kebenaran telah menunjukkan sikap ...  
A. mementingkan diri sendiri  
B. mementingkan golongan  
C. ingin mendapat tanda jasa  
D. rela berkorban dan pantang menyerah 
 

UAS-04-15 
Gerakan orang tua asuh adalah program 
pemerintah dalam rangka ... 
A. menanggulangi bencana alam  
B. menggalakan Keluarga Berencana  
C. membantu anak-anak yang kurang mampu 

biaya sekolah  
D. meningkatkan kesehatan masyarakat 
 

UAS-04-16 
Kita akan berhasil dalam ujian jika ...  
A. selalu belajar dengan rajin dan tekun  
B. mereka pandai 
C. hanya belajar ketika akan ujian saja  
D. pandai menyontek dari teman 
 

UAS-04-17 
Lingkungan yang bersih dan rapi akan 
memancarkan ... 
A. keimanan 
B. kebaikan 
C. kesejahteraan 
D. keindahan 
 

UAS-04-18 
Berikut ini faktor-faktor penyebab siswa masih 
membuang sampah sembarang, kecuali ...  
A. belum menyadari peraturan  
B. selalu sena'ng melihat lingkungan yang bersih  
C. malas mencari tempat sampah  
D. terbiasa membuang sampah sembarang 
 

UAS-04-19 
Perhatikan label di bawah ini! 

No. Kegiatan 
1 
2 
3 
4 

Menjalankan sepeda motor dengan cepat 
Menyebrang jalan di zebra cross 
Menulis di dinding kelas 
Berbicara di telepon seperlunya 

Perilaku yang menunjukkan pengendalian diri 
adalah ... 
A. nomor 2, 4 
B. nomor 1, 2 
C. nomor 1, 3 
D. nomor 3, 4 
 

UAS-04-20 
Ketika kamu sedang mengasuh adik kecil sambil 
menonton televisi tiba-tiba adikmu menangis ingin 
digendong, sikapmu sebaiknya....  
A. memarahinya sampai berhenti menangis  
B. membiarkannya karena sedang asyik menonton  
C. menggendong dan menghiburnya  
D. pura-pura tidak mendengar tangisannya 
 

UAS-04-21 
Kegagalan yang kita alami harus diterima dengan ... 
A. kekecewaan 
B. kekesalan 
C. senang hati 
D. lapang dada 
 

UAS-04-22 
Sikap lapang dada sangat menguntungkan, sebab dapat 
mencerminkan ...  
A. lekas putus asa  
B. tidak mudah putus ada  
C. menyerah pada nasib  
D. berani melawan orang lain 
 

UAS-04-23 
Di bawah ini adalah cara-cara menimba ilmu 
pengetahuan, kecuali ...  
A. mengajari anak yang bodoh  
B. membaca buku di perpustakaan  
C. menonton acara pendidikan di televisi  
D. mendengarkan acara berita lewat radio 
 

UAS-04-24 
Tindakan yang tidak menunjukkan ciri-ciri 
kebijaksanaan adalah ...  
A. bertujuan untuk kepentingan sendiri  
B. mengutamakan kepentingan bersama  
C. tidak ada unsur pemaksaan  
D. bertujuan untuk kebaikan bersama 
 

UAS-04-25 
Pengabdian terhadap bangsa dan negara merupakan 
kewajiban ... 
A. para pahlawan 
B. pemerintah 
C. TNI dan Polisi 
D. semua warga negara 
 

UAS-04-26 
Di bawah ini adalah sikap yang tidak menunjukkan 
seseorang yang bijaksana ...  
A. bertindak benar dan tepat  
B. mencari keuntungan sendiri  
C. menggunakan akal dan budi daya 
D. selalu menyesuaikan situasi dan kondisi 
 

UAS-04-27 
Di bawah ini merupakan perwujudan hidup rukun di 
dalam kelas, kecuali....  
A. meminjamkan alat tulis pada teman belajar  
B. membantu anak yang lambat dalam belajar  
C. membantu teman yang bodoh waktu ujian  
D. gotong royong membersihkan kelas 



UAS-04-28 
Taat melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran 
agama termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila 
ke-... 
A. 1 
B. 2 
C. 3  
D. 4 
 

UAS-04-29 
Dalam kehidupan sehari-hari sikap yang harus 
dihindari adalah ...  
A. selalu bertegur sapa bila bertemu  
B. selalu mengikuti kegiatan di sekolah  
C. selalu taat dan patuh pada guru dan orang tua  
D. selalu mencurigai gerak-gerik orang lain 
 

UAS-04-30 
Jumlah perbandingan kegiatan kita dalam belajar 
dan berdoa yang selaras, serasi dan seimbang 
adalah ...  
A. disesuaikan dengan kebutuhan kita  
B. jumlah kegiatannya harus sama  
C. bergantung pada keinginan kita sendiri  
D. lebih banyak berdoa daripada belajar 
 

UAS-04-31 
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita ... 
A. terima 
B. perhatikan  
C. kerjakan 
D. dambakan 
 

UAS-04-32 
Ayah dan ibu sudah biasa bangun pagi-pagi, beliau 
bersama-sama menyelesaikan pekerjaan sehari-
hari. Tindakanmu sebagai anak yang baik 
seharusnya ...  
A. merasa senang sekali  
B. bangga kepada orang tuanya  
C. suka mencari-cari kesalahan orang lain  
D. rela berkorban tanpa pamrih 
 

UAS-04-33 
Dalam kehidupan sehari-hari, sikap berjiwa besar 
diperlukan. Salah satu sikap berjiwa besar adalah 
...  
A. selalu mementingkan diri sendiri  
B. mendahulukan hak daripada kewajiban  
C. suka mencari-cari kesalahan orang lain  
D. rela berkorban tanpa pamrih 
 

UAS-04-34 
Sikap peduli pada orang lain, dapat diwujudkan 
dengan memberi bantuan berdasarkan ...  
A. perasaan terpaksa 
B. kesadaran sendiri 
C. ajakan orang lain  
D. ingin mendapat pujian 
 
 
 
 

UAS-04-35 
Kepedulian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan 
antara lain diwujudkan dengan ....  
A. menyumbang orang miskin  
B. meningkatkan pajak  
C. penyediaan lapangan kerja yang cukup  
D. menutup pabrik-pabrik 
 
Isian 
 

UAS-04-36 
Kesiap-siagaan sangat diperlukan untuk ... 
 

UAS-04-37 
Hak dan kewajiban warga negara diatur oleh ... 
 

UAS-04-38 
Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat tercantum 
dalam UUD 45 pasal ... 
 

UAS-04-39 
Anak yang tekun belajar akan menjadi anak yang ... 
 

UAS-04-40 
Peraturan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ... 
 

UAS-04-41 
Bagi orang bijak, kegagalan dianggap sebagai 
keberhasilan yang ... 
 

UAS-04-42 
Umat Kristen melaksanakan ibadahnya di tempat yang 
disebut.... 
 

UAS-04-43 
Kita harus bersikap ... terhadap hasil keputusan 
musyawarah. 
 

UAS-04-44 
Peduli terhadap penghijauan di sekolah dapat 
diwujudkan dengan cara ... 
 

UAS-04-45 
Kerukunan hidup dapat terbina dengan memupuk rasa 
saling ... terutama terhadap yang lemah. 
 
Uraian 
 

UAS-04-46 
Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban! 
 

UAS-04-47 
Bagaimanakah sikap seorang anak yang memiliki 
keteguhan hati jika diajak oleh temannya untuk bolos 
sekolah! 
 

UAS-04-48 
Tulis tiga macam cara bertata krama yang harus 
dilakukan sehari-hari di dalam keluarga! 
 



UAS-04-49 
Dalam diskusi, pendapatmu terkalahkan oleh 
pendapat temanmu yang lebih banyak. Bagaimana 
seharusnya sikapmu mengalami kenyataan 
tersebut! 
 

UAS-04-50 
Pemerataan kesehatan merupakan salah satu faktor 
untuk mencapai keserasian dan keseimbangan 
hidup. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan 
pemerintah untuk mencapai pemerataan di bidang 
kesehatan? 
  
 


