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Semester 1 
 

Sumpah Pemuda 
1. Sumpah Pemuda merupakan tekad Pemuda Indonesia untuk mengubah caraberjuang mengusir penjajah dari perlawanan 

persenjataan dengan melaluiorganisasi. 

2. Pada Kongres Pemuda I tanggal 20 April 1926 para pemuda masihmenunjukkan sifat kedaerahan dalam memperjuangkan 

Indonesia merdeka. 

3. Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 organisasi pemuda leburmenjadi satu: Pemuda Nasional. Semangat persatuan 

dan kebangsaansemakin tebal untuk menuju cita-cita kemerdekaan. 

4. Kongres Pemuda III menghasilkan Sumpah Pemuda yang memiliki maknasatu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu 

Indonesia. 

5. Perbedaan yang ada, perlu kita hargai, agar tercipta persatuan dan kesatuanbangsa. 

6. Persatuan dan kesatuan akan menciptakan kerukunan hidup, mempererathubungan kekeluargaan, dan memperkokoh rasa 

cinta tanah air. 

 

Latihan 

1. Penjajahan mengakibatkan bangsa Indonesia .... 

a. bahagia 

b. sengsara 

c. sejahtera 

2. Kongres Pemuda I dilaksanakan tahun .... 

a. 1920 

b. 1924 

c. 1926 

3. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal .... 

a. 20 Mei 

b. 1 Juni 

c. 28 Oktober 

4. Persatuan menumbuhkan semangat .... 

a. kemenangan 

b. kebersamaan 

c. kesombongan 

5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benaradalah pengamalan isi Sumpah Pemuda yang .... 

a. pertama 

b. kedua 

c. ketiga 

6. Perjuangan para pemuda perlu kita .... 

a. teladani 

b. cemooh 

c. tinggalkan 

 

7. Kita perlu menghindari permusuhan agar tercipta .... 

a. pertengkaran 

b. pertentangan 

c. persatuan 

 

8. Saat upacara pengibaran bendera, kita menyanyikan 

lagu ... 

a. Satu Nusa Satu Bangsa 

b. Indonesia Raya 

c. Indonesia Merdeka 
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9. Salah satu contoh perbuatan yang sesuai dengan 

SumpahPemuda adalah .... 

a. mengejek teman dari daerah lain 

b. memusuhi teman yang tidak kaya 

c. saling tolong menolong 

 

10. Kita sebaiknya ... dengan teman dari daerah lain. 

a. berteman 

b. memusuhi 

c. mengancam 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum Kongres PemudaII masih bersifat .... 

2. Tanggal 28 Oktober merupakan hari .... 

3. ”Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah darahyang satu, tanah Indonesia”. Merupakan salah satu 

isiSumpah Pemuda yang ke .... 

4. Bangsa kita harus ... agar tidak dapat dijajah oleh bangsamanapun. 

5. Bahasa persatuan kita adalah .... 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!  

1. Sebutkan perlunya persatuan dan kesatuan bagi bangsaIndonesia! 

2. Sebutkan contoh perilaku yang dapat merusak persatuandan kesatuan! 

3. Apa yang kamu lakukan jika temanmu bertengkar? 

4. Tulislah isi “Sumpah Pemuda” dengan benar! 

5. Mengapa kita perlu menghargai perbedaan bahasadaerah? 

 

 

Persatuan dan Kesatuan 

1. Persatuan dan kesatuan merupakan kumpulan yang sebelumnya terpisahkemudian dijadikan menjadi satu. 

2. Pada Kongres Pemuda II lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R.Supratman dikumandangkan pertama kali. 

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda antara lainnilai persatuan dan kesatuan, nilai 

kebersamaan, dan nilai cinta tanah airdan bangsa 

4. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-harimisalnya menghargai perbedaan, 

menggunakan bahasa Indonesia yang baikdan benar, membantu teman yang membutuhkan dan sebagainya 

5. Semangat persatuan dan kesatuan tetap diperlukan dalam mempertahankandan mengisi kemerdekaan untuk kejayaan 

bangsa dan negara Indonesia 

 

Latihan 

1. Kita tidak boleh mementingan kepentingan .... 

a. pribadi  

b. masyarakat 

c. orang lain 

2. Teman yang kurang mampu harus kita .... 

a. jauhi  

b. tolong 

c. orang lain 

3. Kita harus bergaul dengan teman yang .... 

a. seagama 

b. sedaerah 

c. tidak membeda-bedakan satu sama lain 

 

4. Salah satu contoh pengamalan nilai Sumpah Pemudaadalah 

.... 

a. menghargai pendapat orang lain 

b. tidak mau membantu teman yang sedang susah 

c. tidak mengikuti upacara bendera 

5. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah .... 

a. Muhammad Hatta  

b. Wage Rudolf Supratman 

c. Ir. Soekarno 

6. Pertengkaran dapat menimbulkan .... 

a. persaudaraan  

b. perpecahan 

c. perdamaian 

7. Tokoh Sumpah Pemuda adalah .... 

a. Mohammad Hatta 

b. Mohammad Yamiin 

c. Mohammad Husni Tamrin 

 

8. Jiwa persatuan dan kesatuan dapat dikembangkan sejak.... 

a. masa kecil  

b. masa remaja 

c. masuk sekolah 
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9. Tidak membedakan suku bangsa, termasuk 

pengamalanPancasila, sila .... 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

c. Persatuan Indonesia 

 

10. Suku Sunda berasal dari Provinsi .... 

a. Jawa Tengah  

b. Jawa Timur 

c. Jawa Barat 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Dalam persatuan tidak boleh mementingan kepentingan.... 

2. Persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila, sila .... 

3. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh .... 

4. Waktu upacara bendera, harus bersikap .... 

5. Kebersamaan akan memperkokoh rasa.... 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? 

2. Apa arti dari persatuan dan kesatuan? 

3. Berikan 3 contoh penerapan nilai Sumpah Pemuda dalamkehidupan sehari-hari! 

4. Sebutkan 3 contoh agar persatuan dan kesatuan tetap kokoh! 

5. Mengapa kita perlu menerapkan persatuan dan kesatuan? 

 

 

Aturan 

1. Manusia hidup perlu ada aturan. 

2. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan agar tercipta rasa aman, tenteram,dan damai. 

3. Aturan-aturan dalam keluarga dibuat dan ditaati oleh semua anggotakeluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak atau kerabat. 

4. Jika seluruh anggota keluarga menaati aturan, akan terbentuk suasanakeluarga yang bahagia dan sejahtera. 

5. Di sekolah dibuat aturan-aturan sekolah yang disebut tata tertib sekolah. 

6. Tata tertib sekolah dibuat untuk mengatur perilaku siswa. 

7. Jika warga sekolah taat kepada tata tertib, kegiatan belajar mengajar berjalantertib, nyaman dan tenang. 

8. Di lingkungan masyarakat dibuat aturan guna mengatur kehidupan wargamasyarakat. 

Latihan 

1. Aturan dibuat untuk membuat .... 

a. kacau 

b. tenteram 

c. gelisah 

2. Aturan keluarga berlaku untuk .... 

a. ayah dan ibu 

b. kakak dan adik 

c. semua anggota keluarga 

3. Sebelum berangkat sekolah sebaiknya .... 

a. minta doa restu 

b. minta uang saku 

c. minta iuran sekolah 

4. Regu piket sebaiknya datang .... 

a. lebih awal 

b. tepat waktu 

c. terlambat 

5. Dalam berteman di sekolah sebaiknya .... 

a. memilih yang pandai 

b. memilih yang kaya 

c. tidak membedakan 

6. Jika bertamu, yang pertama kamu lakukan .... 

a. duduk di kursi tamu 

b. masuk ruang tamu 

c. mengucap salam 

7. Kamu harus berbuat sopan terhadap .... 

a. siapa saja 

b. orang tua 

c. kakak 

8. Yang menjadi kepala keluarga adalah .... 

a. ayah  

b. kakek 

c. ibu 

9. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab .... 

a. regu piket  

b. semua warga kelas 

c. bapak/ibu guru 

10. Poskamling adalah tempat untuk .... 

a. ronda malam  

b. musyawarah 

c. pertemuan warga 
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Setelah bangun tidur merapikan .... 

2. Jika tidak masuk sekolah harus .... 

3. Membuang sampah sebaiknya di .... 

4. Waktu guru menerangkan, sebaiknya .... 

5. RT singkatan dari .... 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Terdiri dari siapa saja yang disebut keluarga inti? 

2. Bagaimana sikapmu dalam mengikuti upacara bendera? 

3. Bagaimana jika kamu melihat temanmu mencoret-corettembok sekolah? 

4. Mengapa di kampungmu diadakan kerja bakti? 

5. Bagaimana sikapmu jika tetanggamu meninggal dunia? 

 

 

Ujian Semester 1 

1. Bangsa Indonesia mengalami kegagalan dalam 

mengusirpenjajah karena kurang ..... 

a. persenjataan 

b. persediaan pangan 

c. persatuan 

2. Di bawah ini adalah tokoh Sumpah Pemuda, kecuali ..... 

a. Sugondo Joyopuspito 

b. Muh. Yamin 

c. Ir. Soekarno 

 

3. Pertengkaran mengakibatkan ..... 

a. perpecahan 

b. persatuan 

c. persahabatan 

4. Sumpah Pemuda dipelopori oleh ..... 

a. kaum bangsawan 

b. para pemuda 

c. pemuka agama 

5. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah ..... 

a. Bahasa Daerah 

b. Bahasa Inggris 

c. Bahasa Indonesia 

6. Tugas utama pelajar adalah ..... 

a. belajar 

b. bermain 

c. bekerja 

7. Siswa putri waktu sekolah dilarang memakai ..... 

a. kaca mata 

b. rok panjang 

c. perhiasan 

8. Waktu istirahat anak-anak sebaiknya ..... 

a. tetap di dalam kelas 

b. di luar ruang kelas 

c. di luar halaman sekolah 

9. Jika temanmu berkelahi, maka ..... 

a. dilerai 

b. dituntun 

c. dibela 

 

10. Sampah yang menumpuk di sekolah menimbulkan ..... 

a. keindahan 

b. kenyamanan 

c. bibit penyakit 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal .... 

2. Bersatu kita teguh, bercerai kita .... 

3. Bangsa Indonesia bersatu negara Indonesia .... 

4. Lagu kebangsaan negara kita adalah .... 

5. Jika bertemu dengan bapak/ibu di jalan segera .... 

6. Seragam sekolah anak SD berwarna .... 

7. SISKAMLING singkatan dari .... 

8. Regu piket harus datang di sekolah lebih .... 

9. Siswa yang melanggar tata tertib sekolah mendapat .... 

10. Kita hidup dengan tetangga harus saling .... 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebutkan isi Sumpah Pemuda! 

2. Siapa pencipta lagu kebangsaan kita? 

3. Apa akibatnya jika kamu tidak menaati tata tertib sekolah? 

4. Apa yang kamu lakukan bila melihat temanmu berkelahidengan sekolah lain? 

5. Siapa yang wajib menaati aturan-aturan di wilayah RT-mu? 
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Semester 2 
Harga Diri  

1. Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki akal dan budi untuk berpikirdan bertindak. 

2. Manusia sebagai makluk sosial mempunyai harga diri. 

3. Harga diri seseorang baik, jika pengakuan terhadap dirinya dan orang lainnilainya baik. Sebaliknya harga diri 

seseorang rendah bila pengamalanterhadap dirinya dan orang lain rendah pula. 

4. Harga diri perlu dijaga dengan sikap dan perilaku. 

5. Seseorang yang memiliki harga diri yang baik, akan disegani dan dihormatiorang lain. Tetapi, orang yang harga 

dirinya rendah maka orang lain kurangmenghormatinya. 

6. Contoh bentuk harga diri, antara lain menghargai dan mengakui kelebihandan kekurangan diri sendiri. 

7. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan pada diri sendiriterhadap sesuatu hal. 

8. Kelebihan yang kita miliki, harus dapat untuk membantu kesulitan orang lain.Kekurangan yang ada pada diri kita 

harus kita usahakan untukmenguranginya. 

 

Latihan 

1. Manusia sebagai makhluk Tuhan diberi kelebihan …. 

a. akal dan benda 

b. harta benda 

c. akal dan budi 

2. Sesuatu yang dapat menyangkut harga diri adalah …. 

a. kekayaan 

b. pekerjaan 

c. perbuatan 

3. Harga diri yang baik akan mempertebal …. 

a. rasa tinggi hati 

b. rasa percaya diri 

c. rasa rendah diri 

 

4. Melakukan perbuatan tercela, menjadikan 

seseorangmemiliki …. 

a. harga diri rendah 

b. percaya diri tinggi 

c. keberanian diri 

5. Orang yang memiliki harga diri yang baik akan …. 

a. dipuja 

b. dihormati 

c. disanjung 

6. Kelebihan yang kita miliki, membuat sikap kita …. 

a. tinggi hati 

b. rendah hati 

c. cela diri 

7. Sikap membantu yang tidak boleh dilakukan adalah 

…. 

a. teman mengalami kesulitan dalam belajar 

kelompok 

b. teman kesulitan dalam ulangan 

c. teman yang tertimpa bencana 

8. Kekurangan yang ada pada diri kita, sebaiknya …. 

a. merasa rendah diri 

b. berusaha mengurangi 

c. ditutup-tutupi 

 

9. Contoh harga diri dihormati antara lain …. 

a. pendapatnya didengar 

b. kekayaannya diakui 

c. kepandaiannya ditunjukkan 

 

10. Manusia memiliki harga diri sehingga dapat berhubungan 

dengan …. 

a. manusia 

b. lingkungan 

c. manusia dan lingkungan 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena memiliki... 

2. Menjaga harga diri dengan perbuatan yang .... 

3. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena sebagai makhluk .... 

4. Orang yang memiliki harga diri jelek akan ... orang lain. 

5. Setiap orang memiliki kelebihan dan .... 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebutkan usaha dalam menjaga harga diri yang baik! 

2. Apa yang terjadi bila kita tidak bisa menjaga harga diri? 

3. Bagaimana usahamu agar memiliki kelebihan? 

4. Sebutkan perbuatan yang membuat harga diri menjadi jelek! 

5. Apa usahamu jika kamu memiliki kekurangan? 

 

 

Menjaga Harga Diri 

1. Menjaga harga diri, dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, danmasyarakat. 

2.  Contoh perilaku menjaga harga diri dalam keluarga adalah mematuhi nasihatorang tua. 

3. Mematuhi tata tertib sekolah merupakan salah satu contoh menjaga hargadiri di lingkungan sekolah. 

4. Bersikap ramah, santun dan tidak sombong adalah wujud dari menjaga hargadiri di lingkungan masyarakat. 

Latihan 

1. Kita harus selalu bersikap ... pada orang tua. 

a. cuek 

b. sopan 

c. membangkang 

2. Berangkat sekolah sebaiknya .... 

a. minta diantar sampai pintu kelas 

b. langsung berlari menuju sekolah 

c. berpamitan dulu dengan orang tua 

3. Berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari akan .... 

a. menguntungkan orang lain 

b. menguntungkan diri sendiri 

c. merugikan diri sendiri dan orang lain 

4. Andi anak yang jujur, dan baik budi, maka ia .... 

a. disayang teman 

b. dimusuhi teman 

c. didiamkan teman 

5. Orang yang mempunyai harga diri apabila berbuat 

salah.... 

a. berdiam diri 

b. langsung minta maaf 

c. menutupi kesalahannya 

 

6. Ketika Doni terlambat ke sekolah, yang harus ia 

lakukanadalah .... 

a. langsung duduk dan ikut belajar 

b. langsung duduk dan diam 

c. minta maaf kepada guru dan menjelaskan 

alasanterlambat 

7. Bila kita diberi tugas piket kelas, kita harus .... 

a. melaksanakan dengan tulus dan bertanggung jawab 

b. melaksanakan dengan hati kesal 

c. menyuruh teman untuk menggantikan 

8. Bertemu dengan tetangga, sebaiknya kita .... 

a. diam saja 

b. bertegur sapa 

c. lari 

9. Apabila ada teman kita yang sukses dan berhasil, 

sikapkita .... 

a. ikut senang 

b. memusuhinya 

c. iri dan dengki 

 

10. Sikap kita terhadap seorang adik harus .... 

a. mau menang sendiri 

b. acuh tak acuh 

c. menyayangi dan mengalah 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Sebagai seorang anak, kita harus ... nasihat orang tua. 

2. Berbicara dengan orang tua harus .... 

3. Melaksanakan piket kelas merupakan contoh .... 

4. Waktu mengerjakan ulangan, tidak boleh .... 

5. Ikut menjaga kebersihan lingkungan merupakan contoh .... 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Di lingkungan mana saja kita harus menjaga harga diri? 

2. Sebutkan 3 contoh menjaga harga diri di lingkungankeluarga? 

3. Apa yang terjadi, apabila kita mempunyai harga diri yangrendah? 

4. Apa saja tugas seorang siswa dalam menjaga harga diridi sekolah? 

5. Sebutkan contoh perilaku menjaga harga diri dimasyarakat! 

 

 

Keragaman Bangsa Indonesia 

1. Kekhasan bangsa Indonesia, terdiri dari kebhinnekaan, kekayaan alam, dankeramahtamahan. 

2. Kebhinnekaan bangsa Indonesia, terdiri dari keragaman bangsa dan budaya. 

3. Bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaanrumah adat, pakaian, lagu daerah. 

4. Keragaman budaya di Indonesia dapat terlihat dari bentuk upacara-upacaraadat, dan kesenian daerah. 

5. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, baik di daratan danlautan. 

6. Bangsa Indonesia sangat terkenal dengan keramahtamahan masyarakatnya 

Latihan 

1. Terhadap suku lain kita harus bersikap .... 

a. bodoh 

b. membenci 

c. menghormati 

2. Hidup rukun dapat membina .... 

a. perpecahan 

b. persatuan 

c. pertengkaran 

3. Suku Sunda berasal dari .... 

a. Jawa Barat 

b. Jawa Tengah 

c. Jawa Timur 

 

4. Teman beragama lain sedang beribadah, maka kita .... 

a. menghormati 

b. mengganggu 

c. mengejek 

5. Apel, durian, salak termasuk .... 

a. buah-buahan 

b. sayur-sayuran 

c. kacang-kacangan 

6. Emas dan minyak bumi adalah hasil .... 

a. laut 

b. hutan 

c. tambang 

7. Kekayaan alam dimanfaatkan untuk .... 

a. orang kaya 

b. orang miskin 

c. seluruh rakyat 

8. Upacara Ngaben berasal dari daerah .... 

a. Jawa Tengah 

b. Madura 

c. Bali 

9. Tari Serimpi berasal dari daerah .... 

a. Jawa Tengah 

b. Jawa Timur 

c. Jakarta 

 

10. Tamu yang datang ke rumah kita harus kita .... 

a. biarkan 

b. tinggalkan 

c. sambut dengan baik 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Kekayaan alam yang berlimpah, bangsa Indonesia wajib.... 

2. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat di .... 

3. Wilayah Indonesia dari ... sampai .... 

4. Pertunjukan Reog, berasal dari .... 

5. Indonesia terkenal dengan ... masyarakatnya. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebutkan kekayaan alam dari laut! 

2. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? 

3. Sebutkan dua tarian daerah dari Jawa Tengah! 

4. Sebutkan 3 contoh upacara adat yang ada di Indonesia! 

5. Mengapa wisatawan asing betah tinggal di Indonesia? 
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Bangga Menjadi Bangsa Indonesia 

1. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beribu-ribupulau. 

2. Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agamadan budaya. 

3. Bangsa Indonesia hidup rukun dan damai karena memiliki semboyanBhinneka Tunggal Ika artinya meskipun 

berbeda-beda, tetapi tetap satu. 

4. Sebagai bangsa Indonesia sepatutnya kita bangga dan bersyukur kepadaTuhan Yang Maha Esa. 

5. Rasa bangga dapat diwujudkan dengan belajar rajin dan giat bekerja.Sebagai anak Indonesia, kalian tidak cukup 

hanya merasa bangga saja. 

Latihan 

1. Dengan bergotong royong, pekerjaan menjadi lebih .... 

a. ringan  

b. sukar 

c. berat 

2. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena .... 

a. penduduknya besar  

b. rakyatnya sejahtera 

c. masyarakatnya beragam 

3. Memakai sepatu buatan Indonesia, saya merasa .... 

a. bangga  

b. rendah diri 

c. malu 

4. Kita harus bangga dengan .... 

a. buatan luar negeri  

b. budaya negara lain 

c. buatan Indonesia 

5. Sikap bangga sebagai anak Indonesia, contohnya .... 

a. memakai produk Indonesia 

b. meniru budaya negara lain 

c. malas belajar 

6. Kemerdekaan harus diisi dengan .... 

a. bersenang-senang  

b. bermalas-malasan 

c. pembangunan 

7. Sebagai siswa, kita harus .... 

a. bekerja keras  

b. bermain dengan teman 

c. belajar rajin 

8. Baju batik merupakan produk buatan .... 

a. Luar Negeri  

b. Malaysia 

c. Indonesia 

9. Dengan suku lain kita harus .... 

a. menghormati  

b. memusuhi 

c. mencemooh 

 

10. Kita harus ... dengan tetangga 

a. hidup rukun  

b. saling pamer 

c. saling bermusuhan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Suku Betawi berdiam di .... 

2. Niko dari Menado, Made dari Bali. Mereka hidup .... 

3. Kita harus ... melihat orang yang tertimpa musibah. 

4. Dengan suku lain sebaiknya .... 

5. Tugas kita untuk mengharumkan nama bangsa dengan .... 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? 

2. Sebutkan sifat yang dimiliki para pahlawan! 

3. Sebutkan contoh-contoh produk buatan Indonesia! 

4. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? 

5. Sebutkan 2 contoh perilaku yang menunjukkan rasa banggasebagai anak Indonesia! 
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1. Perjuangan bangsa Indonesia berhasil mengusir 

penjajahkarena ….. 

a. dibantu negara lain  

b. senjatanya lengkap 

c. adanya persatuan 

2. Sumpah Pemuda dipelopori oleh ….. 

a. alim ulama  

b. kaum muda 

c. golongan tua 

 

3. Sumpah Pemuda adalah perjuangan dalam bentuk ….. 

a. perkumpulan  

b. perundingan 

c. pertempuran 

4. Isi Sumpah Pemuda yang pertama adalah ….. 

a. Satu Nusa  

b. Satu Bahasa 

c. Satu Bangsa 

5. Nilai-nilai Sumpah Pemuda sesuai dengan Pancasila, 

sila….. 

a. pertama  

b. ketiga 

c. kedua 

6. Kamu bersikap sopan terhadap ….. 

a. bapak dan Ibu  

b. semua orang 

c. guru 

 

7. Jika diberi sesuatu oleh orang lain, maka ….. 

a. menerima dan diam saja 

b. mengucapkan terima kasih 

c. menolak dengan halus 

8. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab ….. 

a. regu piket  

b. warga kelas 

c. anak-anak 

9. Bila berjalan di jalan raya, sebaiknya di sebelah ….. 

a. kiri  

b. tengah 

c. kanan 

 

10. Tata tertib sekolah dibuat agar tercipta ….. 

a. kegembiraan  

b. ketertiban 

c. kelancaran 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Sumpah Pemuda menggalang rasa .... 

2. Bersatu kita teguh,.... 

3. Pada Kongres Pemuda diperdengarkan lagu .... 

4. Kita harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan.... 

5. Tata tertib wajib ditaati oleh .... 

6. Membuang sampah harus di .... 

7. Teman yang sakit sebaiknya .... 

8. Kita tidak boleh merendahkan .... 

9. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain segera.... 

10. Lambang negara Indonesia adalah …… 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebelum Sumpah Pemuda perjuangan bangsa Indonesiamengusir penjajah tidak berhasil. Mengapa? 

2. Sebutkan 2 contoh nilai-nilai Sumpah Pemuda yangdilakukan di sekolah! 

3. Tulislah dua hal yang diatur dalam tata tertib sekolah! 

4. Bagaimana jika seseorang melanggar peraturan? 

5. Sebutkan dua contoh/perilaku yang menunjukkan rasabangga sebagai anak Indonesia! 

 

 
 
 
 


