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 PEMERINTAH KOTA BEKASI 

SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMEKAR VIII 
Komp. Angkasa Puri Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 

Telp ( 021 ) 847 0527 
 

 
Mapel   : PPKn     
Tahun Ajaran  : 2014 / 2015 
Kelas/ Semester : 5 /1   
Tema 2   : Peristiwa dalam kehidupan 
Muatan KD  : 3.2 ; 3.3 ; 4.2 ; 4.3  
 
Nama   : ________________________ 
Kelas   : V 
 
Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 

1. Manusia adalah mahluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia btuh orang lain. Dalam 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah  … 

a. Mahluk hidup    c. mahluk primer 

b. Mahluk sosial    d. mahluk individu 

2. Kerja sama adalah …. 
a. Sebagian anggota diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan pembagian tugas 

yang jelas 
b. Tim inti diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan pembagian tugas yang jelas 
c. Anggota yang terpilih diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan pembagian tugas 

yang jelas 
d. Setiap anggota diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan pembagian tugas yang 

jelas 
3. Proses hubungan antara individu, individu dengan kelompok, antar kelompok disebut dengan… 

a. Komunikasi     c. Komunikan 

b. Interaksi     d. Interaksi Sosial 

4. Syarat – syarat terjadinya pola kerja sama adalah sebagai berikut, kecuali..... 
a. Mempunyai kepentingan yang sama c. Berbeda pandangan 
b. Satu komunitas    d. punya visi yang sama 

5. Kerja sama antar individu dapat digambarkan sebagai berikut, …. 
a. Seorang warga yang berdialog dengan lurahnya 
b. Seorang guru mengajar dikelas 
c. Warga yangs sedang menggelar rapat  
d. Seorang murid membantu guru merapikan lemari kelas 

6. Sikap kita ketika berdebat adalah, yaitu 
a. mengejek 
b. menjelekan pendapat orang lain 
c. menghargai pendapat 
d. memotong pembicaraan 

7. Musyawarah adalah untuk mencapai, kecuali...... 
a. Mufakat  b. tujuan  c. kebaikan bersama d. perbedaan 

8. Siskamling kepanjangan dari…. 
a. sistem kebaktian lingkungan   c. sistem kesehatan lingkungan 
b. sistem kerja sama lingkungan  d. sistem keamanan lingkungan 

9. Salah satu bentuk kerja sama yang baik dan dilakukan di lingkungan sekolah adalah….  
a. Menyontek  b. osis   c. PMI   d. Diskusi 

10. Berikut ini salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para pemuda di lingkungannya 
adalah…. 
a. PMR   b. bakti sosial  c. karang taruna d. pengajian 

11. Kerja sama dan gotong royong merupakan cerminan dari sikap…. 
a. Kerukunan  b. ketertiban  c. keselarasan  d. kemudahan 
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12. Berikut ini yang merupakan bentuk kerja sama dilingkungan tetangga adalah…. 
a. kerja bakti kampung    c. gotong royong membuat jalan 
b. membantu hajatan tetangga   d. siskamling 

13. Salah satu bentuk kerja sama di lingkungan perkotaan yang dilakukan pada malam hari adalah…. 
a. Siskamling  b. hajatan  c. kenduri  d. tidur di masjid 

14. Salah satu perwujudan dari gotong royong dalam keluarga adalah…. 
a. membersihkan rumah   c. kerja bakti 
b. nonton TV     d. makan bersama 

15. Berikut ini yang dapat merusak nilai kerukunan hidup dalam masyarakat adalah …. 
a. gotong royong membuat jembatan  c. kerja bakti di dekat rumah saja 
b. walau tidak disuruh tetap kerja bakti d. ikut siskamling 

16. Tujuan dari kerja sama ialah agar kedua belah pihak mendapat… 
a. Keuntungan  b. uang saku  c. kepuasan  d. manfaat 

17. Anak-anak kelas tiga sedang berdiskusi, tiba-tiba mereka berselisih dan tidak ada yang mau 
mengalah. Akhirnya terjadi perkelahian dan ruangan kelas menjadi berantakan. Makna yang 
dapat kita petik dari penggalan cerita di atas…. 
a. berselisih paham    c. ruang kelas  berantakan 
b. anak kelas tiga sedang belajar  d. jangan egois dan menang sendiri 

18. 1.  piket 
2.  pramuka 
3.  diskusi 
4.  siskamling 
5.  kerja bakti 
6.  sepak bola 
Dari data di atas yang merupakan kerja sama di lingkungan sekolah adalah…. 
a. 1,2,3,4  b. 1,2,3,5  c. 1,2,4,6  d. 1,2,4,5 

19. Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki sejak lahir dan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
merupakan pengertian dari… 
a. Hak kebebasan manusia   b. hak azasi manusia 
b. Hak dan kewajiban manusia   d. kewajiban manusia 

20. Setiap warga negara dituntut ikut berpartisipasi dalam usaha pembangunan. Seorang siswa 
dikatakan ikut berpartisipasi dalam pembangunan seandainya… 
a. Ikut bekerja bakti membersihkan jalan 
b. Selalu mengikuti upacara bendera 
c. Dating ke sekolah tepat waktu 
d. Belajar dengan baik dan teratur serta mematuhi tata tertib 

21. Contoh perilaku warga masyarakat yang memperhatikan keterlaksanaan hak dan kewajiban 
warga negara dalam bermasyarakat di antaranya, kecuali ........ 
a. Taat membayar pajak   c. turut menjaga keamanan lingkungan 
b. Main hakim sendiri    d. menghargai orang lain 

22. Rakyat Indonesia harus membangun rasa kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai 
sumber.... 
a. Kekacauan  b. Permusuhan  c. Perpecahan  d. Kekuatan bersama 

23. Sebagai warga negara wajib mencintai tanah airnya.berikut ini sikap yang dapat dilakukan untuk 
mewujudkan cinta tanah air,kecuali.... 
a. Menggunakan bahasa Indonesia  c. Mempelajari budaya asing 
b. Mempelajari budaya daeerah  d. Menggunakan produk dalam negeri 

24. Sebagai warga negara wajib mencintai tanah airnya.berikut ini sikap yang dapat dilakukan untuk 
Berikut ini contoh perbuatan yang sesuai dengan jiwa pahlawan, kecuali.... 
a. Rela berkorban    b. Bekerja keras 
b. Berjuang tanpa pamrih   d. Berkorban dengan mengharapkan imbalan 

25. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan di ikrarkan dalam sumpah pemuda 
adalah.... 
a. Agama     b. Bahasa daerah 
b. Warna kulit     d. Tumpah darah 
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Isian singkat 

26. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan hasil dari …. 

27. Kewajian membela Negara dari segala bentuk ancaman, gangguan merupakan kewajiban dari 

…. 

28. Sebagai bukti rasa cinta terhadap produk dalam negri yang kita lakukan adalah … 

29. Agar lebih memahami dan mengenal budaya daerah lain kita harus … 

30. Kewajiban kita sebagai siswa salah satunya adalah … 

31. Sikap tenggang rasa dalam kehidupan beragam salah satu contohnya adalah … 

32. Jika seseorang melanggar kewajiban maka akan mendapat … 

33. Dalam berdebat saat bermusyawarah kita harus … 

34. Ciri khas bangsa Indonesia dalam bermasyarakat yaitu … 

35. Hak yang harus diterima sebagai seorang anggota keluarga salah satunya adalah … 

Essai 

36. Sebutkan apa pengertian Hak dan Kewajiban 

37. Tuliskan contoh kerjasama yang ada di: 

a. Sekolah 

b. Masyarakat 

38. Berikan contoh perilaku cinta tanah air di: 

a. Masyarakat 

b. Lingkungan negara 

39. Sebutkan Hak dan kewajiban kita di : 

a. Rumah 

b. Lingkungan masyarakat 

40. Sebukan 3 cara kita menghargai jasa para pahlawan 
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