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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

1. Kebutuhan yang menyangkut hubungan antar manusia dalam masyarakat karena manusia tidak 
dapat hidup sendiri disebut kebutuhan…. 
a. Kebutuhan jasmani    c. Kebutuhan psikologis 
b. Kebutuhan rohani    d. Kebutuhan sosial 

2. Mobil mewah dan kapal pesiar bagi orang kaya termasuk kebutuhan…. 
a. Sekunder     c. Tersier 
b. Primer      d. Rohani 

3. Orang yang mendapat serangan jantung membutuhkan pertolongan dokter, kebutuhan terhadap 
dokter tersebut merupakan kebutuhan... 
a. Primer     c. Sekunder 
b.  Sekarang     D. Masa yang akan dating 

4. Kebutuhan manusia terus meningkat terutama untuk kebutuhan pokok. Semakin banyak jumlah 
anggota keluarga maka kebutuhan pokoknya semakin besar.Peningkatan kebutuhan manusia 
seperti yang dicontohkan diatas dipengaruhi oleh…. 
a. Teknologi      c. Pendapatan 
b. Jumlah penduduk    d. Pendidikan 

5. Kebutuhan hidup manusia tidak terbatas dapat dilihat dari… 
a. Cara manusia dalam mencari nafkah 
b. Cara manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tak pernah habis 
c. Cara manusia dalam menghemat penghasilannya 
d. Cara manusia dalam menghabiskan semua penghasilannya 

6. Tukang ojek membutuhkan sepeda motor untuk menjalankan usaha jasanya sehingga sepeda motor 
merupakan kebutuhan.... 
a. Mutlak      c. Tersier 
b. Primer      d. Rohani 

7. Jenis pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi adalah … . 
a. guru     c. montir 
b. pedagang     d. sopir 

8. Yang sering disebut tenaga ahli adalah …  
a. arsitek     c. pemborong 
b. mandor     d. tukang batu 

9. Perikanan yang memerlukan air payau (campuran air laut dan air tawar) adalah …  
a. udang     c. bandeng  
b. belut     d. teri 

10. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran adalah … . 
a. membuka lapangan kerja baru  c. perluasan lahan pertanian 
b. pembangunan gedung    d. menebang hutan 

11. Tukar menukar barang disebut … . 
a. Broker     c. eceran  
b. barter      d. grosir 



 

 

12. Pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar disebut … . 
a. Grosir     c. supermarket 
b. pialang     d. pasar raya 

13. Orang yang menjual barang di pasar adalah…. 
a. Pembeli     c. pedagang  
b. Pengrajin     d. pengusaha 

14. Kebutuhan pokok manusia sering disebut kebutuhan … . 
a. Individu     c. primer 
b. Tersier     d. sekunder 

15. Yang bukan termasuk unsur budaya adalah… 
a. Rumah adat           c. senjata 
b. Pakaian                   d. foto 

16. Rumah adat yang hiasan dindingnya bunga atau daun adalah.. 
a. Toraja                       c. jawa 
b. Sumatra barat          d. batak  

17. Rumah adat Sumatra menyerupai tanduk… 
a. Sapi                       c. badak 
b. Kerbau                   d. Kambing 

18. Berikut ini daerah yang terkenal sebagai penghasil batik adalah.. 
a. Jawa                     c. bali 
b. Asmat                   d. Jakarta 

19. Biasanya cerita rakyat daerah diekspresikan dengan… 
a. Film             c. drama 
b. Puisi            d. pantun 

20. Keris termasuk senjata tradisional daerah.. 
a. Jawa                       c. medan 
b. Makasar                 d. Maluku 

21. Senjata tradisional yang berasal dari daerah Kalimantan adalah… 
a. Pahat     c. Keris 
b. Mandau     d. Rencong 

22. Perilaku masyarakat Indonesia yang dijiwai nilai Sumpah Pemuda berikut ini adalah . . . . 
a. melakukan kekerasan   c. suka berperang 
b. gotong royong    d. mementingkan diri sendiri 

23. Tata tertib dalam keluarga dibuat berdasarkan . . . . 
a. musyawarah atau kesepakatan bersama keluarga 
b. keputusan kepala keluarga saja yaitu ayah 
c. paksaan dari ayah dan ibu 
d. keinginan dari anak-anaknya 

24. Dalam kehidupan bermasyarakat harus saling . . . . 
a. Berjauhan     c. bermusuhan 
b. Menghormati    d. mencurigai 

25. Hasil gotong royong dapat dinikmati secara . . . . 
a. Pribadi     c. bersama-sama 
b. Berkelompok    d. individual 

26. Jika bertemu tetangga di jalan sebaiknya . . . . 
a. menyapa dengan ikhlas   c. pura-pura tidak melihat 
b. diam saja     d. menghindar 

27. Tanah, air, dan udara merupakan pemberian . . . . 
a. Tuhan     c. orang tua 
b. nenek moyang    d. para pahlawan bangsa 

28. Segala sesuatu yang secara sah harus di terima oleh seseorang adalah pengertian dari . . 
a. keharusan     c. hak 
b. hukum     d. kewajiban 

29. Segala segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan 
yang berlaku merupakan pengertian . . . 
a. pemerintahan    c. hak 



 

 

b. hukum     d. kewajiban 
30. Apakah akibat dari bila kewajiban terhadap negara tidak dilaksanakan ? 

a. Pembangunan akan macet  c. permbangunan berjalan dengan baik 
b. Perekonomian membaik   d. masyarakat sejahtera 

 
Isian singkat 

31. Peraturan pemerintah harus kita . . . 
32. Kesadaran bela negara merupakan bentuk …. 
33. Peraturan daerah wajib ditaati oleh …. 
34. Siapa saja yang tidak taat pada hukum akan dikenakan …. 
35. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak untuk.... 
36. Musyawarah bertujuan untuk mencapai.... 
37. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan... 
38. Bergotong royong memperbaiki jalan kampung adalah bentuk peran serta mengabdi di 

lingkungan... 
39. Memperingati HUT RI merupakan salah satu wujud...... 
40. Mengabdi kepada bangsa dan negara hendaknya dilakukan tanpa....... 

Essai 

41. Jelaskan pengertian cinta tanah air? 
42. Sebutkan tiga manfaat hidup rukun di masyarakat? 
43. Sebutkan dan Jelaskan 3 jenis kebutuhan manusia lengkapi dengan contohnya! 
44. Sebutkan 3 cara untuk mengajak orang agar mau melaksanakan aturan  yang berlaku 
45. Sebutkan 5 jenis kesenian daerah dan sebutkan asal propinsinya 
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