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1. Bhineka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan … 
a. Dasar Negara    c. Pedoman Hidup Negara 
b. Semboyan Negara   d. Lambang Negara 

2. Keutuhan wilayah negara Indonesia wajib dijaga oleh … 
a. TNI. POLRI    c. Aparatur Negara 
b. Pejabat Negara, TNI, POLRI  d. Seluruh Warga Negara 

3. Ancaman suatu daerah di Indonesia pada dasarnya ancaman bagi … 
a. Ibu kota Negara   c. Seluruh wilayah Negara 
b. Daerah itu sendiri   d. Pejabat-pejabat di daerah itu  

4. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa adalah … . 
a. Lagu-lagu Daerah   c. Bahasa Indonesia  
b. Lagu-lagu Nasional   d. Bahasa Daerah 

5. Wilayah negara Indonesia sebagian besar adalah sawah pertanian, maka Indonesia disebut negara … . 
a. Agraris   b. Maritim  c. Kepulauan   d. Nusantara 

6.  Apabila salah satu pulau di wilayah Indonesia akan direbut oleh negara lain, maka sikap kita adalah … .  
a. menyerahkan kepada TNI    
b. siap berjuang membelannya 
c. menyalahkan pemerintah karena tidak mampu menjaga keutuhan wilayah 
d. mengusulkan agar memperkuat ketahanan nasional  

7. Sifat yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu dan mencerminkan rasa persatuan kesatuan adalah … 
a. ramah tamah dan murah senyum  c. kekeluargaan dan gotong royong 
b. tekun dan semangat kerja    d. suka membantu orang lain 

8. Dengan ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan masyarakat, kita akan dapat 
menciptakan hal-hal sebagai berikut.... 

a. keamanan lingkungan                       
b. ketenangan dan ketentraman hidup 
c. suasana yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku 
d. ketidakutuhan wilayah Indonesia 

9. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan 
a.  sukunya    c.agamanya 
b. Negaranya   d. daerahnya 

10. Kemerdekaan Bangsa Indonesia diraih berkat adanya.. 
a. keprihatinan yang tinggi                           c. persatuan dan kesatuan 
b. dendam kepada penjajah  d. penderitaan Bangsa Indonesia 

11.  Contoh-contoh kegiatan di masyarakat sebagai wujud peran serta dalam menjaga keutuhan NKRI adalah... 
a. kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan 
b. saling menghormati dan bekerja sama 
c. toleransi antar umat beragama dan penganut kepercayaan 
d. semua benar 



12. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah adalah..... 
a.  Melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan di 

lingkungan sekolah masing-masing 
b. berperan aktif dalam kegiatan UKS, PMR, Pramuka, olahraga dan kesenian 
c. aktif belajar, mematuhi tata tertib, hormat kepada bapak/ibu guru dan semua karyawan di sekolah 
d. semua benar 

13. Tujuan tata tertib di sekolah adalah.... 
a. menciptakan ketertiban, kelancaran dan keamanan di sekolah dalam proses kegiatan belajar 

mengajar 
b. menciptakan keamanan sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar 
c. menciptakan ketertiban dan kelancaran 
d. menciptakan kelancaran 

14. Hal-hal yang dapat mendukung suasanan harmonis dalam keluarga adalah sebagai berikut, kecuali... 
a. beribadah bersama 
b. saling mencintai, menghargai dan tolong menolong antar anggota keluarga 
c. mengaku keberadaan dan fungsi atau kedudukan masing anggota keluarga 
d. saling bermusuhan dan membenci 

15. Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh prinsip... . 
a. persamaan derajat   c. persamaan kepentingan 
b. perluasan wilayah   d. persamaan ideology 

16. Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong terjadinya kerja sama internasional, kecuali... . 
a. persamaan tujuan   c. adanya perasaan senasib sepenanggungan 
b. keinginan menguasai negara lain d. kedekatan wilayah 

17. Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditujukan 
untuk...  

a. saling menjatuhkan   c. mewujudkan kemajuan ASEAN 
b. saling bersaing    d. mempertahankan diri dari pengaruh negara lain 

18. ASEAN didirikan pada tanggal... . 
a. 8 Agustus 1967    c. 8 Agustus 1968 
b. 8 Agustus 1969    d. 8 Agustus 1970 

19. Salah satu tokoh Indonesia yang mendirikan ASEAN adalah... . 
a. M. Natsir    c. H.R Dharsono 
b. Adam Malik    d. Ali Alatas 

20. Kerja sama negara-negara ASEAN meliputi bidang... . 
a. perdagangan, pertahanan dan pendidikan  c. politik, hukum dan agama 
b. ekonomi, politik dan sosial budaya   d. agama, hukum dan olahraga 

21. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut... . 
a. kerja sama nasional   c. kerja sama regional 
b. kerja sama bilateral   d. kerja sama multilateral 

22. Pertukaran pelajar merupakan bentuk kerja sama ASEAN di bidang... . 
a. Politik  b. ekonomi  c. sosial budaya  d. pendidikan 

23. Bangsa Indonesia senantiasa melakukan kerja sama dengan negara lain dengan mempertimbangkan... . 
a. kedekatan wilayah   c. tujuan nasional 
b. kepentingan partai politik  d. harga diri negara mitra 

24. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tidak bisa dilepaskan dari... . 
a. kondisi keamanan dunia  c. keterlibatan negara maju 
b. kebijakan politik luar negeri  d. kepentingan negara maju 

25. Dampak persatuan jika keluarga tidak rukun maka , kecuali… 
a. Keluarga akan terpecah belah  c. saling memusuhi antar saudara 
b. keluarga makin harmonis  d. Sesama anggota keluarga tidak tegur sapa  

 
 

 

 



Isian singkat 

26. Untuk menjaga keutuhan Negara  Kesatuan  Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap.... 

27. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain menjaga keamanan 

wilayah negara dari.... 

28. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun ....baik dilingkungan sekolah, 

masyarakat, bangsa dan negara…. 

29. Tindakan yang menunjukkan usaha membina menjalin pergaulan.... 

30. Pelaksanaan sikap rela berkorban antara lain menunda....untuk membantu pekerjaan ibu. 

31. Salah satu Negara pendiri ASEAN selain Indonesia adalah… 

32. Siskamling adalah bentuk kegiatan keamanan dilingkungan ………. 

33. Jika terjadi perselisihan di keluarga hendaknya dilakukan… 

34. APEC adalah kerjasama negara-negara diwilayah …. 

35. Bentuk kerukunan di lingkungan sekolah adalah 
 

Essay 
 

36. Mengapa setiap negara harus mengadakan kerja sama dengan negara lain? 
37. Sebutkan contoh-contoh kegiatan di masyarakat sebagai wujud peran serta dalam menjaga 

keutuhan NKRI! 
38. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah? 
39. Apa yang terjadi jika dalam masyarakat tidak terjadi persatuan (3 saja)! 
40. Ceritakan sejarah terbentuknya ASEAN! 

 

 

 

 


