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1. Perbedaan antarsuku di Indonesia apabila tidak dijaga akan menimbulkan …. 
a. Kebahagiaan b. kesedihan c. konflik d. perdamaian 

2. Keanekaragaman budaya harus terus dikembangkan agar dapat menjadi … persatuan dan kesatuan. 
a. Pemecah  b. perusak c. penghalang d. perekat 

3. Pernyataan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia dilakukan oleh pemuda pada kongres …. 
a. Pemuda  b. Indonesia c. Sumpah Pemuda d. Sumpah Indonesia 

4. Penduduk pulau Jawa sering disebut sebagai suku …. 
a. Minang  b. Dani  c. Dayak  d. Jawa 

5. Adaanya sanggar tari disekolah bertujuan untuk .. 
a. Agar sering pentas  c. menjaga kebudayaan agar lesatri 
b. Agar dibilang artis d. untuk olahraga 

6. Lembaga kebudayaan di Indonesia di jalankan perannya oleh… 
a. Kemendibud c. Kementrian luar negri 
b. Kementrian kehutanan d. kemnetrian BUMN 

7. Usaha yang menghasilkan barang disebut …. 
a. produksi  b. konsumen c. produsen  d. distributor 

8. Agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka orang harus …. 
a. berusaha  b. menabung c. mengemis  d. menunggu 

9. BUMN kepanjangan dari…. 
a. Badan Usaha Milik Daerah   c. Badan Usaha Milik Negara 
b. Badan Utang Milik Nasional   d. Badan Usaha Milik Nasional 

10. Di bawah ini yang termasuk jenis pekerjaan jasa adalah…. 
a. menjahit  b. nelayan c. bertani  d. berburu 

11. PLTU adalah perusahaan pemerintah yang mengurusi masalah…. 
a. listrik  b. uap  c. air   d. tanah 

12. PT KAI adalah BUMN yang mengurusi masalah …. 
a. pesawat  b. bus  c. kereta api  d. kapal laut 

13. BUMD kepanjangan dari…. 
a. Badan Usaha Milik Daerah    c. Badan Usaha Milik Negara 
b. Badan Utang Milik Nasional    d. Badan Usaha Milik Nasional 

14. Azas koperasi Indonesia adalah.... 
a. kesatuan dan persatuan   c. sama rata sama rasa 
b. kesejahteraan bersama   d. kekeluargaan 

15. Koperasi yang berfungsi menghasilkan suatu barang disebut koperasi.... 
a. Konsumsi  b. simpan pinjam c. kredit d. produksi 

16. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya,karena pada koperasi.... 
a. modal usaha milik pribadi   c. keuangan bersifat tertutup 
b. mengutamakan keuntungan  d. terdapat sisa hasil usaha 

17. Badan usaha yang memberikan perijinan kepada petani untuk mengembangkan usahanya yaitu.... 
a. Koperasi Unit Desa    c. Bank Pembangunan Daerah 
b. Bank Central Asia        d. Bank Ekspor Impor 

18. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya adalah.... 
a. koperasi mengutamakan keuntungan c. koperasi mensejahterakan pengurus 



b. modal usaha milik bersama    d. pengelola keuangan bersifat tertutup 
19. Gigi roda pada lambang koperasi mempunyai arti.... 

a. usaha yang terus menerus   c. persahabatan yang baik 
b. kemakmuran    d. keadilan 

20. Koperasi yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi disebut.... 
a. koperasi konsumsi    c. koperasi simpan pinjam 
b. koperasi serba usaha   d. koperasi produksi 

21. Badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan adalah... 
a. Firma dan koperasi       c. PT dan koperasi 
b. CV dan koperasi    d. CV dan Firma 

22. Koperasi yang menyediakan kebutuhan sembilan bahan pokok disebut.... 
a. koperasi produksi    c. koperasi konsumsi 
b. koperasi simpan pinjam   d. koperasi pegawai negeri 

23. Organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu adalah organisasi….. 
a. Non formal  b. Formal  c. Informal  d. Bebas 

24. Contoh organisasi formal adalah ….. 
a. LSM  b. Pantiasuhan  c. LKMD  d. Yayasan penyandang cacat 

25. Berikut ini merupakan organisasi yang berada di lingkungan masyarakat, yaitu .... 
a. OSIS  b. karang taruna c. pramuka d. koperasi sekolah 

26. Salah satu bentuk organisasi adalah organisasi pemerintahan. Berikut yang merupakan organisasi 
pemerintahan adalah .... 
a. PKK   b. Kecamatan  c. Partai Demokrat  d. WALHI 

27. Berikut ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang ada di Indonesia yaitu .... 
a. Partai Golkar b. koperasi sekolah c. Palang Merah Indonesia d. PT. Indofood 

28. Contoh lembaga formal di Indonesia adalah… 
b. SD   b. Kursus Jahit  c. bengkel Montir   d. Pijat Urut 

29. Contoh lembaga Non formal yaitu… 
a. SMA  b.  SMK   c. Perguruan tinggi  d. Kursus Bahasa 

30. Tujuan pendidikan di sekolah kecuali… 
a. Mencerdaskan murid   c. agar siswa malas belajar 
b. Mendorong agar siswa kretaif  d. membantu mengenyam pendidikan 

 
Isian singkat 

1. Tarian yang berasal dari Bali dan sering ditampilkan dalam misi kebudayaan adalah … 
2. Untuk memperkaya kebudayaan nasional, kita boleh menerima kebudayaan asing yang akan masuk ke 

Indonesia tapi dengan syarat 
3. Koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari disebut … . 
4. Kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut 

kegiatan … . 
5. Kegiatan manusia menyalurkan barang-barang dari produsen kepada orang-orang yang membutuhkan disebut 

… . 
6. Tingkat pendidikan suatu masyarakat yang rendah dapat menyebabkan terjadinya … . 
7. Wajar 9 tahun, artinya setiap warga Negara Indonesia harus menyelesaikan pendidikan minimal tingkat … 
8. PT PAL adalah perusahaan Negara yang mengelola … . 
9. Landasan idiel koprasi adalah … . 
10. Salah satu hak anggota koperasi adalah … . 

  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Apa manfaat dari koperasi sekolah? 
2. Apakah perbedaan antara lembaga formal dan non formal berikan contohnya? 
3. Mengapa kita harus melestarikan kebudayaan bangsa? 
4. Apa tujuan manusia melakukan kegiatan perekonomian 
5. Sebutkan 5 contoh perusahaan : 

a. BUMN 
b. Perusahaan Asing yang membangun pabriknya di Indonesia 
c. Perusahaan Asli Indonesia yang terkenal sampai keluar negeri 

 
 


