
 

 

Soal UAS kelas 5 semester 2 kurikulum 2013 
 
Nama Lengkap :  ..................................................... Hari / Tgl :              ,                     2016 
Mata Pelajaran :  PKN Kelas  :  V ( Lima ) ……… 
Tema  :  6 , 7 , 8 dan 9   
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

 
1. Kegiatan ekonomi dilakukan manusia dengan tujuan… 

a. Membeli sesuatu      c. memenuhi kebutuhan 

b. Berfoya-foya       d. memerkan kekayaan 

2. Dibawah ini jenis kebutuhan primer adalah…  

a. Sandang, pangan, papan   c. pangan, kesenangan , papan 

b. Sandang, uang , barang   d. papan, sandang , sekunder 

3. Jalan-jalan ke luar negri merupakan jenis kebutuhan….  

a. cadangan         c. sekunder 

b. primer        d. Tersier 

4. Nilai kedisiplinan yang paling menonjol dalam kegiatan disekolah adalah … 

a. UKS      c. Bola volley 
b. Pentas Seni     d. Paskibra 

5. Berikut yang syarat melakukan tolong menolong adalah……. 

a. dilandasi niat yang ikhlas           c. dilakukan dengan aturan yang buruk 

b. tidaki dengan tanggung jawab          d. dilakukan dengan paksaan 

6. Berikut adalah contoh kebutuhan primer , yaitu…. 

 

 

 

 

 

   (a)    (b)   (c)    (d) 

7. Berikut ini adalah pekerjaan dalam bidang jasa, kecuali..... 

 

 

 

 

 

   (a)    (b)   (c)    (d) 

8. Berikut ini merupakan ciri-ciri mahluk individualis adalah …. 

a. Selalu bekerjasama dengan masyarakat sekitar 

b. Selalu meyendiri 

c. Mudah bergaul dengan teman 

d. Datang ke tetangga yang sedang sakit 

9. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri sikap kepahlawanan adalah .... 

a. berani dan tertib                      c. berani dan rela berkorban 

a. gotong royong dan berani                       d. sabar dan gotong royong 

10. Seorang pahlawan sejati akan melakukan perjuangan dengan tujuan .... 

a. mendapat imbalan                        c. ikhlas tanpa pamrih 

b. mendapat pujian                         d. untuk kepentingan diri sendiri 

11. Menghargai pahlawan yang paling penting adalah dengan cara .... 

a. menjadikan namanya sebagai nama jalan 

b. menabur bunga di makamnya 

c. memuat gambarnya pada uang kertas 

d. meneruskan cita-cita perjuangannya 

12. Sebelum bernama Jakarta, awalnya bernama…. 



 

 

a. Fatahilah      c. Jayakarta 

b. Jayadikarta     d. Sunda kelapa 

13. Semua benda-benda sejarah disimpan di… 

a. Monumen     c. museum 

b. Gedung  arsip     d. Gudang  

14. Tokoh pahlawan dibawah ini bernama .... 

a. Pangeran diponegoro 

b. Tuanku Imam Bonjol 

c. Sultan Hasanudin 

d. Sultan Ageng 

 

 

15. Peninggalan peradaban islam di Indonesia adalah, kecuali……. 

a. Kaligrafi     c. Masjid 

b. Kitab      d. Kuil 

16. Berkat perjuangan dan jasa para pahlawan di masa penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia mendapat .... 

a. kejayaan                         c. kemudahan 

b. kemerdekaan                        d. kesengsaraan 

17. Adanya keanekaragaman budaya diantara masyarakat harusnya ……. 

a. Saling menghormati    c. Semakin resah 

b. Tidak boleh dipertahankan   d. Tidak semakin nyaman 

18. Pengertian Bhineka Tunggal Ika adalah …… 

a. Suke memakai baju adat   c. Tidak mencela suku lain 

b. Kesatuan yang semakin punah   d. Berbeda tetapi namun pecah 

19. Sikap cinta tanah air dicontohkan dengan……. 

a. Tidak suka produk negri sendiri  c. Suka memakai baju luar negri 

b. Lebih suka berbahasa luar negri  d. Membeli barang dalam negri 

20. Kepada teman yang berbeda agama sudah seharusnya, kecuali ….. 

a. Mempersilahkan melaksanakan ibadah c. Tetap ramah dan sopan kepada dirinya 

b. Tidak menghina agamanya   d. Menghardik keyakinannya 

21. Di bawah ini yang tergolong tindakan menjaga keutuhan Indonesia adalah.... 

a. menebang hutan secara legal    c. ikut beribadah dengan agama lain 

b. menghormati teman yang berbeda suku d. adu domba dengan sesama 

22. Cara menjaga keutuhan Negara indonesia adalah dengan menjaga persamaan yang ada. salah satu persamaan 

yang dimiliki bangsa Indonesia adalah persamaan .... 

a. warna kulit     c. bahasa daerah 

b. tanah air     d. agama 

23. Salah satu peristiwa penting yang menandai persatuan Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, yang terjadi 

pada..... 

a. 20 Oktober 1928    c. 20 Mei 1908 

b. 28 Oktober 1928    d. 17 Agustus 1945 

24. Berikut yang merupakan bentuk penerapan makna Bhineka Tunggal Ika adalah ... 

a. menggalang kemerdekaan bagian wilayah Negara 

b. mempercepat perselisihan bangsa Indonesia 

c. membina kerukunan antar umat beragama 

d. memupuk persatuan kelompok agama tertentu 

25.  Pengertian pasar adalah , kecuali…. 

a. Dimana terjadinya proses tawar menawar c. Pembayaran dilakukan secara langsung dan tak langsung 

b. tempat bertemunya penjual dan pembeli d. Sesama penjual dan pembeli saling menipu 

26. Pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual dan tak ada proses tawar menawar adalah ciri pasar ... 

a. Modern     c. Tradisional 

b. Virtual     d. sekunder  

27. Hak kita dalam menjaga lingkungan adalah , kecuali ... 



 

 

a. Membersihkan sampah   c. Ikut piket siskamling 

b. Ikut kerja bakti    d. Mebuang sampah di sungai 

28. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia adalah.... 

a. Tornado     c. banjir 
b. Tsunami     d. Gempa bumi 

29. Fungsi untuk menjaga kelangsungan air dalam tanah adalah fungsi dari .... 

a. Biopori     c. terasering 
b. Pupuk kompos    d. margasatwa 

30. Fungsi museum adalah menjaga agar barang berhaga bangsa selalau, kecuali.... 

a. terjaga     c. Mudah dipelajari 
b. mudah dijual     d. Mengenang masa lalu 

31. Contoh kebutuhan sandang adalah.... 

a. Mempunyai HP baru    c. Membeli sarapan di kantin 
b. Jalan-jalan bersama keluarga   d. Memakai seragam sekolah 

32. Kebutuhan paling utama yang harus dimiliki manusia disebut kebutuhan.... 

a. primer     c. tersier 
b. sekunder     d. cadangan 

33. Sikap kita ketika melihat orang tua sedang membersihkan rumah yaitu, …. 

a. Langsung membantunya   c. pura-pura tidak melihat 
b. Berdiam diri     d. tidur dan mengunci kamar 

34. Tujuan manusia disebut mahluk sosial adalah…. 

a. Mendapat ketenaran diantara masyarakat c. agar bersosialisasi 
b. mendapat pujian    d. menciptakan individulisme 

35. Hak seorang siswa disekolah adalah  …. 

a. Piket setiap hari    c. Belajar dengan tekun 
b. mendapat pengajaran dari guru  d. Menerima uang saku dari kepala sekolah 

 
ISIAN SINGKAT 

 

36. Melakukan kerja bhakti merupakan ciri masyarakat …. 

37. Contoh kebutuhan sekunder diantaranya adalah...  

38. Tokoh proklamator Indonesia adalah...  

39. Sikap menghargai pahlawan dengan cara... 

40. Susi Susanti berhasil mendapatkan medali emas olimpiade, maka Susi adalah pahlawan bidang... 

41. Bukapalak.com dan Gojek adalah contoh penjualan produk secara  ... 

42. Supermarket adalah termasuk jenis pasar…. 

43. Berikan contoh bagaimana menjaga alam agar tetap terjaga….  

44. Masyarakat di daerah pegunungan umumnya bekerja sebagai….  

45. Kewajiban seorang pelajar paling utama adalah ... 

 

 

ESAAY 

46. Apakah perbedaan kebutuhan Primer dan tersier , berikan contohnya ! 

47. Apakah pengertian pasar dan sebutkan macam-macam pasar ! 

48. Tuliskan 5 suku yang ada di Indonesia dan asal daerahnya! 

49. Sebutkan 9 Wali yang kamu ketahui ! 

50. Sebutkan pengertian hak dan kewajiban ! 
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