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UAS-SMP-03-01 
Keyakinan yang diikuti menjalankan perintah Tuhan 
merupakan perwujudan dari ...  
A. rasa memiliki ajaran agama yang dianut  
B. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 
C. kepercayaan dan pengakuan adanya pencipta  
D. pengakuan bahwa manusia ciptaan Tuhan 
 

UAS-SMP-03-02 
Berikut ini adalah perbuatan memperlakukan orang 
lain sesuai harkat, martabat, dan derajatnya, kecuali ...  
A. mengutamakan kepentingan bersama  
B. mengembangkan sikap tenggang rasa  
C. tidak semena-mena terhadap orang lain  
D. tidak membeda-bedakan antarsesama manusia 
 

UAS-SMP-03-03 
Ciri utama umat beragama yang bertenggang rasa 
adalah ... 
A. saling menghargai dan membantu dalam kesulitan  
B. saling menghormati, menghargai dan bekerja sama  
C. saling membantu dalam kesulitan dan bekerja 

sama  
D. saling menghormati dan memiliki sifat 

individualisme. 
 

UAS-SMP-03-04 
Pelaksanaan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dalam 
kehidupan sehari-hari di antaranya adalah ketentuan 
yang menyatakan ... 
A. semua warga negara tidak kebal terhadap hukum  
B. memeluk agama adalah hak asasi yang paling 

hakiki  
C. cabang-cabang produksi yang penting dikuasai 

oleh negara  
D. anggaran dan pendapatan belanja ditetapkan oleh 

Undang-Undang 
 

UAS-SMP-03-05 
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan 
sepenuhnya oleh MPR, termaktub dalam UUD 1945 ...  
A. Pasal 1 ayat 1  
B. Pasal 1 ayat 2 
C. Pasal 3  
D. Pasal 4 ayat 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMP-03-06 
Bila kita harus menerima ganti rugi, karena lahan yang 
digunakan untuk pembangunan, maka sebaiknya 
sebagai warga negara yang baik ...  
A. menerima ganti rugi yang menguntungkan  
B. patuh saja pada pemerintah walaupun kita rugi  
C. mempertahankan hak milik kita walaupun harus 

berjuang 
D. merelakannya dan menerima ganti rugi sesuai 

aturan pemerintah 
 

UAS-SMP-03-07 
Fathur berjualan koran untuk membiayai sekolahnya. 
Sikap ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kelima, 
yaitu ... 
A. suka bekerja keras  
B. tidak bersikap boros  
C. tidak bergaya hidup mewah  
D. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 
 

UAS-SMP-03-08 
Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Agar 
kemajuan tersebut berdampak positif, maka kita wajib 
mempertahankan faktor-faktpr integratif bangsa seperti 
berikut ini kecuali …  
A. Sumpah pemuda  
B. Sumpah Prajurit  
C. Pancasila dan UUD 1945  
D. Semboyan hidup Bhinneka Tunggal Ika 
 

UAS-SMP-03-09 
Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, 
karena membuang-buang waktu akan merugikan ...  
A. diri sendiri dan masa depan  
B. diri sendiri dan masyarakat  
C. bangsa dan negara  
D. orang lain 
 

UAS-SMP-03-10 
Gotong royong mempunyai manfaat seperti berikut, 
kecuali ... 
A. menguntungkan negara 
B. meringankan beban, waktu, dan biaya 
C. meringankan solidaritas dan rasa kekeluargaan 
D. mempertinggi ketahanan bersama 
 

UAS-SMP-03-11 
Pernyataan berikut ini adalah ciri-ciri warga negara 
yang setia pada bangsa dan negara, kecuali ...  
A. bekerja demi kepentingan pribadi  
B. mencintai tanah air dan bangsa  
C. menaati peraturan masyarakat  
D. rela berkorban untuk bangsa dan negara 
 



UAS-SMP-03-12 
Salah satu contoh kegiatan gotong royong dalam' 
kehidupan bernegara antara DPR dengan Presiden 
adalah ... 
A. penetapan keputusan Presiden 
B. pengangkatan Menteri  
C. pembuatan Undang-undang  
D. penyusunan RAPBN 
 

UAS-SMP-03-13 
Perhatikan beberapa jenis perilaku berikut ini! 
1. Selalu melakukan kegiatan nasional 
2. Berbudi pekerti luhur 
3. Selalu berbuat baik kepada orang lain  
Sikap/perilaku di atas merupakan ciri-ciri ...  
A. orang yang ingin dihargai orang lain  
B. orang yang berilmu  
C. orang yang beriman dan bertakwa  
D. orang yang berpendidikan tinggi 
 

UAS-SMP-03-14 
Apabila kerja sama antarumat beragama terwujud 
dengan baik, maka tercipta kondisi berikut ini, kecuali 
... 
A. ketenteraman lahir dan batin  
B. keindahan dan kebersihan lingkungan  
C. keamanan dan ketertiban masyarakat  
D. ketahanan nasional yang mantap 
 

UAS-SMP-03-15 
Seseorang yang mampu menghindari perbuatan yang 
bertentangan dengan aturan yang berlaku, berarti telah 
melaksanakan kebersihan lingkungan dalam bidang... 
A. hukum  
B. sosial 
C. keagamaan 
D. kemasyarakatan 
 

UAS-SMP-03-16 
Karena kita menginginkan ketertiban dan kedamaian 
dalam masyarakat, maka kita sadar untuk 
mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma ...  
A. agama, kesusilaan, dan budaya  
B. kesusilaan, budaya, dan hukum  
C. agama, budaya, dan hukum  
D. kesusilaan, agama, dan hukum 
 

UAS-SMP-03-17 
Kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam 
kita manfaatkan sebagai ...  
A. cerminan kebudayaan terpadu di Indonesia  
B. kekayaan daerah yang beraneka ragam  
C. modal untuk membangun bangsa dan negara  
D. gambaran bahwa kebudayaan daerah banyak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMP-03-18 
Contoh seseorang yang memiliki harga diri dalam 
kehidupan sehari-hari adalah …  
A. seseorang dinyatakan bersalah tetapi tidak diproses 

secara hukum 
B. polisi memberi tilang pengendara yang melanggar 

lalu lintas  
C. pencuri tertangkap masyarakat kemudian dipukul 

ramai-ramai  
D. menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum di 

luar lembaga peradilan 
 

UAS-SMP-03-19 
Salah satu ciri sikap setia terhadap bangsa dan negara, 
antara lain ...  
A. bekerja keras untuk kemakmuran diri, keluarga, 

bangsa dan negara 
B. patuh dan taat pada aturan yang dapat memberikan 

kebabagiaan  
C. membela tanah air, bangsa dan negara apabila 

memperoleh penghargaan dari pemerintah  
D. menghormati pemerintah serta pemimpin yang 

menjadi kebanggaannya 
 

UAS-SMP-03-20 
Pentingnya kesetiaan terhadap bangsa dan negara, 
antara lain dapat ...  
A. menumbuhkan semangat hidup bagi diri, keluarga 

sebagai pahlawan bangsa  
B. menimbulkan kepuasan batin dengan predikat 

nasional yang diberikan orang  
C. memberikan jaminan hari depan yang cerah dan 

fasilitas yang diperoleh  
D. mempertahankan keutuhan dan integrasi bangsa 

dan negara. 
 

UAS-SMP-03-21 
Perwujudan sikap rela berkorban seorang warga negara 
daiam mengisi kemerdekaan ialah dengan ...  
A. merelakan hak miliknya digunakan untuk 

kepentingan orang lain  
B. berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan 

golongannya  
C. merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan 

masyarakat luas  
D. menciptakan lapangan kerja bagi golongan 

masyarakat kecil 
 

UAS-SMP-03-22 
Penrgertian tanggung jawab yang dianut dalam 
demokrasi Pancasila adalah ...  
A. mempelajari keputusan yang dihasilkan  
B. melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas  
C. mengemukakan usul dan saran daiam rapat  
D. mendukung usulan daiam suatu musyawarah 
 

UAS-SMP-03-23 
Bila keputusan daiam suatu musyawarah telah tercapai, 
maka sikap kita sebaiknya ...  
A. melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.  
B. menerima dan menghormati pengambil keputusan  
C. mengakui dan menerima dalam batas tertentu  
D. mengakui dan memahami hasil keputusan 



UAS-SMP-03-24 
Menepati, memahami, dan tertib melaksanakan 
kesepakatan-kesepakatan nasional adalah makna dari ... 
A. ketahanan nasional  
B. wawasan nasional  
C. disiplin nasional  
D. integrasi nasional 
 

UAS-SMP-03-25 
Tindakan berhati-hati daiam menggunakan sesuatu 
untuk memenuhi kebutuhan berarti telah melaksanakan 
prinsip hidup ...  
A. hemat  
B. cermat  
C. tepat  
D. manfaat 
 

UAS-SMP-03-26 
Pola hidup sederhana dapat diterapkan daiam 
kehidupan keluarga, antara lain dengan ... 
A. mengembangkan semangat dan rasa senasib dan 

sepenanggungan  
B. berusaha menghemat sumber alam tanpa merusak 

lingkungan  
C. membatasi penggunaan barang luar negeri yang 

memboroskan  
D. menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung 

di Bank 
 

UAS-SMP-03-27 
Dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara kita harus dapat mengendalikan diri, artinya 
... 
A. mampu mengekang keinginan orang lain  
B. mengakui dan menghormati hak orang lain  
C. mampu menahan dan mengendalikan diri  
D. mampu mengekang diri atas segala hawa nafsu 
 

UAS-SMP-03-28 
Makna sikap berkorban adalah ... 
A. menumbuhkan sikap mau bekerja keras  
B. menumbuhkan sikap pengabdian yang tulus  
C. meningkatkan kemampuan hidup mandiri  
D. mengembangkan kepribadian yang mantap 
 

UAS-SMP-03-29 
Tina selalu datang ke sekolah tepat waktu karena ia 
memiliki sikap ... 
A. disiplin sosial  
B. disiplin nasional  
C. disiplin pribadi  
D. disiplin keluarga 
 

UAS-SMP-03-3 
Di bawah ini merupakan sikap atau perilaku 
pengendalian diri dalam lingkungan keluarga, kecuali 
... 
A. menurut nasihat dan bimbingan dari orang tua  
B. hormat dan patuh terhadap nasihat orang lain  
C. mendidik keras dan tegas terhadap adik  
D. meluangkan waktu untuk turut membantu 

pekerjaan rumah 
 

UAS-SMP-03-31 
Salah satu aspek yang mendorong kerukunan 
antarumat beragama di Indonesia adalah ...  
A. ekonomis dan yuridis  
B. kekeluargaan dan gotong royong  
C. historis dan kultural  
D. sosial dan filosofis 
 

UAS-SMP-03-32 
Contoh sikap hidup rukun antarumat beragama di 
Indonesia adalah ... 
A. menghormati umat agama lain saat melaksanakan 

ibadah  
B. memecahkan masalah keagamaan secara 

bersamaan 
C. bersama-sama mendirikan orgariisasi keagamaan  
D. membatasi diri dalam pergaulan dengan pemeluk 

agama lain 
 

UAS-SMP-03-33 
Kerukunan antarumat beragama dapat tercipta apabila 
masing-masing pemeluk agama mampu ...  
A. mendalami agamanya dari agama orang lain  
B. memperhatikan semua kegiatan pemeluk agama 

lain  
C. bekerja sama dengan semua pemeluk agama dalam 

segala hal  
D. memahami agamanya dan dapat mengendalikan 

diri 
 

UAS-SMP-03-34 
Mendahulukan kewajiban daripada hak tergambar pada 
perbuatan berikut ini, yaitu ...  
A. mengerjakan soal ulangan dengan baik baru 

memperoleh nilai yang baik  
B. meminta uang jajan dahulu baru membantu orang 

tua  
C. menaati segala peraturan yang ada di sekolah  
D. menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik 

sesuai dengan kemampuan 
 

UAS-SMP-03-35 
Setiap warga negara berhak diperlakukan sama dalam 
bidang hukum dan pemerintahan, hal ini dijamin dalam 
UUD 1945 ... 
A. pasal 28 
B. pasal 27 ayat I 
C. pasal 27 ayat 2 
D. pasal 31 
 

UAS-SMP-03-36 
Yang tidak termasuk makna dari pasal 28 UUD 1945, 
yaitu... 
A. semua warga negara boleh berserikat  
B. semua warga negara berhak menyampaikan 

pendapat  
C. semua warga negara boleh mengadakan pertemuan  
D. semua warga negara memiliki hak memilih, dan 

dipilih dalam pemilu 
 



UAS-SMP-03-37 
Berikut ini yang bukan pengertian dari kedaulatan 
adalah ... 
A. lembaga tertinggi negara 
B. kemerdekaan,sempurna 
C. kekuasaan tertinggi 
D. merdeka dari pengaruh kekuasaan lain 
 

UAS-SMP-03-38 
Arti pentingnya kedaulatan bagi suatu negara adalah … 
A. mengirimkan pelajardan mahasiswa ke luar negeri  
B. dapat bekerja sama dengan negara lain  
C. mempertahankan keutuhan bangsa dan negara  
D. kemerdekaan suatu negara diakui negara lain 
 

UAS-SMP-03-39 
Salah satu tujuan pemilu di Indonesia adalah memilih 
... 
A. anggota lembaga pemerintahan  
B. anggota lembaga perwakilan  
C. anggota lembaga permusyawaratan  
D. memilih presiden dan wakil presiden 
 

UAS-SMP-03-40 
Setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi 
syarat berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, ini 
merupakan pengertian dari asas ... 
A. jujur 
B. bebas 
C. umum 
D. langsung 
 

UAS-SMP-03-41 
Sistem perekonomian yang bertentangan dengan 
demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yaitu ...  
A. usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan  
B. bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara  
C. negara dan aparatur ekonomi negara bersifat 

dominan  
D. cabang-cabang produksi yang penting dikuasai 

oleh negara 
 

UAS-SMP-03-42 
Dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi semua 
warga Indonesia, maka sikap yang perlu dihindari 
adalah ...  
A. ketimpangan pendapatan antara perseorangan 

maupun golongan  
B. pengelolaan hasil kekayaan alam dengan bantuan 

negara sahabat  
C. persaingan dalam pengelolaan hasil alam demi 

kepentingan rakyat  
D. pengembangan kebijaksanaan yang bertumpu pada 

perkoperasian 
 

UAS-SMP-03-43 
Sistem perekonomian yang mementingkan diri sendiri 
dan tidak memberi kemerdekaan serta kemakmuran 
bagi semua orang adalah sistem ekonomi ... 
A. etatisme 
B. liberal 
C. sosialis 
D. komunis 

UAS-SMP-03-44 
Hak yang paling asasi adalah kebebasan memeluk 
agama yang diyakininya, karena bersumber pada 
martabat manusia sebagai ... 
A. makhluk Tuhan 
B. makhluk individu 
C. makhluk politik 
D. makhluk sosial 
 

UAS-SMP-03-45 
Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan itu setiap saat 
karena... 
A. nikmat Tuhan itu tiada terhingga  
B. Tuhan maha pengasih dan penyayang  
C. nikmat Tuhan itu sering kali kita lupakan  
D. nikmat Tuhan itu tidak pernah ada henti-hentinya 
 

UAS-SMP-03-46 
Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan 
sehari-hari hendaklah ...  
A. mengutamakan kewajiban  
B. selaras, serasi dan seimbang  
C. tidak perlu seimbang pelaksanaannya  
D. mendahulukan hak daripada kewajiban 
 

UAS-SMP-03-47 
Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara, tetapi 
dalam pelaksanaannya banyak berdiri yayasan untuk 
menangani masalah tersebut, tujuannya adalah ...  
A. ingin diberi dana oleh pemerintah  
B. untuk memudahkan mencari dana  
C. meringankan beban pemeriritah  
D. menerapkan kasih sayang dan cinta sesama 
 

UAS-SMP-03-48 
Indonesia sangat kaya akan corak dan ragam budaya. 
Hal ini menggambarkan bahwa ...  
A. banyaknya tradisi yang beraneka ragam  
B. banyaknya suku bangsa di Indonesia  
C. kekayaan rohaniah yang harus dibanggakan  
D. kekayaan budaya bangsa menjadi modal dasar 

kebudayaan nasjonal 
 

UAS-SMP-03-49 
Unsur-unsur pembentuk kebudayaan ada pada diri 
manusia, seperti di bawah ini, kecuali ...  
A. rasa 
B. cipta 
C. indera 
D. karsa 
 

UAS-SMP-03-50 
Sistem pemerintahan yang kedaulatan tertingginya ada 
di tangan rakyat, disebut ... 
A. demokrasi 
B. oligarki 
C. monarki 
D. teokrasi 
 



UAS-SMP-03-51 
Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, salah 
satu contohnya adalah ...  
A. pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus  
B. ketetapan dan keputusan MPR  
C. Pancasila dan UUD 1945  
D. Undang-Undang 
 

UAS-SMP-03-52 
Yang bukan merupakan perwujudan dari kebiasaan 
hidup tertib dan patuh dalam kehidupan, bermasyarakat 
dan bernegara adalah ...  
A. selalu menabung di bank  
B. membayar iuran televisi  
C. mematuhi peraturan lalu lintas  
D. membayar pajak bumi dan bangunan 
 

UAS-SMP-03-53 
Hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu 
rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
pemerintah disebut ... 
A. A, hak interpelasi 
B. hak amandemen 
C. hak inisiatif 
D. hak budget 
 

UAS-SMP-03-54 
Keadilan distributif adalah..,. 
A. setiap warga negara harus membayar pajak  
B. seorang wanita lebih halus bila dibandingkan 

dengan pria 
C. sopir mendapatkan upah lebih besar dibandingkan 

dengan kernetnya  
D. setiap warga negara berhak mendapat pelajaran 
 

UAS-SMP-03-55 
Apabila cita-cita saya menjadi seorang dokter tercapai, 
maka saya akan ...  
A. melanjutkan kembali untuk mengambil spesialisasi  
B. menerima dengan bayaran dalam bentuk apapun  
C. sanggup ditempatkan di rnana saja  
D. membahagiakan keluarga 
 

UAS-SMP-03-56 
Salah satu pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 dalam 
kehidupan sehari-hari adalah ...  
A. semua warga negara wajib menjunjung hukum  
B. semua warga negara, dapat duduk dalam 

pemerintahan  
C. semua warga negara berhak dan wajib membela 

negara  
D. semua warga negara berhak menyampaikan 

pendapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMP-03-57 
Kedaulatan keluar mengandung pengertian ... 
A. pemerintah mengatur kepentingan rakyat tanpa 

campur tangan negara lain  
B. pemerintah dapat berhubungan dengan bangsa lain 

demi bangsa dan negara  
C. kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak dapat 

diganggu gugat  
D. kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan 

fungsi pemerintahan 
 

UAS-SMP-03-58 
Salah satu asas pemilu di Indonesia adalah bersifat 
langsung yang artinya ...  
A. rakyat langsung menentukan pemerintahan yang 

diinginkan  
B. rakyat langsung bermusyawarah menentukan 

calon-calonnya  
C. rakyat mempunyai hak untuk langsung 

memberikan suaranya  
D. keinginan rakyat disalurkan secara langsung 

melalui pemilihan umum 
 

UAS-SMP-03-59 
Ciri umat beragama yang tidak taat beribadat, di 
antaranya ... 
A. memandang ibadat sebagai tradisi semata  
B. melaksanakan ibadat tepat waktu  
C. tidak meninggalkan ibadat selama hidupnya  
D. senantiasa meningkatkan kualitas ibadatnya 
 

UAS-SMP-03-60 
Akibat yang akan timbul apabila terjadi ketidakadilan 
dalam masyarakat adalah ...  
A. meningkatnya tindak kriminal  
B. sulit mewujudkan kesejahteraan bersama  
C. menambah fakir miskin dan anak telantar  
D. membatasi persediaan kebutuhan pokok rakyat 
 
 


