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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA 

UJIAN SEKOLAH (USEK) SD/MI 
TAHUN  PELAJARAN  2020-2021 

 

Mata  Pelajaran :  PKn 

Hari / Tanggal :    

Waktu   
 

PETUNJUK  UMUM : 

1. Bacalah Basmalah dan berdo’a sebelum mulai mengerjakan soal! 

2. Tulislah dahulu nomor peserta pada lembar jawaban yang disediakan! 

3. Kerjakan pada lembar jawaban dengan pensil 2B! 

4. Periksa dan bacalah soal sebelum menjawab! 

5. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas atau rusak! 

6. Kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap paling mudah! 

7. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf jawaban yang kamu anggap paling benar! 
 

Contoh: 
 

8. Mintalah kertas buram pada pengawas jika diperlukan! 

9. Periksalah lembar jawabanmu sebelum diserahkan pada pengawas! 
 

Selamat Mengerjakan 
 

I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU D YANG PALING  BENAR! 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap siswa pada gambar mencerminkan nilai dalam sila keempat pancasila, yaitu ... 

  A.  musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama.   

  B.  mengutamakan kepentingan diri sendiri. 

 C.  toleransi antarumat beragama. 

 D.  menghargai karya orang lain. 

2.  kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Contoh hak kita dalam lingkungan 

adalah.... 

 A.  memetik tanaman yang ada di taman     

 B.  mencoret-coret kursi taman   

 C.  membuang sampah sembarangan  

 D.  bermain bersama teman di taman  

3.  lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan asri. Kewajiban yang dilakukan untuk mengurangi dampak 

polusi udara adalah .... 

SANGAT RAHASIA 

D C A 
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 A. mematikan lampu saat siang hari.  

 B. tidak membuang sampah di sungai.  

 C. menggunaan kendaraan umum saat bepergian.  

 D. mematikan kran air jika bak sudah penuh.  

4.   Lani ingin mengunjungi objek wisata Masjid Kubah Emas di Jawa Barat. Aturan di masjid itu 

mewajibkan tiap perempuan memakai tutup kepala. Lani bukan beragama Islam. Sikap Lani 

sebaiknya .... 

  A. menolak memakai tutup kepala    

  B. memakai tutup kepala selama berada di masjid   

 C. membatalkan kunjungan ke masjid Kubah Emas.  

 D. meminta orang lain saja yang memakai tutup kepala. 

5.  Toni bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis nasional. Toni ingin meraih mendali emas pada 

olimpiade. Usaha yang harus Toni lakukan untuk meraih cita-cita tersebut adalah .... 

 A. rajin berlatih      

 B. rutin tidur siang   

 C. gemar membaca  

 D. tidur larut malam   

6.  Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat kerja sama dalam kegiatan pada gambar tersebut adalah .... 

A.  lingkungan bersih dan nyaman 

 B.  warga mudah bertengkar 

 C.  tubuh sehat dan segar 

 D.  warga saling bersaing 

7.   Sikap kurang bijaksana dalam menerima keragaman suku bangsa dapat menyebabkan .... 

  A. punahnya budaya daerah    

  B. konflik antarsuku bangsa   

 C. berkurangnya turis asing  

 D. masuknya budaya asing  

8.  Mengumpulkan sumbangan untuk teman yang mengalami musibah adalah pengalaman sila 

pancasila yang dilambangkan .... 

 A.    

 

 

     

 B.    

  

 



US  PKn SD/MI  2020/2021     3 

C.    

 

 

 

 D.    

 

 

9.  Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga pancasila adalah .... 

 A.  memberikan sumbangan pada korban bencana 

 B.  menghormati umat agama lain yang beribadah 

 C.  mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi 

 D.  menghormati perbedaan pendapat ketika bermusyawarah 

10.  Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah adalah .... 

  A. mengikuti kerja bakti di sekolah    

  B. memetik bunga di taman sekolah   

 C. menyalin pekerjaan rumah teman  

 D. meminta teman melakukan tugas piket kita 

11.  Salah satu hak sebagai peserta musyawarah adalah .... 

 A.  menganggu jalannya musyawarah     

 B.  memaksakan kehendak  

 C.  mengeluarkan pendapat 

 D.  melaksanakan hasil musyawarah  

12.  Setiap warga memiliki kewajiban dalam masyarakat, salah satu kewajiban tersebut adalah ….  

A.  mendapat perlindungan     

 B.  mengikuti pemilihan RT  

 C.  merasakan lingkungan yang bersih 

 D.  menggunakan fasilitas umum yang ada di lingkungan 

13.  Ngaben atau pembakaran mayat merupakan salah satu upacara adat umat Hindu, upacara adat tersebut 

berasal dari daerah .... 

 A. Bali  

 B. Papua  

 C. Jawa Barat  

 D. Kalimantan Utara  

14.  Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, salah satu penyebab keberagaman budaya yang 

ada di Indonesia adalah .... 

 A. bangsa Indonesia sulit untuk bersatu  

 B. dapat dengan mudah membuat budaya baru  

 C. wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau  

 D. pemandangan alam Indonesia sangat Indah  

15. Bahasa daerah setiap suku berbeda-beda. Bahasa yang sebaiknya digunakan orang-orang yang 

berbeda suku bangsa untuk berkomunikasi adalah bahasa Indonesia, alasannya adalah .... 

  A. tidak dimengerti oleh suku lain.    

  B. agar tidak perlu banyak berbicara.   

 C. mudah dipahami oleh semua orang.  
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 D. agar bangsa lain tidak memahami pembicaraan. 

16.  Konflik antar suku bangsa seperti yang pernah terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah, pada tahun 

2001 dapat kita hindari apabila .... 

  A. pemerintah membangun tembok batas di pemukiman warga yang berbeda suku.    

  B. masyarakat saling menghormati serta mengutamakan persatuan dan kesatuan.   

 C. masyarakat dari suku minoritas mengalah kepada suku mayoritas  

 D. hanya ada satu suku yang mendiami suatu wilayah. 

17.  Kegiatan yang mencerminkan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat adalah .... 

 A. kerja bakti membersihkan rumput di taman komplek      

 B. menebang pohon di halaman rumah tetangga   

 C. menolak membayar iuran kebersihan setiap bulan  

 D. ikut kegiatan ronda setiap malam 

18.  Sumpah pemuda merupakan bukti kebulatan tekad para pemuda, Makna sumpah pemuda bagi 

banhsa Indonesia adalah .... 

  A. dibangkitkannya semangat persatuan dan kesatuan bangsa    

  B. berkumpulnya para pemuda untuk bersumpah   

 C. kalahnya penjajah oleh bangsa asing  

 D. bersatunya bangsa kita dengan penjajah  

19.  Nilai yang terkandung dalam sila ke-5 pancasila adalah .... 

 A. mengutamakan musyawarah demi kepentingan bersama      

 B. menjaga keseimbangan hak dan kewajiban   

 C. menjujung tinggi persatuan dan kesatuan  

 D. saling menyayangi antarsesama   

20.  Dila memiliki teman baru bernama Yuli. Dila selalu mengejek Yuli karena memiliki kulit yang gelap. 

Sikap yang dilakukan Dila melanggar pengamalan sila ke- .... 

 A.  4 

 B.  3 

 C.  2 

 D.  1 

21.  Bacalah pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Cinta tanah air. 

2) Rela berkorban 

3) Memberikan kebebasan teman untuk berpendapat dalam diskusi kelompok 

4) Bergotong royong dalam membersihkan lingkungan 

Sikap yang sesuai dengan sila ketiga pancasila adalah .... 

  A. 1 dan 2    

  B. 2 dan 4  

 C. 3 dan 4  

 D. 1 dan 3 

22.   Setiap orang pasti memiliki hak, kita sebaiknya menggunakan hak kita dengan penuh tanggung 

jawab. Contoh sikap bertanggung jawab dalam menggunakan hak adalah .... 

  A. Tiko berbicara dengan keras ketika berada di perpustakaan    

  B. Pak Danu mengendarai motor sangat kencang di jalan yang sepi   

 C. Bimo naik sepeda ke sekolah melalui jalan raya  
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 D. Sita menyeberang jalan melalui zebra cross.  

23.  Contoh pelaksanaan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian sungai adalah .... 

 A. mendirikan rumah di pinggir sungai      

 B. menanam pohon di tepi sungai   

 C. membuang sampah di sungai  

 D. mencuci pakaian di sungai   

24.  Akibat tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab adalah .... 

 A. hak kita bertambah  

 B. hak orang lain menjadi terganggu 

 C. orang lain memberikan haknya kepada kita  

 D. hak orang lain dapat digunakan bersama.  

25.  Keberagaman ekonomi di Masyarakat mengajarkan kita untuk memiliki sikap .... 

  A. sombong    

  B. peduli   

 C. malu  

 D. iri 

26.  Perhatikan gambar berikut! 

  

 Kegiatan tersebut menunjukkan rasa cinta tanah air dalam 

bidang .... 

 

 

 

 

 A.  pendidikan     

 B.  teknologi  

 C.  budaya 

 D.  kuliner  

27.  Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik usaha ketika menghadapi rintangan adalah .... 

 A. mengganti usaha dengan usaha baru  

 B.  membuat inovasi dari barang yang dihasilkan 

 C.  melakukan pinjaman kepada orang lain 

 D.  menurunkan harga barang yang dijual 

28.   Upaya yang dilakukan dalam menjaga keutuhan NKRI adalah .... 

  A. mematuhi aturan yang sesuai dengan diri kita    

  B. menjaga kerukunan dengan golongan tertentu   

 C. menumbuhkan sikap saling menghormati  

 D. saling menolong untuk mendapatkan imbalan  

29.  Pihak yang berkewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI adalah .... 

 A. anggota TNI Polri      

 B.  pemerintah Indonesia  

 C.  presiden dan wakil presiden 

 D.  seluruh rakyat Indonesia  

30.  Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa sekarang adalah .... 
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 A. memusuhi negara tetangga  

 B. melarang bangsa asing datang ke negara kita  

 C. menjaga keharmonisan antar suku dan agama  

 D. melakukan pembangunan hanya di kota-kota saja  

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

31.  Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sebenarnya kita telah menerapkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila. Tuliskan 3 (tiga) contoh pengamalan sila ketiga pancasila di 

masyarakat! 

32.  Indonesia terkenal dengan kekayaan seni budaya yang harus dijaga kelestariannya. Sebutkan 3 

(tiga) upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya daerah! 

33. Sebutkan 3 (tiga) manfaat hidup rukun di lingkungan masyarakat! 

34.  Tuliskan 3 (tiga) contoh sikap siswa yang bertanggung jawab di kelas! 

35.  Persatuan dan kesatuan berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Oleh 

karena itu, kita harus menjalin persatuan dan kesatuan antar rakyat Indonesia. Sebutkan 3 (tiga) 

upaya yang dapat kita lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa! 
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KUNCI JAWABAN USEK 2020/ 2021 

 

Mata Pelajaran/ Tema : PPKN 

Kelas : VI (Enam) 

 

PILIHAN GANDA 

NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY 

1. A  11. C  21. A  31.   41.  

2. D  12. A  22. D  32.   42.  

3. C  13. A  23. B  33.   43.  

4. B  14. C  24. B  34.   44.  

5. A  15. C  25. B  35.   45.  

6. A  16. B  26. C  36.   46.  

7. B  17. A  27. B  37.   47.  

8. B  18. A  28. C  38.   48.  

9. C  19. B  29. D  39.   49.  

10. A  20. C  30. C  40.   50.  

 

 

 

URAIAN 

NO. JAWABAN 

31 - Menjujung tinggi persatuan dan kesatuan 

- Memiliki rasa cinta tanah air 

- Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi 

 

32 - Memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat 

- Memasukkan bahasa daerah dalam materi pelajaran 

- Memelihara benda dan bangunan peninggalan sejarah 

 

33 - Menciptakan keharmonisan 

- Menciptakan perdamaian 

- Terciptanya komunikasi yang baik 

-  

34 - Mengumpulkan tugas tepat waktu 

- Membuang sampah di tempat sampah 

- Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal 

35 - Kerja sama tanpa membedakan suku bangsa, budaya, dan agama 

- Menganggap perbedaan sebagai suatu yang biasa dalam kehidupan 

- Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

 

 


