
CONTOH SOAL ANBK 

 

1. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan keyakinan dengan kamu, suatu ketika kamu diundang 

olehnya untk menghadiri acara respsi perkawinannya. 

Tindakan yang kamu lakukan adalah …. 

A. tidak datang menghadirinya 

B. menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain 

C. memenuhi undangannya 

D. mengucapkan selamat melalui telpon 

Kunci Jawaban C 

Karena resepsi pernikahan hanyalah acara seremonial tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah agama 

masing-masing, sesama penganut agama saling toleransi dan bekerjasama selama tidak menyangkut 

proses ritual keagamaan.  Sesuai prinsip Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2.Pak Dedi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk, pak Dedi memanfaatkan 

tanahnya dengan memelihara ayam potong.  Namun bau kotoran dari kandang pak Dedi mengganggu 

warga di kampung tersebut.   Warga melakukan protes karena pencemaran udara.  

Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Dedi adalah …. 

A. bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan 

B. menimbun kotoran ayamnya setiap hari 

C. memindahkan kandang ayamnya ke kandang kolektif 

D. memberi biaya ganti rugi setiap bulan terhadap warga yang terdampak 

E. menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di atas tanahnya 

Kunci Jawaban A 

Karena menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan keluar 

terbaik.  Peinsip Pancasila terutama Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

3.Pincen adalah warga Desa Sukarmaju, pada saat pemilihan kepala desa, Pincen melakukan serangan 

fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako agar warga menjatuhkan pilihan terhadap dirinya 

sebagai kepala desa.  Ternyata setelah diadakan penghitungan suara,  Pincen memeroleh suara 

mayoritas.  Kamu mengetahui bahwa Pincen berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangan.  

Bagaimana sebaiknya tindakan kamu untuk melawan ketidakadilan tersebut? 

A. acuh tak acuh karena kamu tidak dirugikan karena bukan kontestan 

B. melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat 

C. diam saja karena warga kampungmu semua kebagaian uang takutnya kamu jadi sasaran kemarahan 

warga 

D. memberi tahu kontestan lain yang dirugikan 

E. mendatangi Pincen kalau aksinya ada yang mengetahuinya dan meminta uang diam kalau mau selamat 

Kunci Jawaban B 

Karena politik uang dilarang, melaporkan harus disertai dengan bukti yang sangat kuat agar tidak menjadi 

fitnah. 

4. Si A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab karena tidak menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum.  Si A lebih parah lagi dengan mengajak teman akrabnya Si B untuk 

golput.  

Apa yang harus si B lakukan atas ajakan Si A tersebut? 

A. Si B mengikuti ajakan Si A karena tidak kuasa menolak kawan akrabnya demi teman 

B. Si B mengikuti ajakan Si A karena ada bayarannya 

C. Si B mengikuti ajakan si A karena takut kehilangan teman akrabnya 

D. Si B menolak ajakan si A karena salahsatu kontestan adalah idolanya yang sangat dia kagumi yng 

selama ini banyak membantu kehidupan masyarakat 



E. Si B menolak karena salah satu kontestan adalah dari keluarganya 

Kunci Jawaban D 

Karena berdasarkan keyakinan suara hati nuraninya demi kepentingan orang banyak tanpa memandang 

keluarga, teman, uang atau anti KKN, Si B mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, bersikap 

nasionalisme, integritas. 

5.Pak Ahmad adalah seorang guru yang berkepribadian baik dan selalu berinovasi dalam memajukan 

sekolahnya sehingg murid selalu menanti kehadiran pak Ahmad baik di Sekolah apalagi di depan 

kelas.  Namun malang tidak bisa ditolak, pak Ahmad tiba-tiba dipindah tugaskan ke sekolah yang kurang 

maju.  

Apa yang seharusnya dilakukan Pak Ahmad? Adalah …. 

A. menerima dengan alasan yang masuk akal 

B. menolak karena merasa masih dibutuhkan di tempat semula 

C. menerima dengan lapang dada karena pindah adalah hal yang biasa 

D. menerima dengan penuh tanggungjawab 

E. menolak karena sudah menjelang pensiun sebagai guru 

Kunci Jawaban D 

Pak Ahmad medahulukan kepentingan bangsa dan negara karena di sekolah manapun sama saja justru 

Pak Ahmad dapat menyumbangkan tenaga pikiran untuk memajukan sekolah tersebut. Sikap Pak Ahmad 

adalah nasionalis, tanggungjawab, integritas. 

6. Sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong.  Seorang 

guru menegur Darko agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong.  Padahal Darko 

menyukai model rambutnya sekarang ini.  Tindakan yang sebaiknya dilakukan Darko adalah …. 

A. segera memotong rambutnya sepulang sekolah 

B. menunggu sampai ditegur kembali, baru kemudian memotong rambutnya. 

C. mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong saat ini. 

D. membuat alasan agar dimaklumi oleh guru. 

Kunci Jawaban A 

Karena bagaimanapun sekolah punya aturan tersediri dalam tata tertib yang harus ditaati semua warga 

sekolah tanpa kecuali.  Sikap integritas yaitu mentaati aturan yang berlaku dalam hal ini tata tetib sekolah. 

7. Semester baru sudah berjalan dua minggu dan di kelasnya Toni tanpa ada ketua kelas.  Wali kelas 

sudah meminta untuk segera diangkat ketua kelas untuk keperluan koordinasi kegiatan belajar, tetapi 

tidak ada satupun siswa berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Toni dalam menghadapi situasi tersebut adalah …. 

A. menunjuk teman lain dan mengajukannya kepada wali kelas. 

B. mendorong teman-teman sekelasnya untuk mengajukan diri menjadi ketua kelas. 

C. mengajukan diri karena memang mampu menjadi ketua kelas 

D. mengajukan diri menjadi ketua kelas jika diperbolehkan menunjuk wakilnya sendiri 

Kunci Jawaban B 

Karena Toni ingin menumbuhkan sikap percaya diri teman-temannya sebagai tawaran Toni agar Toni 

tidak dianggap otoriter, dominan, bagaimanapun juga onir adalah seorang siswa yang sama dengan siswa 

lainnya, semua siswa punya hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai calon ketua kelas.  Tertanam 

sifat penghormatan terhadap hak orang lain.  Tidak memandang remeh orang lain. 

8. Cindy diajak temannya untuk datang pada acara jumpa fans artis idolanya, tetapi waktunya bertepatan 

jadwal bimbingn belajar.  Cindy sudah memiliki kesepakatan dengan orangtuanya untuk tidak bolos. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Cindy adalah …. 

A. meminta izin kepada orangtua untuk sekali ini saja membolos bimbingan belajar 

B. tetap mengikuti bimbingan belajar, tetapi meminta izin pulang lebih awal 

C. mengikuti ajakan temannya, karena acara terebut sangat jarang diadakan 

D. tetap bimbingan belajar dan meminta temannya untuk memvideokan acara tersebut 



Kunci Jawaban D 

Mendahulukan bimbingan belajar karena tidak mau mengecewakan orangtuanya serta untuk masa 

depannya.  Bimbingan belajar tetap yang utama.  Tertanam sikap pengendalian diri. 

9. Mery berasal dari suku yang berbeda dengan Tina.  Ketika sedang diskusi mengenai kebudayaan, Tina 

sangat membanggakan suku asalnya, sehingga menyinggung perasaan Mery. 

Tindakan yang sebainya dilakukan Mery adalah …. 

A. mengabaikan perasaanya dan fokus topik diskusi 

B. menyanggah apa yang dikatakan Tina mengenai sukunya 

C. menyampaikan bahwa semua suku memiliki keunikan masing-masing 

D. membalas dengan memberi contoh negative tentang suku asal Tina 

Kunci Jawaban C 

Karena tidak dibenarkan bersikap primordial atau kesukuan yang menonjolkan suku atau daerahnya 

sendiri dengan merendahkan suku, budaya daerah lain.  Bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal 

Ika dan Pancasila terutama Sila Persatuan Indonesia.  Tertanam sifat nasionalisme dalam diri Mery. 

10. Ando merpakan teman sebangku Dino.  Ando sering diejek teman-teman sekolahnya karena badannya 

gemuk dan pendek.  Dino kasihan pada Ando, tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika berteman dengan 

Ando. 

Tindakan yag seharusnya dilakukan Dino adalah …. 

A. berusaha membela Ando 

B. menjaga jarak dengan Ando 

C. tetap berteman jika tidak ada teman lain 

D. tetap berteman dengan Ando 

Kunci Jawaban D 

Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat yang sama, 

tidak diskriminatif, tidak rasialisme, sesuai dengan prinsip Pancasila terutama Sila Kemanusiaan Yang 

Adil dan Beradab. 

11. Pada saat akan membuang botol plastik botol bekas minuman, Insan kesulitan dalam mencari tempat 

sampah, Insan melihat beberapa orang yang membuang sampah dipinggir jalan. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Insan adalah …. 

A. membuangnya pada tempat terembunyi 

B. membuang sampah dipinggir jalan 

C. membawa pulang untuk digunakan kembali 

D. memegangnya sampai mendapatkan tempat sampah 

Kunci Jawaban D 

Tidak membuang sampah sembarangan menunjukkan Insan adalah orang yang bertanggungjawab, 

responsive, tanggap, peduli lingkungan.  Karena lingkungan menjadi tercemar dan limbah plastik itu 

terurainya sampai ratusan tahun berbahaya bagi kelanjutan ekosistem semua makhluk hidup. 

12. Dedi menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah.  Dia ingin mengembalikan uang tersebut, 

tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Dedi adalah …. 

A. menyerahkan uang tersebut kepada guru 

B. membiarkan saja 

C. bertanya kepada beberapa teman 

D. membawa pulang 

Kunci Jawaban A 

Karena apapun yang terjadi selama di sekolah adalah dikembalikan kepada guru, karena gurulah orangtua 

jika di sekolah.  Dedi bersikap jujur dan tanggungjawab untuk diserahkan kepada guru.  Guru yang akan 

mengembalikan dengan cara atau strateginya sendiri  bagaimana cara mengembalikan uang yang tidak 

diketahui murid. 



13. Bendi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman 

sekelasnya yang sedang sakit.  Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang 

untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Bendi adalah …. 

A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit 

B. memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya 

C. menggunkan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya 

D. meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah 

Kunci Jawaban A 

Karena menyangkut nyawa dan amanat segera untuk dibelikan obat atau biaya perawatan, sedangkan 

sewa rumah masih bisa ditunda beberapa saat masih bisa dinegosiasikan/dirundingkan.  Sikap budi adalah 

sabar, amanah, peduli orang lain, dan mengendalikan diri dan mendahulukan kepentingan orang lain. 

14. Pak Tino adalah guru olahraga di SMP Kebangsaan.  Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan 

yang digunakan untuk olahraga Bola Voli dan Basket.  Suatu hari, tim basket meminta izin untuk 

menggunakan lapangan tersebut karena harus berlatih untuk meghadapi turnamen keesokan 

harinya.  Namun hari itu merupakan jadwal latihan tim Bola Voli. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pak Tino adalah …. 

A. memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian kepada tim voli 

B. membagi separuh waktu untuk tim voli dan separuhnya untuk tim basket 

C. menolak permohonan tim basket karena hari itu adalah jadwal untuk tim voli 

D. meminta pada kedua tim untuk untuk bertukar jadwal latihan agar tim basket dapat berlatih hari ini. 

Kunci Jawaban D 

Tidak ada yang dirugikan dan saling pengertian cuma waktu mundur saja, jadi kedua kegiatan dapat 

berjalan.  Kedua tim saling bersikap toleransi dan semua ada jalan keluar kalau dimusyawarahkan.  Pak 

Tino seorang yang bijaksana. 

15. Amin dan Rino mendapat tugas untuk mencari materi pelajaran di Internet. Ketika sedang 

menyelesaikan tugas di rumah Rino, Amin diajak bermain game onine, padahal ibunya pesan agar ia tidak 

bermain game online. 

Tindakan yang harus dilakukan oleh Amin adalah …. 

A. mengikuti ajakan Rino, karena game tersebut edisi terbaru 

B. bermain sebentar untuk menghilangkan rasa bosan 

C. menolak bermain game dan menyelesaikan tugasnya 

D. meminta izin pada ibunya untuk bermain game setelah tugasnya selesai 

Kunci Jawaban C 

Fokus kepada tujuan semula agar tercapai dan sukses dalam menempuh cita-cita, sikap Amin tidak mau 

mengkhianti, merusak kepercayaan, berbohong, bisa mengendalikan diri, Amin berbakti pada 

orangtuanya. 

16. Anda sebagai juri lomba.  Kebetulan salahsatu pesrta adalah anak anda.  Anda tahu bahwa anak anda 

melakukan kesalahan tetapi juri lain tidak tahu.  Mereka memberi nilai tinggi pada anak anda.  

Apa yang anda lakukan? Adalah …. 

Jawabannya : 

Memberi tahukan ke juri lainnya, dan serahkan penilainnya kepada keputusan bersama juri secara adil dan 

bijaksana.  Tertanam sifat jujur. 

17. Si A adalah siswa SMP.  Karena ada Sesutu hal ia kesiangan ketika ia berangkat sekolah, tapi A tidak 

ingin terlambat.  Kebetulan di rumah ada sepeda motor milik bapaknya. 

Apa yang seharusnya dilakukan si A? adalah …. 

Jawabannya : 



Meminta diantar oleh salahsatu anggota keluarga mengguakan sepeda motor, kalaupun sampai sekolah 

tetap terlambat segera menjelaskan duduk persoalannya kepada guru secara terus terang, terbuka, dan 

jujur didampingi oleh anggota keluarga yang mengantarnya. 

18. Dona akan mengikuti seleksi. Materinya dalah A, B, C, dan D.  Dia lemah di materi A sedangkan 

materi B, C, dan D dikuasainya. 

Apa yang dilakukan Dona agar lulus dalam tes? Adalah …. 

Jawabannya : 

Dengan melakukan pendalam materi yang belum dikuasainya bisa melalui bimbingan belajar, les 

tambahan, belajar mandiri.  Sifat kerja keras, pantang menyerah. 

19. Rangga adalah ketua OSIS sekligus ketua penyelenggra pentas seni yang akan mengadakan 

pertunjukan dengan tema budaya nasional.  Namun ada temannya yang menginginkan dipentaskan juga 

seni bernuansa Arab. 

Apa yang harus dilakukan Rangga agar pentas tersebut tetap berjalan? Adalah …. 

Jawabannya : 

Bermusyawarah bahwa acara itu memang untuk budaya nasional, kalau ternyata hasil musyawarah harus 

ditampilkan seni bernuansa Arab maka dilaksnakanlah hasil msyawarah itu yang terbaik sesuai prinsip 

Pancasila terutama Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.  Semua tunduk dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan 

etikad baik. 

20. Si C senang dengan olahraga, dia ingin kuliah memilih jurusan olahraga, tetapi bapaknya menyuruh 

memilih jurusan sains. 

Apa yang seharusnya dilakukan oleh si C? adalah …. 

Jawabannya : 

Katakan mengapa dia tidak suka dengan sains dan musyawarahkan dengan orangtua bahwa dirinya tidak 

tertarik kepada sains dan tidak percaya diri, kalau dipaksakan khawatir gagal, yang rugi bukan bapaknya 

saja tetapi dirinya dan masa depannya.  Tertanam sifat berani mengemukakan pendapat, jujur, dan tahu 

kemampuan diri sendiri. 

Demikian contoh soal survei karakter, diharapkan rekan guru untuk melatih peserta didik agar terbiasa 

dihadapkan dan menjawab penomena-penomena sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan kontekstual 

sehari-hari. 

21. Menurut Pak Bayu, mengapa kita harus memotong kuku kita? 

Pilihlah jawaban paling tepat dengan memberi tanda silang. 

Jawaban benar lebih dari satu. 

a. Menghilangkan kotoran 

b. Menghilangkan bau kuku kita 

c. Melindungi kecantikan atau ketampanan kita 

d. Menghilangkan kuman pada kuku kita 

Jawaban: a dan d 

 

22. Pak Sabar memiliki sebidang tanah di dekat desa. Pak Sabar memanfaatkan tanahnya untuk berternak 

kambing. Namun pada kemudian hari ternyata bau kotoran kambing Pak Sabar mengganggu masyarakat 

di desa. Masyarakat melakukan protes ke Pak Sabar karena mencemari udara di desa. 

Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pak Dedi adalah... 

a. Bermusyarah untuk menyelesaikan masalah 

b. Mengubur kotoran setiap hari 

c. Mengurangi jumlah kambing 

d. Mengundang pengacara untuk bisa melawan warga 

Jawaban: a 

 



23. Kalimat pembuka pidato di bawah ini yang paling benar adalah.. 

a. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, mohon untuk tidak keberatan jika saya berpidato di acara 

ini. 

b. Untuk menghemat waktu, saya akan mulai membuka acara ini. 

c. Saudara-saudara yang saya hormati, saya berterimakasih atas kehadiran saudara di acara ini. 

d. Pada hari yang berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih, karena saya belum pernah 

berdiri di mimbar ini. 

Jawaban: c 

 

24. Berikut merupakan usaha untuk menjaga hewan dan tumbuhan yang hampir punah, kecuali… 

a. Konservasi 

b. Cagar Alama 

c. Penangkaran 

d. Suaka Margasatwa 

Jawaban: c 

 

25. Siku Ayah berdarah sehingga harus diobati. Makna dari imbuhan ber- pada petikan tersebut adalah… 

a. Melakukan pekerjaan 

b. Memiliki 

c. Sedang dalam keadaan 

d. Mengeluarkan 

Jawaban: c 

 

26. Kamu mempunyai sahabat yang berbeda agama, suatu saat kamu kamu diundang menghadiri sebuah 

hajatan di rumah sahabatmu. 

Tindakan baik yang akan kamu lakukan adalah… 

a. Pura-pura tidak tahu 

b. Menolak dengan alasan ada acara 

c. Menghadiri 

d. Menelpon dan mengucapkan selamat 

Jawaban: c 

 

 
Pada warung beras di atas, jenis beras mana yang paling banyak terjual adalah… 

a. Rojolele 

b. Pandan Wangi 



c. Beras Merah 

d. IR46 

Jawaban: a 

 

27. Fikri mempunyai seorang adik yang berusia 5 tahun. Fikri melihat adiknya sedang makan roti di teras 

rumah. Setelah selesai makan, adik membiarkan bungkus rotinya di atas meja dan meninggalkannya begitu 

saja. Fikri memanggil adik dan memintanya untuk membuang bungkus rotinya di tempat sampah, namun 

adik menolak. 

Tindakan yang dilakukan Fikri dalam menghadapi situasi tersebut adalah..... 

a. Membiarkan sampah tetap di atas meja 

b. Mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah 

c. Memarahi adik yang tidak mau membuang sampah 

d. Mendekati adik, menasehati, dan mengajak adik untuk membuang sampah di tempat sampah 

Jawaban: d



28. Bu guru mengajak siswa kelas 2A untuk berdiskusi terkait penampilan kelas saat acara gebyar tematik 

minggu depan. Bu guru memberikan 3 pilihan untuk penampilan siswa yaitu menyanyi, menari, atau 

membaca puisi. Dari 30 siswa ada 18 siswa yang memilih menyanyi, 8 siswa membaca puisi, dan 4 siswa 

menari. Dari hasil yang diperoleh diputuskan tampilan kelas 2A adalah menyanyi. Fitri, salah satu siswa 

kelas 2A, merasa tidak senang dengan keputusan ini. karena  dia lebih suka menari. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Fitri pada situasi di atas adalah ..... 

a. Tidak ikut tampil dalam acara gebyar tematik 

b. Diam saja 

c. Menghargai dan ikut melaksanakan keputusan bersama 

d. Meminta kepada bu guru untuk mengulang diskusinya 

 

Jawaban: 



29. Farhan mendapatkan tugas untuk membuat karya dari bahan bekas. Di musim pandemi ini, siswa 

belajar dari rumah dan dihimbau ”stay at home”. Hal ini menyebabkan Farhan tidak bisa bebas pergi ke 

toko untuk membeli bahan-bahan untuk membuat karya. 

Tindakan yang dilakukan Farhan adalah ..... 

a. Tidak mengerjakan tugas 

b. Mengerjakan tugas dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah 

c. Membiarkan tugas tidak selesai 

d. Memaksa ibu untuk pergi ke toko 

Jawaban: b 

 

30.Aldi, Dimas, dan Raka sedang berkumpul untuk belajar bersama. Mereka berlatih mengerjakan soal-

soal untuk mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS). Mereka mengerjakan 

sendiri-sendiri dulu, setelah itu dibahas bersama. Di tengah-tengah mengerjakan soal, Aldi merasa 

kebingungan. Aldi tidak bisa mengerjakan beberapa soal. Dimas bisa mengerjakan semua soal. 

Sedangkan Raka masih mencoba menyelesaikan. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Dimas adalah ..... 

a. Membantu dan menjelaskan cara penyelesaiannya 

b. Membiarkan Aldi bingung 

c. Memberikan jawabannya ke Aldi 

d. Mengejek Aldi yang tidak bisa mengerjakan 

 

Jawaban: A



31. Pada hari Senin, setibanya di sekolah, Dika teringat ada tugasnya yang tertinggal di rumah. 

Sebelum berangkat, ibu sudah mengingatkan Dika untuk membawa tugasnya, namun Dika tidak 

terlalu menghiraukannya. Saat waktu penilaian, Dika dipanggil oleh pak guru dan ditanya tentang 

tugasnya yang belum dikumpulkan tepat waktu. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Dika adalah ..... 

a. Menyalahkan ibu karena tidak memasukkan tugasnya kedalam tas 

b. Meminta maaf dan mengakui kesalahannya 

c. Menelpon ibu dan memintanya untuk mengantarkan tugasnya ke sekolah 

d. Diam saja 

Jawaban: b 

 

 

32. Andi merpakan teman sebangku Dino. Andi sering diejek teman-teman sekolahnya karena 

badannya gemuk dan pendek. Dino kasihan pada Andi, tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika 

berteman dengan Andi. 

Tindakan yag seharusnya dilakukan Dino adalah …. 

a. berusaha membela Andi 

b. menjaga jarak dengan Andi 

c. tetap berteman jika tidak ada teman lain 

d. tetap berteman dengan Andi 

Jawaban: d



33. Pada saat akan membuang botol plastik botol bekas minuman, Insan kesulitan dalam mencari tempat 

sampah, Insan melihat beberapa orang yang membuang sampah dipinggir jalan. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Insan adalah …. 

a. membuangnya pada tempat terembunyi 

b. membuang sampah dipinggir jalan 

c. membawa pulang untuk digunakan kembali 

d. memegangnya sampai mendapatkan tempat sampah 

Jawaban: d 

 

34. Dedi menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah. Dia ingin 

mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Tindakan yang sebaiknya 

dilakukan Dedi adalah …. 

a. menyerahkan uang tersebut kepada guru 

b. membiarkan saja 

c. bertanya kepada beberapa teman 

d. membawa pulang 

Jawaban:  a



35. Bendi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan 

teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, ibunya belum 

memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Bendi adalah …. 

a. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit 

b. memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya 

c. menggunkan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya 

d. meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah 

Jawaban: a 

 

36. Pak Tino adalah guru olahraga di SMP Kebangsaan. Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan 

yang digunakan untuk olahraga Bola Voli dan Basket. Suatu hari, tim basket meminta izin untuk 

menggunakan lapangan tersebut karena harus berlatih untuk meghadapi turnamen keesokan 

harinya. Namun hari itu merupakan jadwal latihan tim Bola Voli. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pak Tino adalah …. 

a. memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian kepada tim voli 

b. membagi separuh waktu untuk tim voli dan separuhnya untuk tim basket 

c. menolak permohonan tim basket karena hari itu adalah jadwal untuk tim voli 

d. meminta pada kedua tim untuk untuk bertukar jadwal latihan agar tim basket dapat 

berlatih hari ini. 

Jawaban: d



37. Saat pembelajaran daring atau online di suatu sekolah. Tasya diberikan tugas oleh guru untuk 

membuat poster tentang hemat energi. Guru memberikan batas waktu pengumpulan tugasnya 

hingga 2 hari ke depan. Karena Tasya tidak memiliki handphone jadi guru memberikan tugas 

dengan diketik pada selembar kertas beserta kertas buku gambar untuk membuat posternya. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Tasya adalah …. 

a. Mengambil kertas tersebut di sekolah kemudian tugasnya dibiarkan tidak dikerjakan 

b. Pura-pura tidak mengetahui apabila ada tugas 

c. Mengambil kertas yang diberikan guru kemudian mengerjakan tugasnya di rumah lalu 

dikumpulkan 

d. Tasya meminta gurunya untuk mengantarkan tugas dan kertas gambar ke rumahnya 

Jawaban: a



38. Pada situasi pandemi virus corona, di suatu sekolah mengadakan aktvitas belajar mengajar secara 

daring atau online antara guru dan siswa dengan menggunakan aplikasi tertentu. Pada saat guru 

menjelaskan suatu materi ternyata ada siswa yang dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, kemudian 

seorang siswa menonaktifkan audio pada guru dengan sengaja. Lalu guru tersebut marah dan 

menegur kepada semua murid. 

Seandainya kamu yang menjadi murid tersebut sikapmu sebaiknya …. 

a. Mengakui kesalahan yang dilakukan karena telah menonaktifkan audio guru dengan sengaja 

b. Menuduh teman yang lain agar tidak dimarahi guru 

c. Pura-pura tidak melakukan padahal sudah melakukannya 

d. Mengajari teman yang untuk melakukan hal yang sama 

Jawaban: a



39. Di suatu sekolah sedang mengadakan tugas UKK (Unjuk Kerja dan Karya) Kelas 6. Semua siswa 

diberikan tugas untuk membuat produk sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing kelompok 

dengan dibantu oleh guru pembimbing. Pak Luthfi menunjuk Desi sebagai ketua kelompok. Pak 

Luthfi berpesan agar kelompoknya harus bekerja sama. Pada saat proses pembuatan produk 

ternyata ada 2 anggota Desi yang kurang aktif dalam proses pembuatan produk UKK. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Desi sebagai ketua kelompok adalah . 

. . . 

a. Membiarkan anggotannya tidak ikut aktif 

b. Mengajak dan membimbing anggota tersebut agar ikuty bekerja sama 

c. Memarahi anggota yang tidak ikut aktif bekerja sama 

d. Ikut tidak aktif dalam kelompoknya karena tidak ada yang mendukung 

Jawaban: b 

 

40. Pada suatu instansi sekolah terdapat peraturan mengenai tidak diperbolehkan datang terlambat. 

Suatu ketika ada seorang guru yang menemui siswa yang bernama Edi terlambat dan guru tersebut 

menegurnya. Padahal rumah Edi dekat dari sekolah. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Edi adalah . . . . 

a. Menunggu sampai ditegur kembali, baru akan datang tepat waktu 

b. Membuat alasan agar dimaklumi guru 

c. Besok dan seterusnya bangun pagi agar tidak terlambat 

d. Tetap masuk terlambat saat guru tidak ada 

Jawaban: c



 

 

 

41. Bandi adalah teman sekelas Doni. Bandi sering diejek teman-teman sekelasnya karena bertubuh 

hitam dan berambut keriting. Suatu ketika Doni melihat Bandi sendirian. Doni kasihan pada Bandi, 

tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika mendekati Bandi. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Doni adalah . . . . 

a. Ikut menjauhi Bandi 

b. Tetap berteman dengan Bandi 

c. Tidak peduli dengan Bandi 

d. Menjaga jarak dengan Bandi 

Jawaban: b 

 

42. Rudi makan snack di depan kelas kemudian akan membuang sampahnya di tempat sampah. Tetapi 

dia tidak melihat tempat sampah disekitarnya. Sikap yang harus dilakukan Rudi adalah … 

a. Membuang sampah di dalam kelas 

b. Menyimpan sampah di dalam saku kemudian membuangnya jika ada tempat sampah 

c. Menyuruh petugas kebersihan untuk membuangkan sampahnya 

d. Membuang sampah di sembarang tempat. 

Jawaban: b



 

43. Pada saat upacara bendera hari Senin, Joko selalu mengajak bicara dengan Doni. Hal ini membuat 

Doni tidak dapat mengikuti upacara dengan hikmat. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Doni 

adalah … . 

a. Ikut berbicara dengan Joko saat upacara 

b. Menegur Joko dengan sopan dan mengikuti upacara dengan hikmat 

c. Menertawakan sikap joko yang ramai saat upacara 

d. Bersikap acuh tak acuh pada Joko 

Jawaban: b 

 

 

44. Pada saat jam istirahat, Intan ingin membeli makanan di kantin. Akan tetapi, dia lupa membawa uang 

saku. Ketika di kantin dia menemukan uang yang jatuh di bawah meja kantin. Tindakan yang 

sebaiknya dilakukan intan adalah … . 

a. Mengambil uang tersebut kemudian dipakai membeli jajan 

b. Membiarkan saja 

c. Menyerahkan uang tersebut kepada penjaga sekolah atau guru kelas 

d. Membawa uang tersebut pulang 

Jawaban: c



45. Saat berjalan di halaman sekolah, Ani melihat Anton terjatuh karena terpeleset. Semua teman-

teman yang melihatnya tertawa. Sikap yang tepat untuk dilakukan Ani terhadap Anton adalah …. 

a. Ikut menertawakan kejadian tersebut bersama dengan teman-temannya 

b. Acuh tak acuh pada kejadian Anton 

c. Memarahi anton agar berjalan perlahan 

d. Membantu Anton dan memberikan nasihat yang baik agar teman-teman tidak menertawainya 

Jawaban: d 

 

 

46. Anton melihat Adi murung di dalam kelas. Ternyata Adi kurang pintar dalam matematika sehingga 

mendapatkan nilai ulangan yang kurang bagus. Sedangan Anton adalah salah satu siswa yang pintar 

matematika. Hal yang sebaiknya Anton lakukan yaitu …. 

a. Mengejek Adi karena tidak pintar matematika 

b. Mengajak Adi untuk belajar matematika bersama 

c. Memberikan contekan kepada Adi saat ulangan matematika berikutnya 

d. Meminta Adi untuk membuat contekan pada saat ulangan matematika berikutnya. 

Jawaban: b



47. Fikri mempunyai seorang adik yang berusia 5 tahun. Fikri melihat adiknya sedang makan roti di 

teras rumah. Setelah selesai makan, adik membiarkan bungkus rotinya di atas meja dan 

meninggalkannya begitu saja. Fikri memanggil adik dan memintanya untuk membuang bungkus 

rotinya di tempat sampah, namun adik menolak. 

Tindakan yang dilakukan Fikri dalam menghadapi situasi tersebut adalah 

..... 

a. Membiarkan sampah tetap di atas meja 

b. Mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah 

c. Memarahi adik yang tidak mau membuang sampah 

d. Mendekati adik, menasehati, dan mengajak adik untuk membuang sampah di tempat 

sampah 

Jawaban: d 

 

48. Bu guru mengajak siswa kelas 2A untuk berdiskusi terkait penampilan kelas saat acara gebyar tematik 

minggu depan. Bu guru memberikan 3 pilihan untuk penampilan siswa yaitu menyanyi, menari, 

atau membaca puisi. Dari 30 siswa ada 18 siswa yang memilih menyanyi, 8 siswa membaca puisi, 

dan 4 siswa menari. Dari hasil yang diperoleh diputuskan tampilan kelas 2A adalah menyanyi. 

Fitri, salah satu siswa kelas 2A, merasa tidak senang dengan keputusan ini. karena  dia lebih suka 

menari. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Fitri pada situasi di atas adalah ..... 

a. Tidak ikut tampil dalam acara gebyar tematik 

b. Diam saja 

c. Menghargai dan ikut melaksanakan keputusan bersama 

d. Meminta kepada bu guru untuk mengulang diskusinya 

Jawaban: c



 

 

 

49. Farhan mendapatkan tugas untuk membuat karya dari bahan bekas. Di musim pandemi ini, siswa 

belajar dari rumah dan dihimbau ”stay at home”. Hal ini menyebabkan Farhan tidak bisa bebas 

pergi ke toko untuk membeli bahan-bahan untuk membuat karya. 

Tindakan yang dilakukan Farhan adalah ..... 

a. Tidak mengerjakan tugas 

b. Mengerjakan tugas dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah 

c. Membiarkan tugas tidak selesai 

d. Memaksa ibu unruk pergi ke toko 

Jawaban: b 

 

50. Aldi, Dimas, dan Raka sedang berkumpul untuk belajar bersama. Mereka berlatih mengerjakan 

soal-soal untuk mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS). Mereka 

mengerjakan sendiri-sendiri dulu, setelah itu dibahas bersama. Di tengah-tengah mengerjakan soal, 

Aldi merasa kebingungan. Aldi tidak bisa mengerjakan beberapa soal. Dimas bisa mengerjakan 

semua soal. Sedangkan Raka masih mencoba menyelesaikan. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Dimas adalah ..... 

a. Membantu dan menjelaskan cara penyelesaiannya 

b. Membiarkan Aldi bingung 

c. Memberikan jawabannya ke Aldi 

d. Mengejek Aldi yang tidak bisa mengerjakan 

Jawaban: a



51. Pada hari Senin, setibanya di sekolah, Dika teringat ada tugasnya yang tertinggal di rumah. 

Sebelum berangkat, ibu sudah mengingatkan Dika untuk membawa tugasnya, namun Dika tidak 

terlalu menghiraukannya. Saat waktu penilaian, Dika dipanggil oleh pak guru dan ditanya tentang 

tugasnya yang belum dikumpulkan tepat waktu. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Dika adalah ..... 

a. Menyalahkan ibu karena tidak memasukkan tugasnya kedalam tas 

b. Meminta maaf dan mengakui kesalahannya 

c. Menelpon ibu dan memintanya untuk mengantarkan tugasnya ke sekolah 

d. Diam saja 

Jawaban: b 

 

 

 

52. Ziyan pergi ke KBS bersama kedua orang tuanya. Sesampainya di sana dia langsung melihat 

berbagai macam jenis hewan. Hewan kesukaannya adalah singa, dia bergegas berlari mencari 

kandang singa. Di tengah jalan Ziyan melihat seorang anak kecil sedang menangis mencari kedua 

orang tuanya, dia terlihat ketakutan. Tindakan apa yang sebaiknya Ziyan lakukan pada saat itu! 

a. meninggalkan anak dan melaporkan ke petugas. 

b. tidak menghiraukan, berlari menjauh menuju kandang singa. 

c. mengajak anak tersebut melihat kandang singa yang dia sukai. 

d. membawa anak tersebut menemui kedua orang tuanya, kemudian melaporkan ke 

petugas KBS. 

Jawaban: d



 

53. Tiap minggu sekali, di lingkungan tempat tinggal Pak Jony diadakan ronda malam. Tujuannya 

adalah untuk menjaga keamanan lingkungan. Saat akan berangkat ronda malam tiba-tiba anaknya 

sakit, sehingga pak Joni tidak bisa berjaga sesuai jadwal karena harus mengantar anaknya ke dokter. 

Apa yang sebaiknya di lakukan pak Joni… 

a. tidak ikut ronda malam tanpa berpamitan kepada ketua RT 

b. tetap ikut kerja bakti dan setelah selesai ronda malam baru mengantar 

anaknya ke dokter. 

c. tetap ikut kerja bakti dan tidak mengantar anaknya ke dokter. 

d. tidak ikut ronda malam, berpamitan kepada ketua RT dan mengganti dengan hari yang 

lain. 

Jawaban: d 

 

 

54. Ziyan memiliki teman yang bernama Rony. Dia berbeda keyakinan dengannya. Suatu hari dia 

mendapat undangan Ulang Tahun dari Roni, padahal dia sudah berencana bermain dengan 

temannya yang berkeyakinan sama yaitu Rayhan. Sikap bijaksana yang harus ditunjukkan oleh 

Ziyan adalah… 

a. Ziyan tetap bermain dan tidak hadir dalam undangan. 

b. tidak bermain dengan Rayhan tanpa memberi tahu terlebih dahulu. 

c. datang ke undangan Rony dengan mengajak Rayhan. 

d. bermainnya diundur dulu dengan memberi tahu Rayhan kemudian datang ke undangan 

Ulang Tahun Rony 

Jawaban: d



 

 

 

55. Jony bertempat tinggal di daerah perkampungan Kepuh Kiriman. Disana belum ada portal 

penutupan jalan sehingga masyarakat bebas keluar masuk kampung. Seiring dengan pandemi covid 

yang terus meningkat. Pak RT berinisiatif membangun portal dengan menyewa tukang dan kuli. 

Apa yang dilakukan Jony melihal hal tersebut tersebut? 

a. di rumah saja tidak peduli pembangunan portal. 

b. melihat pembangunan portal tapi tidak membantu. 

c. Ikut membantu membangun portal karena disuruh pak RT. 

d. Ikut membantu membangun portal tanpa diminta meskipun sudah ada tukang dan kuli. 

Jawaban: d 

 

 

56. Semenjak pandemi Ziyan bersekolah dengan cara virtual. Tiap hari dia harus siap belajar melalui 

vicon mulai pukul 07.00. Dia selalu rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, 

meskipun belajar dari rumah. Suatu hari dia bangun tidur kesiangan dan terlambat ikut vicon. Apa 

yang sebaiknya Ziyan lakukan… 

a. tidak bergabung dalam vicon karena terlambat. 

b. tidak bergabung dalam vicon dan membolos sekolah. 

c. bergabung dalam vicon tanpa minta izin dulu 

d. tetap bergabung dalam vicon dan meminta maaf terlebih dahulu karena terlambat. 

Jawaban: d



57. Leon adalah siswa SDN Karangrejo I. Pada saat video conference melalui aplikasi Zoom, Bu 

Guru menasihati Leon untuk memangkas rambutnya karena sudah panjang melebihi batas 

telinga dan menyerupai wanita. Leon bercerita kepada ibunya dan bersikeras tidak mau potong 

rambut. Sikap Leon seharusnya … . 

a. Tetap bersikeras tidak mau memangkas rambut dengan alasan karena pembelajaran masih 

melalui daring (online). 

b. Meminta pendapat ibunya, dan mematuhi segala apa yang dikatakan ibunya. 

c. Mematuhi perintah guru karena walaupun pembelajaran daring, kerapian harus 

tetap dijaga seperti siswa pada umumnya. 

d. Menunggu perintah Bu Guru yang kedua kalinya, baru pergi ke tukang cukur. 

Jawaban: c 

 

 

58. Aisyah adalah orang Madura. Ia pindah ke Surabaya mengikuti pindah kerja ayahnya. Kebetulan ia 

pindah di perkampungan yang mayoritas tetangganya berbahasa Jawa sedangkan ia tidak bisa 

bahasa Jawa. Ia malu untuk bergaul ke luar rumah karena tidak bisa berbahasa Jawa. Sikap Aisyah 

seharusnya … . 

a. Tetap bergaul dengan tetangga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia 

b. Belajar bahasa Jawa lebih dulu sampai bisa baru bergaul dengan tetangga sekitar 

c. Tidak mau bergaul dengan tetangga karena setia dengan kesukuannya yaitu Madura 

d. Tetap bergaul dengan tetangga walaupun tidak bisa bahasa Jawa, lama- kelamaan akan faham 

bahasa Jawa 

 

Jawaban: a



 

 

 

 

59. Pak Rahmat adalah seorang muadzin di Kampung Durian Runtuh. Ketika ia akan 

mengumandangkan adzan subuh, dua orang warga tergopoh-gopoh mendekatinya di dalam masjid 

dan meminta tolong untuk mengumumkan perihal kematian saudaranya (Si A) yang baru saja 

terjadi. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Rahmat adalah … . 

a. Mengiyakan permintaan warga dan mengumumkan perihal meninggalnya Si A terlebih 

dahulu dan mengumandangkan adzan setelahnya. 

b. Mengumandangkan adzan terlebih dahulu baru kemudian mengumumkan perihal 

meninggalnya Si A. 

c. Langsung pergi ke rumah duka untuk memastikan apakah benar berita meninggalnya Si A. 

d. Mengacuhkan permintaan warga karena tidak ada bukti yang kuat tentang dan segera 

mengumandangkan adzan. 

Jawaban: b



60. Sudah dua hari ini warga Ambengan Batu bergotongroyong membangun gapura. Dedi bertugas 

mengaduk semen, pasir dan air, sedangkan Rudi bertugas melepoh gapura yang sudah dibata. 

Tugas Dedi sudah selesai dan berencana akan beristirahat sambil menyantap hidangan yang 

disediakan warga kampung. Akan tetapi tugas Rudi belum selesai. Tindakan yang seharusnya 

dilakukan Dedi adalah … . 

a. Beristirahat terlebih dahulu karena ia sudah merasakan capek dan haus dari pagi tadi. 

b. Beristirahat mengambil minum sebentar dan segera membantu Rudi melepoh gapura. 

c. Meminta izin kepada Rudi bahwa ia akan beristirahat terlebih dahulu. 

d. Tidak membantu Rudi karena sudah ada tugasnya masing-masing. 

Jawaban: b 

 

 

 

61. Ellyta seorang siswi di SMP Tunas Bangsa. Ia ditunjuk oleh gurunya untuk mewakili sekolah dalam 

lomba Wawasan Kebangsaan. Akan tetapi Ellyta mengatakan kepada gurunya bahwa ia tidak 

pandai dalam bidang tersebut. Pak Guru beralasan ia ditunjuk karena dianggap mampu dan termasuk 

siswi berprestasi di sekolahnya. Sikap Ellyta seharusnya adalah … . 

a.  Menolak dengan tegas tugas tersebut karena memang dirinya tidak berbakat dalam Wawasan 

Kebangsaan. 

b. Menerima tugas tersebut dengan meminta imbalan jika menang lomba. 

c. Menolak mengikuti lomba dan menyarankan siswa lain yang lebih pandai. 

d. Menerima tugas tersebut dan memohon bimbingan kepada Pak Guru. 

Jawaban: d



62. Ketika sedang berlangsung sholat dzuhur di mushola sekolah, teman- teman Adi bermain kejar-

kejaran di dekat mushola. Mereka berteriak-teriak sambil tertawa-tawa tanpa menghiraukan anak-

anak yang sedang beribadah di mushola. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Adi dalam menghadapi situasi seperti itu adalah … . 

a. Adi ikut bermain kejar-kejaran. 

b. Adi melihat teman-temannya yang sedang bermain kejar-kejaran. 

c. Adi menasihati teman-temannya agar tidak bermain kejar-kejaran 

karena mengganggu orang yang sedang beribadah. 

d. Adi menegur dengan kasar teman-temannya untuk tidak bermain kejar- kejaran. 

Jawaban: c 

 

 

63. Pagi ini Laila bersama 2 temannya sedang piket kelas. Mereka datang lebih awal untuk 

membersihkan kelasnya. Sebelum bel masuk sekolah, tugas mereka sudah selesai. Fikri hari ini 

juga piket tetapi dia datang terlambat sehingga dia tidak melaksanakan tugasnya. 

Tindakan yang seharusnya dilakukan Laila dalam menghadapi situasi ini adalah … . 

a. Mengingatkan Fikri untuk melaksanakan kewajiban piket dengan datang tidak terlambat. 

b. Membiarkan Fikri untuk tidak melaksanakan piket. 

c. Meniru perilaku Fikri yang datang terlambat. 

d. Tidak menegur Fikri meski dia datang terlambat. 

Jawaban: a



64. Anak-anak SDN Melati I sudah terbiasa untuk hidup bersih dan disiplin sehingga sekolah mereka 

tampak bersih dan indah. Ketika jam istirahat berbunyi, anak-anak dengan antusiasnya ke kantin 

untuk membeli makanan yang mereka suka. Setelah makan, mereka tidak lupa membuang bungkus 

makanan ke tempat sampah yang ada di sekitar mereka. Dan saat jam istirahat usai, mereka masuk 

ke kelas dengan tertib dan siap untuk mengikuti pembelajaran dari guru. 

 

Menurut kalian hal positif yang patut ditiru dari kebiasaan yang dilakukan anak-anak SDN 

Melati I adalah … . 

a. Makan makanan dalam kelas. 

b. Membeli makanan di kantin. 

c. Membiarkan bungkus makanan tercecer. 

d. Membuang bungkus makanan ke tempat sampah. 

Jawaban: d 

 

 

 

65. Setiap hari Senin, sekolah Salsa melaksanakan upacara bendera. Sebelum upacara di mulai mereka 

berbaris dengan tertib dan rapi. Semua siswa mengenakan seragam dengan atribut lengkap, tetapi 

ada beberapa siswa yang tidak mengenakan atribut sekolah. Ketika upacara usai, siswa yang tidak 

mengenakan seragam lengkap, mendapat hukuman dari guru kelas masing-masing. 

Tujuan yang dilakukan guru kelas untuk memberi hukuman bagi siswa yang tidak berseragam 

lengkap adalah … . 

a. Menanamkan kedisiplinan 

b. Menanamkan kejujuran 

c. Menanamkan rasa patriotisme 

d. Menumbuhkan tanggung jawab 

 

Jawaban: a



 

 

66. Dayu siswi kelas 3, dia gemar menari. Di sekolah, Dayu ikut ekskul menari. Dia sering mengikuti 

lomba-lomba menari yang diadakan Dispendik. Pada seleksi Pekan Seni Pelajar tahun 2021, Dayu 

dan teman-temannya mewakili kecamatan. Mereka berlatih dengan ceria dan bersemangat, tidak 

ada rasa lelah karena mereka ingin menampilkan yang terbaik. Mereka membawakan tari Dolanan 

Bathok dan berhasil mendapatkan juara 2. Tarian tersebut menceritakan tentang kegembiraan 

anak-anak saat bermain egrang bathok. 

Menurut kalian, sikap Dayu dan teman-temannya yang patut ditiru adalah 

… . 

a. berlatih dengan ceria dan bersemangat, tidak ada rasa lelah 

b. gemar menari 

c. mengikuti lomba-lomba menari 

d. membawakan tari Dolanan Bathok 

Jawaban: b 



67. Di masa perkembangan zaman yang begitu modern saat ini, terdapat banyak berita yang belum 

memiliki nilai kebenaran yang pasti. Terbukti saat masa pandemi covid-19 saat ini, terdapat banyak 

kabar berita hoax terkait isu kesehatan serta kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan 

rakyat. 

Sikap yang kita tunjukkan sebagai warga negara yang baik adalah…. 

a. Menyebarkan berita terbaru 

b. Selalu menyebarkan berita 

c. Tidak mudah menyebarkan berita 

d. Teliti dalam membaca setiap informasi 

Jawaban: d 

 

 

68. Sekolah Edo akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Edo diberi surat untuk mengisi angket 

kesediaan mengikuti PTM dengan berbagai syarat dan catatan. Sika yang seharusnya Edo lakukan 

adalah…. 

a. Ikut mengisi angket kesediaan 

b. Tidak mengisi angket kesediaan 

c. Hanya mengisi angket apabila ditagih kembali 

d. Akan mengisi angket jika pandemi sudah berakhir 

Jawaban: a



69. Dayu baru saja terkena virus covid 19 dan dilarikan ke Rumah Sakit. Setelah 14 hari dirawat ia 

dinyatakan sembuh oleh dokter. Ia diberikan resep vitamin dan harus tetap menjaga protocol 

kesehatan dengan baik. Sikap yang seharusnya Dayu lakukan adalah…. 

a. Mematuhi anjuran dokter 

b. Minum vitamin seperlunya 

c. Tidak mau menjaga protocol kesehatan 

d. Langsung bermain di luar Bersama teman-temannya. 

Jawaban: a 

 

 

70. Penyebaran virus covid 19 belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pemerintah melarang warga 

masyarakat untuk melakukan mudik lebaran guna menekan tingkat penularan virus covid 19. Sikap 

yang dapat kita lakukan sebagai siswa adalah…. 

a. Ikut mudik Bersama ayah bunda 

b. Menyalahkan pasien positif covid 19 yang masih keluar rumah 

c. Meminta dokter untuk tidak terlalu aktif bekerja agar masyarakat bisa kembali mudik. 

d. Patuh terhadap anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. 

Jawaban: d



71. Ayahku termasuk orang yang terdampak pandemi virus covid 19. Penghasilan yang didapat ayahku 

dari hasil usahanya menurun sangat drastis dibandingkan penghasilan sebelum badai covid 19 

menyerang. Hal tersebut berdampak pada uang jajan yang aku terima. Sikapu yang tepat adalah…. 

a. Menggunakan uang yang diberi ayah untuk hal yang bermanfaat 

b. Tidak mau menerima uang dari ayah 

c. Meminta ibu agar ikut bekerja membantu ayah 

d. Memberi semangat ayah agar bekerja lebih keras 

Jawaban: a 

 

 

72. Siswa kelas 5B SDN Sememi 1 Surabaya memiliki kegiatan rutin yaitu piket kelas yang 

dilaksanakan pada hari senin sampai hari sabtu sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan oleh seluruh siswa dengan tujuan agar kelas menjadi bersih, indah dan nyaman. 

Kegiatan piket kelas dilaksanakan secara berkelompok,

 yakni dalam satu hari dilaksanakan oleh 5 orang siswa. Dalam 

pembagian kelompok piket dilakukan secara acak. Ibu Silvi selaku wali kelas 5B membacakan 

nama- nama siswa dalam satu kelompok piket tersebut. Ketika Putri mendengar bahwa ia satu 

kelompok dengan Andre yakni mendapatkan piket pada hari senin, Putri langsung protes dan tidak 

mau dikarenakan Andre adalah siswa laki-laki dan sering bertengkar dengannya. Putri ingin dalam 

kegiatan kelompok piket, ia satu kelompok dengan teman perempuannya saja. Bu Silvi pun 

memberikan nasehat kepada Putri agar hidup rukun dan tidak bertengkar sesama teman serta 

ia tidak boleh membeda-bedakan teman laki-laki ataupun teman perempuan dalam melakukan 

suatu kegiatan. Tanggapan terhadap sikap putri adalah…. 



a. Sebaiknya Putri menolak berteman dengan Andre, karena Andre adalah laki-laki yang selalu 

membuat Putri marah. 

b. Sebaiknya Putri tidak boleh membeda-bedakan teman dengan melihat perbedaan jenis 

kelamin. Putri harus saling memaafkan dan rukun dengan Andre agar tidak terjadi 

permusuhan. 

c. Sebaiknya Putri marah, karena satu kelompok dengan Andre yang merupakan siswa laki-laki. 

d. Sebaiknya Putri minta kepada Bu Silvi agar tidak dikelompokan dengan Andre, karena Andre 

bukan siswa perempuan. 

Jawaban: b 

 

 

73. Aldo adalah siswa kelas 5B SDN Sememi 1 Surabaya. Saat istirahat sekolah, Aldo berinisiatif pergi 

ke perpustakaan untuk membaca buku cerita. Namun ketika melewati lorong menuju perpustakaan, 

Aldo melihat beberapa bungkus makanan berserakan di lorong tersebut. Kemudian Aldo segera 

mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa 

Aldo…. 

a. Melakukan suatu tindakan yang bukan merupakan tugas dan kewajibannya. 

b. Tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah. 

c. Peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah serta melaksanakan kewajibannya dalam 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 

d. Tidak peduli terhadap bungkus makanan yang berserakan di lorong sekolahan. 

Jawaban: c



74. Bacalah teks berikut ini! 

Kegiatan Unjuk Kerja dan Karya 

Pada hari senin tanggal 01 Februari 2021, siswa kelas 6A SDN Sememi 1 Surabaya 

khususnya kelompok 6 sedang melaksanakan kegiatan Unjuk Kerja dan Karya yang 

dilaksanakan secara berkelompok di rumah salah satu siswa yaitu rumah Evelyn. Kelompok 6 

terdiri dari Evelyn, Nafisah, Sita, Gilang dan Rohmad. Pada pertemuan pertama, kegiatan yang 

dilakukan adalah menentukan tema serta judul yang akan dilakukan selama kegiatan Unjuk 

Kerja dan Karya. Bu Silvi selaku guru pembimbing kelompok 6 meminta seluruh anggota 

kelompok untuk ikut serta dalam memilih tema dan judul sehingga setiap siswa diminta untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

Nafisah sebagai ketua kelompok 6 yang pertama kali berani menyampaikan 

pendapatnya yaitu memilih kegiatan dengan tema “Hidup Sehat dan Seimbang” dengan judul 

“Puding Kribo dari Sayur Sawi”. Nafisah menyebutkan alasan memilih judul tersebut karena 

sayur sawi sangat penting untuk kondisi pandemi saat ini yang membutuhkan vitamin C untuk 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, sayur sawi juga cukup murah dan mudah di 

dapat sehingga tanpa harus membeli obat-obatan yang mahal untuk mengobati virus korona yang 

ada pada saat ini. Seluruh anggota kelompok pun langsung setuju dengan pendapat Nafisah 

karena dirasa memang sangat penting dan bermanfaat untuk kesehatan saat ini serta dapat 

meningkatkan keterampilan dalam membuat makanan yaitu puding. Dari penjelasan Nafisah 

yang jelas dan padat, Bu Silvi selaku guru pembimbing juga setuju dengan tema dan judul yang 

ditelah di sampaikan oleh Nafisah. 

Dari teks tersebut menunjukkan bahwa Nafisah memiliki sikap….. 

a. Berani menyampaikan ide/pendapat dengan percaya diri pada saat kegiatan Unjuk 

Kerja dan Karya. 

b. Tidak berani menyampaikan ide/pendapat pada saat kegiatan Unjuk Kerja dan Karya. 

c. Kurang berani dalam menyampaikan ide/pendapat pada saat kegiatan Unjuk Kerja dan 

Karya. 



d. Ragu-ragu dalam menyampaikan ide/pendapat pada saat kegiatan Unjuk Kerja dan Karya. 

Jawaban: a 

 

 

75. Silvi dan Salma adalah sahabat sejati. Pada sore hari mereka bermain boneka di taman dekat rumah. 

Mereka bermain boneka sambil berlari-lari. Tanpa sengaja Salma menjatuhkan boneka kesayangan 

Silvi, sehingga boneka Silvi jatuh ke selokan dan kotor. Salma pun takut karena boneka itu adalah 

boneka pemberian Ibu Silvi tercinta.Tindakan yang benar untuk Silvi lakukan adalah…. 

a. Meminta Salma untuk membelikan boneka yang baru. 

b. Mengambil boneka bersama-sama kemudian membersihkannya. 

c. Memarahi Salma karena bonekannya kotor. 

d. Menyuruh Salma untuk mengambil boneka tersebut dan 

membersihkannya. 

Jawaban: b



76. Dina merupakan siswi yang pandai di sekolahnya. Kegigihan Dina dalam belajar membuahkan 

hasil yang membanggakan yaitu selalu mendapatkan nilai maksimal dan menjadi peringkat pertama 

di sekolah. Setiap hari Dina tidak pernah lupa atas kewajibannya sebagai siswa yaitu belajar dan 

mengerjakan tugas sekolah. Setelah belajar kebiasaan Dina selalu membereskan buku dan alat 

tulisnya. Kemudian Dina memeriksa jadwal, menyiapkan buku dan menyiapkan peralatan yang 

harus dibawa ke sekolah. Tujuan dari kebiasaan Dina adalah…. 

a. Agar dapat tidur dengan nyenyak 

b. Agar mendapat pujian dari ibu guru 

c. Agar mendapat pujian dari orang tua 

d. Agar tidak ada buku dan peralatan yang tertinggal 

Jawaban: d 

 

 

77. Meski pelajaran tatap muka akan dimulai In Syaa Allah pada tahun ajaran baru, semua pelaku 

sekolah ( guru, siswa, tenaga administrasi, pesuruh sekolah mempersiapkan diri. Mereka tidak 

henti-hentinya melakukan … kecuali: 

a. Berdoa dan bermunajat 

b. Membersihkan atau membenahi sekolah. 

c. Membenahi administrasi. 

d. Menyantaikan diri 

 

Jawaban: d



78. Badriya menjelaskan alasan dengan sebenarnya, Ketika terlambat masuk sekolah,beberapa teman 

menyarankan untuk berbobong, sedangkan teman yang lainnya menyarankan untuk tidak 

menghiraukan,saran dari teman-temannya membuat dia bingung.Hal-hal yang harus dilakukan 

adalah, kecuali: 

a. Supaya disukai teman-temanya. 

b. Menerapkan ajaran agama. 

c. Mengamalkan sila ke 4 

d. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 

Jawaban: a 

 

 

79. Orang yang tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan selalu berpihak kepada yang 

benar, karena yang benar maupun yang salah sama memperoleh haknya. Dengan demikian orang 

tersebut akan……. Kecuali: 

a. Melakukan sesuatu yang patut diteladani. 

b. Membantu orang yang satu suku saja. 

c. Membantu orang yang benar-benar membutuhkan. 

d. Tidak sewenang – wenang. 

 

 Jawaban: b



80. Kegiatan Belajar Mengajar dengan cara daring masih berjalan, anak-anak masih semangat dalam 

mengarjakan tugas, ulangan harian, PTS dan PAS. Salah satunya kegiatan pemilihan ketua 

kelas,tidak satupun siswa berani,akan tetapi Naufal memberanikan diri untuk menjadi ketua kelas. 

Hal yang seharusnya dilakukan oleh Naufal adalah:……, kecuali: 

a. Menunjuk beberapa teman untuk diajukan kepada wali kelas. 

b. Mengajak teman-temannya untuk mencalonkan diri kepada wali kelas. 

c. Mengajukan diri karena memang mampu menjadi ketua kelas. 

d. Tidak merespon kegiatan pemilihan ketua kelas sama sekali. 

Jawaban: b 

 

 

81. Sebagai pelaku sekolah ( guru,kepala sekolah,tenaga administrasi,pesuruh sekolah ) harus 

bergotong royong demi terwujudnya mutu pendidikan di sekolah.Jika salah satu dari pelaku 

sekolah tidak menerapkan tanggung jawab di lingkungan sekolah maka … Kecuali … 

a. Tidak dihormati oleh teman dari sekolah lain 

b. Mendapat murid semakin banyak 

c. Mendapat nilai jelek dari penilik sekolah, dan masyarakat. 

d. Tugas sekolah akan terbengkalai 

 

Jawaban: b



82. Lingkungan RW 8 akan mengadakan bazar Ramadhan yang diikuti oleh semua RT. Stan dengan 

pengunjung terbanyak akan mendapat penghargaan dari RW. Bu Nurlaila sebagai duta RT 2 akan 

mewakili kegiatan bazar itu. Strategi apa yang harus dilakukan oleh Bu Nurlaila? 

a. Meniru stan bazar tahun lalu yang mendapat penghargaan. 

b. Bertanya kepada peserta tahun lalu yang mendapat penghargaan. 

c. Survey untuk mencari tahu tema bazar yang banyak diminati. 

d. Membuat bazar mukena dengan asumsi banyak yang membutuhkan 

Jawaban: c 

 

 

 

83. Raphael adalah salah satu siswa yang mewakili sekolah untuk seleksi siswa prestasi tingkat kota. 

Waktu untuk mempersiapkan diri nengikuti seleksi hanya satu minggu. Apa yang harus dilakukan 

Raphael? 

a. Menunggu guru pembimbing yang akan membimbingnya 

b. Mencari informasi tentang seleksi siswa prestasi dari berbagai sumber 

c. Tetap mengikuti seleksi dengan informasi setahunya. 

d. Mencari informasi dari siswa lain yang pernah mengikuti seleksi.siswa prestasi tingkat 

kota. 

 

Jawaban: d



84. Wiena akan mengikuti ujian sekolah dalam waktu dekat. Selama ini prestasi Wiena biasa-biasa saja, 

tetapi ia ingin menyenangkan hati orang tuanya dengan mendapat nilia terbaik pada ujian 

sekolahnya. Apa yang seharusnya Wiena lakukan? 

a. Memelajari materi ujian sekolah yang diberi oleh guru kelas 

b. Memelajari mata pelajaran yang disukai saja 

c. Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah dengan waktu yang ada 

d. Mempersiapkan diri dengan mengerjakan latihan-latihan soal 

Jawaban: d 

 

 

85. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan agama dengan kamu. Di hari ulang tahunnya 

kamu diundang untuk menghadiri acara pesta ulang tahunnya. 

Tindakan yang kamu lakukan adalah …. 

a. tidak datang menghadirinya 

b. menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain 

c. memenuhi undangannya 

d. memberi ucapan melalui whatsApp 

 

Jawaban: c



86. Pak Agus mempunyai rumah kosong berada di perkampungan penduduk. Rumah itu 

dimanfaatkan untuk home indutri pembuatan tahu. Banyak sekali karyawan yang 

bekerja di situ. Setiap jam dating dan pulang kerja selalu ramai hingga mengganggu 

ketenangan tetangga. Bau dari limbah tahupun mengganggu warga di kampung 

tersebut. Warga melakukan protes karena terganggu dengan keramaian para karyawan 

dan pencemaran dari limbah tahu. 

Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Agus adalah …. 

 

a. bermusyawarah dengan warga kampung untuk

menyelesaikan permasalahan 

b. Memberi ganti rugi setiap bulan kepada warga yang terdampak 

c. Menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di 

rumahnya sendiri. 

d. Membuang limbah tahu ke sungai 

Jawaban: c 

 


