PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DELANGGU

ULANGAN HARIAN 5 SEMESTER II
Mata Pelajaran
Kelas
I.

: PKn
: V (Lima)

Hari/Tanggal
Waktu

: ....................................................
: ....................................................

Standar Kompetensi
3. Menghargai keputusan bersama.

II. Kompetensi Dasar
4.2 Mematuhi keputusan bersama
I.
1.

2.

3.

4.

5.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar!
6.

Orang-orang yang mengelola sebuah
organisasi biasa disebut ….
a. struktur
b. panitia
c. pengurus
d. anggota

7.

Pengambilan keputusan melibatkan …
anggota organisasi.
a. beberapa
b. sepertiga
c. setengah
d. seluruh

8.

Suatu keputusan dilaksanakan dengan
berlandaskan pada asas ….
a. kekerabatan
b. kehormataan
c. kemandirian
d. kekeluargaan

9.

Jika salah dalam mengambil keputusan akan
berakibat ….
a. Merugikan diri sendiri
b. Merugikan orang lain
c. Merugikan diri sendiri dan orang lain
d. Mengganggu keputusan berikutnya

Cara melaksanakan hasil keputusan suatu
musyawarah sebaiknya ….
a. Sebisanya
b. Tidak besungguh- sungguh
c. Dapat dipertanggungjawabkan
d. Tidak memperhatikan nilai keadilan
Pemilihan pengurus kelas biasanya
dilaksanakan ….
a. 1 tahun
b. 2 tahun
c. 3 tahun
d. 4 tahun
Organisasi koperasi mempunyai tujuan …
anggotanya.
a. Memberikan ilmu
b. Menyejahterakan
c. Memberi uang
d. Mencukupi kebutuhan
RT / RW adalah organisasi yang dibentuk
oleh ….
a. Kabupaten
b. Kecamatan
c. Kelurahan
d. Masyarakat
Bentuk bagan umum dalam sebuah
kepengurusan organisasi ….
a. Struktur organisasi
b. Anggota organisasi
c. Umum organisasi
d. Mitra kerja
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10. Pengambilan keputusan bersama diusahakan
dengan cara ….
a. musyawarah
b. tunjukan suara
c. voting
d. pemungutan

II. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan jawaban pada lajur kanan dengan cara menuliskan
huruf pada kotak yang tersedia!
11. Pengambilan keputusan bersama sesuai dengan demokrasi
12. Keputusan diambil berdasarkan kepentingan
13. Orang yang melanggar keputusan dikenai
14. Pilihan terakhir yang diambil dari berbagai pilihan
15. Musyawarah dilakukan untuk mencari

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
16. Keputusan yang ada di rumah sebaiknya diputuskan oleh semua ….
17. Semua anggota musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan ….
18. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi merupakan sikap ….
19. Untuk mendapatkan keputusan bersama perlu diadakan ….
20. Keputusan dalam musyawarah harus diterima dengan ….
21. Ketika orang lain menyampaikan pendapatnya, sikap kita harus

…

dengan seksama.

22. Tidak membedakan suku, agama, dan golongan dapat menciptakan ….
23. Hasil suatu keputusan harus kita laksanakan dengan penuh ….
24. Hasil musyawarah yang telah ditetapkan harus ….
25. Semua peserta rapat bebas menyapaikan ….

IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini!
26. Sebutkan 3 contoh keputusan bersama dilingkungan tempat tinggalmu!
Jawab :

27. Bagaimanakah pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila?
Jawab :

28. Bagaimanakah cara pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT di kampungmu?
Jawab :

29. Apa yang dimaksud dengan keputusan?
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Jawab :

30. Bagaimanaa sikapmu jika usul tidak diterima dalam rapat?
Jawab :
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PKN
KUNCI HARIAN 5
I.

1.
2.
3.
4.
5.

C
A
B
D
A

6. C
7. D
8. D
9. C
10.A

III. 16.Anggota keluarga
17.Pribadi
18.Terpuji
19.Musyawarah
20.Ikhlas

II. 11.C
12.A
13.
14.E
15.D

B

21.Mendengarkan
22.Persatuan
23.Tanggung jawab
24.Dilaksanakan
25.Pendapat

IV. 26.- Keputusan tentang pembagian tugas.
- Keputusan tentang menu makanan.
- Keputusan tentang acara liburan keluarga.
27.Dengan musyawarah.
28.Musyawarah RT.
29.Pilihan terakhir yang diambil dari berbagai pilihan yang ditawarkan kepada kita.
30.Menerima dengan lapang dada.
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UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DELANGGU
SD NEGERI ...................................................
ULANGAN HARIAN 5 SEMESTER II
Mata Pelajaran
Kelas
I.

: PKn
: V (Lima)

Standar Kompetensi
3. Menghargai keputusan bersama.

II. Kompetensi Dasar
4.2 Mematuhi keputusan bersama

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan!
1.

Sebutkan 3 contoh bentuk keputusan bersama di masyarakat!

2.

Sebukan 3 contoh bentuk keputusan bersama di sekolah!

3.

Sebutkan 3 contoh bentuk keputusan bersama di rumah!

4.

Sebutkan 3 jenis keputusan!

5.

Apa yang dimaksud dengan voting?

Gambarkan dan jelaskan struktur organisasi yang ada di kelasmu!
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Waktu

: ....................................................
: ....................................................

