
 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL PPKN PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL 

KELAS 1 

SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF KOTA MAGELANG 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling 

tepat! 

1. Pancasila merupakan … Indonesia. 

A. dasar negara   B. gambar negara   C. lagu negara 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar di samping merupakan lambang sila ke … Pancasila. 

A. satu 

B. dua 

C. tiga 

3. “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan bunyi sila ke … Pancasila. 

A. satu    B. dua     C. lima 

4. Berikut ini yang merupakan bunyi sila keempat Pancasila adalah …. 

A. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan 

5. Berikut ini yang merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila adalah …. 

A. Bersyukur akan karunia Tuhan 

B. Melaksanakan kerja kelompok 

C. Membantu ibu mencuci piring 

6. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah …. 

A. Shalka melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga 

B. Hakim senang bermain dengan teman yang ada di kelasnya 

C. Gendhis membantu ibu membersihkan tempat tidur 

7. Berikut ini yang merupakan aturan saat makan adalah … 

A. Makan tidak dihabiskan 

B. Tidak mencuci tangan 



C. Berdoa sebelum dan sesudah makan 

8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Kegiatan di samping merupakan pengamalan sila ke … Pancasila. 

A. satu 

B. dua 

C. tiga 

9. Istirahat setelah pulang sekolah dapat dilakukan dengan cara …. 

A. tidur    B. belajar    C. berenang 

10. Sikap yang harus dilakukan saat mendengar suara adzan adalah …. 

A. Mengabaikannya  B. berhenti bermain   C. lanjut bermain 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Kegiatan disamping sebaiknya dilakukan pada … hari. 

A. pagi 

B. siang 

C. malam 

12. Setelah bermain, Toni tidak mencuci tangan. Akibat dari tindakan yang dilakukan Toni 

adalah …. 

A. mudah terserang penyakit 

B. tubuh menjadi sehat 

C. rumah jadi berantakan 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Pada gambar di samping merupakan perbuatan … sebelum 

makan. 

A. baik 

B. tidak baik 

C. tercela 

14. Merapikan meja dilakukan setelah … bersama keluarga. 

A. bermain    B. makan    C. tidur 

15. Makan malam merupakan aktivitas yang dilakukan bersama …. 

A. teman    B. guru    C. keluarga 

16. Sebutan orang tua perempuan dari ibu adalah …. 

A. nenek    B. kakek    C. bibi  

17. Bu Rani adalah kakak dari ayahnya Nauli. Nauli bisa memanggil Bu Rani dengan panggilan 

…. 

A. ibu    B. nenek    C. bibi 



18. Panggilan kerabat di setiap daerah berbeda-beda. Panggilan bapak di Betawi adalah …. 

A. abah    B. babe    C. ambo 

19. Mempererat persaudaraan dapat kita lakukan dengan cara … dengan keluarga. 

A. tidak bertemu   B. musuhan    C. berkumpul 

20. Berbicara kepada orang tua sebaiknya dengan kata yang …  

A. sopan    B. kasar    C. keras 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

21. Lambang Pancasila adalah burung …. 

22. Mencium tangan ayah dapat dilakukan saat anak- anak berangkat dan pulang …. 

23. Sebagai siswa kita tidak boleh … pada malam hari. 

24. Membantu orang tua adalah perbuatan yang …. 

25. Ayah dari orang tua kita bisa dipanggil …. 

 



KUNCI JAWABAN 

 

1. A 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. A 

7. C 

8. A 

9. A 

10. B 

11. C 

12. A 

13. A 

14. B 

15. C 

16. A 

17. B 

18. B 

19. C 

20. A 

21. Garuda 

22. Sekolah 

23. Begadang 

24. Baik 

25. kakek 


