Lembar Jawaban
Soal UTS PKn Kelas 2 SD Semester Genap
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b. Dipercaya
b. rasa berkorban tanpa pamrih
c. Mengingatkannya
a. Ikhlas
b. kejujuran dan kebenaran
c. belajar kelompok
a. persatuan dan kesatuan
c. tekun belajar
c. kesadaran diri
c. menjaga keamanan
b. dapat saling tukar pikiran
a. memberitahu kesalahan
c. dikerjakan bersama teman
a. curang
c. dapat hidup tenteram
b. memupuk kerukunan
a. lebih ringan
b. perut menjadi sakit
b. bersungguh-sungguh
a. kekeluargaan
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2 (dua)
Kebersamaan
Siskamling
Teratur
Disiplin
Orang baik
Persatuan dan kesatuan
Belajar
Kerjasama
Dijinjing , dipikul
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b. Musyawarah
b. Pertimbangan
b. menghormati orang lain
b. Peraturan
a. berterus terang tanpa ditanya
b. berbaris rapi
c. membeli makanan di warung
c. dapat mengatur waktu dengan baik
b. dijauhi
c. Pandai
b. tetap membayar iuran
b. mengemukakan pendapat dengan
sopan
33. c. mematuhi
34. a. dihindari
35. b. perbuatan
36. c. baik
37. b. mencuci baju sendiri di rumah
38. c. jaksa menuntut hukuman yang berat
39. b. nilai ulanganmu jelek
40. c. mematuhi aturan yang ditetapkan
keluarga
Kunci Jawaban Soal Pertanyaan !
1. Jujur berarti tidak bohong dan salah satu
ciri orang baik.
2. Disiplin di lingkungan rumah, sekolah dan
masyarakat.
3. Pekerjaan cepat selesai, dapat
menciptakan kerukunan
4. Sejak dini/kecil
5. Membantu orang tua dan belajar
6. Kerja bakti, siskamling
7. Pengadilan
8. Kita sendiri dan orang banyak
9. Menuruti nasehatnya dan patuh
10. Agar terjalin bentuk kerjasama

Jika terjadi kesalahan silahkan adik-adik koreksi melalui kolom komentar. Selamat Belajar
Untuk berlangganan silahkan masukkan email pada kotak yang telah disediakan Gratis dan setiap soal
ulangan maupun materi pelajaran terbaru akan terkirim secara otomatis ke email anda.
Jika anda berkenan (tidak memaksa) silahkan berikan bentuk kepedulian anda pada blog zonasoal ini bisa
melalui bentuk donate seperti pulsa internet atau melihat produk iklan yang kalian minati.
Kepedulian anda akan membuat blog yang kami kelola secara konsisten akan memberikan soal-soal dan
materi terbaru buat anda.
Kami mengucapkan terima kasih atas KEPEDULIAN anda terhadap https://www.zonasoal.com
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