SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat !
1. Berikut ini bukan merupakan tindakan menghargai diri sendiri adalah ….
a. berpakaian rapi
b. makan teratur
c. tidur larut malam d. mandi teratur
2. Agar dapat dipercaya orang lain, maka kita harus berbuat ….
a. sombong
b. bohong
c. jujur
d. pura-pura
3. Manusia merupakan makhluk social yang membutuhkan bantuan ….
a. hewan
b. manusia lain
c. uang
d. tumbuhan
4. Dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya memiliki sikap ….
a. melanggar hak orang lain
c. melakukan penyelewengan
b. melanggar aturan
d. santun dan rendah hati
5. Orang yang senantiasa menjaga dan memelihara harga diri akan ….
a. dijauhi teman
b. dibenci orang lain c. mendapat caci maki d. dihormati orang lain
6. Sikap dan perilaku menjaga harga diri di rumah adalah ….
a. tidak mengerjakan PR
c. selalu dating terlambat
b. membantu orang tua
d. dating ke sekolah tepat waktu
7. Kita hendaknya . . . pada saat diajak bicara oleh teman.
a. diam tanpa menghiraukan
c. memerhatikan dengan seksama
b. tidak perlu memerhatikan
d. berbicara sendiri
8. Kurangnya percaya diri dapat memunculkan ….
a. harga diri naik
b. rendah diri
c. percaya diri
d. harga diri mapan
9. Setiap anggota masyarakat mempunyai kesadaran untuk saling menghormati kepentingan
orang lain. Untuk itu manusia harus ….
a. pasif
c. menyesuaikan diri
b. menjadi orang yang ditakuti
d. menjadi orang yang paling kaya
10. Agar harga diri kita tidak dilecehkan orang lain hendaknya kita …
a. merendahkan orang lain
c. menghrmati orang lain
b. berani membela kejahatan
d. meremehkan orang lain
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Menghargai pekerjaan orang lain merupakan sikap ….
2. Kita harus bias menghargai . . . sebelum menghargai orang lain .
3. Menjaga harga diri dan kehormatan bangsa merupakan tugas ….
4. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan bantuan ….
5. Harga diri yang baik akan disertai dengan ….
6. Kebaikan adakalanya tidak dapat diukur dengan ….
7. Manusia diberikan . . . untuk berpikir dan mempelajari kebaikan dan keburukan.
8. Perbuatan meminnta-minta berarti . . . harga dirinya.
9. Hargailah orang lain selayaknya menghargai ….
10. Jika kita saling menghargaiaka akan tercipta suasana ….
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !
1. Apa yang kamu ketahui tentang harga diri ?
2. Apa kegunaan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia ?
3. Mengapa kita harus menghargai orang lain ?
4. Bagaimana cara menghargai diri sendiri ?
5. Bagaimana sikap kita jika ada teman yang mengejek harga diri teman yang lain ?

