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Makna Sumpah Pemuda

Kamu mampu memahami pen tingnya keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Manfaat yang Kamu Peroleh

Negara, wilayah, pahlawan, persatuan, kesatuan.

Kata Penting

Selamat, kamu telah naik ke Kelas III. Salah satu  
materi Pendidikan Kewarganegaraan yang akan 
kamu pelajari di Kelas III adalah  Sumpah Pemuda. 
Sumpah Pemuda dapat dijadikan pedoman dalam 
menumbuhkan rasa cinta tanah air, satu bangsa, dan 
satu bahasa. Sebagai siswa, apa yang akan kamu 
lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah 
Pemuda? Pertanyaan tersebut akan kamu temukan 
jawabannya dalam pembahasan Bab 1 ini.

A. Satu Nusa, 
Satu Bangsa, 
dan Satu 
Bahasa

B. Sumpah 
Pemuda

C. Pengamalan 
Nilai-Nilai 
Sumpah 
Pemuda
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Pendidikan Kewarganegaraan:  
Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas III

Satu Nusa, Satu 
Bangsa, dan Satu 
Bahasa

A

Negara Indonesia disebut juga dengan istilah 
Nusantara. Nusantara berasal dari kata "nusa" dan 
"antara". "Nusa" berarti pulau atau kepulauan, 
sedangkan "antara" artinya di antara. Nusantara 
diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan 
di antara pulau-pulau. 

Wilayah negara Indonesia terdiri atas daratan 
dan lautan. Indonesia adalah negara kepulauan.  
Indonesia memiliki lima pulau besar, yaitu Sumatra, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, 
masih banyak pulau kecil lainnya.

Pulau-pulau tersebut ditempati oleh kurang 
lebih 220 juta penduduk. Negara Indonesia ter-
kenal dengan keragamannya. Misal nya, su ku 
bangsa, budaya, agama, bahasa daerah, dan 
adat istiadat.

Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia, 2002

Wilayah negara Indonesia 
terdiri atas daratan dan 

lautan yang membentang 
dari  Sabang sampai 

Merauke.

Peta 1.1

Wawasan

Pada awal  
kemerdekaan, 
wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia hanya 
memiliki delapan 
provinsi , yaitu 
Sumatra, Jawa 
Barat, Jawa 
Tengah, Jawa 
Timur, Borneo 
(Kalimantan), 
Sulawesi,  Sunda 
Kecil (Nusa 
Tenggara) dan 
Maluku. 
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Keragaman suku bangsa 
merupakan salah satu ciri 
khas bangsa Indonesia.

Gambar 1.1

Sebagian besar pulau di Indonesia ditempati 
oleh masyarakat asli daerah tersebut. Namun, 
ada juga warga pendatang dengan bermacam 
budayanya. Ada Suku Batak, Suku Jawa, Suku 
Betawi, Suku Sunda, Suku Badui, Suku Bali, 
Suku Bugis, Suku Dayak, Suku Ambon, Suku 
Papua, dan masih banyak lagi. Keragaman suku 
bangsa tidak menjadikan bangsa Indonesia ter-
pecah belah. Keragaman dapat mening  kat kan 
rasa ke satuan,  kebangsaan dan cinta tanah air. 
Selain itu, juga dapat memperkuat tekad untuk 
mencapai cita-cita bangsa.

Setiap suku bangsa menggunakan bahasa 
daerah yang berbeda dalam kehidupan sehari-
hari.  Misalnya, Suku Jawa menggunakan bahasa 
Jawa, Suku Batak menggunakan bahasa Batak, 
dan Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. 
Namun, jika mengadakan hubungan dengan 
suku yang lain, biasanya mereka menggunakan 
bahasa Indonesia. Sebagai bahasa per satuan, 
bahasa Indonesia dijunjung tinggi oleh semua 
suku bangsa.
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KegiatanLatihan Mandiri

Carilah kata-kata berikut dengan memberi garis pada kotak-kotak yang 
ada. Kerjakan dalam buku tugasmu, kemudian kumpulkan hasilnya 
kepada gurumu.
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Bahasa Indonesia telah disepakati sebagai 
bahasa  per satuan dalam pergaulan antarsuku 
bangsa. Bahasa Indonesia juga digunakan  
sebagai bahasa pengantar di kantor peme rin-
tahan dan di lembaga pendidikan, termasuk 
juga di sekolah dasar.

Satu nusa memiliki makna bahwa setiap 
orang harus merasa memiliki satu tanah air 
yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu 
bangsa memiliki makna walaupun kita berasal 
dari suku yang berbeda, tetapi kita tetap satu 
bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Adapun satu 
bahasa memiliki makna untuk mewujudkan 
persatuan bangsa. Kita harus menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu 
antarsuku bangsa.

Negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa 
Belanda dan Jepang. Penyebab negara Indonesia 
dijajah karena tidak adanya persatuan. Penjajah 
menyukai bangsa yang terpecah belah. Rakyat 
Indonesia banyak yang meninggal karena ke-
kejaman penjajah. Penjajah membatasi semua 
kegiatan rakyat Indonesia. 

Ayo, 
Berlatih

Diskusikan 
dengan teman 
sebangkumu. 
Bagaimana 
caramu 
menunjukkan 
rasa cinta 
kepada negara 
Indonesia? 
Ungkapkan 
hasilnya di depan 
kelas.

Bapak guru menggunakan 
bahasa Indonesia ketika 
menerangkan materi 
pelajaran.

Gambar 1.2
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KegiatanLatihan Mandiri

Kamu tentu mengenal tokoh pahlawan nasional. Pilih salah seorang 
pahlawan yang menjadi tokoh idolamu. Kemudian, tulislah di buku 
tugasmu mengenai kehidupannya. Kamu dapat mencari sumber tulisan 
dari buku yang ada di perpustakaan sekolah. Kumpulkan hasilnya kepada 
gurumu.

No. Pahlawan Idolaku
1.
2.
3.

Nama pahlawan :  .............................................................................
Tanggal lahir        : . ............................................................................
Riwayat kehidupan dan kisah perjuangannya:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Setiap kegiatan yang dilakukan harus seizin 
penjajah. Kekayaan alam yang dimiliki rakyat 
Indonesia diambil secara paksa oleh penjajah. 
Rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk ke-
pen   tingan penjajah dan tidak diberi upah. 
Ada sebagian rakyat Indonesia yang mem be-
ranikan diri melawan para penjajah. Namun, 
perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan. 
Bersifat kedaerahan, artinya hanya berjuang 
di daerahnya sendiri. Perjuangan juga untuk 
kepentingan daerahnya masing-masing. Hal 
ini menyebabkan belum bersatunya kekuatan 
rakyat untuk mengusir penjajah dari tanah air 
Indonesia.
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KegiatanLatihan Bersama

Sebutkan asal daerah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 
Tulislah dalam buku tugasmu. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

No. Gambar Asal Daerah
1.

  

Kebaya

...............................

2.

 
Kain Ulos

...............................

Sumber: www.indomedia.com

Sumber: wordpress.com
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3.

...............................

4.

...............................

5.

Senjata Rencong

...............................

Sumber: www.noesantara.com

Sumber: www.indonesia.info

Sumber: www.ballymenasilat.com

Senjata Kujang

Rumah Honai
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Sumpah PemudaB

Pada 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki 
kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. 
Para pemuda di berbagai wilayah di Indonesia 
mulai mem bentuk per kum pulan untuk menen-
tang pen jajah. Perkumpulan pemuda tersebut 
mem bawa nama daerah asalnya.

Sumber: www.wordpress.com

Beberapa perkumpulan pemuda atau sering 
disebut organisasi pemuda yang ada di daerah 
Nusantara, di antaranya sebagai berikut.
1. Jong Batak, yaitu (Perkumpulan para pemuda 

Batak).
2. Jong Java, yaitu (Perkumpulan para pemuda 

Jawa).
3. Jong Sumatranen Bond, yaitu (Perkumpulan 

para pemuda Sumatra).
4. Jong Ambon, yaitu (Perkumpulan para pe-

muda Ambon).

Pertemuan perkumpulan 
pemuda  Indonesia.

Gambar 1.3

Wawasan

Sumpah Pemuda 
berisi tiga sendi 
Persatuan 
Indonesia. 
Di antaranya 
Persatuan tanah 
air, bangsa, dan 
bahasa.
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Untuk meningkatan 
rasa persatuan dan 
kesatuan, dalam 
kehidupan sehari-
hari kita harus 
mengamalkan 
nilai-nilai Sumpah 
Pemuda. 
Contohnya, 
berteman dengan 
siapa saja tanpa 
membeda-bedakan 
latar belakangnya.

Pesan 
Budi 
Pekerti

5. Jong Islamaten Bond, yaitu (Perkumpulan 
para Pemuda Islam).

6. Jong Minahasa, yaitu (Perkumpulan para 
pemuda Minahasa).

7. Jong Celebes, yaitu (Perkumpulan para pe-
muda Sulawesi).
Organisasi pemuda yang telah terbentuk 

masih bersifat kedaerahan. Mereka berjuang 
untuk daerah asalnya saja sehingga sulit sekali 
menciptakan rasa persatuan. Hal tersebut di-
sebabkan masih kuatnya sifat kedaerahan yang 
mereka miliki.

Para pemuda ingin sekali berjuang untuk 
memerdekakan negerinya, walaupun sifat ke-
daerahan masih kuat pada diri mereka. Hal ini 
terlihat dengan disepakatinya pertemuan para 
pemuda. 

Para pemuda yang 
tergabung dalam Jong 

Islamienten Bond.

Gambar 1.4

Sumber:  Ensiklopedi Populer Anak, 1999

Pada 30 April–2 Mei 1926, para pemuda 
yang ingin mewujudkan persatuan nasional, 
mengadakan Kongres Pemuda I di Jakarta. 
Tujuan kongres ini adalah menanamkan se-
mangat kerja sama antarperkumpulan pemuda 
di Indonesia. Kongres Pemuda I menjadi dasar 
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bagi Persatuan Indonesia. Namun, Kongres 
Pemuda I belum berhasil mempersatukan ke-
giatan pemuda dalam satu wadah. Kongres 
Pemuda I menghasilkan gagasan persatuan 
dalam perjuangan untuk Indonesia merdeka.

 Sumber:  Ensiklopedi Populer Anak, 1999

Pada 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres 
Pemuda II di Jakarta. Kongres Pemuda II berhasil 
merumuskan suatu ikrar. Ikrar tersebut dikenal 
dengan sebutan  Sumpah Pemuda.  Isi Sumpah 
Pemuda, di antaranya sebagai berikut.

Para peserta Kongres 
Pemuda I di Jakarta.

Gambar 1.5

Sumpah Pemuda

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
Bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
Berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia
Mendjoendjoeng bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
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Sumpah Pemuda merupakan pencerminan 
tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar 
saat itu. Mereka bersatu tanpa memandang 
perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. 
Mereka bersatu untuk merebut kemerdekaan 
Indonesia dari tangan penjajah. Pada waktu itu, 
semangat persatuan sangat menonjol.  

Mereka memiliki tekad lebih baik mati ter-
hormat daripada terjajah. Tidak ada jalan lain 
dalam usaha merebut kemerdekaan, kecuali 
menjalin persatuan dan kesatuan. 

Tekad para pemuda begitu kuat. Mereka 
bersatu dengan mengucapkan ikrar setia pada 
negara. Ikrar tersebut dikenal dengan nama 
Sumpah Pemuda. 

Sumber: www.wordpress.com  
Pada saat Kongres Pemuda II, lagu Indonesia 

Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman untuk 
kali pertama diperdengarkan. Pada saat itu 
juga, bendera Merah Putih ditetapkan sebagai 
bendera Kebangsaan Indonesia.

Wage Rudolf 
Supratman ialah 

pencipta lagu 
Indonesia Raya.

Gambar 1.6

Para peserta Kongres 
Pemuda II di Jakarta

Gambar 1.7

Sumber: Ensiklopedi Populer Anak, 
1999



Makna Sumpah Pemuda 13

Para peserta Kongres Pemuda II berdiri dan 
menyambut ikrar Sumpah Pemuda dengan 
tepuk tangan. Hal tersebut menandakan suka 
cita dan gembira. Bahkan, ada sebagian peserta 
menangis karena terharu.

Ikrar Sumpah Pemuda dilak sanakan oleh 
semua rakyat. Sumpah Pemuda menjadi peris-
tiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. 
Sumpah Pemuda mem bangkitkan kesadaran 
seluruh rakyat sebagai bangsa yang satu. Oleh 
sebab itu, pelajar dan generasi penerus harus 
selalu men junjung tinggi Persatuan Indonesia 
berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan Sumpah Pemuda, perjuangan rakyat 
Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi 
sudah menjadi kesatuan yang kuat. Semua ke-
kuatan bersatu untuk melawan para penjajah 
sehingga dalam waktu singkat, bangsa Indonesia 
berhasil mengusir penjajah. Puncaknya pada 17 
Agustus 1945, bangsa Indonesia dapat mem-
proklamasikan kemerdekaannya.

Giat dan 
tekun belajar 
merupakan salah 
satu cara yang 
dapat dilakukan 
oleh siswa 
dalam mengisi 
kemerdekaan.

Pesan 
Budi 
Pekerti

Garuda Pancasila 
merupakan lambang 
semangat persatuan  
dan kesatuan berdasarkan 
prinsip Bhinneka Tunggal 
Ika.

Gambar 1.8

Sumber: Ensiklopedi Populer Anak, 1999
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Sumpah Pemuda telah dikumandangkan 
oleh para pendahulu kita. Hal ini harus di-
jadi kan landasan kekuatan bangsa. Sumpah 
Pemuda diperlukan untuk menumbuhkan rasa 
cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan, dan 
satu bahasa yang sama.

Mengikuti upacara 
dengan khidmat 

merupakan salah satu 
wujud cinta tanah air.

Gambar 1.9

Banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk 
menunjukkan bahwa kamu bangga menjadi 
anak Indonesia, di antaranya sebagai berikut.
1. Rajin belajar sebagai bukti cinta terhadap 

tanah air.
2. Selalu giat dalam  mengerjakan piket kelas 

merupakan salah satu bentuk disiplin dan 
tanggung jawab. 

3. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang 
ada di sekolah. 

4. Aktif dalam kegiatan di daerahmu, seperti 
ikut serta dalam perlombaan 17 Agustus.
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KegiatanLatihan Mandiri

Banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan rasa bangga 
menjadi anak Indonesia. Berilah tanda ceklis ( ) pada kolom selalu 
(S) atau tidak pernah (TP) sesuai dengan tindakanmu sehari-hari. 
Kerjakan dalam buku tugasmu. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No. Tindakanmu S TP
 1.

 2.

 

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Membeli mainan buatan dalam negeri.

Berteman tanpa melihat perbedaan suku 

bangsa.

Gemar menabung untuk meraih cita-cita  

di masa depan.

Belajar dengan giat untuk meraih prestasi 

setinggi-tingginya.

Senang makanan tradisional Indonesia.

Membeli pakaian produksi Indonesia.

Menggunakan bahasa Indonesia  

di rumah dan di sekolah.

Menghormati teman yang berbeda agama.

Senang belajar bahasa Indonesia.

Lebih suka cerita-cerita (dongeng)  

yang berasal dari Indonesia.
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Pengamalan Nilai-
Nilai Sumpah 
Pemuda

C

Sumpah Pemuda merupakan peristiwa ber-
sejarah yang berperan penting dalam men capai 
ke mer dekaan Republik Indonesia. Pada waktu 
itu, organisasi pemuda berasal dari daerah yang 
berbeda. Setiap organisasi pemuda memiliki 
per  bedaaan bahasa, agama, suku bangsa, adat 
istiadat, dan budaya. Namun, mereka memiliki 
tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia 
negara yang merdeka dan bebas dari segala 
bentuk penjajahan.

Sumber:  30 Tahun Indonesia Merdeka, 1975

Bagaimana mengamalkan nilai-nilai   Sumpah 
Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Banyak 
cara yang dapat kamu lakukan untuk meng-
amalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Misalnya, 
kamu bangga menjadi anak Indonesia.  

Contoh pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda 
dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai 
berikut.

Dengan semangat 
persatuan dan 

kesatuan, bangsa 
Indonesia berhasil 

memproklamasikan 
kemerdekaannya pada 

17 Agustus 1945.

Gambar 1.10
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1. Giat Belajar untuk Meraih 
Cita-cita
Sejak kecil, kamu harus giat dan tekun belajar. 

Setelah dewasa, kamu akan meraih cita-citamu 
sehingga dapat mencapai kesuksesan dalam 
hidup. Kehidupan apapun yang kamu jalani harus 
dilakukan dengan sebaik mungkin. 

Tidak hanya kesuksesan hidup yang dapat 
diraih, seperti pekerjaan yang baik. Namun, 
kebanggaan dari diri sendiri dan orangtua. 
Dengan demikian, kamu telah ikut serta mem-
bangun bangsa dan negara. Selain itu, kamu 
juga dapat menjadi penerus bangsa yang 
mampu meng hargai perjuangan pahlawan. 

2. Mengikuti Kegiatan 
Ekstrakurikuler di Sekolah
Sebagai seorang siswa, kamu harus pandai 

bergaul agar memiliki banyak teman. Dengan 
bergaul, banyak ilmu dan pengetahuan yang 
akan didapatkan. Aktif mengikuti organisasi 
ekstrakurikuler sekolah merupakan salah satu 
bentuk perwujudan semangat Sumpah Pemuda. 

Untuk meraih cita-cita, 
kita harus belajar dengan 
tekun dan sungguh-
sungguh.

Gambar 1.11
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Misalnya, pada organisasi Pramuka (Praja Muda 
Karana), Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera), 
OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), PKS (Patroli 
Keamanan Sekolah), dan dokter kecil.

3. Menghargai Keragaman 
Suku, Adat, Budaya,  
dan Agama
Setiap anak Indonesia harus dibekali dengan 

ilmu dan pengetahuan yang cukup. Dengan 
demikian, dapat tumbuh menjadi warga negara 
yang cerdas dan kreatif. 

Anak yang cerdas dan kreatif mampu meng -
hargai keragaman budaya, suku bangsa, dan 
tidak menonjolkan sikap kedaerahan. Selain itu, 
ia selalu menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dalam berkomu nikasi dengan 
orang lain. Persatuan dan kesatuan dapat ter-
capai jika setiap orang mampu menghargai 
keragaman suku bangsa, adat, budaya, dan 
agama.

Kegiatan Pramuka 
dapat menumbuhkan 

rasa kebersamaan 
antarsiswa.

Gambar 1.12
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Kegiatan

Berikut merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan kerukunan di 
lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Berilah tanda ceklis ( ) 
pada kolom sering (S) atau tidak pernah (TP) sesuai dengan pendapatmu. 
Kerjakan dalam buku tugasmu. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No. Pernyataan S TP
 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Kerja bakti di lingkungan masyarakat.

Membantu korban bencana alam.

Melakukan ronda malam untuk menjaga 

keamanan lingkungan.

Mengirim makanan kepada tetangga.

Melakukan musyawarah mufakat.

Bermain dengan teman yang berbeda 

agama.

Mau memberikan sebagian makanan 

kepada teman.

Memberikan kesempatan beribadah 

kepada teman yang berlainan agama.

Menggunakan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar dalam pergaulan sehari-

hari.

Bermain dengan teman-teman yang 

berasal dari suku bangsa yang berbeda.

Latihan Mandiri
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Ringkasan Bab 1

Nusantara berasal dari kata  "nusa" dan "antara." "Nusa" berarti 
pulau atau kepulauan, sedangkan "antara" artinya di antara. 
Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan 
di antara pulau-pulau. 

hari Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda merupakan pencerminan tekad dan ikrar 
para pemuda. 

antaranya persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa.

bersifat kedaerahan. 
Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman 

yang dikumandangkan kali pertama pada Kongres Pemuda II.

No. Contoh Perbuatan Baik Buruk

1. Rajin belajar untuk meraih cita-cita.
2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda 

suku bangsa.
3. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat.
4. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
5. Tidak menyukai makanan asli Indonesia.

KegiatanMengukur Kemampuan

Pilih pernyataan yang sesuai dengan pendapatmu.
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Kerjakan pada buku tugasmu.
A. Pilih jawaban yang tepat.
 1. Makna satu nusa dalam Sumpah 

Pemuda adalah ....
a. satu tanah air
b. satu bahasa
c. satu suku

2. Bahasa persatuan yang diguna-
kan bangsa Indonesia adalah ....
a. bahasa Melayu
b. bahasa Cina
c. bahasa Indonesia

3. Sumpah Pemuda kali pertama 
diikrarkan pada ....
a. 17 Agustus 1945
b. 26 Oktober 1928
c. 28 Oktober 1928

4. Berikut merupakan salah satu 
bentuk rasa bangga menjadi 
bangsa Indonesia, yaitu ....
a.  sering membolos sekolah
b.  memilih-milih dalam 

berteman
c.   rajin dan tekun belajar

5. Jong Celebes adalah perkum-
pulan pemuda dari daerah ....
a. Sulawesi
b. Sumatra
c. Ambon

 6. Tokoh yang menciptakan lagu 
Indonesia Raya ialah ....
a. C. Simanjuntak
b. Ibu Sud
c. W. R. Supratman

 7. Kongres Pemuda II dilaksanakan 
pada ....
a. 28 Oktober 1928
b. 10 Desember 1945
c. 10 November 1945

 8. Berikut termasuk kegiatan ekstra -
kurikuler yang ada di lingkungan 
sekolah adalah ....
a. pramuka
b. pemuda pancasila
c. karang taruna

 9. Makna Sumpah Pemuda harus 
dipahami oleh ....
a. para pejuang  pendahulu RI
b. seluruh rakyat Indonesia
c. warga negara asing

10. Berikut bukan bekal untuk kamu 
persiapkan agar cita-citamu ter-
capai adalah ....
a. ilmu pengetahuan
b. budi pekerti
c. rumah mewah

Evaluasi Bab 1
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Pendidikan Kewarganegaraan:  
Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas III

B. Lengkapi kalimat berikut.
1. Sumpah ... adalah sumpah yang dilakukan oleh para pemuda pada 

1928.
2. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa ... sebagai 

bahasa persatuan.
3. Meskipun pulau-pulau di negara Indonesia tersebar, namun semuanya 

dibingkai dalam negara .... 
4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ... dalam sekolah dan pemerintahan.
5. Dahulu perjuangan para pemuda masih bersifat ... sehingga tidak 

berhasil mengusir penjajah.

C. Jawab pertanyaan berikut.
1. Kemukakan tujuan Kongres Pemuda I.
2. Tulislah empat organisasi pemuda daerah yang memperjuangkan 

kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.
3. Bagaimana perjuangan rakyat Indonesia setelah diikrarkan Sumpah 

Pemuda?
4. Tulislah manfaat Sumpah Pemuda bagi kalian sebagai siswa.
5. Bagaimana bentuk pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat 

kamu lakukan?

Carilah gambar tentang keragaman pakaian adat dan kesenian dari 
daerah tertentu. Tempelkan gambar tersebut pada buku tugasmu. 
Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Ayo, Kerjakan


