
 

 

Nama : ____________________________ 

UH TEMA 1 SUBTEMA 2 

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

1. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Yang 

termasuk  kebutuhan non fisik adalah …. 

a. olahraga  b. Makanan   c. sarana transportasi d. kenyamanan 

2. Kebutuhan primer yang berasal dari daerah Cianjur adalah  …. 

a. Beras   b. bawang merah  c. minyak goreng d. sayuran 

3. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kebutuhan …. 

a. Primer   b. Jasmani   c. Rohani   d. Sekunder 

4. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat melakukan kegiatan …. 

a. Olahraga  b. mencari pekerjaan  c. liburan ke Bali d. beribadah ke masjid 

5. Banyaknya petugas polisi di sebuah wilayah  rawan kejahatan adalah pemenuhan kebutuhan akan aspek …. 

a. Sosial   b. pendidikan   c. ekonomi  d. keamanan 

Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 6-8! 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat 32 genangan di pusat kota dengan ketinggian 

air bervariasi 50 -70 cm. Misalnya saja banjir di daerah Cililitan, Jakarta Timur yang terjadi akibat luapan 

Sungai Kalibaru. Sungai itu meluap akibat sampah menyumbat di pintu air yang menghubungkan Kalibaru ke 

Kali Ciliwung. Selain itu, bagian saluran tertutup dari Kalibaru, di bawah Jalan Raya Bogor, juga tersumbat 

sampah dan endapan sehingga air dan alur sungai terbuka tak dapat mengalir lancar. Di Jakarta Barat, ancaman 

banjir terbesar datang dari sodetan Kali Pesanggrahan, Kebon Jeruk. Beberapa perumahan mewah yang 

dibangun tak jauh dari tepi sungai tersebut juga ikut terendam banjir. 

6. Teks di atas memberikan informasi tentang bencana …. 

a. Tanah  longsor b. banjir   c. kekeringan  d. kelaparan 

7. Pertanyaan yang sesuai untuk mengetahui isi bacaan di atas adalah …. 

a. Bagaimana proses terjadinya banjir?   C. Mengapa dapat terjadi banjir? 

b. Siapa penyebab datangnya banjir   d. Kapan banjir akan terjadi?  

8. Kosakata yang sesuai dengan yang disempurnakan dan kaidah kebahasa Indonesiaan disebut kosakata …. 

a. Baik   b. baku    c. tidak baku  d. sempurna  

9. Kosakata tidak baku pada bacaan di atas adalah …. 

a. Genangan  b. Cililitan   c. perumahan  d. tak 

10. Pak Ihsan adalah pengusaha empek-empek Palembang. Pada hari-hari libur pak Ihsan sering kebanjiran 

pesanan. 

Arti dari “kebanjiran pesanan” yaitu .... 

a. Membuat pesanan yang banyak   c. Pesanan pada saat banjir 

b. Menolak pesanan     d. Banyak pesanan 

11. Hasil dari 
 

 
  :  

 

 
 adalah …. 

a. 
 

 
   b. 

 

 
    c. 

  

  
   d. 

 

  
 

12. Hasil dari 3 : 
 

 
 adalah …. 

a. 1   b. 3    c. 6   d. 9 

13. Hasil dari 5,4 : 0,6 adalah …. 

a. 0,9   b. 3,24    c. 9   d. 32,4 

14. Ibu mempunyai 2,5 liter santan untuk membuat dawet. Jika setiap dawet membutuhkan 0, 25 liter santan, porsi 

dawet yang bisa disajikan menggunakan santan tersebut adalah …. 

a. 100   b. 62,5    c. 10   d. 6,25 

15. Hasil dari 0,65 : 1,3 adalah …. 

a. 0,7   b. 0,5    c. 0,3   d. 0,1 

16. Jika suhu udara semakin dingin, sebagian uap air akan … di atas permukaan benda terdekat. 

a. Menguap  b. mengembun   c. membeku  d. meleleh 

17. Cara menangkap ikan yang tidak merusak lingkungan, yaitu menggunakan …. 

a. Kail   b. bahan peledak  c. racun  d. alat setrum 



 

 

18. Anita memanaskan gula menjadi karamel. Perubahan gula menjadi karamel termasuk perubahan …. 

a. Kimia   b. biologi   c. fisika  d. sementara 

19. Peristiwa berikut merupakan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula adalah …. 

a. Merebus telur  b. membakar kertas  c. memanaskan lilin d. besi berkarat 

20. Perubahan wujud fisika ditunjukkan oleh gambar …. 

a.     b.      c.   d. 

 

 

 

   

21. Akibat kegiatan penebangan hutan secara liar, yaitu …. 

a. Ketersediaan air bersih terjamin   c. hutan menjadi subur 

b. Harga kayu murah     d. terjadi tanah longsor 

22. Alat komunikasi tradisional ditunjukkan  pada  gambar …. 

a.     b.    c.   d.  

 

 

 

 

 

 

23. Saling berkunjung  merupakan nilai dalam  masyarakat yang mulai berkurang. Salah satu penyebab 

berkurangnya kegiatan saling berkunjung, yaitu …. 

a. Transportasi semakin maju    c. tingginya rasa kebersamaan 

b. Adanya telepon dan internet    d. kurangnya lapangan pekerjaan 

24. Berikut nilai-nilai positif perilaku masyarakat yang masih ada di Indonesia adalah …. 

a. Gotong royong b. individualis   c. korupsi  d. keduniawian 

25. Berikut yang tidak termasuk dampak terlalu sering bermain internet akan mengubah perilaku masyarakat, yaitu 

…. 

a. Mudah marah dan tersinggung   c. rajin beribadah 

b. Suka berbohong agar mendapatkan uang  d. malas belajar 

26. Bentuk dan rupa topeng bermacam-macam sesuai dengan …. 

a. Warna   b. model   c. ukuran  d. karakter 

27. Cetakan untuk membuat topeng berbahan kertas sebaiknya dibuat dari …. 

a. Besi   b. kaca    c. tanah liat  d. plastik 

28. Warna topeng yang menunjukkan kesucian adalah …. 

a. Hitam   b. putih   c. hijau   d. merah 

29. Bahan topeng yang memiliki kelebihan awet dan ringan adalah …. 

a. Kayu   b. tanah liat   c. gips   d. kertas 

30. Alat yang digunakan untuk membuat topeng dari kayu adalah …. 

a. Pahat   b. lem    c. gunting  d. cetakan 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut! 

31. Jelaskan perbedaan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani! 

32. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? 

33. Sebuah gulungan kawat memiliki panjang 19,6 m dipotong menjadi beberapa bagian. Panjang setiap potong 

2,8 m. Berapa jumlah kawat yang telah terpotong? (kerjakan dengan caranya) 

34. Sebutkan 3 kegiatan manusia dan dampaknya terhadap perubahan keseimbangan lingkungan alam! 

35. Jelaskan perubahan perilaku manusia yang terjadi pada kolom berikut! 

Bidang 
Perubahan perilaku manusia 

Dahulu Sekarang 

Informasi & teknologi   



 

 

Sosial   

Budaya   

 

36. Buatlah karakter topeng dengan ekspresi senang! 


