Nama : ____________________________
UH TEMA 1 SUBTEMA 3
1.
Saling berkunjung merupakan nilai dalam masyarakat yang sudah mulai berkurang. Salah satu penyebab
berkurangnya kegiatan tersebut adalah ….
a. Tingginya rasa kebersamaan
c. Adanya telepon dan internet
b. Transportasi semakin maju
d. Kurangnya lapangan pekerjaan
2.
Sikap cinta kepada bangsa dan negara disebut ….
a. Negarawan
b. Bangsawan
c. Kapitalisme
d. Nasionalisme
3.
Kegiatan siswa yang menggambarkan perubahan alam yang disebabkan oleh manusia dapat menanamkan
rasa … terhadap kelestarian lingkungan.
a. Cuek
b. tidak peduli
c. benci
d. Peduli
4.
Berikut ini yang bukan tujuan dari interaksi sosial adalah ….
a. Memenuhi kebutuhan tambahan
c. Memperbanyak teman
b. Menambah masalah
d. Menambah pengalaman
5.
Kegiatan kampanye penyelamatan sumber daya laut sebaiknya dilakukan secara ….
a. Meriah
b. Ugal-ugalan
c. Damai
d. Besar-besaran
6.
Satu bait pantun terdiri atas . . . baris
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
7.
Persamaan bunyi akhir pada pantun atau syair dinamakan ….
a. Rima
b. Nada
c. Larik
d. Bait
8.
Perhatikan pantun berikut ini!
Dua kaki dua tangan
...........
Marilah kita jaga lingkungan
Udara bersih bebas polusi
Kalimat yang tepat untuk melengkapi baris kedua dari pantun di atas adalah ….
a. Anggota tubuh harus sehat
c. Dua mata dua telinga
b. Anggota tubuh pemberian tuhan
d. Tangan bertepuk kaki berlari
9.
Hijau hutan ku penuh dedaunan
Pohon-pohon tumbuh besar
Kini hutan gundul kekeringan
Akibat ulah si penebang liar
Pantun di atas bersajak ….
a. AABB
b. AAAA
c. ABAB
d. BBAA
10.
a) setiap bait terdiri dari 4 baris
b) terdiri dari 8-14 suku kata
c) bersajak AAAA
d) semua baris adalah isi
e) menggunakan kata-kata kiasan
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari ….
a. Pantun
b. Puisi
c. Syair
d. Gurindam
11.
n – 1,5 = 7,6. Nilai n adalah ….
a. 9,1
b. 6,1
c. 5,1
d. 3,1
12.
27% + n = 53%. Nilai n adalah ….
a. 80
b. 50
c. 26
d. 17
13.
1,5 x n = 9. Nilai n adalah ….
a. 13,5
b. 6
c. 3,5
d. 1,6
14.
n : 2,5 = 8,8. Nilai n adalah ….
a. 3,52
b. 7
c. 14
d. 22
15.
Luas perkebunan pak Hasan 250,8 ha. Sebanyak 0,6 bagian akan ditanami pohon jati dan sisanya ditanami
pohon akasia.Luas lahan yang ditanami pohon jati adalah ….
a. 150,48 ha
b. 148,5 ha
c. 100,32 ha
d. 98,48 ha
16.
Rusaknya hutan-hutan di Indonesia tejadi karena ….

17.
18.
19.
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23.
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25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
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33.
34.

35.

a. Perburuan liar
c. perusakan terumbu karang
b. Pembakaran hutan
d. penggunaan pestisida
Berikut adalah gejala alam yang tidak disebabkan oleh ulang tangan manusia yaitu ….
a. Tanah longsor
b. gempa bumi
c. banjir
d. kekeringan
Lingkungan yang kotor di pemukiman kumuh dapat menyebabkan pencemaran lingkungan semakin ….
a. Meningkat
b. menurun
c. teratasi
d. tidak ada
Perhatikan kegiatan manusia berikut!
1) Penebangan dan pembakaran hutan
2) Eksploitasi sumber daya laut
3) Melakukan reboisasi
4) Penggunaan pestisida secara berlebihan
5) Budidaya terumbu karang
Kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap perubahan lingkungan ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1 dan 3
b. 2 dan 4
c. 3 dan 5
d. 4 dan 5
Perubahan lingkungan yang terjadi paling banyak dipengaruhi oleh faktor ….
a. Alami
b. manusia
c. cuaca
d. hewan
Seseorang yang lebih mementingkan diri sendiri disebut ….
a. Individu
b. materialis
c. individualis
d. kelompok
Perubahan pola pikir manusia seperti hubungan kekerabatan yang cukup erat dan akhirnya berubah menjadi
individualistik merupakan contoh dalam bidang ….
a. Budaya
b. sosial
c. ekonomi
d. pendidikan
Menyimpan uang lebih aman di bank merupakan contoh pola pikir di bidang ….
a. Ekonomi
b. sosial
c. budaya
d. pendidikan
Kecenderungan perilaku orang-orang dalam berinteraksi sosial pada zaman sekarang adalah ….
a. Memukul kentongan untuk saling memberi kabar
b. Menggunakan pager untuk mengirim kabar
c. Berkirim surat jika jaraknya berjauhan
d. Menggunakan media sosial dalam berinteraksi
Berikut yang bukan termasuk perilaku yang boleh dilakukan dalam hubungan antarmanusia adalah ….
a. Saling menghargai b. saling menolong c. saling sapa
d. saling hasut
Berikut ini karakter topeng yang tidak dapat digambarkan adalah . . .
a. Bentuk mata
b. Bentuk hidung
c. Berat topeng
d. Warna topeng
Kertas atau koran bekas digunakan sebagai bahan pembuatan topeng karena . . .
a. Tahan air
c. Berukuran lebar
b. Kuat tidak mudah sobek
d. Murah dan mudah dibentuk
Dalam cerita mahabarata yang diadaptasikan dalam seni wayang di Indonesia terutama jawa, sunda, dan
bali. Terdapat tokoh khusus yang dinamakan . . .
a. Pandawa lima
b. Sudarsama
c. Sutashoma
d. Maha dewa
Sebelum membuat gambar, Toni membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu. Sketsa pada gambar berfungsi
sebagai . . .
a. Berukuran lebar
b. Ide dasar
c. hiasan
d. Memperjelas gambar
Dodol merupakan makanan khas daerah . . .
a. Jawa barat
b. Jawa timur
c. Jawa tengah
d. Bali
Sebutkan 3 sikap yang menunjukkan dalam kehidupan di Masyarakat!
Apakah perbedaan antara pantun dan syair!
Rika rajin melakukan senam karena ingin menurunkan berat badan. Setelah dua bulan berat badan Rika
berkurang 20% dari 40 kg. berapa kg penurunan berat badan Rika?
Lengkapilah dampak terganggunya keseimbangan lingkungan berikut ini!
Nama gejala alam : _________________________________________________
Penyebab
: _________________________________________________
Dampak
: _________________________________________________
Contoh tanggung jawab : _________________________________________________
Sebutkan 3 perilaku yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan antar manusia!

36.

Bagaimana cara menjaga kesenian daerah!

