
 

 

Nama : __________________________ 

UH TEMA 2 SUBTEMA 2 

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

1. Berikut ini contoh dari sikap bijaksana adalah …. 

a. Mandi berlama-lama    c. Menyiram tanaman dengan air hujan 

b. Membiarkan kran terbuka    d. Membiarkan air bak mandi meluber 

2. Kewajiban seorang anak saat berada di sekolah adalah …. 

a. Mendapatkan pelajaran    c. Menghormati bapak/ibu guru 

b. Menghormati orang tua    d. Bermain-main saat jam istirahat 

3. Para pahlawan berjuang keras untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita perlu menghargai jasa 

mereka dengan …. 

a. Bergurau saat dilakukanya upacara bendera c. Mengikuti upacara bendera dengan disiplin 

b. Mengikuti kegiatan yang tidak bermanfaat d. Berkelahi dengan teman yang berbeda aliran 

4. Seorang siswa dapat menjadi pahlawan bangsa. Contoh perilaku yang menunjukkanya adalah …. 

a. Menjadi juara dengan berbuat curang  c. Mengikuti tawuran antar sekolah 

b. Rajin membolos     d. Menjadi juara lomba tingkat internasional 

5. Hak anak saat di rumah adalah …. 

a. Piket kelas      c. Mendapatkan tempat tinggal 

b. Mendapatkan materi pelajaran   d. Membersihkan rumah 

6. Komik berisi tentang tulisan dan …. 

a. foto  b. gambar   c. cerita  d. kartun 

7. Salah satu manfaat membaca komik adalah bertambahnya …. 

a. wawasan  b. uang    c. teman  d. percaya diri 

8. Sebuah cerita lucu dalam komik akan membuat seseorang …. 

a. menangis  b. bahagia   c. sedih  d. tertawa 

9. Pantun dan syair adalah merupakan bentuk penghargaan dalam bentuk …. 

a. Karya seni  b. Karya nusantara  c. Karya sastra  d. Karya bangsa 

Perhatikan pernyataan berikut ini! 

Terdiri atas dua bait atau lebih 

Setiap bait terdiri empat baris 

Terdiri atas 8-12 suku kata 

Bersajak AAAA 

Semua baris merupakan isi 

10. Dari pernyataan di atas adalah ciri-ciri dari …. 

a. Pantun  b. Puisi   c. Gurindam  d. Syair 

11. 70 = 0,2 x .... 

a. 0,35   b. 3,5    c. 35   d. 350 

12. Nenek mempunyai lima botol sirup. Setiap botol berisi 1,2 liter sirup. Jumlah sirup yang dimiliki oleh nenek 

adalah .... 

a. 0,6   b. 6    c. 6,2   d. 60 

13. Nilai a yang tepat pada persamaan                 adalah .... 

a. 3   b. 4    c. 8   d. 12 

14. Harga 3 roti sama dengan harga 5 donat. Jika harga sebuah roti Rp 7.500,00, maka harga sebuah donat adalah 

.... 

a. 2.500  b. 3.500   c. 4.500  d. 5.000 

15. Letta membeli 6 pensil dengan harga Rp 2.750,00 per buah. Jika Letta membayar dengan empat uang lima 

ribuan, maka uang kembali yang diterima Letta adalah .... 

a. 4.500  b. 3.000   c. 1.500  d. 0 

16. Proses berikut yang bukan merupakan tahapan daur air adalah .... 

a. Penguapan  b. pengendapan  c. pengembunan d. penyemaian 

17. Peristiwa penguapan yang terjadi karena pengaruh panas sinar matahari disebut .... 

a. Evaporasi  b. kondensasi   c. presipitasi  d. infiltrasi 



 

 

18. Perubahan uap air menjadi titik-titik air atau kristal air dipengaruhi oleh …. 

a. Sinar matahari b. suhu udara   c. angin  d. kelembapan udara 

19. Keadaan dimana jumlah air yang tersedia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah air yang dibutuhkan 

disebut .... 

a. Kemarau  b. kelangkaan   c. kekeringan  d. kelembapan 

20. Air yang terdapat pada lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah disebut …. 

a. Air laut  b. air rembesan  c. air permukaan d. air tanah 

21. Seseorang yang berjuang demi bangsa dan negara disebut …. 

a. Tokoh  b. pahlawan   c. penjajah  d. pejuang 

22. Tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah …. 

a. Mengumpulkan kekayaan    c. mencari daerah penghasil rempah-rempah 

b. Mencari kejayaan     d. mencari daerah jajahan 

23. Romusha merupakan salah satu sistem kebijakan yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan …. 

a. Jepang  b. Belanda   c. Portugis  d. Inggris 

24. Berikut yang tidak termasuk tokoh tiga serangkai adalah …. 

a. Ki Hajar Dewantara    c. Rajiman Widyodiningrat 

b. Dr. Sutomo     d. Danudirja Setiabudi 

25.     Gambar di samping merupakan tokoh  yang berasal dari Yogyakarta dan  berjuang dalam  

   bidang …. 

a. Sosial    

b. Kesehatan  

c. Jurnalistik 

d. Pendidikan  

26. Lagu selayang pandang adalah lagu pengiring tarian rakyat …. 

a. Jawa  b. Sunda   c. Batak  d. Melayu 

27. Tari adalah . . . berirama yang dilakukan di tempat dan pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penari. 

a. Gerak kaki  b. Gerak jalan   c. Gerak tubuh  d. Gerak tangan 

Perhatikan lirik lagu berikut! 

Manis sunnguh tebu seberang 

Dari akar sampai ke pucuk 

Manis sungguh mulutnya orang 

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

28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi lagu di atas adalah …. 

a. Hati menangis jadi terbujuk   c. Pisang emas bawa berlayar 

b. Hatiku bimbang lama kupandang   d. Hati di dalam rasa bergoncang 

29. Lagu ‘Bangun Tidur’ diciptakan oleh …. 

a. Ismail Marzuki b. A.T Mahmud  c. Ibu Sud  d. Ibu Fatmawati 

30. Istilah reffrain dalam lagu mempunyai maksud …. 

a. Kembali/ulangi b. Berhenti   c. Melanjutkan  d. Berhenti sebentar 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut! 

31. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hak dan Kewajiban?  

32. Buatlah sebuah pantun nasihat! 

33. Sebuah drum terisi penuh minyak tanah sebanyak 3.000 liter. Minyak tanah tersebut akan dialirkan sampai 

habis ke dalam beberapa kaleng yang dapat memuat minyak sebanyak 2% dari jumlah minyak dalam drum. 

Berapa banyak kaleng yang harus disediakan untuk menampung semua minyak dari drum tersebut? 

34. Mengapa air tanah lebih bersih daripada air permukaan? 

35. Sebutkan tiga kebijakan dari Belanda ketika menjajah di Indonesia! 

36. Sebutkan tiga prinsip dasar dari sebuah tarian! 


