
 

 

Nama : ________________________________ 

UH TEMA 2 SUBTEMA 3 

1. Sikap yang harus dihindari saat kita presentasi adalah …. 

a. Rendah diri  b. Rendah hati   c. Angkuh   d. Percaya diri 

2. Melakukan presentasi tentang pahlawan-pahlawan nasional menunjukkan sikap …. 

a. Kepahlawanan      c. Menghargai jasa pahlawan 

b. Membela bangsa      d. Mengabdi kepada bangsa 

3. Berikut ini sikap yang bukan menunjukkan kerja sama dengan teman saat melakukan presentasi adalah …. 

a. Saling memberi masukan 

b. Membuat bahan presentasi bersama 

c. Berdiskusi dalam menanggapi pertanyaan kelompok lain  

d. Mentertawakan teman saat melakukan presentasi 

4. Apabila kita gagal, maka sebaiknya …. 

a. Mengingkari kegagalan b. Patah semangat  c. Segera menyerah  d. Pantang menyerah 

5. Sikap cinta tanah airyang dapat diwujudkan oleh seorang pelajar yaitu …. 

a. Rajin mengerjakan PR di sekolah    c. Rajin belajar untuk mengejar cita-cita 

b. Berani menentang guru     d. Menyepelekan peraturan sekolah 

6. Poster merupakan karya seni . . . dimensi. 

a. Dua   b. Tiga    c. Empat   d. Lima 

7. Kalimat yang tepat untuk sebuah poster hemat air adalah …. 

a. Gunakan air jika terpaksa!    c. Lindungi dan amankan air! 

b. Lindungi dan amankan air!    d. Air dapat digunakan untuk memasak 

8. Berikut ini yang bukan ciri dari kalimat poster yaitu …. 

a. Singkat   b. Komunikatif  c. Selalu diakhiri tanda seru  d. Padat dan jelas 

Bacalah teks berikut ini! (untuk soal No 9-10) 

Indonesia menyelenggarakan kongres pemuda selama dua kali. Kongres pemuda I diselenggarakan pada tanggal 

26 Mei 1926 di Jakarta. Kongres tersebut diselenggarakan oleh para pengurus berbagai perkumpulan pemuda 

waktu itu. Tujuan penyelenggaraan yaitu untuk mendirikan gabungan perkumpulan pemuda sebagai wujud cita-

cita kesatuan bangsa. Pada waktu itu perkumpulan pemuda masih bersifat kedaerahan. 

9. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah …. 

a. Sumpah pemuda Indonesia    c. Asal usul sumpah pemuda Indonesia 

b. Kongres pemuda Indonesia    d. Tujuan kongres pemuda Indonesia 

10. Makna kata ‘kongres’ dari bacaan tersebut adalah …. 

a. Rapat membahas masalah     c. Bersenang-senang saat bekerja 

b. Bekerja keras ketika bekerja    d. Semangat dalam menjalankan perintah 

11. Diketahui Y = 17, maka          …. 

a. 35    b. 29    c. 11    d. 6 

12. Jika z = 4, maka 32 = … z. 

a. 16    b. 10    c. 8    d. 6 

13. Pohon mangga Pak Aji tumbang. Pak Aji mengumpulkan mangga dari pohon yang tumbang tersebut. banyak 

mangga matang ada 16 buah. Sementara, banyak mangga mentah 23 lebih banyak daripada mangga matang. 

Jumlah seluruh mangga Pak Aji, yaitu …. 

a. 17    b. 35    c. 37    d. 45 

14. Diketahui     , maka   (     )     …. 

a. 70    b. 78    c. 90    d. 98 

15. (    )       , nilai z dalam persamaan adalah …. 

a. 4    b. 8    c. 16    d. 32 

16. Faktor alami yang dapat menyebabkan terganggunya siklus air, yaitu …. 

a. Perubahan iklim      c. peningkatan jumlah populasi 

b. Pemanfaatn air dalam bidang pariwisata   d. pencemaran air oleh industri dan rumah tangga 

17. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya pencemaran udara, yaitu terjadinya …. 

a. Hujan asam  b. banjir   d. tanah tandus  d. bising 



 

 

18. Unsur-unsur berikut yang tidak mempengaruhi terjadinya hujan asam adalah …. 

a. Belerang   b. oksigen   c. hydrogen   d. nitrogen 

19. Masalah hujan asam akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan …. 

a. Ekonomi   b. perdagangan  c. industri   d. budaya 

20. Kegiatan yang tepat untuk menghemat air, yaitu …. 

a. Mencuci menggunakan banyak sabun   c. mengubur sampah plastik dam kaca 

b. Menyiram tanaman dengan air kran sebanyaknya d. menanam pepohonan di lahan kosong 

21. Perjuangan tanpa mengangkat senjata dimulai sejak 20 Mei 1908 dan ditandai dengan berdirinya organisasi 

kepemudaan yang pertama yaitu …. 

a. Indische Partij  b. Budi Utomo   c. Kongres Pemuda  d. VOC 

22. Sebelum kongres pemuda diselenggarakan, pergerakan para pemuda Indonesia bersifat …. 

a. Kekeluargaan  b. Nasionalis   c. Kedaerahan   d. Persatuan 

23. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada …. 

a. 2 Mei 1926  b. 28 Mei 1926  c. 27 Oktober 1928  d. 28 Oktober 1928 

24. Yang tidak termasuk tokoh dalam kongres pemuda II adalah …. 

a. Sugondo Joyopuspito b. Moh Yamin   d. Amir Syarifudin  d. Muhammd Tabrani 

25. Tujuan diadakannya kongres pemuda yaitu …. 

a. Berjuang bersama melawan penjajah   c. Membuat tandingan kelompok pahlawan 

b. Memecah belah persatuan     d. menyatukan semangat kebangsaan pemuda 

26. Lagu ‘kemarin paman datang’ diciptakan oleh …. 

a. W.R Supratman  b.  Ismail Marzuki  c. AT Mahmud  d. Ibu Fatmawati 

27. Bermain tokoh dalam peran harus dilakukan dengan …. 

a. Terpaksa   b. Bersama   c. Adil    d. Kompak 

28. Pemilihan tokoh biasanya ditentukan oleh persamaan …. 

a. Bentuk wajah  b. Tinggi badan  c. Karakter   d. Jenis suara 

29. Tokoh yang memiliki sifat jahat/kasar dalam bermain peran disebut …. 

a. Antagonis   b. Diagnosis   c. Protagonis   d. Humanis 

30. Seseorang yang membacakan cerita/narasi dalam sebuah peran dinamakan …. 

a. Narator   b. Dekor   c. Detonator   d. Operator 

 

31. Sebutkan tiga contoh sikap kepahlawanan saat di sekolah! 

32. Buatlah skenario drama pendek tentang ‘kepahlawanan’! 

33. Pelindung kursi di sebuah gerbong kereta api sedang diperbarui. Pelindung kursi bermotif garis-garis akan 

diganti dengan motif bunga. Saat ini kursi bermotif garis-garis ada 26 kursi. Sementara, kursi bermotif bunga 4 

lebih banyak daripada kursi bermotif garis. Berapa jumlah seluruh kursi di gerbong kereta teresebu? 

34. Sebutkan tiga dampak yang ditimbulkan dari terjadinya hujan asam! 

35. Tuliskan ikrar Sumpah Pemuda secara lengkap! 

36. Sebutkan tiga jenis karakter tokoh dalam bermain peran! 

   


