
 

 

TEMA 5 SUBTEMA 3 

NAMA: ___________________________ 

1. Menghargai  perbedaan pendapat ketika bermusyawarah merupakan contoh sikap pengamalan Pancasila 

sila ke …. 

a. Satu    b. dua    c. tiga   d. empat 

2. Berikut ini sikap di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah …. 

a. Tidak memilih-milih teman saat bermain   

b. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan seimbang 

c. Menghargai teman yang berbeda agama 

d. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada 

3. Contoh pengamalan Pancasila sila ke -4, yaitu …. 

a. Rajin beribadah     c. menolong sesama yang membutuhkan 

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain d. menjaga persatuan dengan teman berbeda suku 

4. Jika pendapat kita tidak diterima dalam musyawarah, maka sikap kita sebaiknya …. 

a. Tidak mau lagi mengikuti musyawarah  c. marah-marah 

b. Enggan mengeluarkan pendapat lagi  d. tetap menerima hasil keputusan musyawarah 

5. Keputusan yang bijaksana adalah keputusan yang …. 

a. Dapat diterima oleh semua pihak   c. sesuai tujuan rapat 

b. Memuaskan kelompok    d. memuaskan seseorang 

6. Sebutkan 3 cara yang ditempuh untuk menghasilkan kesepakatan bersama! 

 

 

7. Kerjasama Indonesia dan China selama ini didominasi oleh perdagangan, namun kini telah bergeser  ke 

arah industrialisasi dan pembangunan non perdagangan.  

Makna kata yang becetak tebal adalah .… 

a. diberikan   b. dipenuhi  c. dimenangkan d. didanai 

8. Berikut yang bukan media pemasaran untuk memperkenalkan produksi Indonesia adalah .… 

a. Reklame   b. iklan  c. pariwara  d. pamongpraja 

9. Penyajian teks dalam bentuk singkat disebut …. 

a. Esai   b. ringkasan  c. kesimpulan   d. peta pikiran 

Bacalah paragraf di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 – 10! 

Sama halnya dengan manusia yang tidak dapat hidup sendiri, sebuah bangsa pun tidak dapat hidup 

sendiri tanpa adanya bantuan dari bangsa lain. Kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menjual barang dan jasa ke 

luar negeri, sementara impor berarti sebaliknya, yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. 

Kebutuhan dalam negeri sebuah bangsa pastinya banyak dan beragam dan oleh karenanya dibutuhkan 

kegiatan ekspor dan impor. Komoditi ekspor Indonesia terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu ekspor 

barang migas (minyak dan gas), nonmigas (barang-barang hasil kerajinan, pertambangan, peternakan, dan 

sebagainya), dan jasa (pengiriman tenaga kerja ke luar negeri). Dengan kegiatan ekspor, bangsa Indonesia 

dapat menghasilkan devisa atau pendapatan bagi negara yang tentunya menguntungkan bagi kita 

10. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah …. 

a. Kegiatan ekspor menguntungkan Indonesia c. jenis-jenis komoditas ekspor 

b. Manusia tidak dapat hidup sendiri  d. ekspor adalah menjual barang ke luar negeri 

11. Informasi yang tidak terdapat pada bacaan di atas adalah …. 

a. Sebuah bangsa tidak dapat hidup sendiri  c. kebutuhan dalam negeri suatu bangsa beragam 

b. Ekspor menghasilkan devisa   d. ekspor merugikan tenaga kerja Indonesia 

12. Informasi apa saja yang biasanya terdapat dalam iklan? 

 

 

13. 11
3
 = …. 

a. 11 + 11 +11  b. 11 x 11  c. 11 x 11 x 11  d. 11 x 11 x 11 x 11 



 

 

14. 5
3
 = …. 

a. 25    b. 45   c. 75   d. 125 

15. 5
3
 + 3 

3
 = …. 

a. 24    b. 135   c. 152   d. 169 

16. 9
3
 x 3

3 
= …. 

a. 11
3
    b. 18

3
   c. 27

3   
d. 32

3
 

17. 3    = …. 

a. 16    b. 12   c. 8   d. 4 

18. Sebuah kaleng berbentuk kubus berisi penuh susu cair sebanyak 216 cc. Tentukan panjang sisi dari kaleng 

kubus tersebut!  

 

 

19. Tempe terbuat dari … kedelai. 

a. Batang   b. akar   c. daun   d. biji 

20. Jenis bunga yang tidak dimanfaatkan untuk bahan makanan, yaitu bunga …. 

a. Turi   b. kol   c. mawar  d. pepaya 

21. Kunyit sebagai bahan pewarna alami menghasilkan warna …. 

a. Merah   b. oranye  c. kuning  d. hijau 

22. Getah pohon pinus dapat dimanfaatkan untu membuat …. 

a. Cat pernis    b. obat   c. Kertas  d. kain  

23. Berikut adalah tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya untuk obat …. 

a. Pepaya, kunyit, lengkuas    c. kayu manis, brotowali, jambu biji 

b. Pepaya, sirih, kumis kucing   d. jeruk nipis, pinang, jambu biji 

24. Sebutkan 4 contoh tumbuhan yang dimanfaatkan akarnya sebagai obat! 

 

 

25. Kerjasama ekonomi antarnegara dimanfaatkan Indonesia sebagai sarana …. 

a. Memanfaatkan ahli-ahli luar negeri   

b. Promosi untuk menarik investor asing 

c. Meminjam uang sebanyak-banyaknya dari negara lain 

d. Memperkenalkan beragam produk luar negeri 

26. Berikut yang bukan terkmasuk kondisi wilayah di perkotaan adalah …. 

a. Banyak gedung  b. banyak penduduk c. udara kotor  d. lapangan kerja tebatas 

27. Kegiatan masyarakat desa yang tidak ditemukan di kota yaitu …. 

a. Mengadakan pentas hiburan   c. melakukan ronda 

b. Mengadakan arisan    d. merayakan upacara adat 

28. Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai …. 

a. Petani   b. pedagang  c. nelayan  d. pegawai  

29. Hasil industri Indonesia yang diekspor ke luar negeri yaitu …. 

a. Timah   b. semen  c. kelapa sawit  d. tembakau 

30. Tuliskan 3 perbedaan kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan! 

 

 

31. Motif hias yang lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis, lingkaran adalah 

motif …. 

a. Abstrak   b. geometris  c. non geometris d. kontemporer 

32.      Motif pada gambar di samping merupakan motif hias …. 

a. Abstrak 

b. Geometris 

c. Non geometris 

d. Kontemporer  

33. Jenis-jenis kain yang tidak berasal dari Indonesia adalah …. 



 

 

a. Batik   b. woll    c. tenun   d. songket 

34. Keseimbangan pada karya seni rupa yang memiliki bagian dua sisi di antara garis tengah yang sama 

disebut …. 

a. Geometris   b. non geometris  c. asimetris  d. simetris 

35. Kain ulos berasal dari daerah …. 

a. Malang   b. Makassar  c. Medan  d. Manado 

36. Hiaslah gambar di bawah ini dengan menggunakan motif hias! 

 


