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UH TEMA 6 SUBTEMA 2
Segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup disebut ....
a. Kebutuhan
b. Keinginan
c. Kemauan
d. Kesenangan
Manusia memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut yang termasuk kebutuhan jasa
adalah ....
a. Pendidikan, obat, makanan
c. Kesehatan, keamanan, rumah
b. Hiburan, televisi, perlengkapan sekolah
d. Hiburan, kesehatan, pendidikan
Contoh kebutuhan mendasar adalah ....
a. Keamanan, emas, dan kasih sayang
c. Biaya sekolah, air bersih dan listrik
b. Mobil, air bersih dan listrik
d. Kesehatan, bahan makanan pokok, dan perhiasan
Dalam piramida kebutuhan posisi puncak berupa kebutuhan akan kemampuan seseorang dalam mengenal
dirinya sendiri sehingga lebih percaya diri disebut ....
a. Kebutuhan harga diri
c. Kebutuhan fisiologis
b. Kebutuhan aktualisasi diri
d. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan
Tujuan utama seseorang memenuhi kebutuhan, yaitu untuk ....
a. Mencapai kemakmuran
c. Melengkapi hidup
b. Mencapai kebahagiaan
d. Bertahan hidup
Pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya disebut ....
a. Kesimpulan
b. Ringkasan
c. Kalimat utama
d. Ide pokok
Kalimat 1
: Cecak merupakan hewan reptil.
Kalimat 2
: Cecak sama seperti kadal, yaitu memiliki tulang belakang.
Kesimpulan yang tepat untuk kedua kalimat di atasa, yaitu ....
a. Kadal merupakan hewan reptil
c. Cecak merupakan hewan reptil bertulang belakang
b. Cecak memiliki tulang belakang
d. Hewan reptil memiliki tulang belakang
Kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang disebut ....
a. Produksi
b. Konsumsi
c. Distribusi
d. Sosialisasi
Langkah-langkah membuat ringkasan yang benar adalah ....
a. Membaca naskah asli dengan tergesa-gesa
b. Mencatat gagasan utama pada paragraf tertentu
c. Merangkai gagasan utama menjadi sebuah kalimat yang padu
d. Membuat ringkasan tanpa melihat urutan cerita
Proses masuk dan keluarnya udara pernapasan yang disebabkan oleh naik turunnya tulang rusuk disebut ....
a. Pernapasan bebas
b. Pernapasan dada c. Pernapasan perut d. Pernapasan atas
Jika Wildan pergi ke rumah Claren, berangkat pada pukul 06.15 dan sampai pada pukul 08.48. Waktu yang
dibutuhkan Wildan adalah ... menit.
a. 48
b. 93
c. 143
d. 153
Rumus yang digunakan untuk mengetahui jarak yang telah ditempuh adalah ....
a.
b.
c.
d.

13. Selama 4 jam Pak Beni menyetir mobil dari Malang ke Lamongan. Jarak antara Malang dan Lamongan 120 km.
Kecepatan mobil yang dikendarai Pak Beny, yaitu ... km/jam.
a. 30
b. 40
c. 240
d. 480
14. Sebuah kereta api tiba di stasiun Kepanjen pukul 11.00 WIB. Kecepatan kereta api 100 km/jam dengan jarak
tempuh 120 km. Kereta api tersebut berangkat pukul ....
a. 09.30 WIB
b. 09.48 WIB
c. 09.52 WIB
d. 10.00 WIB
15. Jika diketahui kecepatan = 75 km/jam, waktu = 120 menit, maka jarak yang ditempuh adalah ....
a. 45 km
b. 75 km
c. 150 km
d. 900 km
16. Berdasarkan penggolongan makanannya, contoh hewan karnivora adalah ....
a. Singa, sapi, dan rusa
c. Harimau, buaya, dan ceetah
b. Serigala, kambing, dan anjing
d. Serigala, singa, dan kelinci
17. Pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim yang terjadi di lambung disebut pencernaan ....
a. Kimiawi
b. Mekanik
c. Alami
d. Biologis

18. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Terletak dekat permukaan tubuh
2) Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis
3) Denyut terasa dan seirama dengan jantung
4) Aliran darah menuju jantung
5) Terletak di bagian dalam tubuh
Pernyataan yang menunjukkan ciri dari pembuluh darah arteri adalah ....
a. 1-2-3
b. 2-3-4
c. 3-4-5
d. 2-3-5
19. Zat berbahaya pada rokok yang bisa memicu timbulnya sel kanker adalah adalah ....
a. Nikotin
b. Tar
c. Karbon monoksida d. karsinogen
20. Kelinci, sapi, dan simpanse merupakan contoh hewan menyusui yang mengandung dan melahirkan. Hewan
tersebut termasuk dalam jenis mamalia ....
a. Monotrema
b. Plasenta
c. Marsupialia
d. Berkantong
21. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut ....
a. Bekerja
b. Mencari nafkah
c. Kegiatan ekonomi d. Produksi
22. Kegiatan berupa pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi merupakan usaha ekonomi di bidang ....
a. Pertanian
b. Pertambangan
c. Perkebunan
d. perikanan
23. Pegawai yang menangani administrasi bagian asuransi kesehatan termasuk usaha ekonomi dalam bidang ....
a. Jasa
b. Kesehatan
c. Komunikasi
d. Pendidikan
24. Berikut merupakan contoh kegiatan konsumsi, yaitu ....
a. Menjahit baju lebaran
b. Makan di warung c. Membuat meja
d. Menjual baju lebaran
25. Seseorang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut ....
a. Produsen
b. Konsumen
c. Distributor
d. Pelanggan
26. Berikut ini adalah lagu yang berasal dari Jawa barat adalah ....
a. Yamko rambe yamko
b. Apuse
c. Manuk dadali
d. Lir-ilir
27. Sajian musik vokal oleh lima belas orang atau lebih dengan memadukan berbagai jenis suara menjadi satu
kesatuan yang utuh sehingga mengungkapkan makna lagu yang dinyanyikan disebut ....
a. Menyanyi bersama
b. Paduan suara
c. Orchestra
d. Musikalisasi
28. Pemimpin kelompok paduan suara disebut dengan ....
a. Danton
b. Komandan
c. Narator
d. Dirigen
29. Penyajian paduan suara tanpa iringan alat musik disebut ....
a. Acapella
b. Band
c. Orkes
d. Akustik
30. Lagu Sigulempong berasal dari ....
a. Maluku
b. Medan
c. Papua
d. Tapanuli
31. Mengapa cara pemenuhan kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, meskipun kebutuhan mendasarnya sama?
_________________________________________________________________________________________
32. Jelaskan nama dan fungsi dari setiap organ berikut ini!

33. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam selama 2 jam 20 menit. Berapa jarak tempuh
sepeda motor ayah? (Ubah menit menjadi jam terlebih dahulu)
_________________________________________________________________________________________
34. Jelaskan perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata serta berikan contoh masing-masing tiga!
_________________________________________________________________________________________
35. Berikan tiga contoh usaha ekonomi yang bergerak dalam bidang pariwisata!

_________________________________________________________________________________________
36. Jelaskan perbedaan suara 1 dan suara 2 pada paduan suara!
_________________________________________________________________________________________

