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TEMA 8 SUBTEMA 1
Bencana alam terjadi di daerah lain kita anggap sebagai bencana bersama. Pernyataan tersebut menunjukkan
….
a. Adanya perasaan memiliki negara sebagai satu kesatuan
b. Kita ingin disumbang negara lain
c. Kita menginginkan bencana terjadi merata
d. Tidak adanya persatuan dan kesatuan
Keutuhan negara harus selalu kita bina dengan cara ….
a. Berteman dengan teman seagama saja
c. berteman dengan teman seagama dan beda agama
b. Bermusuhan dengan teman berbeda agama d. bersaing dengan pemeluk agama berbeda
Berikut yang tidak termasuk kegiatan baik untuk menjaga persatuan dalam bingkai keberagaman di
masyarakat adalah ….
a. Kerja bakti warga
c. menolong fakir miskin
b. Memperindah rumah sendiri
d. membantu korban bencana alam
Dayu pandai membuat rangkaian bunga untuk upacara adat Bali. Lani ingin diajari Dayu cara membuat
rangkaian tersebut.
Dayu sebaiknya ....
a. Menolak Lani karena mereka berbeda suku
b. Merahasiakan cara membuat rangkaian tersebut
c. Mengajari Lani dengan senang hati walaupun mereka berbeda suku
d. Menasehati Lani agar tidak meniru rangkaian bunganya
Bahar bertetangga dengan Komar. Bahar dan Komar berbeda suku. Bahar suka menghina Komar. Sikap
Bahar ....
a. Baik
b. Benar
c. Terpuji
d. Tercela
“Rantai makanan yaitu kegiatan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai
makanan disebut tingkat trofi. Tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen.
Tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Hewan
konsumen primer menduduki tingkat trofi ketiga, terdiri atas hewan-hewan karnivora.”
Kalimat utama dari paragraf di atas berada di ….
a. Awal
b. tengah
c. akhir
d. tersebar
Perhatikan pantun berikut!
Jika mau membeli sukun
Pergi saja ke Kota Blitar
Kalau Anda rajin dan tekun
Pastilah menjadi anak yang pintar
Pantun di atas berisi tentang ….
a. Anjuran ke Kota Blitar
c. seandainya Anda pintar
b. Nasihat membeli sukun
d. nasihat supaya tekun
Laporan pengamatan harus ditulis dengan menggunakan kata ….
a. Bahasa daerah
b. tidak baku
c. baku
d. kiasan
Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri pantun adalah ....
a. Bersajak a-b-a-b
b. Memiliki rima
c. Semuanya isi
d. Satu bait empat baris
Kegiatan yang melibatkan pancaindera untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu objek disebut
….
a. Penilaian
b. Pengamatan
c. Presentasi
d. penelitian
Garis berikut yang merupakan jari-jari adalah ….
a. AE
c. AP
b. BF
d. AB
Diameter lingkaran disamping adalah ….
a. 7 cm
c. 21 cm
b. 14 cm
d. 28 cm
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Luas lingkaran disamping adalah ….
a. 44 cm2
b. 166 cm2
c. 616 cm2
d. 4312 cm2
Beni membuat cakram berbentuk lingkaran. Diameter cakram tersebut adalah 11 cm. Jari-jari cakram
tesebut ... cm.
a. 5,5
b. 11
c. 16,5
d. 22
Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah ... cm
a. 15,7
b. 31,4
c. 78,5
d. 314
Seekor kambing termasuk ….
a. Komunitas
b. ekosistem
c. populasi
d. individu
Contoh komponen biotik, yaitu ….
a. Batu
b. angin
c. matahari
d. serangga
Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem yaitu ….
a. Pengairan
b. penebangan liar
c. pembajakan tanah d. reboisasi
Ekosistem yang memiliki suhu sangat rendah pada musim dingin, biasanya merupakan hutan yang tersusun
atas satu jenis tumbuhan disebut ekosistem ....
a. Taiga
b. Tundra
c. Sabana
d. Hutan Hujan Tropis
Populasi tikus semakin meningkat ketika musim ….
a. Kemarau
b. Panas
c. Hujan
d. Dingin
Organisasi kemasyarakatan yang sengaja atau tidak sengaja dibentuk dan berhubungan dengan hukum adat
disebut ....
a. Adat isitiadat
b. Hukum adat
c. Lembaga adat
b. Lembaga budaya
Berikut yang tidak termasuk peran dari lembaga budaya adalah ….
a. Pengembangan budaya
c. melestarikan adat dan budaya yang ada
b. Sarana untuk persaingan budaya
d. sarana pendidikan budaya pada masyarakat
Lembaga budaya dan keberadaannya dilindungi oleh ….
a. Dunia
b. negara
c. sekolah
d. individu
Paguyuban seni wayang merupakan contoh lembaga ….
a. Adat
b. Budaya
c. Sosial
d. Ekonomi
Ngaben merupakan kegiatan adat masyarakat ….
a. Bali
b. Panjalu
c. Temgger
d. Banyuwangi
Contoh alat musik ritmis yaitu ….
a. Gitar
b. piano
c. triangle
d. sasando
Alat musik angklung dimainkan dengan cara ….
a. Dipetik
b. Digesek
c. Dipukul
d. Digoyang
Pada lagu “Kampuang Nan Jauh di Mato” penulis terkenang pada kawan-kawan lamanya ketika bermain
….
a. Gendang
b. Terompet
c. Suling
d. Piano
Lagu “Ampar-Ampar Pisang” berasal dari daerah ….
a. Kalimantan Selatan b. Sumatera Barat
c. Sulawesi tenggara d. Jawa Tengah
Lagu daerah berikut yang liriknya menggunakan bahasa Jawa adalah ....
a. Sigulempong
c. Si Patokaan
b. Ampar-Ampar Pisang
d. Suwe Ora Jamu
Jelaskan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia?
______________________________________________________________________________________
Buatlah satu bait pantun tentang keanekaragaman Indonesia!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Jika sebuah roda berbentuk lingkaran memiliki diameter 7 cm, dan berputar sebanyak 10 kali, tentukan
panjang lintasan yang dilalui roda tersebut!
______________________________________________________________________________________
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Berikan tiga contoh perubahan ekosistem darat akibat gunung meletus!
______________________________________________________________________________________
Mengapa kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan budaya seperti upacara Nyangku perlu
dilestarikan? (berikan dua alasan)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tuliskan lirik lagu “Kampuang Nan Jauah di Mato”!
______________________________________________________________________________________

