
 

 

Nama : ______________________________ 

UH TEMA 9 SUBTEMA 1 

1. Menciptakan lingkungan sehat yang bebas dari pencemaran dan berbagai macam penyakit merupakan … 

terhadap lingkungan. 

a. Kewajiban kita b. tugas kita  c. hak kita  d. tanggung jawab kita 

2. Hak manusia terhadap lingkungan adalah …. 

a. Menjaga kelestarian lingkungan  c. menanam hutan kembali 

b. Memperoleh air sehat dan bersih  d. membangun gedung ramah lingkungan 

3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga 

dengan baik merupakan bentuk … terhadap lingkungan. 

a. Tanggung jawab kita b. hak kita  c. tugas kita  d. kewajiban kita 

4. Sebelum menuntut hak , kita harus melaksanakan … terlebih dahulu. 

a. Kewajiban  b. kepentingan  c. keperluan  d. kebutuhan 

5. Saat di sekolah, Beni berpakaian rapi dan sopan. Hal itu sebaiknya dilakukan Beni karena …. 

a. Beni takut dimarahi kepala sekolah   

b. Beni ingin menunjukkan bahwa pakaian dan tasnya bagus 

c. Beni malu jika berpakaian lebih buruk dari teman yang lain 

d. Beni menghormati dan menaati peraturan sekolah 

6. Penyebab utama berkurangnya populasi elang jawa karena kerusakan habitat tempat hidupnya, baik karena 

bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. 

Kata “habitat” mempunyai arti …. 

a. Tempat kelompok masyarakat  c. tempat perkumpulan 

b. Tempat kehidupan tumbuhan   d. tempat hidup alami 

7. Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan flora 

atau fauna disebut …. 

a. Pelestarian  b. konservasi  c. budi daya  d. koleksi 

8. Berikut yang tidak termasuk cara pengumpulan data adalah …. 

a. Wawancara  b. kuisioner  c. menelaah  d. menggunakan data lama 

9. Kegiatan tanya jawab untuk mencari informasi dari narasumber disebut …. 

a. Diskusi  b. dialog  c. wawancara  d. debat  

10. Ia mempunyai segalanya … selalu merasa kekurangan. 

Kata penghubung yang tepat untuk kalimat tersebut adalah …. 

a. Dan    b. bahkan  c. tetapi  d. serta 

11. Nilai UH Tema 1-5 Beni berturut-turut yaitu 75, 80, 70, 80, 85. 

Berdasarkan sifatnya data tersebut termasuk jenis data …. 

a. Kuantitatif  b. kualitatif  c. nilai   d. hasil UH 

12. Penyataan yang benar tentang data 16, 16, 27, 17, 19, 28, 27, 16, yaitu …. 

a. Median = 18  b. modus = 27  c. nilai tertinggi = 27 d. nilai terendah = 17 

Perhatikan data berikut untuk menjawab soal no 13-15 

Berikut data penjualan buku di Toko Buku Gramedia selama 11 bulan. 

260, 300, 340, 280, 320, 280, 340, 300, 320, 300, 340. 

13. Median data tersebut adalah …. 

a. 260   b. 280   c. 300   d. 340 

14. Modus data tersebut adalah …. 

a. 340   b. 320   c. 280   d. 260 

15. Mean data tersebut adalah …. 

a. 300   b. 307,27  c. 317, 7  d. 338 

16.  

17. Sebutkan lima suku yang ada di Indonesia beserta asal daerahnya! 

18. Buatlah lima daftar pertanyaan wawancara kepada seorang pandu lingkungan tentang kegiatan dan perannya 

dalam menjaga lingkungan! 

19. Tentukan berapa persentase dan besar sudut dari data di bawah ini! 



 

 

Data hewan ternak milik Pak Jaya 

 

No Hewan ternak Jumlah Persentase (%) Besar sudut (
o
) 

1 Kerbau 9   

2 Sapi 12   

3 Kambing 3   

4 Kuda 6   

Jumlah     

 

20.  


