
 

 

Nama : _______________________________ 

UH TEMA 9 SUBTEMA 2 

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

1. Pelengkap kebutuhan pokok seperti pendidikan, sepeda motor, perabot rumah tangga, meja, kursi, dan alat 

tulis termasuk kebutuhan …. 

a. Kolektif   b. sekunder  c. jasmani  d. tersier 

2. Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal termasuk kebutuhan …. 

a. Individual  b. sekunder  c. primer  d. tersier 

3. Manusia cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi …. 

a. Kebutuhannya  b. kewajibannya c. tujuannya  d. tanggung jawabnya 

4. Berikut merupakan kewajiban kita terhadap alam adalah …. 

a. Mengeksploitasi secara berlebih  c. Melindungi lingkungan tanpa memanfaatkannya 

b. Membiarkannya begitu saja   d. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak 

5. Berikut yang tidak termasuk cara memenuhi kebutuhan pendidikan adalah …. 

a. Sekolah   b. kursus  c. membeli ijazah d. les privat 

Perhatikan bacaan di bawah ini untuk menjawab soal no 6-8! 

Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan 

berbagai bahan tambang. Bahan tambang tersebut digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Batubara adalah salah satunya. Selain batubara, berbagai jenis logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. 

Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang jenis logam mulia yang banyak dicari karena nilainya 

tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari dalam lapisan bumi antara lain nikel, timah, dan bauksit. 

6. Ide pokok dari penggalan paragraf di atas adalah …. 

a. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan 

b. Pemanfaatan lingkungan biotik (tumbuhan) oleh manusia 

c. Pemanfaatan lingkungan abiotik oleh manusia 

d. Pemanfaatan lingkungan biotik (hewan) oleh manusia 

7. Kalimat utama dari penggalan kalimat di atas adalah …. 

a. Selain batubara, berbagai jenis logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. 

b. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang jenis logam mulia yang banyak dicari karena 

nilainya yang tinggi. 

c. Bahan tambang lain yang diambil dari dalam lapisan bumi antara lain nikel, timah, dan bauksit. 

d. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan 

berbagai bahan tambang. 

8. Contoh pertanyaan yang sesuai untuk teks di atas adalah …. 

a. Kapan manusia memanfaatkan lingkungan? 

b. Mengapa manusia memanfaatkan lingkungan dengan melakukan penggalian tanah? 

c. Dimana manusia melakukan penggalian tanah? 

d. Apa saja yang dilakukan manusia untuk mendapatkan kekayaan? 

9. Salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan 

betina disebut …. 

a. Kultur jaringan     c. Konservasi      

b. Inseminasi buatan    d. suaka margasatwa 

10. Di bawah ini yang perlu dibuat laporan kunjungan adalah …. 

a. Berkunjung ke pabrik tahu   c. takziyah 

b. Kecelakaan lalu lintas    d. berkunjung ke rumah guru 

55 55 60 60 70 75 75 70 55 60 

65 70 60 65 60 60 70 65 60 75 

11. Nilai terendah dan tertinggi data, yaitu .... 

a. 55 dan 60   b. 55 dan 75  c. 60 dan 70  d. 55 dan 80 

Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal no 12-14! 

Nilai ulangan Banyak siswa 

70 8 



 

 

80 10 

90 5 

100 7 

12. Berikut tabel yang benar untuk menyatakan banyak siswa dalam bentuk turus adalah …. 

a.         c 

  

 

 

 

 

b.         d 

  

 

 

 

 

13. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah …. 

a. 6,37   b. 7,37   c. 8,37   d. 9,37 

14. Perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan disebut …. 

a. Peluang   b. diagram  c. akumulasi  d. frekuensi relatif 

15. Nilai ulangan siswa kelas V adalah 6, 6, 7, 7, 6, 5, 8, 7, 6, dan 6. Modus data tersebut adalah .... 

a. 5    b. 6   c. 7   d. 8 

16. Salah satu hewan langka yang berasal dari papua adalah …. 

a. Jalak   b. cendrawasih c. komodo  d. anoa 

17. Habitat asli dari bunga Raflesia Arnoldi berada di …. 

a. Taman Nasional Gunung Salak   c. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

b. Taman Nasional Ujung Kulon   d. Taman Nasional Bengkulu 

18. Yang termasuk pelestarian hewan atau tumbuhan In Situ adalah …. 

a. Cagar alam  b. Taman Safari c. Kebun Raya  d. Pusat penangkaran 

19. Yang tidak termasuk tujuan dari upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah …. 

a. Menjaga keseimbangan ekosistem  c. melestarikan keanekaragaman hayati 

b. Memenuhi kebutuhan masyarakat  d. mengurangi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan  

20. Hutan lindung merupakan kawasan yang didirikan pemerintah dan bertujuan untuk  …. 

a. Melindungi hewan langka   c. melindungi daerah resapan air 

b. Melindungi tumbuhan langka   d. Melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan 

21. Perubahan dari penggunaan surat dan telegram kini menjadi telepon rumah atau email merupakan perubahan 

yang terjadi dalam bidang …. 

a. Pendidikan  b. komunikasi  c. sosial  d. budaya 

22. Mata pencaharian utama masyarakat Badui adalah bertani. Salah satu cara bertani yang mereka lakukan 

adalah dengan melubangi tanah menggunakan sepotong bambu yang telah diruncingkan yang dikenal dengan 

sebutan …. 

a. Tugal   b. huma  c. sosoro  d. palupuh 

23. Rumah masyarakat badui disebut …. 

a. Honai   b. joglo  c. imah   d. gadang 

24. Desa unik yang berada di Bali dan terkenal karena struktur bangunan yang teratur dan rapi serta 

kebersihannya adalah Desa …. 

a. Tenganan  b. Trunyan  c. Sade   d. Paanglipuran  

25. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu bali dengan meletakkan jenazah orang meninggal di atas tanah 

di dalam gua bahkan di atas pohon disebut …. 

a. Ngaben   b. Mepasah  c. Galungan  d. Nyepi 

26. Lagu “Desaku’ menggambarkan …. 

a. Pemandangan alam dari atas bukit  c. perjalanan naik ke puncak gunung 

b. Adanya sebuah desa yang permai  d. kegembiraan menanam jagung 
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27. Lagu yang berisi tentang sikap nasionalisme dan patriotisme yang harus diketahui dan dihayati oleh setiap 

warga negara disebut …. 

a. Lagu hiburan  b. lagu daerah  c. lagu nasional d. lagu wajib 

28. Bahan utama dalam pembuatan gerabah adalah …. 

a. Lem   b. koran bekas  c. tanah liat  d. gypsum 

29. Bahan kerajinan lunak merupakan bahan-bahan yang mudah …. 

a. Dipatahkan  b. dibentuk  c. disobek  d. dibakar 

30. Gabus merupakan contoh bahan kerajinan yang bersifat …. 

a. Lunak   b. keras  c. semikeras  d. tahan lama 

 

31. Sebutkan tiga cara manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan! 

_______________________________________________________________________________________ 

32. Buatlah peta pikiran tentang usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

33. Hitunglah rata-rata biaya listrik yang harus dibayarkan oleh warga RT 01! 

No  Nama  Besar biaya dalam ribuan 

1 Edo  Rp. 150,-  

2 Siti  Rp. 250,- 

3 Beni  Rp. 200,- 

4 Dayu  Rp. 250,- 

5 Udin  Rp. 175,- 

6 Lani  Rp. 275,- 

7 Galih  Rp. 250,- 

8 Nina  Rp. 120,- 

9 Andi  Rp. 200,- 

10 Joni  Rp. 200,- 

34. Jelaskan perbedaan pelestarian hewan dan tumbuhan secara In situ dan  Ex Situ! 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

35. Sebutkan tiga cara menghindari kekerasan pada anak! 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

36. Sebutkan tiga kerajinan yang memanfaatkan kain perca sebagai bahan baku utamanya! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


