
 

 

Nama : _____________________________ 

UH TEMA 9 SUBTEMA 3 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Menanggulangi krisis air agar tidak berkelanjutan merupakan tanggung jawab …. 

a. Keluarga      c. semua warga masyarakat 

b. Pihak sekolah     d. pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

2. Perilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu …. 

a. Mau bermain dengan teman sekelas  c. membantu pekerjaan orang tua 

b. Menaati peraturan undang-undang  d. toleransi antar umat beragama 

3. Kewajiban siswa di lingkungan masyarakat, yaitu …. 

a. Mengerjakan PR    c. menjalankan ibadah 

b. Menjaga kerukunan    d. melaksanakan ronda malam 

4. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam …. 

a. Undang-undang  b. Peraturan Menteri c. Pancasila  d. Keputusan Presiden 

5. Contoh karakter bangsa Indonesia, yaitu … nilai kekeluargaan. 

a. Merusak   b. menodai  c. menghilangkan d. mengembangkan 

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6-7! 

Air sangat dibutuhkan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi masalah di beberapa tempat. Hal tersebut 

terjadi karena banyaknya pencemaran air dan penggunaan  air yang berlebihan. Untuk menjaga ketersediaan 

air bersih, kita harus menghemat penggunaan air tanah dan tidak membuang limbah ke sungai.  

6. Salah satu penyebab langkanya air bersih adalah …. 

a. Musim hujan  yang panjang   c. pencemaran 

b. Pemanasan global    d. pembangunan gedung dan lantai beton 

7. Cara menjaga ketersediaan air bersih berdasarkan teks di atas adalah …. 

a. Membuat lubang biopori   c. menanam pohon di dekat sumber air 

b. Membuat sumur tadah hujan   d. menghemat penggunaan air bersih 

8. Manusia berperan menjaga kelestarian ekosistem alam sekitarnya karena ekosistem alam akan berpengaruh 

terhadap kehidupan manusia itu sendiri. 

Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas adalah …. 

a. Bagaimana hubungan antara manusia dan ekosistem alam? 

b. Siapa yang merusak alam? 

c. Mengapa manusia merusak alam? 

d. Apa penyebab rusaknya lingkungan alam? 

9. Masyarakat Desa Tonang yang dahulu banyak merantau sekarang kembali ke desa. Mereka kembali untuk 

memajukan desa mereka dengan bersungguh-sungguh menjadi petani. 

Kata “merantau” mengandung arti …. 

a. Berwisata ke negeri orang yang jauh  c. Pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan 

b. Kawan senasib dalam perjuangan  d. Daerah yang didiami oleh para pendatang 

10. Iklan pada majalah berfungsi sebagai …. 

a. Sumber pendapatan penerbit majalah  c. pemanis tampilan halaman 

b. Syarat pelengkap sebuah majalah  d. keterangan penunjang sebuah artikel 

Perhatikan tabel jumlah air untuk mencuci pakaian di bawah dalam menjawab soal nomor 11-15! 

No Hari Jumlah air yang digunakan (liter) 

1 Senin 40 

2 Selasa 60 

3 Rabu 120 

4 Kamis 60 

5 Jumat 80 

6 Sabtu 60 

7 Minggu 140 

11. Rata-rata jumlah air yang digunakan untuk mencuci pakaian selama seminggu adalah …. 

a. 30 liter   b. 40 liter  c. 60 liter  d. 80 liter 

12. Median data tersebut adalah …. 



 

 

a. 120   b. 80   c. 60   d. 40 

13. Urutan data jumlah air yang digunakan untuk mencuci pakaian adalah …. 

a. 40, 60, 60, 80, 60, 120, 140   c. 40, 80, 60, 60, 60, 120, 140 

b. 40, 60, 80, 60, 80, 120, 140   d. 40, 60, 60, 60, 80, 120, 140 

14. Banyaknya air yang digunakan selama satu minggu adalah …. 

a. 240 liter   b. 360 liter  c. 480 liter  d. 560 liter 

15. Volume air yang paling sering digunakan untuk mencuci pakaian adalah …. 

a. 140 liter   b. 120 liter  c. 80 liter  d. 60 liter 

16. Hari air sedunia diperingati setiap tanggal …. 

a. 5 Maret   b. 11 Maret  c. 17 Maret  d. 22 Maret 

17. Lubang resapan dapat menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah sehingga bisa mengurangi …. 

a. Krisis air bersih     c. air hujan langsung mengalir ke sungai 

b. Kawasan industri    d. banyak pohon di hutan ditebangi 

18. Salah satu zat berbahaya dalam rokok yang dapat menimbulkan penyakit jantung adalah …. 

a. Nikotin   b. karbon monoksida c. metanol  d. tar 

19. Orang yang menghirup asap rokok dari orang yang sedang merokok disebut …. 

a. Perokok pasif  b. perokok aktif c. Racun rokok d. zat rokok 

20. Kegiatan daur ulang dapat … penggunaan energi. 

a. Menambah  b. mengurangi  c. mempercepat d. meningkatkan 

21. Contoh kearifan lokal yang dapat menjaga kelestarian lingkungan adalah …. 

a. Melakukan perayaan saat panen  c. membuat kebijakan tentang pemanfaatan hasil alam 

b. Melakukan sembahyang kepada leluhur d. membuka lahan secara bebas 

22. Berikut yang bukan bentuk interaksi positif manusia terhadap lingkungan adalah …. 

a. Mengolah lahan pertanian   c. menanam pohon di daerah resapan air 

b. Mengolah limbah industri   d. Menggunakan pestisida untuk membunuh hama 

23. Interaksi masyarakat desa umumnya bersifat …. 

a. Individu   b. kekeluargaan c. kerakyatan  d. heterogen 

24. KUD adalah singkatan dari …. 

a. Kantor Urusan Desa    c. Kementerian Untuk Desa 

b. Koperasi Unit Desa    d. Komite Urusan Desa 

25. Setiap anggota koperasi menerima hasil keuntungan koperasi disebut …. 

a. Laba   b. SHU  c. Bunga  d. Bagi hasil 

26. Kerajinan yang dapat dibuat dari kain perca adalah …. 

a. Kotak tisu  b. kendi  c. botol  d. keset 

27.      Kerajinan di samping memanfaatkan limbah … sebagai bahan baku. 

a. Kertas 

b. Kaca 

c. Kayu 

d. Kain  

 

 

28. Berikut yang termasuk alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan pigura adalah …. 

a. Gunting   b. kertas karton c. pita   d. lem 

29. Bahan pembuatan gerabah adalah …. 

a. Pasir   b. plastisin  c. tepung  d. tanah liat 

30. Berikut ini yang tidak termasuk lagu asli Jawa Timur adalah …. 

a. Cublak-Cublak suweng b. Rek Ayo Rek c. Kicir-Kicir  d. Jamuran 

 

31. Berikan tiga contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah! 

_______________________________________________________________________________________ 

32. Buatlah sebuah karangan diskripsi tentang kondisi lingkungan kelasmu! 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

33. Diketahui data angka sebagai berikut! 

5 5 6 4 6 7 5 6 7 7 8 8 5 5 5 6 6 7 8 4 

Tentukan mean data di atas! 

_______________________________________________________________________________________ 

34. Sebutkan tiga cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih! 

_______________________________________________________________________________________ 

35. Sebutkan tiga kewajiban anggota koperasi! 

_______________________________________________________________________________________ 

36. Jelaskan cara pembuatan kerajinan kotak tisu yang memanfaatkan bahan bekas! 

_______________________________________________________________________________________ 


