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Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 

1. Pengertian Lingkungan adalah … 

a. Ruang atau tempat yang ditempati oleh mahuk hidup dan benda tak hidup 

b. Tempat dimana segala yang tidak hidup tinggal 

c. Rumah hanya untuk mahluk hidup tinggal 

d. Tempat interaksi mahluk hidup  

2. Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga jenis , kecuali… 

a. Lingkungan alam  c. Lingkungan social budaya 

b. Lingkungan politik  d. ekonomi 

3. Contoh lingkungan alam yaitu…. 

a. Air, tanah dan udara  c. Siswa, guru dan walimurid 

b. Teknologi, komputer  d. Pak lurah dan warganya 

4. Berikut kegiatan manusia yang dapat mengubah lingkungan alam adalah kecuali… 

a. Memancing dengan bom c. membuat reboisasi 

b. Membakar hutan  d. polusi Asap kendaraan  

5. Pemanfaatan hutan bisa dilakukan dengan cara, kecuali… 

a. Membuat hutan lindung c. membuat hutan margasatwa 

b. Rebosiasi   d. pembalakan hutan liar 

6. Efek dari penambangan liar adalah, kecuali… 

a. Meninggalkan lubang-lubang raksasa   c. tanah menjadi tidak gembur 

b. Tanah semakin subur     d. lingkungan jadi rusak 

7. Salah satu contoh perubahan teknologi komunikasi adalah… 

a. kentongan  b. handphone  c. surat kaleng  d. prangko 

8. Mobil dan motor yang makin canggih adalah perubahan teknologi bidang… 

a. Pertanian   c. otomotif 

b. pertambangan   d. komunikasi 

9. Teknologi bedah laser bagi penderita kangker adalah perubahan teknologi … 

a. Komunikasi   c. otomotif 

b. perburuhan   d. kesehatan 

10. Dampak adanya pertambahan penduduk , kecuali … 

a. Kejahatan meningkat  b. masyarakat makin makmur 

b. Sampah bertambah  d. perumahan makin mahal 

11. Polusi udara dapat diatasi dengan cara, kecuali…. 

a. Membuat taman kota  c. mengurangi kendaraan 

b. Memperbanyak kendaraan d. meperketat uji KIR kendaraan 

 



12. Berikut nilai-nilai positif perilaku masyarakat yang masih ada di Indonesia adalah …… 

a. Gotong royong   c. tidak mau kerja bakti 

b. Malas siskamling  d. korupsi 

13. Mata pencaharian masyarakt yang tinggal digunung kebanyakan sebagai … 

a. Pemandu wisata  c. pemetik teh di kebun    

b. Pekerja kantor   d. nelayan 

14. Berikut perilaku masyarakat yang harus ditiru, kecuali… 

a. Merokok sejak SD    c. mencuri uang teman 

b. Membolos sekolah untuk bermain warnet d. menghormati orang tua dan guru 

15. Dampak terlalu sering bermain internet akan mengubah perilaku masyarakat antara lain, kecuali.... 

a. Mudah marah dan tersinggung c. Suka berbohong agar mendapatkan uang 

b. Rajin beribadah   d. Malas belajar  

Essay 

16. Sebutkan apa penyebab terjadinya : 

a. Gempa bumi 

b. Tsunami 

c. Angin Topan 

17. Sebutkan 3 contoh perilaku siswa yang tidak boleh dilakukan ! 

18. Sebutkan 3 alasan mengapa kita tidak boleh merusak alam! 

19. Sebutkan 3 bahaya apabila kita sudah merokok sejak dini ! 

20. Lihatlah 2  gambar dibawah ini dan berikan tanggapanmu atas gambar tersebut !  

Buatlah minimal 10 baris 
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