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 PEMERINTAH KOTA BEKASI 

SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMEKAR VIII 
Komp. Angkasa Puri Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 

Telp ( 021 ) 847 0527 
 

 
Mapel   : PPKn     
Tahun Ajaran  : 2014/ 2015 
Kelas/ Semester : 5 /1   
Tema 1   : Benda-benda di lingkungan Sekitar 
Muatan KD  : 3.6 ; 4.6  
 
Nama   : ________________________ 
Kelas   : V 
 
Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 

1. Kegaiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

disebut… 

a. Kegiatan Produksi   c. Kegiatan ekonomi 

b. Kegiatan distribusi   d. kegiatan konsumsi  

2. Tempat dimana dijual kebutuhan hidup sehari-hari untuk kebutuhan keluarga adalah, kecuali… 

a. Mall     c. Pasar tradisional 

b. supermarket    d. sekolah 

3. Sebelum ada uang sebagai alat pembayaran, seseorang membutuhkan barang dengan cara…. 

a. Gadai barang    c. titipan barang 

b. Tukar menukar barang   d. mencicil barang 

4. Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga, kecuali… 

a. premier    c. olahraga 

b. Sekunder    d. tersier 

5. Makan nasi, minum susu dan menggunakan pakaian termasuk kebutuhan hidup… 

a. premier    c. tersier 

b. Sekunder    d. tidak penting 

6. Agar pengiriman barang dari kota satu kekota lain berjalan lancara maka dilakukan sistem… 

a. Konsumsi    c. distribusi 

b. produksi    d. Akomodasi 

7. Contoh kebutuhan sekunder manusia adalah… 

a. Sepeda motor    c. tempat tinggal 

b. makan     d. pakaian 

8. Beribadah kepada Tuhan YME adalah kebutuhan… 

a. tersier  b. Jasmani  c. rohani  d. sekunder 

9. Olaharaga setiap hari adalah kebutuhan … 

a. tersier  b. Jasmani  c. rohani  d. sekunder 

10. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melakukan kegiatan … 

a. olahraga    c. liburan keBali 

b. mencari pekerjaan   d. beribadah ke masjid 

11. Banyaknya petugas polisi di sebuah wilayah rawan kejahatan adalah pemenuhan kebutuhan manusia 

akan aspek… 

a. sosial  b. pendidikan  c. ekonomi  d. keamanan 

12. Buah-buahan khas yang berasal dari Malang dan menjadi mata pencaharian premier petani  adalah…. 

a. Dukuh  b.apel   c. Durian  d. salak 

13. Berikut macam-macam kesenian daerah yang ada di Jakarta yaitu…. 

b. Kerak telor b.ondel-ondel  c. wayang kulit  d. reog 

14. Tari saman berasal dari …… 

a. Maluku b. Jawah tengah c. Aceh    d. Bekasi 

15. Alat musik daerah Sasando berasal dari… 
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a. NTT     c. Yogyakarta   

b. NTB     d. Riau 

16. Cara untuk melestarian kebudayaan salah satunya dengan cara.... 

a. Sering berkunjung ke museum  c. Masuk sanggar tari 

b. Masuk tim bola   d. Rajin beribadah 

17. Orang yang menjual barang kebutuhan disebut…. 

a. produsen b.distributor  c. konsumen  d. distribusi 

18. Ibu kita sering membeli barang di supermarket, maka ibu adalah seorang… 

a. produsen b. produksi  c. konsumen   d. konsumsi 

19. Agar proses pengiriman lancar menuju tempat yang dituju maka yang harus dilakukan adalah, kecuali… 

a. Memperbaiki jalan rusak   c. mengurangi tingkat kemacetan    

b. Mempercepat proses pengiriman  d. menaikan harga BBM bagi mobil pengirim 

20. Makanan khas asal Bekasi adalah .... 

a. Dodol     c. Sagu 

b. Getuk     d. Tempe mendoan 

Essay 

21. Apa arti istilah dibawah ini dan berikan contohnya  masing-masing (satu saja): 

a. Kebutuhan premier 

b. Kebutuhan Sekunder 

c. Kebutuhan Tersier 

22. Sebutkan 3 contoh perilaku untuk menjaga kesenian daerah ! 

23. Jelaskan pengertian bahwa manusia sebagai mahluk sosial! 

24. Sebutkan apa yang dimaksud dengan: 

a. Kebutuhan fisik/ jasmani 

b. Kebutuhan non fisik / rohani 

Berikan contohnya masing-masing  

25. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan : 

a. Produksi 

b. Distribusi 

c. Konsumsi 

 

Made by Bangfajar 

Follow my tweet @bang_fajar 
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berminat soal dalam versi  doc ? hub saya di 

0896 5148 1179 

http://bangfajars.wordpress.com/

