
P E M E R I N T A H   K O T A   B E K A S I 

DINAS PENDIDIKAN  
 

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015 
TEMA 6 : Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

SUB TEMA I: Tubuh Manusia 
 

Nama Peserta :  ............................................... Hari :  ………………………………………… 
Nomor Peserta :  ……… Tanggal :  ………………………………………… 
Waktu :  90 menit Kelas : ………………………………………… 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

1. Berikut bentuk tulang berdasarkan bentuknya kecuali …. 

a. Tulang pipa  c. tulang pendek 

b. Tulang pipih  d. Tulang dada 
2. Salah satu contoh tulang pipa adalah, kecuali…. 

a. Tilang paha   c. tulang belikat 

b. Tulang betis  d. tulang kering 
3. Zat yang terdapat pada tulang rangka adalah …. 

a. Mineral   c. karbohidrat 
b. Kapur   d. seng 

4. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama tulang adalah.. 

a. Memberikan bentuk pada tulang   c. Tempat menempelnya otot-otot 

b. Melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak  d. Menjaga tubuh agar tetap tegak 
5. Tulang rusuk membentuk semacam sangkar yang disebut …. 

a. rongga dada    c. rongga rusuk 
b. rongga badan   d. rongga depan 

6. Tulang yang bersambungan dengan tulang dada dan tulang punggung adalah .... 
7. Salah satu fungsi rangka kepala adalah untuk melindungi…. 
8. Sebutkan 4 contoh bentuk tulang pada rangka manusia…. 

 
 

 

Si Rakus yang Malang 

Di sebuah hutan, tinggallah seekor harimau. Dia sangat rakus. Kambing, rusa dan kijang menjadi 
santapannya setiap hari. Karena buasnya, dia disebut si Rakus oleh penghuni hutan. Suatu hari si rakus 
berkeliling hutan mencari mangsa karena sudah dua hari tidak makan. Tiba-tiba terdengar bunyi kepak burung. 
Rakus segera mencari burung itu. Ia melihat burung gelatik hinggap di dahan pohon. 

Tiba-tiba si Rakus melompat ke dahan pohon hendak menerkam gelatik. Si Rakus tidak berhasil karena 
gelatik dengan cepat terbang ke angkasa. Badan si rakus terbentur pohon dan jatuh ke tanah. Si Rakus 
mengerang kesakitan. Ternyata kaki dan kepala si Rakus berdarah. Tidak ada penduduk hutan yang mau 
menolong si Rakus karena ia sering berbuat jahat pada binatang yang lemah. 

9. Mengapa si harimau dijuluki si Rakus? Jawaban dari pertanyaan di atas adalah .... 

a. Karena si harimau makannya banyak.  \ 

b. Karena si harimau sangat buas. 

c. Karena si harimau makan kambing, rusa, dan kijang. 

d. Karena si harimau makan burung gelatik. 
10. Amanat dari cerita di atas adalah .... 

a. Hidup harus tolong menolong. c. Jangan makan yang bukan miliknya. 

b. Hati-hati dalam bertindak. d. Kita akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan kita. 
11. Pokok pikiran yang mendasari suatu cerita disebut .... 

a. latar   b. tokoh 

b. alur    d. tema 



 

12. Ibnu anak yang berdisiplin. Ia selalu tepat dalam melaksanakan tugas. Ia selalu menepati janji. Tidak pernah 

terlambat melaksanakan solat. Dalam bermainpun ia tidak pernah curang. 

Kalimat utama paragraph di atas adalah . . . . 

a. Ibnu tepat janji                                        c.  Ibnu anak yang disiplin 

b. Ibnu tidak pernah                   d.  tidak pernah terlambat solat 

13. Hobiku mengumpulkan resep makanan. Setiap kali kakak membeli majalah, aku minta pada kakak lembar 

resep makanannya. Resep-resep itu kugunting dan kukumpulkan menjadi satu. Kadang-kadang aku pun 

mencoba resep itu.  

Kalimat utama paragraf itu ialah ....  

a. Setiap kali kakak membeli majalah, aku minta pada kakak lembar resep makanannya. 

b. Resep-resep itu kugunting dan kukumpulkan menjadi satu.  

c. Kadang-kadang aku pun mencoba resep itu. 

d.  Hobiku mengumpulkan resep makanan.  

14. Langkah-langkah dalam mebuat kesimpulan adalah… 

15. Yang harus dipersiapkan dalam melakukan wawancara adalah … 

16. Buatlah sebuah contoh hasil wawancara seorang reporter kepada pengguna kereta api ! 

 

 

17. Dampak berkembangnya dunia teknomogi informasi adalah… 

a. Munculnya warnet    c. pencurian toko 

b. Munul bengkel baru   d. bertambahnya rumah makan 

18. Banyaknya toko online adalah perubahan kehidupan bidang… 

a. Otomotif   c. teknologi informasi 

b. Kuliner    d. perminyakan 

19. Alasan penting manusia melakukan perilaku kegiatan ekonomi adalah untuk… 

a. Mencukupi biaya pendidikan 

b. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

c. Sebagai gaya hidup 

d. Untuk menimbun banyak materi 

20. Salah satu bentuk perilaku budaya umum yang kini banyak di Indonesia adalah… 

a. Sholat lima waktu   c. melakukan selamatan 100 hari orang meninggal 

b. Menempuh pendidikan  d. berkunjung ke makam 

21. Membeli dan mengkoleksi batu akik adalah bentuk perilaku manusia khususnya memenuhi … 

a. Gaya hidup   c. kesehatan jasmani 

b. Perdagangan   d. persaingan antar personal 

22. Membeli barang mewah termasuk kebutuhan … 

23. Agar tidak bosan dengan rutinitas keseharian kadang manusia melakukan … 

24. Sebutkan 3 manfaat perkembangan TIK? 

 

 

25. Diketahui Toko Foto Copyan Mengunakan 4 Rim Kertas/ hari, maka berapa lembar kertaskah yang digunakan 

dalam 5 hari ? 

a. 10.000 lembar  b. 20.000 lembar c. 30.000 lembar  d. 40.000 lembar 

26. 4 Lusin + 2 Lusin + 2 Kodi = …. buah 

a. 100  b. 92  c. 45  d. 90 

27. Nenek Ema memiliki 14 lusin gelas, 1 gross piring, 24 gelas  dan ada 12 piring pecah. maka berapa lusin 

jumlah piring dan gelas nenek ? 

a. 150  b. 250  c. 130  d. 230 

28. Paman membeli 2 lusin piring dengan harga Rp72.000,00. Ia menjual kembali dengan harga Rp3.500,00 tiap 

piring. Berapakah selisih harga jual dan harga belinya? 

a. Rp 32.000,00  b. Rp 42.000,00  c. Rp 22.000,00  d. Rp 12.000,00 



 

 

29. Kakak membeli 1 rim kertas. Kertas tersebut diberikan kepada Adi 120 lembar dan digunakan untuk tugas 
350 lembar. Berapa sisa kertas kakak? 

a. 32 lembar  b. 30 lembar  c. 29 lembar  d. 28 lembar 

30. 2 gros + 10 kodi – 12 lusin = ... buah. 
31. 288 buah = ……  gros 
32. Pedagang membeli 4 Kodi Kain Batik 3 Kodi  Kain Sarung dan 50 Lembar kain. Berapa lembar jumlah kain 

yang dibeli pedagang ? 
 

 

33. Manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain adalah pengertian dari   … 

a. Mahluk hidup    c. mahluk primer 

b. Mahluk sosial    d. mahluk individu 

34. Yang bukan tujuan manusia bersosialisasi adalah…. 
a. Untuk mencari keuntungan ekonomi 
b. Mempertahankan diri dari gangguan orang lain 
c. Membuat kegiatan kejahatan 
d. Bisa saling bekerja sama dengan orang lain   

35. Syarat – syarat terjadinya pola kerja sama adalah sebagai berikut, kecuali..... 
a. Mempunyai kepentingan yang sama c. Berbeda pandangan 
b. Satu komunitas    d. punya visi yang sama 

36. Hubungan masyarakat kota dan desa lebih banyak dalam bidang … 
a. Pertanian    c. Pajak  
b. Pertambangan   d. wiraswasta 

37. Jika hak-hak bersama dilanggar maka perlu dibuatkan sebuah ...... 
a. polisi  b. jaksa  c. peraturan d. hakim 

38. Kebutuhan yang paling sering dibeli oleh masyarakat desa dikota adalah … 
39. Jika tidak ada hubungan yang baik antara masyarakat Desa dan kota maka akan terjadi … 
40. Sebutkan 3 perbedaan masyarakat desa dan kota ! 

 
 

*Tentang Ane 

Fajar Suharmanto , lahir di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Kini tinggal di Jatikramat 2 Kota bekasi. 

Pernah sekolah di SDN Jatikramat 1,  SMP di 272 lubang buaya, SMA N di 67 halim, kuliah S1 di FKIP UNS 

jurusan Pendidikan Teknik Pembangunan dan kini melanjutkan studi S2 di STIMIK Eresha School of IT dan 

S2 di Univ Negeri Jakarta program Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Sekarang mengabdikan ilmunya 

sebagai guru di SDN JM 8 Bekasi. Buku yang telah ditulis antara lain :  Internet untuk pemula, High Quality 

Joomla, Membangun Toko online untuk remaja, dll. 

Email : bang.fajar@yahoo.com  # Blog : http://bangfajars.wordpress.com 

Facebook :  http://www.facebook.com/bang.fajar 

Bisa dihubungi whatsapp di  0896 5148 1179   Pin BB : 7F8A20A0 
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