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Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 

1. Orang yang melakukan pola hidup sederhana, akan memiliki sifat.... 

a. jiwa sosial    c. sombong 

b. mementingkan diri sendiri  d. pelit 

2. Berikut yang merupakan manfaat pola hidup sederhana bagi masyarakat adalah.... 

a. mampu menyesuaikan pendapat dengan kemampuan kita 

b. terhindarnya hidup boros 

c. pembangunan negara akan lebih maju 

d. dapat menghilangkan kesenjangan soaial antara si kaya dan si miskin 

3. Contoh pola hidup sederhana di lingkungan keluarga adalah.... 

a. tidak berlebih-lebihan dalam merayakan ulang tahun 

b. memakai pakaian seragam sesuai peraturan        

c. tidak memakai perhiasan berlebihan                        

d. memakai produk dalam negeri 

4. Pengertian Potpurri adalah … 

a. wadah yang biasanya berisikan daun bunga kering untuk mengharumkan ruangan 

b. Pot bunga wadah rempah-rempah 

c. Pewangi buatan yang menggunakan caran kimia 

d. Tempat dimana tanaman dihias untuk acara perkawinan 

5. Manfaat Potpourri di lingkungan budaya adalah 

a. Sebagai penghias jalan-jalan ibu kota 

b. Sebagai cindertama kegiatan festival 

c. Pewangi ruangan  

d. menjadi kerajinan tangan oleh seniman - seniman Indonesia 

6. Sedangkan manfaat Potpourri untuk bidang ekonomi adalah: 

a. Menghemat biaya pengharum ruangan 

b. Dapat memikat para turis mancanegara 

c. Mudah dibuat 

d. Dapat memenuhi kebutuhan para pengrajin 

7. Salah satu cirri hidup sehat antara lain adalah ….. 

a. Sering begadang 

b. Olahraga rutin 

c. Olahraga tidak teratur 

d. Makan yang banyak 

8. Bila rumah tidak mempunyai ventilasi yang baik, maka akan berakibat sebagai berikut, kecuali ... 

a. Udara menjadi lembab   c. Udara menjadi kering 

b. Udara cukup mengandung oksigen  d. Jamur dapat tumbuh dengan baik 

9. Pernyataan berikut yang termasuk jenis pencemaran air adalah ... 

a. Mengambil air sungai untuk menyiram tumbuhan 

b. Mencuci pakaian di sungai 

c. Memancing di sungai dengan menggunakan kail yang kotor 

d. Memasukkan kaki ke dalam air sungai 

10. Agar tidak mencemari lingkungan, maka sampah sebaiknya dibuang di ... 



a. Sembarang tempat    c. Laut 

b. Sungai     d. Tempat pembuangan yang telah disediakan 

11. Salah satu contoh lingkungan yang sehat adalah ... 

a. Halaman rumah yang gersang 

b. Halaman rumah yang becek 

c. Halaman rumah yang ditanami tumbuhan 

d. Halaman rumah dengan sampah bertebaran di mana- mana 

12. Lingkungan yang disenangi dan disukai manusia adalah lingkungan... 

a. Lingkungan kumuh    c. Lingkungan kotor 

b. Lingkungan bersih dan sehat  d. Lingkungan rawan 

13. Apa ciri-ciri lingkungan sehat... 

a. Udara bersih dan segar   c. Sampah berserakan 

b. Air yang kotor    d. lalat dimana-mana 

14. Salah satu dari menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat adalah... 

a. Jarang kerja bakti 

b. Membuang sampah sembarangan 

c. Tidak membersihkan rumah 

d. Pembuatan tempat sampah organik dan non organic 

15. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat sampah ? 

a. Membuangnya ke tempat sampah  c. Membiarkannya 

b. Cukup melihat saja    d. menyebarkan ke jalan-jalan 

16. Udara bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih merupakan ciri-ciri dari 

lingkungan... 

a. Lingkungan kotor    c. Lingkungan kumuh 

b. Lingkungan bersih dan sehat  d. Lingkungan rawan 

17. Jika kamu seorang pecinta lingkungan sehat bagaimanakah jika ada seorang "tim pembersi jalan " 

yang sedang menyapu trotoar dan kamu sedang berada disana. apa yang kamu lakukan … 

a. menawarkan bantuan    c. bersikap cuek 

b. mengejeknya    d. sengaja membuang sampah di tempat itu 

18. Jika kamu adalah seorang karang taruna di desamu , apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan di desamu ? 

a. Meminta  anggota lain agar bermalas-malasan menjaga kebersihan lingkungan 

b. diam saja 

c. membiarkanya 

d. mengajak anggota lain untuk terus dan tetap menjaga lingkungan   

19. Apakah yang dimaksud dengan pecinta lingkungan… 

a. senantiasa membuang sampah sembarangan 

b. suka dengan keindahan saja tapi tidak suka merawat lingkungan 

c. selalu menjaga dan merawat lingkungan , mengajak orang untuk senantiasa melestarikan 

lingkungan agar lingkungan tamapak bersih, indah dan sehat 

d. membiarkan lingkungan kotor. 

20. Apabila kesehatan lingkungan terjaga, maka kecuali ... 

a. Makhluk hidup yang berada di dalamnya akan sakit 

b. Makhluk hidup yang berada di dalamnya akan sehat 

c. Makhluk hidup yang berada di dalamnya akan berkembang 

d. Bertambah populasi mahluk hidup 

 

Isian singkat 

21. Pembuatan Potpourri dapat di buat dari sampah organik yaitu.…. 

22. Manfaat kerja bakti bagi lingkungan adalah… 



23. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab… 

24. Saus sambel yang menggunakan pewarna tekstil berbahaya bagi… 

25. Puskesmas sering mengadakan imunisasi yang bertujuan untuk… 

26. Pengertian recycle adalah … 

27. Contoh bahan yang bisa diadur ulang adalah ...  

28. Penghijauan hutan yang rusak disebut.... 

29. AKibat masyarakat yang mmebuang sampah di sungai berakibat pada.... 

30. Pembakaran hutan untuk lahan pertanian dapat menyebabkan ....   bagi kesehatan  

Essay 

31. Sebutkan alasan mengapa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat! 

32. Sebutkan upaya kita membersihkan lingkungan kota yang kotor? 

33. Sebutkan 4 kegiatan hidup sehat ? 

34. Sebutkan penyakit yang terjadi jika lingkungan kita rusak dan tercemar ? 

35. Sebutkan 3 manfaat kegiatan daur ulang bagi lingkungan sekitar kita !  
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