LATIHAN SOAL PAS TEMA 1
I. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR DI BAWAH INI !
1. Warisan budaya Indonesia yang sangat beragam perlu kita ....
A. asingkan
B. lestarikan
C. berikan
D. hilangkan
2. Sikap yang mencerminkan saling menghargai keragaman budaya adalah …
A. berteman dengan sesama agamanya saja
B. selalu menggunakan bahasa daerah dimana saja
C. mengikuti kegiatan di kampung yang sebudaya
D. bergaul dan bermain dengan siapa saja tanpa memandang suku
3. Tarian pada gambar A dan B di bawah ini berasal dari suku ….

4.

5.

6.

7.

8.

A. Betawi dan Sunda
B. Betawi dan Bali
C. Bali dan Betawi
D. Minang dan Dayak
Suku Minang terkenal dengan masakannya yang khas. Nama masakan tersebut adalah ….
A. gudeg
B. sate
C. rawon
D. rendang
Salah satu tarian terkenal yang berasal dari Gowa Sulawesi Selatan adalah ….
A. tari piring
B. tari jaipong
C. tari saman
D. tari kipas
Rakyat Indonesia merupakan satu kesatuan yang kuat. Kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia,
karena memiliki banyak keragaman budaya. Kita juga harus bangga karena kita tidak dipandang remeh
oleh bansa lainnya.
Dari teks bacaan di atas bangsa Indonesia harus … agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat.
A. peduli
B. bersatu
C. terpecah-belah
D. sombong dengan daerah asalnya
Kelompok Rani sedang melaksanakan piket di kelas. Mereka tampak gembira karena mereka senang
untuk melestarikan lingkungan yang sehat dan bersih.
Sikap yang menunjukkan kerja sama pada teks bacaan di atas yaitu ….
A. membersihkan halaman
B. piket kelas
C. mencontek saat ulangan
D. lomba madding antar kelas
Luna memiliki seorang sahabat pada masa kecil dulu yang sekarang tinggal diluar kota. Mereka
hampir tidak pernah bertemu karena jarak yang jauh. Namun mereka tetap saling berhubungan melalui
surat yang mereka kirim di kantor pos terdekat.
Pada gagasan pendukung di atas, mereka bisa berkomunikasi melalui ....
A. gadget
B. komputer

C. surat
D. wesel
9. Kata baku dapat bersumber dari ….
A. unsur kedaerahan
B. Kamus Besar Bahasa Indonesia
C. penggunaan kata asing secara langsung
D. percakapan sehari-hari
10. Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai
Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu
selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu
tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat
menyedihkan.
Gagasan pokok pada paragraf di atas yaitu ….
A. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah
B. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat
C. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta
D. Sungai ciliwung terletak di Jakarta
11. Cermati teks di bawah ini!
Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai
Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu
selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu
tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat
menyedihkan.
Kalimat yang dalam satu paragraf berfungsi memperjelas kalimat utama adalah ….
A. gagasan
B. gagasan pokok
C. gagasan pendukung
D. gagasan penutup
12. Perhatikan artikel di bawah ini!
Tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim telah meninjau situs temuan warga di
Dusun Pakis Kulon, Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Selain struktur bangunan dari bata
merah kuno, tim juga menemukan banyak fragmen dari tanah liat dan keramik.
Arkeolog BPCB Jatim Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan, di antara tumpukan fragmen yang
ditemukan, terdapat pecahan genteng kuno. Menurut dia, temuan ini menjadi petunjuk situs
permukiman yang ditemukan warga sudah menggunakan atap dari genteng.
Pecahan gerabah dari tanah liat juga ditemukan di situs yang terletak di kebun milik Mulyanto (62)
tersebut. Menurut Wicaksono, fragmen yang ditemukan bekas tempayan atau tandon air berbahan
tanah liat. Temuan ini semakin menguatkan perkiraan situs tersebut bekas permukiman zaman
Majapahit.
(Sumber : https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4598306/situs-permukiman-majapahit)
Di bawah ini yang tidak termasuk peninggalan pada zaman di atas adalah ….
A. lukisan
B. Fragmen
C. genteng kuno
D. tempoyan
13.

Sumber sejarah dalam bentuk tulisan yang terpampang di Masjid Demak yaitu ….
A. benteng
B. prasasti
C. dokumen
D. candi

14. Ghomi, Jundi dan Indra mendapat tugas kelompok membuat mozaik dengan tema Masjid Demak dari
gurunya. Untuk membagi tugas dengan adil,sebaiknya mereka melakukan .…
A. Sidang
B. kerjabakti
C. musyawarah
D. kerjasama
15.

Gambar di atas merupakan peninggalan pada zaman kerajaan .…
A. Kutai
B. Demak
C. Kertanegara
D. Majapahit
16. Rasa Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia tercermin dalam … budaya bangsa.
A. pertikaian
B. pelecehan
C. permusuhan
D. keragaman
17.
Nama tarian daerah yang berasal dari provinsi Jawa Timur seperti gambar di
samping adalah tari ….
A. gandrung
B. jaipong
C. kecak
D. kipas

18. Salah satu tari daerah yang terkenal dari Aceh yaitu ….
A. piring
B. saman
C. kecak
D. reog
19. Dengan memperagakan salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia berarti kita sudah memiliki rasa
persatuan dan ….
A. kepemimpinan
B. keragaman
C. keadilan
D. kesatuan
20. Anita bersama kelompoknya sedang memperagakan tarian daerah dimana mereka menari dengan
menggunakan piring. Tari yang diperagakan oleh Anita dan kelompoknya berasal dari provinsi ….
A. Kalimantan Timur
B. Sulawesi Selatan
C. Sumatera Barat
D. Jawa Tengah
II. ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN BENAR!
31. Terhadap teman yang berasal dari daerah lain kita harus bersikap saling ….
32. Suku Minang mempunyai rumah adat yang khas yang disebut .…
33. Semboyan yang dapat mempersatukan keragaman bangsa Indonesia adalah ….

34. Indonesia memiliki banyak keragaman budaya. Kita banyak melihat bermacam-macam pakaian adat
dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Karena keragaman budaya kita dan banyaknya pulau yang
ada di negara Indonesia, banyak yang menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan.
Kata yang bergaris bawah dan bercetak tebal di atas merupakan gagasan ....
35. Sebelum melakukan wawancara kita harus membuat ….
36. Saat melaksanakan kerja bakti akan terbangun rasa … dan kesatuan.
37. Kerjasama tercermin dalam Pancasila sila ke 3 yang berbunyi ….
38. Ayu merasa bangga saat melihat wisatawan asing kagum dengan tari Kecak yang diperagakannya
karena ….
39.

Tari Jaipong dilakukan dengan gerakan yang energik, unik dan sederhana dengan tempo ….
40. Keunikan tarian daerah dapat kita rasakan dari seni musiknya dan … tariannya.
III. JAWABLAH URAIAN DI BAWAH INI !
41. Sebutkan 3 tarian daerah beserta asalnya!
42. Buatlah 1 paragraf dengan bahasamu sendiri dengan menggunakan kalimat di bawah ini!
a. Kita harus saling menjaga toleransi antar umat beragama.
b. Bersyukur kepada Allah SWT.
43. Sebutkan 3 langkah-langkah saat melakukan wawancara!
44. Sebutkan 3 manfaat kerjasama!
45. Bagaimana cara kalian agar tari berkelompok kalian di kelas mendapat nilai yang bagus?

