
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) 1 

SDN MEKARWANGI 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Nomor Absen : .......... 

Hari, Tanggal : Rabu, 20/09/2017 Nama Siswa : ...................................  

Alokasi Waktu : 90 Menit Kelas : VI (Enam) 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Kesadaran untuk hidup bersih, sehat dan indah harus dimulai dari... 

a. orang lain b. diri sendiri c. orangtua d. tetangga 

2. Berikut ini waktu yang tepat mencuci tangan menggunakan sabun, kecuali... 

a. setelah BAB b. sesudah tidur c. sebelum makan d. setelah makan 

3. Dengan hidup bersih akan menumbuhkan kecintaan pada... 

a. keindahan b. kegembiraan c. kesucian d. ketertiban 

4. Berikut ini adalah ruangan yang perlu menjadi syarat penting dalam rumah yang sehat, kecuali... 

a. garasi b. kamar tidur c. kamar mandi d. dapur 

5. Untuk menjaga kebersihan ruang kelas, kita perlu membuat... 

a. tampilan kelas b. penataan bangku c. alat-alat kebersihan d. jadwal piket 

6. Tempat sampah yang ada di dalam kelas seringkali tidak sehat karena... 

a. jumlahnya b. jenis sampahnya c. ukurannya d. baunya 

7. Tempat sampah yang tersedia di lingkungan sekolah seharusnya sudah disiapkan cara... 

a. penempatannya b. pembakarannya c. pemilahannya d. penimbunannya 

8. Penghargaan pemerintah terhadap kota yang mampu menjaga kebersihan lingkungannya 

disebut... 

a. kalpataru b. adiwiyata c. adipura d. adidaya 

9. Salah satu kegiatan siswa yang bertujuan untuk menjaga lingkungan sekolah dari sampah adalah... 

a. upacara bendera b. pentas seni c. senam pagi d. operasi Jumsih 

10. Penghargaan pemerintah terhadap orang atau kelompok yang berjasa menciptakan sesuatu hal 

yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar disebut... 

a. adiwiyata b. adipura c. kalpataru d. mahardika 

11. Diantara kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memelihara kebersihan saluran air 

(drainase) adalah... 

a. posyandu b. prokasih c. senam pagi d. konser musik 

12. Penghargaan pemerintah kepada sekolah yang disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan 

lingkungan sekolahnya disebut... 

a. adiwiyata b. kalpataru c. adipura d. cinderamata 

13. Organisasi di lingkungan sekolah yang bergerak di bidang kesehatan adalah... 

a. UKS dan PMR b. pramuka c. paskibra d. OSIS 

14. Sebagai sebuah energi, sinar matahari dapat membantu tumbuhan untuk... 

a. metabolisme b. fotosintesis c. berkembang biak d. menyerap air   

15. Berikut ini merupakan fungsi hutan, kecuali... 

a. penghasil oksigen c. tempat bertransaksi 

b. menyimpan cadangan air alami d. tempat rekreasi dan habitat hewan 

 

II.   Jawablah Soal berikut dengan tepat! 

16. Suaka Marga Satwa adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan melestasikan... yang 

hampir punah. 

17. Menjaga saluran air memiliki banyak manfaat.  Saluran air disebut juga... 

18. Jenis hewan yang dilestarikan di Suaka Marga Satwa “Ujung Kulon” adalah... 



19. Menangkap, memelihara atau memburu binatang langka yang dilindungi adalah merupakan 

tindakan... 

20. Cagar alam adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan berbagai jenis... yang hampir 

punah. 

21. Air selalu ada di bumi karena terjadi proses alam yaitu... 

22. Hutan adalah paru-paru dunia, karena hutan menghasilkan... 

23. Organisasi di lingkungan masyarakat di bidang kesehatan adalah... 

24. Jenis hewan yang dilestarikan di Suaka Marga Satwa Waykambas, Lampung adalah... 

25. Program Kali Bersih adalah kepanjangan dari... 

 

III.   Jawablah Soal berikut dengan tepat dan jelas! 

26. Sebutkan 3 (tiga) cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan! 

27. Apa yang dimaksud dengan Apotek Hidup? Jelaskan! 

28. Sebutkan kepanjangan dari beberapa istilah berikut! 

a. Prokasih 

b. UKS 

c. Posyandu 

29. Sebutkan 3 (tiga) upaya untuk mencegah bencana banjir! 

30. Sebutkan 3 (tiga) organisasi di lingkungan sekolah di bidang kesehatan! 

 

Selamat Mengerjakan! 


