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IPS
Semester 1
Lingkungan Alam dan Buatan
Lingkungan merupakan semua yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas lingkungan alam
dan lingkungan buatan.
Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada dengan sendirinya. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan.
Contoh: gunung, danau, sungai, hutan, pulau, dan laut. Sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat
oleh manusia. Lingkungan buatan dibuat untuk keperluan manusia. Contoh: waduk, kolam, sawah, kebun, jalan,
bangunan, stasiun, dan rumah sakit.
Secara umum lingkungan dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan
alam dibedakan atas lingkungan perairan dan lingkungan daratan. Lingkungan perairan antara lain laut, sungai, danau,
rawa. Sedangkan lingkungan buatan antara lain rumah, jalan, sawah, sekolah, dan pasar.
Lingkungan alam di sekitar rumah misalnya gunung, sungai, dan laut. Sedangkan lingkungan buatan di sekitar
rumah misalnya taman, kebun bunga, dan kolam ikan. Gedung sekolah merupakan lingkungan buatan.
1.

Manfaat Lingkungan Alam
Manfaat kenampakan alam di sekitar manusia sebagai berikut.
a. Gunung
Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar
akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah. Sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau,
kita tidak akan kekurangan air. Di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang indah. Sehingga
dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung bisa dijadikan objek pendakian bagi pencinta alam.
b. Sungai
Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat digunakan manusia, misalnya untuk mandi dan
mencuci. Sungai dapat juga digunakan untuk mengairi sawah. Biasanya dinamakan dengan irigasi. Di sungai,
orang dapat juga memelihara ikan. Tahukah kamu jenisjenis ikan yang biasa dipelihara? Ada ikan lele, ikan
mujahir, ikan gurami, dan ikan nila. Pernahkan kamu naik perahu atau kapal? Sungai yang besar bisa dilalui
oleh perahu. Sungai yang besar terdapat di Sumatra dan Kalimantan.
c. Pantai
Penduduk pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nelayan menjual hasil tangkapannya di Tempat
Pelelangan Ikan (TPI). Kamu juga dapat menjumpai tambak di sekitar pantai. Pelabuhan bongkar muat barang
dan transportasi antarpulau juga terdapat di pantai. Permukiman penduduk pantai memanjang mengikui garis
pantai. Pantai sangat penting bagi penduduk. Kita harus menjaga pantai dari kerusakan. Contoh perbuatan yang
dapat kamu lakukan adalah tidak membuang sampah ke laut.
d. Daratan
Bentuk daratan muka bumi beranekaragam. Contohnya lembah, bukit, dan dataran. Lembah adalah
cekungan yang lebih rendah daripada daerah di sekitarnya. Pada umumnya, lembah terletak di antara dua bukit
atau gunung. Tanah di lembah bersifat subur. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk pertanian. Bukit adalah daerah
berbentuk kubah dengan ketinggian 200 – 300 m. Bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Pada umumnya
kopi, cokelat, dan teh ditanam di perbukitan. Sedangkan dataran adalah daerah yang datar di daratan. Dataran
dimanfaatkan manusia sebagai pusat kegiatan. Permukiman penduduk biasanya mengelompok di dataran.
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Manfaat Lingkungan Buatan
Lingkungan buatan dibuat oleh manusia. Lingkungan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut
ini adalah manfaat lingkungan buatan bagi manusia.
a. Rumah
Rumah ada yang dari batu bata, batu kali maupun bambu. Rumah merupakan tempat kita berteduh. Rumah
juga berguna untuk melindungi kita dari binatang buas.
b. Jalan
Jalan digunakan oleh manusia untuk sarana berpindah ke tempat lain. Jalan yang baik akan mempermudah
kita mencapai tempat yang kita tuju.
c. Sawah
Sawah banyak terdapat di daerah pedesaan. Sawah berguna bagi manusia. Sawah merupakan tempat
menanam padi, jagung, dan palawija.
d. Gedung Sekolah
Gedung sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa. Kamu dapat bertemu teman baru di sekolah. Kamu
juga bisa mendapat pengetahuan yang banyak di sekolah. Gedung sekolah ada bermacam-macam, misalnya
bagi siswa SD, SLTP, dan SMU.
e. Pasar
Di pasar biasanya dijual banyak barang, misalnya makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Sehingga
manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-barang di pasar
Latihan
1. Berikut ini yang termasuk kenampakan alam ialah . . . .
2. Berikut ini yang termasuk kenampakan buatan ialah . . . .
a. sawah, rumah
a. sawah, rumah
b. gunung, laut
b. gunung, laut
c. jalan, sawah
c. jalan, laut
3. Manfaat sawah adalah . . . .
4. Manfaat sungai adalah . . . .
a. tempat menanam padi
a. tempat menanam padi
b. untuk mencuci
b. untuk mencuci
c. untuk berteduh
c. untuk berteduh
5. Berikut ini yang merupakan cara merawat lingkungan 6. Cara menjaga kebersihan yang baik yaitu . . . .
adalah . . . .
a. membuang sampah ke selokan
a. mencoret-coret tembok
b. membuang sampah pada tempat sampah
b. sering menguras bak mandi
c. mencoret-coret tembok
c. membuang sampah ke selokan
7. Air hujan akan . . . oleh akar tumbuhan.
8. Di bawah ini perbuatan yang melestarikan tanaman adalah . .
a. diserap
..
b. dibuang
a. menebangi pohon sembarangan
c. dibiarkan
b. menyirami tanaman
c. mengotori tanaman
9. Rumah perlu kita rawat agar . . . .
10. Melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab . . . .
a. kita hidup nyaman
a. Ketua RT
b. cepat rusak
b. semua warga
c. dipuji orang lain
c. Kepala Desa
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Membuang sampah sebaiknya di . . . .
2. Pak Tani menanam padi di . . . .
3. Gunung dan sungai merupakan contoh lingkungan . . . .
4. Lingkungan harus kita . . . .
5. Manfaat rumah adalah . . . .
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan?
2. Sebutkan macam-macam lingkungan!
3. Bagaimana sebaiknya memperlakukan lingkungan?
4. Mengapa lingkungan harus kita lestarikan?
5. Sebutkan contoh upaya pelestarian halaman rumah!

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

MODUL IPS SD KELAS 3

LES PRIVAT INSAN CERDAS

-64 -

Denah
1.
2.

Denah merupakan gambaran sederhana tentang suatu tempat.Denah dapat menunjukkan letak suatu
tempat. Dari denah kita dapatmenentukan arah utara, timur, barat, dan selatan letak suatu tempat.
Peta merupakan gambar yang menunjukkan letak suatu tempatyang lebih luas seperti desa, provinsi, dan
negara denganmenggunakan perbandingan pengukuran letak sesungguhnya(skala).

Latihan
1. Gambar yang menunjukkan suatu tempat disebut . . .
a. denah
b. lingkungan
c. arah mata angin
3. Arah mata angin antara timur dan selatan adalah . . .
a. timur laut
b. tenggara
c. utara
5. Gambar yang menunjukkan suatu tempat yang lebih luas
denganmenggunakan skala disebut . . . .
a. denah
b. peta
c. arah mata angin
7. Denah berguna untuk . . . .
a. mempermudah bertanya
b. mempermudah belajar
c. mempermudah mencari tempat
9.

Ruang tamu, ruang makan, dan dapur merupakan bagian
dari denah. . . .
a. rumah
b. kampung
c. sekolah

2.

Penunjuk arah pada denah disebut . . . .
a. garis
b. keterangan
c. arah mata angin
4. Arah yang menunjukkan terbitnya matahari adalah arah . . . .
a. timur
b. barat
c. utara
6. Jika ingin mengunjungi tempat yang belum diketahui
alamatnya,sebaiknya kita membawa . . . .
a. gambar rumah
b. denah lingkungan
c. catatan tentang jarak
8. Ketika kita menghadap ke utara, maka belakang kita adalah
arah. . . .
a. timur
b. selatan
c. barat
10. Ruang kelas, perpustakaan, dan ruang guru merupakan
bagian daridenah . . . .
a. rumah
b. kampung
c. sekolah

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Denah adalah . . . .
2. Penunjuk arah mata angin disebut juga . . . .
3. Denah berguna untuk menunjukkan letak . . . .
4. Arah yang ditunjukkan antara barat dan utara adalah . . . .
5. Peta adalah . . . .
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Apakah manfaat denah?
2. Apa yang dimaksud dengan orientasi!
3. Bagaimana cara menggambar denah sekolah?
4. Bagaimana cara menggambar denah rumah?
5. Apakah manfaat arah mata angin?
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Kerjasama
1.
2.
3.
4.
5.

Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dinamakan kerja sama.
Dengan kerja sama, pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan.
Bentuk-bentuk kerja sama di lingkungan tetangga antara lainmembantu tetangga, kerja bakti, dan siskamling.
Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia.
Manfaat kerja sama lingkungan tetangga antara lain lingkunganmenjadi bersih dan aman serta persaudaraan
menjadi semakin erat.

Latihan
1. Dengan tetangga kita harus . . . .
a. rukun
b. bertengkar
c. sendiri

2.

Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab . . . .
a. tukang sampah
b. pembantu
c. semua warga

3.

Kerja bakti dilakukan oleh . . . .
a. anak kecil
b. semua warga
c. Ketua RT

4.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan dilakukan . . .
a. kerja bakti
b. siskamling
c. arisan

5.

Untuk menjaga keamanan lingkungan dilakukan....
a. regu piket
b. ronda malam
c. begadang

6.

Berikut ini yang merupakan bentuk kerja sama di
lingkungantetangga adalah . . . .
a. piket kelas
b. kerja bakti
c. bertengkar

7.

Tugas ibu-ibu pada saat kerja bakti adalah . . . .
a. mengangkut sampah
b. membersihkan got
c. menyediakan makanan

8.

Ciri khas bangsa Indonesia adalah . . . .
a. gotong royong
b. pemalu
c. bertengkar

9.

Berikut ini yang merupakan manfaat kerja sama adalah .
...
a. pekerjaan terasa ringan
b. tidak saling mengenal
c. lingkungan menjadi kotor

10. Manfaat siskamling adalah . . . .
a. lingkungan menjadi bersih
b. warga mengantuk
c. lingkungan menjadi aman

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama disebut . . . .
2. Untuk menjaga kebersihan lingkungan warga melakukan . . . .
3. Untuk menjaga keamanan lingkungan dilakukan . . . .
4. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa . . . .
5. Dengan kerja sama hubungan antarwarga menjadi semakin . . . .
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Apa yang dimaksud dengan kerja sama?
2. Sebutkan bentuk-bentuk kerja sama!
3. Jelaskan manfaat kerja bakti?
4. Jelaskan manfaat siskamling?
5. Apa tugas ibu-ibu pada saat kerja bakti?
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Ujian Semester 1
1.

Gambar di bawah termasuk lingkungan ….

a.
b.
c.
d.

3.

5.

7.

9.

2.

buatan
alam
keluarga
masyarakat

Tanaman yang cocok dibudidayakan di daerah
pegununganadalah ….
a. mangga dan nangka
b. teh dan kubis
c. kelapa dan sawo
d. kangkung dan bayam
Ruang khusus di sekolah yang biasa digunakan untuk
penelitian disebut ….
a. masjid
b. kasir
c. laboratorium
d. perpustakaan
Bentang alam berupa deretan gunung yang
bersambungandisebut ….
a. perbukitan
b. pegunungan
c. perkebunan
d. persawahan
Salah satu ciri rumah sehat adalah ….
a. besar dan megah
b. berpagar besi
c. berpagar tembok
d. berventilasi cukup

11. Denah sekolah dapat kita lihat di …
a. papan pengumuman
b. ruang kepala sekolah
c. lemari guru
d. lemari kepala sekolah
13. Berikut adalah kegunaan-kegunaan waduk, kecuali ….
a. pembangkit listrik
b. usaha perikanan
c. pengolah limbah
d. sarana irigasi
15. Arah utara pada denah atau peta terletak di bagian ….
a. atas
b. bawah
c. kiri
d. kanan

4.

6.

8.

Gambar di samping menunjukkan rumah Rudi yang …
sehingga keluargakerasan tinggal di rumah.

a. kotor
b. baru
c. bersih
d. mahal
Salah satu ketampakan alam yang terdapat di alam
bebasadalah ….
a. rumah
b. sungai
c. kolam
d. jalan
Hutan yang gundul akan mengakibatkan terjadinya ….
a. banjir
b. angin topan
c. gempa
d. gunung meletus
Sistem pengairan sawah disebut juga ….
a. transmigrasi
b. reboisasi
c. intensifikasi
d. irigasi

10. Danau dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga
listrik.Danau termasuk ketampakan ….
a. buatan
b. alam
c. kebetulan
d. khayalan
12. Untuk menentukan arah, kita menggunakan ….
a. kompas
b. jarum
c. computer
d. kompresor
14. Mengetahui suatu tempat akan lebih mudah dilakukan jikakita
menggunakan ….
a. catatan
b. atlas
c. denah
d. globe
16. Jika Rudi menghadap ke utara, berartipunggungnya
menghadap ke arah ….
a. timur
b. barat
c. selatan
d. timur laut
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17. Membuang sampah di sembarang tempat merupakan 18. Rudi berdiri menghadap ke arah matahari terbit. Berarti
perbuatan yang dapat ….
tangan kiri Rudi menunjuk ke arah ….
a. memperindah lingkungan
a. selatan
b. mendukung lingkungan
b. barat
c. mengganggu lingkungan
c. utara
d. melestarikan lingkungan
d. tenggara
19. Perhatikan gambar berikut ini!
20. Ruang guru, ruang kelas, ruang UKS, dan ruang laboratorium
Angka 1 menunjukkan arah ….
adalah bagian dari denah di ….
a. sekolah
b. pasar
c. kelurahan
d. tempat umum

a.
b.
c.
d.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

utara
selatan
timur
barat

Udara juga harus (….) kebersihannya.
Waduk berguna untuk (….)
Melestarikan lingkungan menjaditanggung jawab (….)
Pekerjaan yang berat menjadiringan jika dikerjakan (….)
Kebiasaan kerja sama di kampung sebaiknya (….)
Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab (….)
Danau dan sungai termasuk wilayah (….)
Arah antara timur dan selatan terdapat arah (….)
Supermarket dan pasar termasuk ketampakan (….)
Bukan merupakan ketampakanalam adalah (….)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

buatan
bersama-sama
tenggara
semua warga
dijaga
dilestarikan
gunung
warga kelas
memelihara ikan
perairan
timur laut
dataran tinggi

Isilah dengan jawaban yang benar!
1.
Ketampakan alam terbentuk melalui ….
2.
Mensyukuri lingkungan alam, antara lain dapat dilakukandengan ….
3.
Ketampakan buatan diciptakan oleh ….
4.
Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan ….
5.
Sehabis belajar, lampu harus … supaya hemat.
6.
Bagian atas mata angin selalu menghadap ke arah ….
7.
Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah,dan ….
8.
Dengan bekerja, manusia akan dapat memenuhi ….
9.
Lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari ….
10. Belajar kelompok adalah contoh kerja sama yang dilakukandi lingkungan ….
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Jawablah dengan benar!
1. Sebutkan masing-masing tiga ketampakan alam dan ketampakan buatan!
2. Mengapa kita harus menggalang kerja sama di lingkungansekolah?
3. Apa kegunaan denah?
4. Bagaimana sikapmu jika salah satu anggota regu piketmutidak mau bekerja sama?
5. Sebutkan tiga kerja sama yang dapat dilakukan di lingkungan kelurahan atau desa!
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Semester 2
Pekerjaan
Tentunya orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian juga orang lain di
sekitar kita, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan.
Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Pekerjaan tersebut merupakan bagian
dari kegiatan ekonomi.
Jenis-Jenis Pekerjaan
Penjahit membuat pakaian dan celana. Penjahit akan memperoleh upah setelah jahitan selesai. Tukang
kayu membuat meja dan kursi. Setelah pesanan selesai, ia mendapat upah.
Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang
menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan tukang jahit.
Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau layanan.
Guru dan dokter juga termasuk pekerjaan. Guru dan dokter tidak menghasilkan barang. Akan tetapi
menghasilkan jasa. Guru memberikan ilmu. Dokter mengobati pasien yang sakit.
Alasan Bekerja
Orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian juga orang lain di sekitar
kita, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Apa saja kebutuhan kita? Paling tidak kita butuh makan,
pakaian, dan tempat tinggal.
Kita butuh makan agar kita sehat. Kalau kita lapar kita akan mudah sakit. Kita butuh pakaian untuk
menutupi tubuh kita. Tubuh kita perlu kita lindungi dari panas matahari dan udara dingin. Kita membutuhkan
tempat tinggal. Kita memerlukan rumah. Rumah merupakan tempat kita berteduh. Rumah juga berguna untuk
melindungi kita dari binatang buas.
Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Pekerjaan tersebut merupakan bagian
dari kegiatan ekonomi.
Ciri-Ciri Orang Yang Memiliki Semangat Kerja
1. Kerja Keras
Orang yang memiliki semangat kerja, akan bekerja keras. Dia tidak mudah menyerah bila gagal. Selalu
berusaha dengan sebaik-baiknya.
Ciri-ciri pekerja keras:
a. Kesulitan tidak membuat berhenti bekerja.
b. Mencari cara kerja baru.
c. Tidak malu bertanya.
2. Disiplin
Orang yang memiliki semangat kerja tentunya memiliki sikap disiplin. Disiplin merupakan bentuk
perhatian terhadap waktu. Dia akan menghargai waktu. Dia tidak mudah mengingkari janji yang telah
diberikan.
Ciri-ciri orang yang disiplin:
a. Tepat waktu
b. Tidak mengingkari janji
3. Jujur
Orang yang memiliki semangat kerja akan bersikap jujur. Jujur adalah berkata dan berbuat apa adanya,
tidak mengada-ada. Orang yang jujur mau mengakui kekurangannya.
Ciri-ciri orang yang jujur:
a. Mau mengakui kekurangan
b. Tidak takut diolok-olok
c. Selalu mematuhi aturan
Latihan
1. Untuk memenuhi kebutuhan, orang harus . . . .
a. meminta-minta
b. belajar
c. bekerja
3.

Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah . . . .
a. peternak
b. dokter
c. petani

2.

Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah . . . .
a. petani
b. sopir
c. dokter

4.

Pegawai negeri yang bekerja di kantor menghasilkan . . . .
a. layanan
b. jabatan
c. barang
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5.

Orang harus bekerja agar....
a. cepat kaya
b. terpenuhi kebutuhan
c. tidak bodoh

6.

7.

Mau mengakui kekurangan dan mau belajar lagi
merupakan sikap . . . .
a. pemalu
b. jujur
c. berani
Agar pekerjaan tepat waktu, harus . . . .
a. jujur
b. santai
c. disiplin

8.

9.
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Agar pekerjaan berhasil dengan baik, maka orang yang
melakukanpekerjaan harus . . . .
a. kerja keras
b. malas
c. santai
Meja dan kursi dihasilkan oleh . . . .
a. tukang kayu
b. peternak
c. penjahit

10. Semangat kerja yang tinggi dapat . . . .
a. mempercepat selesainya pekerjaan
b. menunda pekerjaan
c. menambah pekerjaan

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Petani merupakan pekerjaan yang menghasilkan . . . .
2. Polisi memberikan layanan di bidang . . . .
3. Pakaian dan celana merupakan barang yang dihasilkan oleh . . . .
4. Dalam bekerja kita harus memiliki . . . .
5. Agar dipercaya orang lain kita harus . . . .
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Mengapa orang harus bekerja?
2. Tuliskan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang!
3. Tuliskan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa?
4. Apakah jujur itu?
5. Apa akibat jika orang tidak disiplin?

Jual Beli
Didalam kegiatan jual beli terdapat beberapa pelaku. Pelaku kegiatan jual beli meliputi pembeli dan penjual.
Pembeli adalah orang yang membeli barang dagangan, sedangkan penjual adalah orang yang menjual barang
dagangan.
Warung, toko, pasar merupakan tempat-tempat di sekitar tempat tinggal kita yang digunakan untuk kegiatan jual
beli.
1. Warung
Warung merupakan tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Di warung terdapat penjual yang
menyediakan makanan. Di warung juga terdapat pembeli yang membeli makanan atau barang yang disediakan.
2. Toko
Toko merupakan tempat menjual barang-barang kebutuhan seharihari di antaranya beras, minyak, tepung,
sabun mandi, sampo, dan lain sebagainya. Toko banyak terdapat di sekitar tempat tinggal kita.
3. Pasar
Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual merupakan orang yang menawarkan
dagangan. Sedangkan pembeli merupakan orang yang membeli barang dagangan.
Di pasar banyak tersedia barang kebutuhan manusia. Untuk memperoleh barang, kita harus membelinya.
Syarat-syarat terjadinya pasar:
a. Ada penjual
b. Ada pembeli
c. Ada barang yang diperjualbelikan
d. Ada transaksi jual beli
e. Ada tempat transaksi
Jenis-jenis Pasar
Berdasarkan cara jual belinya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar
tradisional terdiri dari banyak penjual. Biasanya pasar dibagi menjadi beberapa gang. Gang dalam pasar biasanya
disebut dengan los. Ada los buah-buahan, pakaian, dan beras. Di pasar tradisional bisa terjadi tawar menawar
antara penjual dan pembeli. Harga yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan. Kita membayar langsung kepada
pedagang. Kita juga dilayani langsung oleh pedagang.
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Di pasar modern, tidak terjadi tawar menawar. Harga telah ditetapkan oleh penjual. Kita membayar melalui
kasir. Kasir merupakan petugas khusus yang melayani pembayaran.
Di pasar modern, kita bisa mengambil sendiri barang yang kita inginkan. Dengan kata lain adalah swalayan.
Belanja di pasar modern lebih nyaman. Namun biasanya harganya lebih mahal. Kita tidak bisa menawar barang
yang kita inginkan.
Dari uraian di atas, mari kita bandingkan pasar tradisional dan pasar modern.
No
Perbandingan
Pasar Tradisional
Pasar Modern
1.
Kelebihan
- Harga lebih murah
- Tempat nyaman
- Harga bisa ditawar
- Keamanan lebih
terjamin
- Mutu brang lebih
terjamin
2.
Kekurangan
- Tempat kurang
- Harga barang lebih
nyaman
mahal
- Keamanan kurang
- Harga tidak bisa
terjamin
ditawar

Latihan
1. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut . . . .
a. pasar
b. los
c. terminal
3.

5.

7.

9.

Berikut ini adalah salah satu contoh kegiatan jual beli di
lingkungansekolah ....
a. pasar
b. warung
c. kantin
Di bawah ini yang tidak termasuk syarat pasar adalah . .
..
a. ada harga
b. ada pembeli
c. ada penjual
Sifat keinginan pembeli adalah . . . .
a. barang kecil dan mahal
b. barang bermutu dan murah
c. barang tidak bermutu dan murah
Tempat menjual makanan di lingkungan sekolah
dinamakan . . . .
a. pasar
b. kantin
c. toko

2.

4.

6.

Berikut ini merupakan kegiatan jual beli di lingkungan
sekitar rumah,kecuali . . . .
a. warung
b. toko
c. kantin
Untuk membeli televisi, pembeli harus pergi ke toko . . . .
a. mebel
b. alat-alat rumah tangga
c. elektronik
Orang yang menawarkan barang dagangannya disebut . . . .
a. penjual
b. pembeli
c. pemilik

8.

Tujuan utama pedagang adalah . . . .
a. barang cepat laku
b. memperoleh keuntungan
c. menjual dengan harga mahal
10. Kegiatan jual beli terjadi apabila . . . .
a. terjadi transaksi jual beli
b. barang tersedia
c. harga barang murah

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Tempat bertemu penjual dan pembeli dinamakan . . . .
2. Tempat menjual peralatan sekolah di lingkungan sekolah adalah .. . .
3. Penjual adalah . . . .
4. Penjual menjual barang dagangan untuk memperoleh . . . .
5. Pembeli adalah . . . .
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Apa yang dimaksud dengan pasar?
2. Apa yang dimaksud warung?
3. Apa yang dimaksud kantin sekolah?
4. Sebutkan pengertian pembeli?
5. Sebutkan syarat-syarat terjadinya pasar!
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Uang
Sejarah Uang Sebagai Alat Tukar
1. Barter
Sebelum ada uang, jika menginginkan sesuatu, dilakukan melalui tukar menukar. Cara seperti ini dilakukan
oleh orang pada zaman dahulu. Tukar menukar barang ini dinamakan barter.
2. Uang
Pada masa sekarang, orang tidak lagi melakukan barter. Untuk memperoleh barang yang diinginkan
dilakukan dengan membayar. Alat pembayaran yang digunakan adalah uang. Tukar menukar barang dengan
menggunakan alat pembayaran yang sah dinamakan jual beli.
Di Indonesia, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah. Uang rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Jenis-Jenis Uang
1. Uang Kartal
Zaman dahulu uang terbuat dari kulit hewan, tembaga, perak, dan emas. Sekarang uang terbuat dari kertas.
Kita sekarang mengenal uang logam dan uang kertas.
Uang logam dan uang kertas dapat kita gunakan untuk berbelanja. Ada yang suka berbelanja di toko, kios,
mal, atau pasar. Uang yang kita gunakan untuk belanja dinamakan uang kartal.
Pada saat ini orang kalau belanja tidak perlu membawa uang tunai. Sekarang ada Anjungan Tunai Mandiri,
disingkat ATM. Jika kita menabung di bank, bank akan memberikan ATM.
Dengan kartu ATM kita dapat mengambil uang tabungan. Ada juga yang jika berbelanja menggunakan
kartu kredit. Kartu ini dapat digunakan pada toko-toko bertanda khusus.
2. Uang Giral
Perusahaan besar dalam membeli barang tidak menggunakan uang tunai. Mereka membayar melalui giro di
bank.
Perusahaan besar melakukan jual beli dalam jumlah besar. Bisa ratusan juta rupiah. Untuk menghemat
waktu maka pembayaran dilakukan lewat giro. Pembayaran seperti ini menggunakan uang giral.
Kegunaan Uang
Uang berguna sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau kita menginginkan barang atau layanan harus
menggunakan uang. Kita juga bisa memanfaatkan uang untuk ditabung. Jika kita menabung, uang yang kita miliki
lama-kelamaan menjadi bertambah banyak. Jika sewaktu-waktu memerlukan uang, kita tinggal mengambil saja.
Latihan
1. Alat tukar di bawah ini adalah . . . .
a. barang dan uang
b. uang dan tenaga
c. barang dan tenaga
3.

5.

7.

9.

Seekor ayam ditukarkan dengan setandan pisang, cara ini
disebut. . . .
a. beli
b. barter
c. kartal
Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah karena
....
a. dijamin oleh negara
b. gambarnya bagus
c. terbuat dari kertas
Agar kita memiliki simpanan uang, kita harus . . . .
a. meminta-minta
b. menabung
c. boros
Salah satu cara mengelola uang dengan baik adalah . . . .
a. membuat rencana sebelum menggunakan
b. membelanjakan semuanya
c. membeli semua barang yang kita inginkan

2.

4.

6.

Sebelum ada uang, untuk memperoleh barang yang
diinginkanorang melakukan . . . .
a. barter
b. pencurian
c. beli
Uang kartal yang beredar di masyarakat terdiri dari . . . .
a. kartal dan giral
b. kertas dan kartal
c. logam dan kertas
Mata uang negara Indonesia adalah . . . .
a. rupiah
b. rupee
c. ringgit

8.

Menggunakan uang sesuai kebutuhan kita berarti kita . . . .
a. kikir
b. hemat
c. tamak
10. Manfaat mengelola uang dengan baik adalah . . . .
a. penggunaan uang jadi terarah
b. bisa belanja sesuka hati
c. uang cepat habis
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Alat pembayaran yang sah ialah . . . .
2. Tempat menabung uang adalah . . . .
3. Tukar menukar barang disebut . . . .
4. Uang kartal adalah . . . .
5. Kita harus menggunakan uang dengan . . . .
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Apa saja alat tukar yang ada di masyarakat?
2. Apa yang dimaksud dengan uang giral?
3. Bagaimana cara mengelola uang yang baik?
4. Apa manfafaat mengelola uang dengan baik?
5. Mengapa kita harus menabung?

Ujian Semester 2
1.

3.

5.

7.

Ayah Amir bekerja sebagai tukang potong 2.
rambut.Pekerjaan yang ditekuni ayah Amir itu
menghasilkan ....
a. barang
b. benda
c. jasa
d. pujian
Orang yang tidak dipercaya orang lain biasanya akibat 4.
sering berkata ….
a. jujur
b. benar
c. bohong
d. baik
Lembaga yang mencetak dan mengeluarkan uang di 6.
negara kita adalah ….
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Dewan Perwakikan Rakyat
c. Bank Rakyat Indonesia
d. Bank Indonesia

Semangat kerja perlu dimiliki oleh semua orang.
Orang yangmemiliki semangat akan bekerja dengan
….
a. sungguh-sungguh
b. malas
c. putus asa
d. tidak serius
9. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh ….
a. murid-murid
b. guru dan kepala sekolah
c. guru dan penjaga sekolah
d. semua warga sekolah
11. Berikut yang termasuk perbuatan curang adalah ….
a. meminjam barang tidak dikembalikan
b. memperbaiki barang yang rusak
c. menasihati teman yang nakal
d. menolong teman yang jatuh
13. Pramuniaga adalah orang yang bekerja sebagai ….
a. pelayan took
b. ibu rumah tangga
c. sopir pribadi
d. baby sitter

8.

Membuat meja dan kursi adalah pekerjaan yang menghasilkan
….
a. keterampilan
b. keahlian
c. barang
d. jasa
Berikut adalah sifat-sifat yang dibutuhkan dalam bekerjauntuk
mencari penghasilan, kecuali ….
a. rajin
b. tekun
c. jujur
d. malas
Kita tidak dapat menawar barang tetapi dapat memilih
danmengambil sendiri barang yang akan kita beli. Hal ini
dapatdilakukan di ….
a. pasar
b. warung
c. took
d. swalayan
Berbelanja sebaiknya dilakukan dengan hemat, yakni membeli
barang yang memang benar-benar ….
a. diinginkan
b. diimpikan
c. dilihat
d. dibutuhkan

10. Berkata dan berlaku jujur harus dilakukan dengan ….
a. terpaksa
b. penuh kesadaran
c. tujuan pamrih
d. maksud ingin dipuji
12. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan disebut ….
a. penghibur
b. pengangsur
c. penganggur
d. penggusur
14. Orang yang ingin usahanya maju dan sukses
memilikisifat ….
a. sombong, malas, dan boros
b. disiplin, jujur, dan penuh semangat
c. rendah diri, pemalu, dan pendiam
d. pemarah dan suka berbohong
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15. Kebutuhan makanan pokok dapat dipenuhi atas jasa 16. Bekerja bersama-sama di lingkungan tetangga atau RTdisebut
danjerih payah ….
….
a. petani
a. kerja bakti
b. pedagang
b. padat karya
c. peternak
c. kerja sosial
d. pengrajin
d. kerja mandiri
17. Pengemudi kapal laut disebut ….
18. Jasa memeriksa dan memberi obat orang yang sakit diberikan
a. pilot
oleh orang yang bekerja sebagai ….
b. nakhoda
a. polisi
c. kusir
b. dokter
d. masinis
c. sopir
d. penjahit
19. Untuk memperoleh nafkah, seseorang harus ….
20. Pekerjaan yang tidak boleh diselesaikan melalui kerja
a. menemukan harta karun
samadengan teman adalah ….
b. bekerja atau membuka usaha
a. mengerjakan piket
c. menunggu pemberian orang tua
b. mengerjakan PR
d. mengharapkan belas kasih orang lain
c. mengerjakan soal ulangan
d. mengerjakan tugas kelompok
Jodohkanlah pernyataan di sebelah kiri dengan pilihan jawaban di sebelah kanan!
1.
Pedagang yang berhasil biasanya bekerja dengan (….)
2.
Jika kita berjanji harus (....) supayaorang lain percaya kepada kita.
3.
Ibu menyuruh kakak membeligula di (….)
4.
Jual beli dengan cara tukarmenukar barang disebut (….)
5.
Alat tukar masa kini yang sahadalah (….)
6.
Nama mata uang negara kitaadalah (….)
7.
Berani berbuat harus berani (….)
8.
Pekerjaan yang menghasilkanbarang adalah (….)
9.
Pekerjaan yang menghasilkanjasa adalah (….)
10. Jasa membuatkan pakaian darikain diberikan oleh orang yangbekerja sebagai (….)
a. curang
b. penjahit
c. jujur
d. uang
e. ditepati
f. penjahit
g. barter
h. rupiah
i. bertanggungjawab
j. supermarket
k. dokter
l. warung
Isilah dengan jawaban yang benar!
1.
Sebagian besar penduduk desa di Indonesia bekerja sebagai ….
2.
Orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan disebut ....
3.
Dokter, guru, dan aparat kelurahan adalah orang yang menekuni jenis pekerjaan yang menghasilkan ....
4.
Cek, giro, dan wesel termasuk uang ....
5.
Uang kertas dan uang logam termasuk uang ....
6.
Jika kita akan manambal ban sepeda yang bocor, kita harusmencari ....
7.
Jika hendak membeli sepatu, kamu tentu akan pergi ke ....
8.
Kita dapat menikmati ikan laut yang lezat dan bergizi tinggiberkat jasa ....
9.
Uang saku sebaiknya tidak dihabiskan untuk jajan, melainkan sebagian disisihkan untuk ....
10. Sebelum diciptakan uang, orang zaman dahulu melakukanjual beli dengan cara ....
Jawablah dengan benar!
1.
Sebutkan tiga jenis pekerjaan dalam bidang jasa!
2.
Ceritakan tiga contoh bentuk kerja sama yang dapat dilakukan siswa di kelas atau sekolah!
3.
Sebutkan tiga jenis uang giral!
4.
Sebutkan tiga manfaat menabung di bank!
5.
Apakah manfaat hidup hemat?
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