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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perselisihan antarsuku dapat terjadi karena ....  

  a.   saling menghormati 

  b.   senang bekerja sama 

  c.   menganggap suku sendiri lebih baik 

  d.   menghargai budaya suku lain 

  

2.   Contoh cara membina persatuan dalam keragaman adalah ....  

  a.   merayakan hari kemerdekaan bersama 

  b.   mengunggulkan budaya suku sendiri dan merendahkan suku lain 

  c.   membuat berita jelek tentang suku lain 

  d.   tidak mau mempelajari budaya daerah lain 

  

3.   Salah satu akibat tidak adanya persatuan di suatu pemukiman adalah ....  

  a.   menciptakan lingkungan yang aman karena rajin ronda malam 

  b.   menciptakan kerukunan warga karena warga saling membantu 

  c.   menjadikan lingkungan bersih karena selalu mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan 

  
d.   menjadikan lingkungan kotor karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan 

lingkungan 

  

4.   Kalimat utama disebut juga dengan kalimat ....  

  a.   penjelas 

  b.   inti 

  c.   pertama 

  d.   tambahan 

  

5.   Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ....  

  a.   ide penjelas 

  b.   tokoh utama 

  c.   inti paragraf 

  d.   gagasan pendukung 

  

6.   Suatu paragraf dianggap memenuhi syarat kepaduan jika kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut 
saling ....  

  a.   berkaitan 

  b.   bertentangan 

  c.   bersatu 

  d.   berlawanan 

  

7.   Perambatan bunyi melalui benda cair bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti pada 
saat ....  

  a.   kita berbicara 

  b.   tim SAR mencari korban  

  c.   menggunakan telepon 

  
d.   mendengar bunyi petir 
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8.   Kuat dan lemah bunyi dipengaruhi oleh ....  

  a.   frekuensi 

  b.   resonansi 

  c.   amplitudo 

  d.   massa 

  

9.   Bunyi merambat dengan sangat lambat melalui media ....  

  a.   padat 

  b.   cair 

  c.   gas 

  d.   tanah 

  

10.   Suku Batak berasal dari Provinsi .... 

  a.   Aceh 

  b.   Sumatera Utara 

  c.   Sumatera Barat 

  d.   Sumatera Selatan 

  

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan tarian daerah yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Jawa Tengah 

  b.   DI Yogyakarta 

  c.   Jawa Timur 

  d.   Bali 

  

12.   Bika ambon adalah makanan khas dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Utara 

  b.   Nusa Tenggara Timur 

  c.   Maluku 

  d.   Papua 

  

13.   Perhatikan gambar berikut! 

  
  
Gambar tersebut menunjukkan sikap tangan ....  

  a.   nyempurit 

  b.   boyomangap 

  c.   ngruji 

  
d.   Nyekithing 
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14.   Tari Bungong Jeumpa adalah tarian daerah yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Aceh 

  b.   Medan 

  c.   Maluku 

  d.   Jambi 

  

15.   Berikut ini yang tidak termasuk gerak dasar dalam tarian daerah yaitu gerak ....  

  a.   kepala 

  b.   kaki 

  c.   tangan 

  d.   lutut 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Gotong royong dengan tetangga merupakan wujud persatuan di lingkungan ....  

  

2.   Masyarakat Indonesia harus mengutamakan rasa persatuan dan ....  

  

3.   Pikiran pokok menjadi dasar pengembangan sebuah ....  

  

4.   Dalam satu paragraf, terdapat gagasan ... dan gagasan ....  

  

5.   Simpangan terbesar atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh suatu getaran disebut ....  

  

6.   Semakin kecil simpangan suatu getaran, maka bunyi yang terdengar semakin ....  

  

7.   Bahasa Kutai digunakan oleh masyarakat di Provinsi ....  

  

8.   Esa Mokan adalah lagu daerah yang berasal dari Provinsi ....  

  

9.   Tari Bungong Jeumpa biasanya ditarikan secara ....  

  

10.   Berdasarkan artinya, gerakan tangan kiri dibuka lebar termasuk contoh gerak ....  
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KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Indahnya Kebersamaan  

SUBTEMA : 1. Keberagaman Budaya Bangsaku 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal 4 s/d 5 

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks 
lisan, tulis, atau visual 

1 soal 6 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 
pendengaran 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 
pendengaran 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 1  
 

MODEL T1-ST1-A 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lain dapat menimbulkan 
perselisihan antarsuku. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Merayakan hari kemerdekaan bersama dapat membina persatuan. Kita dapat 
mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan hanya akan terlaksana jika 
masyarakat bersatu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, jika tidak ada 
persatuan dalam masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan 
lingkungan maka lingkungan akan kotor. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat utama disebut juga kalimat inti. Kalimat utama berisi inti pikiran utama yang 
akan dikembangkan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Kalimat utama atau kalimat pokok atau kalimat inti adalah kalimat yang memuat inti 
paragraf. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dianggap memiliki memenuhi 
syarat kepaduan. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tim SAR memanfaatkan perambatan bunyi dalam air saat menolong korban 
kecelakaan yang tenggelam di laut. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Amplitudo adalah simpangan terbesar atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh 
getaran. Semakin besar amplitudo maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. 
Semakin kecil amplitudo maka bunyi yang dihasilkan semakin lemah. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gas memiliki partikel penyusun yang sangat renggang sehingga bunyi merambat 
dengan lambat melalui media gas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah tari Reog Ponorogo yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar menunjukkan sikap tangan ngruji. Ngruji yaitu semua jari rapat tegak lurus, 
ibu jari masuk ditekuk merapat telapak tangan. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rumah/tempat tinggal/masyarakat 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  
kesatuan 

  Pembahasan  :  Rasa persatuan dan kesatuan harus diutamakan/dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 

3.  Jawaban  :  paragraf 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  pokok/utama dan penjelas/pendukung 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  amplitudo 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  lemah 

  Pembahasan  :  Bunyi yang dihasilkan dari simpangan terkecil akan terdengar lemah di telinga. 

7.  Jawaban  :  Kalimantan Timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  Sulawesi Utara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  berkelompok 

  
Pembahasan  :  Tari Bungong Jeumpa adalah tarian daerah yang berasal dari Aceh. Tarian ini biasanya 

ditarikan secara berkelompok oleh tiga orang penari atau lebih. 

10.  Jawaban  :  murni 

  
Pembahasan  :  Gerak murni adalah gerak yang tidak memiliki arti. Gerakan tangan kiri dibuka lebar 

tidak memiliki arti sehingga termasuk contoh gerak murni. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Dengan adanya keragaman, kita harus ....  

  a.   bersyukur 

  b.   bersedih 

  c.   kecewa 

  d.   marah 

2.   Salah satu akibat tidak adanya persatuan di suatu pemukiman adalah ....  

  a.   menciptakan lingkungan yang aman karena rajin ronda malam 

  b.   menciptakan kerukunan warga karena warga saling membantu 

  c.   menjadikan lingkungan bersih karena selalu mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan 

  
d.   menjadikan lingkungan kotor karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan 

lingkungan 

3.   Upacara bendera di sekolah bermanfaat untuk ....  

  a.   menjaga lingkungan sekolah tetap bersih 

  b.   menyehatkan seluruh warga sekolah 

  c.   melatih kedisiplinan warga sekolah 

  d.   menjaga kebersihan kelas 

4.   Kalimat utama disebut juga dengan kalimat ....  

  a.   penjelas 

  b.   inti 

  c.   pertama 

  d.   tambahan 

5.   Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan ....  

  a.   pendukung 

  b.   penjelas 

  c.   pokok 

  d.   ide 

6.   Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan ....  

  a.   pendukung 

  b.   penjelas 

  c.   pokok 

  d.   ide 

7.   Alat musik kecapi dimainkan dengan cara ....  

  a.   dipukul 

  b.   dipetik 

  c.   ditiup 

  d.   digoyangkan 

8.   Kuat dan lemah bunyi dipengaruhi oleh ....  

  a.   frekuensi 

  b.   resonansi 

  c.   amplitudo 

  d.   massa 

9.   Semakin sedikit getaran pada benda maka bunyi yang terdengar semakin ....  

  a.   tinggi 

  b.   rendah 

  c.   sedang 

  d.   samar 
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10.   Ayam betutu adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Jawa Tengah 

  b.   Jawa Timur 

  c.   Bali 

  d.   Nusa Tenggara Barat 

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan upacara adat ....  

  a.   Dugderan 

  b.   Tedhak Siten 

  c.   Labuhan 

  d.   Ngaben 

12.   Lagu Pitik Tukung merupakan lagu daerah yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Jawa Barat 

  b.   Jawa Tengah 

  c.   DI Yogyakarta 

  d.   Jawa Timur 

13.   Berikut ini merupakan bagian dari gerak kepala dan leher dalam tari, kecuali ....  

  a.   pacak gulu 

  b.   mengangguk 

  c.   menggeleng 

  d.   berjalan jinjit 

14.   Gerak murni disebut juga gerak ....  

  a.   asli 

  b.   palsu 

  c.   tiruan 

  d.   buatan 

15.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gerakan pada hitungan 2 pada gerak dasar posisi duduk di atas adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   
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c.   

 

  

d.   

 
 
 
Soal Isian  

1.   Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan untuk menyatukan rakyat ....  

2.   Dayak, Asmat, dan Dani merupakan contoh keragaman ... bangsa di Indonesia. 

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

       Tari Serimpi adalah salah satu tarian klasik dari Yogyakarta. Tarian ini ditarikan oleh beberapa 
penari wanita cantik dan anggun. Tarian ini menggambarkan kesopanan dan kelemahlembutan 
yang ditunjukkan dari gerakan para penarinya. Awalnya, tari Serimpi merupakan tarian yang bersifat 
sakral dan hanya ditampilkan di lingkungan Keraton Yogyakarta. 
Hubungan yang ditunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut adalah ....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

       Tarian daerah menceritakan keseharian masyarakat setempat. Biasanya, tarian daerah 
ditampilkan pada upacara hari kelahiran, penyambutan tamu, pernikahan, dan hari besar keagamaan. 
Gerakan pada tarian daerah memiliki makna yang beragam. Beberapa tarian daerah dapat digunakan 
sebagai simbol penghormatan, penyampai pesan, dan hiburan. 
Hubungan yang ditunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut adalah ....  

5.   Benda-benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi disebut ....  

6.   Cara menghasilkan bunyi pada alat musik angklung dilakukan dengan cara ....  

7.   Rumah Nuwou Sesat berasal dari Provinsi ....  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Nama rumah adat pada gambar tersebut adalah rumah ....  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gerakan tangan pada gambar tersebut dikenal dengan istilah ....  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gerakan kaki pada gambar tersebut dikenal dengan istilah ....  

 



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 12

KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Keragaman harus kita syukuri karena merupakan salah satu kekayaan bangsa 
Indonesia. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan hanya akan terlaksana jika 
masyarakat bersatu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, jika tidak ada 
persatuan dalam masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan 
lingkungan maka lingkungan akan kotor. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Upacara bendera dapat melatih kedisiplinan warga sekolah. Semua warga sekolah 
harus hadir tepat waktu untuk mengikuti upacara. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat utama disebut juga kalimat inti. Kalimat utama berisi inti pikiran utama yang 
akan dikembangkan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok terletak 
pada kalimat utama. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok terletak 
pada kalimat utama. 

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Amplitudo adalah simpangan terbesar atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh 
getaran. Semakin besar amplitudo maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. 
Semakin kecil amplitudo maka bunyi yang dihasilkan semakin lemah. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi atau banyaknya getaran tiap detik 
pada benda. Semakin banyak getaran pada benda maka bunyi yang terdengar 
semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan pelaksanaan upacara Tedhak Siten. Tedhak Siten 
adalah upacara dalam tradisi budaya Jawa yang dilakukan ketika anak pertama 
belajar jalan dan dilaksanakan pada usia sekitar tujuh lapan (245 hari). 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gerak berjalan jinjit merupakan bagian dari gerak kaki, bukan gerak kepala. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak murni disebut juga gerak asli atau gerak yang tidak memiliki arti. Gerak murni 
berguna untuk melengkapi gerakan tari. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar yang menunjukkan gerakan pada hitungan 2 dalam gerak dasar tari 
Bungong Jeumpa posisi duduk adalah gambar c. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Indonesia 

2.  Jawaban  :  suku 

  
Pembahasan  :  Suku Dayak berasal dari Kalimantan, sedangkan suku Dani dan Asmat berasal dari 

Papua. 

3.  Jawaban  :  saling berhubungan 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut adalah tari Serimpi. Kalimat-kalimat pendukung 

pada paragraf tersebut juga membahas tentang tari Serimpi. Dengan demikian, 
hubungan antarkalimat dalam paragraf tersebut saling berhubungan. 

4.  Jawaban  :  saling berkaitan 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok dan kalimat-kalimat pendukung pada paragraf tersebut membahas 

tentang tarian daerah. Oleh karena itu, gagasan pokok dan gagasan pendukung 
paragraf tersebut saling berkaitan. 

5.  Jawaban  :  sumber bunyi 

6.  Jawaban  :  digoyangkan 

  
Pembahasan  :  Angklung dimainkan dengan cara menggoyangkan bilah angklung. Dengan demikian, 

getaran udara di dalam angklung dapat menghasilkan bunyi. 

7.  Jawaban  :  Lampung 

8.  Jawaban  :  Honai 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah rumah adat Honai yang berasal dari Provinsi Papua. 

9.  Jawaban  :  nyekithing 

  
Pembahasan  :  Gerak dasar nyekithing dilakukan dengan ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas 

jari tengah paling depan, jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah seperti pada 
gambar tersebut. 

10.  Jawaban  :  trecetan 

  
Pembahasan  :  Gerak kaki trecetan dilakukan dengan melangkahkan kaki dengan jinjit ke kanan atau 

ke kiri secara cepat seperti pada gambar tersebut. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda 

1.   Gambar berikut menunjukkan kegiatan .... 

 

  a.   kerja bakti 

  b.   musyawarah 

  c.   ronda malam 

  d.   gotong royong 

  

2.   Salah satu manfaat gotong royong adalah ....  

  a.   menambah biaya yang dikeluarkan 

  b.   menambah beban warga yang kurang mampu 

  c.   pekerjaan menjadi lebih berat dan cepat selesai 

  d.   mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat 

  

3.   Salah satu manfaat dari ronda malam adalah ....  

  a.   memberikan rasa aman kepada masyarakat 

  b.   mengurangi solidaritas masyarakat 

  c.   menimbulkan tindak kejahatan 

  d.   membutuhkan banyak biaya 

  

4.   Perhatikan paragraf di bawah ini! 
      Pramuka adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan mengikuti pramuka, siswa dilatih 
untuk hidup mandiri. Selain itu, siswa juga dibentuk memiliki jiwa pemberani dan bertanggung jawab. 
Gotong royong juga selalu ditanamkan dalam setiap kegiatan pramuka. 
 
Ringkasan isi paragraf tersebut adalah ...  

  a.   Dengan mengikuti pramuka, kita jadi mandiri, pemberani, dan bertanggung jawab. 

  b.   Dengan menjadi pramuka, kita dapat bersenang-senang bersama teman di sekolah. 

  c.   Dengan mengikuti pramuka, kita dapat bergotong royong di lingkungan sekolah dan rumah. 

  d.   Dengan mengikuti pramuka, kita jadi pintar melakukan berbagai kegiatan. 

  

5.   Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut ini yang bukan termasuk 
bentuk gagasan pendukung adalah ....  

  a.   alasan 

  b.   contoh 

  c.   inti masalah 

  d.   rincian 

  

6.   Kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam suatu paragraf akan 
memudahkan kita untuk menentukan ....  

  a.   kalimat pendukung 

  b.   gagasan pokok 

  c.   kalimat utama 

  d.   hubungan antargagasan 
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7.   Bahaya membersihkan telinga dengan benda tajam adalah ....  

  a.   telinga menjadi luka 

  b.   telinga menjadi bersih 

  c.   telinga menjadi sehat 

  d.   telinga menjadi bau 

  

8.   Telinga bagian tengah yang berfungsi untuk menerima gelombang bunyi setelah ditangkap daun 
telinga adalah ....  

  a.   gendang telinga 

  b.   rumah siput 

  c.   saluran eustachius 

  d.   saluran pendengaran 

9.   Dokter yang memeriksa kesehatan telinga adalah dokter ....  

  a.   gigi 

  b.   THT 

  c.   saraf 

  d.   bedah 

  

10.   Cap Go Meh merupakan rangkaian hari raya ....  

  a.   Idulfitri 

  b.   Waisak 

  c.   Imlek 

  d.   Natal 

11.   Cici beribadah di kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah agama ....  

  a.   Kristen 

  b.   Hindu 

  c.   Buddha 

  d.   Konghucu 

  

12.   

 
Gambar tersebut merupakan tempat ibadah umat ....  

  a.   Islam 

  b.   Kristen 

  c.   Hindu 

  d.   Buddha 

  

13.   Gerakan melenggang dan menggeleng saat menari membutuhkan tenaga yang ....  

  a.   besar 

  b.   kuat 

  c.   lemah 

  d.   banyak 

  

14.   Gerak tari dibuat dan diperagakan berdasarkan ....  

  a.   ruang, waktu, dan iringan 

  b.   ruang, waktu, dan gerak 

  c.   ruang, waktu, dan tenaga 

  d.   ruang, gerak, dan tenaga 
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15.   Formasi diagonal atau menyilang ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

 
 
Soal Isian  

1.   Agar tercipta kebersamaan dalam masyarakat, keragaman bukan merupakan penghalang untuk ....  

  

2.   Kegiatan yang dilakukan dengan berjalan berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggal untuk 
menjaga keamanan disebut ....  

3.   Perhatikan paragraf berikut! 
       Dewasa ini banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tanpa kita sadari, budaya-budaya 
tersebut menggeser budaya nasional. Sebagai generasi muda, kita harus berusaha mencegah 
pengaruh budaya asing agar budaya nasional tetap lestari. Oleh sebab itu, kita harus mengenal dan 
memperkenalkan budaya nasional pada dunia internasional. 
Paragraf tersebut membahas tentang upaya pelestarian ....  

4.   Ringkasan dibuat berdasarkan gagasan pokok. Sebelum membuat ringkasan, kita dapat mencatat 
gagasan pokok sambil ... teks.   

5.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Bagian telinga yang ditunjuk huruf A adalah ....  

6.   Gendang telinga akan ... saat menerima gelombang bunyi.  

7.   Eko beragama Buddha. Jadi, kitab suci Eko adalah ....  

8.   Hari Raya Nyepi merupakan perayaan tahun baru agama Hindu berdasarkan kalender ....  

9.   Susunan penari membentuk garis sejajar atau garis lurus dari kanan ke kiri disebut formasi ....  

10.   Tari ... dan ... dapat dilakukan di ruang yang sempit karena tidak membutuhkan ruang yang luas. 
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Indahnya Kebersamaan  

SUBTEMA : 2. Kebersamaan dalam Keberagaman 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal 4 s/d 5 

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, 
tulis, atau visual 

1 soal 6 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 
pendengaran 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 
pendengaran 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 2  
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Gambar tersebut menunjukkan kegiatan ronda malam. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Dengan gotong royong, persatuan dan kesatuan masyarakat akan semakin erat. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ronda malam akan memberikan rasa aman kepada masyarakat karena setiap 
malam ada warga yang berkeliling dan berjaga. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ringkasan yang baik dan tepat adalah yang sesuai dengan isi bacaan. Bacaan 
tersebut menceritakan manfaat mengikuti kegiatan pramuka, yaitu menjadi anak 
yang mandiri, pemberani, dan bertanggung jawab. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gagasan pendukung dapat berupa alasan, rincian, atau contoh. Sementara itu, 
gagasan pokok merupakan inti permasalahan. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hubungan antargagasan bisa kita tentukan jika gagasan pokok dan gagasan 
pendukung paragraf memiliki hubungan yang jelas. Kita juga bisa menentukannya 
jika kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut saling mendukung dan tidak berdiri 
sendiri. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh membersihkan telinga dengan benda yang tajam karena dapat 
melukai telinga. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gendang telinga merupakan telinga bagian tengah yang berfungsi untuk 
menerima gelombang bunyi setelah ditangkap daun telinga. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  THT merupakan kepanjangan dari Telinga, Hidung, dan Tenggorokan. Jika ingin 
memeriksakan kesehatan telinga, kita harus ke dokter THT. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu rangkaian perayaan Imlek adalah Cap Go Meh. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Umat Konghucu melaksanakan ibadahnya di kelenteng. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gerakan melenggang dan menggeleng saat menari dilakukan dengan gerakan 
lambat. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan tersebut membutuhkan tenaga yang 
kecil atau lemah. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ruang, waktu, dan tenaga merupakan dasar dari gerak tari. Ketiga unsur tari 
tersebut saling berhubungan dan membentuk gerakan-gerakan tari. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bekerja sama 

  
Pembahasan  :  Keragaman bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama 

menciptakan kebersamaan dalam masyarakat. 

  

2.  Jawaban  :  ronda 

  
Pembahasan  :  Ronda adalah kegiatan yang dilakukan dengan berjalan berkeliling di sekitar 

lingkungan tempat tinggal untuk menjaga keamanan. 

  

3.  Jawaban  :  kebudayaan nasional 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut adalah upaya melestarikan kebudayaan 

nasional. Dengan demikian, hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah upaya 
pelestarian kebudayaan nasional. 

  

4.  Jawaban  :  membaca 

  
Pembahasan  :  Saat membaca teks, kita sekaligus dapat mencatat gagasan pokok. Gagasan 

pokok tersebut kemudian disusun menjadi sebuah ringkasan. 

  

5.  Jawaban  :  tulang martil 

  Pembahasan  :  Huruf A menunjukkan gambar telinga bagian tulang martil. 

  

6.  Jawaban  :  bergetar 

  
Pembahasan  :  Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga. 

Gelombang bunyi masuk melalui lubang telinga dan diteruskan saluran 
pendengaran. Lalu, gelombang bunyi akan menggetarkan gendang telinga.  

  

7.  Jawaban  :  Tripitaka 

  Pembahasan  :  Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. 

  

8.  Jawaban  :  Saka 

  
Pembahasan  :  Berdasarkan kalender Saka, Hari raya Nyepi merupakan perayaan tahun baru bagi 

penganut agama Hindu. 

  

9.  Jawaban  :  sejajar 

  
Pembahasan  :  Formasi sejajar adalah susunan penari membentuk garis sejajar atau garis lurus 

dari kanan ke kiri. 

  

10.  Jawaban  :  tunggal, berpasangan 

  
Pembahasan  :  Tari tunggal atau tari berpasangan sebaiknya dilakukan di ruang yang sempit. 

Sebab tari tunggal atau berpasangan hanya ditarikan oleh satu atau dua orang 
penari saja. Sehingga tidak membutuhkan ruang yang luas. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini bentuk kerja sama dalam masyarakat, kecuali ....  

  a.   siskamling 

  b.   tawuran 

  c.   kerja bakti 

  d.   gotong royong 

  

2.   Salah satu manfaat gotong royong adalah ....  

  a.   menambah biaya yang dikeluarkan 

  b.   menambah beban warga yang kurang mampu 

  c.   pekerjaan menjadi lebih berat dan cepat selesai 

  d.   mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat 

  

3.   Salah satu cara bekerja sama dalam keragaman adalah ....  

  a.   memilih tugas yang paling mudah 

  b.   tidak menghargai pendapat orang lain 

  c.   membagi tugas secara adil sesuai kemampuan 

  d.   membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri 

  

4.   Penyajian teks bacaan dalam bentuk singkat disebut ....  

  a.   gagasan pokok 

  b.   kalimat utama 

  c.   gagasan pendukung 

  d.   ringkasan 

  

5.          Ani-ani merupakan alat tradisional untuk menuai padi (1). Di Kalimantan Selatan, alat ini disebut 
ranggaman (2). Ani-ani terbuat dari sepotong papan tipis dan kayu ringan (3). Pada salah satu 
sisinya, dipasang mata pisau (4). 
 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor .... 

  a.   (1) 

  b.   (2) 

  c.   (3) 

  d.   (4) 

  

6.   Kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam suatu paragraf akan 
memudahkan kita untuk menentukan ....  

  a.   kalimat pendukung 

  b.   gagasan pokok 

  c.   kalimat utama 

  d.   hubungan antargagasan 

  

7.   Dokter yang memeriksa kesehatan telinga adalah dokter ....  

  a.   gigi 

  b.   THT 

  c.   saraf 

  d.   bedah 
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8.   Telinga memiliki ... terhadap bunyi.  

  a.   saraf 

  b.   kepekaan 

  c.   sinyal 

  d.   rangsangan 

  

9.   Bagian dalam telinga yang berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe adalah ....  

  a.   gendang telinga 

  b.   rumah siput 

  c.   saluran eustachius 

  d.   saluran setengah lingkaran 

  

10.   Berikut ini pasangan agama dengan kitab sucinya yang benar adalah ....  

  a.   Islam, kitab suci Tripitaka 

  b.   Islam, kitab suci Alquran 

  c.   Katolik, kitab suci Weda 

  d.   Hindu, kitab suci Injil 

  

11.   Hari raya Natal jatuh pada tanggal ....  

  a.   22 Desember 

  b.   23 Desember 

  c.   24 Desember 

  d.   25 Desember 

  

12.   Berikut ini yang dilakukan ketika Idulfitri adalah ....  

  a.   salat Id di lapangan 

  b.   misa di gereja 

  c.   melakukan renungan di rumah 

  d.   meditasi dan doa bersama di Candi Borobudur 

  

13.   Formasi tari Bungong Jeumpa saat posisi duduk yaitu ....  

  a.   formasi sejajar dan zig-zag 

  b.   formasi sejajar dan huruf V 

  c.   formasi zig-zag dan melingkar 

  d.   formasi melingkar dan menyilang 

  

14.   Gerak tari dibuat dan diperagakan berdasarkan ....  

  a.   ruang, waktu, dan iringan 

  b.   ruang, waktu, dan gerak 

  c.   ruang, waktu, dan tenaga 

  d.   ruang, gerak, dan tenaga 

  

15.   Berikut ini formasi tari Bungong Jeumpa saat posisi berdiri kecuali ....  

  a.   formasi sejajar 

  b.   formasi huruf V 

  c.   formasi melingkar 

  d.   formasi menyilang 
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Soal Isian  

1.   Istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang 
didambakan yaitu ....  

  

2.   Permainan lari bakiak mengajarkan kita agar ... dengan orang lain.  

  

3.   
Perhatikan paragraf berikut! 

       Menjelang sore, lampu hias yang mereka buat sudah selesai. Sekarang mereka siap mengikuti 
lomba. Ternyata perbedaan tidak menghalangi untuk bekerja sama menyelesaikan lampu hias 
mereka. Walau agama Made dan teman-teman berbeda, mereka membiasakan budaya toleransi dan 
saling menghargai. 

Kalimat utama paragraf tersebut terletak di ... paragraf. 

  

4.   
Perhatikan paragraf berikut! 

       Seni pahat adalah salah satu seni yang terkenal di Pulau Dewata. Uniknya, para pemahat 
terbaik berasal dari Desa Mas di daerah Ubud. Banyak seniman menghasilkan karyanya di Desa 
Mas. Dengan melihat karya-karya terbaik dari seniman pahat Desa Mas, diharapkan kita menjadi 
tertarik. 

Hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut adalah .... 

  

5.   Kita sebaiknya memeriksakan telinga ke dokter setiap ... sekali.  

  

6.   Gangguan pendengaran yang ditandai dengan tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan 
adalah ....  

  

7.   Hari raya umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal adalah ....  

  

8.   Untuk menjaga persatuan, kita memerlukan sikap ... dan kerja sama antarumat beragama.  

  

9.   Susunan posisi penari saat menari disebut ....  

  

10.   Gerakan tari yang kita lakukan harus disesuaikan dengan ... ruangan.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Siskamling, kerja bakti, dan gotong royong merupakan bentuk kerja sama dalam 
masyarakat. Kegiatan tersebut dapat terlaksana jika semua warga ikut andil di 
dalamnya. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Dengan gotong royong, persatuan dan kesatuan masyarakat akan semakin erat. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Agar kerja sama dapat berjalan baik, tugas harus dibagi secara adil sesuai dengan 
kemampuan. Dengan demikian, tugas akan selesai tepat waktu dan hasilnya baik. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Ringkasan adalah penyajian teks bacaan dalam bentuk singkat. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ani-ani. Kalimat utama merupakan kalimat 
yang memuat gagasan pokok. Jadi, kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan 
oleh nomor (1), yaitu Ani-ani merupakan alat tradisional untuk menuai padi. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hubungan antargagasan bisa kita tentukan jika gagasan pokok dan gagasan 
pendukung paragraf memiliki hubungan yang jelas. Kita juga bisa menentukannya 
jika kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut saling mendukung dan tidak berdiri 
sendiri. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  THT merupakan kepanjangan dari Telinga, Hidung, dan Tenggorokan. Jika ingin 
memeriksakan kesehatan telinga, kita harus ke dokter THT. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita dapat mendengar berbagai bunyi karena telinga kita peka terhadap bunyi. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rumah siput berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah 
siput berfungsi menerima rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hari raya Natal selalu dirayakan pada tanggal 25 Desember tiap tahunnya. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegiatan yang dilakukan ketika Idulfitri adalah salat Id di masjid atau lapangan 
kemudian berkunjung ke rumah tetangga dan kerabat. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat posisi duduk, tari Bungong Jeumpa hanya menggunakan dua jenis formasi 
yaitu sejajar dan zig-zag. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ruang, waktu, dan tenaga merupakan dasar dari gerak tari. Ketiga unsur tari 
tersebut saling berhubungan dan membentuk gerakan-gerakan tari. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Saat posisi berdiri, tari Bungong Jeumpa menggunakan empat jenis formasi yaitu 
sejajar, huruf V, melingkar, dan zig-zag. Tidak ada formasi menyilang dalam tari 
Bungong Jeumpa. 

 
 
 



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 24

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  gotong royong 

  
Pembahasan  :  Gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk 

mencapai suatu hasil yang didambakan. 

  

2.  Jawaban  :  bekerja sama 

  Pembahasan  :  Pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan lari bakiak adalah kerja sama. 

  

3.  Jawaban  :  akhir 

  
Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf tersebut adalah Walau agama Made dan teman-teman 

berbeda, mereka membiasakan budaya toleransi dan saling menghargai. 

  

4.  Jawaban  :  saling berkait 

  

Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut adalah seni pahat. Kalimat-kalimat pendukung 
pada paragraf tersebut menjelaskan tentang seni pahat. Dengan demikian, hubungan 
antara gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut saling 
berkaitan.  

  

5.  Jawaban  :  enam bulan  

  
Pembahasan  :  Kita sebaiknya memeriksakan telinga ke dokter setiap enam bulan sekali. Dokter 

akan membersihkan kotoran yang mengering di telinga kita. 

  

6.  Jawaban  :  otosklerosis 

  
Pembahasan  :  Sudah jelas.  

Otosklerosis yaitu gangguan pendengaran yang ditandai dengan tumbuhnya tulang 
pendengaran yang berlebihan 

  

7.  Jawaban  :  Idulfitri 

  Pembahasan  :  Pada tanggal 1 Syawal, seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Idulfitri. 

  

8.  Jawaban  :  toleransi 

  
Pembahasan  :  Sikap toleransi dan kerja sama antarumat beragama diperlukan untuk menjaga 

persatuan. 

  

9.  Jawaban  :  formasi 

  
Pembahasan  :  Susunan posisi penari saat menari disebut formasi. Ketika menari bersama teman, 

kita perlu mengatur formasi atau posisi saat menari supaya menarik. 

  

10.  Jawaban  :  luas 

  
Pembahasan  :  Gerakan tari yang dilakukan harus disesuaikan dengan luas  ruangan. Gerakan tari 

yang bervariasi dan beragam membutuhkan ruangan yang luas, sedangkan gerakan 
tari yang terbatas membutuhkan ruangan yang sempit. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap kerja sama harus diterapkan di ....  

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  d.   semua tempat 

2.   Sikap yang tidak menunjukkan kerja sama, yaitu ....  

  a.   membersihkan halaman dengan adik 

  b.   melaksanakan piket kelas dengan teman 

  c.   bermain komputer sendiri 

  d.   mengerjakan tugas sekolah berkelompok 

3.   Uni terganggu dengan kebiasaan jail Tengil. Sikap Uni sebaiknya ....  

  a.   marah kepada Tengil 

  b.   menghina kebiasaan Tengil 

  c.   menegur Tengil dengan sopan 

  d.   tidak mau berbicara kepada Tengil 

4.   Berikut yang bukan termasuk cara menentukan gagasan pada teks lisan adalah ....  

  a.   menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan "siapa yang dibahas?" 

  b.   menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan 

  c.   menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan "apa yang sedang dibahas?" 

  d.   menuliskan kalimat pokok dari teks yang dibacakan 

5.   Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah ....  

  a.   gabus 

  b.   keramik 

  c.   busa 

  d.   wol 

6.   Ember yang dibunyikan di halaman rumah akan terdengar ....  

  a.   nyaring 

  b.   tidak nyaring 

  c.   kuat 

  d.   lemah 

7.   Semakin kecil dan panjang rongga gendang, maka bunyi yang terdengar semakin ....  

  a.   lemah 

  b.   nyaring 

  c.   kuat 

  d.   keras 

8.   Makanan khas dari Provinsi Riau yang berbahan dasar udang adalah ....  

  a.   rendang 

  b.   otak-otak 

  c.   gulai belacan 

  d.   seruit 

9.   Dodol Betawi merupakan makanan khas dari Provinsi ....  

  a.   DKI Jakarta 

  b.   Jawa Barat 

  c.   Jawa Tengah 

  d.   Jawa Timur 
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10.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan dari Gresik yang ditunjukkan gambar tersebut bernama nasi ....  

  a.   jamblang 

  b.   krawu 

  c.   gudeg 

  d.   pecel 

11.   Berikut ini contoh iringan yang digunakan dalam pementasan seni tari, kecuali ....  

  a.   rekaman lagu 

  b.   tifa 

  c.   gamelan 

  d.   topeng 

12.   Saat menarikan tari Bungong Jeumpa, ekspresi wajah kita harus ....  

  a.   ceria dan bersemangat 

  b.   sedih dan murung 

  c.   bersemangat dan berteriak-teriak 

  d.   susah hati dan terharu 

13.   Saat pentas tari, gerakan-gerakan yang ditampilkan harus sesuai dengan ....  

  a.   tata letak panggung 

  b.   formasi tari 

  c.   busana yang dikenakan 

  d.   properti yang digunakan 

 
 
Soal Isian  

1.   Berbicara dengan ... merupakan cara menghargai orang lain.  

2.   Kita harus bekerja sama dalam hal ....  

3.   Ada beberapa langkah dalam menentukan gagasan pokok dari teks lisan. Setelah mendengarkan 
setiap paragraf yang dibacakan, kita bisa ... kalimat dari teks yang kita dengar.  

4.   Perhatikan paragraf berikut!        
       Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat 
ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata 
ke alam dunia. Seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah Pendet menjadi “ucapan 
selamat datang”, meski tetap mengandung sesuatu yang sakral dan religius. Pencipta bentuk 
modern tari ini adalah I Wayan Rindi.  
 
Ide pokok paragraf tersebut adalah ....  

5.   Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli disebut ....  

6.   Eko berteriak di lapangan bola yang luas, suara Eko tidak terdengar nyaring karena ....  

7.   Suku bangsa mayoritas yang tinggal di Provinsi Bali adalah suku ....  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan khas yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkkan oleh gambar tersebut 
adalah ....  

9.   Iringan tari harus sesuai agar dapat menyatu dengan ... tari.  

10.   Menarikan tari Bungong Jeumpa bersama teman harus ....  
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KISI-KSI  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 3  

MODEL T1-ST3-A 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Indahnya Kebersamaan  

SUBTEMA : 3. Bersyukur atas Keberagaman 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

1 soal 4 s/d 4 

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, 
tulis, atau visual 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 
pendengaran 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 
dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 
pendengaran 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di 
provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Sikap kerja sama harus diterapkan di semua tempat. Kita harus tetap bisa bekerja 
sama di rumah, sekolah, maupun masyarakat. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bermain komputer sendiri tidak menunjukkan sikap kerja sama. 

  

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika kita terganggu dengan kebiasaan teman, sebaiknya kita tegur teman kita 
dengan sopan.  

  

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menentukan gagasan pokok sama dengan menentukan ide pokok. Menjawab 
pertanyaan "apa yang sedang dibahas?" bukan termasuk cara menentukan 
gagasan pada teks lisan. 

  

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Keramik memiliki permukaan yang keras sehingga dapat memantulkan bunyi. 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Halaman rumah merupakan ruangan terbuka sehingga bunyi yang dipantulkan 
memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat dan mengakibatkan bunyi 
terdengar tidak nyaring. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bentuk rongga pada gendang mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil 
dan panjang rongga pada gendang, maka semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. 

  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu makanan khas dari Provinsi DKI Jakarta adalah dodol Betawi. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Topeng tidak termasuk iringan dalam seni tari. Topeng merupakan properti atau 
perlengkapan tari. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  santun 

  Pembahasan  :  Salah satu cara menghargai orang lain, yaitu berbicara dengan santun. 

  

2.  Jawaban  :  kebaikan 

  
Pembahasan  :  Bekerja sama hanya boleh kita lakukan dalam hal kebaikan agar bermanfaat bagi 

diri sendiri dan orang lain. 

  

3.  Jawaban  :  menuliskan 

  
Pembahasan  :  Sebelum menentukan gagasan pokok dari teks lisan, kita terlebih dahulu 

mendengarkan setiap paragraf yang dibacakan. Selanjutnya, kita bisa menuliskan 
kalimat dari teks yang kita dengar. 

  

4.  Jawaban  :  tari Pendet 

  
Pembahasan  :  Ide pokok disebut juga gagasan pokok, yaitu topik yang dibahas dalam paragraf. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah tari Pendet. 

  

5.  Jawaban  :  gaung 

  
Pembahasan  :  Gaung dapat terjadi karena sumber bunyi dengan dinding pemantul mempunyai 

jarak yang jauh sehingga bunyi pantul yang dihasilkan terdengar hampir 
bersamaan dengan bunyi asli. 

  

6.  Jawaban  :  bunyi merambat ke segala arah 

  
Pembahasan  :  Lapangan bola merupakan ruang terbuka sehingga bunyi dapat merambat ke 

segala arah dan memerlukan waktu yang lama untuk dipantulkan oleh dinding-
dinding di sekitar lapangan bola. Jadi, bunyi tidak terdengar nyaring. 

  

7.  Jawaban  :  Bali 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  serabi kadang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  gerakan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  kompak 

  
Pembahasan  :  Tari Bungong Jeumpa merupakan tarian yang ditarikan secara berkelompok 

dengan kompak. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perbuatan yang membutuhkan kerja sama dengan teman adalah ....  

  a.   mengerjakan soal ujian 

  b.   mengerjakan tugas kelompok 

  c.   membayar biaya sekolah 

  d.   merapikan tempat tidur 

  

2.   Made dan Dondo mempunyai perbedaan pendapat. Sikap mereka sebaiknya ....  

  a.   mempertahankan pendapat 

  b.   saling menjelekkan pendapat 

  c.   memusuhi satu sama lain 

  d.   menerima pendapat yang lebih baik 

  

3.   Made dan teman-teman membantu berjualan penjual kantin. Berikut hal yang dapat mereka 
lakukan, kecuali ....  

  a.   menyiapkan minuman 

  b.   menyiapkan makanan 

  c.   menghabiskan makanan 

  d.   menjaga kebersihan 

  

4.   Berikut yang bukan termasuk cara menentukan gagasan pada teks lisan adalah ....  

  a.   menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan "siapa yang dibahas?" 

  b.   menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan 

  
c.   menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan "apa yang sedang 

dibahas?" 

  d.   menuliskan kalimat pokok dari teks yang dibacakan 

  

5.   Agar kita bisa menentukan gagasan utama dari teks lisan, kita harus ... setiap paragraf yang 
dibacakan dengan saksama.  

  a.   mencatat 

  b.   mendengarkan 

  c.   mengamati 

  d.   membaca 

  

6.   Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah ....  

  a.   gabus 

  b.   keramik 

  c.   busa 

  d.   wol 

  

7.   Gaung terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pantul ....  

  a.   sangat jauh 

  b.   agak jauh 

  c.   sangat dekat 

  d.   dekat 
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8.   Ember yang dibunyikan di halaman rumah akan terdengar ....  

  a.   nyaring 

  b.   tidak nyaring 

  c.   kuat 

  d.   lemah 

  

9.   Makanan khas dari Provinsi Riau yang berbahan dasar udang adalah ....  

  a.   rendang 

  b.   otak-otak 

  c.   gulai belacan 

  d.   seruit 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan khas dari Sumatera Utara yang ditunjukkan gambar tersebut bernama ....  

  a.   pempek 

  b.   bika ambon 

  c.   lumpia 

  d.   jepa 

  

11.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan khas Madiun yang ditunjukkan gambar tersebut bernama nasi ....  

  a.   jamblang 

  b.   krawu 

  c.   gudeg 

  d.   pecel 

  

12.   Tempat pementasan tari perlu ditata agar penari merasa ....  

  a.   bangga 

  b.   kecewa 

  c.   puas 

  d.   nyaman 

  

13.   Berikut ini yang tidak termasuk kegiatan apresiasi adalah ....  

  a.   mengenali 

  b.   menilai 

  c.   menghargai 

  d.   mengabaikan 

  

14.   Yang tidak termasuk kostum tari Bungong Jeumpa adalah ....  

  a.   baju atasan 

  b.   celana panjang 

  c.   ikat kepala 

  d.   kipas 
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Soal Isian  

1.   Setiap orang mempunyai sifat dan kebiasaan yang ....  

  

2.   Kita harus bekerja sama dalam hal ....  

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!         
       Tari Guel merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh, tepatnya masyarakat 
suku Gayo di Provinsi Aceh. Guel berarti membunyikan. Para peneliti dan pencipta tari mengatakan 
tarian ini bukan hanya sekedar tari. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik, dan 
seni tari itu sendiri. Guel menjadi tari tradisi terutama dalam upacara adat tertentu. Tari ini juga 
merupakan apresiasi terhadap wujud alam yang kemudian dirangkai sedemikian rupa melalui 
gerak.  
 
Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah ....  

  

4.   Perhatikan paragraf berikut! 
       Tari Bines merupakan tarian tradisional yang berasal dari ProvinsiAceh, tepatnya berasal dari 
Kabupaten Gayo Lues. Tarian ini muncul dan berkembang di Aceh Tengah kemudian dibawa ke 
Aceh Timur. Tari Bines diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Syech Saman dalam rangka 
berdakwah. Tari ini ditarikan oleh para wanita dengan cara duduk berjajar sambil menyanyikan 
syair yang berisikan dakwah atau informasi pembangunan. Para penari melakukan gerakan dengan 
perlahan kemudian berangsur-angsur menjadi cepat dan akhirnya berhenti seketika secara 
serentak.  
 
Kalimat utama paragraf tersebut terletak di ... paragraf.  

  

5.   Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli disebut ....  

  

6.   Saat kita berteriak di dalam kamar mandi, suara kita terdengar nyaring. Hal ini membuktikan bahwa 
bunyi bersifat ....  

  

7.   Gudeg merupakan makan khas yang berasal dari Provinsi ....  

  

8.   ... adalah nama pakaian adat yang berasal dari Provinsi Bali.  

  

9.   Gerakan ketika menarikan tari Bungong Jeumpa harus sesuai dengan irama dan ... lagu pengiring.  

  

10.   Iringan tari harus sesuai agar dapat menyatu dengan ... tari.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tugas kelompok harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok dengan bekerja 
sama. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Saat ada perbedaan pendapat, kita harus tetap saling menghargai. Kita terima 
pendapat yang lebih baik dengan lapang dada. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh menghabiskan makanan yang dijual ketika membantu penjual di 
kantin berjualan. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menentukan gagasan pokok sama dengan menentukan ide pokok. Menjawab 
pertanyaan "apa yang sedang dibahas?" bukan termasuk cara menentukan 
gagasan pada teks lisan. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Keramik memiliki permukaan yang keras sehingga dapat memantulkan bunyi. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Halaman rumah merupakan ruangan terbuka sehingga bunyi yang dipantulkan 
memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat dan mengakibatkan bunyi 
terdengar tidak nyaring. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tempat untuk mementaskan tari yang ditata akan membuat penari merasa 
nyaman saat bergerak menari. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Mengabaikan tidak termasuk dalam kegiatan apresiasi karena apresiasi meliputi 
mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam 
karya seni. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Bungong Jeumpa tidak menggunakan kipas dalam pementasannya. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  berbeda 

  Pembahasan  :  Sifat dan kebiasaan setiap orang bisa berbeda-beda. 

2.  Jawaban  :  kebaikan 

  
Pembahasan  :  Bekerja sama hanya boleh kita lakukan dalam hal kebaikan agar bermanfaat bagi 

diri sendiri dan orang lain. 

3.  Jawaban  :  tari Guel 

  
Pembahasan  :  

Hal yang dibahas dalam teks merupakan gagasan pokok atau topikdalam teks. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah tari Guel. 

  

4.  Jawaban  :  awal 

  

Pembahasan  :  
Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat utama pada 
paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Tari Bines merupakan tarian 
tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh tepatnya berasal dari kabupaten Gayo 
Lues. 

5.  Jawaban  :  gaung 

  
Pembahasan  :  Gaung dapat terjadi karena sumber bunyi dengan dinding pemantul mempunyai 

jarak yang jauh sehingga bunyi pantul yang dihasilkan terdengar hampir 
bersamaan dengan bunyi asli. 

6.  Jawaban  :  dapat dipantulkan 

  
Pembahasan  :  Dinding kamar mandi mempunyai permukaan yang keras sehingga bunyi dapat 

dipantulkan oleh dinding. 

7.  Jawaban  :  DI Yogyakarta 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  Payas Agung 

9.  Jawaban  :  tempo 

  Pembahasan  :  Saat menari, gerakan tari harus sesuai dengan irama dan tempo lagu pengiring. 

10.  Jawaban  :  gerakan 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 4 

  
TEMA 2 : Selalu Hemat Energi 

Sub Tema 1-3 
Tipe A dan B 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pada malam hari, Uni tidak pernah belajar dalam kegelapan. Berarti, Uni telah ....  

  a.   melakukan kewajibannya 

  b.   melaksanakan tugas 

  c.   menerima haknya 

  d.   bertanggung jawab 

  

2.   Berikut ini merupakan hak kita, kecuali ....  

  a.   mendapatkan air bersih 

  b.   menggunakan energi listrik 

  c.   memanfaatkan minyak bumi 

  d.   menghabiskan minyak bumi 

  

3.   Sikap yang harus kita hindari yaitu ....  

  a.   menampung air hujan untuk menyiram tanaman 

  b.   menutup keran saat menggosok gigi 

  c.   membersihkan selokan dari sampah 

  d.   membuang sampah di sungai 

  

  

Gambar berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. 

 

4.   Informasi yang tepat tentang sumber energi dari gambar di atas adalah ...  

  a.   Kegiatan menjemur kerupuk memanfaatkan energi panas. 

  b.   Kegiatan menjemur kerupuk membutuhkan energi matahari. 

  c.   Kerupuk yang tidak dijemur di bawah sinar matahari tidak bisa mengembang. 

  d.   Energi matahari berubah menjadi energi panas. 

  

5.   Gagasan pokok dari gambar di atas adalah ....  

  a.   manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari 

  b.   kerupuk merupakan makanan camilan 

  c.   kegiatan menjemur kerupuk membutuhkan energi panas 

  d.   menjemur kerupuk dilakukan setiap hari 

  

6.   Perhatikan penggalan laporan percobaan berikut! 
 
Alat dan bahan: 
1. Dua helai sapu tangan 
2. Ember 
3. Air 
 
Cara kerja: 
1. Basahi kedua sapu tangan dengan air. 
2. Jemur satu sapu tangan di tempat yang terkena sinar matahari. 
3. Jemur sapu tangan yang lain di dalam ruang tertutup. 
4. Sapu tangan yang terkena sinar matahari secara langsung akan lebih cepat kering. 
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5. Sapu tangan yang dijemur di ruangan tertutup lebih lama kering. 
Dari penggalan laporan di atas, informasi yang kita peroleh adalah ...  

  a.   Sapu tangan yang dijemur di dalam ruangan berbau lebih harum. 

  b.   Sapu tangan bisa kita basahi dengan air. 

  c.   Energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan sapu tangan yang basah. 

  d.   Kegiatan mengeringkan sapu tangan membutuhkan energi air. 

  

7.   Benda yang menunjukkan timbulnya energi gerak adalah ....  

  a.   balok 

  b.   kincir 

  c.   buku 

  d.   pensil 

  

8.   Pada proses pembuatan garam, air laut akan ... karena terkena panas matahari.  

  a.   menguap 

  b.   membeku 

  c.   mengembun 

  d.   mencair 

  

9.   Kecepatan perputaran turbin pada kincir angin dipengaruhi oleh ....  

  a.   kelembaban angin 

  b.   kecepatan angin 

  c.   suhu udara 

  d.   panas matahari 

  

10.   Hasil perkebunan yang digunakan untuk bahan baku membuat gula merah adalah ....  

  a.   kina 

  b.   rosella 

  c.   kelapa 

  d.   tebu 

  

11.   Agar kekayaan alam bermanfaat untuk seluruh rakyat, maka harus ....  

  a.   dimusnahkan 

  b.   dimiliki pejabat 

  c.   dilestarikan 

  d.   dikuasai swasta 

  

12.   Daerah Tembagapura di Papua merupakan daerah tambang ....  

  a.   bijih besi 

  b.   nikel 

  c.   belerang 

  d.   tembaga 
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13.   Perhatikan gambar garis paranada berikut. 

  
 Ruas birama ditunjukkan pada nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

14.   Nada re jika dituliskan dalam notasi angka berupa angka ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

15.   Nada yang tidak ada tanda titik di belakangnya dinyanyikan ....  

  a.   panjang 

  b.   pendek 

  c.   pelan 

  d.   lambat 

 
Soal Isian  

1.   Minyak bumi akan habis, jadi kita ... menghemat penggunaannya.  

2.   Uni lebih senang pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Uni telah melaksanakan kewajiban 
menghemat ....  

3.   Informasi dari teks bisa kita dapatkan dengan cara ....  

4.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Gambar tersebut memuat informasi tentang ....  

  

5.   Energi matahari dapat membantu pembentukan pro-vitamin D dalam tubuh menjadi ....  

6.   Matahari adalah salah satu sumber energi ... di bumi.  

7.   Air dan udara termasuk sumber daya alam yang ....  

8.   Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi ikan terbesar setelah 
Bagansiapiapi adalah ....  
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9.   Perhatikan garis paranada berikut! 

 
 Gambar nomor 4 disebut ....  

  

10.   Tempo sedang disebut juga .... 

 
KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 1  

MODEL T2-ST1-A 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Selalu Berhemat Energi  

SUBTEMA : 1. Sumber Energi  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, 
tulis, atau visual 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 
sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 
organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, 
tulis, atau visual 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 
sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 
organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 5 s/d 6 
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal 9 s/d 10 

 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Uni tidak pernah belajar dalam kegelapan. Pasokan listrik di rumah Uni selalu 
cukup. Berarti, Uni telah mendapat haknya menggunakan energi listrik. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Yang tidak termasuk hak kita adalah menghabiskan minyak bumi. Kita boleh 
memanfaatkan minyak bumi, tetapi kita harus menghemat penggunaannya. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kita harus menghindari sikap membuang sampah di sungai. Hak orang lain untuk 
mendapat air bersih akan hilang karena sungai kotor. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Informasi yang diperoleh dari gambar: 

 Gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan menjemur kerupuk. 

 Kegiatan menjemur kerupuk membutuhkan energi matahari. 

 Energi matahari bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok dari gambar di atas adalah manfaat energi matahari bagi 
kehidupan sehari-hari. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Informasi yang diperoleh dari teks: 

 Energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan sapu tangan yang 
basah. 

 Energi matahari bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kincir dapat menunjukkan kepada kita tentang energi gerak karena kincir memiliki 
baling-baling yang dapat bergerak ketika terkena angin atau air. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Panas matahari akan membuat air laut menguap sehingga meninggalkan butiran-
butiran garam.  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kecepatan angin mempengaruhi perputaran turbin pada kincir angin. Semakin 
besar kecepatan angin, maka perputaran turbin juga semakin cepat. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Hasil perkebunan yang digunakan untuk bahan baku membuat gula merah 
adalah kelapa. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Agar kekayaan alam bermanfaat untuk seluruh rakyat, maka harus dilestarikan. 
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12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Daerah Tembagapura di Papua merupakan daerah tambang tembaga. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Ruas birama pada garis paranada di atas ditunjukkan pada nomor 1. Nomor 2 
merupakan garis birama, nomor 3 disebut garis paranada, sedangkan nomor 4 
adalah garis penutup birama. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada re jika dituliskan dalam notasi angka berupa angka 2. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada yang tidak ada tanda titik di belakangnya berarti dinyanyikan pendek. Nada 
tersebut dinyanyikan dengan hitungan satu ketukan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  wajib 

  Pembahasan  :  Minyak bumi akan habis, jadi kita wajib menghemat penggunaannya. 

  

2.  Jawaban  :  minyak bumi 

  
Pembahasan  :  Uni lebih senang pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Uni telah 

melaksanakan kewajiban menghemat minyak bumi. 

  

3.  Jawaban  :  membaca teks dengan cermat 

  
Pembahasan  :  Menemukan informasi dari teks bisa kita lakukan dengan cara membaca teks 

dengan cermat. 

  

4.  Jawaban  :  alat-alat (peralatan) listrik 

  
Pembahasan  :  Informasi yang bisa kita dapatkan dari gambar di atas yaitu tentang alat-alat 

listrik. 

  

5.  Jawaban  :  vitamin D 

  
Pembahasan  :  Di dalam tubuh kita sudah terdapat provitamin D, sehingga perlu proses 

pembentukan untuk mendapatkan vitamin D. Proses pembentukan vitamin D 
tersebut dapat dibantu dengan sinar matahari. 

  

6.  Jawaban  :  terbesar 

  
Pembahasan  :  Pancaran panas dari matahari dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. 

Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. 

  

7.  Jawaban  :  dapat diperbarui 

  Pembahasan  :  Air dan udara termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. 

  

8.  Jawaban  :  Banyuwangi 

  
Pembahasan  :  Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi ikan terbesar 

setelah Bagansiapiapi adalah Banyuwangi. 

  

9.  Jawaban  :  garis penutup 

  
Pembahasan  :  Gambar nomor 4 menunjukkan garis penutup. Nomor 1 merupakan ruas birama. 

Nomor 2 merupakan garis birama, sedangkan nomor 3 disebut garis paranada. 

  

10.  Jawaban  :  moderato 

  Pembahasan  :  Tempo sedang disebut juga moderato. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kegiatan yang tidak termasuk melaksanakan kewajiban sehari-hari adalah ....  

  a.   mematikan lampu kamar saat pergi 

  b.   menggunakan air dengan bijaksana 

  c.   menyalakan televisi dan radio 

  d.   tidur siang setelah mematikan televisi 

  

2.   Menghemat energi listrik merupakan ... setiap orang.  

  a.   hak 

  b.   kewajiban 

  c.   tugas 

  d.   tanggung jawab 

  

3.   Made tidak pernah kekurangan air bersih. Berarti Made telah ....  

  a.   menerima haknya 

  b.   melaksanakan tugas 

  c.   melakukan kewajibannya 

  d.   bertanggung jawab 

  

  

Gambar berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. 

 

4.   Salah satu informasi yang kita dapatkan dari gambar tersebut adalah ...  

  a.   Setiap pagi, bayi harus dijemur di halaman berumput. 

  b.   Kegiatan berjemur membutuhkan energi panas. 

  c.   Kegiatan berjemur membutuhkan energi matahari. 

  d.   Matahari selalu bersinar di pagi hari. 

  

5.   Informasi pada gambar bisa kita tuliskan dalam bentuk cerita. Cerita yang tepat sesuai informasi 
pada gambar yaitu ...  

  
a.   Setiap pagi, adik bayi dijemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi sangat baik untuk 

kesehatan tulang karena mengandung vitamin D. Vitamin D diperlukan untuk menjaga 
kesehatan tulang, apalagi pada masa pertumbuhan. 

  
b.   Adik bayi dijemur di halaman berumput. Rumput membutuhkan cahaya matahari untuk 

melakukan fotosintesis. Cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan dan manusia. 

  
c.   Setiap pagi, matahari selalu bersinar. Sinar matahari merupakan sumber energi. Energi 

matahari bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. 

  
d.   Matahari bersinar cerah pada pagi hari. Semua orang melakukan aktivitasnya. Udara pagi 

terasa sejuk dan menyegarkan. Saatnya memulai hari dengan penuh semangat. 

  

6.   Salah satu informasi yang kita dapatkan dari gambar tersebut adalah ...  

  a.   Setiap pagi, bayi harus dijemur di halaman berumput. 

  b.   Kegiatan berjemur membutuhkan energi panas. 

  c.   Kegiatan berjemur membutuhkan energi matahari. 
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  d.   Matahari selalu bersinar di pagi hari. 

7.   Benda akan cepat kering jika dijemur di tempat ....  

  a.   teduh 

  b.   sejuk 

  c.   panas 

  d.   tertutup 

  

8.   Baling-baling sederhana akan ... jika ditiup.  

  a.   berputar 

  b.   berjalan 

  c.   beredar 

  d.   berloncatan 

  

9.   Matahari merupakan penghasil utama energi ....  

  a.   panas 

  b.   bunyi 

  c.   gerak 

  d.   suara 

  

10.   Grafit merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ....  

  a.   pembuatan alat listrik 

  b.   pelapis kaleng makanan 

  c.   bahan baku pensil 

  d.   perabot rumah tangga 

  

11.   Karena hasil pertaniannya, Indonesia terkenal sebagai ....  

  a.   negara perkebunan 

  b.   negara industri 

  c.   negara maju 

  d.   negara agraris 

  

12.   Hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok adalah ....  

  a.   kina 

  b.   cokelat 

  c.   nira 

  d.   sagu 

  

13.   Menyanyikan lagu harus sesuai tempo. Tempo adalah ....  

  a.   bunyi yang berulang dengan teratur 

  b.   keselarasan bunyi lagu 

  c.   keras lembutnya lagu 

  d.   cepat lambat lagu saat dinyanyikan 

  

14.   Perhatikan penggalan notasi berikut! 

 
 
Nada pada penggalan notasi angka di atas dinyanyikan ....  

  a.   pendek 

  b.   panjang 
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  c.   tinggi 

  d.   rendah 

15.   Berikut ini merupakan bagian-bagian birama, kecuali ....  

  a.   ruas birama 

  b.   garis birama 

  c.   garis penutup 

  d.   jeda birama 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Menghemat air merupakan ... kita sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari.  

  

2.   Manusia berhak memanfaatkan air untuk memenuhi ....  

  

3.   Gambar yang baik mampu memuat ... yang ingin disampaikan.  

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
 
Dari gambar di atas, kita mengetahui informasi tentang kegiatan ....  

  

5.   Energi matahari dapat membantu pembentukan pro-vitamin D dalam tubuh menjadi ....  

  

6.   Pakaian yang basah akan cepat kering jika dijemur di tempat ....  

  

7.   Kayu, rotan, damar, dan kayu putih merupakan hasil ....  

  

8.   Tebu diperoleh dari hasil ....  

  

9.   Garis dalam notasi musik yang membatasi ruas birama disebut ....  

  

10.   Garis birama tunggal artinya ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kewajiban kita sehari-hari adalah hemat energi. Menyalakan televisi dan radio 
bersamaan berarti kita tidak menghemat energi. Kita sebaiknya menyalakan salah 
satu alat elektronik saja. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menghemat energi listrik merupakan kewajiban setiap orang. Dengan menghemat 
listrik, hak kita menggunakan listrik akan selalu terpenuhi. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mendapatkan air bersih merupakan hak setiap orang. Jadi, Made telah menerima 
haknya untuk mendapatkan air. 

4.  Jawaban  :  c 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cerita yang tepat sesuai informasi pada gambar yaitu Setiap pagi, adik bayi 
dijemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi sangat baik untuk kesehatan 
tulang karena mengandung vitamin D. Vitamin D diperlukan untuk menjaga 
kesehatan tulang, apalagi pada masa pertumbuhan. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Informasi yang diperoleh dari gambar: 

 Gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan berjemur. 

 Berjemur dilakukan di pagi hari saat tampak matahari. 

 Berjemur membutuhkan energi matahari. 

 Energi matahari bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas.  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ketika ditiup terdapat energi angin yang mampu menggerakkan baling-baling 
sederhana sehingga baling-baling sederhana bergerak memutar.  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pancaran panas dari matahari dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Grafit merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
baku pensil. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang 
sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari pertanian. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sagu dapat digunakan untuk bahan makanan pokok pengganti beras. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tempo adalah cepat lambat lagu saat dinyanyikan. Saat menyanyikan lagu kita 
harus memperhatikan tempo. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Nada pada penggalan notasi angka di atas dinyanyikan pendek. Tanda garis 
mendatar di atas not menandakan bahwa nada berada dalam satu ketukan 
sehingga dinyanyikan pendek. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Birama terdiri dari beberapa bagian yaitu tanda birama, ruas birama, garis birama, 
dan garis penutup. Jeda birama bukan termasuk bagian dari birama. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kewajiban 

  
Pembahasan  :  Menghemat air merupakan kewajiban kita sebagai warga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

  

2.  Jawaban  :  kebutuhan sehari-hari 

  Pembahasan  :  Manusia berhak memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

  

3.  Jawaban  :  informasi 

  
Pembahasan  :  Gambar yang baik seharusnya mampu memuat sejumlah informasi yang bisa 

menambah pengetahuan pembacanya. 

  

4.  Jawaban  :  penambangan minyak bumi di laut lepas 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan penambangan minyak bumi di 

laut lepas. 

  

5.  Jawaban  :  vitamin D 

  
Pembahasan  :  Di dalam tubuh kita sudah terdapat provitamin D, sehingga perlu proses 

pembentukan untuk mendapatkan vitamin D. Proses pembentukan vitamin D 
tersebut dapat dibantu dengan sinar matahari. 

  

6.  Jawaban  :  panas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  perhutanan 

  Pembahasan  :  Kayu, rotan, damar, dan kayu putih merupakan hasil perhutanan. 

  

8.  Jawaban  :  perkebunan 

  Pembahasan  :  Tebu diperoleh dari hasil perkebunan. 

  

9.  Jawaban  :  garis birama 

  Pembahasan  :  Garis dalam notasi musik yang membatasi ruas birama disebut garis birama. 

  

10.  Jawaban  :  jeda 

  Pembahasan  :  Garis birama tunggal pada tanda birama berarti jeda. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini cara menghemat kertas, kecuali ....  

  a.   menggunakan kertas ketika benar-benar membutuhkan 

  b.   memaksimalkan penggunaan kertas saat menulis 

  c.   mencoret-coret buku ketika bosan 

  d.   memanfaatkan teknologi saat menulis atau membaca 

  

2.   Kewajiban kita dalam menggunakan kertas adalah ....  

  a.   menghabiskan kertas 

  b.   bermain menggunakan kertas 

  c.   menghemat penggunaannya 

  d.   membuang kertas 

  

3.   Kampanye dapat menjadi sarana menanamkan ... hemat energi.  

  a.   kebiasaan 

  b.   keengganan 

  c.   kemampuan 

  d.   kemauan 

  

4.   Perhatikan petunjuk membunyikan radio berikut ini! 

(1) Putar tombol pencari gelombang. 

(2) Tekan tombol on/off. 

(3) Atur volume yang diinginkan. 

(4) Jika ingin berpindah gelombang, putar tombol pencari gelombang ke arah kanan atau kiri. 

(5) Berhenti memutar tombol gelombang jika sudah menemukan gelombang yang diinginkan. 

  
Urutan cara membunyikan radio yang tepat adalah ....  

  a.   (2) – (1) – (3) – (4) – (5) 

  b.   (2) – (1) – (3) – (5) – (4) 

  c.   (2) – (3) – (1) – (5) – (4) 

  d.   (1) – (3) – (2) – (4) – (5) 

  

5.   Gambar pada poster sebaiknya menggunakan warna ....  

  a.   merah 

  b.   primer 

  c.   sekunder 

  d.   mencolok 

  

6.   Perhatikan petunjuk pembuatan mainan parasut yang belum runtut berikut ini! 
1) Gabungkan ujung benang, lalu ikatkan batu atau boneka. 
2) Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. 
3) Buatlah pola berbentuk lingkaran dari plastik. 
4) Lemparkanlah ke udara, tampaklah orang terjun. 
5) Gunting pola tersebut, lalu tandai untuk lubang benang. 
Urutan langkah-langkah yang benar dalam membuat mainan parasut adalah ....  

  a.   3) - 5) - 2) - 1) - 4) 

  b.   3) - 5) - 2) - 4) - 1) 
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  c.   3) - 2) - 5) - 1) - 4) 

  d.   3) - 5) - 1) - 2) - 4) 

7.   Contoh pemanfaatan energi listrik di sekolah adalah ....  

  a.   menyalakan televisi 

  b.   menyalakan lampu penerangan jalan 

  c.   menyalakan tangga berjalan 

  d.   menyalakan komputer 

  

8.   Saat menancapkan steker pada stopkontak, tangan harus dalam keadaan ....  

  a.   basah 

  b.   kering 

  c.   lembab 

  d.   berair 

  

9.   Made mendengarkan radio di rumah. Perubahan energi yang terjadi saat Made menyalakan 
radio adalah perubahan energi listrik menjadi energi ....  

  a.   cahaya 

  b.   bunyi 

  c.   kimia 

  d.   gerak 

  

10.   Di bawah ini yang merupakan gambar pala adalah ....  

  a.    

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

11.   Daerah penghasil cengkih di Indonesia adalah ....  

  a.   Sumatra Utara 

  b.   Kalimantan Timur 

  c.   Sulawesi Tenggara 

  d.   Maluku 

  

12.   Waktu yang dibutuhkan dalam pembentukan batu bara adalah ....  

  a.   lima tahun 

  b.   puluhan tahun 

  c.   ratusan tahun 

  d.   jutaan tahun 

  

13.   Tanda titik di atas not angka berfungsi sebagai tanda ....  
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  a.   panjang pendek nada 

  b.   tinggi rendah nada 

  c.   tinggi rendah suara 

  d.   panjang pendek bunyi 

  

14.   Birama lagu Aku Anak Indonesia adalah ....  

  a.   2/4 

  b.   3/4 

  c.   4/4 

  d.   6/8 

  

15.   Yang tidak termasuk kegiatan apresiasi seni musik yaitu ....  

  a.   mengenal 

  b.   menilai 

  c.   menghargai 

  d.   mencontoh 

 
 
Soal Isian  

1.   Kampanye hemat energi dapat disampaikan melalui ....  

  

2.   Mencuci sepeda menggunakan ember dan lap menunjukkan pelaksaan kewajiban 
menghemat ....  

  

3.   Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk biasanya berupa kalimat ....  

  

4.   Menentukan topik dan tujuan poster merupakan salah satu langkah-langkah ....  

  

5.   Saat melakukan percobaan perubahan energi dengan kertas spiral yang didekatkan di atas lilin, 
terjadi perubahan energi ... menjadi energi ....  

  

6.   Eko menyalakan kipas angin karena cuaca sangat panas. Perubahan energi yang terjadi saat 
Eko menyalakan kipas angin adalah ....  

  

7.   Batu bara termasuk dalam golongan batuan ....  

  

8.   Salah satu khasiat dari tanaman obat adalah untuk ... penyakit.  

  

9.   Lagu Aku Anak Indonesia memiliki tanda birama ....  

  

10.   Garis lengkung melismatis biasanya terletak di  ... nada atau notasi angka 
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Selalu Berhemat Energi  

SUBTEMA : 2. Manfaat Energi  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 
sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 
organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

02 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 
sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 
organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh membiasakan diri mencoret-coret buku ketika bosan. Hal tersebut 
akan menghabiskan kertas tanpa ada manfaatnya. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita mempunyai hak menggunakan kertas. Tetapi, dalam menggunakannya kita 
wajib bersikap hemat. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kampanye dapat menjadi sarana menanamkan kebiasaan menghemat energi. 
Melalui kampanye, kita akan mengetahui kewajiban-kewajiban yang telah dan 
belum kita laksanakan. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Urutan cara membunyikan radio yang tepat adalah (2) – (1) – (3) – (4) – (5). 

(2) Tekan tombol on/off. 

(1) Putar tombol pencari gelombang. 

(3) Atur volume yang diinginkan. 

(4) Jika ingin berpindah gelombang, putar tombol pencari gelombang ke arah 
kanan atau kiri. 
(5) Berhenti memutar tombol gelombang jika sudah menemukan gelombang yang 
diinginkan. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar pada poster sebaiknya menggunakan warna mencolok agar menarik 
perhatian. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Urutan membuat parasut yang tepat adalah 3) - 5) -  2) -  1) - 4). 
3) Buatlah pola berbentuk lingkaran dari plastik. 
5) Gunting pola tersebut, lalu tandai untuk lubang benang. 
2) Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. 
1) Gabungkan ujung benang, lalu ikatkan batu atau boneka. 
4) Lemparkanlah ke udara, tampaklah orang terjun. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika tangan dalam keadaan basah saat menancapkan steker pada stopkontak, 
maka tubuh kita dapat tersetrum. 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pala ditunjukkan pada pilihan jawaban c. Pilihan jawaban a adalah jahe. 
Pilihan jawaban b adalah kencur. Pilihan jawaban d adalah kunyit. 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun 
lamanya. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tanda titik di atas not angka berfungsi sebagai tanda tinggi rendah nada. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu Aku Anak Indonesia memiliki tanda birama 4/4.  

15.  Jawaban  :  d 
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  Pembahasan  :  
Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi 
pengenalan, penilaian, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung 
dalam karya seni tersebut. Jadi, yang tidak termasuk kegiatan apresiasi seni 
musik adalah mencontoh. 

Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  poster 

  Pembahasan  :  Kampanye hemat energi dapat disampaikan melalui poster. 

  

2.  Jawaban  :  air 

  
Pembahasan  :  Mencuci sepeda menggunakan ember dan lap menunjukkan pelaksaan kewajiban 

menghemat air. 

  

3.  Jawaban  :  perintah halus 

  
Pembahasan  :  Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk biasanya berupa kalimat perintah 

halus. 

  

4.  Jawaban  :  membuat poster 

  

Pembahasan  :  
Langkah-langkah membuat poster yaitu: 

 menentukan topik dan tujuan poster 

 membuat kerangka poster 

 membuat kalimat singkat dan meyakinkan 

 menentukan gambar yang tepat. 

  

5.  Jawaban  :  energi panas menjadi energi gerak 

  
Pembahasan  :  Kertas spiral yang didekatkan dengan nyala api dari lilin akan bergerak memutar 

sehingga hal tersebut membuktikan adanya perubahan energi panas menjadi energi 
gerak.  

  

6.  Jawaban  :  energi listrik menjadi energi gerak 

  
Pembahasan  :  Kipas angin akan bergerak jika tersambung dengan listrik sehingga terjadi 

perubahan energi listrik menjadi energi gerak. 

  

7.  Jawaban  :  sedimen 

  Pembahasan  :  Batu bara termasuk dalam golongan batuan sedimen. 

  

8.  Jawaban  :  menyembuhkan 

  Pembahasan  :  Salah satu khasiat dari tanaman obat adalah untuk menyembuhkan penyakit. 

  

9.  Jawaban  :  4/4 

  Pembahasan  :  Lagu Aku Anak Indonesia memiliki tanda birama 4/4. 

  

10.  Jawaban  :  atas 

  Pembahasan  :  Garis lengkung melismatis biasanya terletak di atas nada atau notasi angka. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh ....  

  a.   pujian 

  b.   hadiah 

  c.   hak 

  d.   sanksi 

  

2.   Melaksanakan kewajiban dengan baik berarti melaksanakan kerja sama secara ....  

  a.   langsung 

  b.   tidak langsung 

  c.   sementara 

  d.   berkala 

  

3.   Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara ....  

  a.   semena-mena 

  b.   setengah hati 

  c.   hak didahulukan 

  d.   seimbang 

  

4.   Perhatikan petunjuk cara pembuatan layang-layang yang belum runtut berikut ini! 
1) Menyediakan bahan. 
2) Merekatkan kertas pada rangka layang-layang. 
3) Membuat rangka layang-layang. 
4) Menghiasi layang-layang. 
Urutan cara membuat layang-layang yang benar adalah ....  

  a.   1) - 2) - 3) - 4) 

  b.   1) - 3) - 2) - 4) 

  c.   1) - 3) - 4) - 2) 

  d.   1) - 2) - 4) - 3) 

  

5.   Poster biasanya dipasang di ....  

  a.   dalam ruangan 

  b.   dinding 

  c.   tempat umum 

  d.   papan tulis 

  

6.   Hal pertama yang perlu dilakukan ketika membuat suatu benda adalah ....  

  a.   melengkapi benda dengan hiasan 

  b.   menyiapkan alat dan bahan 

  c.   memotong sesuai ukuran 

  d.   memajangnya sebagai benda hiasan 

  

7.   Contoh pemanfaatan energi listrik di rumah adalah ....  

  a.   menyalakan televisi 

  b.   menyalakan bel sekolah 

  c.   menyalakan lampu lalu lintas 

  d.   menyalakan lampu di ruang kelas 
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8.   Energi diperlukan untuk ....  

  a.   tidur 

  b.   bermain 

  c.   berjalan 

  d.   melakukan usaha atau kegiatan 

  

9.   Contoh pemanfaatan energi listrik di sekolah adalah ....  

  a.   menyalakan televisi 

  b.   menyalakan lampu penerangan jalan 

  c.   menyalakan tangga berjalan 

  d.   menyalakan komputer 

  

10.   Daerah penghasil pala terbaik di Indonesia adalah ....  

  a.   Pulau Nias 

  b.   Pulau Siau 

  c.   Pulau Roti 

  d.   Pulau Komodo 

  

11.   Di bawah ini yang merupakan gambar merica adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

12.   Waktu yang dibutuhkan dalam pembentukan batu bara adalah ....  

  a.   lima tahun 

  b.   puluhan tahun 

  c.   ratusan tahun 

  d.   jutaan tahun 

  

13.   Yang tidak termasuk kegiatan apresiasi seni musik yaitu ....  

  a.   mengenal 

  b.   menilai 

  c.   menghargai 

  d.   mencontoh 

  

14.   Birama lagu Aku Anak Indonesia adalah ....  
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  a.   2/4 

  b.   3/4 

  c.   4/4 

  d.   6/8 

  

15.   Lagu Aku Anak Indonesia diciptakan oleh ....  

  a.   A.T. Mahmud 

  b.   Ibu Sud 

  c.   Pak Kasur 

  d.   Sudharnoto 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Teliti dalam menulis berarti telah melaksanakan kewajiban menghemat ....  

  

2.   Melaksanakan kewajiban menghemat kertas sebaiknya dimulai dari lingkungan ....  

  

3.   Poster sebaiknya bersifat persuasif. 
Persuasif artinya ....  

  

4.   Gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan disebut ....  

  

5.   Energi yang ada di dalam bahan-bahan kimia dan dihasilkan dari reaksi kimia disebut ....  

  

6.   Saat melakukan percobaan perubahan energi dengan kertas spiral yang didekatkan di atas lilin, 
terjadi perubahan energi ... menjadi energi ....  

  

7.   Kencur merupakan sumber daya alam yang dapat ....  

  

8.   Selain sebagai obat dan jamu, tanaman obat juga dimanfaatkan untuk ... masakan.  

  

9.   Tanda titik yang berfungi untuk menandai panjang pendeknya suatu nada terletak di ... notasi 
angka.  

  

10.   Dua nada yang disatukan oleh garis mendatar di atasnya berada dalam ... ketukan 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. 

  

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kerja sama dapat dilaksanakan secara tidak langsung. Apabila kita melaksanakan 
kewajiban dengan baik, berarti secara tidak langsung kita telah bekerja sama untuk 
menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 

  

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Dengan demikian, hak 
kita akan tetap terpenuhi di masa depan. 

  

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Urutan membuat layang-layang yang benar adalah 1) - 3) - 2) - 4). 
1) Menyediakan bahan. 
3) Membuat rangka layang-layang. 
2) Merekatkan kertas pada rangka layang-layang. 
4) Menghiasi layang-layang. 

  

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Poster biasanya ditempel di tempat umum agar bisa dilihat oleh banyak orang. 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hal yang pertama kali dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan untuk 
membuat benda tersebut. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Setiap gerakan 
kita memerlukan energi. 

  

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Daerah penghasil pala terbaik di Indonesia adalah Pulau Siau, Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara. 

  

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar merica ditunjukkan pada pilihan jawaban b. Pilihan jawaban a adalah jahe. 
Pilihan jawaban c adalah kunyit. Pilihan jawaban d adalah pala. 

  

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun 
lamanya. 
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13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi 
pengenalan, penilaian, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung 
dalam karya seni tersebut. Jadi, yang tidak termasuk kegiatan apresiasi seni musik 
adalah mencontoh. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu Aku Anak Indonesia memiliki tanda birama 4/4.  

  

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu Aku Anak Indonesia diciptakan oleh A.T. Mahmud. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kertas 

  Pembahasan  :  Teliti dalam menulis berarti telah melaksanakan kewajiban menghemat kertas. 

  

2.  Jawaban  :  rumah 

  
Pembahasan  :  Melaksanakan kewajiban menghemat kertas sebaiknya dimulai dari lingkungan 

rumah. 

  

3.  Jawaban  :  meyakinkan 

  Pembahasan  :  Poster biasanya bersifat persuasif atau meyakinkan. 

  

4.  Jawaban  :  poster 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  energi kimia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  energi panas menjadi energi gerak 

  
Pembahasan  :  Kertas spiral yang didekatkan dengan nyala api dari lilin akan bergerak memutar 

sehingga hal tersebut membuktikan adanya perubahan energi panas menjadi 
energi gerak.  

  

7.  Jawaban  :  diperbaharui 

  Pembahasan  :  Kencur merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 

  

8.  Jawaban  :  bumbu 

  
Pembahasan  :  Selain sebagai obat dan jamu, tanaman obat juga dimanfaatkan untuk bumbu 

masakan. 

  

9.  Jawaban  :  belakang 

  
Pembahasan  :  Tanda titik yang berfungi untuk menandai panjang pendeknya suatu nada terletak 

di belakang notasi angka. 

  

10.  Jawaban  :  satu 

  
Pembahasan  :  Dua nada yang disatukan oleh garis mendatar di atasnya berada dalam satu 

ketukan. Masing-masing nada tersebut memiliki nilai ½ ketukan. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini termasuk sikap ramah lingkungan, kecuali ....  

  a.   menggunakan energi alternatif, misalnya tenaga surya 

  b.   membangun rumah yang memaksimalkan penerangan alami 

  c.   mendaur ulang barang-barang bekas seperti plastik, besi, dan kaca 

  d.   menebangi pohon-pohon di sekitar rumah 

  

2.   Perilaku berikut yang termasuk menghemat energi adalah ....  

  a.   menyalakan lampu dan televisi saat tidur 

  b.   menyalakan kipas angin dan radio saat tidur 

  c.   meninggalkan rumah dengan semua lampu menyala 

  d.   menyalakan satu lampu kecil saat tidur 

  

3.   Kekurangan energi disebabkan dari kebiasaan ... dalam menggunakan energi.  

  a.   boros 

  b.   hemat 

  c.   bijak 

  d.   irit 

  

4.   Setelah membaca teks bacaan, kita bisa menuliskan petunjuk berdasarkan ....  

  a.   isi bacaan 

  b.   pesan bacaan 

  c.   langkah-langkah percobaan 

  d.   alat dan bahan 

  

5.   Rice cooker menggunakan energi listrik. Sebelum menggunakan rice cooker kita seharusnya 
memperhatikan petunjuk penggunaannya. 

(1)   Tekan tombol on atau power. 

(2)   Pasang steker/colokan pada stop kontak. 

(3)   Angkat nasi setelah 30 menit. 

(4)   Pastikan tegangan rice cooker sama dengan tegangan listrik di rumah. 

(5)   Masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya. 
Urutan penggunaan rice cooker yang tepat adalah ....  

  a.   (4) – (2) – (5) – (1) – (3) 

  b.   (2) – (4) – (1) – (5) – (3) 

  c.   (5) – (4) – (2) – (1) – (3) 

  d.   (4) – (2) – (1) – (5) – (3) 

  

6.   Sebelum menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan, kita terlebih dahulu menentukan informasi 
dari ....  

  a.   percobaan yang dilakukan 

  b.   alat yang digunakan 

  c.   kelompok percobaan 

  d.   bahan yang diperlukan 

  

7.   Energi alternatif memberi keuntungan bagi manusia karena ....  
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  a.   memerlukan biaya yang besar 

  b.   penggunaannya memerlukan prosedur tertentu 

  c.   terpeliharanya lingkungan sekitar 

  d.   memerlukan tenaga yang lebih besar 

  

8.   Sebagian besar energi alternatif yang ada di bumi digunakan sebagai sumber energi ....  

  a.   gerak 

  b.   panas 

  c.   cahaya 

  d.   listrik 

  

9.   Langkah pertama yang kita lakukan saat membuat baterai buah adalah ....  

  a.   memperhatikan nyala lampu LED dan menulis hasil pengamatan 

  b.   memotong jeruk nipis, apel, dan kentang menjadi dua bagian 

  c.   menancapkan koin logam dan paku pada setiap potongan jeruk nipis, apel, dan kentang 

  d.   menghubungkan dua ujung kabel penjepit buaya pada lampu LED 

  

10.   Bagian tanaman jarak yang menghasilkan minyak adalah ....  

  a.   akar 

  b.   daun 

  c.   biji 

  d.   buah 

  

11.   

Makanan pada gambar di samping berbahan dasar ....  

  a.   singkong 

  b.   tepung terigu 

  c.   beras ketan 

  d.   sagu 

  

12.   Umbi singkong dapat diolah menjadi tepung ....  

  a.   maizena 

  b.   tapioka 

  c.   beras 

  d.   terigu 

  

13.   Lagu yang ceria dapat membuat kita ....  

  a.   mengantuk 

  b.   sedih 

  c.   bersemangat 

  d.   terharu 

  

14.   Lagu Kring-Kring Ada Sepeda memiliki tempo ....  

  a.   cepat 

  b.   lambat 

  c.   sedang 
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  d.   agak lambat 

  

15.   Lagu bertempo sedang sebaiknya kita nyanyikan dengan kecepatan ....  

  a.   lambat 

  b.   sedang 

  c.   cepat 

  d.   pelan 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah ....  

  

2.   Orang yang bertanggung jawab akan ... penggunaan energi.  

  

3.   Tujuan membuat kerangka poster adalah ....  

  

4.   Kosakata yang kita gunakan untuk menuliskan teks petunjuk adalah ....  

  

5.   Kutub negatif pada rangkaian baterai buah terletak di bagian ....  

  

6.   Sel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi ....  

  

7.   Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai energi ....  

  

8.   Ketela pohon dan ubi kayu adalah nama lain dari ....  

  

9.   Lagu Kring-kring Ada Sepeda dinyanyikan ekspresi wajah ....  

  

10.   Tempo lagu Kring-Kring Ada Sepeda adalah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Selalu Berhemat Energi  

SUBTEMA : 3. Energi Alternatif  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 
sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 
organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 
sampai tingkat provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 
sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 
organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 
sampai tingkat provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menebangi pohon-pohon di sekitar rumah termasuk sikap yang kurang ramah 
lingkungan. Menebangi pohon akan menyebabkan udara menjadi semakin panas. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menyalakan satu lampu kecil saat tidur akan menghemat penggunaan energi 
listrik pada malam hari. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kebiasaan boros dalam menggunakan energi akan menyebabkan kekurangan 
energi di masa depan. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menulis teks petunjuk berdasarkan teks bacaan bisa kita lakukan dengan 
membaca teks bacaan, menemukan informasi dari teks bacaan, kemudian 
menuliskan panduan/petunjuk berdasarkan isi teks bacaan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Urutan penggunaan rice cooker yang tepat adalah (5) – (4) – (2) – (1) – (3). 

(5) Masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya. 

(4) Pastikan tegangan rice cooker sama dengan tegangan listrik di rumah. 

(2) Pasang steker/colokan pada stop kontak. 

(1) Tekan tombol on atau power. 
(3) Angkat nasi setelah 30 menit. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sebelum menuliskan instruksi atau panduan sesuai urutan langkah-langkah 
percobaan, kita terlebih dahulu menentukan informasi dari percobaan yang 
dilakukan. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  keuntungan menggunakan energi alternatif adalah terpeliharanya lingkungan 
sekitar. Dengan penggunaan energi alternatif mengurangi pencemaran 
lingkungan yang disebabkan oleh limbah dari minyak bumi, batu bara atau gas 
bumi. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Energi listrik merupakan sebagian besar dari energi alternatif yang ada di bumi.  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Langkah yang kita lakukan saat membuat baterai buah yaitu: 

1. Memotong buah jeruk, apel dan kentang. 

2. Menancapkan koin logam pada salah satu sisi jeruk nipis, apel dan 
kentang yang sudah dipotong. 

3. Menancapkan paku pada salah satu sisi yang lain dari jeruk nipis, apel 
dan kentang. 

4. Menghubungkan penjepit buaya pada salah satu koin yang tertancap di 
buah. 

5. Melilitkan penjepit buaya yang terhubung dengan paku yang tertancap di 
buah dengan bola lampu.  

6. Melilitkan penjepit buaya yang terhubung dengan logam yang tertancap 
pada buah dengan bola lampu. 

7. Memerhatikan nyala lampu LED dan menulis hasil pengamatan. 
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10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian tanaman jarak yang menghasilkan minyak adalah biji. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Nama makanan pada gambar di samping adalah getuk. Getuk adalah makanan 
yang berbahan dasar singkong. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama lain dari tepung singkong adalah tepung tapioka atau tepung kanji. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu yang dinyanyikan dengan nada ceria tentu dapat membuat kita 
bersemangat. Sebaliknya, lagu yang sedih akan membuat kita ikut sedih dan 
terharu. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu Kring-Kring Ada Sepeda memiliki tempo sedang. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lagu bertempo sedang sebaiknya kita nyanyikan dengan kecepatan sedang pula. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan 

  
Pembahasan  :  Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian lingkungan dan 

menjaga kebersihan lingkungan. 

  

2.  Jawaban  :  menghemat 

  Pembahasan  :  Orang yang bertanggung jawab akan menghemat penggunaan energi. 

  

3.  Jawaban  :  membantu isi poster tidak keluar dari topik 

  
Pembahasan  :  Tujuan membuat kerangka poster adalah membantu isi poster tidak keluar dari 

topik yang telah ditentukan. 

  

4.  Jawaban  :  kosakata baku 

  Pembahasan  :  Saat menulis teks petunjuk, kita menggunakan kosakata baku. 

  

5.  Jawaban  :  paku 

  Pembahasan  :  Paku terbuat dari besi yang dapat berfungsi sebagai kutub negatif. 

  

6.  Jawaban  :  listrik 

  
Pembahasan  :  Sel surya dapat mengumpulkan energi cahaya dari matahari dan mengubahnya 

menjadi energi listrik.  

  

7.  Jawaban  :  alternatif 

  Pembahasan  :  Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai energi alternatif. 

  

8.  Jawaban  :  singkong 

  Pembahasan  :  Ketela pohon dan ubi kayu adalah nama lain dari singkong. 

  

9.  Jawaban  :  ceria dan bersemangat 

  
Pembahasan  :  

Lagu Kring-kring Ada Sepeda dinyanyikan ekspresi wajah ceria dan 
bersemangat. Sebab lagu ini bernuansa gembira. 

  

10.  Jawaban  :  sedang 

  Pembahasan  :  Tempo lagu Kring-Kring Ada Sepeda adalah sedang. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini termasuk hak terhadap lingkungan, kecuali ....  

  a.   memanfaatkan lingkungan 

  b.   tinggal di lingkungan yang bersih 

  c.   tinggal di lingkungan yang kotor 

  d.   merasakan udara segar 

  

2.   Perilaku masyarakat yang baik adalah ....  

  a.   mencuci kendaraan menggunakan selang 

  b.   mematikan lampu pada siang hari 

  c.   membakar kertas-kertas yang tidak dipakai 

  d.   membiarkan keran yang bocor 

  

3.   Berikut ini termasuk sikap hemat energi di rumah, kecuali ....  

  a.   menutup keran air ketika ditinggalkan 

  b.   mematikan lampu yang tidak diperlukan 

  c.   menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat 

  d.   merebus air sedikit-sedikit 

  

4.   Setelah membaca teks bacaan, kita bisa menuliskan petunjuk berdasarkan ....  

  a.   isi bacaan 

  b.   pesan bacaan 

  c.   langkah-langkah percobaan 

  d.   alat dan bahan 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pesan yang ingin disampaikan poster tersebut adalah ....  

  a.   imbauan agar mencabut stop kontak 

  b.   imbauan agar mematikan televisi 

  c.   imbauan agar menghemat energi listrik 

  d.   langkah-langkah menghemat energi 
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6.   Urutan petunjuk menonton televisi yang tepat adalah ....  

  

a.   (1) Tekan tombol on. 

(2) Pilih stasiun yang akan ditonton. 

(3) Matikan tombol off jika sudah selesai menonton. 
(4) Masukkan steker ke stop kontak. 

  

b.   (1) Masukkan steker ke stop kontak. 

(2) Pilih stasiun yang akan ditonton. 

(3) Tekan tombol on. 
(4) Matikan tombol off jika sudah selesai menonton. 

  

c.   (1) Masukkan steker ke stop kontak. 

(2) Tekan tombol on. 

(3) Pilih stasiun yang akan ditonton. 
(4) Matikan tombol off jika sudah selesai menonton. 

  

d.   (1) Masukkan steker ke stop kontak. 

(2) Pilih stasiun yang akan ditonton. 

(3) Tekan tombol on. 
(4) Matikan tombol off jika sudah selesai menonton. 

7.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Gambar tersebut merupakan penggunaan energi alternatif berupa ....  

  a.   angin 

  b.   aliran air 

  c.   sinar matahari 

  d.   gelombang air laut 

  

8.   Pembangkit listrik yang menggunakan energi surya sebagai sumber energi penghasil listrik 
disebut ....  

  a.   Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

  b.   Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

  c.   Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

  d.   Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 

  

9.   Energi panas bumi berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi yang berupa ....  

  a.   air panas 

  b.   batu panas 

  c.   uap panas 

  d.   tanah panas 

  

10.   Gambar di bawah ini yang merupakan jagung adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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d.   

 

11.   Nasi merupakan salah satu sumber ....  

  a.   protein 

  b.   karbohidrat 

  c.   vitamin 

  d.   mineral 

  

12.   Gambar di bawah ini yang merupakan singkong adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

13.   Pernafasan saat bernyanyi ... dengan pernafasan saat kita berbicara sehari-hari.  

  a.   sama 

  b.   berbeda 

  c.   mirip 

  d.   sesuai 

  

14.   Perhatikan penggalan notasi berikut! 

 
Dalam penggalan notasi lagu Kring-Kring Ada Sepeda di atas, nada rendah ditunjukkan oleh 
notasi .... 

  a.   la dan si 

  b.   fa dan si 

  c.   si dan sol 

  d.   sol dan la 

  

15.   Bernyanyi harus memperhatikan kecepatan suara atau sesuai ....  

  a.   tempo lagu 

  b.   tinggi rendah nada 

  c.   panjang pendek nada 

  d.   birama lagu 
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Soal Isian  

1.   Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah ....  

  

2.   Kelestarian lingkungan dapat dijaga dengan sikap ... dan ....  

  

3.   
Cara menggunakan lampu senter 

(1) Tutup kembali bagian yang sudah dibuka. 

(2) Tekan tombol dengan baik. 

(3) Masukkan baterai dengan posisi kepala menghadap ke depan. 
(4) Buka tutup bagian belakang. 
 
Urutan cara menggunakan lampu senter yang benar adalah ....  

  

4.   Setelah membaca teks bacaan dengan saksama dan menemukan informasi, selanjutnya kita 
menuliskan panduan berdasarkan ....  

  

5.   Pemanfaatan sumber energi yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menyebabkan ....  

  

6.   Biodiesel adalah bahan bakar bio yang dihasilkan dari ....  

  

7.   Kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai ... ternak.  

  

8.   Daun singkong yang sudah tua dapat digunakan sebagai ... ternak.  

  

9.   Pencipta lagu Aku Anak Indonesia yaitu ....  

  

10.   Saat menyanyikan syair lagu, setiap kata harus diucapkan dengan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Yang tidak termasuk hak kita terhadap lingkungan adalah lingkungan yang kotor. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mematikan lampu pada siang hari merupakan perilaku yang baik. Perilaku 
tersebut menunjukkan sikap menghemat energi. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Merebus air sedikit-sedikit memerlukan lebih banyak bahan bakar gas. Kita 
sebaiknya merebus air cukup banyak dalam sekali waktu kemudian disimpan. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menulis teks petunjuk berdasarkan teks bacaan bisa kita lakukan dengan 
membaca teks bacaan, menemukan informasi dari teks bacaan, kemudian 
menuliskan panduan/petunjuk berdasarkan isi teks bacaan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Poster tersebut berisi pesan imbauan agar masyarakat menghemat energi listrik. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Urutan petunjuk menonton televisi: 

(1) Masukkan steker ke stop kontak. 

(2) Tekan tombol on. 

(3) Pilih stasiun yang akan ditonton. 
(4) Matikan tombol off jika sudah selesai menonton. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah panel surya yang dipasang di atas genteng suatu rumah 
atau bangunan. Panel surya dapat mengubah energi cahaya dari sinar matahari 
menjadi energi listrik.  

8.  Jawaban  :  a 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Di bawah permukaan bumi terbentuk lapisan batuan yang sangat panas, sehingga 
energi panas bumi yang dihasilkan berupa uap panas. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar jagung ditunjukkan pada pilihan jawaban d. Pilihan jawaban a adalah ubi 
ungu. Pilihan jawaban b adalah singkong. Pilihan jawaban c adalah ubi jalar. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nasi merupakan salah satu sumber karbohidrat. Contoh sumber karbohidrat 
lainnya antara lain jagung, kentang, sagu, ubi, dan singkong. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar singkong ditunjukkan pada pilihan jawaban b. Pilihan jawaban a adalah 
talas. Pilihan jawaban c adalah ubi jalar. Pilihan jawaban d adalah ubi ungu. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pernafasan saat bernyanyi berbeda dengan pernafasan saat kita berbicara sehari-
hari. Saat bernyanyi, kita harus mengatur nafas kita dengan baik. Sehingga lagu 
yang kita nyanyikan akan terdengar baik. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dalam penggalan notasi lagu Kring-Kring Ada Sepeda di atas, nada rendah 
ditunjukkan oleh notasi si dan sol. Yaitu angka 7 dan 5 dengan tanda titik di 
bawahnya. 

15.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Bernyanyi harus memperhatikan kecepatan suara atau sesuai tempo lagu. Tempo 
yaitu cepat lambat lagu saat dinyanyikan. Setiap lagu memiliki tempo yang 
berbeda-beda. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan 

  
Pembahasan  :  Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian lingkungan dan 

menjaga kebersihan lingkungan. 

2.  Jawaban  :  ramah lingkungan dan hemat energi 

  
Pembahasan  :  Kelestarian lingkungan dapat dijaga dengan sikap ramah lingkungan dan hemat 

energi. 

  

3.  Jawaban  :  (4) – (3) – (1) – (2) 

  

Pembahasan  :  
Urutan cara menggunakan lampu senter yang benar: 

(4) Buka tutup bagian belakang. 

(3) Masukkan baterai dengan posisi kepala menghadap ke depan. 

(1) Tutup kembali bagian yang sudah dibuka. 
(2) Tekan tombol dengan baik. 

4.  Jawaban  :  isi teks bacaan 

  

Pembahasan  :  Saat menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan, hal pertama yang kita lakukan 
adalah membaca teks bacaan dengan saksama. Selanjutnya, menemukan 
informasi dari teks bacaan. Kemudian, menuliskan panduan atau instruksi sesuai 
isi teks bacaan. 

  

5.  Jawaban  :  kelangkaan 

  
Pembahasan  :  Beberapa sumber energi sangat terbatas jumlahnya, apabila dimanfaatkan secara 

berlebihan maka dapat menyebabkan kelangkaan.  

  

6.  Jawaban  :  biji-biji tumbuhan 

  
Pembahasan  :  Biodiesel merupakan bahan bakar energi alternatif yang diolah dari biji-biji 

tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai pengganti bahan bakar solar. 

  

7.  Jawaban  :  makanan 

  Pembahasan  :  Kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. 

  

8.  Jawaban  :  makanan 

  Pembahasan  :  Daun singkong yang sudah tua dapat digunakan sebagai makanan ternak. 

  

9.  Jawaban  :  A.T. Mahmud 

  Pembahasan  :  Pencipta lagu Aku Anak Indonesia yaitu A.T. Mahmud. 

  

10.  Jawaban  :  jelas 

  Pembahasan  :  Saat menyanyikan syair lagu, setiap kata harus diucapkan dengan jelas. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 4 

 
TEMA 3 : PEDULI TERHADAP  

MAKHLUK HIDUP 
Sub Tema 1-3 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Disiplin dalam merawat tanaman akan mengembangkan sikap ....  

  a.   acuh tak acuh 

  b.   tidak peduli 

  c.   bertanggung jawab 

  d.   sewenang-wenang 

  

2.   Kita harus ... sikap yang merusak tumbuhan.  

  a.   melaksanakan 

  b.   melakukan 

  c.   menghindari 

  d.   mengembangkan 

  

3.   Sikap tidak bijak terhadap tumbuhan akan berdampak ....  

  a.   kelestarian tumbuhan terjaga 

  b.   lingkungan menjadi nyaman 

  c.   kelangkaan tumbuhan 

  d.   air bersih tetap tersedia 

  

4.   Informasi yang didapat dari kata tanya berapa adalah ....  

  a.   keterangan suatu tempat 

  b.   penjelasan tentang alasan terjadinya suatu hal 

  c.   penjelasan hasil menghitung jumlah secara tepat berupa bilangan 

  d.   berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan 

  

5.   Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan yaitu ....  

  a.   siapa 

  b.   mengapa 

  c.   apa 

  d.   bagaimana 

  

6.   Informasi yang didapat dari kata tanya bagaimana adalah ....  

  a.   keterangan banyak atau sedikit 

  b.   keterangan alasan terjadinya sesuatu hal 

  c.   keterangan waktu 

  d.   penjelasan tentang keadaan atau proses terjadinya sesuatu 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Bagian bunga yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   putik 

  b.   benang sari 

  c.   mahkota bunga 

  d.   kelopak bunga 

  

8.   Beberapa jenis tumbuhan memiliki batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam 
tanah tersebut berfungsi untuk ....  

  a.   menopang tubuh tumbuhan 

  b.   mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis 

  c.   mengedarkan air dan mineral 

  d.   menyimpan cadangan makanan 

  

9.   Tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia adalah ....  

  a.   ubi 

  b.   jagung 

  c.   singkong 

  d.   padi 

  

10.   Teluk Tomini terletak di ....  

  a.   Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 

  b.   Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat 

  c.   Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 

  d.   Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara 

  

11.   Bagian daratan yang mempunyai ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut adalah ....  

  a.   gunung 

  b.   dataran tinggi 

  c.   dataran rendah 

  d.   pantai 

  

12.   Danau yang terletak di Provinsi Papua adalah ....  

  a.   Danau Kerinci 

  b.   Danau Poso 

  c.   Danau Sentani 

  d.   Danau Towuti 

  

13.   Karya seni yang dilakukan dengan teknik menempelkan bahan hingga membentuk sebuah karya 
disebut teknik ....  

  a.   tempel 

  b.   potong 

  c.   lipat 
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  d.   anyam 

  

14.   Contoh bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kolase yaitu ....  

  a.   karet 

  b.   ranting 

  c.   tutup botol 

  d.   serat sintetis 

  

15.   Orang yang dapat menilai serta memberikan tanggapan terhadap karya seni disebut ....  

  a.   peminat seni 

  b.   pelaku seni 

  c.   pencipta seni 

  d.   kritikus seni 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir merupakan dampak dari sikap ... terhadap 
tumbuhan.  

  

2.   Dengan melaksanakan kewajiban, hak kita terhadap makanan akan ....  

  

3.   Orang yang bertanya dalam wawancara disebut ....  

  

4.   Sebutan yang tepat untuk orang yang diwawancarai adalah ....  

  

5.   Bagian tubuh buah yang kita makan adalah ....  

  

6.   Bibit padi yang unggul akan menghasilkan padi yang ....  

  

7.   Nama tanjung yang berada di Pulau Nusa Penida, Bali adalah ....  

  

8.   Nama teluk yang terletak di Provinsi Banten adalah Teluk ....  

  

9.   Karya seni yang dilakukan dengan menempelkan bahan hingga membentuk sebuah karya disebut 
karya seni ....  

  

10.   Teknik yang digunakan oleh para seniman untuk membuat karyanya dapat ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

SUBTEMA : 1. Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan 
dan tumbuhan 

2 soal 7 s/d 8 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

1 soal 9 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan 
dan tumbuhan 

1 soal 5 s/d 5 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

1 soal 6 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 1  

MODEL T3-ST1-A 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Informasi yang didapat 
berupa penjelasan hasil menghitung jumlah secara tepat berupa bilangan. 
Informasi juga bisa berupa keterangan banyak atau sedikit jika jumlah sulit 
dihitung secara tepat. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata tanya apa/apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau 
perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau 
penegasan. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses 
terjadinya suatu hal. Informasi yang didapat berupa penjelasan tentang keadaan 
atau proses terjadinya sesuatu. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bagian bunga yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah 
benang sari yang merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Batang tumbuhan yang ada di dalam tanah berfungsi untuk menyimpan cadangan 
makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki batang di dalam tanah adalah kentang. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia adalah padi 
karena beras adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. 

10.  Jawaban  :  c 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bagian daratan yang mempunyai ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut 
adalah dataran tinggi. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih 
tinggi dari daerah sekitarnya, tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan 
laut. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 
0-200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah bagian daratan yang 
berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Danau yang terletak di Provinsi Papua adalah Danau Sentani. Danau Kerinci 
terletak di Provinsi Sumatra Barat. Danau Poso terletak di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Danau Towuti terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Contoh bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kolase yaitu ranting. 
Serat sintetis dan karet termasuk bahan olahan. Sedangkan tutup botol termasuk 
bahan bekas. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tidak bijak 

  
Pembahasan  :  Bencana alam tanah longsor dan banjir terjadi akibat penggundulan hutan. Hal 

tersebut merupakan sikap tidak bijak terhadap tumbuhan. 

  

2.  Jawaban  :  terpenuhi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  pewawancara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  narasumber 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  daging buah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  unggul 

  
Pembahasan  :  Bibit padi yang unggul akan menghasilkan padi yang unggul juga. Padi yang 

unggul nantinya akan meningkatkan hasil panen petani. 

  

7.  Jawaban  :  Tanjung Bakung 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Banten 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  teknik tempel 

  

Pembahasan  :  
Karya seni yang dilakukan dengan menempelkan bahan hingga membentuk 
sebuah karya disebut karya seni teknik tempel. Karya seni teknik tempel terdiri 
atas kolase, mozaik, dan montase. 

  

10.  Jawaban  :  berbeda-beda 

  

Pembahasan  :  
Teknik yang digunakan oleh para seniman untuk membuat karyanya dapat 
berbeda-beda. Setiap seniman biasanya memiliki ciri khas tersendiri dalam 
menciptakan sebuah karya. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah ....  

  a.   menghabiskannya 

  b.   memanfaatkannya 

  c.   melestarikannya 

  d.   merusaknya 

  

2.   Merusak tumbuhan merupakan tindakan ... kewajiban terhadap tumbuhan.  

  a.   melalaikan 

  b.   menghiraukan 

  c.   melaksanakan 

  d.   mengindahkan 

  

3.   Contoh sikap bijak terhadap makanan adalah ....  

  a.   membiarkan toples terbuka setelah mengambil makanan 

  b.   mengambil makanan sebanyak-banyaknya 

  c.   menyisakan makanan saat makan 

  d.   mengambil makanan secukupnya 

  

4.   Saat melakukan wawancara, informasi atau penjelasan dari narasumber sebaiknya ....  

  a.   dicatat atau direkam 

  b.   dijalankan 

  c.   dipatuhi 

  d.   disebarluaskan 

  

5.   Berikut yang termasuk kriteria pertanyaan wawancara yang baik adalah ....  

  a.   berupa pertanyaan tertutup 

  b.   setiap pertanyaan bisa berdiri sendiri 

  c.   diawali dengan kata tanya 5W + 1H 

  d.   pertanyaan sesuai keinginan narasumber 

  

6.   Memperkenalkan diri kepada narasumber merupakan sikap dan keterampilan yang dilakukan 
pada tahap ....  

  a.   ketika melakukan wawancara 

  b.   sebelum melakukan wawancara 

  c.   setelah melakukan wawancara 

  d.   perkenalan 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 
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Bagian buah yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   kulit buah 

  b.   daging buah 

  c.   tangkai buah 

  d.   biji buah 

  

8.   Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah .... 

  a.   jagung 

  b.   singkong 

  c.   beras 

  d.   gandum 

  

9.   Tanaman padi akan mengalami pertumbuhan selama ....  

  a.   120-150 hari 

  b.   110-130 hari 

  c.   130-160 hari 

  d.   100-107 hari 

  

10.   Obyek wisata Pantai Parangtritis terletak di Provinsi ....  

  a.   Jawa Timur 

  b.   Jawa Tengah 

  c.   DI Yogyakarta 

  d.   Banten 

  

11.   Danau Sentani terletak di Provinsi ....  

  a.   Bali 

  b.   Nusa Tenggara Barat 

  c.   Sulawesi Selatan 

  d.   Papua 

  

12.   Berikut ini yang merupakan contoh sumber daya alam di Dataran Tinggi Dieng adalah ....  

  a.   kentang dan carica 

  b.   kentang dan jagung 

  c.   kentang dan kedelai 

  d.   kentang dan kayu jati 

  

13.   Bahan yang biasa digunakan dalam karya kolase ditempel menggunakan ....  

  a.   getah 

  b.   lem kertas 

  c.   lem besi 

  d.   lem pipa 

  

14.   Gaya seseorang dalam membuat karya seni meliputi hal-hal berikut, kecuali ....  

  a.   jumlah 

  b.   bentuk 

  c.   pewarnaan 

  d.   pemilihan tema yang sesuai 
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15.   Berikut adalah tingkatan apresiasi setiap orang, kecuali ....  

  a.   peminat seni 

  b.   pelaku seni 

  c.   penjual seni 

  d.   kritikus seni 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Membuang-buang makanan berarti ... kewajiban kita terhadap makanan.  

  

2.   Membuang makanan merugikan diri sendiri dan ....  

  

3.   Pertanyaan yang mampu memancing jawaban detail disebut pertanyaan ....  

  

4.   Saat melakukan wawancara, kalimat pertanyaan yang baik selalu diawali dengan kata ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian tumbuhan pada gambar tersebut berfungsi untuk ....  

  

6.   Bibit padi yang unggul akan menghasilkan padi yang ....  

  

7.   Air asin yang menutupi permukaan bumi dan sangat luas disebut ....  

  

8.   Tanaman teh cocok ditanam di daerah yang bercurah hujan ....  

  

9.   Teknik membuat kolase yaitu merekatkan bahan pada ....  

  

10.   Cara seseorang dalam membuat karya seni yang meliputi bentuk, pewarnaan, dan pemilihan tema 
yang sesuai disebut ....  
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KUNCIJAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tumbuhan harus kita lestarikan karena tumbuhan mempengaruhi kelangsungan 
hidup kita. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Merusak tumbuhan berarti telah melalaikan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita 
seharusnya merawat tumbuhan agar tetap lestari. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Salah satu sikap bijak terhadap makanan adalah mengambil makanan 
secukupnya. Dengan demikian, kita bisa menghabiskan makanan tersebut dan 
tidak perlu membuangnya. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat melakukan wawancara, informasi atau penjelasan dari narasumber 
sebaiknya dicatat atau direkam, lalu disimpulkan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Kriteria pertanyaan wawancara yang baik: 

 sesuai topik 

 berupa pertanyaan terbuka 

 menggali lebih banyak informasi 

 diawali dengan kata tanya 5W + 1H 

 pertanyaan fokus atau tepat sasaran 

 menggunakan bahasa yang benar 

 antarpertanyaan berkesinambungan. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Sikap dan keterampilan pada tahap ketika melakukan wawancara adalah sebagai 
berikut. 

 Memperkenalkan diri kepada narasumber. 

 Menyebutkan tujuan melakukan wawancara. 

 Memulai wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang ringan. 

 Membuat suasana menjadi santai terlebih dahulu, baru membahas topik 
wawancara. 

 Mengajukan pertanyaan secara jelas, tidak berbelit-belit, dan tidak 
menyinggung narasumber. 

 Mendengarkan informasi dari narasumber dengan saksama. 

 Tidak memotong penjelasan narasumber. 

 Tidak mengulang jawaban narasumber.  

 Mencatat inti atau merekam wawancara. 

 Mengambil kesimpulan dari informasi yang disampaikan narasumber. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pantai Parangtritis terdapat di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

  

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Gaya seseorang dalam membuat karya seni meliputi bentuk, pewarnaan, dan 
pemilihan tema yang sesuai. Jumlah tidak termasuk gaya seniman dalam 
membuat karya seni. 

  

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Tingkatan apresiasi setiap orang ada beberapa yaitu peminat seni, pelaku seni, 
pencipta seni, dan kritikus seni. Penjual seni bukan termasuk apresiasi seni. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  melalaikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  orang lain 

  
Pembahasan  :  Membuang makanan merugikan diri sendiri dan orang lain. Membuang 

makanan termasuk contoh sikap yang tidak bijak terhadap makanan. 

  

3.  Jawaban  :  terbuka 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  tanya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  tempat berlangsungnya fotosintesis 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah daun. Daun pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses 
fotosintesis adalah air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. 

  

6.  Jawaban  :  unggul 

  
Pembahasan  :  Bibit padi yang unggul akan menghasilkan padi yang unggul juga. Padi yang 

unggul nantinya akan meningkatkan hasil panen petani. 

  

7.  Jawaban  :  laut 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  tinggi 

  
Pembahasan  :  Tanaman teh cocok ditanam di daerah dataran tinggi yang memiliki curah hujan 

tinggi. 

  

9.  Jawaban  :  permukaan bidang 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  gaya 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Merawat hewan peliharaan merupakan kewajiban yang harus ....  

  a.   dihindari 

  b.   diabaikan 

  c.   dikembangkan 

  d.   dilaksanakan 

  

2.   Kewajiban kita terhadap hewan liar adalah....  

  a.   memburu 

  b.   melestarikan 

  c.   memelihara 

  d.   menangkap 

  

3.   Hewan peliharaan bersih dan tidak bau merupakan manfaat melaksanakan kewajiban ....  

  a.   memberi makan hewan peliharaan 

  b.   menjaga kebersihan hewan peliharaan 

  c.   membersihkan kandang hewan peliharaan 

  d.   mengobati hewan peliharaan yang sakit 

  

4.   Perhatikan topik wawancara di bawah ini! 
Topik wawancara: habitat hewan 

Kalimat pertanyaan wawancara yang sesuai dengan topik wawancara di atas adalah ... 

  a.   Apa kamu memelihara domba? 

  b.   Bagaimana perkembangbiakan udang? 

  c.   Apa fungsi antena pada kupu-kupu? 

  d.   Di mana habitat penyu? 

  

5.   Dalam laporan hasil wawancara, topik wawancara kita tuliskan pada urutan ....  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   terakhir 

  

6.   Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapat keterangan suatu hal disebut .... 

  a.   reportase 

  b.   berita 

  c.   wawancara 

  d.   dialog 

  

7.   Laba-laba memiliki organ pemintal yang dapat membentuk benang. Benang laba-laba digunakan 
untuk ....  

  a.   alat sensor 

  b.   indera peraba 
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  c.   menjerat mangsa 

  d.   melindungi tubuh 

  

8.   Berkurangnya jumlah burung cenderawasih dapat disebabkan oleh ....  

  a.   perburuan liar 

  b.   perlindungan yang baik 

  c.   habitat yang memadai 

  d.   perkembangbiakan yang cepat 

  

9.   Burung cenderawasih terkenal dengan keindahan ....  

  a.   paruhnya 

  b.   kicauannya 

  c.   ekornya 

  d.   bulunya 

10.   Hewan di bawah ini yang hidup di air adalah ....  

  a.   kucing 

  b.   cicak 

  c.   bunglon 

  d.   udang 

11.   Ciri khusus bebek ditunjukkan oleh nomor .... 

 

  a.   1 dan 2 

  b.   1 dan 3 

  c.   1 dan 4 

  d.   2 dan 3 

  

12.   Burung cenderawasih dapat kita temukan di hutan ....  

  a.   Sumatra 

  b.   Kalimantan 

  c.   Sulawesi 

  d.   Papua 

  

13.   Sebelum membuat mozaik, sebaiknya kita ....  

  a.   menempel bahan terlebih dahulu 

  b.   mewarnai bahan lebih dulu 

  c.   membuat pola gambar terlebih dahulu 

  d.   menggunting kertas gambar 

  

14.   Berikut ini yang bukan alat dan bahan membuat mozaik adalah ....  

  a.   kertas gambar 

  b.   lem kertas 

  c.   penjepit kertas 

  d.   cangkang telur 

  

15.   Berikut ini bahan-bahan membuat mozaik kecuali ....  

  a.   kepingan kaca 
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  b.   pecahan keramik 

  c.   potongan lidi atau ijuk 

  d.   potongan kertas tisu 

 
Soal Isian  

1.   Perburuan dapat dilakukan jika memiliki izin berburu dari ....  

  

2.   Kerusakan hutan mengancam keberadaan ... dan ... di Indonesia.  

  

3.   Dalam laporan hasil wawancara, setelah menuliskan latar belakang kita menuliskan ....  

  

4.   Pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak disebut pertanyaan ....  

  

5.   Bagian tubuh ikan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari gesekan atau benturan adalah .... 

  

6.   Hewan yang tidak dilestarikan akan menjadi ....  

  

7.   Ayam merupakan contoh hewan yang hidup di ....  

  

8.   

 Nama hewan pada gambar di samping adalah ....  

  

9.   Bahan-bahan untuk membuat mozaik biasanya memiliki warna yang ....  

  

10.   Kegiatan memahami dan berpikir tentang sebuah karya seni yang kita lihat merupakan 
kegiatan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

SUBTEMA : 2. Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan 
dan tumbuhan 

1 soal 7 s/d 7 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

2 soal 8 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan 
dan tumbuhan 

1 soal 5 s/d 5 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

1 soal 6 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kewajiban merawat hewan peliharaan harus kita laksanakan agar hewan 
peliharaan selalu sehat. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hewan liar, terutama hewan-hewan yang telah langka wajib kita jaga dan 
lestarikan agar tidak punah. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hewan peliharaan bersih dan tidak bau karena kita melaksanakan kewajiban 
menjaga kebersihan hewan peliharaan. Opsi a, c, dan d bukan kewajiban yang 
memberi dampak hewan peliharaan menjadi bersih. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat pertanyaan wawancara yang sesuai dengan topik wawancara adalah 
kalimat d. Pertanyaan a, b, dan c tidak membahas tentang habitat hewan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Urutan laporan hasil wawancara yang benar: 

 latar belakang 

 maksud dan tujuan 

 topik wawancara 

 waktu dan tempat kegiatan 

 laporan hasil 

 kesimpulan 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan tentang 
suatu hal. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Benang pada laba-laba akan membentuk jaring yang digunakan untuk menjerat 
mangsanya. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Perburuan liar adalah tindakan tercela yang menyebabkan berbagai hewan 
berkurang jumlahnya atau bahkan punah. 

9.  Jawaban  :  d 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Contoh hewan yang hidup di air adalah udang. Udang memiliki kaki renang dan 
bernapas dalam air menggunakan insang. Kucing, cicak, dan bunglon adalah 
contoh hewan yang hidup di darat. 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Sebelum membuat mozaik, sebaiknya kita membuat pola gambar terlebih dahulu. 
Setelah itu baru menempelkan bahan pada pola gambar. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Alat dan bahan membuat mozaik ada beberapa seperti kertas gambar, pensil, lem, 
dan kepingan bahan-bahan seperti cangkang telur atau pecahan keramik. Penjepit 
kertas tidak termasuk alat dan bahan membuat mozaik. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Mozaik dibuat dari bahan-bahan berupa kepingan-kepingan kecil berbahan keras. 
Bahan-bahan tersebut misalnya kepingan kaca, pecahan keramik, dan potongan 
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lidi atau ijuk. Potongan kertas tisu termasuk benda lunak sehingga tidak dapat 
digunakan untuk membuat mozaik.  

Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pemerintah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  hewan dan tumbuhan langka 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  maksud dan tujuan 

  

Pembahasan  :  Format laporan hasil wawancara: 

1. Latar belakang 

2. Maksud dan tujuan 

3. Topik wawancara 

4. Waktu dan tempat kegiatan 

5. Hasil wawancara 

6. Kesimpulan  

  

4.  Jawaban  :  tertutup 

  
Pembahasan  :  Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak tanpa 

diikuti penjelasan. 

  

5.  Jawaban  :  sisik 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  langka atau bahkan punah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  darat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  bebek 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  berbeda 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  menghayati 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kewajiban warga Indonesia adalah ....  

  a.   menjaga habitat hewan liar 

  b.   memburu hewan liar 

  c.   mengurangi habitat hewan liar 

  d.   memelihara hewan liar 

  

2.   Uni memelihara kucing. Uni memiliki kewajiban di bawah ini, kecuali ....  

  a.   memberi makan 

  b.   membersihkan kandang 

  c.   merawat ketika sakit 

  d.   menjauhi kucingnya 

  

3.   Kewajiban kita terhadap hewan liar adalah....  

  a.   memburu 

  b.   melestarikan 

  c.   memelihara 

  d.   menangkap 

  

4.   Perhatikan pertanyaan rumpang berikut! 
Pertanyaan : ... proses pertumbuhan kacang hijau? 
 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat pertanyaan wawancara di atas adalah ....  

  a.   di mana 

  b.   bagaimana 

  c.   mengapa 

  d.   kapan 

  

5.   Wawancara dilakukan antara ... pihak.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   banyak 

  d.   lebih dari tiga 

  

6.   Hal pertama yang harus dilakukan pewawancara sebelum memulai wawancara adalah ....  

  a.   membuat janji dengan narasumber 

  b.   bersikap santun kepada narasumber 

  c.   membuat daftar pertanyaan 

  d.   memperkenalkan diri 

  

7.   Jumlah kaki laba-laba yaitu ....  

  a.   satu pasang kaki 

  b.   dua pasang kaki 

  c.   tiga pasang kaki 

  d.   empat pasang kaki 
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8.   Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Bagian tubuh kumbang yang ditunjuk anak panah merah adalah ....  

  a.   antena 

  b.   mata 

  c.   sayap 

  d.   kaki 

  

9.   Cara hidup burung cenderawasih adalah dengan ....  

  a.   terbang diudara dan hinggap di dahan pohon 

  b.   hanya terbang bebas di udara 

  c.   hanya hinggap di dahan pohon 

  d.   bersarang di atas permukaan tanah 

  

10.   Gambar di bawah ini yang merupakan paruh ayam adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

11.   Hewan di bawah ini yang hidup di air adalah ....  

  a.   kucing 

  b.   cicak 

  c.   bunglon 

  d.   udang 

  

12.   Hewan di bawah ini yang hidup di darat adalah ....  

  a.   udang 

  b.   cicak 

  c.   ikan 

  d.   kerang 
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13.   Berikut ini yang bukan alat dan bahan membuat mozaik adalah ....  

  a.   kertas gambar 

  b.   lem kertas 

  c.   penjepit kertas 

  d.   cangkang telur 

  

14.   Mozaik di bawah ini dibuat dari pecahan .... 

 

  a.   kaca 

  b.   keramik 

  c.   daun 

  d.   biji 

  

15.   Karya seni mozaik dibuat dengan teknik ....  

  a.   lipat 

  b.   tempel 

  c.   lukis 

  d.   potong 

 
Soal Isian  

1.   Kerusakan hutan mengancam keberadaan ... dan ... di Indonesia.  

  

2.   Hewan liar dan langka dilindungi oleh ....  

  

3.   Kita harus bersikap baik kepada narasumber. Salah satunya yaitu mengucapkan ... setelah 
melakukan wawancara.  

  

4.   Setelah membuat daftar pertanyaan wawancara, kita bisa mengelompokkan daftar pertanyaan 
tersebut sesuai ....  

  

5.   Kumbang dan laba-laba sama-sama memerlukan ... untuk berlindung dari musuh.  

  

6.   Kita dapat ikut berperan dalam menjaga kelestarian hewan dengan membuat ....  

  

7.   Kucing adalah hewan yang hidup di ....  

  

8.   Kucing memiliki gigi taring yang berfungsi untuk ... makanan.  

  

9.   Saat menyusun mozaik, kita harus memperhatikan ... dan ... cangkang telur.  

  

10.   Mozaik merupakan karya seni yang dibuat dari ... berbahan keras.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-B 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu kewajiban sebagai warga Indonesia adalah menjaga habitat hewan 
liar. Selain menjaga kelestarian hewan, habitat hewan liar yang terjaga juga 
bermanfaat bagi masyarakat. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Kita harus 
memberinya makan, membersihkan kandangnya, juga merawatnya ketika sakit. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hewan liar, terutama hewan-hewan yang telah langka wajib kita jaga dan 
lestarikan agar tidak punah. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Kalimat pertanyaan tersebut menanyakan tentang proses pertumbuhan kacang 
hijau. 
Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya 
suatu hal adalah bagaimana. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara 
dan narasumber. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Sikap dan keterampilan pada tahap sebelum melakukan wawancara: 

 Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara. 

 Berlatih menghafal pertanyaan agar tidak selalu membaca daftar 
pertanyaan. 

 Membuat janji dan izin dengan narasumber untuk melakukan wawancara. 

 Datang tepat waktu sesuai janji. 

 Berpakaian sopan dan menunjukkan kesan baik. 

 Berbicara dan bersikap santun. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar paruh ayam ditunjukkan pada pilihan jawaban a. Pilihan jawaban c 
adalah gambar paruh bebek. Pilihan jawaban c adalah gambar paruh bebek. 
Pilihan jawaban d adalah gambar paruh burung pipit. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Contoh hewan yang hidup di air adalah udang. Udang memiliki kaki renang dan 
bernapas dalam air menggunakan insang. Kucing, cicak, dan bunglon adalah 
contoh hewan yang hidup di darat. 

  

12.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Contoh hewan yang hidup di darat adalah cicak. Udang, ikan, dan kerang adalah 
contoh hewan yang hidup di air. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Alat dan bahan membuat mozaik ada beberapa seperti kertas gambar, pensil, 
lem, dan kepingan bahan-bahan seperti cangkang telur atau pecahan keramik. 
Penjepit kertas tidak termasuk alat dan bahan membuat mozaik. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  hewan dan tumbuhan langka 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  undang-undang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  terima kasih 

  
Pembahasan  :  Setelah melakukan wawancara, kita mengucapkan terima kasih kepada 

narasumber. 

  

4.  Jawaban  :  kriteria pertanyaan wawancara yang baik 

  

Pembahasan  :  
Sebelum melakukan wawancara, kita terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan. 
Daftar pertanyaan tersebut bisa kita kelompokkan sesuai kriteria pertanyaan 
wawancara yang baik. 

  

5.  Jawaban  :  tempat hidup 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  poster 

  
Pembahasan  :  Poster yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan merupakan salah satu cara 

untuk ikut berperan dalam menyelamatkan dan melindungi hewan, khususnya 
hewan langka. 

  

7.  Jawaban  :  darat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  merobek 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  perpaduan dan komposisi warna 

  
Pembahasan  :  

Perpaduan dan komposisi warna harus diperhatikan saat menyusun mozaik 
menggunakan cangkang telur. 

  

10.  Jawaban  :  kepingan-kepingan kecil 
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  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

  

 
 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-A 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Uni menyiram tanaman di pot secara teratur agar tidak ....  

  a.   layu 

  b.   tumbuh 

  c.   berbuah 

  d.   berbunga 

  

2.   Berikut ini hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, kecuali .... 

  a.   membuang sampah di tempat sampah 

  b.   memilah sampah yang akan dibuang 

  c.   menyediakan cukup tempat sampah 

  d.   membuang sampah di lorong pasar 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan kerja bakti membersihkan ....  

  a.   selokan 

  b.   taman 

  c.   pantai 

  d.   sekolah 

  

4.   Contoh kalimat sapaan yang santun kepada narasumber adalah ....  

  a.   Kita akan mengadakan wawancara sekarang Pak. Cepat bersiap! 

  b.   Hai, saya akan mewawancarai Anda, lho! 

  c.   Selamat siang Pak. Boleh saya mewawancarai Anda sekarang? 

  d.   Apakah sekarang waktunya kita berwawancara? 

  

5.   Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber disebut ....  

  a.   dialog interaktif 

  b.   musyawarah 

  c.   monolog 

  d.   wawancara 

  

6.   Topik wawancara: pertumbuhan tanaman tembakau 
 
Narasumber yang tepat sesuai topik wawancara di atas adalah ....  

  a.   tengkulak tembakau 
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  b.   pengusaha tembakau 

  c.   pedagang tembakau 

  d.   petani tembakau 

  

7.   Saat menemukan kucing yang tidak dirawat dipinggir jalan, yang harus kita lakukan adalah ....  

  a.   membiarkan kucing tersebut di pinggir jalan 

  b.   meminta tolong tewan untuk  merawatnya 

  c.   membawa ke rumah dan merawatnya 

  d.   memberi makanan kemudian pergi 

  

8.   Tumbuhan tidak terawat ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

9.   Batang yang dimiliki oleh tumbuhan yang tidak terawat memiliki ciri-ciri ....  

  a.   batang hijau segar 

  b.   batang mudah rapuh 

  c.   batang kokoh 

  d.   batang hijau dan kering 

  

10.   Salah satu upaya mencintai lingkungan adalah ....  

  a.   membuang sampah di sungai 

  b.   membuang sampah di tempat sampah 

  c.   menebang pohon di hutan 

  d.   berburu hewan langka di hutan 

  

11.   Berikut ini adalah aktivitas yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan, kecuali ....  

  a.   membuat pupuk kompos 

  b.   membuang sampah pada tempatnya 

  c.   menanam pohon di hutan 

  d.   membuang sampah di sungai 

  

12.   Kegiatan tidak mencintai lingkungan ditunjukkan pada gambar ....  
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a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

13.   Gambar yang akan dirangkai menjadi montase ditempel menggunakan ....  

  a.   getah 

  b.   lakban 

  c.   perekat 

  d.   staples 

  

14.   Salah satu sikap yang dapat kita terapkan ketika melakukan apresiasi seni adalah ....  

  a.   objektif 

  b.   deduktif 

  c.   induktif 

  d.   imajinatif 

  

15.   Kegiatan yang biasanya dilakukan setelah melihat sebuah karya seni yaitu ....  

  a.   apresiasi 

  b.   persepsi 

  c.   persisi 

  d.   seleksi 

 
Soal Isian  

1.   Menjaga lingkungan merupakan kewajiban seluruh ....  

  

2.   Peduli terhadap lingkungan merupakan wujud sikap sebagai manusia yang .... 

  

3.   Wawancara bertujuan untuk mendapatkan ....  

  

4.   Dalam laporan hasil wawancara, nama narasumber dan pewawancara kita tuliskan pada 
bagian ....  

  

5.   Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang ....  

  

6.   Hewan yang terawat memiliki mata yang ....  

  

7.   Pihak yang diuntungkan dengan adanya pupuk kompos adalah ....  

8.   Kegiatan membuat pupuk kompos merupakan contoh sikap ... lingkungan.  
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9.   Potongan gambar bunga, kegiatan menanam dan menyiram tumbuhan dapat dirangkai menjadi 
montase bertema ....  

10.   Potongan-potongan gambar yang disusun menjadi montase biasanya dapat membentuk 
rangkaian ....  

 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

SUBTEMA : 3. Ayo Cintai Lingkungan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 
tingkat provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 2 soal 9 s/d 10 

 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tanaman di pot harus disiram secara teratur agar tidak layu. Sikap tersebut 
termasuk sikap positif menjaga lingkungan. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika sampah dibuang di lorong pasar, semakin lama pasar akan menjadi kotor. 
Sampah akan menimbulkan bau dan banyak lalat. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan kerja bakti membersihkan selokan. Kegiatan 
tersebut dapat bermanfaat mencegah banjir. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Dialog interaktif yaitu dialog yang dilakukan di televisi atau radio yang dapat 
melibatkan pemirsa dan pendengar melalui telepon. 
Monolog yaitu pembicaraan yang dilakukan sendiri. 
Musyawarah yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan 
atas penyelesaian masalah. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Narasumber yang dipilih untuk memberikan informasi sebaiknya sesuai dengan 
topik dan daftar pertanyaan. Narasumber yang sesuai dengan topik wawancara di 
atas adalah petani tembakau. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat kita menemukan kucing tidak terawat di pinggir jalan, sebaiknya kita bawa 
pulang kemudian dirawat dengan baik. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri tumbuhan yang tidak terawat adalah daun berwarna kecoklatan dan 
berlubang karena dimakan hama. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Batang yang dimiliki oleh tumbuhan yang tidak terawat memiliki ciri-ciri mudah 
rapuh, kering, mudah rapuh dan berwarna kekuningan sampai kecoklatan. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu upaya mencintai lingkungan adalah membuang sampah di tempat 
sampah. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegiatan tidak mencintai lingkungan ditunjukkan pada gambar pilihan jawaban a. 
Gambar tersebut adalah gambar seseorang sedang membuang sampah di sungai. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Salah satu sikap yang dapat kita terapkan ketika melakukan apresiasi seni adalah 
sikap objektif. Sikap obyektif maksudnya adalah menilai karya seni sesuai keadaan 
yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegiatan yang dilakukan setelah melihat sebuah karya seni dinamakan apresiasi 
atau menilai atau menghargai. 

 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  beradab, bertanggung jawab 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  informasi atau pendapat tentang sesuatu 

  
Pembahasan  :  Tujuan wawancara yaitu mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu 

yang berkaitan dengan topik wawancara. 

  

4.  Jawaban  :  laporan hasil wawancara 

  

Pembahasan  :  
Format Laporan Hasil Wawancara 
1. Latar Belakang 
    Kita tulis alasan kita melakukan wawancara. 
2. Maksud dan Tujuan 
    Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. 
3. Topik Wawancara 
    Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan. 
4. Waktu dan Tempat Kegiatan 
    Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. 
5. Laporan Hasil Wawancara 
    Kita tulis nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara yang 
kita lakukan. 
6. Kesimpulan 
    Kita tulis kesimpulan dari informasi yang didapat setelah melakukan 
wawancara. 

  

5.  Jawaban  :  hama atau penyakit 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  jernih 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  petani 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  mencintai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  cinta lingkungan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  gambar baru 
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Pembahasan  :  Potongan-potongan gambar yang disusun menjadi montase biasanya dapat 

membentuk rangkaian gambar baru yang disesuaikan dengan tema. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan ... setiap orang.  

  a.   hak 

  b.   kewajiban 

  c.   tugas 

  d.   tanggung jawab 

  

2.   Berikut ini manfaat menjaga kebersihan lingkungan pasar, kecuali ....  

  a.   pembeli dan pedagang merasa nyaman 

  b.   lingkungan pasar bebas sampah 

  c.   banyak lalat berterbangan 

  d.   pasar tidak bau 

  

3.   Berikut ini termasuk sikap positif menjaga lingkungan, kecuali ....  

  a.   membuang sampah pada tempatnya 

  b.   merawat tanaman di sekitar 

  c.   mengadakan kerja bakti secara teratur 

  d.   memburu hewan secara sembarangan 

  

4.   Setelah menuliskan hasil wawancara pada bagian laporan hasil wawancara kita bisa 
menuliskan ....  

  a.   kesimpulan 

  b.   kritik dan saran 

  c.   ucapan terima kasih 

  d.   ungkapan permohonan maaf 

  

5.   Berikut yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat presentasi adalah ....  

  a.   bersuara lemah lembut 

  b.   percaya diri 

  c.   mengucapkan salam pembuka 

  d.   menyampaikan hasil wawancara secara jelas 

  

6.   Topik wawancara: pertumbuhan tanaman tembakau 
 
Narasumber yang tepat sesuai topik wawancara di atas adalah ....  

  a.   tengkulak tembakau 

  b.   pengusaha tembakau 

  c.   pedagang tembakau 

  d.   petani tembakau 

  

7.   Tanaman yang tergolong sebagai apotik hidup adalah ....  

  a.   jeruk 

  b.   apel 

  c.   kiwi 

  d.   jahe 
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8.   Merawat hewan peliharaan dapat kita lakukan dengan cara ....  

  a.   membiarkan hewan peliharaan makan sembarangan 

  b.   membiarkan tubuh hewan peliharaan kotor 

  c.   membiarkan hewan peliharaan tidur di pinggir jalan 

  d.   memandikan dan memberi makan secukupnya 

  

9.   Merawat hewan dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali ....  

  a.   menyiramnya secara teratur 

  b.   memberi makan secukunya 

  c.   membersihkan kandang 

  d.   tidak melukai tubuh hewan 

  

10.   Berikut ini adalah aktivitas yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan, kecuali ....  

  a.   membuat pupuk kompos 

  b.   membuang sampah pada tempatnya 

  c.   menanam pohon di hutan 

  d.   membuang sampah di sungai 

  

11.   Salah satu upaya mencintai lingkungan adalah ....  

  a.   membuang sampah di sungai 

  b.   membuang sampah di tempat sampah 

  c.   menebang pohon di hutan 

  d.   berburu hewan langka di hutan 

  

12.   Kegiatan mencintai lingkungan ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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13.   Perhatikan contoh gambar montase berikut! 

  
Gambar tersebut termasuk montase ... dimensi.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  d.   multi 

  

14.   Sikap subyektif artinya penilaian yang dipengaruhi oleh ....  

  a.   perasaan pribadi 

  b.   perasaan teman 

  c.   keadaan sekitar 

  d.   pemikiran orang banyak 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

  
 Montase pada gambar tersebut memiliki tema ....  

  a.   cinta orangtua 

  b.   cinta binatang peliharaan 

  c.   cinta lingkungan 

  d.   cinta tanah air 

 
Soal Isian  

1.   Peduli terhadap lingkungan merupakan wujud sikap sebagai manusia yang .... 

2.   Siswa wajib menjaga kebersihan di lingkungan rumah, masyarakat, dan ....  

3.   Wawancara bertujuan untuk mendapatkan ....  

4.   Kalimat pertanyaan dalam wawancara sebaiknya disesuaikan dengan ....   

  

5.   Pertumbuhan tidak normal pada tumbuhan yang tidak terawat ditandai dengan ....  

  

6.   Lahan kosong yang tidak digunakan dan tidak terawat menyebabkan tanah menjadi ....  

  

7.   Pupuk yang terbuat dari daun kering dan kotoran ternak disebut pupuk ....  

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut merupakan contoh sikap ... lingkungan.  

9.   Salah satu cara meningkatkan keterampilan apresiasi yaitu sering mengunjungi dan melihat ... karya 
seni.  

10.   Ketika kita menilai sebuah karya seni dan tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi berarti kita 
bersikap ....  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 4 TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-B 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Banyak sampah berserakan jika kebersihan pasar tidak dijaga. Sampah yang 
berserakan dapat menyebabkan banyak lalat berterbangan. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Yang tidak termasuk sikap positif menjaga lingkungan adalah memburu hewan 
secara sembarangan. Hal tersebut dapat menyebabkan hewan yang diburu 
menjadi punah. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Format laporan hasil wawancara adalah sebagai berikut. 

(1) Latar belakang.            (2) Maksud dan tujuan. 

(3) Topik wawancara.         (4) Waktu dan tempat kegiatan. 

(5) Laporan hasil wawancara.  (6) Kesimpulan. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Hal-hal yang harus diperhatikan saat presentasi: 

 percaya diri 

 bersuara nyaring 

 menyampaikan salam pembuka 

 menyampaikan hasil wawancara dengan jelas 

 menggunakan kalimat efektif 

 menyampaikan salam penutup. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Narasumber yang dipilih untuk memberikan informasi sebaiknya sesuai dengan 
topik dan daftar pertanyaan. Narasumber yang sesuai dengan topik wawancara di 
atas adalah petani tembakau. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jahe termasuk tanaman apotik hidup yang daat digunakan sebagai obat-obatan. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Merawat hewan peliharaan dapat kita lakukan dengan cara memandikannya dan 
memberi makan secukupnya. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pilihan jawaban a adalah cara merawat tumbuhan. Merawat hewan dapat 
dilakukan dengan cara memberi makan secukunya, membersihkan kandang, tidak 
melukai tubuh hewan, dan membersihkan tubuhnya secara teratur 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan mencintai lingkungan ditunjukkan pada gambar pilihan jawaban c yaitu 
menanam pohon. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Montase seperti pada gambar di atas termasuk karya montase dua dimensi, 
sebab karya tersebut memiliki dimensi panjang dan lebar saja. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sikap subyektif artinya penilaian yang dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau 
perasaan kita sendiri. 

15.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Montase pada gambar tersebut memiliki tema cinta lingkungan. Pada gambar 
tersebut terlihat pemandangan atau lingkungan yang asri dan hijau. Ada juga 
potongan gambar yang menunjukkan orang sedang menanam dan menyiram 
tumb 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  beradab, bertanggung jawab 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  sekolah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  informasi atau pendapat tentang sesuatu 

  
Pembahasan  :  Tujuan wawancara yaitu mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu 

yang berkaitan dengan topik wawancara. 

  

4.  Jawaban  :  tujuan wawancara 

  
Pembahasan  :  Kalimat pertanyaan dalam wawancara sebaiknya disesuaikan dengan tujuan 

wawancara. Kalimat pertanyaan harus jelas, tidak berbelit-belit, dan tidak 
menyinggung perasaan narasumber. 

  

5.  Jawaban  :  jumlah daun sedikit dan batang tidak bertambah tinggi. 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  gersang atau tandus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  kompos 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  tidak mencintai 

  
Pembahasan  :  Kegiatan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut adalah berburu hewan langka 

di hutan. Berburu hewan di hutan merupakan contoh sikap tidak mencintai 
lingkungan. 

  

9.  Jawaban  :  pameran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  objektif 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 4 

 
TEMA 4 : BERBAGAI PEKERJAAN 

Sub Tema 1-3 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Menjaga kelestarian alam merupakan sikap yang sesuai makna sila pertama, yaitu ....  

  a.   percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur 

  b.   bebas memeluk agama masing-masing. Jadi, setiap orang wajib menaati aturan agamanya 

  c.   toleransi antarumat beragama dan sesama umat beragama 

  d.   menjaga semua yang telah Tuhan berikan 

  

2.   Berikut ini makna sila pertama Pancasila, kecuali ....  

  a.   percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur 

  b.   bebas memeluk agama masing-masing 

  c.   mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan 

  d.   menjaga semua yang telah Tuhan berikan 

  

3.   Dampak dari bersikap jujur adalah ....  

  a.   selalu dipercaya oleh orang lain 

  b.   tidak tenang karena takut ketahuan 

  c.   tidak mempunyai banyak teman 

  d.   dijauhi oleh orang lain 

  

4.   
Perhatikan cerita berikut! 

Hari ini ada murid baru kelas IV. Namanya Andika. Ia murid pindahan dari kota. Bu Sekar menyuruh 
Andika duduk di bangku paling belakang. Ternyata, Andika murid yang nakal dan usil. Setiap hari 
ada saja ulahnya untuk mengganggu teman. Karena ulahnya itu, Andika ditakuti teman-temannya. 
Andika juga murid yang malas. Selama satu bulan bersekolah di SD Kemuning, sudah tiga kali ia 
pulang mendahului jam pulang sekolah. 
Tema cerita di atas adalah .... 

  a.   Bu Marni guru yang sabar 

  b.   Bu Marni guru yang disiplin 

  c.   Andika murid yang rajin 

  d.   Andika murid yang nakal 

  

5.   Perhatikan penggalan cerita di bawah ini! 
Sekarang ia selalu menyendiri. Anehnya, setiap ada orang yang berbicara, ia beranggapan orang 
itu pasti sedang membicarakannya. 
 
Sifat tokoh pada penggalan cerita di atas adalah ....  

  a.   cemburu 

  b.   marah 

  c.   curiga 

  d.   malu 

  

6.   Ide pokok cerita disebut ....  

  a.   alur 

  b.   tema 

  c.   tokoh 

  d.   konflik 
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7.   Tempat untuk melindungi hewan-hewan langka adalah ....  

  a.   rumah 

  b.   kebun binatang 

  c.   hutan lindung 

  d.   suaka margasatwa 

  

8.   Tempat untuk melindungi tumbuhan–tumbuhan langka adalah ....  

  a.   cagar alam 

  b.   kebun binatang 

  c.   hutan lindung 

  d.   suaka margasatwa 

  

9.   Upaya menjaga keseimbangan alam dapat mencegah terjadinya bencana seperti berikut ini, 
kecuali ....  

  a.   banjir 

  b.   kebakaran 

  c.   kekeringan 

  d.   tanah longsor 

  

10.   

 Jenis pekerjaan pada ganbar di samping adalah ....  

  a.   peternak 

  b.   nelayan 

  c.   petani 

  d.   penambang 

  

11.   Polisi adalah pekerjaan yang menghasilkan ....  

  a.   barang 

  b.   penjahat 

  c.   jasa 

  d.   penjara 

  

12.   Jenis pekerjaan yang ada di supermarket adalah ....  

  a.   kasir 

  b.   montir 

  c.   dokter 

  d.   resepsionis 
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13.   Perhatikan susunan atau letak objek gambar di bawah ini! 

 
Gambar tersebut dibuat dengan mempertimbangkan prinsip ....  

  a.   model 

  b.   prediksi 

  c.   perspektif 

  d.   komposisi 

  

14.   Penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata disebut ....  

  a.   proporsi 

  b.   persepsi 

  c.   perspektif 

  d.   prediksi 

  

15.   Benda-benda berikut termasuk benda kubistis kecuali ....  

  a.   kursi 

  b.   lemari 

  c.   kotak pensil 

  d.   gelas 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Salah satu contoh sikap jujur dalam olahraga adalah mengakui keunggulan ....  

  

2.   Pancasila merupakan pedoman hidup bagi ....  

  

3.   Sikap yang ditunjukkan tokoh cerita disebut ....  

  

4.   Peristiwa-peristiwa dalam cerita membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan. Rangkaian 
peristiwa dalam suatu cerita disebut ....  

  

5.   Hutan bakau dapat melindungi pantai dari ... dan .... 

  

6.   Akar tanaman bakau dapat menyerap ... dan ... yang merupakan polutan air laut.  

  

7.   Nelayan merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan ....  

  

8.   Pak Iwan bekerja sebagai dokter gigi. Dokter gigi adalah pekerjaan yang menghasilkan ....  

  

9.   Susunan atau letak objek gambar disebut ....  

  

10.   Prinsip menggambar bentuk yang memberikan kesan terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi 
lain objek gambar disebut ...  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Berbagai Pekerjaan  

SUBTEMA : 1. Jenis-Jenis Pekerjaan 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 
dan sebagainya) 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 
dan sebagainya) 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Salah satu sikap yang mewujudkan makna sila pertama Pancasila, menjaga semua 
yang telah Tuhan berikan, adalah dengan menjaga kelestarian alam. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Yang tidak termasuk makna sila pertama Pancasila adalah mengutamakan 
musyawarah dalam pengambilan keputusan. Makna tersebut merupakan salah satu 
makna sila keempat Pancasila. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tema adalah ide pokok cerita. 
Tema cerita di atas adalah Andika murid yang nakal. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sifat tokoh dalam penggalan cerita di atas adalah curiga karena setiap ada orang 
yang berbicara, ia beranggapan orang itu pasti sedang membicarakannya. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Upaya menjaga keseimbangan alam dapat mencegah terjadinya bencana banjir, 
kekeringan, dan tanah longsor. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu menjadi pelindung dan 
pengayom masyarakat. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jenis pekerjaan yang ada di supermarket adalah kasir. Montir bekerja di bengkel. 
Dokter bekerja di rumah sakit. Resepsionis bekerja di hotel. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut dibuat dengan mempertimbangkan prinsip komposisi. Sebab letak 
objek gambar disusun tidak berjauhan dan menyatu sehingga gambar tampak 
indah. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata disebut perspektif. 
Perspektif akan membuat gambar benda yang lebih dekat dengan pandangan mata 
akan tampak lebih besar. Sementara benda yang jauh dari pandangan mata maka 
akan tampak kecil. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Benda-benda kubistis contohnya meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kotak pensil. 
Gelas termasuk benda silindris. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lawan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  rakyat Indonesia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  watak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  alur 

  Pembahasan  :  Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. 

  

5.  Jawaban  :  erosi dan abrasi 

  Pembahasan  :  Erosi dan abrasi dapat kita atasi dengan cara melestarikan hutan bakau. 

  

6.  Jawaban  :  zat tercemar dan limbah industri 

  
Pembahasan  :  Kita perlu melestarikan hutan bakau karena akar dari tanaman bakau dapat 

menyerap zat tercemar dan limbah industri yang terdapat di air laut. 

  

7.  Jawaban  :  barang 

  Pembahasan  :  Barang yang dihasilkan nelayan adalah ikan. 

  

8.  Jawaban  :  jasa 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  komposisi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  gelap terang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Bunyi sila pertama Pancasila adalah ...  

  a.   Ketuhanan Yang Maha Esa. 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

  c.   Persatuan Indonesia. 

  d.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

  

2.   Simbol sila pertama Pancasila melambangkan ....  

  a.   cahaya kuning 

  b.   cahaya matahari 

  c.   cahaya yang terang 

  d.   cahaya lentera 

  

3.   Sikap yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila adalah .... 

  a.   cerdik 

  b.   jujur 

  c.   pandai 

  d.   sombong 

  

4.   Perhatikan penggalan cerita berikut! 
Petugas meniup peluit agar seluruh penumpang bersiap-siap. Aku segera kembali masuk ke 
kereta karena aku takut tertinggal. Peluit terdengar sekali lagi, masinis pun memberangkatkan 
seluruh penumpang. 
 
Latar pada kutipan cerita tersebut adalah ....  

  a.   di terminal bus 

  b.   di bandara 

  c.   di stasiun kereta api 

  d.   di jalan raya 

  

5.   Perhatikan penggalan dialog berikut! 
"Tidak! Aku tidak mau pergi walau kau bujuk aku dengan apa pun."  
 
Sifat tokoh Aku pada penggalan dialog sebuah cerita di atas adalah ....  

  a.   sombong 

  b.   lemah 

  c.   keras kepala 

  d.   pemarah 

  

6.   Perhatikan penggalan cerita berikut! 
Liburan sekolah, Arjuna mengunjungi kakek di desa. Kampung tempat tinggal kakek bersih dan 
indah. Arjuna ingin membuat rumahnya bersih seperti rumah-rumah di kampung kakek. Arjuna 
juga ingin rumahnya terlihat asri seperti rumah kakek. 

Latar tempat pada penggalan cerita di atas adalah .... 

  a.   rumah kakek 

  b.   rumah Arjuna 

  c.   liburan sekolah 

  d.   sejuk dan asri 
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7.   Kemampuan akar tanaman teh yang dapat menahan tanah dengan kuat, membuat tanah 
menjadi ....  

  a.   gembur dan subur 

  b.   tidak mudah terkikis oleh air 

  c.   tandus dan gersang 

  d.   kering dan retak 

  

8.   Tempat untuk melindungi hewan-hewan langka adalah ....  

  a.   rumah 

  b.   kebun binatang 

  c.   hutan lindung 

  d.   suaka margasatwa 

  

9.   Merawat tanaman misalnya tanaman bunga mawar dapat dilakukan dengan cara ....  

  a.   menyiram bunga mawar seminggu sekali 

  b.   memupuk bunga mawar setahun sekali 

  c.   membersihkan gulma di sekitar bunga mawar 

  d.   memetik bunga mawar yang sedang mekar 

  

10.   Beras, jagung, dan sayuran adalah hasil pekerjaan dari ....  

  a.   pedagang 

  b.   penjahit 

  c.   pegawai 

  d.   petani 

  

11.   Dampak pekerjaan nelayan terhadap masyarakat adalah terpenuhinya sumber ....  

  a.   karbohidrat 

  b.   protein 

  c.   vitamin 

  d.   kalsium 

  

12.   Orang yang pekerjaannya menerima dan membayarkan uang disebut ....  

  a.   montir 

  b.   dokter 

  c.   koki 

  d.   kasir 

  

13.   Salah satu jenis pekerjaan di lingkungan sekolah yang bisa digambar adalah ....  

  a.   polisi membantu menyeberangkan murid 

  b.   guru sedang mengajar siswa 

  c.   nelayan sedang menangkap ikan 

  d.   dokter sedang memeriksa pasien 

  

14.   Agar menghasilkan gambar tiga dimensi dengan bentuk dan ukuran yang tampak wajar, yang 
perlu diperhatikan adalah ....  

  a.   model harus asli 

  b.   komposisi yang tepat 

  c.   proporsi yang tepat 

  d.   perspektif yang sesuai 
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15.   Saat menggambar bentuk tiga dimensi, kita dapat meniru objek asli maupun foto sebuah benda. 
Objek atau foto benda tersebut dinamakan ....  

  a.   gambar 

  b.   model 

  c.   contoh 

  d.   miniatur 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Salah satu contoh sikap jujur dalam olahraga adalah mengakui keunggulan ....  

  

2.   Pancasila merupakan pedoman hidup bagi ....  

  

3.   Peristiwa-peristiwa dalam cerita membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan. Rangkaian 
peristiwa dalam suatu cerita disebut ....  

  

4.   Pelaku dalam sebuah cerita disebut ....  

  

5.   Ciri tanah yang baik untuk menanam teh yaitu tanah yang ... dan .... 

  

6.   Penghematan bahan bakar minyak dapat dilakukan dengan menggunakan ... saat bepergian jauh. 

  

7.   Petugas kebersihan merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan ....  

  

8.   Penjahit merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan ....  

  

9.   Gambar tiga dimensi dapat berupa lukisan ...  maupun ....  

  

10.   Contoh jenis pekerjaan di lingkungan sekolah yang bisa kita gambar yaitu ... yang bekerja 
memimpin sekolah.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simbol sila pertama adalah bintang yang melambangkan cahaya yang terang. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sikap jujur merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi, kita 
harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latar tempat adalah tempat di mana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar 
pada cerita di atas adalah di stasiun kereta api. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sifat tokoh di atas adalah keras kepala pada pendiriannya. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan dalam 
cerita. 
Latar tempat pada penggalan cerita di atas adalah rumah kakek. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Akar tanaman teh dapat menahan tanah sehingga tidak mudah terkikis oleh air. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rajin membersihkan gulma di sekitar tanaman adalah salah satu cara merawat 
tanaman. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Beras, jagung, dan sayuran adalah hasil pekerjaan dari petani. Penjahit 
menghasilkan jahitan baju. Pedagang bekerja dengan menjual hasil dari petani 
ataupun barang yang sudah jadi. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Dampak pekerjaan nelayan terhadap masyarakat adalah terpenuhinya sumber 
protein. Sumber protein tersebut berasal dari ikan yang ditangkap nelayan. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Orang yang pekerjaannya menerima dan membayarkan uang disebut kasir. Orang 
yang memperbaiki kendaraan disebut montir, orang yang menyembuhkan dan 
merawat pasien di rumah sakit disebut dokter, sedangkan orang yang ahli 
membuat makanan disebut koki. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat menggambar bentuk tiga dimensi, kita dapat meniru objek asli maupun foto 
sebuah benda. Objek atau foto benda tersebut dinamakan model. Model adalah 
objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lawan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  rakyat Indonesia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  alur 

  Pembahasan  :  Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. 

  

4.  Jawaban  :  tokoh 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  tanah harus gembur dan mudah menyerap air 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  angkutan umum 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  jasa 

  Pembahasan  :  Jasa petugas kebersihan adalah membersihkan lingkungan. 

  

8.  Jawaban  :  barang 

  Pembahasan  :  Barang yang dihasilkan penjahit adalah baju. 

  

9.  Jawaban  :  ekspresif maupun imajinatif 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  kepala sekolah 

  
Pembahasan  :  Contoh jenis pekerjaan lain yang bisa kita gambar saat di sekolah adalah guru, 

penjaga kantin, petugas tata usaha, dan tukang kebun sekolah. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Contoh sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila adalah ....  

  a.   tidak memandang rendah orang miskin 

  b.   mengikuti pendidikan dasar 

  c.   menghormati pemeluk agama lain 

  d.   menjaga kelestarian alam 

  

2.   Mata rantai yang saling berkaitan pada lambang sila kedua Pancasila melambangkan setiap 
manusia harus ....  

  a.   saling menjauhi 

  b.   saling memusuhi 

  c.   saling membantu 

  d.   saling menjahili 

  

3.   Sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila yakni setiap manusia setara dan sejajar 
adalah ....  

  a.   menyumbang untuk korban perang 

  b.   tidak berprasangka buruk kepada teman 

  c.   menegur teman yang menyontek 

  d.   berlaku sopan kepada setiap orang 

  

4.   Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita memiliki watak atau sifat yang ....  

  a.   sama 

  b.   mirip 

  c.   berbeda 

  d.   serupa 

  

5.   Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita memiliki watak atau sifat yang ....  

  a.   sama 

  b.   mirip 

  c.   berbeda 

  d.   serupa 

  

6.   Perhatikan teks berikut! 
Setiap hari Senin, Cakra mengikuti upacara bendera. Pagi itu, dia tampak kebingungan. Dia 
mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Cakra ternyata mencari topi. Hari Senin 
minggu lalu dia menaruhnya di kursi tamu. Akan tetapi, sekarang topi itu sudah tidak ada. 
Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah ....  

  a.   segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang 

  b.   bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara 

  c.   menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah 

  d.   kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang 

  

7.   Proses pembakaran isi pensil dilakukan selama ....  

  a.   satu hari 

  b.   dua hari 

  c.   tiga hari 

  d.   empat hari 
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8.   Berikut sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil, kecuali ....  

  a.   tanah liat 

  b.   kayu 

  c.   pasir 

  d.   grafit 

9.   Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh petani adalah ....  

  a.   tumbuhan 

  b.   minyak bumi 

  c.   batu kapur 

  d.   timah 

10.   Penduduk Jakarta bisa makan beras dari Delanggu, Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat 
terjadi karena adanya kegiatan .... 

  a.   distribusi 

  b.   produksi 

  c.   konsumsi 

  d.   intensifikasi 

11.   Berikut ini yang termasuk barang jadi adalah ....  

  a.   tas, meja, sepatu, kayu, mobil 

  b.   radio, mebel, sepeda, kulit 

  c.   televisi, tas, radio, kursi 

  d.   radio, kursi, rotan, lemari 

  

12.   Orang yang menggunakan barang dan jasa dinamakan ....  

  a.   produsen 

  b.   konsumen 

  c.   distributor 

  d.   editor 

13.   Kegiatan melihat dan menilai sebuah karya seni disebut ....  

  a.   apresiasi 

  b.   apersepsi 

  c.   persisi 

  d.   persuasi 

  

14.   Menggambar bentuk tiga dimensi menggunakan peralatan gambar berupa ....  

  a.   kertas gambar 

  b.   kertas krep 

  c.   kertas tisu 

  d.   kertas foto 

 

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut merupakan cara menggambar dengan teknik .... 

  a.   arsir 

  b.   sapuan basah 

  c.   sapuan kering 

  d.   gosok 
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Soal Isian  

1.   Salah satu makna sila kedua yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan....  

  

2.   Menyontek saat ulangan berarti tidak menegakkan ....  

  

3.   Agar dapat memahami tema dan amanat cerita, pembaca harus memahami ... cerita.  

  

4.   Pada siang yang sangat terik, Pak Bendot mendorong gerobak sambil berteriak-teriak 
menawarkan dagangannya.  
Kata yang dicetak tebal tersebut menunjukkan unsur cerita yang berupa ....  

  

5.   Alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan berbentuk bulat panjang 
disebut ....  

  

6.   Hasil tangkapan nelayan yang menggunakan teknologi modern lebih ... dibanding nelayan yang 
menggunakan teknologi sederhana.  

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gambar tersebut merupakan kegiatan ....  

  

8.   Ale membeli sepeda baru. Ale adalah sebagai ....  

  

9.   Selain cat air, peralatan gambar berbahan cair atau basah yang bisa digunakan untuk 
menggambar tiga dimensi yaitu ... dan ....  

  

10.   Media yang paling tepat untuk menggambar bentuk tiga dimensi adalah ... gambar.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Berbagai Pekerjaan  

SUBTEMA : 2. Pekerjaan di Sekitarku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 
dan sebagainya) 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 
dan sebagainya) 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 2  

MODEL T4-ST2-A 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila adalah tidak memandang 
rendah orang miskin. Setiap manusia setara dan sejajar. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Mata rantai yang saling berkaitan pada lambang sila kedua Pancasila 
melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kita harus selalu berlaku sopan kepada setiap orang karena setiap manusia 
setara dan sejajar. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tokoh dalam cerita memiliki watak yang berbeda-beda, misalnya: ada yang baik, 
ada yang jahat, jujur, pembohong, penyabar, pemarah, dan lain-lain. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tokoh dalam cerita memiliki watak yang berbeda-beda, misalnya: ada yang baik, 
ada yang jahat, jujur, pembohong, penyabar, pemarah, dan lain-lain. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Amanat disebut juga pesan moral. Amanat berisi nasihat atau pesan yang ingin 
disampaikan pengarang kepada pembaca. 
Amanat dalam cerita di atas adalah kita tidak boleh sembarangan meletakkan 
barang-barang. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke 
konsumen. Penduduk Jakarta bisa memperoleh beras Delanggu yang berasal 
dari Provinsi Jawa Tengah karena ada distributor yang menyalurkan beras 
Delanggu ke Jakarta. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan jasa yang dibuat oleh 
produsen. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menggambar bentuk tiga dimensi menggunakan alat gambar berupa kertas 
gambar. Kertas krep digunakan untuk membuat berbagai kerajinan atau hiasan, 
kertas tisu digunakan untuk membersihkan tangan dari kotoran, sedangkan kertas 
foto digunakan untuk mencetak foto. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tindakan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  kebenaran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  isi 

  
Pembahasan  :  Memahami isi cerita akan memudahkan kita untuk memahami tema dan amanat 

cerita. 

  

4.  Jawaban  :  latar waktu 

  
Pembahasan  :  Kata yang dicetak tebal menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau 

disebut latar waktu. 

  

5.  Jawaban  :  bubu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  banyak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  produksi 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah kegiatan produksi tempe. 

  

8.  Jawaban  :  konsumen 

  
Pembahasan  :  Kegiatan membeli sepeda baru termasuk kegiatan konsumsi. Orang yang 

melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. 

  

9.  Jawaban  :  tinta bak dan cat minyak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  kertas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila yaitu anti penjajahan adalah ....  

  a.   melaporkan teman yang membolos 

  b.   menyumbang untuk korban perang 

  c.   menegur teman yang menyontek 

  d.   berlaku sopan kepada setiap orang 

2.   Cara mengamalkan sila kedua Pancasila adalah dengan ... teman yang menyontek.  

  a.   mendukung 

  b.   menegur 

  c.   mengejek 

  d.   mengikuti 

  

3.   Lambang sila kedua Pancasila adalah ....  

  a.   bintang 

  b.   rantai 

  c.   kepala banteng 

  d.   padi dan kapas 

  

4.   Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita memiliki watak atau sifat yang ....  

  a.   sama 

  b.   mirip 

  c.   berbeda 

  d.   serupa 

5.   Dalam sebuah cerita, biasanya ada tokoh yang berwatak baik. Watak tokoh tersebut perlu kita ....  

  a.   benci 

  b.   teladani 

  c.   protes 

  d.   hina 

  

6.   
Perhatikan teks berikut! 
     Alkisah pada suatu siang di sebuah padang pasir, terik matahari membuat udara terasa begitu 
panas. Para musafir dan saudagar yang sedang dalam perjalanan memutuskan untuk beristirahat. 
Namun, tak ada satu pun tempat untuk berteduh, kecuali sebuah pohon yang tumbuh menyendiri di 
tengah padang pasir. Maka, orang-orang berbondong-bondong berteduh di bawahnya. 
     ”Lebih baik kita melanjutkan perjalanan sore nanti,” ujar salah seorang di antara mereka. 
     ”Benar. Siang ini udara sangat panas,” sahut yang lain.  
     Sesaat kemudian datanglah seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus dan pakaiannya kotor serta 
compang-camping. Orang-orang mengusirnya ketika pengemis tua itu mendekat. 
Latar tempat pada cerita di atas adalah ....  

  a.   di sebuah padang pasir 

  b.   di padang pasir siang hari 

  c.   di bawah pohon di padang pasir 

  d.   sebuah pohon pada siang hari 

7.   Proses pembakaran isi pensil dilakukan selama ....  

  a.   satu hari 

  b.   dua hari 

  c.   tiga hari 
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  d.   empat hari 

8.   Kendaraan yang digunakan nelayan modern untuk berlayar mencari ikan adalah ....  

  a.   perahu layar 

  b.   sampan 

  c.   kapal bermotor 

  d.   kapal feri 

  

9.   Alat penangkapan ikan yang cara pengoperasiannya dilemparkan ke dalam air kemudian tali 
penarik akan ditarik jika sudah mendapatkan ikan disebut ....  

  a.   alat pancing 

  b.   jala atau jaring 

  c.   tombak 

  d.   bubu 

  

10.   Ibu Puji mempunyai usaha pembuatan kain batik. Ibu Puji disebut .... 

  a.   komisioner 

  b.   produsen 

  c.   perantara 

  d.   distributor 

  

11.   Orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang dari pabrik gula ke toko disebut ....  

  a.   pengecer 

  b.   pembeli 

  c.   penjual 

  d.   distributor 

  

12.   Orang yang menjual barang dagangannya secara tidak eceran disebut ....  

  a.   agen 

  b.   pengecer 

  c.   pedagang kaki lima 

  d.   pedagang asongan 

  

13.   Berikut adalah teknik menggambar bentuk tiga dimensi, kecuali teknik ....  

  a.   arsir 

  b.   sapuan basah 

  c.   sapuan kering 

  d.   gosok 

  

14.   Berikut ini adalah media yang dapat digunakan untuk menggambar tiga dimensi dengan teknik 
gosok, kecuali ....  

  a.   tangan 

  b.   kapas 

  c.   tisu 

  d.   lem 

  

15.   Kegiatan melihat dan menilai sebuah karya seni disebut ....  

  a.   apresiasi 

  b.   apersepsi 

  c.   persisi 

  d.   persuasi 
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Soal Isian  

1.   Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu agar menjadi ....  

  

2.   Menyontek saat ulangan berarti tidak menegakkan ....  

  

3.   Dalam cerita, ada tokoh yang berwatak baik dan ada tokoh yang berwatak ....  

  

4.   Dalam cerita, ada tokoh yang berwatak baik dan ada tokoh yang berwatak ....  

  

5.   Grafit merupakan bahan baku untuk membuat ....  

  

6.   Hasil tangkapan nelayan yang menggunakan teknologi modern lebih ... dibanding nelayan yang 
menggunakan teknologi sederhana.  

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gambar tersebut merupakan kegiatan produksi ....  

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gambar tersebut merupakan kegiatan produksi ....  

  

9.   Pada teknik menggambar bentuk sapuan basah, bagian tepi gambar diwarnai dengan sapuan 
yang ....  

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut merupakan cara menggambar bentuk dengan teknik .... 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu makna sila kedua Pancasila yaitu menegakkan kebenaran. Menyontek 
adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi, ketika ada teman yang menyontek, kita 
sebaiknya menegurnya. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai berwarna kuning emas.  

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tokoh dalam cerita memiliki watak yang berbeda-beda, misalnya: ada yang baik, 
ada yang jahat, jujur, pembohong, penyabar, pemarah, dan lain-lain. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat pada 
cerita di atas adalah di bawah pohon di padang pasir. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kendaraan yang digunakan nelayan modern untuk berlayar mencari ikan adalah 
kapal bermotor. Kapal bermotor mengandalkan mesin dan bahan bakar minyak 
sebagai penggeraknya. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ibu Puji disebut produsen karena ia melakukan kegiatan produksi. Orang atau 
lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen.  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Contohnya orang 
yang melakukan kegiatan menyalurkan barang dari pabrik gula ke toko. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Orang yang menjual barang dagangannya secara tidak eceran disebut agen. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Teknik-teknik menggambar bentuk tiga dimensi ada tiga yaitu teknik arsir, teknik 
sapuan basah, dan teknik gosok. Teknik sapuan kering tidak termasuk teknik 
menggambar bentuk tiga dimensi. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Media yang dapat digunakan untuk menggambar tiga dimensi dengan teknik 
gosok yaitu tangan, kapas, tisu, dan kain. Lem digunakan untuk menempel 
sesuatu pada permukaan bidang. 

  

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kuat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  kebenaran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  jahat 

  

Pembahasan  :  Watak setiap tokoh dalam cerita berbeda-beda. Ada yang berwatak baik dan ada 
juga yang berwatak jahat. Tokoh yang berwatak baik sering disebut sebagai 
tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang berwatak jahat sering disebut tokoh 
antagonis. 

  

4.  Jawaban  :  jahat 

  

Pembahasan  :  Watak setiap tokoh dalam cerita berbeda-beda. Ada yang berwatak baik dan ada 
juga yang berwatak jahat. Tokoh yang berwatak baik sering disebut sebagai 
tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang berwatak jahat sering disebut tokoh 
antagonis. 

  

5.  Jawaban  :  pensil 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  banyak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  barang 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan kegiatan menanam padi. Menanam padi 

merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang berupa beras. 

  

8.  Jawaban  :  jasa 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan seorang pendidik sedang mengajar. Mengajar 

merupakan kegiatan produksi berupa jasa. 

  

9.  Jawaban  :  lebih tebal 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  arsir 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

 
 
  



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 131

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Mengikuti upacara bendera di sekolah merupakan sikap yang sesuai sila ketiga, yaitu ....  

  a.   bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

  b.   cinta damai dan persatuan 

  c.   tidak mementingkan kepentingan diri sendiri 

  d.   menegakkan kebenaran dan keadilan 

  

2.   Gambar yang menunjukkan lambang sila ketiga Pancasila adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

3.   Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah....  

  a.   menegakkan kebenaran 

  b.   gotong royong 

  c.   suka menolong 

  d.   menegakkan kejujuran 

  

  

Teks dongeng berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. 

Monyet Cerdik 

            Pada suatu hari, seekor monyet berjalan dari rumah temannya. Tiba-tiba di tengah jalan, 
hujan turun sangat deras. Monyet berteduh di bawah pohon. Sambil berteduh, muncullah ide 
monyet untuk memetik daun pisang. Ia lalu mengambil daun pisang dan menggunakannya sebagai 
payung. Akhirnya, monyet berhasil sampai rumah tanpa kehujanan. 

4.   Suasana yang tergambar dalam teks dongeng di atas adalah ....  

  a.   panas 

  b.   hujan 

  c.   mendung 

  d.   sore hari 

  

5.   Sifat yang dimiliki monyet adalah ....  

  a.   bodoh 

  b.   cerdik 

  c.   pemalu 



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 132

  d.   licik 

6.   Sifat yang dimiliki monyet adalah ....  

  a.   bodoh 

  b.   cerdik 

  c.   pemalu 

  d.   licik 

  

7.   Tempat tisu dapat dibuat dengan bahan barang bekas yaitu ....  

  a.   koran bekas 

  b.   buku pelajaran 

  c.   bola lampu bekas 

  d.   lempeng seng bekas 

  

8.   Contoh pengolahan sampah dengan cara replace adalah ....  

  a.   mengganti styrofoam tempat makan dengan tempat makan dari logam 

  b.   menggunakan kantong plastik yang baru saat berbelanja 

  c.   mengubah botol plastik menjadi vas bunga 

  d.   mengubah stik es krim yang tidak dipakai menjadi bingkai foto 

  

9.   Sebaiknya kita memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara ....  

  a.   terus menerus 

  b.   berlebihan 

  c.   besar-besaran 

  d.   bijaksana 

  

10.   

 Kegiatan pada gambar di samping termasuk kegiatan ....  

  a.   produksi 

  b.   distribusi 

  c.   konsumsi 

  d.   reboisasi 

  

11.   Teknologi produksi tradisional ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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d.   

 

12.   Mebel adalah hasil karya ....  

  a.   penjahit 

  b.   pengrajin 

  c.   koki 

  d.   polwan 

  

13.   Gradasi warna yang baik akan menimbulkan ....  

  a.   susunan gambar yang rapi 

  b.   gambar yang sesuai tebal-tipisnya 

  c.   kesan gambar yang transparan 

  d.   susunan atau paduan warna yang indah 

  

14.   Kegiatan apresiasi seni dapat dilakukan ketika kita ....  

  a.   membuat suatu karya seni 

  b.   melihat sebuah karya seni 

  c.   membaca buku tentang karya seni 

  d.   menggambar gambar pemandangan 

  

15.   Yang dimaksud dengan gradasi warna yaitu ....  

  a.   susunan atau tingkatan warna 

  b.   kecepatan jari saat mewarnai 

  c.   proses mewarnai dengan cepat 

  d.   pencampuran dua warna atau lebih 

 
Soal Isian  

1.   Sila ketiga mengajarkan kita untuk cinta kepada .... 

  

2.   Salah satu makna sila ketiga Pancasila adalah cinta damai dan .... 

  

3.   Hutan di Indonesia banyak dialihfungsikan untuk kegiatan ..., ..., dan .... 

  

4.   Pengolahan  sampah yang dilakukan dengan cara menggunakan kembali barang-barang yang 
sudahh pernah dipakai untuk mengurangi  jumlah sampah disebut ....  

  

5.   Kegiatan mengirim baju ke toko adalah kegiatan ....  

  

6.   

 Gambar di samping termasuk teknologi produksi ....  

  

7.   Susunan atau tingkatan warna disebut juga ....  

  

8.   Teknik mewarnai yang dilakukan dengan cara menyusun pewarnaan dari terang ke gelap 
disebut ...  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Berbagai Pekerjaan  

SUBTEMA : 3. Pekerjaan Orang Tuaku 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal 1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 
dan sebagainya) 

3 soal 4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

3 soal 7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi 

3 soal 10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 3 soal 13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal 1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 
dan sebagainya) 

2 soal 3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 
daya alam di lingkungannya 

2 soal 5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi 

2 soal 7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gotong royong merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dapat ditemukan pada kalimat Tiba-tiba di tengah jalan, hujan turun 
sangat deras. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sifat tokoh monyet cerdik karena ia memiliki ide yang bagus agar tidak 
kehujanan. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sifat tokoh monyet cerdik karena ia memiliki ide yang bagus agar tidak 
kehujanan. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Salah satu contoh mengolah sampah dengan cara replace adalah mengganti 
tempat makan dari styrofoam dengan tempat makan dari logam. Menggunakan 
kantong plastik yang baru saat berbelanja bukan wujud sikap mengolah sampah. 
Mengubah botol plastik menjadi vas bunga dan mengubah stik es krim yang tidak 
dipakai menjadi bingkai foto adalah wujud mengolah sampah dengan cara 
recycle. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memakai pakaian atau barang tertentu termasuk kegiatan konsumsi. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teknologi produksi tradisional ditunjukkan pada gambar pilihan jawaban a. 
Teknologi produksi tradisional menggunakan alat-alat dan cara yang 
sederhana.  

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mebel adalah bentuk kerajinan, contohnya adalah meja, kursi dan sebagainya 
yang dihasilkan oleh pengrajin. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Susunan atau paduan warna yang indah dapat kita peroleh jika kita 
menggunakan gradasi saat mewarnai. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tanah air 

  
Pembahasan  :  Sila ketiga memiliki makna persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana kita 

sebagai rakyat harus memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia. 

  

2.  Jawaban  :  persatuan 

  

Pembahasan  :  Salah satu makna sila ketiga Pancasila adalah cinta damai dan persatuan. Rasa 
persatuan dalam sila ketiga ini disebut pula nasionalisme. Seluruh 
rakyat Indonesia harus memiliki perasaan satu sebagai suatu 
bangsa meskipun berasal dari berbagai daerah dan suku. 

  

3.  Jawaban  :  kegiatan pertanian, pemukiman dan industri. 

  
Pembahasan  :  Pengalihfungsian hutan harus dibarengi dengan upaya reboisasi agar kelestarian 

hutan tetap terjaga. 

  

4.  Jawaban  :  reuse 

  
Pembahasan  :  Reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang pernah dipakai, 

sehingga kita dapat mengurangi penggunaan barang sekali pakai. 

  

5.  Jawaban  :  distribusi 

  
Pembahasan  :  Kegiatan mengirim baju ke toko adalah kegiatan distribusi karena dapat 

mempermudah barang, dalam hal ini baju, sampai ke tangan konsumen. 

  

6.  Jawaban  :  modern 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah alat tenun modern. Alat tenun modern termasuk 

teknologi produksi modern. 

  

7.  Jawaban  :  gradasi 

  
Pembahasan  :  Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap atau 

sesuai tingkatan warna. 

  

8.  Jawaban  :  teknik gradasi 

  
Pembahasan  :  Teknik mewarnai yang dilakukan dengan cara menyusun pewarnaan dari terang 

ke gelap disebut teknik gradasi. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Makna sila ketiga Pancasila adalah ....  

  a.   tidak mementingkan kepentingan diri sendiri 

  b.   menjaga semua yang telah Tuhan berikan 

  c.   mengutamakan kebenaran dan keadilan 

  d.   beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan 

  

2.   Mengantre dengan tertib merupakan sikap yang sesuai sila ketiga, yaitu ....  

  a.   bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

  b.   cinta damai dan persatuan 

  c.   tidak mementingkan kepentingan diri sendiri 

  d.   menegakkan kebenaran dan keadilan 

  

3.   Berikut ini gotong royong yang dilakukan para nelayan, kecuali ....  

  a.   menarik jaring 

  b.   memelihara ikan 

  c.   memperbaiki kapal 

  d.   membetulkan jaring 

  

4.   Perhatikan pernyataan berikut! 
Singa tidak disukai binatang-binatang lain di hutan karena dia selalu bersikap sombong. 
 
Komentar yang tepat untuk sikap Singa adalah ....  

  a.   Singa bebas melakukan apa pun yang ia inginkan. 

  b.   Singa harus segera mengubah sikapnya yang tidak baik itu. 

  c.   Singa tidak perlu mempedulikan sikap binatang-binatang lain. 

  d.   Singa harus segera pindah dari hutan itu. 

  

5.   
Perhatikan penggalan cerita berikut! 
Dengan tertatih-tatih seorang nenek tua berjalan menyusuri danau yang kering. Ia melihat seekor 
ikan yang menggelepar-gelepar kekurangan air. Kemudian, nenek mengambil ikan itu dan 
membawanya ke tempat yang berair. Tanpa disangka, ikan itu bisa berbicara. "Nenek yang baik, 
kau telah menolongku dengan ikhlas. Sekarang ambillah emas ini untuk hidupmu sehari-hari," kata 
ikan kepada nenek. 
 
Menurut penggalan cerita di atas, kalimat yang menyatakan watak salah satu tokoh adalah ... 

  a.   Nenek mengambil emas dengan gembira. 

  b.   Ikan-ikan itu gembira ditolong nenek. 

  c.   Nenek yang baik telah menolong dengan ikhlas. 

  d.   Nenek tua memasukkan ikan ke dalam air. 

  

6.   Dalam cerita, terdapat pesan moral yang ....  

  a.   mendidik 

  b.   buruk 

  c.   menyesatkan 

  d.   menipu 
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7.   Cara pengolahan sampah yang dilakukan dengan cara mengganti barang sekali pakai dengan 
barang yang tahan lama disebut ....  

  a.   reduce 

  b.   replace 

  c.   reuse 

  d.   recycle 

  

8.   Cara pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali ....  

  a.   reduce 

  b.   reuse 

  c.   rewind 

  d.   replace 

  

9.   Tempat tisu dapat dibuat dengan bahan barang bekas yaitu ....  

  a.   koran bekas 

  b.   buku pelajaran 

  c.   bola lampu bekas 

  d.   lempeng seng bekas 

  

10.   Berikut ini yang termasuk cara menghargai baju yang kita gunakan ditunjukkan pada nomor .... 
1. Mencuci baju dengan baik dan benar. 
2. Mengeringkan baju dengan cara diangin-anginkan. 
3. Mengeringkan baju dengan cara dijemur langsung di bawah sinar matahari. 
4. Menyimpan baju dengan rapi di lemari.   

  a.   1, 2, dan 3 

  b.   1, 2, dan 4 

  c.   1, 3, dan 4 

  d.   2, 3, dan 4 

  

11.   Orang yang membuat meja dinamakan ....  

  a.   produsen 

  b.   konsumen 

  c.   distributor 

  d.   penjual 

  

12.   

 Kegiatan pada gambar di samping termasuk kegiatan ....  

  a.   produksi 

  b.   distribusi 

  c.   konsumsi 

  d.   reboisasi 

  

13.   Gambar seorang nelayan merupakan pemandangan di daerah ....  

  a.   pegunungan 

  b.   perkebunan 

  c.   pantai 

  d.   perbukitan 
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14.   Kegiatan apresiasi seni dapat dilakukan ketika kita ....  

  a.   membuat suatu karya seni 

  b.   melihat sebuah karya seni 

  c.   membaca buku tentang karya seni 

  d.   menggambar gambar pemandangan 

  

15.   Teknik-teknik mewarnai gambar bentuk tiga dimensi yang perlu kita ketahui adalah sebagai 
berikut, kecuali ....  

  a.   teknik blok 

  b.   teknik gradasi 

  c.   teknik penghalusan warna 

  d.   teknik pencampuran warna 

 
 
Soal Isian  

1.   Sila ketiga mengajarkan kita untuk tidak mementingkan .... 

  

2.   Saat pelajaran di sekolah, kita sebaiknya menggunakan bahasa ... dengan baik dan benar.  

  

3.   Bencana yang timbul jika penebangan hutan terus menerus dilakukan adalah ... dan .... 

  

4.   Hutan di Indonesia banyak dialihfungsikan untuk kegiatan ..., ..., dan .... 

  

5.   

 Gambar di samping termasuk teknologi produksi ....  

  

6.   Salah satu cara merawat meja adalah menutupi permukaannya dengan ....  

  

7.   Agar gambar yang dihasilkan baik, kita perlu mengetahui ... mewarnai yang baik.  

  

8.   Teknik mewarnai dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna 
tertentu disebut ...  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu makna sila ketiga Pancasila adalah tidak mementingkan kepentingan 
diri sendiri. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gotong royong yang biasanya dilakukan oleh nelayan yaitu menarik jaring ikan, 
membetulkan jaring, dan memperbaiki kapal. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sikap sombong adalah sikap yang tidak baik. Komentar yang tepat untuk sikap 
Singa adalah "Singa harus segera mengubah sikapnya yang tidak baik itu." 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Watak tokoh dapat diketahui dari perkataan tokoh lain terhadap seorang tokoh. 
Pada teks cerita di atas, watak tokoh bisa dilihat pada perkataan ikan, "Nenek 
yang baik, kau telah menolongku dengan ikhlas." 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pesan moral adalah pesan yang mengajak kepada kebaikan atau mendidik. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Replace artinya mengganti, dalam hal ini yang diganti adalah barang sekali pakai. 
Agar tidak menambah jumlah sampah, barang sekali pakai diganti dengan 
dengan barang yang tahan lama. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cara mengolah sampah adalah dengan melakukan reduce, reuse, replace dan 
recycle. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Kita dapat menghargai baju yang kita gunakan dengan cara-cara berikut. 
1. Mencuci baju dengan baik dan benar. 
2. Mengeringkan baju dengan cara diangin-anginkan. 
3. Menyimpan baju dengan rapi di lemari. 
4. Memperbaiki jika ada kerusakan, misalnya robek. 
5. Menggunakan baju sesuai fungsi dan acara. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Distributor adalah 
orang yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Konsumen 
adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Penjual adalah orang yang 
menjual barang atau jasa kepada pembeli/konsumen. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memakai pakaian atau barang tertentu termasuk kegiatan konsumsi. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Teknik-teknik mewarnai gambar bentuk tiga dimensi yang perlu kita ketahui 
adalah teknik blok, teknik gradasi, dan teknik penghalusan warna. Teknik 
pencampuran warna tidak termasuk teknik mewarnai. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  diri sendiri 

  
Pembahasan  :  Sila ketiga mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Hal itu 

dikarenakan sikap mementingkan diri sendiri dapat menjadi akar perpecahan suatu 
bangsa. 

  

2.  Jawaban  :  Indonesia 

  
Pembahasan  :  Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah salah satu kewajiban 

warga Negara Indonesia. 

  

3.  Jawaban  :  banjir dan tanah longsor. 

  
Pembahasan  :  Banjir dan tanah longsor adalah bencana yang disebabkan oleh penebangan hutan, 

pembakaran hutan, maupun bentuk kerusakan hutan lain. 

  

4.  Jawaban  :  kegiatan pertanian, pemukiman dan industri. 

  
Pembahasan  :  Pengalihfungsian hutan harus dibarengi dengan upaya reboisasi agar kelestarian 

hutan tetap terjaga. 

  

5.  Jawaban  :  tradisional 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  taplak 

  Pembahasan  :  Taplak dapat melindungi meja dari gesekan sehingga membuat meja lebih awet. 

  

7.  Jawaban  :  teknik atau cara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  teknik blok 

  
Pembahasan  :  Teknik mewarnai dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan 

warna tertentu disebut teknik blok. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 4 

 
TEMA 5 : PAHLAWANKU 

Sub Tema 1-3 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Yang bukan merupakan makna sila keempat Pancasila adalah ....  

  a.   mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama 

  b.   cinta permusyawaratan dan demokrasi 

  c.   bijaksana dalam menyelesaikan masalah 

  d.   beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan 

  

2.   Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman mencerminkan nilai sila ... Pancasila.  

  a.   kedua  

  b.   ketiga  

  c.   keempat  

  d.   kelima  

  

3.   Menasihati teman yang menjahili kita atau teman lain merupakan sikap yang sesuai makna sila 
keempat Pancasila, yaitu ....  

  a.   mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama 

  b.   cinta permusyawaratan dan demokrasi 

  c.   bijaksana dalam menyelesaikan masalah 

  d.   menegakkan kebenaran dan keadilan 

  

4.   Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah ....  

  a.   memahami isi teks 

  b.   menuliskan informasi yang ingin digali 

  c.   membaca teks dengan saksama 

  d.   menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut 

  

5.   Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi 
teks adalah ....  

  a.   membuat pertanyaan sebanyak mungkin 

  b.   pertanyaan harus sesuai dengan topik yang ingin ditanyakan 

  c.   menentukan hal yang sudah diketahui 

  d.   menentukan hal yang ingin ditanyakan 

  

6.   Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah ....  

  a.   memahami isi teks 

  b.   menuliskan informasi yang ingin digali 

  c.   membaca teks dengan saksama 

  d.   menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut 

  

7.   Pemantulan cahaya yang terjadi jika ada cahaya yang mengenai benda-benda yang 
permukaannya rata, licin, dan mengkilap disebut pemantulan ....  

  a.   baur 

  b.   tidak teratur 

  c.   bias 

  d.   teratur 
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8.   Bagian mata yang dapat menebal dan menipis saat cahaya masuk ke mata adalah ....  

  a.   retina 

  b.   iris 

  c.   kornea 

  d.   lensa mata 

  

9.   Berikut ini benda yang dapat memantulkan cahaya adalah ....  

  a.   cermin 

  b.   bantal 

  c.   boneka 

  d.   plastik 

  

10.   Di bawah ini yang merupakan kerajaan bercorak Buddha di Indonesia adalah ....  

  a.   Tarumanegara 

  b.   Majapahit 

  c.   Kalingga 

  d.   Singosari 

  

11.   Pemberontakan Sora terjadi pada tahun ... Masehi.  

  a.   1309 

  b.   1311 

  c.   1316 

  d.   1319 

  

12.   Kerajaan Tarumanegara terletak di ....  

  a.   Aceh 

  b.   Palembang 

  c.   Bogor 

  d.   Makassar 

  

13.   Lagu yang diciptakan sesuai dengan keperluan sebuah negara disebut ....  

  a.   lagu wajib 

  b.   lagu nasional 

  c.   lagu kebangsaan 

  d.   lagu daerah 

  

14.   Lagu berjudul Maju Tak Gentar memiliki tanda birama ....  

  a.   2/4 

  b.   3/4 

  c.   4/4 

  d.   6/8 

  

15.   Menyanyikan lagu harus sesuai ....  

  a.   bunyi 

  b.   nada 

  c.   teknik 

  d.   birama 
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Soal Isian  

1.   Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di sekolah akan berdampak kerja bakti berjalan 
dengan ... dan ....  

  

2.   Saat adik berbuat jahil kita harus menyikapinya dengan ....  

  

3.   Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita ....  

  

4.   Pada saat menceritakan kembali isi teks, peristiwa dalam teks kita tuliskan secara ....  

  

5.   Bagian mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas, bawah, kanan, dan kiri 
adalah ....  

  

6.   Kita dapat melihat benda-benda di sekitar jika bayangan benda jatuh tepat pada ....  

  

7.   Istilah “Pancasila” terdapat dalam kitab ....  

  

8.   Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan ....  

  

9.   Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh ....  

  

10.   Lagu nasional biasanya menceritakan tentang nilai ... dan ... Indonesia.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Pahlawanku  

SUBTEMA : 1. Perjuangan para Pahlawan 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera 
penglihatan 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya 
pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera 
penglihatan 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya 
pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Yang bukan merupakan makna dari sila keempat Pancasila adalah beradab 
dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Makna tersebut sesuai dengan makna sila 
kedua Pancasila. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman mencerminkan nilai sila keempat 
Pancasila. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk 
kepentingan seluruh rakyatnya. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menasihati teman yang menjahili kita atau teman lain merupakan sikap yang 
sesuai makna sila keempat Pancasila, yaitu bijaksana dalam menyelesaikan 
masalah. Kita sebaiknya tidak membalas teman yang menjahili kita. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Cara menceritakan kembali isi teks: 

 membaca teks dengan saksama, memahami isi teks, menuliskan 
peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan ejaan yang 
benar. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi teks adalah 
sebagai berikut. 

 Menentukan hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. 

 Membuat pertanyaan dengan kata tanya yang tepat. 

 Pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan kita tanyakan. 

 Membuat pertanyaan sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi 
lengkap. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :   membaca teks dengan saksama 

 memahami isi teks 

 menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan 
ejaan yang benar. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cahaya dapat dipantulkan oleh benda seperti cermin. Bantal, boneka, dan plastik 
tidak dapat memantulkan cahaya. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia adalah Kerajaan 
Kalingga. Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, dan Singosari adalah kerajaan 
yang bercorak Hindu. 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lagu nasional adalah lagu yang diciptakan sesuai dengan keperluan sebuah 
negara. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu berjudul Maju Tak Gentar memiliki tanda birama 4/4, artinya dalam satu 
birama terdapat empat ketukan. 

15.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Menyanyikan lagu harus sesuai nada. Syair lagu ada yang dinyanyikan dengan 
nada tinggi, ada juga yang dinyanyikan dengan nada rendah. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lancar dan cepat 

  
Pembahasan  :  Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di sekolah akan berdampak kerja bakti 

berjalan dengan lancar dan cepat. Hal tersebut merupakan wujud sila keempat 
Pancasila, yakni bekerja sama untuk kepentingan bersama. 

  

2.  Jawaban  :  sabar 

  
Pembahasan  :  Saat adik berbuat jahil kita harus menyikapinya dengan sabar. Dengan demikian, 

adik akan bosan berbuat jail dan berhenti melakukannya. 

  

3.  Jawaban  :  memahami isi teks untuk menemukan informasi baru 

  
Pembahasan  :  Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita memahami isi teks 

untuk menemukan informasi baru. 

  

4.  Jawaban  :  runtut 

  
Pembahasan  :  Pada saat menceritakan kembali isi teks, peristiwa dalam teks kita tuliskan secara 

runtut dengan memperhatikan ejaan yang benar. 

  

5.  Jawaban  :  otot mata 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  retina 

  Pembahasan  :  Retina merupakan tempat di mana bayangan akan dibentuk. 

  

7.  Jawaban  :  Negarakertagama 

  
Pembahasan  :  Istilah “Pancasila” terdapat dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Empu 

Prapanca. 

  

8.  Jawaban  :  Mpu Tantular 

  
Pembahasan  :  Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu 

Tantular. Isi kitab tersebut mengajarkan tentang toleransi antarumat beragama. 

  

9.  Jawaban  :  W. R. Soepratman 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  kesatuan dan kebangsaan 

  
Pembahasan  :  Lagu nasional biasanya menceritakan tentang nilai kesatuan dan kebangsaan 

Indonesia. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-B 

 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Menghargai pendapat orang lain merupakan sikap yang sesuai makna sila keempat Pancasila, 
yaitu ....  

  a.   mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama 

  b.   cinta permusyawaratan dan demokrasi 

  c.   bijaksana dalam menyelesaikan masalah 

  d.   menegakkan kebenaran dan keadilan 

  

2.   Perjuangan Raja Purnawarman untuk kepentingan rakyatnya adalah ....  

  a.   menagih pajak yang besar kepada rakyat 

  b.   memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu 

  c.   membiarkan aliran sungai terganggu 

  d.   mengurangi keamanan perairan di sekitar kerajaan 

  

3.   Sikap Raja Airlangga denga membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat 
kerajaan sesuai makna sila keempat Pancasila, yaitu .... 

  a.   mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama 

  b.   cinta permusyawaratan dan demokrasi 

  c.   bijaksana dalam menyelesaikan masalah 

  d.   menegakkan kebenaran dan keadilan 

  

4.   Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah ....  

  a.   memahami isi teks 

  b.   menuliskan informasi yang ingin digali 

  c.   membaca teks dengan saksama 

  d.   menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut 

  

5.   Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi 
teks adalah ....  

  a.   membuat pertanyaan sebanyak mungkin 

  b.   pertanyaan harus sesuai dengan topik yang ingin ditanyakan 

  c.   menentukan hal yang sudah diketahui 

  d.   menentukan hal yang ingin ditanyakan 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   cahaya dapat dipantulkan 

  b.   cahaya dapat dibiaskan 

  c.   cahaya dapat merambat lurus 

  d.   cahaya dapat diuraikan 
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7.   Fungsi saraf pada mata adalah ....  

  a.   memfokuskan cahaya yang masuk ke mata 

  b.   mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata 

  c.   menggerakkan bola mata ke atas, bawah, kanan dan kiri 

  d.   meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan diteruskan ke saraf pusat di otak 

  

8.   Salah satu sifat cahaya adalah dapat menembus benda ....  

  a.   gelap 

  b.   keras 

  c.   bening 

  d.   lunak 

  

9.   Ken Arok memerintah di Singosari pada tahun ... Masehi.  

  a.   1222-1227 

  b.   1222-1228 

  c.   1222-1229 

  d.   1222-1230 

  

10.   Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan ....  

  a.   Kutai 

  b.   Tarumanegara 

  c.   Mataram Kuno/Lama 

  d.   Majapahit 

  

11.   Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah ....  

  a.   Purnawarman 

  b.   Mulawarman 

  c.   Aswawarman 

  d.   Kudungga 

  

12.   Lagu berjudul Maju Tak Gentar memiliki tanda birama ....  

  a.   2/4 

  b.   3/4 

  c.   4/4 

  d.   6/8 

  

13.   Lagu berjudul Maju Tak Gentar termasuk lagu ....  

  a.   wajib 

  b.   nasional 

  c.   daerah 

  d.   tradisional 

  

14.   Lagu nasional yang berjudul Tanah Tumpah Darahku diciptakan oleh ....  

  a.   C. Simanjuntak/Sanusi Pane 

  b.   Ismail Marzuki 

  c.   Chaken M. 

  d.   Husein Mutahar 
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Soal Isian  

1.   Saat adik berbuat jahil kita harus menyikapinya dengan ....  

  

2.   Membangun bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman merupakan 
sikap yang sesuai sila keempat Pancasila yang dilakukan oleh .... 

  

3.   Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita ....  

  

4.   Pada saat menceritakan kembali isi teks, peristiwa dalam teks kita tuliskan secara ....  

  

5.   Energi yang dapat membantu kita melihat benda-benda di sekitar adalah ....  

  

6.   Cahaya putih matahari terdiri dari ... warna.  

  

7.   Kitab Jangka Jayabaya merupakan karangan raja ....  

  

8.   Pendiri Kerajaan Sriwijaya ialah ....  

  

9.   Syair lagu bertema tentang nasionalisme bangsa dinamakan lagu ....  

  

10.   Notasi angka yang ditandai dengan titik di atasnya dinyanyikan dengan nada ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menghargai pendapat orang lain merupakan sikap yang sesuai makna sila keempat 
Pancasila, yaitu cinta permusyawaratan dan demokrasi. Menyampaikan dan 
menghargai pendapat merupakan wujud demokrasi. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu memperbaiki dan 
memperindah alur Sungai Cupu. Dengan demikian, aktivitas warga pada masa 
pemerintahannya bisa berjalan lancar. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jalan-jalan yang dibangun merupakan kepentingan rakyat. Jalan tersebut 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Cara menceritakan kembali isi teks: 

 membaca teks dengan saksama 

 memahami isi teks 

 menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan 
ejaan yang benar. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi teks adalah 
sebagai berikut. 

 Menentukan hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. 

 Membuat pertanyaan dengan kata tanya yang tepat. 

 Pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan kita tanyakan. 

 Membuat pertanyaan sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi 
lengkap. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah cahaya dapat 
merambat lurus. Cahaya dari lilin merambat lurus melalui celah pada karton, 
sehingga dapat dilihat oleh pengamat. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu sifat cahaya adalah dapat menembus benda bending. Benda bening 
misalnya gelas kaca dan kaca jendela. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singosari. Ken Arok memerintah tahun 
1222-1227 Masehi. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai 
terletak di Provinsi Kalimantan Timur. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Raja Mulawarman 
adalah putra dari Raja Aswawarman dan cucu dari Raja Kundungga. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu berjudul Maju Tak Gentar memiliki tanda birama 4/4, artinya dalam satu 
birama terdapat empat ketukan. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu berjudul Maju Tak Gentar termasuk lagu wajib, sebab lagu Maju Tak Gentar 
merupakan salah satu lagu bertema semangat perjuangan para pahlawan dalam 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 
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14.  Jawaban  :  a 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sabar 

  
Pembahasan  :  Saat adik berbuat jahil kita harus menyikapinya dengan sabar. Dengan demikian, 

adik akan bosan berbuat jail dan berhenti melakukannya. 

  

2.  Jawaban  :  Raja Airlangga 

  
Pembahasan  :  Raja Airlangga membangun bendungan Waringin Sapta untuk kepentingan rakyat. 

Raja Airlangga adalah pendiri Kerajaan Kahuripan. 

  

3.  Jawaban  :  memahami isi teks untuk menemukan informasi baru 

  
Pembahasan  :  Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita memahami isi teks 

untuk menemukan informasi baru. 

  

4.  Jawaban  :  runtut 

  
Pembahasan  :  Pada saat menceritakan kembali isi teks, peristiwa dalam teks kita tuliskan secara 

runtut dengan memperhatikan ejaan yang benar. 

  

5.  Jawaban  :  energi cahaya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  tujuh 

  
Pembahasan  :  Cahaya putih matahari terdiri dari tujuh warna berbeda yakni merah, jingga, 

kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 

  

7.  Jawaban  :  Jayabaya 

  
Pembahasan  :  Kitab Jangka Jayabaya merupakan karangan raja Jayabaya yang ditulis pada 

masa Kerajaan Kediri. 

  

8.  Jawaban  :  Dapunta Hyang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  nasional 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  tinggi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung negara lain 
merupakan sikap yang sesuai makna sila kelima, yaitu ....  

  a.   adil itu tidak harus sama 

  b.   mau bekerja keras 

  c.   mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain 

  d.   menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain 

  

2.   Pattimura selalu mendukung keadilan. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai 
dengan sikap Pattimura tersebut adalah ....  

  a.   mengikuti pelajaran dengan tekun dan bersungguh-sungguh 

  b.   membagi tugas piket di kelas secara adil 

  c.   mencegah teman berbuat sewenang-wenang 

  d.   mengulang pelajaran setelah pulang sekolah 

3.   Berikut ini makna sila kelima Pancasila, kecuali ....  

  a.   adil itu tidak harus sama 

  b.   mau bekerja keras 

  c.   mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain 

  d.   menganggap bangsa sendiri lebih tinggi daripada bangsa lain 

  

  

Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. 

Bung Hatta, Proklamator yang Rendah Hati 

         Moh. Hatta adalah sosok proklamator yang namanya disandingkan dengan Ir. Soekarno. Moh. Hatta 

sering disapa dengan sebutan Bung Hatta. Beliau adalah seorang diplomat, negarawan, wakil presiden RI 
yang pertama, dan bapak koperasi Indonesia. Moh. Hatta sangat berdedikasi dengan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. 

            Saat menjadi wakil presiden, beliau adalah pribadi yang sederhana. Bung Hatta tidak pernah 
memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Beliau lebih suka menggunakan uangnya untuk 
kepentingan saudara atau kerabat dibandingkan sekadar memenuhi keinginan pribadi. 

            Bung Hatta hidup dengan sangat sederhana dan rendah hati. Beliau wafat pada tanggal 14 Mei 1980 
saat berusia 77 tahun. Bung Hatta pantas disebut sebagai pahlawan nasional. Semangat dan keteladanan 
beliau menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. 

4.   Informasi yang diperoleh dari teks di atas adalah ....  

  a.   Bung Hatta memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh apa yang diinginkan 

  b.   Bung Karno dan Bung Hatta sama-sama berprofesi sebagai diplomat 

  c.   sikap yang dimiliki Bung Hatta adalah sederhana dan rendah hati 

  d.   nama Bung Hatta dan Bung Karno diabadikan menjadi nama bandara 

  

5.   Pertanyaan yang tepat sesuai isi teks di atas adalah ...  

  a.   Siapakah presiden RI yang pertama? 

  b.   Apa saja yang dilakukan Bung Hatta saat menjadi wakil presiden RI? 

  c.   Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta berjuang untuk kemerdekaan bangsa? 

  d.   Mengapa Bung Hatta pantas disebut sebagai pahlawan nasional? 

  

6.   Berikut yang bukan termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menuliskan informasi 
adalah ....  

  a.   menuliskan fakta-fakta yang ditemukan 

  b.   menggunakan ejaan yang benar 
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  c.   menuliskan informasi secara lengkap 

  d.   menuliskan opini yang diketahui 

7.   Nama lain dari lup adalah ....  

  a.   kaca pengecil 

  b.   kacamata 

  c.   kaca pembesar 

  d.   mikroskop 

8.   Tujuan percobaan membuat lup sederhana adalah ....  

  a.   mengetahui sifat pemantulan cahaya 

  b.   mengetahui sifat penyerapan cahaya 

  c.   mengetahui sifat pembiasan cahaya 

  d.   mengetahui sifat penguraian cahaya 

9.   Kesimpulan dari percobaan membuat lup sederhana adalah ....  

  a.   percobaan membuat lup sederhana menggunakan penerapan sifat pembiasan cahaya 

  b.   percobaan membuat lup sederhana menggunakan penerapan sifat pemantulan cahaya 

  c.   percobaan membuat lup sederhana menggunakan penerapan sifat penguraian cahaya 

  d.   percobaan membuat lup sederhana menggunakan penerapan sifat penyerapan cahaya 

10.   Karena keberaniannya menentang VOC, Sultan Hasanuddin dijuluki ....  

  a.   macan kemayoran 

  b.   ayam jantan dari timur 

  c.   harimau lapar 

  d.   juku eja 

  

11.   Hasil utama Kerajaan Ternate adalah ....  

  a.   cengkeh dan pala 

  b.   mutiara dan ikan 

  c.   minyak dan kelapa 

  d.   tembakau dan cengkeh 

12.   Penyebab kemunduran Kerajaan Banten adalah adanya perselisihan antara Sultan Ageng 
Tirtayasa dengan putranya yang bernama ....  

  a.   Sultan Hasanuddin 

  b.   Maulana Yusuf 

  c.   Maulana Muhammad 

  d.   Sultan Haji 

  

13.   Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan apresiasi musik, kecuali ....  

  a.   menyimak 

  b.   menikmati 

  c.   menilai 

  d.   menyanyi 

14.   Setelah melihat pertunjukan menyanyi kita dapat melakukan ....  

  a.   apresiasi 

  b.   abrasi 

  c.   atraksi 

  d.   absensi 

  

15.   Tempo lagu cepat dibagi menjadi beberapa jenis seperti berikut, kecuali ....  

  a.   presto 

  b.   vivace 

  c.   di marcia 
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  d.   larghetto 

 
 
Soal Isian  

1.   Uni mempunyai simpanan uang karena Uni gemar ....  

  

2.   Masyarakat yang berdaulat adalah masyarakat yang terbebas dari ....  

  

3.   Setelah menuliskan informasi yang sudah diketahui, kita bisa mencari informasi tambahan 
berdasarkan ....  

  

4.   Ekspresi wajah yang tepat saat presentasi yaitu ....  

  

5.   Salah satu sifat cermin yaitu dapat ... cahaya.  

  

6.   Fungsi alat optik lup adalah ....  

  

7.   Masjid Baiturrahman terletak di provinsi ....  

  

8.   Pengganti Sultan Malik Al Saleh adalah ....  

  

9.   Tanda dinamik   artinya lagu pada bagian tersebut dinyanyikan makin lama makin ....  

  

10.   Lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berbaris berarti memiliki tempo ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Pahlawanku  

SUBTEMA : 2. Pahlawanku Kebanggaanku 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui 
dari teks nonfiksi 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera 
penglihatan 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya 
pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui 
dari teks nonfiksi 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera 
penglihatan 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya 
pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCIJAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung 
negara lain berarti mengakui kedaulatan bangsa sendiri. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Membagi tugas piket di kelas secara adil merupakan sikap yang telah 
mendukung keadilan. 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Informasi yang diperoleh dari teks di atas adalah sikap yang dimiliki Bung Hatta 
adalah sederhana dan rendah hati. Kita bisa menemukannya pada kalimat "Bung 
Hatta hidup dengan sangat sederhana dan rendah hati." 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Pertanyaan yang tepat sesuai isi teks adalah pilihan d. 
Pertanyaan: Mengapa Bung Hatta pantas disebut sebagai pahlawan nasional? 
Jawaban: Karena beliau memiliki semangat dan keteladanan yang bisa dijadikan 
inspirasi bagi generasi penerus bangsa. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :   Menyebutkan fakta-fakta yang ditemukan. 

 Menyampaikan informasi secara runtut. 

 Ejaan yang digunakan harus benar. 

 Menuliskan informasi secara lengkap. 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Dari percobaan membuat lup sederhana, kita dapat mengetahui bahwa cahaya 
akan membias jika melewati dua medium yang berbeda. Jadi kesimpulannya, lup 
sederhana dibuat menggunakan penerapan sifat pembiasan cahaya. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Karena keberaniannya menentang VOC, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan 
dari timur. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) 
tahun 1652-1669 Masehi. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Hasil utama Kerajaan Ternate adalah cengkeh dan pala. Mutiara, ikan, minyak, 
kelapa, dan tembakau bukan hasil bumi dari Kerajaan Ternate. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Penyebab kemunduran Kerajaan Banten adalah adanya perselisihan antara 
Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Perselisihan 
tersebut terjadi pada tahun 1680 Masehi. Sultan Haji meminta bantuan VOC dan 
mendapat kemenangan. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Langkah-langkah dalam melakukan apresiasi musik yaitu menyimak, menikmati, 
menghayati, dan menilai. Menyanyi bukanlah langkah apresiasi musik. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Setelah melihat pertunjukan menyanyi kita dapat melakukan apresiasi. Apresiasi 
yaitu menilai sebuah karya seni. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tempo lagu cepat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu presto, vivace, 
dan di marcia. Larghetto termasuk jenis tempo lagu lambat. Larghetto berarti 
lambat tapi lebih cepat daripada largo. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menabung 

  
Pembahasan  :  Jika kita gemar menabung, kita akan mempunyai simpanan uang. Uang tersebut 

dapat kita gunakan untuk kebutuhan mendadak atau di masa depan. 

  

2.  Jawaban  :  penjajahan 

  Pembahasan  :  Masyarakat yang terbebas dari penjajahan disebut masyarakat yang berdaulat. 

  

3.  Jawaban  :  informasi yang ingin kita ketahui 

  
Pembahasan  :  Setelah menulis hal-hal yang sudah diketahui, kita bisa mulai mencari informasi 

tambahan ke berbagai sumber berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui lebih 
lanjut. 

  

4.  Jawaban  :  bersemangat 

  
Pembahasan  :  Saat presentasi di depan banyak orang, ekspresi wajah yang tepat yaitu 

bersemangat. 

  

5.  Jawaban  :  memantulkan 

  Pembahasan  :  Cermin dapat digunakan untuk memantulkan cahaya. 

  

6.  Jawaban  :  melihat objek berukuran kecil 

  
Pembahasan  :  Lup adalah alat optik yang berfungsi untuk membantu kita melihat objek berukuran 

kecil. 

  

7.  Jawaban  :  Aceh 

  Pembahasan  :  Masjid yang terkenal dari Provinsi Aceh adalah Masjid Baiturrahman. 

  

8.  Jawaban  :  Sultan Malik Al Tahir I 

  
Pembahasan  :  Sultan Malik Al Tahir I adalah pengganti Sultan Malik Al Saleh untuk memimpin 

kerajaan Samudra Pasai. 

  

9.  Jawaban  :  keras 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  di marcia 

  
Pembahasan  :  Bernyanyi dengan tempo di marcia artinya lagu harus dinyanyikan dengan 

kecepatan seperti orang berbaris. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Uang saku Kak Wayan lebih banyak daripada uang saku Made. Hal tersebut merupakan contoh 
sikap yang sesuai makna sila kelima Pancasila yaitu .... 

  a.   adil itu tidak harus sama 

  b.   mau bekerja keras 

  c.   mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain 

  d.   menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain 

  

2.   Pada malam hari, Badung lebih memilih menonton televisi daripada belajar. Sikap Badung tidak 
sesuai makna sila kelima, yaitu ....  

  a.   adil itu tidak harus sama 

  b.   mau bekerja keras 

  c.   mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain 

  d.   menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain 

  

3.   Gusnadi Wiyoga adalah seorang siswa yang bekerja keras hingga berprestasi di tingkat 
internasional. Sikap yang ditunjukkan Gusnadi Wiyoga tersebut mencerminkan sila ....  

  a.   kedua Pancasila 

  b.   ketiga Pancasila 

  c.   keempat Pancasila 

  d.   kelima Pancasila 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh 
Belanda selama masa pendudukannya di nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di 
wilayah Jawa sehingga disebut perang Jawa. Perlawanan Diponegoro terus membara dalam diri 
penerusnya. Perjuangan Diponegoro pun memberi inspirasi bagi pejuang-pejuang bangsa 
selanjutnya. 
Dari paragraf di atas, informasi yang kita dapatkan adalah ....  

  a.   Pangeran Diponegoro memimpin Belanda untuk mengikuti Perang Diponegoro. 

  b.   perang Diponegoro terjadi di seluruh wilayah Indonesia. 

  c.   perang Diponegoro melibatkan seluruh pejuang bangsa. 

  d.   perang Diponegoro disebut juga Perang Jawa. 

  

5.   Berikut yang bukan termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menuliskan informasi 
adalah ....  

  a.   menuliskan fakta-fakta yang ditemukan 

  b.   menggunakan ejaan yang benar 

  c.   menuliskan informasi secara lengkap 

  d.   menuliskan opini yang diketahui 

  

6.   Saat mempresentasikan peta pikiran, postur dan bahasa tubuh yang tepat adalah ....  

  a.   bersuara menantang 

  b.   tegak dan percaya diri 

  c.   tegak dan bersuara lembut 

  d.   bersuara keras dan menunduk 

  

7.   Cahaya matahari yang dipantulkan Eko saat berkomunikasi dengan cermin disebut ....  



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 161

  a.   sinar pantul 

  b.   sinar bias 

  c.   sinar datang 

  d.   sinar lurus 

  

8.   Fungsi air dalam pembuatan lup sederhana adalah ....  

  a.   sebagai media agar tulisan terlihat besar 

  b.   sebagai media agar tulisan terlihat jelas 

  c.   sebagai media pembelokan cahaya 

  d.   sebagai media pemantulan cahaya 

  

9.   Sifat pembiasan cahaya juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu ....  

  a.   pada lampu senter 

  b.   pada cermin rias 

  c.   pembentukan warna pelangi 

  d.   dasar kolam yang telihat dangkal 

  

10.   Pendiri Kerajaan Pajang adalah ....  

  a.   Raden Wijaya 

  b.   Sultan Hadiwijaya 

  c.   Panembahan Senopati 

  d.   Raden Patah 

11.   Karena keberaniannya menentang VOC, Sultan Hasanuddin dijuluki ....  

  a.   macan kemayoran 

  b.   ayam jantan dari timur 

  c.   harimau lapar 

  d.   juku eja 

12.   Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah ....  

  a.   Demak 

  b.   Cirebon 

  c.   Banten 

  d.   Pajajaran 

  

13.   Sikap wajah ketika bernyanyi di depan penonton sebaiknya ....  

  a.   menghadap ke depan 

  b.   menunduk ke bawah 

  c.   menghadap ke atas 

  d.   melihat langit-langit panggung 

  

14.   Yang dimaksud tanda dinamik dalam lagu yaitu ....  

  a.   panjang pendek lagu 

  b.   tinggi rendah nada lagu 

  c.   keras lembut lagu 

  d.   tinggi rendah suara 

  

15.   Menyimak pertunjukan musik dapat diperoleh melalui kegiatan berikut, kecuali ....  

  a.   melihat pertunjukan musik di televisi 

  b.   melihat pertunjukan paduan suara di sekolah 

  c.   mendengarkan musik melalui rekaman 

  d.   mendengarkan cerita teman tentang pertunjukan musik 
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Soal Isian  

1.   Masyarakat yang berdaulat adalah masyarakat yang terbebas dari ....  

  

2.   Padi dan kapas pada lambang sila kelima mencerminkan ... dan ....  

  

3.   Ekspresi wajah yang tepat saat presentasi yaitu ....  

  

4.   Saat menulis pertanyaan, pertanyaan yang kita tulis harus sesuai dengan ....  

  

5.   Para pahlawan jaman dahulu menggunakan sifat ... cahaya untuk berkomunikasi saat perang.  

  

6.   Fungsi alat optik lup adalah ....  

  

7.   Pengganti Sultan Malik Al Saleh adalah ....  

  

8.   Karya sastra Hikayat Raja Pasai ditulis sekitar abad ke ... Masehi.  

  

9.   Lagu bertema semangat perjuangan dinyanyikan dengan ekspresi wajah ....  

  

10.   Kita bisa menentukan apakah karya musik tersebut baik, indah, dan enak didengar atau tidak saat 
apresiasi tahap ....  
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KUNCIJAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kak Wayan lebih tua daripada Made. Kebutuhan Wayan pasti lebih banyak 
daripada Made. Jadi, jika uang saku Wayan lebih banyak, itu merupakan hal yang 
adil. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Malas belajar merupakan sikap yang tidak sesuai dengan makna sila kelima 
Pancasila, yaitu bekerja keras. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gusnadi Wiyoga memiliki sikap selalu bekerja keras. Sikap bekerja keras 
merupakan pencerminan dari sila kelima Pancasila. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Informasi yang diperoleh dari paragraf di atas antara lain: 

 Pangeran Diponegoro memimpin perang Diponegoro melawan Belanda. 

 Perang Diponegoro terjadi di seluruh wilayah Jawa. 

 Perang Diponegoro disebut juga perang Jawa. 

 Perjuangan Diponegoro menginspirasi pejuang-pejuang bangsa. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Hal-hal yang harus diperhatikan saat menuliskan informasi: 

 Menyebutkan fakta-fakta yang ditemukan. 

 Menyampaikan informasi secara runtut. 

 Ejaan yang digunakan harus benar. 

 Menuliskan informasi secara lengkap. 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cahaya yang datang dan mengenai cermin disebut sinar datang. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cahaya akan berbelok ketika melewati dua medium yang berbeda, misalnya, dari 
udara ke air atau sebaliknya. Jadi, air dalam lup sederhana berfungsi untuk media 
pembelokan cahaya. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pembiasan cahaya yaitu 
dasar kolam yang terlihat dangkal, pensil yang seolah patah saat dimasukkan ke 
dalam gelas berisi air, keki yang terlihat pendek saat berenang, dan lain 
sebagainya. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya juga 
merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Pajang. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Karena keberaniannya menentang VOC, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan 
dari timur. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) tahun 
1652-1669 Masehi. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak 
terletak di Jawa Tengah. Raja yang terkenal adalah Raden Patah. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sikap wajah ketika bernyanyi di depan penonton sebaiknya lurus menghadap ke 
depan ke arah penonton. Selain itu, sikap badan sebaiknya tegak dan rileks. 

14.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Yang dimaksud tanda dinamik dalam lagu yaitu keras lembut lagu. Untuk 
menyatakan suara keras dan lembut, digunakan simbol-simbol atau tanda. 
Misalnya tanda p atau piano yang berarti lembut. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kegiatan menyimak pertunjukan musik dapat dilakukan secara langsung maupun 
tidak langsung. Contoh kegiatan menyimak secara tidak langsung yaitu melalui 
rekaman musik dari radio atau kaset. Jadi, mendengarkan cerita teman tentang 
pertunjukan musik bukanlah termasuk kegiatan menyimak pertunjukan musik. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  penjajahan 

  Pembahasan  :  Masyarakat yang terbebas dari penjajahan disebut masyarakat yang berdaulat. 

  

2.  Jawaban  :  pangan dan sandang 

  
Pembahasan  :  Masing-masing lambang sila Pancasila memiliki makna tersendiri. Lambang sila 

kelima yaitu padi dan kapas memiliki makna atau mencerminkan pangan dan 
sandang. 

3.  Jawaban  :  bersemangat 

  
Pembahasan  :  Saat presentasi di depan banyak orang, ekspresi wajah yang tepat yaitu 

bersemangat. 

  

4.  Jawaban  :  topik yang ditanyakan 

  

Pembahasan  :  
Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan: 

 Menentukan hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. 

 Membuat pertanyaan dengan kata tanya yang tepat. 

 Pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan kita tanyakan. 

 Membuat pertanyaan sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi 
lengkap. 

5.  Jawaban  :  pemantulan 

  
Pembahasan  :  Sifat pemantulan cahaya dimanfaatkan para pahlawan untuk berkomunikasi saat 

perang. 

  

6.  Jawaban  :  melihat objek berukuran kecil 

  
Pembahasan  :  Lup adalah alat optik yang berfungsi untuk membantu kita melihat objek berukuran 

kecil. 

  

7.  Jawaban  :  Sultan Malik Al Tahir I 

  
Pembahasan  :  Sultan Malik Al Tahir I adalah pengganti Sultan Malik Al Saleh untuk memimpin 

kerajaan Samudra Pasai. 

  

8.  Jawaban  :  16 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  ceria dan penuh semangat 

  
Pembahasan  :  Ketika menyanyikan lagu bertema semangat perjuangan ekspresi wajah kita 

sebaiknya ceria dan penuh semangat. 

10.  Jawaban  :  menilai 

  
Pembahasan  :  Pada tahap menilai kita memberikan pendapat terhadap karya musik yang kita 

dengar. Oleh sebab itu, pada tahap menilai ini kita bisa menentukan apakah karya 
musik tersebut baik, indah, dan enak didengar atau tidak. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pantang menyerah merupakan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   kedua  

  b.   ketiga 

  c.   keempat 

  d.   kelima 

2.   Membuat orang lain tersinggung merupakan dampak dari sikap ....  

  a.   memaksakan pendapat kepada orang lain 

  b.   tidak mau melaksanakan keputusan kelas 

  c.   tidak mau mengerjakan tugas kelompok yang menjadi bagiannya 

  d.   malas belajar 

3.   Keputusan kelas tidak berjalan dengan baik merupakan dampak dari sikap ....  

  a.   memaksakan pendapat kepada orang lain 

  b.   tidak mau melaksanakan keputusan kelas 

  c.   tidak mau mengerjakan tugas kelompok 

  d.   malas mengikuti pelajaran 

  

  

Teks bacaan dan peta pikiran berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di 
bawahnya. 
            Thomas Matulessy atau Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Maluku. Maluku merupakan 

wilayah yang kaya dengan rempah-rempah. Belanda melakukan monopoli harga rempah-rempah yang 
merugikan rakyat Maluku. Karena kesewenang-wenangan tersebut, rakyat Maluku melakukan perlawanan di 
bawah kepemimpinan Pattimura. Atas kegigihannya melawan Belanda, Pattimura dikukuhkan sebagai 
pahlawan oleh pemerintah Republik Indonesia. 

 

4.   Berdasarkan informasi dalam teks bacaan tersebut, jawaban yang tepat untuk melengkapi bagian 
nomor (1) pada peta pikiran di atas adalah ....  

  a.   melakukan monopoli harga rempah-rempah bersama Belanda 

  b.   merugikan rakyat Maluku 

  c.   melakukan perlawanan terhadap Belanda atas monopoli harga rempah-rempah 

  d.   menjual rempah-rempah kepada rakyat Maluku 

  

5.   Jawaban yang tepat untuk melengkapi bagian nomor (2) pada peta pikiran di atas berdasarkan 
informasi dalam teks adalah ....  

  a.   merugikan rakyat 

  b.   berani bernegosiasi 

  c.   berani menguasai pasar 

  d.   gigih dan berjiwa pemimpin 

  

6.   Kontak mata pada saat melakukan presentasi tertuju kepada ....  

  a.   narasumber 

  b.   orang yang diajak bicara 

  c.   teman sebelah 
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  d.   juri 

7.   Posisi cermin pada periskop sederhana dipasang secara ....  

  a.   bersinggungan 

  b.   berhadapan 

  c.   berjajar 

  d.   berderet 

  

8.   Penggunaan cermin datar dapat kita temui pada ....  

  a.   kaca spion 

  b.   cermin rias 

  c.   lampu senter 

  d.   lampu bohlam 

  

9.   Alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tentang sifat bayangan pada cermin adalah ....  

  a.   gelas plastik dan cermin rias 

  b.   piring kaca dan cermin rias 

  c.   piring keramin dan cermin rias 

  d.   sendok sayur dan cermin rias 

  

10.   Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah ....  

  a.   Raden Mas Said 

  b.   Raden Mas Ontowiryo 

  c.   Patuan Bosar Ompu Boru Situmorang 

  d.   Thomas Matulessy 

  

11.   Jasa dan peran Pangeran Diponegoro adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintah 
kolonial Belanda di Provinsi ....  

  a.   Sumatra Utara 

  b.   Kalimantan Selatan 

  c.   Yogyakarta 

  d.   Maluku 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Nama pahlawan nasional pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   Cut Nyak Dien 

  b.   Cut Meutia 

  c.   Dewi Sartika 

  d.   R.A. Kartini 

  

13.   Pencipta lagu Hari Merdeka adalah ....  

  a.   H. Mutahar 

  b.   C. Simanjuntak 

  c.   L. Manik 
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  d.   Ismail Marzuki 

  

14.   Agar kompak saat menyanyi, anggota kelompok harus ....  

  a.   memakai baju yang sama 

  b.   memiliki warna suara yang sama 

  c.   hafal lirik lagu yang akan dinyanyikan 

  d.   hafal jenis-jenis tempo lagu 

  

15.   Nada-nada yang mewakili satu suku kata dalam syair lagu ditandai oleh garis lengkung ....  

  a.   nada 

  b.   melismatis 

  c.   legatura 

  d.   legato 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Tindakan Kakek Duha Juhaeri menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap ....  

  

2.   Kakek Duha Juhaeri berupaya melakukan penghijauan di lahan yang tandus. Tanggung jawab 
sosial yang dilakukan Kakek Duha Juhaeri sejalan dengan nilai sila ... Pancasila.  

  

3.   Membandingkan informasi awal dan setelah membaca teks lebih mudah dipahami jika disajikan 
dalam bentuk ....  

  

4.   Kapal selam adalah benda yang memanfaatkan alat optik yaitu ....  

  

5.   Ukuran bayangan benda yang terlihat dari cermin cembung adalah ....  

  

6.   Nama asli Bung Tomo adalah ....  

  

7.   Benteng Duurstede berada di Provinsi ....  

  

8.   Tanda birama dua artinya tiap birama terdiri dari ... ketukan.  

  

9.   Jumlah ketukan dalam setiap ruas birama adalah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-A 

 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 4  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Pahlawanku  

SUBTEMA : 3. Sikap Kepahlawanan 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui 
dari teks nonfiksi 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera 
penglihatan 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya 
pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui 
dari teks nonfiksi 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera 
penglihatan 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya 
pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pantang menyerah merupakan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila 
kelima Pancasila. Sikap tersebut sesuai makna sila kelima Pancasila, yaitu mau 
bekerja keras. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika kita memaksakan pendapat kepada orang lain, kita dapat membuat orang lain 
tersinggung. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Keputusan kelas tidak akan berjalan dengan baik jika ada anggota kelas yang 
tidak mau melaksanakan keputusan yang telah dibuat. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Bentuk perjuangan Pattimura adalah memimpin rakyat Maluku untuk melakukan 
perlawanan terhadap Belanda atas monopoli harga rempah-rempah. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Sikap kepahlawanan Pattimura adalah gigih dan berjiwa pemimpin. Hal tersebut 
ditunjukkan melalui kalimat ketiga dan keempat pada teks bacaan. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada saat melakukan presentasi, kontak mata tertuju kepada orang yang diajak 
bicara. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Posisi cermin pada periskop sederhana dipasang berhadapan. Hal tersebut 
bertujuan agar pengamat bisa melihat pantulan bayangan dari objek yang ingin 
dilihat. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cermin datar sering digunakan pada cermin rias karena sifat bayangan yang 
dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar.  

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sendok sayur dan cermin rias merupakan alat yang bisa digunakan 
untuk melakukan percobaan tentang sifat bayangan pada cermin. Sendok sayur 
bisa digunakan untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin 
cembung. Sedangkan cermin rias digunakan untuk mengetahui sifat bayangan 
pada cermin datar. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Nama pahlawan nasional pada gambar tersebut adalah Cut Nyak Dien yang 
berasal dari Provinsi Aceh. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dengan menghafal lirik lagu yang akan dinyanyikan, anggota kelompok bisa 
menyanyikan lagu dengan lebih kompak. 

  

15.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Garis lengkung melismatis merupakan garis yang menyatukan nada-nada yang 
berada di bawah garis tersebut. Garis ini juga menandai nada-nada yang mewakili 
satu suku kata dalam syair lagu. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lingkungan 

  
Pembahasan  :  Tindakan Kakek Duha Juhaeri menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan. Ia telah membuat ladang tandus menjadi subur kembali dan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 

  

2.  Jawaban  :  kelima  

  

Pembahasan  :  Tanggung jawab sosial yang dilakukan Kakek Duha Juhaeri tersebut sejalan dengan 
nilai sila kelima Pancasila, yakni menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Kakek Duha Juhaeri melakukan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan agar ia 
dan orang-orang sekitarnya bisa memperoleh haknya untuk menggunakan sumber 
daya alam. 

  

3.  Jawaban  :  tabel 

  
Pembahasan  :  Informasi awal dan setelah membaca teks bisa kita bandingkan dan tuliskan dalam 

bentuk tabel. 

  

4.  Jawaban  :  periskop 

  
Pembahasan  :  Kapal selam menggunakan periskop untuk melihat objek yang ada di permukaan 

laut.  

  

5.  Jawaban  :  lebih kecil dari ukuran benda 

  Pembahasan  :  Salah satu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah diperkecil. 

  

6.  Jawaban  :  Sutomo 

  
Pembahasan  :  Sutomo adalah nama asli Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang 

berasal dari Provinsi Jawa Timur. 

  

7.  Jawaban  :  Maluku 

  
Pembahasan  :  Benteng Duurstede berada di Provinsi Maluku. Benteng Duurstede pertama 

dibangun oleh Portugis pada tahun 1676. 

  

8.  Jawaban  :  dua 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  sama banyak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-B 

 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Tidak memahami pelajaran merupakan dampak dari sikap ....  

  a.   memaksakan pendapat 

  b.   tidak melaksanakan keputusan kelas 

  c.   tidak mengerjakan tugas 

  d.   malas belajar 

  

2.   Sikap Bung Tomo yang mencerminkan Pancasila adalah ....  

  a.   berani melawan penjajah 

  b.   mudah menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan 

  c.   mengendurkan semangat rakyat 

  d.   membiarkan harga diri, tanah air, dan bangsa diinjak-injak 

  

3.   Membuat orang lain tersinggung merupakan dampak dari sikap ....  

  a.   memaksakan pendapat kepada orang lain 

  b.   tidak mau melaksanakan keputusan kelas 

  c.   tidak mau mengerjakan tugas kelompok yang menjadi bagiannya 

  d.   malas belajar 

  

4.   Kontak mata pada saat melakukan presentasi tertuju kepada ....  

  a.   narasumber 

  b.   orang yang diajak bicara 

  c.   teman sebelah 

  d.   juri 

  

5.   Kita dapat membuat periskop sederhana dari alat dan bahan berikut, kecuali ....  

  a.   kertas hvs 

  b.   kardus bekas 

  c.   selotip 

  d.   cermin datar 

  

6.   Ukuran bayangan benda yang terlihat dari cermin cembung adalah ....  

  a.   sama besar dengan ukuran benda 

  b.   lebih kecil dari ukuran benda 

  c.   lebih besar dari ukuran benda 

  d.   dua kali lebih besar dari ukuran benda 

  

7.   Alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tentang sifat bayangan pada cermin adalah ....  

  a.   gelas plastik dan cermin rias 

  b.   piring kaca dan cermin rias 

  c.   piring keramin dan cermin rias 

  d.   sendok sayur dan cermin rias 
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8.   Gusti Inu Kartapati adalah nama lain dari ....  

  a.   Pangeran Diponegoro 

  b.   Pangeran Antasari 

  c.   Pangeran Benawa 

  d.   Pangeran Radin 

  

9.   Jasa dan peran Sisingamangaraja XII adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintah 
kolonial Belanda di Provinsi ....  

  a.   Aceh 

  b.   Sumatra Utara 

  c.   Demak 

  d.   Cirebon 

  

10.   Cut Nyak Dien ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

11.   Pencipta lagu Hari Merdeka adalah ....  

  a.   H. Mutahar 

  b.   C. Simanjuntak 

  c.   L. Manik 

  d.   Ismail Marzuki 

  

12.   Dua buah nada yang berada dalam garis lengkung legato mengandung arti kedua nada tersebut 
dinyanyikan secara ....  

  a.   berangkai 

  b.   terputus-putus 

  c.   terpatah-patah 

  d.   bersama-sama 

  
 

13.   Birama adalah ... yang berulang secara teratur.  
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  a.   nada 

  b.   bunyi 

  c.   ketukan 

  d.   irama 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajahan di Surabaya pada 10 November 1945 
merupakan sikap pahlawan nasional yang mencerminkan Pancasila. Pahlawan nasional yang 
dimaksud adalah .... 

  

2.   Kakek Duha Juhaeri berupaya melakukan penghijauan di lahan yang tandus. Tanggung jawab sosial 
yang dilakukan Kakek Duha Juhaeri sejalan dengan nilai sila ... Pancasila.  

  

3.   Membandingkan informasi awal dan setelah membaca teks lebih mudah dipahami jika disajikan 
dalam bentuk ....  

  

4.   Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi ... macam.  

  

5.   Ukuran bayangan benda yang terlihat dari cermin cembung adalah ....  

  

6.   Nama asli Bung Tomo adalah ....  

  

7.   Tanggal 10 November diperingati sebagai hari ....  

  

8.   Tanda birama biasa kita temui pada lirik lagu atau ....  

  

9.   Setelah melihat penampilan paduan suara, kita dapat melakukan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 4 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tidak memahami pelajaran merupakan dampak dari sikap malas belajar. Sikap 
tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sikap Bung Tomo yang mencerminkan Pancasila adalah berani melawan penjajah. 
Dengan melawan penjajah, Bung Tomo mempertahankan kedaulatan bangsa 
Indonesia. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika kita memaksakan pendapat kepada orang lain, kita dapat membuat orang lain 
tersinggung. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada saat melakukan presentasi, kontak mata tertuju kepada orang yang diajak 
bicara. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat periskop sederhana adalah kardus 
bekas, cermin datar, lem atau selotip, busur derajat, gunting, dan kertas 
pembungkus kado. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ukuran bayangan benda yang terbentuk dari cermin cembung adalah lebih kecil 
dari ukuran benda. Hal tersebut merupakan salah satu sifat bayangan dari cermin 
cembung, yakni diperkecil. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sendok sayur dan cermin rias merupakan alat yang bisa digunakan 
untuk melakukan percobaan tentang sifat bayangan pada cermin. Sendok sayur 
bisa digunakan untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin 
cembung. Sedangkan cermin rias digunakan untuk mengetahui sifat bayangan 
pada cermin datar. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jasa dan peran Sisingamangaraja XII adalah melakukan perlawanan terhadap 
pemerintah kolonial Belanda di Tapanuli, Provinsi Sumatra Utara. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cut Nyak Dien ditunjukkan pada pilihan jawaban c. Pilihan jawaban a adalah Cut 
Nyak Meutia. Pilihan jawaban b adalah Dewi Sartika. Pilihan jawaban d adalah 
R.A. Kartini. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Birama adalah ketukan yang berulang secara teratur. Tanda birama digunakan 
untuk mengidentifikasi jumlah ketukan dan nilai masing-masing ketukan. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Bung Tomo 

  
Pembahasan  :  Sikap-sikap Bung Tomo banyak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu 

sikapnya yaitu  membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajah dalam 
mempertahankan kemerdekaan. 

  

2.  Jawaban  :  kelima  

  

Pembahasan  :  Tanggung jawab sosial yang dilakukan Kakek Duha Juhaeri tersebut sejalan 
dengan nilai sila kelima Pancasila, yakni menjaga keseimbangan antara hak dan 
kewajiban. Kakek Duha Juhaeri melakukan kewajiban menjaga kelestarian 
lingkungan agar ia dan orang-orang sekitarnya bisa memperoleh haknya untuk 
menggunakan sumber daya alam. 

  

3.  Jawaban  :  tabel 

  
Pembahasan  :  Informasi awal dan setelah membaca teks bisa kita bandingkan dan tuliskan dalam 

bentuk tabel. 

  

4.  Jawaban  :  tiga 

  
Pembahasan  :  Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi tiga macam, yakni 

cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. 

  

5.  Jawaban  :  lebih kecil dari ukuran benda 

  Pembahasan  :  Salah satu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah diperkecil. 

  

6.  Jawaban  :  Sutomo 

  
Pembahasan  :  Sutomo adalah nama asli Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang 

berasal dari Provinsi Jawa Timur. 

  

7.  Jawaban  :  pahlawan. 

  
Pembahasan  :  Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang dipelopori 

oleh Bung Tomo. Selanjutnya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari 
pahlwan. 

  

8.  Jawaban  :  partitur lagu 

  
Pembahasan  :  Tanda birama biasa ditemui pada lirik atau partitur lagu. Tanda birama berfungsi 

untuk mengidentifikasi jumlah dan nilai masing-masing ketukan. 

  

9.  Jawaban  :  apresiasi 

  
Pembahasan  :  Setelah melihat penampilan paduan suara, kita dapat melakukan apresiasi. 

Apresiasi adalah kegiatan menilai sebuah karya seni. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 4 

TEMA 1 : INDAHNYA KEBERSAMAAN 

 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.4   

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2   

SBdP : 3.3 

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 1 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Hal yang dapat kita pelajari saat bekerja sama dalam keragaman adalah ....  

  a.   membeda-bedakan teman 

  b.   membagi tugas secara adil 

  c.   menolak pendapat orang lain 

  d.   memanfaatkan orang lain 

  

2.   Contoh cara membina persatuan dalam keragaman adalah ....  

  a.   merayakan hari kemerdekaan bersama 

  b.   mengunggulkan budaya suku sendiri dan merendahkan suku lain 

  c.   membuat berita jelek tentang suku lain 

  d.   tidak mau mempelajari budaya daerah lain 

  

3.   Dampak kegiatan kerja bakti membersihkan rumah adalah ....  

  a.   mempererat persatuan dan kesatuan kelas 

  b.   mempererat persatuan dan kesatuan keluarga 

  c.   menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga sekolah 

  d.   menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga di lingkungan rumah  

  

4.   Pernyataan yang dapat memperkuat persatuan Indonesia adalah ...  

  a.   Kita tidak dapat hidup berdampingan dalam keragaman. 

  b.   Keragaman merupakan halangan untuk bersatu. 

  c.   Keragaman di Indonesia bukanlah suatu keistimewaan. 

  d.   Keragaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. 

  

5.   Contoh perbuatan yang mewujudkan kebersamaan adalah ....  

  a.   sering bertengkar dengan teman 

  b.   tidak mau belajar kelompok 

  c.   mengikuti lomba bakiak bersama 

  d.   mengucilkan teman yang berbeda suku 

  

6.   Berikut ini yang bukan merupakan manfaat gotong royong adalah ....  

  a.   mengurangi biaya yang dikeluarkan 

  b.   mengurangi beban warga yang kurang mampu 

  c.   pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai 

  d.   memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat 

  

7.   Bersatu dalam keragaman akan ....  

  a.   mempersulit tercapainya tujuan 

  b.   mempermudah tercapainya tujuan 

  c.   memecah belah bangsa Indonesia 

  d.   menimbulkan pertikaian masyarakat 

  

8.   Made dan Dondo mempunyai perbedaan pendapat. Sikap mereka sebaiknya ....  

  a.   mempertahankan pendapat 

  b.   saling menjelekkan pendapat 
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  c.   memusuhi satu sama lain 

  d.   menerima pendapat yang lebih baik 

  

9.   Salah satu manfaat dari ronda malam adalah ....  

  a.   memberikan rasa aman kepada masyarakat 

  b.   mengurangi solidaritas masyarakat 

  c.   menimbulkan tindak kejahatan 

  d.   membutuhkan banyak biaya 

  

10.   Sikap bekerja sama perlu dikembangkan karena ....  

  a.   dapat memanfaatkan tenaga orang lain 

  b.   ingin mendapat pujian dari orang lain 

  c.   pekerjaan akan cepat selesai 

  d.   dapat menghindari tugas yang diberikan 

  

  

Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
            Sega jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon (1). Nasi 
jamblang memiliki ciri khas pada penyajiannya yang menggunakan daun jati (2). Lauk nasi 
jamblang disajikan dengan berbagai lauk antara lain tahu, tempe, paru, ayam goreng, dan 
sambal goreng (3). Meskipun bernama jamblang, makanan ini sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan pohon atau buah jamblang (4). Pada awalnya, makanan ini diperuntukan 
bagi para pekerja paksa pada zaman Belanda (5). 

11.   Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (1) 

  b.   (2) 

  c.   (3) 

  d.   (5) 

12.   Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ... nasi jamblang.  

  a.   lauk 

  b.   ciri khas 

  c.   asal 

  d.   cara membuat 

  

13.   Ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah ....  

  a.   masyarakat Cirebon sangat menyukai nasi jamblang 

  b.   harga nasi jamblang sangatlah murah 

  c.   lauk yang paling tepat untuk pelengkap nasi jamblang adalah tahu 

  d.   nasi jamblang berasal dari Cirebon 

  

14.   Salah satu langkah percobaan untuk mengetahui bahwa jeruk nipis dapat menjadi sumber listrik 
adalah dengan menancapkan logam pada jeruk nipis. 
 
Gambar yang tepat untuk langkah kerja di atas adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   
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c.   

 

  

d.   

 

15.   Perhatikan paragraf berikut! 
      Sandi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang becak, sedangkan ibunya 
berjualan sayur di pasar. Semangat Sandi untuk belajar tidak pernah surut. Berkat doa dan 
usaha kedua orang tuanya, Sandi berhasil lulus dengan meraih juara pertama di sekolahnya. 
Semua guru, teman, dan saudara Sandi bangga atas prestasi yang diperoleh Sandi. Mereka 
menghormati kerja keras Sandi selama ini. 
Ringkasan paragraf tersebut yang tepat adalah ...  

  a.   Ayah Sandi seorang tukang becak yang rajin bekerja untuk keluarganya. 

  b.   Orang tua Sandi bekerja keras mencukupi biaya sekolah Sandi. 

  c.   Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Sandi mampu berprestasi. 

  d.   Guru Sandi bangga karena Sandi memperoleh juara umum di sekolah. 

  

  

Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 

             Sejak pagi, penduduk desa sudah berdatangan untuk kerja bakti. Hari ini, para warga akan 
memperbaiki jembatan desa yang rusak. Harapan mereka, jembatan segera dapat digunakan lagi 
secepatnya. Oleh sebab itu, penduduk desa setuju dengan adanya kegiatan kerja bakti. 

16.   Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ...  

  a.   Para warga berkumpul. 

  b.   Kerja bakti penduduk desa. 

  c.   Jembatan desa ambrol. 

  d.   Harapan para penduduk desa. 

  

17.   Kalimat-kalimat pendukung pada paragraf tersebut ... gagasan pokok.  

  a.   mendukung 

  b.   tidak mendukung 

  c.   saling bertentangan 

  d.   berlawanan 

  

Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
            Upacara adat suku Bali adalah Ngaben (1). Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah 

orang Hindu di Bali (2). Upacara Ngaben juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah 
meninggal (3). Dalam upacara ini, tidak ada air mata karena mereka menganggap bahwa jenazah hanya 
tidak ada untuk sementara waktu dan menjalani reinkarnasi (4). Oleh karena itu, untuk menyucikan roh 
tersebut, perlu dilakukan upacara Ngaben untuk memisahkan roh dengan jasad kasarnya (5). 

18.   Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (1) 

  b.   (2) 

  c.   (1) dan (5) 

  d.   (5) 

  

19.   Hubungan antargagasan pada paragraf di atas adalah ....  

  a.   tidak jelas 

  b.   tidak terkait 

  c.   saling terkait 

  d.   saling bertentangan 

20.   Suatu paragraf dianggap memenuhi syarat kepaduan jika kalimat-kalimat di dalam paragraf 
tersebut saling ....  
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  a.   berkaitan 

  b.   bertentangan 

  c.   bersatu 

  d.   berlawanan 

  

21.   Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pentas tari sebagai berikut, kecuali ....  

  a.   panggung 

  b.   busana tari 

  c.   tata rias 

  d.   jumlah penonton 

  

22.   Formasi tari yang tidak terdapat pada tari Bungong Jeumpa yaitu ....  

  a.   formasi sejajar 

  b.   formasi menyilang 

  c.   formasi zig-zag 

  d.   formasi melingkar 

  

23.   Tari Bungong Jeumpa biasanya ditarikan oleh ....  

  a.   satu orang penari putri 

  b.   satu orang penari putra 

  c.   dua orang penari berpasangan 

  d.   tiga orang penari atau lebih 

  

24.   Tempat pementasan tari perlu ditata agar penari merasa ....  

  a.   bangga 

  b.   kecewa 

  c.   puas 

  d.   nyaman 

  

25.   Perhatikan gambar berikut. 

 
 Gambar tersebut menunjukkan formasi tari ....  

  a.   sejajar 

  b.   menyilang 

  c.   zig-zag 

  d.   huruf V 

  

26.   Saat menari, sikap tubuh kita harus ....  

  a.   luwes dan tegang 

  b.   luwes dan sempurna 

  c.   kaku dan tegak 

  d.   lemas dan gemulai 

  
 

27.   Tari Bungong Jeumpa adalah tarian daerah yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Aceh 

  b.   Medan 

  c.   Maluku 

  d.   Jambi 
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28.   
Tari yang dibawakan oleh banyak orang disebut tari .... 

  a.   tunggal 

  b.   berpasangan 

  c.   solo 

  d.   massal 

29.   Saat menarikan tari Bungong Jeumpa, ekspresi wajah kita harus ....  

  a.   ceria dan bersemangat 

  b.   sedih dan murung 

  c.   bersemangat dan berteriak-teriak 

  d.   susah hati dan terharu 

  

30.   Gerakan kaki berjalan sambil jinjit termasuk gerak ....  

  a.   palsu 

  b.   tiruan 

  c.   maknawi 

  d.   murni 

 
Soal Isian  

1.   Permainan lari bakiak mengajarkan kita agar ... dengan orang lain.  

2.   Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan untuk menyatukan rakyat ....  

3.   Pendapat dan ide yang berbeda harus kita ....  

4.   Kita harus bekerja sama dalam hal ....  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  
       Nasi gandul merupakan masakan khas daerah Pati. Menurut cerita, daerah di Pati yang memopulerkan 
nasi gandul ini adalah desa Gajahmati. Itulah sebabnya sering ditemui kata-kata Nasi Gandul Gajah Mati. 
Walaupun pada akhirnya banyak ditemui penjual nasi gandul yang tidak berasal dari desa Gajahmati, tetapi 
tetap banyak penjual yang menuliskan kata desa Gajahmati pada spanduk tempat makan mereka. Jika 
ditelusuri asal-usul pemberian nama nasi gandul, banyak versi yang mengemukakan tentang hal tersebut.  
Paragraf tersebut membahas tentang ....  

6.   Perhatikan paragraf berikut! 

       Setiap hari, penduduk kota tampak sibuk (1). Anak-anak pergi ke sekolah (2). Para pegawai dan 
karyawan pergi ke tempat kerja (3). Ada yang mengendarai sepeda, sepeda motor, mobil, naik angkutan atau 
bus (4). Jalan-jalan pun menjadi padat dan merayap (5). 

Kalimat pokok paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor .... 

7.   Perhatikan paragraf berikut!         
       Tari Guel merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh, tepatnya masyarakat suku 
Gayo di Provinsi Aceh. Guel berarti membunyikan. Para peneliti dan pencipta tari mengatakan tarian ini 
bukan hanya sekedar tari. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik, dan seni tari itu sendiri. 
Guel menjadi tari tradisi terutama dalam upacara adat tertentu. Tari ini juga merupakan apresiasi terhadap 
wujud alam yang kemudian dirangkai sedemikian rupa melalui gerak.  
Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah ....  

8.   Informasi dari teks bisa kita dapatkan dengan cara ....  

9.   Iringan tari harus sesuai agar dapat menyatu dengan ... tari.  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gerakan kaki pada gambar tersebut dikenal dengan istilah ....  
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KISI-KISI 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 1 SESI 1 

 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, 
sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

5 soal  11 s/d 15  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks 
lisan, tulis, atau visual 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 10 soal  21 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  4 soal   

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, 
sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

4 soal  1 s/d 4  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal  5 s/d 6  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks 
lisan, tulis, atau visual 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 1 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat bekerja sama dalam keragaman, banyak hal yang dapat kita pelajari, 
seperti membagi tugas secara adil. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Merayakan hari kemerdekaan bersama dapat membina persatuan. Kita dapat 
mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga akan 
semakin mempererat persatuan dan kesatuan keluarga. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Keragaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. 
Pernyataan tersebut akan semakin memperkuat persatuan Indonesia. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Lomba bakiak adalah lomba yang dilakukan secara berkelompok. Kita harus 
bekerja sama saat mengikuti lomba ini. Kegiatan ini juga merupakan wujud dari 
kebersamaan. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gotong royong tidak akan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat, 
justru mempererat persatuan. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Semua orang bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bersatu dalam 
keragaman akan mempermudah tercapainya tujuan. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Saat ada perbedaan pendapat, kita harus tetap saling menghargai. Kita terima 
pendapat yang lebih baik dengan lapang dada. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ronda malam akan memberikan rasa aman kepada masyarakat karena setiap 
malam ada warga yang berkeliling dan berjaga. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu manfaat bekerja sama adalah pekerjaan akan cepat selesai karena 
dikerjakan bersama. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat utama paragraf 
tersebut terletak di awal paragraf yang ditunjukkan oleh nomor (1), yaitu Sega 
jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf tersebut adalah Sega jamblang atau nasi jamblang 
merupakan makanan khas dari Cirebon. Jadi, gagasan pokok paragraf tersebut 
adalah asal nasi jamblang. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok yang sesuai dengan paragraf adalah asal nasi jamblang 
sehingga ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut, yaitu nasi jamblang 
berasal dari Cirebon. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar yang tepat untuk langkah kerja menancapkan logam pada jeruk 
nipis adalah gambar c. 

15.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang Sandi mampu berprestasi meskipun 
berasal dari keluarga sederhana. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan suatu paragraf dalam teks. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah kerja bakti penduduk desa. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut membahas tentang kerja bakti penduduk desa. 
Kalimat-kalimat pendukung pada paragraf tersebut juga membahas tentang kerja 
bakti. Dengan demikian, kalimat-kalimat pendukung pada paragraf mendukung 
gagasan pokok paragraf. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat utama paragraf 
di atas ditunjukkan oleh nomor (1) atau berada di awal paragraf, yaitu Upacara 
adat suku Bali adalah Ngaben. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut membahas tentang upacara Ngaben. Gagasan 
pendukungnya membahas tentang pengertian dan arti upacara ngaben. Jadi, 
gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut saling terkait. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dianggap memiliki 
memenuhi syarat kepaduan. 

21.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sebelum pentas tari, kita perlu mempersiapkan hal-hal yang mendukung 
pementasan agar hasilnya memuaskan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan 
misalnya panggung, busana tari, tata rias, iringan tari, dan properti. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Formasi-formasi yang terdapat pada tari Bungang Jeumpa yaitu sejajar, huruf V, 
melingkar, dan zig-zag. Formasi menyilang atau diagonal tidak terdapat pada tari 
Bungong Jeumpa. 

23.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tempat untuk mementaskan tari yang ditata akan membuat penari merasa 
nyaman saat bergerak menari. 

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

26.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

27.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

28.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

29.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

30.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gerakan kaki berjalan sambil jinjit tidak memiliki maksud atau arti. Gerak ini 
termasuk gerak murni atau gerak asli.  
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bekerja sama 

  Pembahasan  :  Pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan lari bakiak adalah kerja sama. 

  

2.  Jawaban  :  Indonesia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  hargai 

  Pembahasan  :  Kita harus menghargai setiap pendapat dan ide yang berbeda. 

  

4.  Jawaban  :  kebaikan 

  
Pembahasan  :  Bekerja sama hanya boleh kita lakukan dalam hal kebaikan agar bermanfaat bagi diri 

sendiri dan orang lain. 

  

5.  Jawaban  :  nasi gandul 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok merupakan topik yang dibahas dalam paragraf. Gagasan pokok 

paragraf tersebut adalah nasi gandul. 

  

6.  Jawaban  :  (1) 

  
Pembahasan  :  Paragraf tersebut menjelaskan tentang aktivitas penduduk kota. Kalimat pokok 

paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor (1) yaitu Setiap hari, penduduk kota 
tampak sibuk. 

  

7.  Jawaban  :  tari Guel 

  
Pembahasan  :  

Hal yang dibahas dalam teks merupakan gagasan pokok atau topikdalam teks. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah tari Guel. 

  

8.  Jawaban  :  membaca teks dengan cermat 

  
Pembahasan  :  Menemukan informasi dari teks bisa kita lakukan dengan cara membaca teks 

dengan cermat. 

  

9.  Jawaban  :  gerakan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  trecetan 

  
Pembahasan  :  Gerak kaki trecetan dilakukan dengan melangkahkan kaki dengan jinjit ke kanan 

atau ke kiri secara cepat seperti pada gambar tersebut. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 4 
TEMA 1 : INDAHNYA KEBERSAMAAN 

 

SESI 2 : IPA, IPS 
IPA : 3.6 

IPS : 3.2  

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Gangguan pendengaran yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan pendengaran seseorang 
adalah ....  

  a.   otosklerosis 

  b.   otitis media 

  c.   perikondritis 

  d.   tuli 

  

2.   Benda berikut yang termasuk sumber bunyi yang mudah ditebak letaknya adalah ....  

  a.   kertas 

  b.   botol plastik 

  c.   batu 

  d.   peluit 

  

3.   Kita harus menutup telinga saat mendengar bunyi yang ....  

  a.   nyaring 

  b.   lemah 

  c.   sedang 

  d.   pelan 

  

4.   Gema terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pantul ....  

  a.   agak jauh 

  b.   dekat 

  c.   sangat jauh 

  d.   sangat dekat 

  

5.   Faktor yang mempengaruhi perbedaan tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh benda adalah .... 

  a.   frekuensi 

  b.   tegangan 

  c.   volume 

  d.   massa 

  

6.   Saat terjadi gema, bunyi pantul akan terdengar ... bunyi asli.  

  a.   lebih lemah dari  

  b.   setelah 

  c.   lebih kuat dari 

  d.   bersamaan dengan 

  

7.   Yang dimaksud dengan resonansi adalah ....  

  a.   ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain 

  b.   jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik 

  c.   jarak terjauh yang ditempuh oleh benda 

  d.   banyaknya waktu yang dibituhkan untuk melakukan satu kali getaran 

  

8.   Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh ....  

  a.   amplitudo 

  b.   resonansi 
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  c.   volume 

  d.   frekuensi 

  

9.   Bagian telinga yang melindungi telinga dari kotoran adalah ....  

  a.   daun telinga 

  b.   lubang telinga 

  c.   gendang telinga 

  d.   saluran eustachius 

  

10.   Semakin kecil dan panjang rongga gendang, maka bunyi yang terdengar semakin ....  

  a.   lemah 

  b.   nyaring 

  c.   kuat 

  d.   keras 

  

11.   Bagian telinga yang harus dibersihkan secara teratur adalah .... 

  a.   lubang telinga dan gendang telinga 

  b.   daun telinga dan lubang telinga 

  c.   daun telinga dan gendang telinga 

  d.   gendang telinga dan saluran pendengaran 

  

12.   Ketika bernyanyi di dalam kamar, suara kita akan terdengar ....  

  a.   lebih lemah 

  b.   tidak nyaring 

  c.   lebih keras 

  d.   samar-samar 

  

13.   Saluran setengah lingkaran pada telinga berfungsi sebagai ....  

  a.   alat pengendali rangsang bunyi 

  b.   alat keseimbangan tubuh 

  c.   alat keseimbangan tekanan udara 

  d.   alat penerima rangsang bunyi 

  

14.   Bunyi akan terdengar tidak nyaring jika sumber bunyi dibunyikan di tempat ....  

  a.   terbuka 

  b.   tertutup 

  c.   panas 

  d.   teduh 

  

15.   Bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dan rongga mulut adalah ....  

  a.   saluran pendengaran 

  b.   tingkap bundar 

  c.   tingkap jorong 

  d.   saluran eustachius 

  

16.   Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di Provinsi Banten adalah bahasa ....  

  a.   Tamiang 

  b.   Sunda 

  c.   Osing 

  d.   Sasak 
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17.   Berikut ini yang dilakukan ketika Idulfitri adalah ....  

  a.   salat Id di lapangan 

  b.   misa di gereja 

  c.   melakukan renungan di rumah 

  d.   meditasi dan doa bersama di Candi Borobudur 

  

18.   Nama makanan khas yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara adalah ....  

  a.   juhu singkah 

  b.   bubur pedas sambas 

  c.   kepiting soka 

  d.   tinutuan 

  

19.   Makanan khas dari Provinsi Riau yang berbahan dasar udang adalah ....  

  a.   rendang 

  b.   otak-otak 

  c.   gulai belacan 

  d.   seruit 

  

20.   Berikut ini yang merupakan makanan khas dari Madiun adalah ....  

  a.   nasi jamblang 

  b.   nasi pecel 

  c.   lontong sayur 

  d.   nasi krawu 

  

21.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan yang mudah ditemui di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat seperti pada gambar tersebut 
bernama ....  

  a.   nasi jamblang 

  b.   nasi pecel 

  c.   lontong sayur 

  d.   nasi krawu 

  

22.   Indonesia memiliki keragaman agama. Setiap agama memiliki hari raya masing-masing. Imlek 
merupakan hari raya agama ....  

  a.   Islam 

  b.   Katolik 

  c.   Buddha 

  d.   Konghucu 

  

23.   Cap Go Meh merupakan rangkaian hari raya ....  

  a.   Idulfitri 

  b.   Waisak 

  c.   Imlek 

  d.   Natal 
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24.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut adalah rumah adat dari Provinsi .... 

  a.   Sumatera Utara 

  b.   Sumatera Barat 

  c.   Sulawesi Selatan 

  d.   Maluku 

  

25.   Seruit adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Barat 

  b.   Sumatera Selatan 

  c.   Bengkulu 

  d.   Lampung 

  

26.   Suku yang berasal dari Provinsi Jambi adalah suku ....  

  a.   Mentawai 

  b.   Pasemah 

  c.   Anak Dalam 

  d.   Tengger 

  

27.   Indonesia memiliki keragaman agama. Setiap agama memiliki hari raya masing-masing. Idulfitri 
merupakan hari raya agama ....  

  a.   Islam 

  b.   Kristen 

  c.   Hindu 

  d.   Buddha 

  

28.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan dari Gresik yang ditunjukkan gambar tersebut bernama nasi ....  

  a.   jamblang 

  b.   krawu 

  c.   gudeg 

  d.   pecel 

  

29.   Makanan khas dari Provinsi Sulawesi Barat yang terbuat dari singkong adalah ....  

  a.   lapa-lapa 

  b.   jepa 

  c.   tinutuan 

  d.   juhu singkang 
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30.   Gambar berikut merupakan rangkaian perayaan .... 

 

  a.   Nyepi 

  b.   Waisak 

  c.   Natal 

  d.   Imlek 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Bunyi berasal dari ... suatu benda.  

2.   Simpangan suatu getaran yang besar akan menghasilkan bunyi yang ....  

3.   Indra pendengar berfungsi untuk mengetahui ... dan ....   

4.   Semakin kecil simpangan suatu getaran, maka bunyi yang terdengar semakin ....  

5.   Selain dengan pereda rasa sakit, penderita otitis media dapat diobati dengan pemberian ....  

6.   Gulai belacan yang terbuat dari udang merupakan makanan khas dari Provinsi ....  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Makanan khas yang ditunjukkan oleh gambar tersebut berasal dari Provinsi ....  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Makanan khas pada gambar tersebut berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu ....  

9.   Binte biluhuta adalah makanan khas dari Provinsi ....  

10.   Batu Sangkar adalah pakaian adat yang berasal dari Provinsi ....  
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KISI-KISI DAN KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal  

Ilmu Pengetahuan Alam  15 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 15 soal 1 s/d 15 

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

15 soal 16 s/d 30 

 

ISIAN 10 soal  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal  

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 5 soal 1 s/d 5 

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal  

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

5 soal 6 s/d 10 

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  c 

5.  Jawaban  :  a 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  a 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  a 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  b 

14.  Jawaban  :  a 

15.  Jawaban  :  d 

16.  Jawaban  :  b 

17.  Jawaban  :  a 

18.  Jawaban  :  c 

19.  Jawaban  :  c 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  c 

22.  Jawaban  :  d 

23.  Jawaban  :  c 

24.  Jawaban  :  b 

25.  Jawaban  :  d 

26.  Jawaban  :  c 

27.  Jawaban  :  a 

28.  Jawaban  :  b 

29.  Jawaban  :  b 

30.  Jawaban  :  b 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  getaran 

  Pembahasan  :  Bunyi merupakan gelombang yang diitimbulkan oleh benda yang bergetar. 

2.  Jawaban  :  kuat 

  Pembahasan  :  Semakin besar simpangan suatu getaran, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. 

3.  Jawaban  :  sumber bunyi, letak sumber bunyi 

  
Pembahasan  :  Indra pendengar kita dapat mengetahui sumber bunyi dan letak sumber bunyi. 

Oleh karenanya, kita dapat mendengar suara orang tua atau teman memanggil 
kita dan mengetahui arah tempat orang yang memanggil. 

4.  Jawaban  :  lemah 

  Pembahasan  :  Bunyi yang dihasilkan dari simpangan terkecil akan terdengar lemah di telinga. 

5.  Jawaban  :  antibiotik 

  

Pembahasan  :  Otitis media atau congek yaitu peradangan pada telinga bagian tengah. Gangguan 
pendengaran ini disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan timbulnya demam 
serta rasa sakit pada telinga. Penderita otitis media dapat ditolong dengan 
pemberian antibiotik atau pereda nyeri dalam pengobatannya. 

6.  Jawaban  :  Kalimantan Barat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  Sulawesi Barat 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan makanan khas bernama jepa yang berasal dari 

Provinsi Sulawesi Barat. 

8.  Jawaban  :  kerak telor 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  Gorontalo 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  Sumatera Barat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 4 

TEMA 2 : SELALU BERHEMAT ENERGI 

 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2 ; 3.4   

SBdP : 3.2 

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Yang termasuk bentuk pelaksanaan kewajiban menghemat energi adalah ....  

  a.   membiarkan lampu menyala pada siang hari 

  b.   membiarkan keran terbuka saat menggosok gigi 

  c.   berjalan kaki ke tempat yang dekat 

  d.   membakar kertas yang masih bagus 

  

2.   Sikap yang bisa kita teladani adalah ....  

  a.   mematikan lampu saat siang hari 

  b.   membiarkan televisi menyala saat tidur 

  c.   membiarkan lampu teras hidup pada siang hari 

  d.   menyalakan telvisi saat belajar 

  

3.   Melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dapat menyebabkan bencana berikut, kecuali ....  

  a.   banjir bandang 

  b.   hutan gundul 

  c.   tanah longsor 

  d.   gempa bumi 

  

4.   Kekurangan energi disebabkan dari kebiasaan ... dalam menggunakan energi.  

  a.   boros 

  b.   hemat 

  c.   bijak 

  d.   irit 

  

5.   Menggunakan energi listrik merupakan ... kita dalam kehidupan sehari-hari.  

  a.   hak 

  b.   kewajiban 

  c.   tugas 

  d.   tanggung jawab 

6.   Menghemat penggunaan air kita lakukan di ....  

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   tempat umum 

  d.   semua tempat 

  

7.   Hak kita terhadap tumbuhan adalah ....  

  a.   menghabiskannya 

  b.   memanfaatkannya 

  c.   melestarikannya 

  d.   merusaknya 

  

8.   Berikut ini sikap hemat dalam menggunakan kertas, kecuali ....  

  a.   menggunakan kertas daur ulang 

  b.   menggunakan kertas seperlunya 

  c.   menggunakan seluruh halaman kertas 

  d.   menggunakan satu sisi kertas 
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9.   Sikap yang harus kita teladani yaitu ....  

  a.   bermain air dengan selang 

  b.   menutup keran setelah mencuci tangan 

  c.   menampung air hujan untuk bermain 

  d.   membuang sampah di sungai 

  

10.   Berikut manfaat menanam pohon di lingkungan sekitar, kecuali ....  

  a.   menjadikan lingkungan lebih indah dan asri 

  b.   menjadi peneduh terhadap panasnya sinar matahari 

  c.   menghasilkan daun yang mengotori lingkungan 

  d.   membuat udara di lingkungan lebih segar 

  

  

Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
            Upacara larung sesaji adalah upacara yang digelar masyarakat Jawa yang tinggal di 
pesisir pantai. Upacara ini digelar sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil tangkapan ikan 
selama melaut. Upacara ini juga merupakan permohonan agar mereka selalu diberi keselamatan 
dalam usaha. Dalam upacara ini, berbagai bahan pangan dan hewan disembelih kemudian 
dilarung ke laut. Upacara ini dilakukan setiap tanggal 1 Muharam. 

11.   Kalimat pokok paragraf tersebut adalah ...  

  a.   Upacara ini dilakukan setiap tanggal 1 Muharam. 

  
b.   Upacara ini digelar sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil tangkapan ikan selama 

melaut. 

  
c.   Dalam upacara ini, berbagai bahan pangan dan hewan disembelih kemudian dilarung ke 

laut. 

  
d.   Upacara larung sesaji adalah upacara yang digelar masyarakat Jawa yang tinggal di pesisir 

pantai. 

  

12.   Ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas adalah ....  

  a.   bahan makanan yang dilarung ke laut berupa bahan pokok 

  b.   upacara larung sesaji digelar di Jawa 

  c.   upacara larung sesaji digelar setiap bulan 

  d.   upacara larung sesaji merupakan upacara keagamaan 

  

13.   Kita menyusun ringkasan berdasarkan ....  

  a.   gagasan pendukung 

  b.   gagasan pokok 

  c.   kalimat pendukung 

  d.   kalimat pertanyaan 

  

14.   Kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam suatu paragraf akan 
memudahkan kita untuk menentukan ....  

  a.   kalimat pendukung 

  b.   gagasan pokok 

  c.   kalimat utama 

  d.   hubungan antargagasan 

  

15.   Perhatikan penggalan teks berikut! 
Kincir angin digerakkan oleh angin. Semakin kencang laju angin, semakin besar energi yang 
ditimbulkan. Akibatnya, kincir berputar lebih cepat. 
Informasi yang bisa kita temukan dari penggalan teks di atas adalah ....  

  a.   kincir angin membutuhkan energi air 

  b.   kincir angin membutuhkan energi angin 
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  c.   angin kencang membuat kincir tidak bergerak 

  d.   kincir angin akan berputar jika terkena tiupan angin yang ringan 

16.   Rangkaian kalimat yang saling terkait dalam sebuah paragraf akan memudahkan kita untuk 
memahami ....  

  a.   amanat paragraf 

  b.   isi paragraf 

  c.   latar peristiwa 

  d.   judul paragraf 

17.   Setelah membaca teks bacaan, kita bisa menuliskan petunjuk berdasarkan ....  

  a.   isi bacaan 

  b.   pesan bacaan 

  c.   langkah-langkah percobaan 

  d.   alat dan bahan 

  

18.   Berikut yang bukan termasuk tujuan pembuatan poster adalah ....  

  a.   meyakinkan seseorang 

  b.   menawarkan barang atau jasa 

  c.   mengumumkan sebuah acara 

  d.   memperkenalkan diri 

19.   Perhatikan petunjuk membunyikan radio berikut ini! 

(1) Putar tombol pencari gelombang. 

(2) Tekan tombol on/off. 

(3) Atur volume yang diinginkan. 

(4) Jika ingin berpindah gelombang, putar tombol pencari gelombang ke arah kanan atau kiri. 

(5) Berhenti memutar tombol gelombang jika sudah menemukan gelombang yang diinginkan. 

  
Urutan cara membunyikan radio yang tepat adalah ....  

  a.   (2) – (1) – (3) – (4) – (5) 

  b.   (2) – (1) – (3) – (5) – (4) 

  c.   (2) – (3) – (1) – (5) – (4) 

  d.   (1) – (3) – (2) – (4) – (5) 

20.   Perhatikan petunjuk cara pembuatan layang-layang yang belum runtut berikut ini! 
1) Menyediakan bahan. 
2) Merekatkan kertas pada rangka layang-layang. 
3) Membuat rangka layang-layang. 
4) Menghiasi layang-layang. 
Urutan cara membuat layang-layang yang benar adalah ....  

  a.   1) - 2) - 3) - 4) 

  b.   1) - 3) - 2) - 4) 

  c.   1) - 3) - 4) - 2) 

  d.   1) - 2) - 4) - 3) 

  

21.   Notasi angka dengan tanda titik di bawahnya berarti dinyanyikan dengan nada ....  

  a.   tinggi 

  b.   rendah 

  c.   pendek 

  d.   panjang 

22.   Nada re jika dituliskan dalam notasi angka berupa angka ....  

  a.   1 

  b.   2 
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  c.   3 

  d.   4 

23.   Notasi angka dapat membantu kita untuk mengetahui ....  

  a.   kuat lemah bunyi 

  b.   keras lemah suara 

  c.   tinggi rendah nada 

  d.   tinggi rendah suara 

  

24.   Hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi adalah sebagai berikut, kecuali ....  

  a.   pernafasan 

  b.   pengucapan 

  c.   sikap badan 

  d.   baju yang dipakai 

  

25.   Angka nol ( 0 ) dalam notasi angka artinya ....  

  a.   diam atau berhenti 

  b.   dinyanyikan panjang 

  c.   dinyanyikan pendek 

  d.   dinyanyikan cepat 

  

26.   Nada do (1) yang diikuti tanda titik di belakangnya berarti dibunyikan ....  

  a.   pendek 

  b.   panjang 

  c.   tinggi 

  d.   rendah 

  

27.   Lagu Aku Anak Indonesia diciptakan oleh ....  

  a.   A.T. Mahmud 

  b.   Ibu Sud 

  c.   Pak Kasur 

  d.   Sudharnoto 

  

28.   Yang tidak termasuk kegiatan apresiasi seni musik yaitu ....  

  a.   mengenal 

  b.   menilai 

  c.   menghargai 

  d.   mencontoh 

  

29.   Tempo lagu cepat disebut juga dengan istilah ....  

  a.   andante 

  b.   allegro 

  c.   moderato 

  d.   largo 

  

30.   Merasakan keindahan musik yang didengar merupakan apresiasi pada tahap ....  

  a.   mengamati 

  b.   menikmati 

  c.   menghayati 

  d.   menilai 
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Soal Isian  

1.   Membuang makanan merugikan diri sendiri dan ....  

  

2.   Melaksanakan kewajiban menghemat kertas sebaiknya dimulai dari lingkungan ....  

  

3.   Kita harus memanfaatkan air secara ....  

  

4.   Selain teks tulis, kita juga bisa menemukan gagasan pokok pada teks ....  

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!        
       Sabtu siang, Ale, Uni, dan Made akan belajar kelompok. Mereka akan mengerjakan tugas 
yang harus dikerjakan secara kelompok. Selama belajar bersama, mereka bekerja sama 
menyelesaikan pekerjaan. Ketika bekerja bersama, mereka tidak membedakan keyakinan yang 
mereka anut. Perbedaan justru memupuk rasa persahabatan di antara mereka.  
 
Kalimat utama paragraf tersebut terletak di ... paragraf.  

  

6.   Kita dapat menentukan ada tidaknya hubungan antargagasan dalam suatu paragraf setelah kita 
menentukan ... dan ....  

  

7.   Poster yang baik seharusnya memuat ....  

  

8.   Saat menyanyikan syair lagu, setiap kata harus diucapkan dengan ....  

  

9.   Garis dalam notasi musik yang membatasi ruas birama disebut ....  

  

10.   Perhatikan penggalan notasi angka lagu Aku Anak Indonesia berikut! 

 
 Nada sol ( 5 ) pada penggalan notasi tersebut dinyanyikan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh 
dari teks lisan, tulis, atau visual 

3 soal  11 s/d 13  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 
atau visual 

3 soal  14 s/d 16  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda 

4 soal  17 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 10 soal  21 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh 
dari teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal  4 s/d 5  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 
atau visual 

1 soal  6 s/d 6  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda 

1 soal  7 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal  8 s/d 10  

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berjalan kaki ke tempat yang dekat akan menghemat penggunaan bahan bakar. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mematikan lampu pada siang hari merupakan sikap yang bisa kita teladani. Sikap 
tersebut akan menghemat penggunaan listrik. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dapat menyebabkan bencana banjir, 
hutan gundul, dan tanah longsor. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kebiasaan boros dalam menggunakan energi akan menyebabkan kekurangan 
energi di masa depan. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menggunakan energi listrik merupakan hak kita dalam kehidupan sehari-hari. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menghemat penggunaan air harus kita lakukan di semua tempat. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hak kita terhadap tumbuhan yaitu memanfaatkannya. Kita bisa memanfaatkan 
tumbuhan sebagai bahan pangan atau untuk kebutuhan lainnya. 

8.  Jawaban  :  d 
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9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menanam pohon di lingkungan sekitar akan menjadikan lingkungan lebih indah 
dan asri. Pohon juga akan menjadi peneduh dan membuat udara lebih segar. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat pokok paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Upacara larung 
sesaji adalah upacara yang digelar masyarakat Jawa yang tinggal di pesisir pantai. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf tersebut, yaitu upacara larung sesaji sehingga ringkasan 
yang tepat adalah upacara larung sesaji digelar di Jawa. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ringkasan kita susun berdasarkan gagasan pokok teks. Kemudian, kita rangkai 
gagasan pokok tersebut sesuai urutan isi teks dengan kalimat sendiri. 

14.  Jawaban  :  d 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Informasi yang bisa kita temukan dari teks di atas adalah kincir angin 
membutuhkan energi angin. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Isi paragraf dapat lebih mudah kita pahami jika rangkaian kalimatnya saling terkait. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menulis teks petunjuk berdasarkan teks bacaan bisa kita lakukan dengan 
membaca teks bacaan, menemukan informasi dari teks bacaan. 

18.  Jawaban  :  d 

19.  Jawaban  :  a 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  b 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada re jika dituliskan dalam notasi angka berupa angka 2. 

23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Notasi angka dapat membantu kita untuk mengetahui tinggi rendah nada. Nada 
rendah ditandai dengan titik di bawah notasi angka. Sedangkan nada tinggi 
ditandai dengan titik di atas notasi angka. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi diantaranya adalah sikap badan, 
pernafasan, pengucapan atau artikulasi, kecepatan, dan ekspresi. 

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Angka nol ( 0 ) dalam notasi angka artinya diam atau berhenti sebab angka nol 
( 0 ) dalam not angka tidak memiliki nada. 

26.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada do (1) yang diikuti tanda titik di belakangnya berarti dibunyikan panjang 
sebab tanda titik yang terletak di belakang not angka berfungsi sebagai tanda 
panjang pendeknya suatu nada. Tanda titik menandakan bahwa notasi tersebut 
harus dibunyikan dengan nada panjang. 

27.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu Aku Anak Indonesia diciptakan oleh A.T. Mahmud. 

28.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi 
pengenalan, penilaian, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung 
dalam karya seni tersebut. Jadi, yang tidak termasuk kegiatan apresiasi seni musik 
adalah mencontoh. 

29.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tempo lagu cepat disebut juga dengan istilah allegro. 

30.  Jawaban  :  b 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  orang lain 

  
Pembahasan  :  Membuang makanan merugikan diri sendiri dan orang lain. Membuang makanan 

termasuk contoh sikap yang tidak bijak terhadap makanan. 

  

2.  Jawaban  :  rumah 

  
Pembahasan  :  Melaksanakan kewajiban menghemat kertas sebaiknya dimulai dari lingkungan 

rumah. 

  

3.  Jawaban  :  bijak 

  Pembahasan  :  Kita harus memanfaatkan air secara bijak. 

  

4.  Jawaban  :  lisan 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok teks bisa kita temukan pada teks tulis dan teks lisan. 

  

5.  Jawaban  :  awal 

  
Pembahasan  :  Kalimat utama sebuah paragraf bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir 

paragraf. Kalimat utama paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu kalimat 
Sabtu siang, Ale, Uni, dan Made akan belajar kelompok. 

  

6.  Jawaban  :  gagasan pokok, gagasan pendukung 

  
Pembahasan  :  Hubungan antargagasan dalam suatu paragraf bisa kita tentukan setelah kita 

menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 

  

7.  Jawaban  :  informasi atau pesan yang ingin disampaikan 

  
Pembahasan  :  Poster yang baik seharusnya memuat informasi atau pesan yang ingin disampaikan 

kepada masyarakat. 

  

8.  Jawaban  :  jelas 

  Pembahasan  :  Saat menyanyikan syair lagu, setiap kata harus diucapkan dengan jelas. 

  

9.  Jawaban  :  garis birama 

  Pembahasan  :  Garis dalam notasi musik yang membatasi ruas birama disebut garis birama. 

  

10.  Jawaban  :  panjang 

  
Pembahasan  :  Nada sol ( 5 ) dinyanyikan panjang, sebab nada tersebut diikuti oleh tanda titik di 

belakangnya. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 4 
TEMA 2 : SELALU BERHEMAT ENERGI 

 

SESI 2 : IPA, IPS 
IPA : 3.5 

IPS : 3.1  

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kecepatan perputaran turbin pada kincir air dipengaruhi oleh ....  

  a.   derasnya aliran air 

  b.   suhu air 

  c.   tempat air mengalir 

  d.   arah laju air 

  

2.   Ibu menjemur pakaian di halaman rumah pada pagi hari. Setelah siang hari pakaian tersebut 
kering. Ibu memanfaatkan energi ... untuk mengeringkan pakaian.  

  a.   air 

  b.   angin 

  c.   bunyi 

  d.   matahari 

  

3.   Perubahan energi yang terjadi pada kincir angin sederhana yaitu ....  

  a.   energi gerak → energi angin 

  b.   energi gerak → energi cahaya 

  c.   energi gerak → energi panas 

  d.   energi gerak → energi listrik 

  

4.   Tenaga angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak pada ....  

  a.   kapal layar 

  b.   pesawat terbang 

  c.   motor 

  d.   kereta api 

  

5.   Energi diperlukan untuk ....  

  a.   tidur 

  b.   bermain 

  c.   berjalan 

  d.   melakukan usaha atau kegiatan 

  

6.   Batu bara dan minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat ....  

  a.   diperbarui 

  b.   diambil 

  c.   dihilangkan 

  d.   dimiliki 

  

7.   Benda akan cepat kering jika dijemur di tempat ....  

  a.   teduh 

  b.   sejuk 

  c.   panas 

  d.   tertutup 

  

8.   Contoh pemanfaatan energi listrik di rumah adalah ....  

  a.   menyalakan televisi 

  b.   menyalakan bel sekolah 
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  c.   menyalakan lampu lalu lintas 

  d.   menyalakan lampu di ruang kelas 

  

9.   Energi yang berasal dari benda-benda yang menghasilkan panas disebut energi ....  

  a.   cahaya 

  b.   gerak 

  c.   panas 

  d.   listrik 

10.   Pembangkit listrik yang menggunakan energi surya sebagai sumber energi penghasil listrik 
disebut ....  

  a.   Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

  b.   Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

  c.   Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

  d.   Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 

  

11.   Kita dapat membuat kincir air mainan dengan bahan dasar ....  

  a.   kayu 

  b.   tanah liat 

  c.   botol plastik 

  d.   kertas 

  

12.   PLTA merupakan kependekan dari ....  

  a.   Pembangkit Listrik Tenaga Asap 

  b.   Pembangkit Listrik Tenaga Air 

  c.   Pembangkit Listrik Tenaga Api 

  d.   Pembangkit Listrik Tenaga Amalgam 

  

13.   Salah satu cara menjaga keselamatan diri dari bahaya listrik adalah ....  

  a.   mencolokkan banyak steker pada stopkontak 

  b.   tidak mencabut steker saat peralatan listrik sudah tidak digunakan 

  c.   memastikan tidak ada air di sekitar stopkontak 

  d.   mencolokkan steker dengan tangan basah 

  

14.   Pemanfaatan listrik untuk merawat pakaian ditunjukkan oleh alat berikut, kecuali ....  

  a.   mesin cuci 

  b.   setrika 

  c.   pengharum pakaian 

  d.   seterika uap 

  

15.   Benda berikut yang lama kering jika dijemur di tempat panas maupun teduh adalah ....  

  a.   kertas 

  b.   sapu tangan 

  c.   tisu 

  d.   kertas dan tisu 

  

16.   Umbi singkong dapat diolah menjadi tepung ....  

  a.   maizena 

  b.   tapioka 

  c.   beras 

  d.   terigu 
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17.   Perhatikan pernyataan berikut! 

 
Berdasarkan data di atas, yang termasuk ciri pantai adalah ....  

  a.   1,3,5 

  b.   1,4,6 

  c.   2,3,5 

  d.   2,4,6 

  

18.   Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah ....  

  a.   migas 

  b.   barang galian 

  c.   hasil perkebunan 

  d.   hasil tambang 

  

19.   Carica adalah sumber daya alam yang khas dari daerah ....  

  a.   Semarang 

  b.   Jepara 

  c.   Dieng 

  d.   Magelang 

  

20.   Hasil perkebunan yang menjadi bahan mentah bagi perusahaan konveksi adalah ....  

  a.   teh 

  b.   kapas 

  c.   karet 

  d.   kina 

  

21.   Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah ....  

  a.   kapas 

  b.   mahoni 

  c.   rotan 

  d.   padi 

  

22.   Usaha yang melakukan kegiatan membuat anyaman, mebel, dan batik disebut kegiatan ....  

  a.   pertambangan 

  b.   perdagangan 

  c.   peternakan 

  d.   perindustrian 

  

23.   Contoh hasil perkebunan adalah ....  

  a.   teh dan jagung 

  b.   kentang dan kelapa 

  c.   kopi dan tembakau 

  d.   singkong dan cengkih 
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24.   Danau Poso terletak di Provinsi ....  

  a.   Sulawesi Utara 

  b.   Sulawesi Tengah 

  c.   Sulawesi Selatan 

  d.   Sulawesi Tenggara 

  

25.   Hasil perikanan air tawar adalah ....  

  a.   cumi-cumi 

  b.   ikan tongkol 

  c.   ikan mas 

  d.   ikan kakap 

  

26.   Gambar di bawah ini yang merupakan jagung adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

27.   Obyek wisata Pantai Parangtritis terletak di Provinsi ....  

  a.   Jawa Timur 

  b.   Jawa Tengah 

  c.   DI Yogyakarta 

  d.   Banten 

  

28.   Di bawah ini yang merupakan gambar kunyit adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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29.   Gambar di bawah ini yang merupakan singkong adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

30.   Hewan di bawah ini yang hidup di air adalah ....  

  a.   kucing 

  b.   cicak 

  c.   bunglon 

  d.   udang 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Energi yang ada di dalam bahan-bahan kimia dan dihasilkan dari reaksi kimia disebut ....  

  

2.   Biodiesel adalah bahan bakar bio yang dihasilkan dari ....  

  

3.   Kutub negatif pada rangkaian baterai buah terletak di bagian ....  

  

4.   Benda yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik dari buah adalah ....  

  

5.   Pembangkit listrik yang menggunakan energi angin disebut ....  

  

6.   Hewan yang hidup di dataran rendah biasanya memiliki bulu yang ....  

  

7.   Batu kapur pada umumnya diambil dan diolah menjadi ....  

  

8.   Objek wisata Pantai Cermin berada di Provinsi ....  

  

9.   Kelelawar hidup di ....  

  

10.   Air asin yang menutupi permukaan bumi dan sangat luas disebut ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 2 
 
 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  15 soal   

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber 
energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) 
dalam kehidupan sehari-hari 

15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber 
energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) 
dalam kehidupan sehari-hari 

5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

5 soal  6 s/d 10  

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Aliran air mampu menggerakkan turbin pada kincir air. Semakin deras aliran air, 
maka perputaran turbin akan semakin cepat. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Panas dari energi matahari dapat mengeringkan benda-benda yang basah seperti 
pakaian. 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kapal layar memanfaatkan tenaga angin untuk mendorong kapal tersebut 
bergerak. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Setiap gerakan 
kita memerlukan energi. 

6.  Jawaban  :  a 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  a 

9.  Jawaban  :  c 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika terdapat air pada stopkontak dapat menyebabkan tersetrum atau korsleting. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pengharum pakaian membantu merawat pakaian tetapi tidak memerlukan listrik. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  sapu tangan adalah benda yang lama kering jika dijemur di tempat panas maupun 
teduh karena sapu tangan terbuat dari bahan yang tebal daripada kertas dan tisu. 
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16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama lain dari tepung singkong adalah tepung tapioka atau tepung kanji. 

17.  Jawaban  :  d 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hasil perkebunan. 

19.  Jawaban  :  c 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Usaha yang melakukan kegiatan membuat anyaman, mebel, dan batik disebut 
kegiatan perindustrian. 

23.  Jawaban  :  c 

24.  Jawaban  :  b 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ikan mas adalah merupakan hasil perikanan air tawar, sedangkan cumi-cumi, ikan 
tongkol, dan ikan kakap merupakan hasil perikanan air laut. 

26.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar jagung ditunjukkan pada pilihan jawaban d. Pilihan jawaban a adalah ubi 
ungu. Pilihan jawaban b adalah singkong. Pilihan jawaban c adalah ubi jalar. 

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pantai Parangtritis terdapat di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. 

28.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar kunyit terdapat pada pilihan jawaban d. Pilihan jawaban a adalah jahe. 
Pilihan jawaban b adalah kencur. Pilihan jawaban c adalah pala. 

29.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar singkong ditunjukkan pada pilihan jawaban b. Pilihan jawaban a adalah 
talas. Pilihan jawaban c adalah ubi jalar. Pilihan jawaban d adalah ubi ungu. 

30.  Jawaban  :  d 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  energi kimia 

2.  Jawaban  :  biji-biji tumbuhan 

  
Pembahasan  :  Biodiesel merupakan bahan bakar energi alternatif yang diolah dari biji-biji tumbuhan 

yang dapat berfungsi sebagai pengganti bahan bakar solar. 

3.  Jawaban  :  paku 

  Pembahasan  :  Paku terbuat dari besi yang dapat berfungsi sebagai kutub negatif. 

4.  Jawaban  :  penjepit buaya 

  
Pembahasan  :  Penjepit buaya terbuat dari besi sehingga termasuk benda konduktor (mampu 

menghantarkan listrik). 

5.  Jawaban  :  Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT Angin). 

6.  Jawaban  :  tipis 

  
Pembahasan  :  Hewan di dataran rendah memiliki bulu yang tipis karena hidup di daerah dengan 

udara yang panas. 

7.  Jawaban  :  bahan bangunan 

  Pembahasan  :  Batu kapur pada umumnya diambil dan diolah menjadi bahan bangunan. 

8.  Jawaban  :  Sumatra Utara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  darat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  laut 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 4 

TEMA 3 : PEDULI TERHADAP MAHKLUK HIDUP 

 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.3   

SBdP : 3.4 

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini sikap hemat dalam menggunakan kertas, kecuali ....  

  a.   menggunakan kertas daur ulang 

  b.   menggunakan kertas seperlunya 

  c.   menggunakan seluruh halaman kertas 

  d.   menggunakan satu sisi kertas 

  

2.   Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah ....  

  a.   menghabiskannya 

  b.   memanfaatkannya 

  c.   melestarikannya 

  d.   merusaknya 

  

3.   Sikap yang bisa kita teladani adalah ....  

  a.   mematikan lampu saat siang hari 

  b.   membiarkan televisi menyala saat tidur 

  c.   membiarkan lampu teras hidup pada siang hari 

  d.   menyalakan telvisi saat belajar 

  

4.   Hewan peliharaan bersih dan tidak bau merupakan manfaat melaksanakan kewajiban ....  

  a.   memberi makan hewan peliharaan 

  b.   menjaga kebersihan hewan peliharaan 

  c.   membersihkan kandang hewan peliharaan 

  d.   mengobati hewan peliharaan yang sakit 

  

5.   Berikut ini cara menghemat kertas, kecuali ....  

  a.   menggunakan kertas ketika benar-benar membutuhkan 

  b.   memaksimalkan penggunaan kertas saat menulis 

  c.   mencoret-coret buku ketika bosan 

  d.   memanfaatkan teknologi saat menulis atau membaca 

  

6.   Gambar yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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d.   

 

  

7.   Kewajiban harus kita ....  

  a.   hindari 

  b.   abaikan 

  c.   laksanakan 

  d.   lalaikan 

  

8.   Sikap yang harus kita hindari adalah ....  

  a.   menonton televisi bersama di ruang keluarga 

  b.   menggunkan peralatan listrik yang hemat energi 

  c.   menghidupkan alat elektronik yang dibutuhkan saja 

  d.   menyalakan semua lampu kamar pada malam hari 

  

9.   Melalaikan kewajiban kita menjaga habitat hewan liar dapat berdampak ....  

  a.   hewan liar hidup di habitatnya 

  b.   hewan liar masuk ke pemukiman penduduk 

  c.   hewan liar berkembang biak dengan baik 

  d.   hewan liar tidak kekurangan makanan 

  

10.   Gambar berikut menunjukkan akibat masyarakat melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, 
kecuali ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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11.   Berikut yang termasuk kriteria pertanyaan wawancara yang baik adalah ....  

  a.   berupa pertanyaan tertutup 

  b.   setiap pertanyaan bisa berdiri sendiri 

  c.   diawali dengan kata tanya 5W + 1H 

  d.   pertanyaan sesuai keinginan narasumber 

  

12.   Berikut yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat presentasi adalah ....  

  a.   bersuara lemah lembut 

  b.   percaya diri 

  c.   mengucapkan salam pembuka 

  d.   menyampaikan hasil wawancara secara jelas 

  

13.   Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan yaitu ....  

  a.   siapa 

  b.   mengapa 

  c.   apa 

  d.   bagaimana 

  

14.   Saya bermaksud mengadakan wawancara ini untuk melaksanakan tugas dari sekolah. 
Kalimat tersebut diucapkan pada tahap ....  

  a.   sebelum wawancara 

  b.   saat wawancara 

  c.   setelah wawancara 

  d.   penutup 

  

15.   Berikut hal-hal yang tidak perlu diperhatikan saat menulis laporan wawancara adalah ....  

  a.   penggunaan huruf kapital yang tepat 

  b.   penggunaan tanda baca yang tepat 

  c.   penggunaan kalimat efektif 

  d.   informasi yang disampaikan tergantung situasi dan kondisi terkini 

  

16.   Dalam mendengarkan penjelasan dari narasumber, kita perlu mencatat ....  

  a.   semua penjelasan 

  b.   semua keterangan 

  c.   pokok-pokok pembicaraan 

  d.   kata-kata penutup 

  

17.   Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapat keterangan suatu hal disebut .... 

  a.   reportase 

  b.   berita 

  c.   wawancara 

  d.   dialog 

  

18.   Berikut yang tidak termasuk tiga tahapan dalam melakukan wawancara adalah ....  

  a.   meminta izin dan membuat janji 

  b.   setelah melakukan wawancara 

  c.   sebelum melakukan wawancara 

  d.   ketika melakukan wawancara 

  
 



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 216

19.   Hal pertama yang harus dilakukan pewawancara sebelum memulai wawancara adalah ....  

  a.   membuat janji dengan narasumber 

  b.   bersikap santun kepada narasumber 

  c.   membuat daftar pertanyaan 

  d.   memperkenalkan diri 

  

20.   Hal yang tidak dilakukan sebelum wawancara yaitu ....  

  a.   menentukan topik 

  b.   membuat daftar pertanyaan 

  c.   memperkenalkan diri 

  d.   membuat janji dengan calon narasumber 

  

21.   Bahan berikut ini dapat digunakan untuk membuat karya mozaik, kecuali ...  

  a.   cangkang telur ayam 

  b.   cangkang telur bebek 

  c.   cangkang telur puyuh 

  d.   cangkang kura-kura 

  

22.   Orang yang telah melaksanakan kegiatan seni disebut ....  

  a.   peminat seni 

  b.   pelaku seni 

  c.   pencipta seni 

  d.   kritikus seni 

  

23.   Karya montase yang telah kita buat dapat kita ....  

  a.   foto sebagai kenang-kenangan 

  b.   pajang sebagai hiasan 

  c.   jual agar menghasilkan uang 

  d.   simpan dalam lemari agar awet 

  

24.   Karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kertas atau material 
sehingga membentuk sebuah gambar disebut ....  

  a.   meronce 

  b.   membatik 

  c.   kolase 

  d.   melukis 

  

25.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Agar menjadi montase yang bagus dan menarik, potongan gambar yang tepat untuk ditempel 
pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   pohon, restoran, beruang 

  b.   pohon, kapal nelayan, gajah 

  c.   siswa, tong sampah, pemburu 

  d.   pohon, siswa, pot bunga 
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26.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Kolase pada gambar di atas terbuat dari bahan ....  

  a.   olahan 

  b.   bekas 

  c.   alam 

  d.   buatan 

  

27.   Saat merangkai montase, kita perlu memperhatikan ....  

  a.   jumlah gambar yang dipotong 

  b.   komposisi dan keserasian gambar 

  c.   jenis majalah atau koran 

  d.   jenis perekat yang digunakan 

  

28.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Kolase kupu-kupu pada gambar tersebut dibuat dari bahan alam yaitu ....  

  a.   daun dan ranting kering 

  b.   bunga kering dan biji-bijian 

  c.   kancing baju dan daun kering 

  d.   serutan kayu dan ranting kering 

  

29.   Yang bukan termasuk bahan-bahan bekas untuk membuat kolase adalah ....  

  a.   majalah bekas 

  b.   tutup botol 

  c.   serutan kayu 

  d.   bungkus permen 

  
 

30.   Sebelum membuat mozaik, sebaiknya kita ....  

  a.   menempel bahan terlebih dahulu 

  b.   mewarnai bahan lebih dulu 

  c.   membuat pola gambar terlebih dahulu 

  d.   menggunting kertas gambar 
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Soal Isian  

1.   Bersikap bijak terhadap makanan dapat kita lakukan dengan ... makanan yang kita ambil.  

  

2.   Melaksanakan kewajiban menghemat air sebaiknya dimulai dari lingkungan ....  

  

3.   Sikap warga yang membuang sampah di pinggir jalan dapat menimbulkan pencemaran ....  

  

4.   Kerja bakti membersihkan selokan dapat mencegah bencana ....  

  

5.   Pewawancara  : Bagaimana dengan karakteristik tempat hidup tanaman padi? 

Narasumber     : Tanaman padi paling cocok tumbuh di tanah sawah yang terdiri dari pasir, debu, 
dan lempung. Selain itu, tanah untuk tanaman padi harus mampu menahan air dengan baik.. 

 Dari wawancara di atas, pekerjaan narasumber adalah ....  

  

6.   Pertanyaan wawancara ditulis menggunakan bahasa yang ....  

  

7.   Orang yang bertanya dalam wawancara disebut ....  

  

8.   Kolase termasuk karya seni rupa ... dimensi.  

  

9.   Ketika melihat sebuah karya seni yang dipamerkan, kita harus berpikir sesuai ... yang kita miliki.  

  

10.   Serat sintetis atau kain, logam, karet, dan kancing baju termasuk bahan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 1 
 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan 
daftar pertanyaan 

10 soal  11 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 10 soal  21 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  4 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

04 soal  1 s/d 4  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan 
daftar pertanyaan 

3 soal  5 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 3 soal  8 s/d 10  

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mematikan lampu pada siang hari merupakan sikap yang bisa kita teladani. Sikap 
tersebut akan menghemat penggunaan listrik. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hewan peliharaan bersih dan tidak bau karena kita melaksanakan kewajiban 
menjaga kebersihan hewan peliharaan. Opsi a, c, dan d bukan kewajiban yang 
memberi dampak hewan peliharaan menjadi bersih. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh membiasakan diri mencoret-coret buku ketika bosan. Hal tersebut 
akan menghabiskan kertas tanpa ada manfaatnya. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Gambar c menunjukkan kegiatan menanam pohon. Menanam pohon merupakan 
salah satu kegiatan menjaga lingkungan. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kewajiban adalah hal-hal yang harus kita laksanakan. Dengan melaksanakan 
kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Gambar yang tidak menunjukkan akibat dari melalaikan kewajiban menjaga 
lingkungan adalah d. Gambar tersebut menunjukkan taman yang bersih dan asri. 

11.  Jawaban  :  c 
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12.  Jawaban  :  a 

13.  Jawaban  :  c 

14.  Jawaban  :  b 

15.  Jawaban  :  d 

16.  Jawaban  :  c 

17.  Jawaban  :  c 

18.  Jawaban  :  a 

19.  Jawaban  :  c 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban c tidak tepat karena kegiatan tersebut dilakukan pada saat wawancara. 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  b 

23.  Jawaban  :  b 

24.  Jawaban  :  c 

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan gambar gedung sekolah beserta halamannya. Agar 
menjadi montase yang bagus dan menarik, maka potongan gambar yang tepat 
adalah gambar pohon, siswa, dan pot bunga. 

26.  Jawaban  :  c 

27.  Jawaban  :  b 

28.  Jawaban  :  a 

29.  Jawaban  :  c 

30.  Jawaban  :  c 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menghabiskan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  rumah 

  
Pembahasan  :  Melaksanakan kewajiban menghemat air sebaiknya dimulai dari lingkungan 

rumah. 

3.  Jawaban  :  lingkungan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  banjir 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  petani padi 

  
Pembahasan  :  Wawancara di atas membahas tentang tanaman padi. Narasumber yang tepat 

untuk wawancara tersebut adalah petani padi. 

6.  Jawaban  :  baku 

  
Pembahasan  :  Saat menulis pertanyaan wawancara, kita harus memperhatikan penggunaan 

bahasa baku. 

7.  Jawaban  :  pewawancara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  dua 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  pengetahuan 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  olahan 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 4 
TEMA 3 : PEDULI TERHADAP MAHKLUK HIDUP 

 

SESI 2 : IPA, IPS 
IPA : 3.1 ; 3.8 

IPS : 3.1  

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 2 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Fungsi badan pada hewan adalah ....  

  a.   melindungi tubuh bagian dalam 

  b.   untuk bergerak dan berenang 

  c.   untuk mencengkeram musuh 

  d.   untuk mendeteksi keberadaan musuh 

  

2.   Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam biji adalah ....  

  a.   kedelai 

  b.   salak 

  c.   durian 

  d.   semangka 

  

3.   Mata tunggal pada kumbang dan laba-laba berfungsi untuk ....  

  a.   mendeteksi intensitas cahaya  

  b.   mendeteksi keberasaan musuh 

  c.   mendeteksi warna dan bentuk benda di sekitar 

  d.   mendeteksi adanya makanan di sekitar 

  

4.   Berikut persamaan kumbang dan laba-laba, kecuali ....  

  a.   memerlukan makanan 

  b.   tumbuh dan berkembang 

  c.   memiliki sayap 

  d.   membutuhkan tempat hidup 

  

5.   Bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat melekatnya buah adalah ....  

  a.   batang 

  b.   akar 

  c.   daun 

  d.   tunas 

  

6.   Contoh tumbuhan yang memiliki batang di dalam tanah adalah ....  

  a.   terong 

  b.   tomat 

  c.   kentang 

  d.   cabai 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Fungsi dari bagian tumbuhan yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah ....  
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  a.   mengedarkan zat makanan 

  b.   tempat fotosintesis 

  c.   menyerap air dan usur hara 

  d.   alat perkembangbiakan 

  

8.   Tujuan benih padi direndam di dalam air selama satu malam adalah agar benih padi ....  

  a.   bertunas 

  b.   berkecambah 

  c.   tidak busuk 

  d.   cepat berbuah 

  

9.   Burung yang dijadikan sebagai maskot di Provinsi Papua adalah ....  

  a.   burung kasuari 

  b.   burung cenderawasih 

  c.   burung jalak 

  d.   burung elang 

10.   Cara menjaga lahan pertanian agar tetap dapat digunakan adalah ....  

  a.   mendirikan  gedung bertingkat 

  b.   melakukan pergiliran penanaman tumbuhan 

  c.   membiarkan sampah di lahan pertanian 

  d.   melakukan pemupukan setahun sekali 

  

11.   Merawat hewan peliharaan dapat kita lakukan dengan cara ....  

  a.   membiarkan hewan peliharaan makan sembarangan 

  b.   membiarkan tubuh hewan peliharaan kotor 

  c.   membiarkan hewan peliharaan tidur di pinggir jalan 

  d.   memandikan dan memberi makan secukupnya 

  

12.   Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah .... 

  a.   jagung 

  b.   singkong 

  c.   beras 

  d.   gandum 

  

13.   Berikut manfaat hewan bagi manusia, kecuali ....  

  a.   sebagai bahan makanan 

  b.   sebagai bahan obat 

  c.   sebagai bahan bangunan 

  d.   sebagai bahan pakaian 

14.   Tumbuhan tidak terawat ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   
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c.   

 

  

d.   

 

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ciri-ciri hewan tidak terawat ditunjukkan dengan gambar tersebut yaitu ....  

  a.   mata berlendir 

  b.   tubuh kurus 

  c.   kulit bersih 

  d.   mata jernih 

  

16.   Penduduk di kawasan pantai mayoritas bekerja sebagai ....  

  a.   petani perkebunan 

  b.   petani sawah 

  c.   pegawai kantor 

  d.   nelayan 

  

17.   Waktu yang dibutuhkan dalam pembentukan batu bara adalah ....  

  a.   lima tahun 

  b.   puluhan tahun 

  c.   ratusan tahun 

  d.   jutaan tahun 

  

18.   Danau Sentani terletak di Provinsi ....  

  a.   Bali 

  b.   Nusa Tenggara Barat 

  c.   Sulawesi Selatan 

  d.   Papua 

  

19.   

Makanan pada gambar di samping berbahan dasar ....  

  a.   singkong 

  b.   tepung terigu 

  c.   beras ketan 

  d.   sagu 



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 225

20.   Hasil perkebunan yang menjadi bahan mentah bagi perusahaan konveksi adalah ....  

  a.   teh 

  b.   kapas 

  c.   karet 

  d.   kina 

  

21.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gambar tersebut adalah bentang alam ....  

  a.   gunung 

  b.   pegunungan 

  c.   bukit 

  d.   perbukitan 

  

22.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gambar tersebut adalah bentang alam ....  

  a.   bukit 

  b.   gunung 

  c.   dataran tinggi 

  d.   dataran rendah 

  

23.   Teluk Bone terletak di ....  

  a.   Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 

  b.   Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat 

  c.   Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 

  d.   Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan 

  

24.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Nama tanaman obat pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   jahe 

  b.   kencur 

  c.   lengkuas 

  d.   temulawak 

  

25.   Tambang aspal Indonesia terletak di ....  

  a.   Pulau Madura 

  b.   Pulau Buton 

  c.   Pulau Seram 

  d.   Pulau Bali 
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26.   Jenis burung cenderawasih yang digunakan sebagai identitas Provinsi Papua adalah ....  

  a.   burung cenderawasih merah 

  b.   burung cenderawasih kuning kecil 

  c.   burung cenderawasih mati kawat 

  d.   burung cenderawasih toowa 

27.   Sumber daya dari laut yang menghasilkan perhiasan adalah ....  

  a.   intan 

  b.   terumbu karang 

  c.   mutiara 

  d.   rumput laut 

  

28.   Daerah penghasil gas alam yang terkenal terdapat di provinsi ....  

  a.   Aceh 

  b.   Bengkulu 

  c.   Nusa Tenggara Timur 

  d.   Jawa Tengah 

  

29.   Gambar di bawah ini yang merupakan singkong adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

30.   Gambar di bawah ini yang merupakan paruh ayam adalah ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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Soal Isian  

1.   Bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri 
tegak adalah ....  

  

2.   Tutup insang yang terdapat di bagian kepala ikan berfungsi untuk ....  

  

3.   Bagian tubuh buah yang kita makan adalah ....  

  

4.   Akibat jika kupu-kupu punah adalah ....  

  

5.   Burung cenderawasih dijuluki burung ... karena keindahan bulunya.  

  

6.   Butir padi yang ada di dalam sekam disebut ....  

  

7.   Kaki bebek memiliki ... agar dapat digunakan untuk berjalan di tempat kering, di lumpur, dan 
berenang.  

  

8.   Perindustrian banyak terdapat di daerah ....  

  

9.   Aliran air yang besar dan terbentuk secara alami disebut ....  

  

10.   Minyak bumi, batu bara, besi tembaga adalah jenis kekayaan alam yang ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 2 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal  

Ilmu Pengetahuan Alam  15 soal  

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan 
tumbuhan 

7 soal 1 s/d 7 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya 

8 soal 8 s/d 15 

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi 

15 soal 16 s/d 30 

 

ISIAN 10 soal  

Ilmu Pengetahuan Alam  6 soal  

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan 
tumbuhan 

3 soal 1 s/d 3 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  4 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi 

4 soal 7 s/d 10 

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 3 SESI 2 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  c 

5.  Jawaban  :  a 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian tubuh tumbuhan yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut 
adalah akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Burung cendrawasih adalah burung langka yang dilindungi dan dijadikan maskot 
Provinsi Papua. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Merawat hewan peliharaan dapat kita lakukan dengan cara memandikannya dan 
memberi makan secukupnya. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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13.  Jawaban  :  c 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri tumbuhan yang tidak terawat adalah daun berwarna kecoklatan dan 
berlubang karena dimakan hama. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada gambar terlihat tubuh sapi kurus karena tidak terawat dengan baik. 

16.  Jawaban  :  d 

17.  Jawaban  :  d 

18.  Jawaban  :  d 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Nama makanan pada gambar di samping adalah getuk. Getuk adalah makanan 
yang berbahan dasar singkong. 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  b 

22.  Jawaban  :  b 

23.  Jawaban  :  d 

24.  Jawaban  :  d 

25.  Jawaban  :  b 

26.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis burung yang digunakan sebagai 
identitas Provinsi Papua. 

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sumber daya dari laut yang menghasilkan perhiasan adalah mutiara. Harga 
mutiara sebagai perhiasan sangat mahal. 

28.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Daerah penghasil gas alam yang terkenal terdapat di Provinsi Aceh. 

29.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar singkong ditunjukkan pada pilihan jawaban b. Pilihan jawaban a adalah 
talas. Pilihan jawaban c adalah ubi jalar. Pilihan jawaban d adalah ubi ungu. 

30.  Jawaban  :  a 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  akar 

2.  Jawaban  :  melindungi insang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  daging buah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  tumbuhan berbunga tidak dapat berkembangbiak dengan baik 

5.  Jawaban  :  surga 

6.  Jawaban  :  gabah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  selaput 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  perkotaan 

  Pembahasan  :  Perindustrian banyak terdapat di daerah perkotaan. 

9.  Jawaban  :  sungai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  tidak dapat diperbarui 

  
Pembahasan  :  Minyak bumi, batu bara, besi tembaga adalah jenis kekayaan alam yang tidak 

dapat diperbarui. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 4 
 

TEMA 1 : INDAHNYA KEBERSAMAAN 

PPKn : 3.4   

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2   

IPA : 3.6 

IPS : 3.2 

SBdP : 3.3 

Soal Pilihan Ganda  : 25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Warga  perumahan membuat gapura bersama. 
Kegiatan tersebut mencerminkan ... dalam keragaman.  

  a.   keterampilan 

  b.   komunikasi 

  c.   musyawarah 

  d.   kerja sama 

  

2.   Dengan adanya keragaman, kita harus ....  

  a.   bersyukur 

  b.   bersedih 

  c.   kecewa 

  d.   marah 

  

3.   Menampilkan berbagai kesenian daerah saat merayakan hari kemerdekaan akan ....  

  a.   berakhir dengan kekacauan 

  b.   berakhir dengan keributan 

  c.   berlangsung dengan meriah 

  d.   berlangsung dengan ricuh 

  

4.   Made  membantu penjual kantin untuk berjualan. Made belajar untuk ....  

  a.   sabar menghadapi pelanggan 

  b.   membeda-bedakan teman 

  c.   mengambil banyak keuntungan 

  d.   menghabiskan makanan 

  

5.   Berikut yang bukan merupakan manfaat kerja bakti adalah ....  

  a.   terhindar dari wabah penyakit 

  b.   lingkungan rumah serta sekolah bersih dan rapi 

  c.   lebih mengenal warga masyarakat maupun sekolah 

  d.   terjadi banjir karena selokan dan sungai penuh sampah 

  

  

Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 

       Indonesia memiliki banyak kekayaan, salah satunya adalah makanan khas. Misalnya, daerah Bali 
terkenal dengan ayam betutu, Nusa Tenggara Barat terkenal dengan ayam taliwang, Jawa Timur terkenal 
dengan rujak cingur, dan masih banyak lagi makanan khas dari setiap daerah. Makanan-makanan ini tentu 
memiliki ciri khas tersendiri bagi daerah masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kekayaan 
Indonesia, makanan khas daerah harus dijaga keberadaannya. 

6.   Kalimat pokok paragraf tersebut terletak di ... paragraf. 

  a.   awal  

  b.   akhir  

  c.   tengah 

  d.   awal dan akhir  

  

7.   Gagasan pokok paragraf di atas adalah ....  

  a.   makanan khas daerah Bali adalah ayam betutu 
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b.   makanan khas daerah merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus dijaga 

keberadaannya 

  c.   makanan khas daerah Jawa Timur dan Bali berbeda 

  d.   makanan khas daerah memiliki ciri khas tersendiri 

  

8.   Dengan membaca secara sungguh-sungguh, kita dapat ... keseluruhan isi teks.  

  a.   menghafal 

  b.   memahami 

  c.   mencatat 

  d.   menghapus 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Informasi tentang energi yang kita peroleh dari gambar di atas adalah ....  

  a.   membakar ikan membutuhkan energi panas 

  b.   membakar ikan membutuhkan energi api 

  c.   kegiatan membakar ikan dilakukan pada malam hari 

  d.   kegiatan membakar ikan membutuhkan energi matahari 

  

10.   Hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung ditandai dengan ....  

  a.   kata tanya 

  b.   kata depan 

  c.   tanda hubung 

  d.   kata hubung 

  

11.   Ember yang dibunyikan di halaman rumah akan terdengar ....  

  a.   nyaring 

  b.   tidak nyaring 

  c.   kuat 

  d.   lemah 

  

12.   Bunyi merambat paling cepat melalui media ....  

  a.   padat 

  b.   cair 

  c.   gas 

  d.   tanah 

  

13.   Bunyi dapat kita dengar karena bunyi ... melalui media.  

  a.   mengalir 

  b.   bergetar  

  c.   merambat 

  d.   berpindah 

  

14.   Bagian dalam telinga yang berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe adalah ....  

  a.   gendang telinga 
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  b.   rumah siput 

  c.   saluran eustachius 

  d.   saluran setengah lingkaran 

  

15.   Faktor yang mempengaruhi perbedaan tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh benda 
adalah ....  

  a.   frekuensi 

  b.   tegangan 

  c.   volume 

  d.   massa 

  

16.   Indonesia memiliki keragaman agama. Setiap agama memiliki hari raya masing-masing. Hari raya 
umat Katolik adalah ....  

  a.   Idulfitri 

  b.   Natal 

  c.   Nyepi 

  d.   Waisak 

  

17.   Gulai belacan adalah makanan khas dari Provinsi ....  

  a.   Riau 

  b.   Jambi 

  c.   Sumatra Selatan 

  d.   Lampung 

  

18.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut adalah rumah ....  

  a.   Joglo 

  b.   Situbondo 

  c.   Gapura Candi Bentar 

  d.   Musalaki 

  

19.   Sate bandeng adalah makanan khas dari Provinsi ....  

  a.   Banten 

  b.   Jawa Barat 

  c.   DKI Jakarta 

  d.   Jawa Tengah 

  

20.   Berikut ini yang merupakan makanan khas dari Madiun adalah ....  

  a.   nasi jamblang 

  b.   nasi pecel 

  c.   lontong sayur 

  d.   nasi krawu 

  

21.   Gerakan kaki berjalan sambil jinjit termasuk gerak ....  

  a.   palsu 

  b.   tiruan 



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 234

  c.   maknawi 

  d.   murni 

22.   Salah satu tari daerah yang berasal dari Provinsi Bali yaitu tari ....  

  a.   Sintren 

  b.   Merak 

  c.   Saman 

  d.   Kecak 

  

23.   Kita membutuhkan ruang gerak yang ... untuk memperagakan tari Bungong Jeumpa.  

  a.   sempit 

  b.   luas 

  c.   kecil 

  d.   terbatas 

  

24.   Gerak dalam tari yang menirukan kegiatan sehari-hari disebut gerak ....  

  a.   murni 

  b.   maknawi 

  c.   sehari-hari 

  d.   tiruan 

  

25.   Perhatikan gambar berikut. 

  
 Pada gambar tersebut, formasi tari Bungong Jeumpa membentuk formasi ....  

  a.   sejajar 

  b.   diagonal 

  c.   zig-zag 

  d.   huruf V 

 
 
Soal Isian  

1.   Kepanjangan dari siskamling adalah ....  

2.   Gotong royong dengan tetangga merupakan wujud persatuan di lingkungan ....  

3.   Jika teman memiliki kebiasaan kurang baik, sebaiknya kita ....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!         
       Es pala merupakan minuman khas Bogor. Minuman ini sudah ada sejak zaman penjajahan 
Belanda. Es pala terbuat dari irisan buah pala dan gula pasir. Es ini rasanya sangat segar terutama 
jika diminum saat cuaca panas. Minuman ini juga memiliki wangi yang khas dari buah pala.  
 
Paragraf tersebut membahas tentang ....  

5.   Perhatikan paragraf berikut!        
       Sabtu siang, Ale, Uni, dan Made akan belajar kelompok. Mereka akan mengerjakan tugas yang 
harus dikerjakan secara kelompok. Selama belajar bersama, mereka bekerja sama menyelesaikan 
pekerjaan. Ketika bekerja bersama, mereka tidak membedakan keyakinan yang mereka anut. 
Perbedaan justru memupuk rasa persahabatan di antara mereka.  
 
Kalimat utama paragraf tersebut terletak di ... paragraf.  

6.   
Perhatikan paragraf berikut! 
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       Uni, Eko, dan Made melakukan percobaan (1). Setiap anak bertanggung jawab melakukan 
pekerjaan (2). Saat salah satu teman merasa kesulitan, teman yang lain membantu (3). Mereka saling 
bekerja sama dan hidup rukun dalam perbedaan (4). 

Kalimat pokok paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor .... 

7.   Bagian telinga yang menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong adalah ....  

8.   Perbedaan kepekaan pendengaran setiap orang disebabkan oleh ..., ..., dan ....  

9.   Bunyi dapat merambat melalui media ..., ..., dan ....  

10.   Serabi kadang adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi ....  

11.   Selain Idulfitri, pemeluk agama Islam juga memiliki hari raya lain yaitu ....  

12.   Alat musik daerah yang berasal dari Provinsi Maluku Utara dan dimainkan dengan cara ditiup 
adalah ....  

13.   Berdasarkan anggota tubuh yang digerakkan, ngrundho, lumaksono, trecetan, dan kicat termasuk 
gerak dasar ....  

14.   Tari Bungong Jeumpa adalah tarian daerah yang berasal dari Provinsi ....  

15.   Tarian daerah merupakan ... budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia.  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Bagaimana kita menyikapi perbedaan saat bekerja sama?  

2.   Sebutkan tiga kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah!  

3.   Pehatikan bacaan berikut!  

Keragaman di Pedesaan  

       Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Tanah pertanian terdapat di pedesaan. 
Sawah, kebun, dan ladang pun ada di sana. Hasil bumi seperti padi, jagung, dan ubi ditanam di 
pedesaan. Lalu, hasil panennya dijual ke perkotaan. 

       Selain bertani, penduduk pedesaan juga beternak. Ada yang beternak kerbau, lembu, dan 
kambing. Ada pula yang beternak ayam, itik, dan bebek. Hewan ternak dipelihara untuk diambil 
daging, susu, atau telurnya. Lembu dan kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik 
gerobak. 
Tentukan gagasan utama pada paragraf pertama dan kedua dari teks tersebut!  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

       Pohon ulin berdiameter 2,47 meter itu berdiri megah di Taman Nasional Kutai, Kalimantan 
Timur. Mungkin perlu enam atau tujuh orang dewasa yang bergandengan tangan untuk 
mengelilinginya. Berdasarkan penelitian, umurnya memang sudah lebih dari 1000 tahun. Pohon 
ulin, atau yang terkenal dengan sebutan kayu besi, paling banyak populasinya di Taman Nasional 
Kutai. Pohon ulin juga menjadi tempat bersarang yang paling nyaman bagi orang utan. 
Tentukan kalimat utama paragraf tersebut!  

5.   Jelaskan cara merawat telinga dengan benar!  

6.   Bagaimana cara botol plastik yang berisi kerikil dapat menghasilkan bunyi?  

7.   Sebutkan tiga contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia!  

8.   Sebutkan tiga contoh sikap menghargai keragaman di lingkungan sekolah!  

9.   Bagaimana cara mengenali gerak maknawi?  

10.   Made, Uni, dan Cici akan tampil pentas tari. Apa yang harus mereka perhatikan ketika menari 
agar hasilnya bagus dan memuaskan?  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 

 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 
budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari 
teks lisan, tulis, atau visual 

3 soal  6 s/d 8  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 
atau visual 

2 soal  9 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 5 soal  21 s/d 25  

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 
budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari 
teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal  4 s/d 5  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 
atau visual 

1 soal  6 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 
budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari 
teks lisan, tulis, atau visual 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.6 Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.2 Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi 
setempat sebagai identitas bangsa Indonesia 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami dasar-dasar gerak tari daerah 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Kegiatan membuat gapura bersama mencerminkan kerja sama dalam 
keragaman. Semua warga dari berbagai suku, daerah, atau agama dapat ikut 
membantu kegiatan tersebut. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Keragaman harus kita syukuri karena merupakan salah satu kekayaan bangsa 
Indonesia. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Setiap kesenian daerah pasti memiliki daya tarik masing-masing. Penampilan 
kesenian daerah dalam perayaan hari kemerdekaan akan semakin memeriahkan 
suasana. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat kita membantu berjualan, kita bisa belajar bersabar menghadapi pelanggan.  

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika kerja bakti rutin diadakan, selokan dan sungai akan bersih. Dengan demikian, 
banjir dapat dicegah karena aliran air lancar. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat pokok adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat pokok paragraf 
tersebut terletak di awal dan akhir paragraf yaitu Indonesia memiliki banyak 
kekayaan, salah satunya adalah makanan khas dan Oleh sebab itu, sebagai salah 
satu kekayaan Indonesia, makanan khas daerah harus dijaga keberadaannya. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok adalah topik yang dibahas di dalam teks. Gagasan pokok 
paragraf tersebut adalah tentang makanan khas daerah merupakan salah satu 
kekayaan Indonesia yang harus dijaga keberadaannya. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memahami isi teks adalah dengan 
membaca sungguh-sungguh. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Informasi yang diperoleh dari gambar: 

 Gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan membakar ikan. 

 Kegiatan membakar ikan membutuhkan energi panas. 

 Energi panas bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.  

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Halaman rumah merupakan ruangan terbuka sehingga bunyi yang dipantulkan 
memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat dan mengakibatkan bunyi 
terdengar tidak nyaring. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Benda padat memiliki partikel penyusun yang sangat rapat sehingga bunyi 
merambat dengan cepat melalui media benda padat. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rumah siput berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah 
siput berfungsi menerima rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak. 

15.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Frekuensi merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu detik. 
Semakin cepat getaran, maka bunyi yang dihasilkan semakin tinggi dan begitu 
juga sebaliknya. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Contoh hari raya agama Katolik yaitu Natal dan Paskah. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah rumah Gapura Candi Bentar yang berasal dari Provinsi 
Bali. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gerakan kaki berjalan sambil jinjit tidak memiliki maksud atau arti. Gerak ini 
termasuk gerak murni atau gerak asli.  

22.  Jawaban  :  d 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tarian Bungong Jeumpa ditarikan oleh tiga orang penari atau lebih sehingga 
membutuhkan ruang gerak yang luas. 

24.  Jawaban  :  b 

25.  Jawaban  :  c 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Sistem Keamanan Lingkungan 

2.  Jawaban  :  rumah/tempat tinggal/masyarakat 

3.  Jawaban  :  tegur, nasihati 

  
Pembahasan  :  

Kita sebaiknya menegur atau nasihati teman yang memiliki kebiasaan kurang 
baik. 

4.  Jawaban  :  es pala 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok merupakan topik yang dibahas dalam paragraf. Gagasan pokok 

paragraf tersebut adalah es pala. 

5.  Jawaban  :  awal 

  
Pembahasan  :  Kalimat utama sebuah paragraf bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir 

paragraf. Kalimat utama paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu kalimat 
Sabtu siang, Ale, Uni, dan Made akan belajar kelompok. 

6.  Jawaban  :  (4) 

  
Pembahasan  :  Kalimat pokok paragraf tersebut terletak di akhir paragraf yang ditunjukkan oleh 

nomor (4) yaitu Mereka saling bekerja sama dan hidup rukun dalam perbedaan. 

7.  Jawaban  :  tulang pendengaran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  usia, kotoran penyumbat, gangguan pada telinga 

9.  Jawaban  :  padat, cair, dan gas 

  
Pembahasan  :  Bunyi memerlukan media perambatan agar dapat sampai ke telinga kita. Bunyi 

dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. 

10.  Jawaban  :  Jawa Barat 

11.  Jawaban  :  Iduladha 

  Pembahasan  :  Selain Idulfitri, umat Islam juga memiliki hari raya lain yaitu Iduladha. 

12.  Jawaban  :  fu 

13.  Jawaban  :  kaki 

14.  Jawaban  :  Aceh 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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15.  Jawaban  :  warisan 

  Pembahasan  :  
Setiap daerah di Indonesia memiliki warisan budaya berupa tarian daerah. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Perbedaan saat bekerja sama harus kita sikapi dengan baik. Kita harus saling 
menghormati dan menghargai perbedaan. Jika kita menemukan perbedaan 
pendapat saat bekerja sama, maka kita harus memutuskannya dengan musyawarah. 

2.  Jawaban  :  
Berikut ini contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. 

 Melaksanakan upacara bendera. 

 Mengikuti senam bersama. 

 Mengikuti kerja bakti di sekolah. 

 Melaksanakan piket kelas. 

3.  Jawaban  :  Gagasan utama paragraf pertama: sebagian besar wilayah Indonesia adalah 
pedesaan. 
Gagasan utama paragraf kedua: mata pencaharian penduduk desa. 

4.  Jawaban  :  Kalimat utama paragraf tersebut berada di awal paragraf. Kalimat utama paragraf 
tersebut adalah Pohon ulin berdiameter 2,47 meter itu berdiri megah di Taman 
Nasional Kutai, Kalimantan Timur. 

5.  Jawaban  :  Beirkut ini cara merawat telinga dengan benar. 

 Menjaga kebersihan telinga dengan membersihkan daun telinga dan lubang 
telinga menggunakan kapas pembersih. 

 Menghindari suara keras dengan menutup telinga jika ada bunyi yang keras. 
Bunyi yang keras dapat memecahkan gendang telinga. 

 Memeriksakan telinga ke dokter minimal enam bulan sekali. Dokter akan 
membersihkan kotoran yang mengering di telinga kita. 

6.  Jawaban  :  Botol plastik yang berisi kerikil dapat menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan. 
Goyangan tersebut menggetarkan udara dalam botol sehingga menghasilkan bunyi. 

  Pembahasan  :   

  

7.  Jawaban  :  Contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia antara lain rumah adat, pakaian 
adat, bahasa daerah, upacara adat, lagu daerah, alat musik daerah, dan makanan 
khas. 

8.  Jawaban  :  
Berikut ini contoh sikap menghargai keragaman. 

 Mempelajari budaya daerah lain dari teman yang berbeda suku. 

 Bermain bersama dengan teman yang berlainan ras, suku, atau agama. 

 Tidak mencela atau meremehkan teman yang berbeda ras, suku, atau 
agama. 

 Tidak mengganggu teman yang berbeda agama ketika mereka sedang 
beribadah. 

 Belajar dan bekerja sama dengan teman yang berlainan ras, suku, atau 
agama. 

 Menghargai pendapat teman walaupun berbeda ras, suku, atau agama. 

9.  Jawaban  :  Cara mengenali gerakan maknawi adalah dengan melihat gerakan-gerakannya. 
Gerak maknawi biasanya menirukan gerakan kegiatan sehari-hari. 

10.  Jawaban  :  Made, Uni, dan Cici harus memperhatikan hal-hal berikut ketika menari agar hasilnya 
bagus dan memuaskan. 

 Gerakan-gerakan yang ditampilkan harus sesuai dengan formasi. 

 Gerakan ketika menari harus sesuai dengan irama dan tempo lagu 
pengiring. 

 Sikap tubuh saat menari harus luwes dan sempurna. 

 Ekspresi wajah saat menari harus ceria dan bersemangat. 

 Kostum dan properti yang digunakan harus lengkap dan rapi. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 4 
 

TEMA 2 : SELALU BERHEMAT ENERGI 

PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2 ; 3.4   

IPA : 3.5 

IPS : 3.1 

SBdP : 3.2 

Soal Pilihan Ganda  : 25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Menghemat energi bagi warga negara Indonesia merupakan ....  

  a.   beban 

  b.   kewajiban 

  c.   hak 

  d.   tugas 

  

2.   Tanaman di halaman rumahmu layu karena kekeringan. Kamu sebaiknya ....  

  a.   membiarkannya 

  b.   membuangnya 

  c.   mencabutnya 

  d.   menyiramnya 

  

3.   Bersikap bijak terhadap makanan merupakan ... kita.  

  a.   beban 

  b.   kewajiban 

  c.   hak 

  d.   tugas 

  

4.   Dondo selalu ingat untuk mematikan lampu kamar mandi. Tindakan Dondo mencerminkan 
pelaksanaan kewajiban menghemat ....  

  a.   listrik 

  b.   air 

  c.   minyak bumi 

  d.   kertas 

  

5.   Kita harus ... sikap yang merusak tumbuhan.  

  a.   melaksanakan 

  b.   melakukan 

  c.   menghindari 

  d.   mengembangkan 

  

6.   
Perhatikan petunjuk penggunaan berikut! 

(1) Tekan nomor yang akan dituju. 
(2) Dekatkan gagang telepon ke telinga. 
(3) Letakkan gagang telepon ke tempat semula dengan baik. 
(4) Angkat gagang telepon. 

Urutan teks petunjuk yang tepat untuk menggunakan telepon adalah .... 

  a.   (1) - (2) - (3) - (4) 

  b.   (3) - (1) - (4) - (2) 

  c.   (4) - (1) - (2) - (3) 

  d.   (4) - (2) - (1) - (3) 

  

7.   Salah satu langkah percobaan untuk mengetahui bahwa jeruk nipis dapat menjadi sumber listrik 
adalah dengan menancapkan logam pada jeruk nipis. 
Gambar yang tepat untuk langkah kerja di atas adalah ....  
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a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

8.   Setiap kalimat dalam paragraf mendukung gagasan pokok paragraf sehingga membentuk sebuah 
paragraf yang utuh. 
Hal tersebut merupakan penjelasan dari syarat ....  

  a.   kepaduan 

  b.   kesatuan 

  c.   keutuhan 

  d.   persamaan 

  

9.   Alat penyampai pesan yang paling menarik dalam poster adalah ....  

  a.   kalimat 

  b.   topik 

  c.   gambar 

  d.   tujuan 

  

10.   Selain berbentuk teks petunjuk, cara kerja dalam kegiatan percobaan juga bisa disajikan dalam 
bentuk ....  

  a.   gambar 

  b.   panduan 

  c.   kolom 

  d.   percobaan 

  

11.   Saat kita menjauhkan kertas spiral dari nyala api lilin, yang terjadi pada kertas spiral adalah ....  

  a.   kertas spiral berputar cepat 

  b.   kertas spiral berputar lambat 

  c.   kertas spiral tidak berputar 

  d.   kertas spiral terbakar 

  

12.   Energi alternatif yang dihasilkan dari pengolahan biji-biji tumbuhan yang mengandung minyak 
disebut ....  

  a.   biodiesel 

  b.   bioetanol 

  c.   biosurya 

  d.   biogas 
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13.   Mencolokkan banyak steker pada stopkontak dapat menyebabkan ....  

  a.   tersetrum 

  b.   lebih praktis 

  c.   tersengat 

  d.   korsleting 

  

14.   Salah satu keuntungan menggunakan energi alternatif adalah ....  

  a.   sulit didapat 

  b.   hemat biaya 

  c.   lingkungan tercemar 

  d.   membutuhkan biaya tinggi 

  

15.   

 
Alat tersebut berfungsi untuk .... 

  a.   bermain 

  b.   hiasan 

  c.   peternakan 

  d.   irigasi sawah 

  

16.   Nama lain dari singkong adalah ....  

  a.   talas 

  b.   ubi ungu 

  c.   ubi kayu 

  d.   ketela rambat 

  

17.   Karena hasil pertaniannya, Indonesia terkenal sebagai ....  

  a.   negara perkebunan 

  b.   negara industri 

  c.   negara maju 

  d.   negara agraris 

  

18.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Nama hewan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   kadal 

  b.   cicak 

  c.   tokek 

  d.   komodo 

  

19.   Hewan yang memiliki sirip adalah ....  

  a.   ayam 

  b.   kucing 

  c.   ikan 

  d.   kelelawar 
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20.   Hewan di bawah ini yang hidup di darat adalah ....  

  a.   udang 

  b.   cicak 

  c.   ikan 

  d.   kerang 

  

21.   Lagu yang ceria dapat membuat kita ....  

  a.   mengantuk 

  b.   sedih 

  c.   bersemangat 

  d.   terharu 

  

22.   Saat bernyanyi, sikap badan sebaiknya rileks atau ....  

  a.   gugup 

  b.   santai 

  c.   grogi 

  d.   tegang 

  

23.   Menyanyikan lagu harus sesuai tempo. Tempo adalah ....  

  a.   bunyi yang berulang dengan teratur 

  b.   keselarasan bunyi lagu 

  c.   keras lembutnya lagu 

  d.   cepat lambat lagu saat dinyanyikan 

  

24.   Nada do (1) yang diikuti tanda titik di belakangnya berarti dibunyikan ....  

  a.   pendek 

  b.   panjang 

  c.   tinggi 

  d.   rendah 

  

25.   Perhatikan notasi berikut! 

  
Garis lengkung di bawah notasi angka pada penggalan notasi di atas disebut garis lengkung ....  

  a.   nada 

  b.   melismatis 

  c.   legatura 

  d.   legato 

 
 
Soal Isian  

1.   Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah ....  

2.   Kita memiliki kewajiban menjaga hewan langka agar ....  

3.   Minyak bumi semakin lama akan habis. Oleh karena itu kita mempunyai kewajiban untuk....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!        
       Sabtu siang, Ale, Uni, dan Made akan belajar kelompok. Mereka akan mengerjakan tugas yang 
harus dikerjakan secara kelompok. Selama belajar bersama, mereka bekerja sama menyelesaikan 
pekerjaan. Ketika bekerja bersama, mereka tidak membedakan keyakinan yang mereka anut. 
Perbedaan justru memupuk rasa persahabatan di antara mereka.  
Kalimat utama paragraf tersebut terletak di ... paragraf.  
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5.   Pesan atau sekumpulan pesan yang memiliki makna disebut ....  

6.   Gambar dan tulisan pada poster disesuaikan dengan ....  

7.   Menyalakan kompor listrik adalah contoh pemanfaatan energi lstrik yang dapat kita temui di ....  

8.   Energi matahari membantu tumbuhan untuk melakukan proses ....  

9.   Energi yang dimanfaatkan untuk menggantikan sumber energi yang habis disebut ....  

10.   Batu kapur pada umumnya diambil dan diolah menjadi ....  

11.   Sungai terpanjang di Indonesia adalah ....  

12.   Ketela pohon dan ubi kayu adalah nama lain dari ....  

13.   Ekspresi wajah gembira dan ceria akan tepat jika menyanyikan lagu ....  

14.   Menyimak pertunjukan musik dapat dilakukan secara langsung atau melalui ....  

15.   Panjang pendek nada dalam notasi angka ditandai dengan tanda titik di ... not.  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Uni melihat Tengil membuang sampah di sungai. Apa yang sebaiknya Uni lakukan?  

2.   Apa tujuan kampanye hemat energi?  

3.   
Perhatikan paragraf berikut! 

       Ale dan Dondo berbeda keyakinan. Ale beragama Kristen. Sementara itu, Dondo beragama 
Katolik. Keduanya bersahabat sejak kecil. Meskipun berbeda keyakinan, keduanya berteman akrab. 

Jelaskan hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut! 

4.   Berikut adalah petunjuk pemakaian blender yang belum benar urutannya. 
1) Masukkan bahan  ke dalam gelas blender. 
2) Pasangkan gelas blender dengan mesin. 
3) Setelah selesai tekan tombol OFF. 
4) Masukkan steker pada stop kontak. 
5) Cuci gelas blender terlebih dahulu. 
6) Tekan tombol ON. 
7) Tutup gelas blender dengan rapat. 
 
Tuliskan urutan yang benar dari pemakaian blender di atas!  

5.   Jelaskan perubahan energi yang terjadi saat menyetrika pakaian!  

6.   Jelaskan yang dimaksud dengan energi alternatif!  

7.   Apa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia?  

8.   Sebutkan empat contoh hewan yang diternakkan!  

9.   Apa makna lagu Yamko Rambe Yamko yang berasal dari Provinsi Papua?  

10.   Apa yang dimaksud dengan garis lengkung legato?  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, 
atau visual 

2 soal  6 s/d 7  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual 1 soal  8 s/d 8  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda 2 soal  9 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif 
(angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menemutunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, 
atau visual 

1 soal  4 s/d 4  

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual 1 soal  5 s/d 5  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda 1 soal  6 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif 
(angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari 

02 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual 1 soal  3 s/d 3  

3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda 1 soal  4 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif 
(angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menghemat energi bagi warga negara Indonesia merupakan suatu kewajiban. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika tanaman di halaman rumah layu karena kekeringan, sebaiknya kita segera 
menyiramnya agar tanaman itu tidak mati. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bersikap bijak terhadap makanan merupakan kewajiban kita karena proses 
pembuatan makanan membutuhkan waktu dan energi yang cukup besar. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Selalu ingat untuk mematikan lampu kamar mandi mencerminkan pelaksanaan 
kewajiban menghemat energi listrik. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Urutan teks petunjuk yang tepat untuk menggunakan telepon adalah (4) - (1) - (2) - 
(3). 
(4) Angkat gagang telepon. 
(1) Tekan nomor yang akan dituju. 
(2) Dekatkan gagang telepon ke telinga. 
(3) Letakkan gagang telepon ke tempat semula dengan baik. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar yang tepat untuk langkah kerja menancapkan logam pada jeruk 
nipis adalah gambar c. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Suatu paragraf dianggap memiliki syarat keutuhan jika setiap kalimat dalam 
paragraf mendukung gagasan pokok paragraf sehingga membentuk sebuah 
paragraf yang utuh. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar merupakan alat penyampai pesan yang paling menarik dalam poster. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cara kerja dalam kegiatan percobaan bisa kita sajikan dalam bentuk teks petunjuk. 
Selain itu, kita juga bisa menyajikannya dalam bentuk gambar. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kertas spiral yang dijauhkan dari nyala api lilin tidak akan berputar karena tidak 
adanya energi panas yang mampu menggerakkan kertas spiral.  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  biodiesel merupakan bahan bakar energi alternatif yang diolah dari biji-biji 
tumbuhan. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Stopkontak yang dipasangi banyak steker akan berpotensi lebih mudah mengalami 
kebakaran dan korsleting. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Energi alternatif dapat menghemat biaya karena sumber energi alternatif dapat 
berasal dari matahari, angin, dan air yang tidak membutuhkan banyak biaya untuk 
mendapatkannya. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sawah yang letaknya lebih tinggi dari sumber air dapat dialiri air dengan bantuan 
kincir air tersebut. 

16.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Nama lain dari singkong adalah ubi kayu atau ketela pohon. 

17.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang 
sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari pertanian. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Hewan yang memiliki sirip adalah ikan. Sirip ikan digunakan untuk berenang. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Contoh hewan yang hidup di darat adalah cicak. Udang, ikan, dan kerang adalah 
contoh hewan yang hidup di air. 

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu yang dinyanyikan dengan nada ceria tentu dapat membuat kita bersemangat. 
Sebaliknya, lagu yang sedih akan membuat kita ikut sedih dan terharu. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

23.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tempo adalah cepat lambat lagu saat dinyanyikan. Saat menyanyikan lagu kita 
harus memperhatikan tempo. 

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada do (1) yang diikuti tanda titik di belakangnya berarti dibunyikan panjang 
sebab tanda titik yang terletak di belakang not angka berfungsi sebagai tanda 
panjang pendeknya suatu nada. Tanda titik menandakan bahwa notasi tersebut 
harus dibunyikan dengan nada panjang. 

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Garis lengkung di bawah notasi angka di atas disebut garis lengkung legato. Garis 
lengkung legato artinya nada-nada di atas garis ini dibunyikan secara berangkai 
dan tidak terputus-putus. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  nasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  tidak punah 

  Pembahasan  :  Jika tidak dijaga dan dilestarikan, maka hewan langka akan cepat punah. 

3.  Jawaban  :  hemat dalam menggunakan minyak bumi 

  
Pembahasan  :  Minyak bumi semakin lama akan habis. Oleh karena itu kita mempunyai kewajiban 

untuk hemat dalam menggunakan minyak bumi. 

4.  Jawaban  :  awal 

  
Pembahasan  :  Kalimat utama sebuah paragraf bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir 

paragraf. Kalimat utama paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu kalimat 
Sabtu siang, Ale, Uni, dan Made akan belajar kelompok. 

5.  Jawaban  :  informasi 

  Pembahasan  :  Informasi adalah pesan atau sekumpulan pesan yang memiliki makna. 

6.  Jawaban  :  pesan yang ingin disampaikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  rumah 

  
Pembahasan  :  Kompor listrik merupakan alat perabotan rumah tangga sehingga kita dapat 

menemui kompor listrik di rumah. 

8.  Jawaban  :  fotosintesis 

  
Pembahasan  :  Untuk memenuhi kebutuhan hidup, tumbuhan hijau melakukan fotosintesis dengan 

bantuan cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya matahari tumbuhan hijau dapat 
membuat makanan sendiri. 
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9.  Jawaban  :  energi alternatif 

  Pembahasan  :  sudah jelas 

10.  Jawaban  :  bahan bangunan 

  Pembahasan  :  Batu kapur pada umumnya diambil dan diolah menjadi bahan bangunan. 

11.  Jawaban  :  Sungai Kapuas 

  
Pembahasan  :  Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas terletak di 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

12.  Jawaban  :  singkong 

  Pembahasan  :  Ketela pohon dan ubi kayu adalah nama lain dari singkong. 

13.  Jawaban  :  gembira 

  
Pembahasan  :  

Ekspresi wajah gembira dan ceria akan tepat jika menyanyikan lagu yang gembira 
juga. Sebab ekspresi wajah ketika bernyanyi harus sesuai dengan makna lagu. 

14.  Jawaban  :  rekaman 

  
Pembahasan  :  Menyimak pertunjukan musik dapat dilakukan secara langsung atau melalui 

rekaman. Rekaman dapat berupa rekaman dari kaset atau CD dan rekaman dari 
radio. 

15.  Jawaban  :  belakang 

  
Pembahasan  :  Panjang pendek nada dalam notasi angka ditandai dengan tanda titik di belakang 

not. 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  
Uni sebaiknya menegur Tengil agar tidak membuang sampah di sungai. Uni juga 
sebaiknya menjelaskan akibat dari perbuatan Tengil tersebut. Membuang sampah di 
sungai dapat menyebabkan air sungai tercemar dan terjadi banjir. Hal tersebut berarti 
mengambil hak orang lain. 

2.  Jawaban  :  Kampanye hemat energi bertujuan untuk mengajak orang-orang di sekitar agar ikut 
melakukan kewajiban berhemat energi. Jika kampanye berhasil, orang-orang akan 
menghemat penggunaan energi sehingga energi bisa digunakan untuk jangka panjang. 

3.  Jawaban  :  Gagasan pokok: Ale dan Dondo bersahabat meskipun berbeda keyakinan. Kalimat 
pendukung Ale beragama Kristen dan Sementara itu, Dondo beragama 
Katolik menjelaskan tentang keyakinan masing-masing. Kalimat pendukung Keduanya 
bersahabat sejak kecil menjelaskan tentang persahabatan. Dengan demikian, gagasan 
pendukung pada paragraf tersebut tidak memiliki hubungan yang jelas dengan gagasan 
pokok. 

4.  Jawaban  :  Urutan pemakaian blender yang tepat adalah 5) - 2) - 1) - 7) - 4) - 6) -3). 
 
5) Cuci gelas blender terlebih dahulu. 
2) Pasangkan gelas blender dengan mesin. 
1) Masukkan bahan  ke dalam gelas blender. 
7) Tutup gelas blender dengan rapat. 
4) Masukkan steker pada stop kontak. 
6) Tekan tombol ON. 
3) Setelah selesai tekan tombol OFF. 

5.  Jawaban  :  Saat menyetrika pakaian terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi 
listrik didapat dari setrika yang terhubung dengan listrik. Energi listrik tersebut kemudian 
berubah menjadi energi panas yang digunakan untuk menghaluskan pakaian. 

6.  Jawaban  :  Energi alternatif adalah energi lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk 
menggantikan sumber energi yang habis.  

7.  Jawaban  :  untuk memenuhi kebutuhan hidup 

8.  Jawaban  :   sapi, kerbau, kuda, kelinci, ayam, itik, dan kambing 

9.  Jawaban  :  Lagu Yamko Rambe Yamko menceritakan tentang sebuah peperangan yang terjadi di 
Indonesia. Dalam lagu ini, para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. 

10.  Jawaban  :  Garis lengkung legato artinya nada-nada di atas garis ini dibunyikan secara berangkai 
dan tidak terputus-putus. 
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PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 4 
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BHS. INDONESIA : 3.3   

IPA : 3.1 ; 3.8 

IPS : 3.1 

SBdP : 3.4 

Soal Pilihan Ganda  : 25 
Soal isian    : 15 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kewajiban warga Indonesia adalah ....  

  a.   menjaga habitat hewan liar 

  b.   memburu hewan liar 

  c.   mengurangi habitat hewan liar 

  d.   memelihara hewan liar 

  

2.   Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan ... setiap orang.  

  a.   hak 

  b.   kewajiban 

  c.   tugas 

  d.   tanggung jawab 

  

3.   Uni memelihara kucing. Uni memiliki kewajiban di bawah ini, kecuali ....  

  a.   memberi makan 

  b.   membersihkan kandang 

  c.   merawat ketika sakit 

  d.   menjauhi kucingnya 

  

4.   Gambar berikut menunjukkan akibat masyarakat melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, 
kecuali ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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5.   Dondo selalu ingat untuk mematikan lampu kamar mandi. Tindakan Dondo mencerminkan 
pelaksanaan kewajiban menghemat ....  

  a.   listrik 

  b.   air 

  c.   minyak bumi 

  d.   kertas 

  

6.   Memperkenalkan diri kepada narasumber merupakan sikap dan keterampilan yang dilakukan pada 
tahap ....  

  a.   ketika melakukan wawancara 

  b.   sebelum melakukan wawancara 

  c.   setelah melakukan wawancara 

  d.   perkenalan 

  

7.   Sikap dan keterampilan yang dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah ....  

  a.   datang tepat waktu sesuai janji 

  b.   mengajukan pertanyaan secara jelas 

  c.   menyebutkan tujuan melakukan wawancara 

  d.   membuat suasana menjadi santai 

  

8.   Salah satu sikap dan keterampilan yang harus dimiliki pewawancara pada tahap saat melakukan 
wawancara adalah ....  

  a.   memotong penjelasan narasumber jika dirasa jawabannya keluar dari topik 

  b.   mengulang jawaban narasumber 

  c.   membuat kesimpulan dari informasi yang didapat 

  d.   membuat janji dan izin kepada narasumber 

  

9.   Laporan hasil wawancara yang sudah ditulis bisa ... di depan teman-teman.  

  a.   ditulis ulang 

  b.   dipamerkan 

  c.   dipresentasikan 

  d.   dipajang 

  

10.   Wawancara dilakukan antara ... pihak.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   banyak 

  d.   lebih dari tiga 

  

11.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Bagian tubuh ikan yang ditunjuk dengan nomor dua adalah ....  

  a.   perut 

  b.   badan 

  c.   sirip 
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  d.   ekor 

12.   Kumbang dapat mendeteksi keberadaan musuh menggunakan ....  

  a.   sayap 

  b.   antena 

  c.   kaki 

  d.   mata 

  

13.   Pelestarian kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali ....  

  a.   tidak mengganggu daur hidup kupu-kupu 

  b.   tidak merusak habitat kupu-kupu 

  c.   menangkap kupu-kupu untuk hiasan 

  d.   membuat penangkaran kupu-kupu 

  

14.   Bulu atau rambut hewan yang terawat jika diusap tidak mudah ....  

  a.   lembab 

  b.   kotor 

  c.   rontok 

  d.   kusam 

  

15.   Burung cenderawasih memiliki bulu dengan perpaduan warna berikut ini, kecuali ....  

  a.   hitam, cokelat, dan kuning 

  b.   putih, biru, dan merah 

  c.   hijau, ungu, dan oranye 

  d.   hitam, putih, dan merah muda 

  

16.   Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya alam ....  

  a.   hayati 

  b.   non hayati 

  c.   flora 

  d.   fauna 

  

17.   Di bawah ini yang merupakan gambar bawang putih adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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18.   Kegiatan perkebunan yang dilakukan di daerah dataran rendah adalah perkebunan ....  

  a.   kopi 

  b.   teh 

  c.   tebu 

  d.   kelapa sawit 

19.   Hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok adalah ....  

  a.   kina 

  b.   cokelat 

  c.   nira 

  d.   sagu 

20.   Danau yang terletak di Provinsi Papua adalah ....  

  a.   Danau Kerinci 

  b.   Danau Poso 

  c.   Danau Sentani 

  d.   Danau Towuti 

21.   Perhatikan gambar berikut! 

  
 Montase pada gambar tersebut memiliki tema ....  

  a.   cinta orangtua 

  b.   cinta binatang peliharaan 

  c.   cinta lingkungan 

  d.   cinta tanah air 

22.   Salah satu sikap yang dapat kita terapkan ketika melakukan apresiasi seni adalah ....  

  a.   objektif 

  b.   deduktif 

  c.   induktif 

  d.   imajinatif 

23.   Berikut ini yang bukan merupakan bahan untuk membuat kolase adalah ....  

  a.   kerang 

  b.   biji-bijian 

  c.   kertas 

  d.   kaleng 

24.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Kolase pada gambar di atas terbuat dari bahan ....  

  a.   olahan 

  b.   bekas 

  c.   alam 
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  d.   buatan 

  

25.   Bahan yang biasa digunakan dalam karya kolase ditempel menggunakan ....  

  a.   getah 

  b.   lem kertas 

  c.   lem besi 

  d.   lem pipa 

 
Soal Isian  

1.   Uni lebih senang pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Uni telah melaksanakan kewajiban 
menghemat ....  

2.   Sikap tidak bijak terhadap tumbuhan akan ... semua orang.  

3.   Dengan melaksanakan kewajiban, hak kita terhadap makanan akan ....  

4.   Daftar pertanyaan: 

 Bagaimana proses pertumbuhan tanaman jagung? 

 Di mana tanaman jagung bisa tumbuh subur? 

 Mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman jagung? 
Dari daftar pertanyaan tersebut, narasumber yang tepat untuk memberikan informasi adalah ....  

5.   Saat melakukan wawancara, sikap dan keterampilan yang dilakukan setelah memperkenalkan diri 
adalah ....  

6.   Berpakaian sopan dan menunjukkan kesan baik merupakan sikap dan keterampilan yang dilakukan 
ketika wawancara pada tahap ....  

7.   Alat perkembangbiakan jantan pada bunga disebut ....  

8.   Membuat penangkaran kupu-kupu termasuk usaha ... kupu-kupu.  

9.   Cara merawat tanaman yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah ....  

10.   Air dan udara termasuk sumber daya alam yang ....  

11.   Untuk melestarikan hewan langka maka dibangun suaka ....  

12.   Batu bara, minyak bumi, dan logam adalah termasuk hasil usaha di bidang ....  

13.   Karya seni yang dihasilkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar disebut ....  

14.   Mozaik merupakan karya seni yang dibuat dari ... berbahan keras.  

15.   Penilaian karya seni yang dilakukan berdasarkan selera dan pemikiran kita sendiri disebut ....  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan tiga cara yang dapat kita lakukan untuk mendukung pelestarian hewan langka!  

2.   Sebutkan tiga contoh sikap mencintai lingkungan!  

3.   Perhatikan paragraf berikut!                      
       Upacara adat suku Bali adalah Ngaben. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah 
umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah 
meninggal. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur. Keluarga yang 
ditinggalkan pun akan beranggapan bahwa orang yang meninggal tersebut sedang tertidur. 
 
Tentukan gagasan pokok paragraf tersebut!   

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

       Reog Ponorogo adalah kesenian tradisional dari Jawa Timur. Saat ini, Reog sudah sangat 
terkenal ke seluruh penjuru negeri. Oleh sebab itu, Reog sudah dianggap sebagai salah satu budaya 
bangsa Indonesia. 
Tentukan gagasan pokok paragraf tersebut!  

5.   Sebutkan dan jelaskan bagian tumbuhan yang digunakan sebagai akat perkembangbiakan!  

6.   Jelaskan 3 cara menjaga kelestarian burung cenderawasih!  

7.   Apa yang harus diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik?  

8.   Sebutkan tiga mata pencaharian penduduk yang ada di daerah pantai!  

9.   Jelaskan teknik yang digunakan untuk membuat montase?  
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10.   Apa yang dimaksud dengan sikap subjektif dalam apresiasi seni?  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 3 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 
pertanyaan 

5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan 2 soal  11 s/d 12  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 
lingkungannya 

3 soal  13 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 5 soal  21 s/d 25  

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 
pertanyaan 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan 1 soal  7 s/d 7  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 
lingkungannya 

2 soal  8 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 3 soal  13 s/d 15  

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau 
visual 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.1 Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan 1 soal  5 s/d 5  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di 
lingkungannya 

1 soal  6 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 2 soal  9 s/d 10  

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 3 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu kewajiban sebagai warga Indonesia adalah menjaga habitat hewan liar. 
Selain menjaga kelestarian hewan, habitat hewan liar yang terjaga juga bermanfaat 
bagi masyarakat. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Kita harus memberinya 
makan, membersihkan kandangnya, juga merawatnya ketika sakit. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Gambar yang tidak menunjukkan akibat dari melalaikan kewajiban menjaga 
lingkungan adalah d. Gambar tersebut menunjukkan taman yang bersih dan asri. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Selalu ingat untuk mematikan lampu kamar mandi mencerminkan pelaksanaan 
kewajiban menghemat energi listrik. 

6.  Jawaban  :  a 

7.  Jawaban  :  a 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan 
narasumber. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian tubuh ikan yang ditunjuk dengan nomor dua adalah sirip. Sirip digunakan 
untuk berenang. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu bagian tubuh kumbang adalah antena, antena berfungsi untuk 
mendeteksi keberadaan musuh. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menangkap kupu-kupu untuk hiasan bukan termasuk upaya pelestarian hewan. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  
Warna bulu burung cendrawasih adalah perpaduan dari beberapa warna seperti 
warna hitam, cokelat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau dan ungu. 
 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya alam 
hayati. 

17.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar bawang putih ditunjukkan pada pilihan jawaban d. Pilihan jawaban a adalah 
cengkih. Pilihan jawaban b adalah merica. Pilihan ajwaban c adalah pala. 
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18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan perkebunan yang dilakukan di daerah dataran rendah adalah perkebunan 
tebu. Perkebunan kopi, teh, dan kelapa sawit dilakukan di daerah dataran tinggi. 

19.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sagu dapat digunakan untuk bahan makanan pokok pengganti beras. 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Danau yang terletak di Provinsi Papua adalah Danau Sentani. Danau Kerinci terletak 
di Provinsi Sumatra Barat. Danau Poso terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Danau 
Towuti terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. 

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Montase pada gambar tersebut memiliki tema cinta lingkungan. Pada gambar 
tersebut terlihat pemandangan atau lingkungan yang asri dan hijau. Ada juga 
potongan gambar yang menunjukkan orang sedang menanam dan menyiram 
tumbuhan. 

22.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu sikap yang dapat kita terapkan ketika melakukan apresiasi seni adalah 
sikap objektif. Sikap obyektif maksudnya adalah menilai karya seni sesuai keadaan 
yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. 

23.  Jawaban  :  d 

24.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

25.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  minyak bumi 

  
Pembahasan  :  Uni lebih senang pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Uni telah melaksanakan 

kewajiban menghemat minyak bumi. 

2.  Jawaban  :  merugikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  terpenuhi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  petani jagung 

  

Pembahasan  :  
Sesuai daftar pertanyaan tersebut, wawancara yang akan dilakukan membahas 
tentang tanaman jagung. Narasumber yang tepat sesuai daftar pertanyaan tersebut 
adalah petani jagung. 

5.  Jawaban  :  menyebutkan tujuan wawancara 

6.  Jawaban  :  sebelum melakukan wawancara 

7.  Jawaban  :  benang sari 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  pelestarian 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  menyirami dan memberi pupuk secara teratur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  dapat diperbarui 

  Pembahasan  :  Air dan udara termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. 

11.  Jawaban  :  margasatwa 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  pertambangan 

  
Pembahasan  :  Batu bara, minyak bumi, dan logam adalah termasuk hasil usaha di bidang 

pertambangan. 

13.  Jawaban  :  montase 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  kepingan-kepingan kecil 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  sikap subjektif 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  1. Membuat poster ajakan melestarikan hutan. 

2. Mendukung pelaksanaan penangkaran hewan langka. 

3. Menghimbau masyarakat untuk ikut melestarikan hewan langka. 

4. Membuat poster ajakan agar tidak membeli barang yang terbuat dari hewan 
langka.  

5. Mendukung pendirian tempat perlindungan hewan langka. Seperti, suaka 
margasatwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. 

2.  Jawaban  :  
Contoh sikap mencintai lingkungan adalah sebagai berikut. 

a. Menanam tumbuhan yang bermanfaat 

b. Merawat tumbuhan dengan baik dan teratur 

c. Merawat hewan peliharaan 

d. Melestarikan hewan langka 

e. Membuang sampah pada tempatnya 

f. Ikut melaksanakan kerja bakti 

3.  Jawaban  :  Gagasan pokok merupakan topik yang dibahas dalam paragraf. Gagasan pokok 
paragraf tersebut adalah upacara adat ngaben. 

4.  Jawaban  :  Gagasan pokok paragraf tersebut ditentukan dari kalimat utama paragraf yang 
terletak di awal dan akhir paragraf, yaitu kesenian Reog Ponorogo. 

5.  Jawaban  :  Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan adalah bunga 
dan biji. Bunga memiliki alat kelamin yaitu putik dan benang sari yang akan 
mengalami penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Hasil pembuahan 
kemudian akan menjadi calon tumbuhan baru. Biji adalah hasil dari pembuahan 
pada bunga. Biji dapat ditanam di dalam tanah, kemudian mengalami pertumbuhan 
menjadi tumbuhan baru. 

6.  Jawaban  :  Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cenderawasih 
adalah: 
a.    Mencegah adanya perburuan liar terhadap burung cenderawasih. 
b.    Tidak menjadikan burung cenderawasih sebagai hewan peliharaan. 
c.    Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk aksesori. 
d.    Memelihara burung cenderawasih di tempat perlindungan seperti suaka 
margasatwa. 

7.  Jawaban  :  Agar tanaman bisa tumbuh dengan baik, ada beberapa syarat yang harus 
diperhatikan, antara lain jenis tanah, jumlah curah hujan yang turun, iklim, ketinggian 
dari permukaan laut, dan suhu. 

  
Pembahasan  :  Agar tanaman bisa tumbuh dengan baik, ada beberapa syarat yang harus 

diperhatikan, antara lain jenis tanah, jumlah curah hujan yang turun, iklim, ketinggian 
dari permukaan laut, dan suhu. 

8.  Jawaban  :  Mata pencaharian penduduk yang ada di daerah pantai adalah nelayan, pedagang 
ikan, dan pengrajin. 

  
Pembahasan  :  Penduduk yang ada di daerah pantai mayoritas bekerja sebagai nelayan, pedagang 

ikan, dan pengrajin. 

9.  Jawaban  :  Montase dibuat dengan teknik menempelkan potongan gambar menggunakan 
perekat. Perekat yang bisa digunakan misalnya lem kayu, lem kertas, lem PVA, dan 
lem plastik. 

10.  Jawaban  :  Sikap subjektif artinya dalam menilai sebuah karya dipengaruhi oleh perasaan 
pribadi dan khusus. Kita menilai suatu karya seni menurut selera, pemikiran, dan 
perasaan kita sendiri. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 4 
 

TEMA 4 : BERBAGAI PEKERJAAN 

PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.5   

IPA : 3.8 

IPS : 3.3 

SBdP : 3.1 

Soal Pilihan Ganda  : 25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 4 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini sikap Raja Balaputradewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, kecuali ....  

  a.   membangun armada laut yang kuat 

  b.   meminta upeti dan pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan untuk kepentingan rakyat 

  c.   meningkatkan upeti dan pajak untuk kesenangan pribadi 

  d.   memanfaatkan keuntungan perdagangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat 

  

2.   Cara mengamalkan sila kedua Pancasila adalah dengan ... teman yang menyontek.  

  a.   mendukung 

  b.   menegur 

  c.   mengejek 

  d.   mengikuti 

  

3.   Mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung negara lain 
merupakan sikap yang sesuai makna sila kelima, yaitu ....  

  a.   adil itu tidak harus sama 

  b.   mau bekerja keras 

  c.   mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain 

  d.   menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain 

  

4.   Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia yaitu ....  

  a.   Garuda Pancasila 

  b.   Undang-undang Dasar 

  c.   bendera Indonesia 

  d.   Teks Proklamasi 

  

5.   Gambar yang menunjukkan lambang sila ketiga Pancasila adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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6.   
Perhatikan teks berikut! 
     Alkisah pada suatu siang di sebuah padang pasir, terik matahari membuat udara terasa begitu 
panas. Para musafir dan saudagar yang sedang dalam perjalanan memutuskan untuk beristirahat. 
Namun, tak ada satu pun tempat untuk berteduh, kecuali sebuah pohon yang tumbuh menyendiri di 
tengah padang pasir. Maka, orang-orang berbondong-bondong berteduh di bawahnya. 
     ”Lebih baik kita melanjutkan perjalanan sore nanti,” ujar salah seorang di antara mereka. 
     ”Benar. Siang ini udara sangat panas,” sahut yang lain.  
     Sesaat kemudian datanglah seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus dan pakaiannya kotor serta 
compang-camping. Orang-orang mengusirnya ketika pengemis tua itu mendekat. 
Latar tempat pada cerita di atas adalah ....  

  a.   di sebuah padang pasir 

  b.   di padang pasir siang hari 

  c.   di bawah pohon di padang pasir 

  d.   sebuah pohon pada siang hari 

  

7.   Dalam cerita, terdapat pesan moral yang ....  

  a.   mendidik 

  b.   buruk 

  c.   menyesatkan 

  d.   menipu 

  

8.   Perhatikan penggalan cerita berikut! 
Rani anak yang rajin. Ia selalu membantu ibunya. Suatu hari, ibunya sakit. Rani mengerjakan tugas 
ibunya. Ia mencuci baju dan piring kotor. 

Dari penggalan cerita di atas, Rani memiliki sifat .... 

  a.   malas 

  b.   suka bekerja 

  c.   rajin 

  d.   ikhlas 

  

9.   
Perhatikan cerita berikut! 

Hari ini ada murid baru kelas IV. Namanya Andika. Ia murid pindahan dari kota. Bu Sekar menyuruh 
Andika duduk di bangku paling belakang. Ternyata, Andika murid yang nakal dan usil. Setiap hari ada 
saja ulahnya untuk mengganggu teman. Karena ulahnya itu, Andika ditakuti teman-temannya. Andika 
juga murid yang malas. Selama satu bulan bersekolah di SD Kemuning, sudah tiga kali ia pulang 
mendahului jam pulang sekolah. 
Tema cerita di atas adalah .... 

  a.   Bu Marni guru yang sabar 

  b.   Bu Marni guru yang disiplin 

  c.   Andika murid yang rajin 

  d.   Andika murid yang nakal 

  

10.   Perhatikan penggalan cerita berikut! 
Printa anak yang nakal. Ia tidak disukai teman-temannya. Suatu hari, pensil Printa hilang. Ia 
menangis dan menuduh teman-temannya yang mengambil pensilnya. 

Sikap Printa pada penggalan cerita di atas adalah .... 

  a.   baik 

  b.   kurang baik 

  c.   pantas 

  d.   tidak baik 

  



BANK SOAL KELAS 4 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 263

11.   Perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern adalah ....  

  
a.   nelayan tradisional menggunakan kapal besar sedangkan nelayan modern menggunakan kapal 

kecil 

  b.   hasil tangkapan nelayan tradisional lebih banyak dibandingkan nelayan modern 

  
c.   penggunaan teknologi nelayan tradisional lebih menghemat tenaga sedangkan nelayan modern 

boros tenaga 

  
d.   nelayan tradisional mengandalkan tenaga angin dan pasang surut saat berlayar sedangkan 

nelayan modern mengandalkan kapal bermotor dan bahan bakar 

  

12.   Berikut ini cara menghemat penggunaan sumber daya alam, kecuali ....  

  a.   tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah 

  b.   menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah 

  c.   menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya 

  d.   menggunakan barang secara berlebihan 

  

13.   Salah satu burung yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

14.   Berikut sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil, kecuali ....  

  a.   tanah liat 

  b.   kayu 

  c.   pasir 

  d.   grafit 

  

15.   Berikut provinsi penghasil padi di Indonesia, kecuali ....  

  a.   Jawa Timur 

  b.   Sulawesi Utara 

  c.   Sulawesi Tenggara 

  d.   Jawa Barat 

  

16.   Meja dan kursi dihasilkan oleh ....  

  a.   petani 

  b.   peternak 
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  c.   pengrajin 

  d.   pengusaha 

  

17.   Sumber daya alam yang digunakan pada kerajinan perak di DI Yogyakarta adalah ....  

  a.   perunggu 

  b.   emas 

  c.   perak 

  d.   besi 

18.   Provinsi yang terkenal dengan kerajinan peraknya adalah ....  

  a.   Banten 

  b.   Jawa Barat 

  c.   Jawa Tengah 

  d.   DI Yogyakarta 

19.   Orang yang pekerjaannya membuat baju adalah ....  

  a.   petani 

  b.   koki 

  c.   pedagang 

  d.   penjahit 

20.   Ibu Puji mempunyai usaha pembuatan kain batik. Ibu Puji disebut .... 

  a.   komisioner 

  b.   produsen 

  c.   perantara 

  d.   distributor 

21.   Mewarnai gambar sehingga mampu menimbulkan kesan gelap terang dilakukan dengan teknik ....  

  a.   blok 

  b.   gradasi 

  c.   sapuan 

  d.   penghalusan warna 

22.   Yang tidak termasuk alat-alat untuk menggambar bentuk adalah ....  

  a.   pensil 

  b.   spidol 

  c.   cat minyak 

  d.   pinset 

23.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tiga dimensi tersebut mencerminkan sikap Pancasila sila ketiga, yaitu ....  

  a.   saling menyapa teman kita 

  b.   tidak membeda-bedakan teman 

  c.   selalu pergi bersama dengan teman 

  d.   selalu bermain bersama teman 

24.   Berikut adalah teknik menggambar bentuk tiga dimensi, kecuali teknik ....  

  a.   arsir 

  b.   sapuan basah 

  c.   sapuan kering 

  d.   gosok 

25.   Gradasi warna yang baik akan menimbulkan ....  

  a.   susunan gambar yang rapi 
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  b.   gambar yang sesuai tebal-tipisnya 

  c.   kesan gambar yang transparan 

  d.   susunan atau paduan warna yang indah 

 
 
Soal Isian  

1.   Masyarakat yang berdaulat adalah masyarakat yang terbebas dari ....  

2.   Kita harus merasa ... menjadi warga Indonesia.  

3.   Tindakan Kakek Duha Juhaeri menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap ....  

4.   Teks cerita di atas menceritakan tentang ....  

5.   Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah ....  

6.   Sikap tokoh pada cerita bisa ditunjukkan lewat ....  

7.   Hutan bakau dapat melindungi pantai dari ... dan .... 

8.   Tanaman padi juga perlu diberi ... agar tidak diserang hama.  

9.   Butir padi yang ada di dalam sekam disebut ....  

10.   

 Gambar di samping termasuk teknologi produksi ....  

11.   Proses pengerjaan dengan teknologi produksi tradisional adalah secara ....  

12.   Biro iklan, satpam, petugas keamanan, dan petugas kebersihan merupakan kegiatan produksi di 
bidang ....  

13.   Teknik mewarnai yang dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum 
sempurna disebut teknik ....  

14.   Objek yang dijadikan acuan untuk menggambar disebut ....  

15.   Memblok atau menutup bidang gambar dengan suatu warna sebaiknya dengan sapuan yang ....  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Ketika bertabrakan dengan orang lain, kita sering merasa marah. Apakah sikap tersebut bisa 
dibenarkan? 

2.   Meminta maaf kepada teman ketika berbuat salah sesuai dengan makna sila Pancasila. Mengapa? 

3.   Perhatikan teks cerita berikut!  

       Di sebuah hutan, tinggallah seorang penebang kayu yang bernama Serakah. Suatu hari saat Serakah 
menebang kayu, gagang kapaknya patah. Ia mencari dahan untuk mengganti gagangnya yang patah. 
Sesampainya di hutan, ia bertanya kepada pohon jati yang besar, "Bolehkah aku meminta dahanmu?" Pohon jati 
pun menjawab, "Jangan! Nanti tubuhku jelek," 

             Keesokan harinya, Serakah kembali ke hutan menjalankan kegiatannya. Ia pergi ke hutan menenteng 
kapaknya. Ia lalu menebang kayu-kayu besar yang dijumpainya, tak terkecuali pohon jati. Pohon jati pun 
menangis karena Serakah tega menyakitinya. Sambil menangis, Jati berkata, "Andaikan aku tak mengorbankan 
Sawo, pasti aku akan selamat karena Serakah tidak akan memiliki gagang kapak lagi." Jati hanya bisa menyesal. 
Jelaskan pesan moral yang terdapat pada teks cerita tersebut!  

4.   Sebutkan 3 hal yang harus diperhatikan saat memberikan pendapat atau komentar!  

5.   Sebutkan empat cara menghemat penggunaan sumber daya alam!  

6.   Sebut dan jelaskan 3 manfaat hutan bakau bagi lingkungan!  

7.   Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan?  

8.   Apakah yang dimaksud dengan kegiatan distribusi?  

9.   Perhatikan gambar berikut dengan seksama! 
Gradasi warna apa sajakah yang terdapat pada gambar langit, daun pisang dan rumput, serta kapal 
nelayan?  

10.   Jelaskan yang dimaksud mewarnai dengan teknik blok!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 4 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya) 

5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya 

5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 
provinsi 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya) 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 
provinsi 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya) 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 
provinsi 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWBAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 4 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Raja Balaputradewa tidak meningkatkan upeti dan pajak untuk kesenangan pribadi. 
Perjuangan yang dilakukannya untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu makna sila kedua Pancasila yaitu menegakkan kebenaran. Menyontek 
adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi, ketika ada teman yang menyontek, kita 
sebaiknya menegurnya. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung 
negara lain berarti mengakui kedaulatan bangsa sendiri. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat pada 
cerita di atas adalah di bawah pohon di padang pasir. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pesan moral adalah pesan yang mengajak kepada kebaikan atau mendidik. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada penggalan cerita, Rani memiliki sifat rajin. Ia menggantikan tugas ibunya saat 
ibunya sakit. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tema adalah ide pokok cerita. 
Tema cerita di atas adalah Andika murid yang nakal. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pada penggalan cerita di atas, Printa memiliki sifat nakal. Sikap Printa tersebut tidak 
baik dan tidak pantas ditiru. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menggunakan barang secara berlebihan merupakan sikap pemborosan terhadap 
pemanfaatan sumber daya alam. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Salah satu burung yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah burung 
cendrawasih yang ditunjukkan pada opsi c. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Daerah penghasil padi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa 
Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi 
Utara. 

16.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
  

17.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Perak adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membuat berbagai 
kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

18.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  b 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pinset tidak termasuk alat-alat untuk menggambar bentuk. Pinset adalah sebuah alat 
berupa penjepit kecil yang digunakan unutk mengambil bennda-benda berukuran 
kecil. Pensil, spidol, dan cat minyak adalah alat-alat untuk menggambar bentuk. 

23.  Jawaban  :  b 

24.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Teknik-teknik menggambar bentuk tiga dimensi ada tiga yaitu teknik arsir, teknik 
sapuan basah, dan teknik gosok. Teknik sapuan kering tidak termasuk teknik 
menggambar bentuk tiga dimensi. 

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Susunan atau paduan warna yang indah dapat kita peroleh jika kita menggunakan 
gradasi saat mewarnai. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  penjajahan 

  Pembahasan  :  Masyarakat yang terbebas dari penjajahan disebut masyarakat yang berdaulat. 

2.  Jawaban  :  bangga 

3.  Jawaban  :  lingkungan 

4.  Jawaban  :  hobi Bu Rina 

5.  Jawaban  :  hobi yang dilakukan dengan kesungguhan hati bisa menghasilkan uang 

6.  Jawaban  :  tingkah laku atau perkataan 

7.  Jawaban  :  erosi dan abrasi 

  Pembahasan  :  Erosi dan abrasi dapat kita atasi dengan cara melestarikan hutan bakau. 

8.  Jawaban  :  pestisida 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  gabah 

10.  Jawaban  :  tradisional 

11.  Jawaban  :  manual 

12.  Jawaban  :  jasa 

13.  Jawaban  :  penghalusan warna 

14.  Jawaban  :  model 

15.  Jawaban  :  halus 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Ketika bertabrakan dengan orang lain kita tidak boleh marah. Kita seharusnya 
bersabar dan mendengarkan penjelasan orang lain karena bisa saja hal tersebut 
bukan kesalahan orang lain. 

2.  Jawaban  :  Meminta maaf kepada teman ketika berbuat salah sesuai dengan makna sila 
Pancasila karena hal tersebut sesuai dengan makna sila kelima Pancasila, yaitu, 
selalu menyelesaikan masalah dengan bijak. 

3.  Jawaban  :  Teks cerita tersebut mengandung pesan moral agar kita tidak mengorbankan teman 
untuk kepentingan orang lain. 

4.  Jawaban  :  
Hal-hal yang harus diperhatikan saat memberikan komentar: 

 Komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. 
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 Komentar disampaikan dengan alasan yang logis. 

 Komentar disampaikan secara jelas. 

 Tidak menyinggung perasaan orang lain. 

5.  Jawaban  :  Menghemat penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara berikut. 

a. Tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah. 

b. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. 

c. Menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. 

d. Melakukan penghijauan untuk melestarikan pohon-pohon. 

e. Menggunakan barang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. 

f. Tidak menyakiti hewan dan tidak merusak tumbuhan di sekitar. 

g. Tidak menyisakan susu, ikan asin, atau sarden yang sudah dibuat. 

6.  Jawaban  :  Manfaat hutan bakau bagi lingkungan yaitu: 

a. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi: 
Akar tanaman bakau mampu menahan tanah agar tidak terbawa arus laut. Akarnya 
yang rapat mampu menjaga garis pantai agar tidak terkikis 

b. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar: 
Daun tanaman bakau menyerap karbondioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. 
Oksigen yang dikeluarkan tanaman bakau membuat udara pesisir tetap bersih dan 
segar. 

c. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut: 
Akar tanaman bakau yang tumbuh rapat dapat menahan laju angin kencang. Akarnya 
juga mampu menyerap energi gelombang air laut sehingga hanya riak gelombang 
yang sampai di pantai 

d. Menahan rembesan air laut menuju darat: 
Akar tanaman bakau dapat menahan rembesan air laut sehingga mencegah adanya 
pengikisan pada tanah. Akarnya juga menahan agar air laut tidak mencemari sumber 
air tawar di sekitarnya. 

e. Habitat alami berbagai biota darat dan laut: 
Daerah sekitar akar tanaman bakau menjadi tempat pemijahan bagi udang, kepiting, 
dan ikan-ikan kecil. Hutan bakau juga menjadi tempat hidup berbagai jenis burung dan 
biawak.  

f. Sebagai perangkap polutan: 
Akar tanaman bakau mampu menyerap zat-zat pencemar dan limbah industri yang 
terbawa air laut. 

7.  Jawaban  :  1. Mencuci baju dengan baik dan benar. 

2. Mengeringkan baju dengan cara diangin-anginkan. 

3. Menyimpan baju dengan rapi di lemari. 

4. Memperbaiki jika ada kerusakan, misalnya robek. 

5. Menggunakan baju sesuai fungsi dan acara. 

8.  Jawaban  :  Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan/atau jasa dari produsen ke 
konsumen. 

9.  Jawaban  :  
-   Gradasi warna pada gambar langit yaitu warna biru tua dan biru muda 
-   Gradasi warna pada gambar daun pisang dan rumput yaitu warna hijau tua dan 
hijau muda 
-   Gradasi warna pada gambar kapal nelayan yaitu warna coklat tua dan coklat 
muda 

10.  Jawaban  :  Mewarnai dengan teknik blok yaitu teknik mewarnai yang dilakukan dengan cara 
memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan 
halus. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 4 
 

TEMA 5 : PAHLAWANKU 

PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.7 ; 3.8   

IPA : 3.7 

IPS : 3.4 

SBdP : 3.2 

Soal Pilihan Ganda  : 25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 5 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap yang sesuai dengan Pancasila pada cerita Hilangnya Tempat Bermainku adalah ....  

  a.   bermain bersama tanpa membeda-bedakan 

  b.   tidak peduli terhadap teman 

  c.   menebang habis hutan 

  d.   memikirkan diri sendiri 

  

2.   Rajin belajar tanpa harus disuruh merupakan sikap yang sesuai makna sila kelima, yaitu ....  

  a.   adil itu tidak harus sama 

  b.   mau bekerja keras 

  c.   mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain 

  d.   menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain 

  

3.   Berikut ini perjuangan Raja Purnawarman pada masa pemerintahannya, kecuali ....  

  a.   memperbaiki aliran air Sungai Gangga di daerah Cirebon 

  b.   memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu 

  c.   membasmi perompak di perairan barat dan utara kerajaan 

  d.   menagih pajak sebesar-besarnya kepada rakyat 

  

4.   Gambar bintang pada simbol sila pertama seperti cahaya ....  

  a.   bintang yang bersinar pada malam hari 

  b.   matahari yang menjadi sumber energi 

  c.   Tuhan yang menyinari hidup manusia 

  d.   kehidupan yang dimiliki manusia 

  

5.   Menegur teman yang menyontek merupakan sikap yang sesuai makna sila kedua Pancasila, 
yaitu ....  

  a.   beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan 

  b.   mengutamakan kebenaran dan keadilan 

  c.   setiap manusia setara dan sejajar 

  d.   anti penjajahan 

  

6.   Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah ....  

  a.   memahami isi teks 

  b.   menuliskan informasi yang ingin digali 

  c.   membaca teks dengan saksama 

  d.   menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut 

  

7.   Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi 
teks adalah ....  

  a.   membuat pertanyaan sebanyak mungkin 

  b.   pertanyaan harus sesuai dengan topik yang ingin ditanyakan 

  c.   menentukan hal yang sudah diketahui 

  d.   menentukan hal yang ingin ditanyakan 

  

  Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan di bawahnya. 
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        Samsudin bekerja sebagai penjaga perlintasan kereta api di daerah Pasar Minggu. Ia bekerja bersama 
keempat temannya. Mereka bergantian menjaga palang pintu yang ramai hilir mudik kendaraan. Ia dan keempat 
temannya tidak pernah absen meninggalkan pekerjaan. Mereka dengan setia menjaga pintu perlintasan kereta 
api agar tidak terjadi kecelakaan. 
        Gaji yang ia peroleh tidak seberapa dibandingkan beban pekerjaannya. Tetapi, ia selalu bersyukur masih 
bisa menghidupi keluarganya. Ia sangat menikmati pekerjaan itu. Ia berpikir, jika tidak ada penjaga palang pintu, 
siapa yang akan melakukannya. Oleh karena itu, ia bersama keempat temannya sepakat untuk melakukan 
pekerjaan itu hingga akhir hayatnya. 

8.   Sikap yang pantas untuk ditiru dari tokoh Samsudin pada teks di atas adalah ....  

  a.   mencarikan pekerjaan untuk teman-temannya 

  b.   setia pada pekerjaan dan selalu bersyukur 

  c.   menghindarkan bahaya 

  d.   menolong korban kecelakaan kereta api 

9.   Bentuk perjuangan yang dilakukan Samsudin adalah ....  

  a.   menjaga palang pintu yang ramai hilir mudik kendaraan 

  b.   absen meninggalkan pekerjaan 

  c.   menghidupi keluarganya dengan gaji pas-pasan 

  d.   membagi jadwal pekerjaan 

  

10.   Berikut yang bukan termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menuliskan informasi adalah ....  

  a.   menuliskan fakta-fakta yang ditemukan 

  b.   menggunakan ejaan yang benar 

  c.   menuliskan informasi secara lengkap 

  d.   menuliskan opini yang diketahui 

  

11.   Saat berkomunikasi dengan cermin, Eko memantulkan cahaya matahari dan mengarahkannya ke .... 

  a.   dinding 

  b.   pohon 

  c.   pagar 

  d.   halaman 

  

12.   Kita dapat melihat keadaan di halaman rumah melalui kaca jendela. Hal tersebut dipengaruhi oleh 
sifat cahaya yaitu ....  

  a.   dapat dipantulkan 

  b.   dapat menembus benda bening 

  c.   dapat diuraikan 

  d.   dapat dibiaskan 

  

13.   Nama lain dari lup adalah ....  

  a.   kaca pengecil 

  b.   kacamata 

  c.   kaca pembesar 

  d.   mikroskop 

14.   Cahaya matahari yang dipantulkan Eko saat berkomunikasi dengan cermin disebut ....  

  a.   sinar pantul 

  b.   sinar bias 

  c.   sinar datang 

  d.   sinar lurus 

  

15.   Alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tentang sifat bayangan pada cermin adalah ....  

  a.   gelas plastik dan cermin rias 

  b.   piring kaca dan cermin rias 
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  c.   piring keramin dan cermin rias 

  d.   sendok sayur dan cermin rias 

16.   Kerajaan Pajang terletak di ....  

  a.   Demak 

  b.   Semarang 

  c.   Surakarta 

  d.   Magelang 

  

17.   Dewi Sartika wafat pada tanggal ....  

  a.   11 September 1947 

  b.   11 September 1948 

  c.   11 September 1949 

  d.   11 September 1950 

  

18.   Raja Kediri yang terkenal dengan ramalannya adalah ....  

  a.   Jayabaya 

  b.   Ken Arok 

  c.   Kertanegara 

  d.   Kameswara 

19.   Pahlawan nasional berikut ini yang berasal dari Provinsi Aceh adalah ....  

  a.   Cut Nyak Dien 

  b.   Sisingamangaraja XII 

  c.   Dewi Sartika 

  d.   Pattimura 

20.   Pangeran Diponegoro adalah putra dari ....  

  a.   Sultan Hamengkubuwono I 

  b.   Sultan Hamengkubuwono II 

  c.   Sultan Hamengkubuwono III 

  d.   Sultan Hamengkubuwono IV 

21.   Ekspresi wajah ketika bernyanyi harus sesuai dengan ....  

  a.   tempo lagu 

  b.   judul lagu 

  c.   syair lagu 

  d.   makna lagu 

22.   Lagu Maju Tak Gentar memiliki tempo ....  

  a.   cepat 

  b.   lambat 

  c.   sedang 

  d.   sangat cepat 

  

23.   Nada setelah sol yaitu ....  

  a.   mi 

  b.   re 

  c.   la 

  d.   si 
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24.   Perhatikan lirik lagu Bagimu Negeri berikut! 

 
Lirik yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada lagu Bagimu Negeri tersebut adalah ....  

  a.   Bagimu  negeri kami mengabdi 

  b.   Padamu negeri kami berjanji 

  c.   Padamu negeri kami bersaksi 

  d.   Padamu negeri kami mengabdi 

25.   Apresiasi seni musik juga dapat dilakukan terhadap penyanyi, baik sendiri maupun ....  

  a.   solo 

  b.   tunggal 

  c.   berkelompok 

  d.   berpasangan 

 
Soal Isian  

1.   Sikap Bung Tomo yang mencerminkan nilai Pancasila adalah mempertahankan ... Indonesia.  

2.   Pangan dan sandang merupakan ... manusia.  

3.   Sila ketiga mengajarkan kita untuk tidak mementingkan .... 

4.   Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita ....  

5.   Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita ....  

6.   Setelah menuliskan informasi yang sudah diketahui, kita bisa mencari informasi tambahan berdasarkan ....  

7.   Sifat cahaya yang dapat kita lihat pada lup adalah ....  

8.   Sifat cahaya yang digunakan untuk cara kerja periskop adalah ....  

9.   Tujuan percobaan membuat periskop sederhana adalah ....  

10.   Tanggal 10 November diperingati sebagai hari ....  

11.   Karya sastra Hikayat Raja Pasai ditulis sekitar abad ke ... Masehi.  

12.   Kitab Jangka Jayabaya merupakan karangan raja ....  

13.   Angka nol ( 0 ) pada notasi angka disebut sebagai tanda ... atau ....  

14.   Nada rendah ditandai dengan titik di ... notasi angka.  

15.   Tanda birama tiga artinya tiap birama terdiri dari ... ketukan.  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan tiga sikap yang tidak sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah!  

2.   Apa dampak yang akan terjadi jika kita memilih pergi jalan-jalan daripada mengerjakan tugas 
kelompok?  

3.   Sebutkan cara menceritakan kembali isi teks yang telah dibaca!  

4.   Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

Guru berjasa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. 

Seorang guru juga berjasa dalam mendidik siswa-siswanya. Guru harus mampu menjadi panutan dan 
mendorong siswanya untuk melakukan tindakan nyata sesuai norma yang berlaku. Sikap kepahlawanan yang 
bisa kita tiru dari seorang guru yaitu ikhlas, sabar, disiplin, bertanggung jawab, dan bisa menjadi panutan. Sikap 
tersebut dimiliki oleh seorang guru karena ia sadar bahwa tugas utamanya adalah mencetak generasi penerus 
bangsa. 

Sebutkan sikap kepahlawanan yang dimiliki guru sesuai isi teks di atas!  

5.   Jelaskan perbedaan hasil penglihatan menggunakan lup dari kantong plastik yang ukurannya besar 
dan kecil!  

6.   Jelaskan proses terbentuknya pelangi berdasarkan sifat cahaya!  

7.   Sebutkan tiga pengaruh peninggalan Masjid Agung Demak bagi masyarakat sekitar!  

8.   Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan?  
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9.   Perhatikan penggalan lagu Menanam Jagung berikut. 

  

Pada penggalan lagu di atas, nada apa sajakah yang dinyanyikan dengan nada rendah? 

10.   Apa yang dimaksud dengan ekspresi wajah saat bernyanyi?  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 5 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi 2 soal  6 s/d 7  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari 
teks nonfiksi 

3 soal  8 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada 
kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi 2 soal  4 s/d 5  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari 
teks nonfiksi 

1 soal  6 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada 
kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi 1 soal  3 s/d 3  

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari 
teks nonfiksi 

1 soal  4 s/d 4  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI SOAL 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada 
kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada 2 soal  9 s/d 10  

 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 5 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  c 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  b 

9.  Jawaban  :  a 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  c 

14.  Jawaban  :  c 

15.  Jawaban  :  d 

16.  Jawaban  :  c 

17.  Jawaban  :  a 

18.  Jawaban  :  a 

19.  Jawaban  :  a 

20.  Jawaban  :  c 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  c 

23.  Jawaban  :  c 

24.  Jawaban  :  d 

25.  Jawaban  :  c 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kemerdekaan 

2.  Jawaban  :  kebutuhan pokok 

3.  Jawaban  :  diri sendiri 

4.  Jawaban  :  memahami isi teks untuk menemukan informasi baru 

5.  Jawaban  :  memahami isi teks untuk menemukan informasi baru 

6.  Jawaban  :  informasi yang ingin kita ketahui 

7.  Jawaban  :  pembiasan cahaya 
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8.  Jawaban  :  pemantulan cahaya 

9.  Jawaban  :  mengetahui prinsip kerja periskop sederhana 

10.  Jawaban  :  pahlawan. 

11.  Jawaban  :  16 

12.  Jawaban  :  Jayabaya 

13.  Jawaban  :  diam atau berhenti 

14.  Jawaban  :  bawah 

15.  Jawaban  :  tiga 

 
 
 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Sikap yang tidak sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah 
-    Berbicara saat upacara bendera 
-    Membolos saat kerja bakti 
-    Tidak berbahasa Indonesia yang baik 
-    Mencemarkan nama baik di sekolah 
-    Tidak mau berteman jika berbeda suku 

2.  Jawaban  :  Jika kita memilih pergi jalan-jalan daripada mengerjakan tugas kelompok maka tugas 
kelompok tidak akan selesai tepat waktu. Kita juga akan dikucilkan oleh teman 
sekelas. Hal tersebut merupakan sikap yang tidak mencerminkan sila keempat 
Pancasila karena mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan 
bersama. 

3.  Jawaban  :  
Berikut ini cara menceritakan kembali isi teks. 

 Membaca teks dengan saksama. 

 Memahami isi teks. 

 Menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan ejaan 
yang benar. 

4.  Jawaban  :  
Sikap kepahlawanan guru bisa diketahui dari kalimat ketiga pada paragraf kedua. 
Sikap kepahlawanan seorang guru adalah: 

 ikhlas 

 sabar 

 disiplin 

 bertanggung jawab 

 bisa menjadi panutan. 

5.  Jawaban  :  Semakin besar ukuran kantong plastik yang diisi air, semakin besar pula ukuran tulisan 
yang terlihat. 

6.  Jawaban  :  Pelangi yang muncul setelah hujan terbentuk karena adanya penguraian cahaya putih 
matahari. Cahaya putih matahari di udara mengenai air hujan dan dibiaskan melalui 
air. Cahaya yang dibiaskan tersebut kemudian terurai menjadi pelangi dengan warna 
merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 

7.  Jawaban  :  Pengaruh Masjid Agung Demak bagi masyarakat di antaranya adalah sebagai tempat 
wisata religi, sebagai sumber sejarah, dan sebagai tempat ibadah. 

8.  Jawaban  :  Pada tanggal 10 November 1945 terjadi perang melawan sekutu dan banyak pahlawan 
yang gugur. Pada tanggal tersebut terjadi perlawanan melawan penjajahan di 
Surabaya yang dipelopori oleh Bung Tomo. Untuk mengenangperistiwa tersebut maka 
tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. 

9.  Jawaban  :  
Nada rendah ditandai dengan tanda titik di bawah notasi angka. Nada yang 
dinyanyikan dengan nada rendah pada penggalan lagu di atas yaitu: 

 nada sol (  ) 

 nada la (  ) 

 nada si (  ) 
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10.  Jawaban  :  
Ekspresi yaitu mimik wajah pada saat bernyanyi. Ekspresi wajah ketika bernyanyi 
harus sesuai dengan makna lagu. Ekspresi dapat membuat orang lain yang 
mendengarkan dapat merasakan makna lagu yang sedang dinyanyikan. 

 
 


