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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kegiatan pada gambar sesuai dengan sila .... 

  a.   pertama Pancasila 

  b.   kedua Pancasila 

  c.   ketiga Pancasila 

  d.   keempat Pancasila 

  

2.   Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita ... dalam kehidupan sehari-hari.  

  a.   hindari 

  b.   jauhi 

  c.   terapkan 

  d.   tinggalkan 

  

3.   Perilaku yang sesuai dengan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu ....  

  a.   melaksanakan ajaran agama yang dianut 

  b.   menghormati orang yang lebih tua 

  c.   bekerja sama melakukan penghijauan 

  d.   mengikuti kegiatan musyawarah 

  

4.   Perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut!  

Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia 
mengonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengonsumsi nasi sama halnya 
belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah 
camilan. 

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

  a.   nasi sebagai camilan yang mengenyangkan 

  b.   anggapan masyarakat terhadap nasi 

  c.   nasi lebih baik dikonsumsi daripada camilan lainnya 

  d.   nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia 

  

5.   Perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut!  

Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia 
mengonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengonsumsi nasi sama halnya 
belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah 
camilan. 

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

  a.   nasi sebagai camilan yang mengenyangkan 

  b.   anggapan masyarakat terhadap nasi 

  c.   nasi lebih baik dikonsumsi daripada camilan lainnya 

  d.   nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia 
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6.   Berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah ....  

  a.   disusun sebelum melakukan pengamatan 

  b.   disusun setelah melakukan pengamatan 

  c.   disusun saat melakukan pengamatan 

  d.   disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan 

  

7.   Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan adalah ....  

  a.   putik 

  b.   kelopak 

  c.   mahkota 

  d.   serbuk sari 

  

8.   Zigot merupakan hasil dari proses ....  

  a.   penyerbukan 

  b.   pembuahan 

  c.   penyemaian 

  d.   pertumbuhan 

  

9.   Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

10.   ASEAN dibentuk berdasarkan ....  

  a.   Deklarasi Bangkok 

  b.   Deklarasi Djuanda 

  c.   Deklarasi Yangon 

  d.   Deklarasi Kuala Lumpur 

  

11.   Wakil delegasi Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal ASEAN pertama kali adalah ....  

  a.   Umarjadi Notowijono 

  b.   H.R. Dharsono 

  c.   Rusli Noor 

  d.   Adam Malik 
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12.   Adam Malik adalah menteri luar negeri Indonesia yang menandatangani ....  

  a.   Perjanjian Roem-Royen 

  b.   Konferensi Meja Bundar 

  c.   Konferensi Kolombo 

  d.   Deklarasi Bangkok 

  

13.   Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung termasuk bahan ....  

  a.   lunak 

  b.   keras 

  c.   cair 

  d.   langka 

  

14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Bahan di atas dapat digunakan untuk membuat patung, yakni disebut ....  

  a.   plastisin 

  b.   tanah liat 

  c.   bubur kertas 

  d.   batu marmer 

  

15.   Arca merupakan salah satu jenis patung berdasarkan ....  

  a.   bentuknya 

  b.   cara pembuatannya 

  c.   posisinya 

  d.   fungsinya 

 
 
Soal Isian  

1.   Bersyukur kepada Tuhan karena telah menumbuhkan tanaman padi dengan subur merupakan 

pengamalan sila ... Pancasila.  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 

Gambar tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila ... Pancasila. 

3.   Ikhtisar akhir dari suatu teks laporan disebut ....  

4.   Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi yang ditulis berdasarkan ....  

5.   Kentang berkembang biak dengan ....  

6.   Perkembangbiakan secara tak kawin disebut juga perkembangbiakan ....  

7.   Bunga yang digunakan sebagai lambang keharmonisan dan kesatuan rakyat Thailand adalah ....  

8.   ASEAN didirikan pada tanggal ....  

9.   Teknik cetak tekan digunakan saat membuat patung dari bahan ....  
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10.   Teknik membuat patung dengan cetakan kemudian ditekan disebut teknik .... 

KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Selamatkan Makhluk Hidup  

SUBTEMA : 1. Tumbuhan Sahabatku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

1 soal  3 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang 
didengar dan dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami patung 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang 
didengar dan dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami patung 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 1  

MODEL T1-ST1-A 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gotong royong dan kerja sama anak dari berbagai suku sesuai dengan nilai sila 
ketiga Pancasila, yaitu persatuan. 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas nasi sebagai makanan pokok masyarakat 
Indonesia. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas nasi sebagai makanan pokok masyarakat 
Indonesia. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks laporan hasil pengamatan disusun setelah melakukan pengamatan. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin 
betina yang akan menghasilkan zigot. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah. 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan 
lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin 

14.  Jawaban  :  a 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berdasarkan cara pembuatannya, patung dibedakan menjadi arca dan relief. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pertama, kesatu 

  Pembahasan  :  Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. 

2.  Jawaban  :  kedua, 2, ke-2 

  Pembahasan  :  Menolong sesuai orang yang membutuhkan sesuai dengan sila kedua Pancasila. 

3.  Jawaban  :  simpulan 

4.  Jawaban  :  pengamatan 

5.  Jawaban  :  umbi batang 

  Pembahasan  :  Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. 

6.  Jawaban  :  vegetatif 

7.  Jawaban  :  bunga ratchaphruek 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  8 Agustus 1967 

9.  Jawaban  :  lunak 
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Pembahasan  :  Teknik cetak tekan, yaitu teknik membuat patung dengan cetakan kemudian ditekan. 

Cocok digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak. 

10.  Jawaban  :  cetak tekan 

  Pembahasan  :  Teknik cetak tekan, yaitu teknik membuat patung dengan cetakan kemudian ditekan. 

SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap/perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

2.   Rukun terhadap orang yang berbeda agama sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

3.   Perilaku yang sesuai dengan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu ....  

  a.   melaksanakan ajaran agama yang dianut 

  b.   menghormati orang yang lebih tua 

  c.   bekerja sama melakukan penghijauan 

  d.   mengikuti kegiatan musyawarah 

  

4.   Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri kesimpulan teks laporan pengamatan yang baik adalah ....  

  a.   merupakan inti dari teks laporan 

  
b.   dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks laporan dengan 

kalimat sendiri 

  c.   dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus 

  d.   berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca 

  

5.   Perhatikan kutipan laporan berikut!  

Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai yang sehat 
dan bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang 
jauh dari industri dan pabrik. 
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Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa .... 

  a.   kesimpulan 

  b.   hasil pengamatan 

  c.   hal yang diamati 

  d.   waktu pengamatan 

6.   Laporan hasil pengamatan harus memuat ....  

  a.   hal yang diamati, waktu pengamatan, orang yang mengamati, kesimpulan. 

  b.   hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, kesimpulan. 

  c.   hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, orang yang mengamati. 

  d.   hal yang diamati, orang yang mengamati, hasil pengamatan, kesimpulan. 

  

7.   Pada proses perkembangbiakan generatif, embrio mendapatkan makanan dari ....  

  a.   zigot 

  b.   kembaga 

  c.   serbuk sari 

  d.   endosperma 

  

8.   Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga ....  

  a.   lengkap 

  b.   tidak lengkap 

  c.   sempurna 

  d.   tidak sempurna 

  

9.   Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  
d.   

 

  

10.   Berdasarkan letaknya, maka iklim dari negara Brunei Darussalam adalah ....  

  a.   tropis 

  b.   dingin 

  c.   sedang 

  d.   subtropis 

  

11.   ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk di negara ....  

  a.   Filipina 

  b.   Vietnam 

  c.   Thailand 

  d.   Singapura 
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12.   Bahasa resmi negara Filipina adalah ....  

  a.   Melayu 

  b.   Khmer 

  c.   Tagalog 

  d.   Inggris 

13.   Yang merupakan patung nonfiguratif adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

14.   Berikut ini termasuk bahan lunak membuat patung, kecuali ....  

  a.   plastisin 

  b.   sabun 

  c.   tanah liat 

  d.   kayu 

  

15.   Patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki disebut ....  

  a.   patung baste 

  b.   patung torso 

  c.   patung lengkap 

  d.   patung arca 

  

 
 
 
Soal Isian  

1.   Pacasila merupakan ... Republik Indonesia.  

2.   Nilai sila kedua Pancasila yaitu mengakui persamaan ... dan ... sebagai warga negara.  

3.   Salah satu ciri-ciri kesimpulan yang baik dimulai dari hal ... ke hal ....  

4.   Kesimpulan dibuat berdasarkan ... dan ... pada teks.  

5.   Serbuk sari pada bunga merupakan sel kelamin ....  

6.   Cocor bebek berkembang biak secara vegetatif alami dengan ....  
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7.   Sekretaris jenderal ASEAN untuk periode Januari 2018 – Desember 2022 berasal dari negara ....  

8.   Singapura adalah negara yang beriklim ....  

9.   Patung dibuat untuk ... keindahannya.  

10.   Patung yang berfungsi sebagai penghias bangunan atau taman yaitu ....  

 

KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menjenguk teman yang sedang sakit sesuai dengan sila kedua Pancasila. 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ciri-ciri kesimpulan teks laporan pengamatan yang baik: 

a. Merupakan inti dari sebuah teks laporan. 

b. Menggunakan kosakata baku. 

c. Dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. 

d. Berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

e. Dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks 
laporan dengan kalimat sendiri. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kutipan laporan tersebut merupakan bagian kesimpulan karena berisi gambaran 
umum hal yang diamati dan dituliskan secara singkat dalam bentuk paragraf. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hal yang perlu ada dalam laporan hasil pengamatan adalah hal yang diamati, waktu 
pengamatan, hasil pengamatan, kesimpulan. Orang yang mengamati tidak harus 
dicantumkan dalam laporan hasil pengamatan. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Endosperma adalah merupakan cadangan makanan bagi calon individu baru 
(embrio). 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Brunei Darussalam terletak di antara 4o LU-5o LU sehingga beriklim tropis. 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  patung nonfiguratif adalah bentuk patung yang abstrak atau tidak nyata. Patung 
nonfiguratif cenderung menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan 
memanjang, seperti pada gambar b. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kayu termasuk bahan keras untuk membuat patung. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  patung torso merupakan patung bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. 
Patung torso biasanya berupa patung manusia yang tidak mempunyai kepala, 
tangan, dan kaki. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  dasar negara 

2.  Jawaban  :  hak, kewajiban 

3.  Jawaban  :  khusus ke hal umum 

4.  Jawaban  :  gagasan pokok dan informasi 

5.  Jawaban  :  jantan 

6.  Jawaban  :  tunas daun 

  Pembahasan  :  Tunas pada cocor bebek tumbuh di permukaan daun induknya. 

7.  Jawaban  :  Brunei Darussalam 

  
Pembahasan  :  Sekretaris jenderal ASEAN untuk periode Januari 2018 – Desember 2022 adalah Lim 

Jock Hoi dari Brunei Darussalam. 

8.  Jawaban  :  tropis 

9.  Jawaban  :  dinikmati 

  Pembahasan  :  Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. 

10.  Jawaban  :  patung dekorasi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  13

SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Saat menghadiri hajatan, kita mengambil makanan ....  

  a.   sebanyak-banyaknya 

  b.   dibawa pulang 

  c.   secukupnya 

  d.   semuanya 

  

2.   Perilaku yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila yaitu ....  

  a.   Mengharuskan pendapat pribadi untuk diterima. 

  b.   Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. 

  c.   Memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. 

  d.   Melaksanakan ibadah di tempat ibadah agama lain. 

  

3.   Menanggapi pendapat orang lain saat musyawarah harus dilakukan dengan ....  

  a.   keras 

  b.   sopan 

  c.   sendiri 

  d.   bersama 

  

4.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Duri-duri tajam landak berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Landak akan 
menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuhnya saat ada yang menyerang. Landak sangat menyukai kulit 
kayu sehingga sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi makanannya. Keberadaan landak di 
hutan sangat penting. Hal ini karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor, misalnya 
harimau. Adanya landak di hutan menandakan bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Landak juga 
merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. 

Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Apa penanda adanya landak di hutan? 

  b.   Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? 

  c.   Bagaimana proses perkembangbiakan landak? 

  d.   Apa fungsi gigi-gigi tajam landak? 

5.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, 
yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah 
lahir, induk jerapah akan mengasuh anaknya. Induk jerapah juga akan melindungi anaknya dari 
hewan pemangsa. 

Kalimat tanya yang tepat sesuai teks laporan tersebut adalah .... 

  a.   Mengapa induk jerapah menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan? 

  b.   Bagaimana perkembangbiakan jerapah? 

  c.   Bagaimana anak-anak jerapah melindungi diri? 

  d.   Apa jenis makanan yang dikonsumsi jerapah? 

  

6.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Duri-duri tajam landak berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Landak akan 
menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuhnya saat ada yang menyerang. Landak sangat menyukai kulit 
kayu sehingga sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi makanannya. Keberadaan landak di 
hutan sangat penting. Hal ini karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor, misalnya 
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harimau. Adanya landak di hutan menandakan bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Landak juga 
merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. 

Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Apa penanda adanya landak di hutan? 

  b.   Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? 

  c.   Bagaimana proses perkembangbiakan landak? 

  d.   Apa fungsi gigi-gigi tajam landak? 

  

7.   Kuda laut dan kadal termasuk hewan ....  

  a.   ovipar 

  b.   vivipar 

  c.   ovovivipar 

  d.   ovovovipar 

  

8.   Pada hewan vivipar, embrio tumbuh di dalam ....  

  a.   telur 

  b.   janin 

  c.   rahim 

  d.   cangkang 

  

9.   Telur menetas di dalam tubuh induk kemudian anaknya keluar dari tubuh induknya. Pernyataan 
tersebut merupakan ciri hewan ....  

  a.   ovovovipar 

  b.   ovovivipar 

  c.   vivipar 

  d.   ovipar 

  

10.   Serat abaka merupakan contoh hasil perkebunan negara ....  

  a.   Filipina 

  b.   Kamboja 

  c.   Thailand 

  d.   Indonesia 

  

11.   Negara ini mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sehingga mampu mengantarkan negara 
ini menjadi negara kaya di Asia Tenggara. Negara yang dimaksud ialah ....  

  a.   Singapura 

  b.   Brunei Darussalam 

  c.   Indonesia 

  d.   Malaysia 

  

12.   Kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina adalah di bidang ....  

  a.   perdagangan 

  b.   pertambangan 

  c.   peternakan 

  d.   pertanian 
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13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Patung Arjuna Wiyata pada gambar di atas berada di kota ... 

  a.   Bandung 

  b.   Yogyakarta 

  c.   Jakarta 

  d.   Surabaya 

  

14.   Kota Solo memiliki simbol kebanggaan berupa patung ....  

  a.   tugu monas 

  b.   monumental tugu 

  c.   patung perempuan membatik 

  d.   patung sura dan buaya 

  

15.   Pada jaman dahulu, patung digunakan sebagai ....  

  a.   hiasan 

  b.   sesembahan 

  c.   benda kerajinan 

  d.   kekayaan negara 

  

 

 
 
Soal Isian  

1.   Musyawarah setelah mencapai kesepakatan disebut ....  

2.   Sila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mempunyai lambang ....  

3.   Setelah melakukan pengamatan, kita bisa menuliskan uraian kegiatan yang telah kita lakukan yang 

disebut ....  

4.   Inti pikiran utama yang akan dikembangkan menjadi laporan disebut ....  

5.   Embrio pada hewan vivipar tumbuh menjadi ....  

6.   Kadal berkembang biak dengan cara ....  

7.   Kode mata uang baht adalah ....  

8.   Mata uang Singapura adalah ....  

9.   Patung Tonggak Samudra merupakan patung karya Gregorius Sidharta yang menjadi identitas kota ....  

10.   Patung Garuda Wisnu Kencana terdapat di provinsi ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Selamatkan Makhluk Hidup  

SUBTEMA : 2. Hewan Sahabatku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

1 soal  3 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami patung 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami patung 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari kalimat pertanyaan pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu terletak 
pada kalimat kelima. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari kalimat tanya pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu kalimat pertama. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari kalimat pertanyaan pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu terletak 
pada kalimat kelima. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kuda laut dan kadal berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan sehingga 
termasuk hewan ovovivipar. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan sehingga 
embrionya berkembang di dalam rahim. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan 
melahirkan sehingga telurnya akan menetas di dalam tubuh induk dan melahirkan 
anaknya. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Patung Arjuna Wiyata berada di kota Jakarta. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kebanggaan kota Solo adalah patung perempuan membatik. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada jaman nenek moyang, patung dianggap sebagai dewa dan dijadikan sebagai 
sesembahan. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mufakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  padi dan kapas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  laporan 

  Pembahasan  :  Laporan adalah uraian kegiatan yang telah dilakukan. 

  

4.  Jawaban  :  topik laporan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  janin 

  
Pembahasan  :  Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan sehingga embrio 

tumbuh menjadi janin. 

  

6.  Jawaban  :  ovovivipar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  THB 

  Pembahasan  :  THB adalah singkatan dari Thai Baht. 

  

8.  Jawaban  :  dolar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  Jakarta 

  
Pembahasan  :  Patung Tonggak Samudra adalah patung karya Gregorius Sidharta yang menjadi 

identitas kota Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok. 

  

10.  Jawaban  :  Bali 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Suka bekerja keras dan mengembangkan sikap hemat merupakan nilai yang terkandung dalam 
sila .... 

  a.   kedua Pancasila 

  b.   ketiga Pancasila 

  c.   keempat Pancasila 

  d.   kelima Pancasila 

  

2.   Sila dengan lambang kepala banteng berbunyi ....  

  a.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  b.   Ketuhanan Yang Maha Esa 

  c.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

  d.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

  

3.   Menanggapi pendapat orang lain saat musyawarah harus dilakukan dengan ....  

  a.   keras 

  b.   sopan 

  c.   sendiri 

  d.   bersama 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks laporan berikut! 

Hiu gergaji merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi. Hiu gergaji disebut juga pari atau hiu sentani. 
Hiu gergaji hidup di Danau Sentani, Papua. Hewan tersebut diberi nama hiu gergaji karena bagian mulutnya 
menyerupai gergaji. Hiu gergaji memiliki 14 hingga 22 gigi seperti gergaji di setiap sisinya. Selain untuk 
mencari makan, gigi hiu gergaji juga digunakan sebagai alat pertahanan terhadap musuh. 

Hiu gergaji memiliki tubuh berwarna hitam keabu-abuan. Bagian bawah tubuhnya berwarna pucat. Hiu gergaji 
termasuk ikan air tawar yang berkembang biak dengan bertelur. Makanan hiu gergaji berupa ikan-ikan 
berukuran sedang atau kecil. Indra penciuman hiu gergaji sangat tajam yang dapat membantunya untuk 
memburu mangsa. 

4.   Pertanyaan yang tepat sesuai isi teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana proses perkembangbiakan hiu gergaji? 

  b.   Mengapa hiu sentani diberi nama hiu gergaji? 

  c.   Di mana hiu gergaji mendapatkan makanannya? 

  d.   Apa keistimewaan tempat hidup hiu gergaji? 

  

5.   Sesuai teks laporan, apa fungsi gigi gergaji pada hiu sentani?  

  a.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk menggergaji mangsanya. 

  
b.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk mencari makan dan alat pertahanan terhadap 

musuh. 

  c.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk menakuti mangsanya. 

  d.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk memburu mangsa. 

  

6.   Pertanyaan yang tepat sesuai isi teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana proses perkembangbiakan hiu gergaji? 

  b.   Mengapa hiu sentani diberi nama hiu gergaji? 

  c.   Di mana hiu gergaji mendapatkan makanannya? 
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  d.   Apa keistimewaan tempat hidup hiu gergaji? 

7.   Telur dierami oleh induknya merupakan ciri hewan ....  

  a.   ovovovipar 

  b.   ovovivipar 

  c.   vivipar 

  d.   ovipar 

  

8.   Pada hewan vivipar, embrio tumbuh di dalam ....  

  a.   telur 

  b.   janin 

  c.   rahim 

  d.   cangkang 

9.   Berikut ini yang merupakan ciri hewan vivipar adalah ....  

  a.   tidak memiliki kelenjar susu 

  b.   tubuhnya ditutupi oleh rambut 

  c.   telur menetas di dalam tubuh induk 

  d.   embrio mendapatkan makanan dari telur 

  

10.   Negara-negara di bawah ini tidak pernah menghasilkan minyak bumi dan batu bara tetapi 
industrinya maju adalah ....  

  a.   Thailand 

  b.   Malaysia 

  c.   Indonesia 

  d.   Singapura 

11.   Mata uang yang digunakan di negara Kamboja adalah ....  

  a.   riel 

  b.   baht 

  c.   kyat 

  d.   kip 

  

12.   Mata uang negara Vietnam adalah ....  

  a.   Peso 

  b.   Dong 

  c.   Kyat 

  d.   Riel 

  

13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Patung pada gambar di atas terdapat di kota .... 

  a.   Solo 

  b.   Bengkulu 

  c.   Banjarmasin 

  d.   Medan 
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14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Patung Arjuna Wiyata pada gambar di atas berada di kota ... 

  a.   Bandung 

  b.   Yogyakarta 

  c.   Jakarta 

  d.   Surabaya 

  

15.   Salah satu patung yang menjadi ikon kota Surabaya dan terletak tepat di depan laut Surabaya 
yaitu ....  

  a.   patung Suro dan Boyo 

  b.    Patung Budha Empat Wajah 

  c.   Monumen Bambu Runcing 

  d.   patung Jalesveva Jayamahe 

  

 

 
 
Soal Isian  

1.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 
merupakan bunyi sila ... Pancasila. 

  

2.   Sila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mempunyai lambang ....  

  

3.   Simpulan merupakan ... akhir dari uraian panjang suatu teks laporan.  

  

4.   Laporan hasil pengamatan dapat dibuat sesuai ... yang ada.  

  

5.   Ikan hiu berkembang biak dengan cara ....   

  

6.   Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ....  

  

7.   Timah merupakan contoh komoditas ... Singapura.  

  

8.   Kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain disebut kegiatan ....  

  

9.   Patung merupakan karya seni ... dimensi yang diciptakan dengan penuh imajinasi, ekspresi, dan 
ide.  

  

10.   Patung Garuda Wisnu Kencana terdapat di provinsi ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-B 

 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sila yang berlambang kepala banteng adalah sila keempat. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu pada 
kalimat keempat paragraf pertama. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada teks laporan tersebut dijelaskan bahwa fungsi gigi hiu sentasi adalah 
untuk mencari makan dan alat pertahanan terhadap musuh. Jawaban bisa kita 
temukan pada kalimat terakhir paragraf pertama. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu pada 
kalimat keempat paragraf pertama. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan 
mengeluarkan telurnya kemudian mengeraminya sehingga telurnya menetas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan sehingga 
embrionya berkembang di dalam rahim. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Salah satu 
cirinya yaitu tubuhnya ditutupi oleh rambut. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan patung bekantan yang terdapat di kota Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Patung Arjuna Wiyata berada di kota Jakarta. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Patung Jalesveva Jayamahe adalah sebuah patung atau sebuah monumen yang 
terletak di Kota Surabaya, Jawa Timur. Patung ini berdiri kokoh setinggi 30,6 meter 
tepat didepan laut Surabaya. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  keempat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  padi dan kapas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  ikhtisar 

  Pembahasan  :  Simpulan adalah ikhtisar akhir atau garis besar suatu teks. 

4.  Jawaban  :  fakta 

  Pembahasan  :  Laporan hasil pengamatan dibuat sesuai fakta/kenyataan. 

5.  Jawaban  :  ovovivipar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  ovipar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  impor 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  ekspor 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  tiga  

  
Pembahasan  :  Patung merupakan karya seni tiga dimensi yang diciptakan dengan penuh imajinasi, 

ekspresi, dan ide. 

10.  Jawaban  :  Bali 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

 
 
 

soal Pilihan Ganda  

1.   Toleransi dalam beragama merupakan salah satu nilai dari sila yang berlambang ....  

  a.   padi dan kapas 

  b.   kepala banteng 

  c.   bintang 

  d.   rantai 

  

2.   Bersyukur atas udara yang sejuk di taman bermain merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ... 
Pancasila. 

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

3.   Uni dan teman-teman sering memainkan cublak-cublak suweng. Sikap mereka sesuai dengan sila ... 
Pancasila. 

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

4.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Burung cenderawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradisaeidae. Burung 
cenderawasih bisa ditemukan di hutan hujan tropis di wilayah Indonesia Timur, Papua Nugini, New 
Guinea, dan Australia Timur. Burung cenderawasih merupakan hewan pemakan segala. Makanan 
utama burung ini adalah buah. Namun, burung cenderawasih juga memakan serangga, udang, dan 
laba-laba dalam jumlah kecil. 

Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Di mana kita bisa menemukan burung cenderawasih? 

  b.   Mengapa burung cenderawasih termasuk famili Paradisaeidae? 

  c.   Bagaimana perkembangbiakan burung cenderawasih? 

  d.   Mengapa burung cenderawasih perlu dilestarikan? 

  

5.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-
jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman 
anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang 
membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek lainnya. 

Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Setiap jenis bunga anggrek memiliki bentuk daun yang berbeda. 

  b.   Bunga anggrek umumnya tumbuh di daerah dingin. 

  c.   Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. 

  d.   Jenis-jenis bunga anggrek dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Urutan cara perkembangbiakan yang benar yaitu ....  

  a.   1 - 3 - 2 - 4 

  b.   3 - 1 - 2 - 4 

  c.   3 - 1 - 4 - 2 

  d.   4 - 2 - 1 - 3 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Urutan cara perkembangbiakan yang benar adalah ....  

  a.   1 - 4 - 3 - 2 

  b.   2 - 1 - 4 - 3 

  c.   4 - 1 - 2 - 3 

  d.   4 - 1 - 3 - 2 

  

8.   Stroberi dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan cara ....  

  a.   okulasi 

  b.   merunduk 

  c.   mencangkok 

  d.   stek batang 

  

9.   Kepala negara yang memimpin Indonesia pada periode tahun 2014-2019 adalah ....  

  a.   Soeharto 

  b.   Joko Widodo 

  c.   B.J. Habibie 

  d.   Susilo Bambang Yudhoyono 

  

10.   Salah satu bentuk kerja sama ekonomi ASEAN adalah dengan dibangunnya industri abu soda di ....  

  a.   Filipina 

  b.   Thailand 

  c.   Malaysia 

  
d.   Singapura 

 

11.   Negara berikut yang tidak pernah menjajah Indonesia adalah ....  

  a.   Belanda 

  b.   Portugis 

  c.   Inggris 

  d.   Rusia 

  

12.   Mewarnai patung menggunakan cat akrilik membutuhkan alat bantu berupa ....  

  a.   meja putar 

  b.   butsir 

  c.   kuas 
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  d.   palu 

13.   Teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis disebut teknik ....  

  a.   aquarel 

  b.   Plakat 

  c.   Blok 

  d.   Semprot 

  

14.   Berikut yang tidak termasuk persiapan pameran patung adalah ....  

  a.   menentukan patung-patung yang akan dipajang 

  b.   menata meja dan ruang pameran 

  c.   menyusun patung-patung secara menarik 

  d.   memotret patung-patung menggunakan handphone 

  

 
 
 
Soal Isian  

1.   Memberi selamat kepada teman yang memenangkan permainan merupakan pengamalan sila ... 
Pancasila. 

  

2.   Bermusyawarah untuk menentukan permainan sesuai dengan sila ... Pancasila. 

  

3.   Kesimpulan yang baik merupakan ... dari teks.  

  

4.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Keberadaan taman nasional bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya, 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung yang melindungi gajah sumatra, badak sumatra, 
dan harimau sumatra. Ada juga Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang melindungi 
keanekaragaman hayati laut. Selain itu, ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk 
melindungi badak jawa. 

Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah .... 

  

5.   Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menguapas kulit batang dan memberikan tanah agar 
akar dapat tumbuh pada batang disebut ....  

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara ....  

  

7.   Bentuk pemerintahan negara Vietnam adalah ....  

  

8.   Kepala negara Vietnam dipegang oleh seorang ....  

  

9.   Cat yang bersifat cepat mengeras saat kering yaitu ....  

  

10.   Bahan dasar cat poster yang mampu menghasilkan warna yang mengkilap adalah ....  
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KISI-KSI  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Selamatkan Makhluk Hidup  

SUBTEMA : 3. Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami patung 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami patung 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 3  

MODEL T1-ST3-A 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memainkan permainan tradisional menunjukkan rasa cinta tanah air yang 
sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan a terdapat pada kalimat kedua teks. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pernyataan c sesuai dengan isi teks laporan, yaitu pada kalimat kedua. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Stroberi dapat dikembangbiakkan dengan merunduk karena memiliki cabang 
yang panjang dan lentur. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Untuk mengoleskan cat akrilik pada patung, kita memerlukan kuas. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teknik pewarnaan aquarel adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan 
warna yang tipis. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Memotret patung-patung menggunakan handphone tidak termasuk persiapan 
pameran patung. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kelima 

  
Pembahasan  :  Memberi selamat kepada teman yang memenangkan permainan 

menunjukkan sikap menghargai hasil kerja keras orang lain yang sesuai 
dengan sila kelima Pancasila. 

2.  Jawaban  :  keempat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  inti 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  fungsi taman nasional 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  cangkok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  setek daun 

  
Pembahasan  :  Setek daun adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam 

bagian daun yang telah dipotong. 

7.  Jawaban  :  republik sosialis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  presiden 

  
Pembahasan  :  Bentuk pemerintahan Vietnam adalah republik sosialis dengan kepala 

negara seorang presiden. 

9.  Jawaban  :  cat akrilik 

  
Pembahasan  :  Cat akrilik merupakan cat yang bersifat cepat mengeras saat kering. Cat 

akrilik mengandung bahan dasar plastik sehingga cepat kering. 

10.  Jawaban  :  minyak 

  
Pembahasan  :  Cat poster mengandung bahan dasar minyak sehingga menghasilkan warna 

yang mengkilap. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

 
 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Toleransi dalam beragama merupakan salah satu nilai dari sila yang berlambang ....  

  a.   padi dan kapas 

  b.   kepala banteng 

  c.   bintang 

  d.   rantai 

  

2.   Bangga saat mengenakan pakaian batik merupakan sikap yang sesuai dengan nilai sila yang 
berlambang .... 

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

3.   Uni dan teman-teman sering memainkan cublak-cublak suweng. Sikap mereka sesuai dengan 
sila ... Pancasila. 

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tempat penangkaran penyu. Di Jawa Barat, terdapat 
penangkaran penyu Pengumbahan yang terletak di Ujung Genteng. Di Tanjung Benoa, tempat 
penangkaran penyu disebut Deluang Sari. Batavia Bangka Beach merupakan tempat penangkaran 
penyu di Kepulauan Belitung. Di Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung Belimbing. 
Selain tempat-tempat tersebut, masih banyak tempat penangkaran penyu di daerah lain. 
Penangkaran-penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama jenis 
penyu yang hampir punah. 

4.   Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   cara mengembangbiakkan penyu 

  b.   tempat penangkaran penyu 

  c.   tempat penangkapan penyu 

  d.   budidaya penyu 
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5.   Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah ....  

  a.   Apa fungsi tempat penangkaran penyu? 

  b.   Bagaimana cara penangkaran penyu? 

  c.   Mengapa penyu harus dilestarikan? 

  d.   Apa yang akan terjadi jika penyu tidak dilestarikan? 

  

6.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman 
anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. 
Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek 
yang satu dengan bunga anggrek lainnya. 

Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Setiap jenis bunga anggrek memiliki bentuk daun yang berbeda. 

  b.   Bunga anggrek umumnya tumbuh di daerah dingin. 

  c.   Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. 

  d.   Jenis-jenis bunga anggrek dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. 

  

7.   Teknik okulasi dilakukan dengan menempelkan ....  

  a.   batang dan mata tunas 

  b.   batang dan daun 

  c.   batang dan buah 

  d.   batang dan akar 

  

8.   Pada teknik okulasi, mata tunas dipilih dari tumbuhan yang memiliki ....  

  a.   akar yang kuat 

  b.   daun yang lebar 

  c.   buah yang manis 

  d.   batang yang kuat 

  

9.   Setek dan okulasi merupakan perkembangbiakan secara ....  

  a.   vegetatif alami 

  b.   vegetatif buatan 

  c.   generatif alami 

  d.   generatif buatan 

  

10.   Bangsa Eropa yang pernah menjajah negara Myanmar adalah ....  

  a.   Prancis 

  b.   Inggris 

  c.   Belanda 

  d.   Spanyol 

11.   Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral di ASEAN adalah ....  

  a.   Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 

  b.   Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) 

  c.   Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir 

  d.   Komunitas Keamanan ASEAN 

  

12.   Berikut ini negara yang tidak berbentuk republik adalah ....  

  a.   Laos 

  b.   Thailand 
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  c.   Vietnam 

  d.   Singapura 

13.   Mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis akan menghasilkan patung dengan warna ....  

  a.   terang 

  b.   mengkilap 

  c.   transparan 

  d.   pekat 

  

14.   Cat yang digunakan pada patung dan bersifat menutup secara merata yaitu ....  

  a.   cat air 

  b.   cat akrilik 

  c.   cat poster 

  d.   cat tembok 

  

15.   Berikut yang tidak termasuk persiapan pameran patung adalah ....  

  a.   menentukan patung-patung yang akan dipajang 

  b.   menata meja dan ruang pameran 

  c.   menyusun patung-patung secara menarik 

  d.   memotret patung-patung menggunakan handphone 

  

 
 
 
Soal Isian  

1.   Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan .... 

2.   Menjaga ketenangan saat melewati tempat ibadah bermanfaat menjaga ... di masyarakat. 

3.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Hutan sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bagi manusia, hutan menyediakan 
bahan makanan dan kayu untuk bahan bangunan. Bagi hewan, hutan berfungsi sebagai sumber 
makanan, tempat tinggal, dan tempat berlindung. Sementara bagi lingkungan, hutan menyediakan 
udara bersih serta cadangan air yang berlimpah. 

Informasi penting dari teks laporan tersebut adalah .... 

4.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Tumbuhan mangga dapat berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah 
perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan 
mangga berupa bunga dan biji. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga dimulai dari 
peristiwa penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan mangga dapat dibantu oleh serangga. Setelah 
proses penyerbukan, terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan biji. Seiring 
dengan pertumbuhan biji, bakal buah juga akan berkembang menjadi buah. 

Hal yang dibahas pada teks laporan tersebut adalah .... 

5.   Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menguapas kulit batang dan memberikan tanah agar 
akar dapat tumbuh pada batang disebut ....  

6.   Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki batang ....  

7.   Bentuk pemerintahan negara Thailand adalah ....  

8.   Bentuk pemerintahan negara Vietnam adalah ....  

9.   Teknik pewarnaan plakat pada patung cenderung menghasilkan warna yang ....  

10.   Bahan dasar cat poster yang mampu menghasilkan warna yang mengkilap adalah ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bangga saat mengenakan pakaian batik merupakan sikap yang sesuai dengan 
nilai sila ketiga Pancasila. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memainkan permainan tradisional menunjukkan rasa cinta tanah air yang 
sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut membahas tempat penangkatan penyu. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan a terdapat pada teks laporan, yaitu kalimat 
terakhir. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pernyataan c sesuai dengan isi teks laporan, yaitu pada kalimat kedua. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tumbuhan 
yang sejenis sehingga mata tunas yang dipilih berasal dari tumbuhan yang 
berbuah manis. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Perkembangbiakan dengan setek dan okulasi memerlukan bantuan manusia 
sehingga termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bentuk pemerintahan negara Thailand adalah monarki konstitusional. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Warna tipis dan transparan dihasilkan jika kita mewarnai patung dengan teknik 
aquarel atau dengan sapuan warna yang tipis. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cat poster atau biasa disebut cat plakat merupakan cat yang bersifat menutup 
secara merata. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Memotret patung-patung menggunakan handphone tidak termasuk persiapan 
pameran patung. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  untuk rakyat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  kerukunan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  manfaat hutan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  perkembangbiakan mangga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  cangkok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  berkayu 

  
Pembahasan  :  Mencangkok harus menggunakan batang berkayu karena batang berkayu 

memiliki kambium sehingga mudah untuk dicangkok. 

7.  Jawaban  :  monarki konstitusional 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  republik sosialis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  tebal atau pekat 

  
Pembahasan  :  Teknik pewarnaan plakat adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan 

warna yang tebal, warna yang dihasilkan cenderung pekat. 

10.  Jawaban  :  minyak 

  
Pembahasan  :  Cat poster mengandung bahan dasar minyak sehingga menghasilkan warna 

yang mengkilap. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 6 

 
TEMA 2 : PERSATUAN DAN PERBEDAAN 

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

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini manfaat menerapkan nilai persatuan, kecuali ....  

  a.   Menciptakan kedamaian 

  b.   Tidak terjadi perselisihan 

  c.   Hidup menjadi aman 

  d.   Mengurangi rasa percaya 

  

2.   Masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat 
menerapkan sikap .... 

  a.   peduli 

  b.   toleransi 

  c.   egois 

  d.   menang sendiri 

  

3.   Uni sering memperhatikan keadaan tetangganya. Saat tetangganya butuh bantuan, ia segera 
membantu. Uni menunjukkan sikap ....  

  a.   peduli 

  b.   toleransi 

  c.   sombong 

  d.   menyenangkan 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut! 

Achmad Soebarjo lahir di Karawang, 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Achmad Soebardjo 
menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Achmad Soebardjo merupakan perwakilan dari 
golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan 
Bung Hatta. 

Pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah .... 

  a.   Mengapa Achmad Soebardjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? 

  b.   Bagaimana peran Achmad Soebardjo saat menjadi Menteri Luar Negeri? 

  c.   Di mana Achmad Soebardjo meninggal? 

  d.   Apa peran Achmad Soebardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi 
kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera 
memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa 
kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari 
pemberian bangsa asing. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia 
mengusir penjajah. 

Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa Jepang 

  b.   bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri 

  c.   bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan dari Jepang 

  d.   bangsa Indonesia lahir dari penjajah Jepang 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut! 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Untuk memperoleh kemerdekaan dibutuhkan 
perjuangan dan pengorbanan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, 
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Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka hendak bertemu dengan Marsekal 
Terauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. 

Sesuai paragraf tersebut, mengapa ketiga tokoh pejuang proklamasi kemerdekaan pergi ke Dalat, Vietnam? 

  
a.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. 

  
b.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. 

  
c.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk meminta kemerdekaan kepada Marsekal Terauchi. 

  
d.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. 

  

7.   Manfaat ciri khusus pada makhluk hidup adalah ....  

  a.   membuat makanan 

  b.   mempertahankan hidup 

  c.   menghasilkan keturunan 

  d.   mempercepat pertumbuhan 

  

8.   Tumbuhan yang menggulungkan daunnya pada musim kemarau adalah ....  

  a.   jati 

  b.   jagung 

  c.   cemara 

  d.   putri malu 

9.   Kaktus dapat tumbuh di daerah kering karena ....  

  a.   bunganya sangat kecil 

  b.   mempunyai banyak duri 

  c.   akarnya panjang 

  d.   batangnya berlapis lilin 

  

10.   Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada 
tanggal ....  

  a.   16 Agustus 1945 

  b.   17 Agustus 1945 

  c.   24 Agustus 1945 

  d.   7 September 1945 

  

11.   Barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh ....  

  a.   Yusuf Kunto 

  b.   Soekarni 

  c.   S. Suhud 

  d.   Wikana 

  

12.   Setelah membacakan naskah proklamasi, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta mendapatkan gelar ... 
dari bangsa Indonesia.  

  a.   orator 

  b.   editor 

  c.   narator 

  d.   proklamator 

  

13.   Pola lantai yang memberikan kesan sederhana, tetapi kuat yaitu ....  

  a.   garis lurus 
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  b.   garis lengkung 

  c.   pola lingkaran 

  d.   pola angka delapan 

14.   Gerakan penari membentuk sebuah bulatan saat menari, akan membentuk pola lantai ....  

  a.   vertikal 

  b.   horizontal 

  c.   lingkaran 

  d.   diagonal 

  

15.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai tarian pada gambar di atas adalah ....  

  a.   garis vertikal 

  b.   garis horisontal 

  c.   garis diagonal 

  d.   melingkar 

 
 
Soal Isian  

1.   Saat bekerja sama, kita harus menghargai ... kemampuan.  

2.   Bangsa Indonesia yang bersatu membuat kita merasa ... saat bepergian ke daerah lain.  

3.   Menuliskan kembali informasi penting pada teks dapat dilakukan dengan mengembangkan menjadi 
paragraf. 
Saat mengembangkannya menjadi tulisan, kita gunakan kalimat sendiri dengan memperhatikan 
penggunaan ... dan ....   

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperoleh dari pengorbanan para pejuang. 

Informasi yang didapat dari kalimat tersebut yaitu berupa proses pemerolehan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Kata tanya yang tepat sesuai kalimat tersebut adalah .... 

5.   Batang teratai yang berongga berguna untuk ....   

6.   Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan disebut ....  

7.   Tokoh yang berjasa mengetik naskah proklamasi adalah ....  

8.   Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 pada 
pukul ... WIB.  

9.   Pola lantai yang digunakan pada tari Saman yaitu ....  

10.   Bentuk dasar pola lantai tari yaitu pola lantai ... dan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Persatuan dalam Perbedaan  

SUBTEMA : 1. Rukun dalam Perbedaan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur 
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 
lingkungan 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan 
yang sejahtera 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur 
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 
lingkungan 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan 
yang sejahtera 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan d terdapat pada teks yaitu Achmad 
Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan 
Bung Hatta. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut berisi informasi bahwa bangsa Indonesia merupakan 
bangsa yang mandiri yang dapat memperoleh kemerdekaan dari hasil 
perjuangan bangsa, bukan hasil pemberian bangsa asing. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada paragraf tersebut dijelaskan alasan ketiga tokoh pejuang proklamasi 
pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Jawaban 
bisa kita temukan pada kalimat terakhir paragraf tersebut. 

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tumbuhan jagung menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk 
mengurangi penguapan. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kaktus memiliki akar yang panjang untuk menjangkau air di tanah yang dalam. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai garis lurus memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. 

14.  Jawaban  :  c 

15.  Jawaban  :  d 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  perbedaan 

  
Pembahasan  :  Setiap orang mempunyai kemampuan berbeda-beda karena itu kita harus saling 

menghargai. 

2.  Jawaban  :  aman 

  Pembahasan  :  Jika terjadi konflik, kita pasti merasa tidak aman untuk bepergian ke daerah lain. 

3.  Jawaban  :  ejaan dan kosakata baku 

4.  Jawaban  :  bagaimana 

  
Pembahasan  :  Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu 

peristiwa. 

5.  Jawaban  :  menyimpan oksigen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  adaptasi 

7.  Jawaban  :  Sayuti Melik 

8.  Jawaban  :  10 

9.  Jawaban  :  garis lurus horisontal 

10.  Jawaban  :  lurus, lengkung 

  Pembahasan  :  Pola lantai terdiri dari dua bentuk dasar, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dapat mencegah timbulnya ....  

  a.   persatuan 

  b.   kerukunan 

  c.   perselisihan 

  d.   ketenangan 

  

2.   Perbedaan suku dengan teman dapat disikapi dengan cara berikut, kecuali ....  

  a.   bermain bersama 

  b.   saling menghargai 

  c.   berdiam diri di kamar 

  d.   saling mempelajari budaya 

  

3.   Masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat 
menerapkan sikap .... 

  a.   peduli 

  b.   toleransi 

  c.   egois 

  d.   menang sendiri 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi 
kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera 
memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa 
kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari 
pemberian bangsa asing. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia 
mengusir penjajah. 

Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa Jepang 

  b.   bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri 

  c.   bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan dari Jepang 

  d.   bangsa Indonesia lahir dari penjajah Jepang 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi 
kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera 
memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa 
kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari 
pemberian bangsa asing. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia 
mengusir penjajah. 

Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa Jepang 

  b.   bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri 

  c.   bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan dari Jepang 

  d.   bangsa Indonesia lahir dari penjajah Jepang 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut! 

Achmad Soebarjo lahir di Karawang, 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Achmad Soebardjo 
menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Achmad Soebardjo merupakan perwakilan dari 
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golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan 
Bung Hatta. 

Pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah .... 

  a.   Mengapa Achmad Soebardjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? 

  b.   Bagaimana peran Achmad Soebardjo saat menjadi Menteri Luar Negeri? 

  c.   Di mana Achmad Soebardjo meninggal? 

  d.   Apa peran Achmad Soebardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? 

  

7.   Salah satu ciri khusus tanaman venus adalah ....  

  a.   akar sangat panjang 

  b.   daun menyerupai duri 

  c.   daun berbentuk kantung 

  d.   bentuk daun terbuka seperti buku 

  

8.   Tumbuhan yang mempunyai batang berongga adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

9.   Pada umumnya, tanaman air memiliki daun yang .... 

  a.   tipis 

  b.   tebal 

  c.   kecil 

  d.   beronggga 

  

10.   Naskah proklamasi yang autentik yaitu naskah yang ditandatangani oleh ....  

  a.   Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

  b.   Sayuti Melik dan Drs. Moh. Hatta 

  c.   Ir. Soekarno dan Mr. Ahmad Subardjo 

  d.   Mr. Ahmad Subardjo dan Drs. Moh. Hatta 

  

11.   Untuk mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta golongan pemuda membawa keduanya ke 
Rengasdengklok dengan alasan ....  

  
a.   terpencil dari jalan raya antara Jakarta-Cirebon sehingga dapat mengawasi tentara Jepang yang 

akan datang ke Rengasdengklok 

  
b.   tentara Jepang belum tahu tempat itu sehingga Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tak akan 

ditemukan tentara Jepang 

  
c.   Rengasdengklok tempat khusus yang disiapkan golongan muda untuk menculik Ir. Soekarno dan 

Drs. Moh. Hatta 
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  d.   daerah Rengasdengklok sangat keramat dan sulit dijangkau oleh kendaraan 

12.   Orang yang mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu yaitu ....  

  a.   Sutan Syahrir 

  b.   Ir. Soekarno 

  c.   Drs. Moh. Hatta 

  d.   Ahmad Soebardjo 

  

13.   Yang dimaksud dengan pola lantai horizontal adalah ....  

  a.   lurus ke depan atau belakang 

  b.   lurus ke kanan atau ke kiri 

  c.   membentuk lingkaran 

  d.   menyilang berseberangan 

  

14.   Berikut termasuk tarian yang dibawakan secara berkelompok, kecuali .... 

  a.   tari Saman 

  b.   tari Kecak 

  c.   tari Serimpi  

  d.   tari Topeng 

  

15.   Pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yaitu ....  

  a.   pola tari 

  b.   pola lantai 

  c.   garis tari 

  d.   garis lantai 

 
 
Soal Isian  

1.   Masyarakat bekerja sama membangun gapura. Dengan kerja sama, gapura akan selesai lebih ....  

  

2.   Memperhatikan keadaan di luar diri sendiri merupakan arti .... 

3.   Perhatikan kalimat berikut! 

Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 

Informasi yang diperoleh dari kalimat tersebut adalah tempat pemakaman Fatmawati. Kata tanya yang 
tepat sesuai kalimat tersebut adalah .... 

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperoleh dari pengorbanan para pejuang. 

Informasi yang didapat dari kalimat tersebut yaitu berupa proses pemerolehan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Kata tanya yang tepat sesuai kalimat tersebut adalah .... 

  

5.   Tumbuhan yang memiliki daun berbulu dan berengsel untuk menjebak serangga adalah ....  

  

6.   Tujuan pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau adalah untuk ....  

  

7.   Cara Jepang mengambil hati bangsa Indonesia adalah dengan menjanjikan ....  

  

8.   Wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Indonesia adalah .... 

  

9.   Tari Lego-Lego ditarikan secara ....  
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10.   Garis-garis imajiner di lantai yang dibuat oleh formasi para penari disebut ....  

 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut berisi informasi bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 
mandiri yang dapat memperoleh kemerdekaan dari hasil perjuangan bangsa, bukan 
hasil pemberian bangsa asing. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut berisi informasi bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 
mandiri yang dapat memperoleh kemerdekaan dari hasil perjuangan bangsa, bukan 
hasil pemberian bangsa asing. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan d terdapat pada teks yaitu Achmad 
Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung 
Hatta. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Batang berongga biasanya dimiliki pada tanaman yang hidup di air seperti eceng 
gondok. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tumbuhan berdaun lebar dan tipis yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  a 

13.  Jawaban  :  b 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  tari Topeng merupakan tarian tunggal yang ditarikan oleh seorang penari. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai berupa pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Pola 
lantai berfungsi untuk menentukan posisi penari dalam sebuah ruang gerak. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  cepat 

2.  Jawaban  :  peduli 

3.  Jawaban  :  di mana 

  Pembahasan  :  Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. 

4.  Jawaban  :  bagaimana 

  
Pembahasan  :  Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya 

suatu peristiwa. 

5.  Jawaban  :  venus 

6.  Jawaban  :  mengurangi penguapan 

7.  Jawaban  :  kemerdekaan 

8.  Jawaban  :  R.P. Suroso 

9.  Jawaban  :  berkelompok 
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Pembahasan  :  Tari Lego-lego adalah tarian dari kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 

ditarikan secara berkelompok. 

10.  Jawaban  :  pola lantai 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Uni memiliki teman dari berbagai daerah. Manfaat yang bisa didapat Uni adalah ....  

  a.   dapat berlibur ke berbagai daerah 

  b.   memiliki banyak sumber contekan 

  c.   mengenal adat dan bahasa daerah lain 

  d.   dapat diajak membolos bersama 

  

2.   Persatuan saat bekerja sama dapat dimaknai berikut, kecuali .... 

  a.   Menghargai perbedaan pendapat. 

  b.   Menerima hasil keputusan kelompok. 

  c.   Melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. 

  d.   Menhalalkan segala cara untuk mencapai tujuan 

  

3.   ... kita teguh, bercerai kita runtuh.  

  a.   bersama 

  b.   bersatu 

  c.   berdua 

  d.   berjuang 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Bandung lautan api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada 
23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk mencegah tentara Sekutu dan 
NICA Belanda menjadikan Kota Bandung sebagai markas strategi militer. Dalam waktu tujuh jam, 200 
ribu penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan 
Bandung. 

4.   Jawaban yang tepat dari kata tanya mengapa sesuai teks tersebut adalah ....  

  a.   Bandung lautan api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. 

  b.   Peristiwa Bandung Lautan Api dilakukan oleh 200 ribu penduduk Bandung. 

  c.   Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. 

  
d.   Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah tentara Sekutu dan NICA Belanda 

menjadikan Kota Bandung sebagai markas strategi militer. 

  

5.   Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak sesuai dengan isi teks adalah ....  

  a.   Kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? 

  b.   Siapa yang memimpin peristiwa Bandung Lautan Api? 

  c.   Apa yang melatarbelakangi peristiwa Bandung Lautan Api? 

  d.   Bagaimana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? 

  

6.   Perhatikan teks sejarah berikut!  

Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para 
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pahlawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan 
senjata dan bela diri. Ada pula yang memiliki kemampuan negosiasi atau orasi. Perbedaan keahlian 
tersebut mereka gunakan untuk tujuan menggapai kemerdekaan Indonesia. 

Informasi penting paragraf pada teks sejarah tersebut adalah .… 

 

  a.   perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan 

  b.   tujuan para pahlawan kemerdekaan 

  c.   kemampuan setiap pahlawan kemerdekaan 

  d.   upaya mencapai kemerdekaan Indonesia 

  

7.   Unta memiliki bulu mata yang panjang berguna untuk ....  

  a.   mengurangi penguapan 

  b.   melindungi mata dari pasir 

  c.   melindungi hidung dari pasir 

  d.   melindungi mata dari musuh 

  

8.   Bulu bebek tidak akan basah meskipun berada di air karena ....  

  a.   bulu tipis 

  b.   bulu sangat tebal 

  c.   berlapis air 

  d.   berlapis minyak 

9.   Ciri khusus yang dimiliki hewan sangat berhubungan dengan ....  

  a.   cara bergerak 

  b.   tempat hidupnya 

  c.   cara mencari makan 

  d.   cara perkembangbiakan 

  

10.   Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan contoh perlawanan Indonesia menentang segala bentuk 
penjajahan dalam rangka ....  

  a.   membangun Indonesia merdeka 

  b.   mencapai kemerdekaan Indonesia 

  c.   merebut kemerdekaan republik Indonesia 

  d.   menegakkan dan mempertahankan Indonesia 

  

11.   Untuk mengenang Pertempuran Lima Hari di Semarang, maka di Semarang didirikan ....  

  a.   Pasukan Banteng Raiders 

  b.   Ruman Sakit dr. Karyadi 

  c.   Batalyon IV Diponegoro 

  d.   Monumen Tugu Muda 

  

12.   Setelah Agresi Militer Belanda  I,  ibu kota negara Indonesia dipindah ke ....  

  a.   Bandung 

  b.   Semarang 

  c.   Bukittinggi 

  d.   Yogyakarta 

  

13.   Asal daerah tari Indang yaitu ....  

  a.   Minangkabau, Sumatra Barat 

  b.   Minahasa, Sulawesi Utara 

  c.   Pontianak, Kalimantan Barat 
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  d.   Palu, Sulawesi Tengah 

  

14.   Pola lantai tari ada bermacam-macam. Pola lantai horisontal adalah ....  

  a.   Lurus ke depan atau ke belakang 

  b.   Lurus ke kanan atau ke kiri 

  c.   membentuk lingkaran 

  d.   lurus menyilang 

  

15.   Gerakan tari Indang yaitu ....  

  a.   lemah gemulai 

  b.   lemah lembut 

  c.   cepat dan monoton 

  d.   rancak dan dinamis 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Kerja sama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai ... sebuah kelompok.  

  

2.   Persatuan dan kerja sama dibuthkan baik saat menyusun naskah drama maupun saat ....  

  

3.   Struktur kalimat efektif disusun secara ....  

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Pertanyaan : ... pemuda Indonesia bertempur dengan pasukan Inggris? 

Jawaban : Pemuda Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris di Surabaya. 

Kata tanya yang tepat sesuai informasi pada jawaban tersebut adalah .... 

  

5.   Hewan yang tidurnya bergantung dengan badan terbalik adalah ....  

  

6.   Untuk menangkap mangsanya, cecak memiliki lidah yang ... dan ....  

  

7.   Pertempuran Lima Hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia melawan tentara ....  

  

8.   Negara yang berperan sebagai mediator/penengah dalam Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan 
Belanda adalah ....  

  

9.   Tari Yapong merupakan tarian dari daerah ....  

  

10.   Tari pattudu dan tari Pakarena berasal dari daerah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

 
 

ENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Persatuan dalam Perbedaan  

SUBTEMA : 2. Bekerja Sama Mencapai Tujuan 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur 
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

1 soal 3 s/d 3 

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur 
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

1 soal 4 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat d merupakan jawaban yang tepat untuk kata tanya mengapa. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan b tidak terdapat pada teks. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf pada teks sejarah tersebut membahas perbedaan latar belakang para 
pahlawan kemerdekaan. 

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ciri khusus hewan menyesuaikan tempat hidupnya agar hewan dapat bertahan 
hidup. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  a 

14.  Jawaban  :  b 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gerakan tari Indang rancak dan dinamis seperti tari Saman. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tujuan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  mementaskan drama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  berurutan 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri kalimat efektif yaitu memiliki susunan struktur kalimat yang berurutan. 

4.  Jawaban  :  di mana 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  kelelawar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  panjang dan lengket 

  Pembahasan  :  Lidah panjang dan lengket berguna untuk menangkap serangga dengan cepat. 

7.  Jawaban  :  Jepang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  Inggris 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  DKI Jakarta 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  Sulawesi Selatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 2  

MODEL T2-ST2-B 
 
 

1.   Uni memiliki teman dari berbagai daerah. Manfaat yang bisa didapat Uni adalah ....  

  a.   dapat berlibur ke berbagai daerah 

  b.   memiliki banyak sumber contekan 

  c.   mengenal adat dan bahasa daerah lain 

  d.   dapat diajak membolos bersama 

  

2.   ... kita teguh, bercerai kita runtuh.  

  a.   bersama 

  b.   bersatu 

  c.   berdua 

  d.   berjuang 

  

3.   Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan Indonesia adalah ....  

  a.   memperkaya keragaman budaya Indonesia 

  b.   mempercepat pembangunan di segala bidang 

  c.   memperkuat bangsa untuk menguasai bangsa lain 

  d.   meningkatkan bantuan dana dari negara lain 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. 
Perhatikan teks sejarah berikut! 

Perjanjian Renville 

Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di 
atas kapal perang Amerika Serikat (USS Renville) saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 
Penjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir 
Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. 

Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga 
Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa 
kesepakatan sebagai berikut. 

1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah 
Republik Indonesia. 

2. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. 

3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan 
Jawa Timur. 

4.   Gagasan pokok paragraf pertama teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   hasil kesepakatan perjanjian Renville 

  b.   pembagian wilayah pada perjanjian Renville 

  c.   pelaksanaan perjanjian Renville 

  d.   negara yang tergabung Komisi Tiga Negara 

  

5.   Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? 

  b.   Kapan perjanjian Renville ditandatangani? 

  c.   Apa yang melatarbelakangi perjanjian Renville? 

  d.   Siapa pemimpin delegasi Indonesia pada perjanjian Renville? 
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6.   Perhatikan teks sejarah berikut!  

Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para 
pahlawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata 
dan bela diri. Ada pula yang memiliki kemampuan negosiasi atau orasi. Perbedaan keahlian tersebut 
mereka gunakan untuk tujuan menggapai kemerdekaan Indonesia. 

Informasi penting paragraf pada teks sejarah tersebut adalah .... 

  a.   perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan 

  b.   tujuan para pahlawan kemerdekaan 

  c.   kemampuan setiap pahlawan kemerdekaan 

  d.   upaya mencapai kemerdekaan Indonesia 

  

7.   Ekolokasi adalah kemampuan yang dimiliki kelelawar untuk mengetahui arah terbang dengan 
menggunakan ....  

  a.   mata 

  b.   bunyi 

  c.   hidung 

  d.   cahaya 

  

8.   Unta memiliki bulu mata yang panjang berguna untuk ....  

  a.   mengurangi penguapan 

  b.   melindungi mata dari pasir 

  c.   melindungi hidung dari pasir 

  d.   melindungi mata dari musuh 

  

9.   Perhatikan tabel berikut! 

 
Pasangan yang benar antara hewan dan ciri khususnya adalah .... 

  a.   1 dan 3 

  b.   1 dan 4 

  c.   2 dan 3 

  d.   3 dan 4 

  

10.   Salah satu kota yang menjadi sasaran utama pada Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948 
adalah ....  

  a.   Surabaya 

  b.   Yogyakarta 

  c.   Bukittinggi 

  d.   Bandung 

  

11.   Pemimpin rakyat Surabaya yang berhasil membakar semangat rakyat untuk melawan tentara Sekutu 
adalah ....  

  a.   Bung Tomo 

  b.   Bung Karno 

  c.   Bung Hatta 

  d.   Bung Sjahrir 
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12.   Insiden bendera di puncak Hotel Yamato disebut juga peristiwa Tunjungan karena ....  

  a.   peristiwa itu diprakarsai oleh Tunjungan 

  b.   Hotel Yamato terletak di Jalan Tunjungan 

  c.   Nama Tunjungan lebih dikenal dari pada daerah lain di Surabaya 

  d.   Tunjungan adalah nama sebuah kabupaten tempat peristiwa itu terjadi 

  

13.   Tarian berikut yang berasal dari daerah Jawa Barat adalah ....  

  a.   Tari Gambyong 

  b.   Tari Beskalan 

  c.   Tari Jaipong 

  d.   Tari Tanduk Majeng 

  

14.   Salah satu tujuan pola lantai karya tari adalah ....  

  a.   memperindah karya tari 

  b.   memudahkan penari berinteraksi 

  c.   mengetahui nama-nama penari 

  d.   mengetahui jumlah penari 

  

15.   Gerakan penari membentuk sebuah bulatan, akan membentuk pola lantai ....  

  a.   lingkaran 

  b.   garis vertikal 

  c.   garis horisontal 

  d.   garis diagonal 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Bersatu kita ..., bercerai kita runtuh.  

  

2.   Agar kelompok tetap bersatu, setiap anggota kelompok harus melaksanakan tugas masing-masing 
dengan ....  

  

3.   Struktur kalimat efektif disusun secara ....  

  

4.   Perhatikan kalimat berikut!  

Proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan tiga kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bachtiar 
Lubis, dan Suprapto. 

Kata tanya yang tepat untuk jawaban pertanyaan yang tercetak miring adalah .... 

  

5.   Cumi-cumi melindungi diri dengan cara ....  

  

6.   Bebek dapat berenang dan berjalan di lumpur karena memiliki ....   

  

7.   Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal ... sampai tanggal ....  

  

8.   Ibu kota RI pada saat Agresi Militer Belanda II terletak di ....  

  

9.   Tarian yang dipentaskan secara berkelompok membutuhkan panggung yang ....  

  

10.   Penari tari Pakarena bergerak ke depan dan ke belakang berarti membentuk pola lantai ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tanpa persatuan, pembangunan akan terhambat. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf pertama teks sejarah tersebut memuat informasi tentang pelaksanaan 
perjanjian Renville. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan a sesuai dengan isi paragraf kedua, yaitu terdapat pada 
kalimat terakhir. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf pada teks sejarah tersebut membahas perbedaan latar belakang para 
pahlawan kemerdekaan. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan hewan dalam memperkirakan jarak suatu 
benda dengan mendengarkan pantulan bunyinya. 

8.  Jawaban  :  b 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai tari bertujuan untuk memperindah karya tari yang dipentaskan. 

15.  Jawaban  :  a 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  teguh 

2.  Jawaban  :  bertanggung jawab 

3.  Jawaban  :  berurutan 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri kalimat efektif yaitu memiliki susunan struktur kalimat yang berurutan. 

4.  Jawaban  :  siapa 

  
Pembahasan  :  Kata tanya tercetak miring merupakan nama tokoh. 

Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama tokoh adalah siapa. 

5.  Jawaban  :  menyemburkan tinta 

  
Pembahasan  :  Tinta cumi-cumi berwarna hitam pekat sehingga musuh tidak dapat melihat dan cumi-

cumi dapat melarikan diri. 

6.  Jawaban  :  selaput kaki 

7.  Jawaban  :  20 November sampai 15 Desember 1945. 

8.  Jawaban  :  Yogyakarta 

9.  Jawaban  :  luas 
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Pembahasan  :  Tarian kelompok ditarikan oleh banyak penari, sehingga memerlukan ruang gerak atau 

tempat atau panggung yang luas. 

10.  Jawaban  :  garis lurus vertikal 

 
 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perilaku berikut mencerminkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali ....  

  a.   Mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah. 

  b.   Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 

  c.   Mempelajari budaya dari daerah lain. 

  d.   Mencegah berlangsungnya festival budaya. 

  

2.   Yang dapat menyebabkan kehancuran bangsa Indonesia adalah ....  

  a.   hilangnya rasa saling menghargai 

  b.   hilangnya rasa individualis masyarakat 

  c.   meningkatnya rasa saling percaya 

  d.   meningkatnya jumlah lapangan kerja 

  

3.   Sikap anak yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu ....  

  a.   Uni menghormati siswa yang berbeda agama. 

  b.   Tengil mau menang sendiri saat memakai komputer sekolah. 

  c.   Badung hanya mau berteman dengan siswa kaya. 

  d.   Badung dan Tengil tpeduli dengan siswa lain. 

  

4.   Perhatikan teks sejarah berikut! 

B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Naskah tersebut 
kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. B.M. Diah menyerahkan naskah asli proklamasi 
kepada Presiden Soeharto pada Selasa, 19 Mei 1992. Naskah asli proklamasi kemudian disimpan di 
Arsip Nasional RI, Jakarta. Berkat B.M. Diah, kini bangsa Indonesia dapat melihat naskah asli 
proklamasi. 
Kalimat tanya yang sesuai isi teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana B.M. Diah menemukan naskah asli proklamasi? 

  b.   Berapa lama B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi? 

  c.   Mengapa B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi? 

  
d.   Apa yang melatarbelakangi B.M. Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden 

Soeharto? 

5.   Perhatikan teks sejarah berikut! 

B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Naskah tersebut 
kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. B.M. Diah menyerahkan naskah asli proklamasi 
kepada Presiden Soeharto pada Selasa, 19 Mei 1992. Naskah asli proklamasi kemudian disimpan di 
Arsip Nasional RI, Jakarta. Berkat B.M. Diah, kini bangsa Indonesia dapat melihat naskah asli 
proklamasi. 
Kalimat tanya yang sesuai isi teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana B.M. Diah menemukan naskah asli proklamasi? 

  b.   Berapa lama B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi? 

  c.   Mengapa B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi? 

  
d.   Apa yang melatarbelakangi B.M. Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden 

Soeharto? 
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6.   Hewan yang dimanfaatkan untuk membuat kain wol adalah ....  

  a.   ulat 

  b.   sapi 

  c.   domba 

  d.   kambing 

7.   Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna makanan adalah ....  

  a.   jeruk dan bayam 

  b.   jahe dan lengkuas 

  c.   wortel dan kentang 

  d.   buah naga dan pandan 

  

8.   Hewan yang sering dimanfaatkan petani untuk membajak sawah adalah ....  

  a.   bebek 

  b.   domba 

  c.   kerbau 

  d.   kambing 

  

9.   Untuk mendukung program pinjaman nasional pada masa awal kemerdekaan, maka didirikan  ....  

  a.   De Javache Bank 

  b.   Bank Tabungan Pos 

  c.   BNI 46 

  d.   BRI 

  

10.   ORI ditandatangani oleh A.A. Maramis yang saat itu menjabat sebagai  ....  

  a.   menteri keuangan 

  b.   menteri ekonomi 

  c.   menteri perdagangan 

  d.   menteri kemakmuran 

  

11.   Pada masa tanam paksa, petani diharuskan untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti ....  

  a.   kelapa sawit, kopi, teh 

  b.   teh, kopi, kelapa sawit 

  c.   kopi, tebu, nila 

  d.   teh, tebu, jati 

  

12.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai di samping termasuk pola ....  

  a.   lurus 

  b.   lengkung 

  c.   zig-zag 

  d.   horisontal 

  

13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai silang pada gambar di atas dicapai dengan gerakan ....  
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  a.   lurus 

  b.   lengkung 

  c.   melingkar 

  d.   memutar 

  

14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai tarian pada gambar di atas adalah ....  

  a.   segi empat 

  b.   lingkaran 

  c.   segi tiga 

  d.   lurus 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan berhasil diraih berkat adanya ... dan ... rakyat.  

  

2.   Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan menjamin ... rakyat.  

  

3.   Perhatikan kalimat berikut!  

Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan kebranian, sedangkan warna putih 
mencerminkan kesucian. 

Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah .... 

  

4.   Kata baku biasanya digunakan dalam situasi ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kerajinan pada gambar di atas terbuat dari hewan ....   

  

6.   Rambut domba dapat dimanfaatkan menjadi ....  

  

7.   Badan Perancang Ekonomi bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 
waktu ... sampai ... tahun.  

  

8.   Nama samaran Eduard Douwes Dekker adalah ....  
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9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai tarian pada gambar di atas adalah ....  

  

10.   Cici dan Made berlatih gerakan tari Persembahan Melayu. Tari Persembahan Melayu merupakan 
tarian dari daerah ....  

  

 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Persatuan dalam Perbedaan  

SUBTEMA : 3. Bersatu Kita Teguh  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca 1 soal 4 s/d 4 

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur apa, 
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur apa, 
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal 3 s/d 4 
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 2 soal 9 s/d 10 

 

 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Perilaku tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang akan mengganggu persatuan. 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan b sesuai dengan isi teks yaitu pada kalimat pertama. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan b sesuai dengan isi teks yaitu pada kalimat pertama. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kain wol terbuat dari bulu domba. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Buah naga menghasilkan warna ungu sementara pandan menghasilkan warna hijau. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kerbau dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk membajak sawah. 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai di atas terjadi dengan gerak lengkung, karena itu disebut pola lengkung. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai diagonal atau menyilang merupakan variasi dari pola lantai garis lurus. 
Oleh sebab itu pola di atas dicapai dengan gerakan lurus, 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dua penari di depan dan satu di belakang pada gambar di atas, jika digariskan 
membentuk garis segitiga. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  persatuan, kesatuan 

2.  Jawaban  :  kesejahteraan 

  Pembahasan  :  Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan membuat ekonomi stabil. 

3.  Jawaban  :  kebranian 
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Pembahasan  :  Kata tidak baku : kebranian 

Kata baku : keberanian 

4.  Jawaban  :  resmi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  kerang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  kain wol 

7.  Jawaban  :  2, 3 

8.  Jawaban  :  Multatuli 

9.  Jawaban  :  segilima 

10.  Jawaban  :  Riau 

 
 

 
 
 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban dari ....  

  a.   Tentara Nasional Indonesi 

  b.   Kepolisian Republik Indonesia 

  c.   Presiden dan wakilnya 

  d.   semua warga negara 

  

2.   Persatuan tampak pada sikap-sikap berikut, kecuali ....  

  a.   Melaksanakan tanggung jawab. 

  b.   Menyebar hoax ke masyarakat. 

  c.   Selalu menaati aturan lalu lintas. 

  d.   Menghargai perbedaan agama. 

  

3.   Mendahulukan kepentingan bersana akan ....  

  a.   menimbulkan kerusuhan di masyarakat 

  b.   menimbulkan pertengkaran antarbudaya 

  c.   menciptakan kerukunan dalam perbedaan 

  d.   mengurangi persatuan masyarakat 

  

4.   Perhatikan teks sejarah berikut!  

Di Indonesia terdapat peribahasa "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Peribahasa tersebut 
memiliki arti mendalam bagi bangsa Indonesia. Apabila kita bersatu, kita akan menjadi bangsa yang 
kuat. Namun apabila kita terpecah belah, kita akan hancur. Peribahasa tersebut sesuai dengan 
keperibadian bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. 

Kata tidak baku pada teks sejarah tersebut adalah .... 

  a.   peribahasa 

  b.   keperibadian 

  c.   keberagaman 

  d.   bercerai 

  

5.   Informasi berdasarkan aspek siapa pada teks tersebut adalah ....  
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a.   Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih pertama kali dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden 

Soekarno. 

  
b.   Warna merah dan putih pada bendera bangsa Indonesia saling melengkapi karena merah 

memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih berarti suci dan 
melambangkan jiwa manusia. 

  
c.   Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih terakhir dikibarkan tahun 1968 karena usianya sudah 

tua. Untuk menggantikan bendera pusaka, pemerintah membuat duplikat dengan ukuran 300 × 
200 cm. 

  
d.   Sejak tahun 1946 sampai 1968, Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih hanya dikibarkan saat 

ulang tahun kemerdekaan Indonesia. 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bulu hewan yang dimanfaatkan pada gambar di atas adalah ....  

  a.   domba 

  b.   bebek 

  c.   angsa 

  d.   ayam 

  

7.   Pembuatan ban memanfaatkan ....  

  a.   kayu karet 

  b.   kayu pinus 

  c.   getah pinus 

  d.   getah karet 

  

8.   Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna makanan adalah ....  

  a.   jeruk dan bayam 

  b.   jahe dan lengkuas 

  c.   wortel dan kentang 

  d.   buah naga dan pandan 

  

9.   Jumlah pinjaman yang ditawarkan Bank Tabungan Pos pada Juli 1946 sebesar ... rupiah.  

  a.   satu miliar 

  b.   dua miliar 

  c.   tiga miliar 

  d.   empat miliar 

  

10.   ORI ditandatangani oleh A.A. Maramis yang saat itu menjabat sebagai  ....  

  a.   menteri keuangan 

  b.   menteri ekonomi 

  c.   menteri perdagangan 

  d.   menteri kemakmuran 

  

11.   Pembentukan Badan Perancang Ekonomi merupakan inisiatif dari dr. A.K. Gani yang saat itu 
menjabat sebagai ....  

  a.   menteri keuangan 

  b.   menteri kemakmuran 

  c.   menteri pendidikan 

  d.   menteri ekonomi 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  61

  

12.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai tarian pada gambar di atas adalah ....  

  a.   segi empat 

  b.   lingkaran 

  c.   segi tiga 

  d.   lurus 

  

13.   Tari tunggal dibawakan oleh ....  

  a.   satu penari 

  b.   dua penari 

  c.   tiga penari 

  d.   empat penari 

14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai di samping termasuk pola ....  

  a.   lurus 

  b.   lengkung 

  c.   zig-zag 

  d.   horisontal 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan menjamin ... rakyat.  

  

2.   Persatuan dibutuhkan untuk menjaga ... wilayah Indonesia yang luas.  

  

3.   Kata yang ditulis sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) disebut kata ....  

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Konggres Pemuda I dilaksanakan di Batavia pada tahun 1926. 

Perbaikan dari kata yang dicetak miring adalah .... 

  

5.   Kain katun terbuat dari ....  

  

6.   Tumbuhan dapat membuat daerah di sekitarnya lebih sejuk karena tumbuhan menghasilkan ....  

  

7.   Pendidikan hanya diperbolehkan untuk kaum laki-laki dan kaum bangsawan terjadi ... proklamasi 
kemerdekaan.  

  

8.   Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den 
Bosch pada tahun ....  

  

9.   Tari Randai dari Minangkabau menggunakan pola lantai garis ....  
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10.   Sebelum pentas tari, penari harus ... gerakan tari dari awal sampai akhir.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hoax dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kata tidak baku : keperibadian 
Kata baku : kepribadian 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. 
Pernyataan a merupakan informasi berdasarkan aspek siapa. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kok bulutangkis terbuat dari bulu angsa. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Buah naga menghasilkan warna ungu sementara pandan menghasilkan warna hijau. 

9.  Jawaban  :  a 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dua penari di depan dan satu di belakang pada gambar di atas, jika digariskan 
membentuk garis segitiga. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu penari. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai di atas terjadi dengan gerak lengkung, karena itu disebut pola lengkung. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kesejahteraan 

  Pembahasan  :  Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan membuat ekonomi stabil. 

2.  Jawaban  :  kedaulatan 

3.  Jawaban  :  baku 

4.  Jawaban  :  kongres 

5.  Jawaban  :  serat kapas 

6.  Jawaban  :  oksigen 

7.  Jawaban  :  sebelum 

8.  Jawaban  :  1830 

9.  Jawaban  :  lengkung 

10.  Jawaban  :  hafal 

  
Pembahasan  :  Penari sebaiknya sudah hafal dengan gerakan-gerakan tari dari awal sampai akhir. 

Sehingga tari yang dipentaskan di atas panggung akan terlihat sempurna dan baik.  
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 6 

 
TEMA 3 : TOKOH DAN PENEMUAN 

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

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Manfaat menggunakan barang yang menjadi hak kita dengan tanggung jawab yaitu ....  

  a.   barang akan hilang 

  b.   barang akan kotor 

  c.   barang akan rusak 

  d.   barang akan awet 

  

2.   Apa yang dimaksud dengan hak?  

  a.   sesuatu yang harus kita ikuti 

  b.   sesuatu yang harus kita hindari 

  c.   sesuatu yang harus kita laksanakan 

  d.   sesuatu yang harus kita peroleh atau rasakan 

  

3.   Berikut ini hak warga negara Indonesia, kecuali ....  

  a.   mendapatkan pendidikan 

  b.   menyampaikan pendapat 

  c.   membentuk negara bagian 

  d.   memperoleh kasih sayang 

  

4.   Pernyataan berikut yang merupakan bagian kesimpulan dari teks eksplanasi adalah ....  

  
a.   Karet gelang adalah potongan karet berbentuk gelang yang dibuat untuk mengikat barang. Karet gelang 

terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tebal hingga yang tipis. 
Penemuan sederhana karet gelang memberikan manfaat bagi banyak orang. 

  

b.   Seorang penemu dan usahawan berkebangsaan Inggris bernama Stephen Perry merupakan orang 
pertama yang berhasil memperoleh paten untuk karet gelang. Stephen Perry yang mempunyai perusahaan 
karet vulkanisir memperoleh paten untuk karet gelang pada tanggal 17 Mei 1845. Karet gelang yang 
dipatenkan Perry berbeda dengan karet gelang yang ada sekarang. Karet gelang zaman sekarang sudah 
mengalami vulkanisasi, sehingga karet lebih elastis, tahan lama dan pastinya lebih bermanfaat. 

  
c.   Prinsip pembuatan karet gelang sangat sederhana. Karet berbentuk silinder (tabung) panjang dipotong-

potong menjadi karet gelang sesuai ukuran. Karet gelang bersifat elastis sehingga sangat berguna untuk 
membantu pekerjaan ikat mengikat. 

  
d.   Karet gelang dihasilkan dari getah pohon karet yang disadap. Penemuan sederhana berupa karet gelang 

sangat membantu memudahkan pekerjaan manusia. Sekecil apapun bentuk suatu penemuan apabila 
bermanfaat bagi banyak orang maka akan sangat berharga penemuan tersebut. 

  

5.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang seluruh komponennya sudah terhubung. Rangkaian listrik 
tertutup dapat terjadi jika konduktor sudah terhubung dengan seluruh komponen. Rangkaian listrik tertutup juga 
dapat terjadi jika sakelar dalam keadaan tertutup. Akibatnya, arus listrik dapat mengalir sehingga alat listrik akan 
menyala. 

Gagasan pokok teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   rangkaian listrik yang digunakan di rumah 

  b.   proses kerja rangkaian listrik tertutup 

  c.   manfaat rangkaian listrik tertutup 

  d.   penggunaan rangkaian listrik tertutup 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut! 

Ritsleting adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua sisi kain. Ritsleting digunakan dalam pakaian, 
koper dan berbagai tas, alat-alat olahraga, perlengkapan bertenda, dan benda-benda dari tekstil, kulit, dan lain-
lain. Ritsleting disukai orang karena menolong mempercepat orang mengancingkan atau membuka pakaian, tas, 
sepatu, dibandingkan apabila orang harus menggunakan tali atau kancing. 

Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  
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  a.   kesimpulan 

  b.   interpretasi 

  c.   deret penjelas 

  d.   pernyataan umum 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu B mati, maka ....  

  a.   lampu A dan C mati 

  b.   lampu A dan C hidup 

  c.   lampu A hidup dan lampu C mati 

  d.   lampu A mati dan lampu C hidup 

  

8.   Rangkaian berikut yang dapat menghasilkan energi listrik adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

9.   Sikap yang baik ketika menggunakan peralatan listrik, kecuali ....  

  a.   memastikan baterai tidak bocor 

  b.   menggunakan peralatan listrik secara hati-hati 

  c.   menggunakan alat dan bahan dengan semestinya 

  d.   membasahi tangan ketika memegang peralatan listrik 

  

10.   Seorang ilmuwan penemu kompor listrik adalah ....  

  a.   Charles Goodyear 

  b.   Charles Babbage 

  c.   Guglielmo Marconi 

  d.   Lloyd Groff Copeman 

  

11.   Peralatan rumah tangga berikut yang tidak menggunakan listrik adalah ....  

  a.   lampu 

  b.   lemari 

  c.   televisi 
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  d.   kipas angin 

12.   Inovasi peralatan rumah tangga dengan sumber energi listrik membuat kehidupan masyarakat 
menjadi ....  

  a.   kacau 

  b.   rusak 

  c.   mudah 

  d.   anarkis 

  

13.   Lagu yang dinyanyikan bisa cepat bisa juga lambat sesuai ....  

  a.   nada 

  b.   birama 

  c.   tempo 

  d.   judul 

  

14.   Berikut ini nada-nada yang berjarak dua nada adalah ....  

  a.   do re mi fa 

  b.   do mi fa la 

  c.   fa sol si do 

  d.   mi fa sol si 

  

15.   Lagu Mariam Tomong memiliki tangga nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   pelog 

  d.   slendro 

 
Soal Isian  

1.   Memanfaatkan listrik merupakan ... warga negara.  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Siswi tersebut seharusnya memperoleh hak yang berupa rasa .... 

3.   Topik permasalahan pada teks eksplanasi bisa kita temukan pada kalimat ....  

4.   Sesuai struktur teks eksplanasi, simpulan biasanya dituliskan pada bagian ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada rangkaian listrik di atas, lampu yang nyalanya paling redup adalah lampu ....  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Fungsi benda yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

7.   Sebelum ditemukannya bola lampu, kegiatan distribusi hanya bisa dilakukan pada ... hari.  

8.   Sebelum adanya setrika listrik, dahulu orang menggunakan setrika ....  

9.   Nada-nada yang tersusun dalam tangga nada memiliki ... nada tertentu.  

10.   Bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi rendah bunyi disebut ....  
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KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 1  

MODEL T3-ST1-A 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tokoh dan Penemuan  

SUBTEMA : 1. Penemu yang Mengubah Dunia  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian 
listrik sederhana 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa 
Indonesia 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami interval nada 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian 
listrik sederhana 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa 
Indonesia 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami interval nada 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pernyataan pada pilihan d merupakan bagian kesimpulan karena berisi pendapat 
mengenai fenomena yang dijelaskan pada teks. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi tersebut membahas proses kerja rangkaian listrik tertutup. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut termasuk pernyataan umum karena berisi informasi singkat tentang 
hal yang akan dibahas pada teks eksplanasi. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Rangkaian pada gambar adalah rangkaian seri sehingga jika salah satu lampu mati, 
maka lampu lainnya ikut mati. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Seluruh komponen listrik pada gambar C terhubung dengan kutub positif maupun 
kutub negatif baterai sehingga akan menghasilkan energi listrik. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tangan basah saat memegang peralatan listrik dapat membuat kita tersetrum. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  c 

14.  Jawaban  :  b 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu Mariam Tomong dinyanyikan dengan nada dsar C = do, sehingga memiliki 
tangga nada mayor. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  hak 

2.  Jawaban  :  aman 

  Pembahasan  :  Siswi tersebut seharusnya aman dari olok-olok maupun ejekan siswa lainnya. 

3.  Jawaban  :  utama 

4.  Jawaban  :  penutup 

5.  Jawaban  :  D 

  
Pembahasan  :  Lampu D nyalanya paling redup karena letak lampu D paling jauh dari sumber energi 

listrik. 

6.  Jawaban  :  memutus/menghubungkan arus listrik 

  
Pembahasan  :  Bagian yang ditunjuk adalah sakelar yang berfungsi untuk memutus atau 

menghubungkan arus listrik. 

7.  Jawaban  :  siang 

8.  Jawaban  :  arang 

9.  Jawaban  :  jarak 

  
Pembahasan  :  Nada-nada yang tersusun dalam tangga nada memiliki jarak tertentu, yang disebut 

interval nada. 
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10.  Jawaban  :  nada 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 1  

MODEL T3-ST1-B 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Ayah memberi Uni dan adiknya lampu belajar yang bagus. Tanggung jawab Uni yaitu ....  

  a.   menggunakan terus-menerus 

  b.   mematikan lampu saat tidak digunakan 

  c.   menyimpannya agar tidak rusak 

  d.   menggunakan lampu belajar adik 

  

2.   Berikut ini faktor yang memengaruhi pemerolehan hak anak di rumah, kecuali ....  

  a.   Keadaan ekonomi keluarga. 

  b.   Kesadaran orang tua. 

  c.   Aktivitas orang tua. 

  d.   Aturan di sekolah. 

  

3.   Ibu selalu menyediakan Uni makan pagi. Ayah sering menemani Uni belajar. Uni telah mendapatkan 
haknya yaitu ....  

  a.   mendapat pendidikan 

  b.   disayangi orang tua 

  c.   mendapat rasa aman 

  d.   menyampaikan pendapat 

  

4.   Pernyataan berikut yang merupakan bagian kesimpulan dari teks eksplanasi adalah ....  

  
a.   Karet gelang adalah potongan karet berbentuk gelang yang dibuat untuk mengikat barang. Karet 

gelang terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tebal 
hingga yang tipis. Penemuan sederhana karet gelang memberikan manfaat bagi banyak orang. 

  

b.   Seorang penemu dan usahawan berkebangsaan Inggris bernama Stephen Perry merupakan 
orang pertama yang berhasil memperoleh paten untuk karet gelang. Stephen Perry yang 
mempunyai perusahaan karet vulkanisir memperoleh paten untuk karet gelang pada tanggal 17 
Mei 1845. Karet gelang yang dipatenkan Perry berbeda dengan karet gelang yang ada sekarang. 
Karet gelang zaman sekarang sudah mengalami vulkanisasi, sehingga karet lebih elastis, tahan 
lama dan pastinya lebih bermanfaat. 

  
c.   Prinsip pembuatan karet gelang sangat sederhana. Karet berbentuk silinder (tabung) panjang 

dipotong-potong menjadi karet gelang sesuai ukuran. Karet gelang bersifat elastis sehingga 
sangat berguna untuk membantu pekerjaan ikat mengikat. 

  

d.   Karet gelang dihasilkan dari getah pohon karet yang disadap. Penemuan sederhana berupa karet 
gelang sangat membantu memudahkan pekerjaan manusia. Sekecil apapun bentuk suatu 
penemuan apabila bermanfaat bagi banyak orang maka akan sangat berharga penemuan 
tersebut. 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut! 

Ritsleting adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua sisi kain. Ritsleting digunakan dalam 
pakaian, koper dan berbagai tas, alat-alat olahraga, perlengkapan bertenda, dan benda-benda dari 
tekstil, kulit, dan lain-lain. Ritsleting disukai orang karena menolong mempercepat orang 
mengancingkan atau membuka pakaian, tas, sepatu, dibandingkan apabila orang harus menggunakan 
tali atau kancing. 
Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  

  a.   kesimpulan 

  b.   interpretasi 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  71

  c.   deret penjelas 

  d.   pernyataan umum 

6.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang seluruh komponennya sudah terhubung. 
Rangkaian listrik tertutup dapat terjadi jika konduktor sudah terhubung dengan seluruh komponen. 
Rangkaian listrik tertutup juga dapat terjadi jika sakelar dalam keadaan tertutup. Akibatnya, arus listrik 
dapat mengalir sehingga alat listrik akan menyala. 

Gagasan pokok teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   rangkaian listrik yang digunakan di rumah 

  b.   proses kerja rangkaian listrik tertutup 

  c.   manfaat rangkaian listrik tertutup 

  d.   penggunaan rangkaian listrik tertutup 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Komponen yang berfungsi sebagai sumber energi listrik ditunjukkan oleh nomor ....   

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu B mati, maka ....  

  a.   lampu A dan C mati 

  b.   lampu A dan C hidup 

  c.   lampu A hidup dan lampu C mati 

  d.   lampu A mati dan lampu C hidup 

  

9.   Sikap yang baik ketika menggunakan peralatan listrik, kecuali ....  

  a.   memastikan baterai tidak bocor 

  b.   menggunakan peralatan listrik secara hati-hati 

  c.   menggunakan alat dan bahan dengan semestinya 

  d.   membasahi tangan ketika memegang peralatan listrik 

  

10.   Manfaat penemuan listrik dalam bidang pendidikan adalah untuk ....  

  a.   komunikasi 

  b.   menghitung 

  c.   pementasan 

  d.   penerangan 

  

11.   Penemuan listrik membuat kehidupan masyarakat menjadi ....  

  a.   sulit 

  b.   kacau 
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  c.   mudah 

  d.   anarkis 

  

12.   Ilmuwan yang mendapatkan julukan Bapak Listrik adalah ....  

  a.   Isac Newton 

  b.   Michael Faraday 

  c.   Charles Babbage 

  d.   Alexander Graham Bell 

  

13.   Berikut ini nada-nada yang berjarak dua nada adalah ....  

  a.   do re mi fa 

  b.   do mi fa la 

  c.   fa sol si do 

  d.   mi fa sol si 

  

14.   Lagu yang dinyanyikan bisa cepat bisa juga lambat sesuai ....  

  a.   nada 

  b.   birama 

  c.   tempo 

  d.   judul 

  

15.   Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah ....   

  a.   piano 

  b.   seruling 

  c.   gitar 

  d.   rebana 

 
 
Soal Isian  

1.   Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, 
sepeda, dan lain-lain. Kita harus ... ketika menggunakan barang-barang tersebut.  

2.   Warga yang memperoleh listik wajib memanfaatkan listrik dengan ....  

3.   Fenomena yang ditulis pada teks eksplanasi ditulis sesuai dengan ....  

4.   Urutan informasi pada diagram alir disesuaikan dengan urutan ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Fungsi benda yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

6.   Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian ....  

7.   Sebelum ditemukannya listrik, masyarakat hanya bisa bekerja pada ... hari.  

8.   Dengan ditemukannya bola lampu, kegiatan distribusi menjadi lebih ....  

9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Nada-nada di atas memiliki interval nada ....  

10.   Tangga nada yang memiliki interval 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½ yaitu ....  

. 
 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  73

 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu tanggung jawab jika memiliki lampu belajar adalah menggunakannya dengan bijak. 
Lampu belajar dimatikan saat tidak digunakan agar awet. 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pernyataan pada pilihan d merupakan bagian kesimpulan karena berisi pendapat mengenai 
fenomena yang dijelaskan pada teks. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut termasuk pernyataan umum karena berisi informasi singkat tentang hal yang 
akan dibahas pada teks eksplanasi. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi tersebut membahas proses kerja rangkaian listrik tertutup. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar nomor 1 adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Rangkaian pada gambar adalah rangkaian seri sehingga jika salah satu lampu mati, maka lampu 
lainnya ikut mati. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tangan basah saat memegang peralatan listrik dapat membuat kita tersetrum. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  b 

14.  Jawaban  :  c 

15.  Jawaban  :  c 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bertanggung jawab 

  
Pembahasan  :  Ketika kita bertanggung jawab dalam menggunakan barang yang kita miliki, maka barang-barang 

tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. 

2.  Jawaban  :  bijak 

  Pembahasan  :  Warga yang telah memperoleh listrik wajib menghemat dan menggunakan listrik seperlunya. 

3.  Jawaban  :  fakta 

4.  Jawaban  :  paragraf 

5.  Jawaban  :  memutus/menghubungkan arus listrik 

  
Pembahasan  :  Bagian yang ditunjuk adalah sakelar yang berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus 

listrik. 

6.  Jawaban  :  tertutup 

  
Pembahasan  :  Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik dimana arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian 

karena seluruh komponen listrik terhubung. 

7.  Jawaban  :  siang 

8.  Jawaban  :  cepat 

  
Pembahasan  :  Setelah ditemukannya bola lampu, kegiatan distribusi dapat dilakukan sepanjang hari sehingga 

akan lebih cepat sampai kepada konsumen. 

9.  Jawaban  :  2 
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Pembahasan  :  Sesuai urutan pada tangga nada mayor dengan interval 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½, maka nada-nada di 

atas berjarak 2. 

10.  Jawaban  :  tangga nada mayor 

  Pembahasan  :  tangga nada mayor memiliki interval atau jarak antar nada 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½. 

 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kewajiban di masyarakat yaitu ....  

  a.   Menjaga fasilitas umum 

  b.   Menghormati orang tua 

  c.   Menaati aturan di sekolah 

  d.   Merapikan tempat tidur 

  

2.   Penemuan jam dapat membantu pelajar melaksanakan kewajibannya, yaitu ....  

  a.   menunda pekerjaan 

  b.   tiba di sekolah tepat waktu 

  c.   menonton acara televisi 

  d.   merubah janji dengan teman 

  

3.   Cici merapikan tempat tidurnya. Cici melaksanakan ....  

  a.   hak di rumah 

  b.   hak di sekolah 

  c.   kewajiban di rumah 

  d.   kewajiban di sekolah 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk 
mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk menghindarkan pengguna jalan 
dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh Garrett Augustus Morgan. Penemuan tersebut 
didasari sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. 

4.   Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  

  a.   pernyataan umum 

  b.   penjelas 

  c.   penutup 

  d.   interpretasi 

  

5.   Topik permasalahan paragraf tersebut adalah ....  

  a.   manfaat lampu lalu lintas 

  b.   penemuan lampu lalu lintas 

  c.   prinsip kerja lampu lalu lintas 

  d.   besarnya angka kecelakaan tanpa lampu lalu lintas 

  

6.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Garrett Augustus Morgan memiliki kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk 
menciptakan sistem lampu lalu lintas. Prinsip kerja lampu lalu lintas yaitu adanya tiga buah lampu yang 
saling terhubung secara paralel. Setiap lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung dengan 
sumber energi. Jika ada salah satu komponen yang rusak, komponen lain masih tetap berfungsi tanpa 
gangguan. 
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Topik permasalahan pada paragraf teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   prinsip kerja lampu lalu lintas 

  b.   komponen lampu lalu lintas 

  c.   fungsi komponen lampu lalu lintas 

  d.   pentingnya memperhatikan keselamatan orang lain 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu 3 mati, lampu yang ikut mati adalah ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   1 dan 2 

  d.   tidak ada 

  

8.   Rangkaian listrik yang disusun secara paralel adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Rangkaian listrik yang paling terang nyala lampunya adalah ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 
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10.   Istilah yang tepat untuk menyebut surat elektronik adalah ....  

  a.   e-commerce 

  b.   e-learning 

  c.   e-letter 

  d.   e-mail 

11.   Berikut ini kehidupan masyarakat sebelum ditemukannya televisi adalah ....  

  a.   masih tradisional 

  b.   gaya hidup modern 

  c.   mengetahui informasi lebih cepat 

  d.   meluangkan waktu untuk melihat acara televisi 

  

12.   Penemu yang mendapatkan julukan Bapak Komputer adalah ....  

  a.   John Logie Baird 

  b.   Gugliel Marconi 

  c.   Michael Faraday 

  d.   Charles Babbage 

  

13.   Dibawah ini merupakan lagu yang berasal dari provinsi Jawa, kecuali .... 

  a.   Gundul Pacul 

  b.   Anak Kambing Saya 

  c.   Bubuy Bulan 

  d.   Manuk Dadali 

  

14.   Cici memainkan solmisasi menggunakan pianika. JIka Cici memencet tuts do lalu memencet tuts mi, 
maka interval nadanya adalah ....  

  a.   ½ 

  b.   1 

  c.   1 ½ 

  d.   2 

  

15.    Pengucapan kata demi kata yang jelas dalam bernyanyi disebut dengan istilah .... 

  a.   Intonasi 

  b.   apresiasi 

  c.   artikulasi 

  d.   interpretasi 

 
Soal Isian  

1.   Jam membantu siswa melaksanakan kewajiban untuk ... tiba di sekolah.  

2.   Memanfaatkan penemuan dengan bijak merupakan suatu ....  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sejak ditemukan pada tahun 1929, radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Radio 
merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan 
informasi atau berita. Radio juga dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. 

Jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian .... 

4.   Perhatikan paragraf tersebut!  

Jika kita mencermati proses terjadinya tsunami, kita akan paham bahwa tidak ada campur tangan 
manusia di dalamnya. Dengan demikian, manusia tidak memiliki kendali untuk mencegah peristiwa 
tersebut. Namun, dengan persiapan dan kewaspadaan yang maksimal, manusia bisa meminimalisasi 
dempak buruk bencana tsunami. 

Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian .... 
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5.   Arus listrik tidak dapat mengalir pada rangkaian ....   

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas adalah gambar rangkaian listrik lampu lalu lintas sederhana. Urutan warna lampu dari 
atas berturut-turut adalah merah, kuning, dan hijau. Untuk menghidupkan lampu warna hijau, maka 
sakelar yang harus dihidupkan adalah .... 

  

7.   Bahan makanan akan lebih awet jika disimpan dalam ....  

  

8.   Tayangan sinetron lebih cocok untuk orang ....  

  

9.   Kita bisa menyanyikan lagu dengan posisi badan berdiri maupun ....  

  

10.   Pengucapan saat bernyanyi disebut juga dengan istilah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tokoh dan Penemuan  

SUBTEMA : 2. Penemu dan Manfaatnya  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga 
negara dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam 
rangkaian listrik sederhana 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi 
bangsa Indonesia 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami interval nada 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga 
negara dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam 
rangkaian listrik sederhana 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi 
bangsa Indonesia 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami interval nada 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 2  

MODEL T3-ST2-A 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut merupakan bagian pernyataan umum/pembuka karena berisi informasi tentang 
hal yang akan dibicarakan pada teks. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas penemuan lampu lalu lintas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas prinsip kerja lampu lalu lintas. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala karena 
arus yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rangkaian lampu pada gambar b dipasang secara bercabang sehingga merupakan rangkaian 
paralel. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian nomor 3, baterai dan lampu dipasang seri sehingga menghasilkan nyala lampu 
paling terang. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Istilah asing untuk surat elektronik adalah electronic mail atau sering disingkat dengan e-mail. 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anak Kambing Saya merupakan sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Interval nada do ke mi adalah 2. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Artikulasi adalah pengucapan lafal kata secara jelas saat bernyanyi 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tepat waktu 

2.  Jawaban  :  kewajiban 

3.  Jawaban  :  pembuka/pernyataan umum 

  
Pembahasan  :  Paragraf tersebut merupakan bagian pembuka/pernyataan umum karena berisi informasi singkat 

tentang hal yang akan dibicarakan. 

4.  Jawaban  :  penutup 

  
Pembahasan  :  Paragraf tersebut berisi simpulan dari teks berupa pendapat penulis mengenai fenomena yang 

dijelaskan dalam teks. 

5.  Jawaban  :  terbuka 

  
Pembahasan  :  Rangkaian terbuka adalah rangkaian dimana komponen listriknya belum terhubung sehingga 

arus belum mengalir pada rangkaian tersebut. 

6.  Jawaban  :  S3 

  Pembahasan  :  Sakelar S3 terhubung dengan lampu warna hijau. 

7.  Jawaban  :  kulkas 

  
Pembahasan  :  Kulkas adalah peralatan rumah tangga yang berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan dan 

membekukan cairan. 

8.  Jawaban  :  dewasa 

9.  Jawaban  :  duduk 
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10.  Jawaban  :  artikulasi 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Mendapat waktu untuk beristirahat dan bermain adalah ... siswa.  

  a.   hak 

  b.   aturan 

  c.   kewajiban 

  d.   tanggung jawab 

  

2.   Kewajiban di masyarakat yaitu ....  

  a.   Menjaga fasilitas umum 

  b.   Menghormati orang tua 

  c.   Menaati aturan di sekolah 

  d.   Merapikan tempat tidur 

  

3.   Penemuan jam dapat membantu pelajar melaksanakan kewajibannya, yaitu ....  

  a.   menunda pekerjaan 

  b.   tiba di sekolah tepat waktu 

  c.   menonton acara televisi 

  d.   merubah janji dengan teman 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas 
berfungsi untuk mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk 
menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh 
Garrett Augustus Morgan. Penemuan tersebut didasari sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan 
kereta kuda. 

4.   Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  

  a.   pernyataan umum 

  b.   penjelas 

  c.   penutup 

  d.   interpretasi 

  

5.   Topik permasalahan paragraf tersebut adalah ....  

  a.   manfaat lampu lalu lintas 

  b.   penemuan lampu lalu lintas 

  c.   prinsip kerja lampu lalu lintas 

  d.   besarnya angka kecelakaan tanpa lampu lalu lintas 

  

6.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Televisi merupakan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media audiovisual. Penemuan 
televisi termasuk penemuan besar yang mengubah dunia. Dengan adanya televisi, masyarakat dapat 
melihat dan mendengar berita dari seluruh dunia. Namun, kita harus bersikap bijak saat menonton 
tayangan di televisi. Kita sebaiknya menonton tayangan yang sesuai usia kita. 

Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian .... 

  a.   pernyataan umum 

  b.   pembuka 
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  c.   penjelasan 

  d.   penutup 

7.   Eko membuat rangkaian listrik sederhana yang tersusun dari kabel, dua buah baterai, dan dua buah 
lampu. Ketika lampu A dilepas, lampu B tetap menyala. Berdasarkan peristiwa tersebut, Eko 
membuat rangkaian listrik ....  

  a.   seri 

  b.   paralel 

  c.   campuran 

  d.   ganda 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu 3 mati, lampu yang ikut mati adalah ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   1 dan 2 

  d.   tidak ada 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu B mati, maka ....  

  a.   lampu A dan C mati 

  b.   lampu A dan C hidup 

  c.   lampu A mati dan lampu C hidup 

  d.   lampu A hidup dan lampu C mati 

  

10.   Untuk mencegah dampak buruk televisi bagi anak-anak, maka sebaiknya orang tua harus ....  

  a.   menjual televisi yang dipunyai 

  b.   melarang anak menonton televisi 

  c.   memberikan kebebasan kepada anak 

  d.   mengawasi tontonan yang dilihat anak 

  

11.   Penemu yang mendapatkan julukan Bapak Komputer adalah ....  

  a.   John Logie Baird 

  b.   Gugliel Marconi 

  c.   Michael Faraday 

  d.   Charles Babbage 
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12.   Penemuan telepon adalah penemuan yang bermanfaaat dalam menyampaikan informasi agar lebih 
cepat dan mudah. Namun, akan menjadi hal yang tidak bermanfaat jika digunakan untuk ....  

  a.   mencari kabar saudara yang jauh 

  b.   menipu orang lain yang belum dikenal 

  c.   berbincang dengan kawan di perantauan 

  d.   menyampaikan pesan peringatan bahaya 

  

13.    Pengucapan kata demi kata yang jelas dalam bernyanyi disebut dengan istilah .... 

  a.   Intonasi 

  b.   apresiasi 

  c.   artikulasi 

  d.   interpretasi 

  

14.   Dibawah ini merupakan lagu yang berasal dari provinsi Jawa, kecuali .... 

  a.   Gundul Pacul 

  b.   Anak Kambing Saya 

  c.   Bubuy Bulan 

  d.   Manuk Dadali 

  

15.   Berikut ini harus diperhatikan saat persiapan bernyanyi di depan penonton, kecuali ....  

  a.   sikap badan 

  b.   ekspresi wajah 

  c.   pernafasan 

  d.   jumlah penonton 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Jam membantu siswa melaksanakan kewajiban untuk ... tiba di sekolah.  

  

2.   Kewajiban utama para pelajar adalah ....  

  

3.   Informasi penting teks eksplanasi dapat diambil dari kalimat utama pada setiap ....  

  

4.   Selain menggunakan kalimat efektif, informasi dari teks eksplanasi dituliskan menggunakan kata ....  

  

5.   Lampu pada rangkaian dapat menyala jika terhubung dengan ....  

  

6.   Pada rangkaian listrik, yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif adalah ....  

  

7.   Agar pakaian tidak kusut sebaiknya kita ....  

  

8.   Tayangan film kartun lebih cocok untuk  ....  

  

9.   Jarak nada antara fa ke sol adalah ....  

  

10.   Lagu bertempo cepat harus kita nyanyikan dengan ...  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut merupakan bagian pernyataan umum/pembuka karena berisi 
informasi tentang hal yang akan dibicarakan pada teks. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas penemuan lampu lalu lintas. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut merupakan bagian penutup teks eksplanasi karena berisi simpulan 
atau pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan pada teks. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap 
menyala karena arus yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap 
menyala karena arus yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lampu pada gambar disusun secara paralel sehingga jika salah satu lampu mati, 
lampu yang lain tetap hidup. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Artikulasi adalah pengucapan lafal kata secara jelas saat bernyanyi 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anak Kambing Saya merupakan sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jumlah penonton tidak perlu kita perhatikan ketika mempersiapkan pertunjukan 
menyanyi di depan penonton. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tepat waktu 

2.  Jawaban  :  belajar 

3.  Jawaban  :  paragraf 

  Pembahasan  :  Kalimat utama terletak pada setiap paragraf. 

4.  Jawaban  :  baku 

5.  Jawaban  :  sumber listrik 

  
Pembahasan  :  Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian yang telah terhubung sumber listrik 

sehingga lampu dapat menyala. 

6.  Jawaban  :  arus listrik 

7.  Jawaban  :  setrika 

8.  Jawaban  :  anak-anak 

9.  Jawaban  :  1 

  Pembahasan  :  Dalam solmisasi, jarak nada fa ke sol adalah 1.  
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10.  Jawaban  :  cepat 

  Pembahasan  :  Lagu harus dinyanyikan sesuai temponya agar terdengar indah dan merdu. 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Hak yang hilang berdasarkan gambar tersebut adalah .... 

  a.   beristirahat dengan nyaman 

  b.   belajar dengan tenang 

  c.   mendengarkan radio 

  d.   menonton televisi 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Saat melihat rambu tersebut, pengendara sepeda motor wajib .... 

  a.   menambah kecepatan kendaraan 

  b.   berhenti dan turun dari kendaraan 

  c.   berbelok ke arah orang dalam gambar 

  d.   memelankan kecepatan kendaraan 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Saat melihat rambu berikut, kita wajib ....  

  a.   jalan terus 

  b.   balik arah 

  c.   berhenti 

  d.   belok kiri 

  

4.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Penemuan Morgan membawa manfaat yang besar. Hingga saat ini, lampu lalu lintas bermanfaat untuk 
mengatur kendaraan di jalan raya. Lampu lalu lintas juga menyelamatkan pengguna jalan dari 
kecelakaan. Tanpa lampu lalu lintas, arus kendaraan di jalan raya akan rame dan tidak teratur. 

Kata tidak baku pada teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   kendaraan 
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  b.   kecelakaan 

  c.   rame 

  d.   teratur 

5.   Berikut ini yang merupakan persamaan rangkaian seri dan paralel adalah ....  

  a.   nyala lampu sama-sama terang 

  b.   kabel yang dibutuhkan sama banyak 

  c.   arus listrik mengalir dalam rangkaian 

  d.   jika satu lampu padam, lampu yang lain ikut padam 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu A dilepas, maka ....  

  a.   lampu B menyala 

  b.   lampu C menyala 

  c.   lampu B dan C menyala 

  d.   lampu B dan C tidak menyala 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Lampu yang nyalanya paling terang adalah .... 

  a.   A 

  b.   B 

  c.   C 

  d.   D 

  

8.   Berikut ini adalah contoh alat transportasi tradisional, kecuali ....  

  a.   pesawat terbang 

  b.   pedati 

  c.   becak 

  d.   rakit 

  

9.   Ciri alat transportasi modern adalah ....  

  a.   mempunyai bentuk yang lebar 

  b.   memiliki jumlah roda yang banyak 

  c.   tidak membutuhkan tenaga manusia 

  d.   memiliki mesin untuk menggerakkan 

  

10.   Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen disebut kegiatan ....  

  a.   konsumsi 

  b.   distribusi 
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  c.   produksi 

  d.   ekonomi 

  

11.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Alat musik ritmis pada gambar di atas disebut ....  

  a.   kecrek 

  b.   rebana 

  c.   gendang 

  d.   tifa 

  

12.   pada tangga nada mayor, jarak antara nada re - mi yaitu ....  

  a.   1 

  b.   1 ½ 

  c.   2 

  d.   3 

  

13.   Posisi badan saat meniup rekorder sebaiknya ....  

  a.   tegak 

  b.   tengkurang 

  c.   tidur telentang 

  d.   menekuk 90 derajat 

 
 
Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar rambu berikut! 

 
Kendaraan yang dilarang lewat adalah .... 

  

2.   Uni akan membonceng ayah untuk pergi ke sekolah. Uni wajib memakai ... saat membonceng.  

3.   Teks eksplanasi ilmiah menjelaskan fakta tentang terjadinya ....  

4.   Bentuk baku dari kata tehnologi adalah ....  

  

5.   Rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel disebut rangkaian ....  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu L3 padam, maka lampu yang ikut padam adalah ....  

7.   Pada masa lalu alat transportasi laut masih memanfaatkan tenaga ....  

8.   Produksi adalah kegiatan ... barang atau jasa.  

9.   Mariam Tomong merupakan lagu yang berasal dari ....  
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10.   Rekorder memiliki ... lubang.  

 
 

 
KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-A 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tokoh dan Penemuan 

SUBTEMA : 3. Ayo Menjadi Penemu  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian 
listrik sederhana 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa 
Indonesia 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami interval nada 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian 
listrik sederhana 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa 
Indonesia 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami interval nada 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anak laki-laki yang sedang belajar tampak terganggu oleh suara radio. Jadi, hak yang 
hilang adalah belajar dengan tenang. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pengendara motor wajib memelankan kecepatan kendaraan untuk melihat situasi 
jalan, apakah ada penyeberang jalan atau tidak. 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata tidak baku : rame 
Kata baku : ramai 

5.  Jawaban  :  c 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika lampu A dilepas, arus listrik tidak mengalir pada lampu B sehingga lampu B 
padam. Sementara, arus listrik dari baterai tetap mengalir pada lampu C sehingga 
lampu C tetap menyala. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lampu A nyalanya paling terang karena letak lampu A paling dekat dengan sumber 
energi listrik. 

8.  Jawaban  :  a 

9.  Jawaban  :  d 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Alat musik di atas disebut kecrek. Cara memainkannya dimainkan dengan dipukulkan 
pada tangan kiri sehingga menghasilkan buny 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  pada tangga nada mayor (1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½), nada re - mi memiliki jarak nada 1. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Posisi yang baik supaya pernafasan teratur adalah posisi tegap. Tengkurap, tidur 
telentang, dan menekukkan badan 90 derajat membuat suara yang dihasilkan tidak 
maksimal. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  motor, sepeda motor 

2.  Jawaban  :  helm 

3.  Jawaban  :  fenomena alam 

4.  Jawaban  :  teknologi 

5.  Jawaban  :  campuran 

6.  Jawaban  :  L4 

  
Pembahasan  :  Jika L3 padam, L4 ikut padam karena arus listrik terputus dan tidak mengalir melewati 

L4. 

7.  Jawaban  :  angin 

  
Pembahasan  :  Pada masa lalu alat transportasi laut belum menggunakan mesin sehingga masih 

memanfaatkan tenaga angin. 

8.  Jawaban  :  menghasilkan 
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9.  Jawaban  :  Tapanuli, Sumatera Utara 

10.  Jawaban  :  delapan 

  Pembahasan  :  Rekorder memiliki delapan lubang sebagai nada do re mi fa sol la si do. 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-B 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Hak yang hilang berdasarkan gambar tersebut adalah .... 

  a.   beristirahat dengan nyaman 

  b.   belajar dengan tenang 

  c.   mendengarkan radio 

  d.   menonton televisi 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berkendara wajib menaati aturan. Berikut ini pelanggaran yang tampak dari gambar tersebut, 
kecuali .... 

  a.   Tidak memakai helm saat berkendara. 

  b.   Belum memiliki SIM karena masih SD. 

  c.   Sepeda motor digunakan tiga orang. 

  d.   Berkonsentrasi saat mengendari kendaraan. 

  

3.   Pengendara kendaraan bermotor wajib berhenti ketika melihat rambu?  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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d.   

 

  

4.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Penemuan Morgan membawa manfaat yang besar. Hingga saat ini, lampu lalu lintas bermanfaat untuk 
mengatur kendaraan di jalan raya. Lampu lalu lintas juga menyelamatkan pengguna jalan dari 
kecelakaan. Tanpa lampu lalu lintas, arus kendaraan di jalan raya akan rame dan tidak teratur. 

Kata tidak baku pada teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   kendaraan 

  b.   kecelakaan 

  c.   rame 

  d.   teratur 

  

5.   Berikut ini yang merupakan rangkaian listrik campuran adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika sakelar S1 dibuka dan sakelar S2 ditutup lampu yang menyala adalah .... 

  a.   4 dan 5 

  b.   6 dan 7 

  c.   1, 2, dan 3 

  d.   4, 5, 6, dan 7 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu A dilepas, maka ....  

  a.   lampu B menyala 

  b.   lampu C menyala 

  c.   lampu B dan C menyala 

  d.   lampu B dan C tidak menyala 

8.   Salah satu manfaat adanya alat transportasi modern adalah ....  

  a.   perjalanan terasa lebih lama 

  b.   biaya yang diperlukan mahal 

  c.   tidak membutuhkan ongkos biaya 

  d.   lebih cepat dan mudah mencapai tujuan 

  

9.   Radio ditemukan pertama kali oleh ....  

  a.   Thomas Alva Edison 

  b.   Guglielmo Marconi 

  c.   Michael Faraday 

  d.   Adam Smith 

  

10.   Berikut ini adalah contoh alat transportasi modern, kecuali ....  

  a.   pesawat terbang 

  b.   kereta api 

  c.   kapal laut 

  d.   pedati 

  

11.   pada tangga nada mayor, jarak antara nada re - mi yaitu ....  

  a.   1 

  b.   1 ½ 

  c.   2 

  d.   3 

  

12.   Lagu Soleram berasal dari daerah ....  

  a.   Aceh 

  b.   Maluku 

  c.   Papua 

  d.   Riau 

  

13.   Alat musik ritmis yang memiliki tuts adalah ....  

  a.   seruling 

  b.   harmonika 

  c.   pianika 

  d.   gamelan 

 
 
Soal Isian  

1.   Perhatikan rambu berikut! 
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Saat melihat rambu tersebut, kita harus .... 

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Saat melihat rambu berikut, berarti kita akan mendekati .... 

3.   Bentuk baku dari kata tehnologi adalah ....  

  

4.   Kosakata yang ditulis sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia disebut kosakata ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu L3 padam, maka lampu yang ikut padam adalah ....  

  

6.   Rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel disebut rangkaian ....  

  

7.   Orang yang menggunakan barang atau jasa disebut ....  

  

8.   Menurut jenisnya, alat transportasi terdiri dari alat transportasi darat, ...  dan ....  

  

9.   Lagu daerah berjudul Botol Maropat Suhi berasal dari daerah ....  

  

10.   Alat musik angklung dimainkan dengan cara ....  

  

 
 

  



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  93

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anak laki-laki yang sedang belajar tampak terganggu oleh suara radio. Jadi, hak yang 
hilang adalah belajar dengan tenang. 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata tidak baku : rame 
Kata baku : ramai 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rangkaian listrik campuran terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika sakelar S1 dibuka dan S2 ditutup, arus listrik tidak mengalir melewati lampu 1, 2, 
dan 3 sehingga lampu padam. Arus listrik mengalir melewati lampu 4, 5, 6, dan 7 
sehingga keempat lampu tersebut menyala. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika lampu A dilepas, arus listrik tidak mengalir pada lampu B sehingga lampu B 
padam. Sementara, arus listrik dari baterai tetap mengalir pada lampu C sehingga 
lampu C tetap menyala. 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  pada tangga nada mayor (1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½), nada re - mi memiliki jarak nada 1. 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pianika adalah alat musik melodis yang dimainkan dengan cara di tiup dengan mulut 
dan ditekan dengan tangan. Pianika memiliki tuts hitam dan putih. 

 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  belok kiri, mengikuti arah rambu 

2.  Jawaban  :  rumah sakit 

3.  Jawaban  :  teknologi 

4.  Jawaban  :  baku 

5.  Jawaban  :  L4 

  
Pembahasan  :  Jika L3 padam, L4 ikut padam karena arus listrik terputus dan tidak mengalir melewati 

L4. 

6.  Jawaban  :  campuran 

7.  Jawaban  :  konsumen 

8.  Jawaban  :  laut, udara 

9.  Jawaban  :  Tapanuli 

10.  Jawaban  :  digoyangkan 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 6 

 
TEMA 4 : GLOBALISASI 

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

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Untuk menghadapi globalisasi kita harus ....  

  a.   menonton banyak video 

  b.   bermain permainan daring 

  c.   meningkatkan keterampilan 

  d.   meminta uang saku lebih 

  

2.   Sikap yang sebaiknya kita hindari saat menghadapi keragaman ekonomi adalah ....  

  a.   terus berusaha dan meningkatkan diri 

  b.   bersikap sombong karena keluarga kaya 

  c.   percaya diri meskipun dari keluarga sederhana 

  d.   bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi 

  

3.   Berikut ini sikap yang sebaiknya dimiliki dalam menghadapi perbedaan latar belakang ekonomi, 
kecuali ....  

  a.   menghargai orang lain 

  b.   bekerja keras 

  c.   tidak sombong 

  d.   minder 

  

  

Paragraf berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Cermati paragraf berikut!  

Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata tsu dan name yang berarti 
pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau 
gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan 
tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau 
gunung merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan 
kerusakan ketika menghantam daratan pantai. 

4.   Sesuai struktur teks eksplanasi, cuplikan teks tersebut termasuk ke dalam paragraf ....  

  a.   pembuka 

  b.   penjelas 

  c.   penyelesaian akhir 

  d.   interpretasi 

  

5.   Arti kata gelombang pada paragraf tersebut adalah ....  

  a.   ombak besar yang bergulung-gulung 

  b.   gerakan air laut yang turun-naik atau bergulung-gulung 

  
c.   kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi 

daratan atas benua atau pulau 

  d.   gelembung-gelembung kecil pada permukaan barang cair 

  

6.   Informasi yang terdapat pada teks eksplanasi umumnya ditulis berdasarkan ....  

  a.   pengalaman 

  b.   fakta 

  c.   opini 

  d.   pendapat 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
SUTET ditunjukkan oleh nomor .... 

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

8.   Sebelum disalurkan ke rumah warga, terjadi penurunan tegangan listrik hingga 220 volt yang terjadi 
di ....  

  a.   SUTET 

  b.   gardu induk 

  c.   gardu distribusi 

  d.   transformator step-up 

  

9.   Energi listrik masuk ke garduk induk dan tegangan energi listrik diturunkan menjadi sistem tegangan 
menengah sebesar ....  

  a.   500 kv 

  b.   200 kv 

  c.   20 kv 

  d.   220 volt 

  

10.   Budaya asing yang masuk ke Indonesia sebaiknya ....  

  a.   ditolak 

  b.   diseleksi 

  c.   diterima apa adanya 

  d.   tidak perlu dihiraukan 

  

11.   Mengisi liburan ke luar negeri merupakan contoh globalisasi di bidang ....  

  a.   transportasi 

  b.   komunikasi 

  c.   pariwisata 

  d.   ekonomi 

  

12.   Dampak positif di bidang komunikasi adalah ....  

  a.   komunikasi jadi lamban 

  b.   komunikasi menjadi lancar 

  c.   komunikasi terhambat 

  d.   komunikasi menjadi modern 
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13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Reklame pada gambar di atas termasuk jenis reklame ....  

  a.   komersial 

  b.   non komersial 

  c.   audio 

  d.   video 

  

14.   Uni membuat poster berjudul "Jagalah Kebersihan". Poster tersebut berisi ajakan kepada masyarkat 
agar menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuah sampah di tempatnya. Poster yang dibuat 
Uni termasuk ....  

  a.   poster niaga 

  b.   poster kegiatan 

  c.   poster pendidikan 

  d.   poster layanan masyarakat 

  

15.   Reklame yang menggunakan media gambar bergerak dinamakan reklame ....  

  a.   audio 

  b.   visual 

  c.   audiovisual 

  d.   multivisual 

 
 
Soal Isian  

1.   Orang-orang dari latar belakang ekonomi berbeda dapat saling ... untuk meningkatkan kesejahteraan. 

  

2.   Keberagaman latar belakang ekonomi harus kita ....  

  

3.   Teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip ....  

  

4.   Berdasarkan struktur teks eksplanasi, bagian yang berisi penjelasan/informasi singkat yang bersifat 
umum tentang topik masalah yang dibahas terdapat pada paragraf ....  

  

5.   Pembangkit listrik dengan skala kecil yang menggunakan tenaga air disebut pembangkit listrik ....   

  

6.   Transformator step-up berfungsi untuk ....  

  

7.   Pengembangan pariwisata merupakan bentuk kerja sama ASEAN dalam bidang ....  

  

8.   Badan PBB yang mengakui dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya 
dunia adalah ....  

  

9.   Reklame yang menggunakan media gabungan antara audio dan visual disebut ....  

  

10.   Poster yang bertujuan agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan adalah ....  
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KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-A 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Globalisasi  

SUBTEMA : 1. Globalisasi di Sekitarku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi 
listrik 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi 
listrik 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-A 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cuplikan teks tersebut termasuk paragraf pembuka karena berisi penjelasan umum 
tentang fenomena yang akan dibahas.  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata gelombang memiliki arti ombak besar yang bergulung-gulung. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi berisi informasi yang ditulis berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  SUTET adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi yang ditunjukkan oleh nomor 3. 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  c 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Di bidang komunikasi dengan adanya globalisasi menjadikan komunikasi lancar. 
Contohnya hampir di setiap rumah terdapat televisi dan radio. Televisi dan radio 
merupakan sarana telekomunikasi yang paling mudah dijumpai. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk menawarkan suatu 
produk. Reklame komersial biasanya digunakan para pedagang untuk menawarkan 
barang dagangannya. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Poster layanan masyarakat berisi informasi tentang pelayanan-pelayanan kepada 
masyarakat. Tujuan dibuatnya poster layanan masyarakat adalah agar masyarakat 
melakukan hal baik yang disampaikan dalam poster. Misalnya poster ajakan 
menjaga kebersihan lingkungan. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Reklame visual adalah reklame yang menggunakan media gambar, baik gambar 
diam maupun gambar bergerak. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kerja sama 

2.  Jawaban  :  hargai 

3.  Jawaban  :  sebab-akibat 

4.  Jawaban  :  pembuka 

5.  Jawaban  :  mikrohidro 

6.  Jawaban  :  menaikkan tegangan 

7.  Jawaban  :  budaya 

8.  Jawaban  :  UNESCO 

9.  Jawaban  :  audiovisual 

10.  Jawaban  :  poster pendidikan  

  
Pembahasan  :  Tujuan dibuatnya poster pendidikan adalah agar masyarakat menyadari pentingnya 

pendidikan bagi kehidupan.  
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-B 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Cara agar tingkat ekonomi menjadi lebih baik adalah ....  

  a.   mendemo pemerintah agar bantuan ditingkatkan 

  b.   bekerja penuh semangat tanpa istirahat 

  c.   bekerja keras dan tidak mudah putus asa 

  d.   berdoa siang dan malam kepada Tuhan 

  

2.   Sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi yaitu .... 

  a.   bersikap sombong jika memiliki keluarga yang berada 

  b.   malu atau iri jika keluarga kita masih kekurangan 

  c.   terus berusaha dan meningkatkan diri 

  d.   menghindari kerja sama dengan orang lain 

  

3.   Di kelas Uni banyak siswa dari keluarga kaya. Bagaimana sebaiknya sikap Uni kepada teman 
sekelas dari keluarga kaya?  

  a.   mengistimewakan siswa yang kaya 

  b.   malu untuk berteman dengan mereka 

  c.   berpikir bahwa mereka sombong 

  d.   tetap berteman dan bersikap biasa 

  

  

Paragraf berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Cermati paragraf berikut!  

Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata tsu dan name yang berarti 
pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau 
gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan 
tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau 
gunung merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan 
kerusakan ketika menghantam daratan pantai. 

4.   Sesuai struktur teks eksplanasi, cuplikan teks tersebut termasuk ke dalam paragraf ....  

  a.   pembuka 

  b.   penjelas 

  c.   penyelesaian akhir 

  d.   interpretasi 

  

5.   Arti kata gelombang pada paragraf tersebut adalah ....  

  a.   ombak besar yang bergulung-gulung 

  b.   gerakan air laut yang turun-naik atau bergulung-gulung 

  
c.   kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi 

daratan atas benua atau pulau 

  d.   gelembung-gelembung kecil pada permukaan barang cair 

  

6.   Informasi yang terdapat pada teks eksplanasi umumnya ditulis berdasarkan ....  

  a.   pengalaman 

  b.   fakta 

  c.   opini 

  d.   pendapat 
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7.   Sumber energi pada mikrohidro dapat berasal dari ....  

  a.   angin 

  b.   cahaya 

  c.   air sungai 

  d.   panas bumi 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Fungsi benda yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

  a.   mengubah energi potensial air menjadi energi gerak 

  b.   mengubah energi gerak menjadi energi listrik 

  c.   penghubung aliran air dengan energi listrik 

  d.   penghubung aliran air dengan generator 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik ditunjukkan oleh nomor .... 

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

10.   Meskipun saat ini sudah memasuki era globalisasi, kebebasan tidak boleh berlebihan sebab .... 

  a.   dilarang undang-undang 

  b.   melanggar nilai dan norma 

  c.   tidak sesuai dengan HAM 

  d.   manusia makhluk terbatas 

  

11.   Berikut ini merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya globalisasi, kecuali ....  

  a.   penyanyi asal Sulawesi Selatan itu mendapat undangan untuk menyanyi di istana negara 

  b.   boy band asal Korea Selatan sedang menjadi idola remaja di berbagai kota di Indonesia 

  c.   wisatawan dari Australia sedang menikmati pemandangan sunset di Panta Kuta, Bali 

  d.   penyanyi Justin Bieber melakukan show di Indonesia pada tahun 2011 

  

12.   Sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi adalah ....  

  a.   membekali diri dengan ilmu pengetahuan 

  b.   bergaul dengan orang pandai 

  c.   suka menggunakan produk luar negeri 
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  d.   membenci orang asing yang tinggal di Indonesia 

  

13.   Kalimat slogan yang digunakan dalam reklame sebaiknya ....  

  a.   kalimat mudah diingat 

  b.   kalimat harus panjang 

  c.   menggunakan kata asing 

  d.   kalimat bertele-tele 

  

14.   Langkah pertama membuat poster yaitu ....  

  a.   Menyusun kalimat dan kata-kata atau slogan yang singkat 

  b.   Menentukan tema atau topik dan tujuan poster 

  c.   Membuat gambar ilustrasi sesuai isi poster 

  d.   Mewarnai gambar ilustrasi dengan warna yang menarik 

  

15.   Yang tidak termasuk ciri-ciri poster yaitu ....  

  a.   tulisan berukuran besar 

  b.   tulisan berukuran kecil 

  c.   dapat dibaca sambil lalu 

  d.   kalimat singkat dan jelas 

 
 
Soal Isian  

1.   Meskipun keluarga Dwi tidak kaya, Dwi tidak bersikap ....  

  

2.   Meskipun kita berasal dari keluarga sederhana, kita tetap harus memiliki rasa ....  

  

3.   Teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip ....  

  

4.   Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di lingkungan sekitar disebut ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang ditunjuk oleh tanda panah adalah ....  

  

7.   Kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di dunia dengan cepat menggunakan ....  

  

8.   Pengembangan pariwisata merupakan bentuk kerja sama ASEAN dalam bidang ....  

  

9.   Ukuran poster biasanya lebih ... daripada reklame.  

  

10.   Papan reklame biasanya mudah terlihat dan terbaca sebab reklame memiliki ukuran yang  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cuplikan teks tersebut termasuk paragraf pembuka karena berisi penjelasan umum 
tentang fenomena yang akan dibahas.  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata gelombang memiliki arti ombak besar yang bergulung-gulung. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi berisi informasi yang ditulis berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik dengan skala 
kecil yang menggunakan tenaga air. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Benda yang ditunjuk adalah generator yang berfungsi mengubah energi gerak 
menjadi energi listrik. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah 
generator yang ditunjukkan oleh nomor 2. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kebebasan tanpa batas cenderung melanggar nilai dan norma, serta mengganggu 
kebebasan orang lain. 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Agar mampu bersaing dalam era globalisasi kita harus senantiasa membekali dengan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat slogan dalam reklame sebaiknya mudah diingat oleh pembaca. 

14.  Jawaban  :  b 

15.  Jawaban  :  b 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rendah diri, minder 

2.  Jawaban  :  percaya diri 

3.  Jawaban  :  sebab-akibat 

4.  Jawaban  :  teks eksplanasi 

5.  Jawaban  :  gardu induk 

6.  Jawaban  :  generator 

7.  Jawaban  :  internet 

8.  Jawaban  :  budaya 

9.  Jawaban  :  kecil  

  Pembahasan  :  Poster merupakan salah satu jenis reklame. Ukurannya lebih kecil daripada reklame. 

10.  Jawaban  :  besar  

  Pembahasan  :  Biasanya papan reklame berukuran besar sehingga mudah terlihat dan terbaca. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Dampak positif dari globalisasi adalah membuat masyarakat memiliki sifat ....  

  a.   konsumtif 

  b.   hedonis 

  c.   kerja keras 

  d.   pemalas 

  

2.   Manfaat globalisasi bagi produsen dalam negeri adalah ....  

  a.   semakin banyak produk impor 

  b.   memudahkan ekspor 

  c.   meningkatkan persaingan 

  d.   bahan sulit ditemukan 

  

3.   Menggunakan produk dalam negeri dapat ....  

  a.   menaikkan jumlah pengangguran 

  b.   meningkatkan kesejahteraan pegawai 

  c.   mengurangi produksi lokal 

  d.   meningkatkan impor barang 

  

4.   Inti dari teks eksplanasi ditunjukkan pada bagian ....  

  a.   penutup 

  b.   deret penjelas 

  c.   sebab-akibat 

  d.   pernyataan umum 

  

5.   Berikut yang bukan termasuk fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi adalah ....  

  a.   bencana alam 

  b.   pernikahan artis 

  c.   kebakaran hutan 

  d.   pengangguran 

  

6.   Tujuan teks eksplanasi adalah ....  

  a.   menyatakan hasil laporan pengamatan 

  b.   menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca 

  c.   menjelaskan langkah-langkah menghasilkan suatu hal 

  d.   menyajikan hiburan kepada pembaca 

  

7.   Salah satu contoh sikap hemat listrik di rumah adalah ....  

  a.   menyetrika sehari tiga kali 

  b.   mematikan lampu ketika belajar 

  c.   menyalakan televisi sambil belajar   

  d.   mematikan lampu ketika sudah siang 

  

8.   Salah satu contoh penghematan energi listrik adalah ....  
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  a.   menghidupkan radio sepanjang hari 

  b.   menyalakan lampu teras pada siang hari 

  c.   memilih peralatan listrik yang berdaya tinggi 

  d.   menggunakan mesin cuci saat pakaian kotor sudah banyak 

  

9.   Perilaku menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah ....  

  a.   menggunakan peralatan listrik secara bersamaan 

  b.   menggunakan peralatan listrik secara bergantian 

  c.   memilih peralatan listrik yang berdaya tinggi 

  d.   memasang daya listrik yang tinggi di rumah 

  

10.   Peranan Indonesia pada era globalisasi memiliki dampak negatif terhadap kehidupan bangsa 
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ....  

  a.   semangat kerja masyarakat yang meningkat 

  b.   masyarakat semakin maju dalam hal iptek 

  c.   kerusakan lingkungan hidup 

  d.   adanya pertukaran budaya 

  

11.   Contoh dampak nyata dari globalisasi adalah ....  

  a.   sifat pekerja keras 

  b.   sifat konsumtif 

  c.   sifat pemalas 

  d.   sifat diktator 

  

12.   Berikut ini yang bukan dampak globalisasi dalam bidang politik adalah ....  

  a.   semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kekeluargaan 

  b.   bertambahnya partai politik yang menjadi sponsor kepentingan tertentu 

  c.   transparansi dan akuntabilitas pemerintahan mendapat sorotan tajam 

  d.   pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi 

  

13.   Brosur yang sering digunakan sebagai media promosi yaitu ....  

  a.   brosur penawaran produk 

  b.   brosur imbauan 

  c.   brosur pendidikan 

  d.   brosur kesehatan 

  

14.   Reklame adalah gambar yang disertai kata-kata menarik yang salah satunya bertujuan untuk ....  

  a.   Menawarkan suatu barang kepada masyarakat 

  b.   Memberikan peringatan dan ancaman kapada warga 

  c.   Memberikan informasi tentang pelajaran sekolah  

  d.   Menagih pinjaman atau hutang seseorang 

  

15.   Keterangan yang terdapat pada brosur ....  

  a.   speisifik dan banyak 

  b.   banyak tetapi tidak lengkap 

  c.   singkat dan tidak lengkap 

  d.   singkat tetapi lengkap 
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Soal Isian  

1.   Mang Samad adalah seorang pengusaha sandal kulit sukses yang berasal dari ....  

  

2.   Uni tidak menyerah meraih cita-citanya. Uni mengaplikasikan sikap Mang Samad, yaitu ....  

  

3.   Informasi penting dari teks eksplanasi bisa disajikan dalam bentuk gambar berseri. 
Urutan peristiwa pada gambar berseri disesuaikan dengan ....  

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Selain memberikan manfaat, energi listrik juga ngebawa dampak negatif jika tidak digunakan secara 
bijak. 

Kata yang tepat untuk memperbaiki kata yang tercetak miring adalah .... 

  

5.   Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan merupakan ... energi.  

  

6.   Lampu tidak perlu dinyalakan di tempat yang ....  

  

7.   Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang termasuk jenis ....  

  

8.   Overdosis merupakan salah satu dampak narkoba bagi ....  

  

9.   Langkah pertama membuat brosur adalah menentukan ....  

  

10.   Brosur yang digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan hal-hal baik yaitu ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Globalisasi  

SUBTEMA : 2. Globalisasi dan Manfaatnya 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

02 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 2  

MODEL T4-ST2-A 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Masyarakat harus terus bekerja keras untuk dapat bersaing. 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Semakin banyak produk lokal digunakan, semakin banyak produksi dilakukan. Hal ini 
menjamin keberlangsungan suatu usaha dan meningkatkan keuntungan yang diraih. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Intisari atau kesimpulan dari teks eksplanasi terdapat pada paragraf penutup. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 
terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Fenomena pernikahan artis bukan 
merupakan salah satu fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 
terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Informasi yang disajikan pada teks 
eksplanasi berupa fakta dan bersifat ilmiah. 

7.  Jawaban  :  d 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  c 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Brosur penawaran produk adalah brosur yang berisi penawaran produk tertentu. 
Brosur ini biasanya digunakan sebagai media promosi. 

14.  Jawaban  :  a 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Brosur adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Garut 

2.  Jawaban  :  bekerja keras 

3.  Jawaban  :  isi teks 

4.  Jawaban  :  membawa 

5.  Jawaban  :  hemat 

6.  Jawaban  :  terang 

7.  Jawaban  :  narkoba 

8.  Jawaban  :  pengguna 

9.  Jawaban  :  tema 

  
Pembahasan  :  Menentukan tema brosur yang akan dibuat merupakan langkah pertama saat 

membuat brosur. 

10.  Jawaban  :  brosur imbauan  

  
Pembahasan  :  Brosur imbauan adalah brosur yang berisi imbauan atau ajakan kepada masyarakat. 

Brosur ini digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan hal-hal baik. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Dalam cerita "Pengrajin Garut yang Menembus Dunia", Mang Samad adalah seorang pengusaha .... 

  a.   tas punggung 

  b.   sandal kulit 

  c.   keranjang rotan 

  d.   ukiran kayu 

  

2.   Menggunakan produk dalam negeri dapat ....  

  a.   menaikkan jumlah pengangguran 

  b.   meningkatkan kesejahteraan pegawai 

  c.   mengurangi produksi lokal 

  d.   meningkatkan impor barang 

  

3.   Manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya globalisasi adalah ....  

  a.   Mudah membeli aksesoris dari luar negeri. 

  b.   Mudah menjual barang dagangan ke luar negeri. 

  c.   Dapat menggunakan komputer untuk belajar. 

  d.   Mudah meniru budaya dari luar negeri. 

  

4.   Berikut yang bukan termasuk fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi adalah ....  

  a.   bencana alam 

  b.   pernikahan artis 

  c.   kebakaran hutan 

  d.   pengangguran 

  

5.   Berikut merupakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kecuali ....  

  a.   terdapat istilah ilmiah 

  b.   bersifat informatif 

  c.   pemakaian kalimat pasif 

  d.   bersifat mengajak 

  

6.   Tujuan teks eksplanasi adalah ....  

  a.   menyatakan hasil laporan pengamatan 

  b.   menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca 

  c.   menjelaskan langkah-langkah menghasilkan suatu hal 

  d.   menyajikan hiburan kepada pembaca 

  

7.   Perilaku menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah ....  

  a.   menggunakan peralatan listrik secara bersamaan 

  b.   menggunakan peralatan listrik secara bergantian 

  c.   memilih peralatan listrik yang berdaya tinggi 

  d.   memasang daya listrik yang tinggi di rumah 
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8.   Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan menghasilkan banyak energi panas sehingga 
menyebabkan terjadinya pemanasan global. Berikut ini yang bukan akibat dari pemanasan global 
adalah ....  

  a.   hilangnya gletser 

  b.   naiknya permukaan air laut 

  c.   meningkatnya cuaca ekstrem 

  d.   berkurangnya bahan bakar fosil 

  

9.   Untuk menghemat energi listrik, maka sebaiknya kita memilih peralatan elektronik yang ....  

  a.   berarus besar 

  b.   berdaya tinggi 

  c.   berdaya rendah 

  d.   bertegangan tinggi 

  

10.   Jenis narkoba yang digunakan sebagai pereda nyeri, yaitu ....  

  a.   ritalin 

  b.   anestetik 

  c.   amfetamin 

  d.   analgetik 

  

11.   Contoh manfaat globalisasi dalam bidang pendidikan adalah ....  

  a.   pertukaran pelajar ke luar negeri 

  b.   kegiatan ekspor dan impor 

  c.   pertunjukan pentas budaya 

  d.   jual beli alat produksi 

  

12.   Berikut ini merupakan jenis-jenis nakorba, kecuali ....  

  a.   psikotropika 

  b.   narkotika 

  c.   nikotin 

  d.   soda 

  

13.   Jenis reklame menurut medianya, yaitu reklame ....  

  a.   indoor 

  b.   visual 

  c.   non komersial 

  d.   pendidikan 

  

14.   Brosur yang sering digunakan sebagai media promosi yaitu ....  

  a.   brosur penawaran produk 

  b.   brosur imbauan 

  c.   brosur pendidikan 

  d.   brosur kesehatan 

  

15.   Brosur yang dilipat menjadi tiga bagian memiliki jumlah halaman sebanyak ....  

  a.   3 halaman 

  b.   6 halaman 

  c.   9 halaman 

  d.   10 halaman 
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Soal Isian  

1.   Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam .... 

  

2.   Globalisasi diawali dengan perkembangan ... dan teknologi. 

  

3.   Penulisan kata pada teks eksplanasi seharusnya menggunakan kata baku. 
Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai kaidah dalam ....  

  

4.   Menggali informasi pada teks bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan sesuai ....  

  

5.   Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan merupakan ... energi.  

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Penggunaan listrik yang paling hemat berada di nomor ....  

  

7.   Dalam dunia pengobatan, narkoba biasa digunakan untuk pasien yang akan dioperasi, yaitu 
sebagai ....  

  

8.   Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk pada tahun ....  

  

9.   Brosur penawaran produk adalah brosur yang berisi tentang penawaran ....  

  

10.   Brosur biasanya diterbitkan sebanyak ... kali.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Semakin banyak produk lokal digunakan, semakin banyak produksi dilakukan. Hal ini 
menjamin keberlangsungan suatu usaha dan meningkatkan keuntungan yang diraih. 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 
terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Fenomena pernikahan artis bukan 
merupakan salah satu fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kaidah kebahasaan teks eksplanasi: 
Pemakaian kalimat pasif, Ada konjugasi kausal dan waktu, Terdapat istilah ilmiah, 
Banyak memakai kata kerja aktif, Bersifat informatif. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 
terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Informasi yang disajikan pada teks 
eksplanasi berupa fakta dan bersifat ilmiah. 

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  d 

9.  Jawaban  :  c 

10.  Jawaban  :  c 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berdasarkan media penyampaiannya, reklame terdiri dari reklame audio, visual, dan 
audiovisual. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Brosur penawaran produk adalah brosur yang berisi penawaran produk tertentu. 
Brosur ini biasanya digunakan sebagai media promosi. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Brosur yang dilipat menjadi tiga bagian disebut juga brosur lipat tiga, terdiri dari enam 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pembangunan bangsa 

  
Pembahasan  :  Menggunakan produk dalam negeri akan membuat ekonomi Indonesia kuat dan 

semakin maju. 

2.  Jawaban  :  ilmu pengetahuan 

3.  Jawaban  :  PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) 

4.  Jawaban  :  isi teks 

5.  Jawaban  :  hemat 

6.  Jawaban  :  3 

  
Pembahasan  :  Pada gambar nomor 3, peralatan listrik yang digunakan hanya lampu dan komputer 

saja. 

7.  Jawaban  :  obat bius 

8.  Jawaban  :  2002 

9.  Jawaban  :  produk 

10.  Jawaban  :  satu 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri brosur yaitu hanya sekali diterbitkan 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  113

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Dondo senang menggunakan produk Indonesia karena memberi dampak positif berikut, kecuali ....  

  a.   pengurangan tenaga kerja semakin banyak 

  b.   produksi barang dalam negeri akan semakin meningkat 

  c.   kualitas produk Indonesia menjadi semakin baik 

  d.   perekonomian Indonesia akan semakin menguat 

  

2.   Berikut ini sikap yang sebaiknya dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi, kecuali ....  

  a.   mencintai buah lokal 

  b.   selalu membeli tas impor 

  c.   berbelanja di pasar tradisional 

  d.   menggunakan produk dalam negeri 

  

3.   Berikut ini tujuan dari gerakan “Cinta Indonesia”, kecuali ....  

  a.   menghadapi tantangan krisis ekonomi global 

  b.   meningkatkan jumlah impor produk ke Indonesia 

  c.   meningkatkan citra Indonesia di mata internasional 

  d.   membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Kondisi tersebut mendorong UI meluncurkan program Akademi Energi Surya. Akademi Energi Surya didirikan 
sebagai wujud nyata kepedulian UI terhadap permasalahan krisis energi. Dengan adanya akademi tersebut, 
diharapkan krisis energi dapat sedikit demi sedikit teratasi dengan energi surya. Energi surya diharapkan mampu 
mengganti bahan bakar fosil. Energi surya menjadi energi alternatif yang bersih, tidak menimbulkan polusi, aman, 
dan persediaan tidak terbatas. 

4.   Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  

  a.   pembuka 

  b.   interpretasi 

  c.   penjelasan 

  d.   pernyataan umum 

5.   Informasi penting paragraf pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   energi surya diharapkan dapat mengatasi krisis energi 

  b.   pemanfaatan bahan bakar fosil 

  c.   pengoptimalan tenaga surya 

  d.   peran serta Akademi Energi Surya 

6.   Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  

  a.   pembuka 

  b.   interpretasi 

  c.   penjelasan 

  d.   pernyataan umum 

  

7.   Rangkaian listrik sederhana dari buah-buahan dapat bertahan selama ....  

  a.   1 hari 

  b.   1 minggu 

  c.   2 bulan 
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  d.   3 minggu 

8.   Eko membuat rangkaian listrik yang terdiri dari jeruk nipis, kabel, koin logam, paku, dan penjepit 
buaya. Paku dalam rangkaian tersebut berfungsi sebagai ....  

  a.   kutub positif 

  b.   kutub negatif 

  c.   sumber energi 

  d.   penghantar arus 

  

9.   Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang digunakan sebagai sarana untuk 
memproduksi energi listrik seperti ....  

  a.   batubara dan udara 

  b.   air dan matahari 

  c.   minyak bumi dan angin 

  d.   batu bara dan minyak bumi 

  

10.   Terjadinya globalisasi dapat mengakibatkan berbagai warisan budaya nusantara seperti bahasa 
daerah, kesenian daerah, dan upacara adat menjadi semakin ....  

  a.   dicari 

  b.   ditinggalkan 

  c.   diperhatikan 

  d.   dikembangkan 

11.   Bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan ciri ....  

  a.   cinta tanah air 

  b.   benci dengan tanah air 

  c.   tidak mencintai tanah air 

  d.   tidak suka dengan tanah air 

  

12.   Tidak semua budaya asing membawa dampak negatif, salah satunya adalah ....  

  a.   ateisme 

  b.   kerja keras 

  c.   individualisme 

  d.   pergaulan bebas 

13.   Yang tidak termasuk ciri utama poster adalah ....  

  a.   menarik perhatian pembaca 

  b.   bahasa mudah dipahami 

  c.   komposisi gambar dan tulisan sesuai 

  d.   menggunakan gambar sketsa 

  

14.   Poster yang dibuat dengan gambar warna–warni terlihat ....   

  a.   mudah dibaca 

  b.   mudah dilihat 

  c.   menarik perhatian 

  d.   mewah sekali 
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15.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Poster di atas bertema tentang ....  

  a.   pendidikan 

  b.   kesehatan 

  c.   lingkungan 

  d.   bencana alam 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Gerakan “Cinta Indonesia” untuk membangun kemandirian bangsa di bidang .... 

  

2.   Orang-orang di pegunungan akan sulit menikmati ikan laut tanpa jasa dari ....  

  

3.   Informasi pada teks eksplanasi bersifat ....  

  

4.   Fenomena kemiskinan merupakan contoh teks eksplanasi ....  

  

5.   Energi listrik yang berdaya rendah, maka nyala lampunya akan ....  

  

6.   Saat membuat kompor tenaga surya, bahan yang dapat dijadikan bahan pemantul adalah ....  

  

7.   Arus informasi pada era globalisasi berlangsung ....  

  

8.   Jika pembelian produk luar negeri meningkat, maka angka PHK akan ....  

  

9.   Brosur dapat dicetak berkali-kali, namun hanya diterbitkan sebanyak ... kali.  

  

10.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Poster di atas termasuk poster ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Globalisasi  

SUBTEMA : 3. Globalisasi dan Cinta Tanah Air  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi 
listrik 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi 
listrik 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Semakin banyak barang/produk lokal diproduksi, akan semakin banyak tenaga kerja yang 
diserap. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika kita terus membeli tas dari luar negeri, tas dengan merk-merk lokal akan sulit maju dan 
berkembang. 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut merupakan bagian penutup atau interpretasi karena berisi kesimpulan atau 
pendapat penulis. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf pada teks eksplanasi tersebut berisi informasi tentang energi surya yang diharapkan 
dapat mengatasi krisis energi. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut merupakan bagian penutup atau interpretasi karena berisi kesimpulan atau 
pendapat penulis. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Buah-buah yang digunakan dalam rangkaian listrik sederhana mudah membusuk sehingga hanya 
bertahan selama 1 hari. 

8.  Jawaban  :  b 

9.  Jawaban  :  d 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar sketsa biasanya tidak digunakan dalam poster. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Poster berisi teks dan gambar. Gambar yang berwarna-warni mampu menarik perhatian 
pembaca. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar poster di atas bertema kesehatan yaitu tentang gejala penyakit tuberkulosis. 

 
awaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  ekonomi 

2.  Jawaban  :  nelayan 

3.  Jawaban  :  ilmiah 

4.  Jawaban  :  sosial 

5.  Jawaban  :  redup 

6.  Jawaban  :  aluminium foil 

  
Pembahasan  :  Aluminium foil dijadikan bahan pemantul karena aluminium foil dapat menghantarkan panas 

dengan baik. 

7.  Jawaban  :  cepat 

8.  Jawaban  :  meningkat 

  
Pembahasan  :  Jika pembelian produk luar negeri meningkat, maka banyak produk dalam negeri yang tidak laku. 

Jika produk dalam negeri tidak laku, maka produksi akan berkurang sehingga meningkatkan 
angka PHK. 

9.  Jawaban  :  satu 

  Pembahasan  :  Brosur diterbitkan sekali, meskipun brosur dicetak berkali-kali baik diperbarui ataupun tidak. 

10.  Jawaban  :  pendidikan 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Dampak positif yang akan timbul jika banyak masyarakat memakai produk Indonesia adalah ....  

  a.   produsen barang lokal akan berhenti memproduksi barang 

  b.   produksi barang dalam negeri akan semakin meningkat 

  c.   produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri 

  d.   pasar Indonesia dikuasai produk-produk dari luar negeri 

  

2.   Mengapa globalisasi memunculkan persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri?  

  a.   Tidak ada produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. 

  b.   Masyarakat hanya menggunakan produk Indonesia. 

  c.   Barang dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia. 

  d.   Orang-orang pindah kewarganegaraan dari Indonesia. 

  

3.   Yang menunjukkan "berpikir global dan bertindak lokal" adalah ....  

  a.   memilih membeli produk luar negeri daripada berusaha membuat sendiri 

  b.   memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya Indonesia 

  c.   meniru semua budaya asing meskipun bertentangan dengan Pancasila 

  d.   selalu membangga-banggakan produk yang dibeli di luar negeri 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Dalam kehidupan sehari-hari, ada bermacam-macam barang yang kita gunakan untuk berbagai 
keperluan. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan barang-barang produksi luar negri dengan 
berbagai merk. Terutama, masyarakat yang tinggal di kota besar dan golongan kelas atas. Padahal 
banyak produk-produk dalam negri yang memiliki kwalitas sama dengan produk luar negri. Bahkan, 
kwalitas beberapa produk dalam negri jauh lebih baik sekali dan memiliki harga yang sangat-sangat 
murah daripada barang sejenis produksi luar negri. 

4.   Kata tidak baku pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   merk 

  b.   keperluan 

  c.   kelas 

  d.   produksi 

  

5.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) meluncurkan program Solar 
Academy atau Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Program Akademi Energi Surya 
merupakan institusi pendidikan dan pelatihan mengenai tenaga surya. Program ini diluncurkan pada 
24 Juli 2012 yang ditandai dengan penyelenggaraan seminar “Solar Energy for Our Future”. Seminar 
tersebut dihadiri pakar energi dari Jerman, wakil ASEAN, dan pemerintah Indonesia. Dalam seminar 
tersebut dibahas potensi, perkembangan, dan penggunaan energi surya di Asia Tenggara. 

Gagasan pokok teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   dampak penggunaan tenaga surya 

  b.   manfaat tenaga surya 

  c.   pemanfaatan tenaga surya 

  d.   peluncuran Akademi Energi Surya 

  

6.   Perhatikan teks eksplanasi berikut! 
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Matahari merupakan sumber energi terbesar dan utama di bumi. Matahari merupakan sumber energi 
panas dan cahaya. Energi dari matahari dapat menjadi sumber alternatif penghasil energi listrik. Alat 
yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut panel surya. Panel surya 
merupakan lempengan logam yang dirakit dalam jumlah banyak dan saling terhubung. Semakin banyak 
logam yang dirakit, energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Energi surya dimanfaatkan sebagai 
sumber energi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 
Gagasan pokok paragraf pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari 

  b.   berkurangnya pasokan sumber energi 

  c.   matahari sebagai sumber energi terbesar dan utama di bumi 

  d.   upaya menghemat penggunaan energi listrik 

  

7.   Panel surya mengubah energi ....  

  a.   cahaya dari matahari menjadi energi kimia 

  b.   cahaya dari matahari menjadi energi listrik 

  c.   cahaya dari matahari menjadi energi gerak 

  d.   cahaya dari matahari menjadi energi panas 

  

8.   Rangkaian listrik sederhana dari buah-buahan dapat bertahan selama ....  

  a.   1 hari 

  b.   1 minggu 

  c.   2 bulan 

  d.   3 minggu 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah berfungsi sebagai .... 

  a.   kutub positif 

  b.   kutub negatif 

  c.   sumber energi 

  d.   penghantar arus 

  

10.   Selain berpikir global, kita juga harus memiliki sikap bertindak lokal, yaitu berperilaku dan bergaya 
sesuai dengan ....  

  a.   tren dunia 

  b.   budaya luar negeri 

  c.   artis yang sedang viral 

  d.   kearifan budaya bangsa 

  

11.   Sikap yang seharusnya kita lakukan ketika mengetahui banyaknya tenaga ahli ke Indonesia yaitu ....  

  a.   pasrah 

  b.   takut bersaing 

  c.   acuh tak acuh 

  d.   mau mengembangkan diri 
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12.   Bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan ciri ....  

  a.   cinta tanah air 

  b.   benci dengan tanah air 

  c.   tidak mencintai tanah air 

  d.   tidak suka dengan tanah air 

  

13.   Yang tidak termasuk langkah-langkah membuat poster adalah ....  

  a.   menentukan topik dan tujuan 

  b.   menentukan suara yang menarik  

  c.   membuat kalimat singkat dan mudah diingat 

  d.   menggunakan gambar yang menarik 

  

14.   Poster yang dibuat dengan gambar warna–warni terlihat ....   

  a.   mudah dibaca 

  b.   mudah dilihat 

  c.   menarik perhatian 

  d.   mewah sekali 

  

15.   Yang tidak termasuk ciri utama poster adalah ....  

  a.   menarik perhatian pembaca 

  b.   bahasa mudah dipahami 

  c.   komposisi gambar dan tulisan sesuai 

  d.   menggunakan gambar sketsa 

 
Soal Isian  

1.   Orang-orang di pegunungan akan sulit menikmati ikan laut tanpa jasa dari ....  

  

2.   Orang dengan kegiatan ekonomi sama harus bersaing secara ... agar dapat berkembang bersama.  

  

3.   Teks eksplanasi lebih banyak menggunakan bentuk kalimat ....  

  

4.   Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi adalah menentukan ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang berfungsi sebagai tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan dari panel surya ditunjukkan 
oleh nomor ....  

6.   Rangkaian listrik dari buah-buahan menghasilkan energi listrik berdaya ....  

  

7.   Jika pembelian produk luar negeri meningkat, maka angka PHK akan ....  

  

8.   Cinta produk dalam negeri bisa kita terapkan mulai dari ....  

  

9.   Kalimat slogan pada poster harus jelas dan ... dimengerti oleh pembaca.  
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10.   Poster yang baik dilengkapi kata-kata dan ... yang menarik.  

 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata tidak baku : merk     Kata baku : merek 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi tersebut membahas peluncuran Akademi Energi Surya. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf pada teks eksplanasi tersebut berisi informasi tentang matahari sebagai 
sumber energi terbesar dan utama di bumi. 

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Buah-buah yang digunakan dalam rangkaian listrik sederhana mudah membusuk 
sehingga hanya bertahan selama 1 hari. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lempengan tembaga berfungsi sebagai kutub positif. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  a 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menentukan suara tidak diperlukan saat membuat poster, sebab poster disampaikan 
melalu media visual. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Poster berisi teks dan gambar. Gambar yang berwarna-warni mampu menarik 
perhatian  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar sketsa biasanya tidak digunakan dalam poster. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  nelayan 

2.  Jawaban  :  sehat 

  Pembahasan  :  Dengan persaingan sehat, orang akan semakin kreatif dan terus bekerja keras. 

3.  Jawaban  :  pasif 

  Pembahasan  :  Salah satu kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah penggunaan kalimat pasif. 

4.  Jawaban  :  topik 

5.  Jawaban  :  3 

  
Pembahasan  :  Tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan dari panel surya adalah electric box 

system yang ditunjukkan oleh nomor 3. 

6.  Jawaban  :  rendah 

7.  Jawaban  :  meningkat 

  
Pembahasan  :  Jika pembelian produk luar negeri meningkat, maka banyak produk dalam negeri 

yang tidak laku. Jika produk dalam negeri tidak laku, maka produksi akan berkurang 
sehingga meningkatkan angka PHK. 

8.  Jawaban  :  diri sendiri 

9.  Jawaban  :  mudah 
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Pembahasan  :  Salah satu ciri poster adalah menggunakan kalimat slogan yang jelas dan mudah 

dimengerti. 

10.  Jawaban  :  gambar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 6 

 
TEMA 5 : WIRAUSAHA 

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

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Teman kalian melakukan wawancara kepada pemilik usaha dan mempresentasikannya di depan 
kelas. Sikap tidak boleh kalian tunjukkan saat teman presentasi di depan kelas adalah .... 

  a.   mendengarkan presentasi 

  b.   menghargai hasil wawancara 

  c.   mengabaikan presentasi 

  d.   mencatat presentasi 

  

2.   Mendirikan usaha sendiri disebut ....  

  a.   berjasa 

  b.   berjualan 

  c.   berwirausaha 

  d.   bersosialisasi 

  

3.   Indonesia terdiri dari banyak daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Bagaimana sikap 
kita melihat keberagaman tersebut ....  

  a.   tidak peduli 

  b.   menghina 

  c.   menghargai 

  d.   kecewa 

  

4.   Perhatikan data berikut! 
Data: 
(1) Nama Ayahnya H. Hidayat 
(2) Alamat rumahnya di Jalan Veteran Nomor 21, Serang 
(3) Penganut agama Islam 
(4) Lahir di Serang pada tanggal 2 Januari 2008 
(5) Nama Ahmad 
(6) Sekolah di SD Bina Prestasi 
 
Biodata Peserta Lomba Mewarnai Gambar 

Nama : ................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : ................................... 

Agama : ................................... 

Nama Orang Tua : ................................... 

Nama Sekolah : ................................... 

Alamat Rumah : ................................... 

 
Urutan pengisian biodata berdasarkan data yang tepat adalah ....  

  a.   (5)-(4)-(3)-(1)-(6)-(2) 

  b.   (5)-(3)-(4)-(2)-(1)-(6) 

  c.   (1)-(4)-(3)-(5)-(6)-(2) 

  d.   (1)-(4)-(2)-(3)-(5)-(6) 

  

5.   Perhatikan ilustrasi berikut!  

Namaku Sari Alamsyah Pratama. Aku lahir di Semarang tanggal 14 Agustus 2008. Aku tinggal di Jalan 
Mangkubumi No. 24, Yogyakarta. Sekarang aku duduk di kelas VI SD Ndasaribudi Yogyakarta. Aku 
seorang muslim. 
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                                                         Kartu Pendaftaran 
 
Anggota Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama   : .......... 

tempat & tanggal lahir : .......... 

no. anggota *)  : .......... (diisi petugas) 

unit kerja/sekolah : .......... 

agama : .......... 

alamat rumah  : .......... 

Mohon agar dicatat sebagai anggota Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. 
Selanjutnya kami sanggup menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan. 

 
Pengisian formulir pendaftaran yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah ....  

  
a.   Sari Alamsyah Pratama; Semarang, 14 Agustus 2008; Siswa kelas VI SD Ndasaribudi; Islam; 

Jalan Mangkubumi No. 24; 

  
b.   Sari Alamsyah Pratama; Jalan Mangkubumi No. 24; Islam; Semarang, 14 Agustus 2008; Siswa 

kelas VI SD; 

  
c.   Sari Alamsyah Pratama; Siswa kelas VI SD; Semarang, 14 Agustus 2008; Islam; Jalan 

Mangkubumi No. 24 

  
d.   Sari Alamsyah Pratama; Semarang, 14 Agustus 2008; Islam; Siswa kelas VI SD; Jalan 

Mangkubumi No. 24 

  

6.   Sebelum mengikuti suatu kegiatan harus mengisi ... pendaftaran terlebih dahulu.  

  a.   administrasi 

  b.   absensi 

  c.   daftar hadir 

  d.   formulir 

  

7.   Berikut ini yang bukan sifat magnet adalah ....  

  a.   memiliki dua kutub 

  b.   dapat menembus benda tipis 

  c.   dapat menarik benda dari plastik 

  d.   gaya tarik terkuat terletak di kutub 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas menunjukkan tiga buah magnet batang. Jika C kutub utara, B dengan C tarik-
menarik, serta D dengan E tolak-menolak, sehingga jenis kutub magnet pada A dan F adalah ....  

  a.   A kutub utara, F kutub utara 

  b.   A kutub utara, F kutub selatan 

  c.   A kutub selatan, F kutub utara 

  d.   A kutub selatan, F kutub selatan 

  

9.   Berdasarkan cara terbentuknya, magnet bumi merupakan magnet ....  

  a.   alami 

  b.   buatan 

  c.   raksasa 

  d.   sementara 
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10.   ASEAN Urea Project merupakan proyek kerja sama ASEAN yang berlokasi di negara ....  

  a.   Indonesia 

  b.   Malaysia 

  c.   Filipina 

  d.   Thailand 

  

11.   Hingga tahun 2019, Brunei Darussalam pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak ... kali.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  d.   empat 

  

12.   SEA Games ke-2 diselenggarakan di negara ....  

  a.   Thailand 

  b.   Myanmar 

  c.   Malaysia 

  d.   Burma (Myanmar) 

  

13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Reklame di atas disebut ....  

  a.   baliho 

  b.   poster 

  c.   pamflet 

  d.   logo 

  

14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Reklame di atas termasuk ....  

  a.   iklan 

  b.   spanduk 

  c.   poster 

  d.   buklet 

  

15.   Yang tidak termasuk bentuk reklame adalah ....  

  a.   pamflet 

  b.   leaflet 

  c.   buklet 

  d.   maket 
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Soal Isian  

1.   Salah satu jenis usaha di bidang jasa yang membantu orang untuk bepergian adalah ....  

  

2.   Seorang wirausaha harus ... untuk meraih kesuksesan.  

  

3.   Kebumen: 5-Januari-1990 
Penulisan tempat tanggal lahir yang tepat adalah ....  

  

4.   Perhatikan bagian formulir berikut!  

...  : Dondo Nayoan 

Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah .... 

  

5.   Magnet yang berbentuk seperti tapal kuda disebut magnet ....  

  

6.   Kutub magnet yang sejenis apabila didekatkan akan ....  

  

7.   Asal usul SEA Games berhubungan erat dengan Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara atau 
sering disingkat dengan ....  

  

8.   Indonesia bergabung dengan SEA Games pada tahun ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Brosur di atas menawarkan produk berupa ....  

  

10.   Buklet biasanya terdiri dari cover, daftar isi, dan ... produk yang dipromosikan.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Wirausaha  

SUBTEMA : 1. Kerja Keras Berbuah Kesuksesan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, 
pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, 
pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sikap menghargai berarti menunjukkan bahwa kita bisa membina hubungan yang 
baik antarsesama. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Urutan pengisian biodata berdasarkan data yang tepat adalah (5)-(4)-(3)-(1)-(6)-(2). 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kolom nama diisi nama lengkap pendaftar. Tempat dan tanggal lahir diisi 
kabupaten/kota tempat kelahiran pendaftar dan tanggal lahirnya. Unit kerja/sekolah 
diisi sekolah/tempat kerja pendaftar. Kolom agama diisi agama yang dianut 
pendaftar. Alamat diisi alamat lengkap pendaftar. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Panitia sebuah kegiatan biasanya menyediakan formulir pendaftaran bagi calon 
peserta yang akan mengikutinya. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Magnet hanya dapat menarik benda yang berbahan logam seperti besi, baja, dan 
nikel. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kutub B dengan C tarik-menarik berarti kedua kutub berlawanan jenis. 
Kutub D dengan E tolak-menolak berarti kedua kutub sejenis. 
Jika kutub C adalah kutub utara, maka: 

 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Brunei Darussalam pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak satu kali, 
yakni tahun 1999. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. Logo adalah reklame berbentuk tanda, lambang, ataupun 
simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah produk 
atau barang, organisasi, perusahaan. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan poster bertema pendidikan. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Maket adalah bentuk tiruan seperti gedung, kapal, pesawat terbang, dalam bentuk 
tiga dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain-
lain. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tukang ojek, angkutan umum 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  bekerja keras, pantang menyerah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  Kebumen, 5 Januari 1990 

  Pembahasan  :  Setelah penulisan kota diberi tanda koma (,). 

  

4.  Jawaban  :  nama lengkap 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  ladam 

  

Pembahasan  :  Magnet ladam 

 

  

6.  Jawaban  :  tolak-menolak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  SEAP Games 

  
Pembahasan  :  SEAP Games merupakan singkatan dari Southeast Asian Peninsular Games (Pesta 

Olahraga Semenanjung Asia Tenggara) 

  

8.  Jawaban  :  1977 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  makanan 

  Pembahasan  :  Brosur di atas menawarkan beberapa jenis makanan  

  

10.  Jawaban  :  isi 

  
Pembahasan  :  Buklet merupakan buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Buklet terdiri atas 

cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kerja keras bisa dilakukan dalam berbagai hal. Kerja keras yang dapat dilakukan di lingkungan 
sekolah adalah ....  

  a.   membolos saat pelajaran 

  b.   menyontek saat ulangan 

  c.   melanggar tata tertib sekolah 

  d.   mengerjakan tugas individu 

  

2.   Perekonomian setiap orang tidak selalu sama, ada kaya dan miskin. Meski begitu, setiap orang 
bekerja keras untuk meraih sukses. Tindakan yang bukan merupakan kunci kesuksesan adalah ....  

  a.   bermalas-malasan 

  b.   memiliki semangat 

  c.   selalu bekerja keras 

  d.   pantang menyerah 

  

3.   Teman kalian melakukan wawancara kepada pemilik usaha dan mempresentasikannya di depan 
kelas. Sikap tidak boleh kalian tunjukkan saat teman presentasi di depan kelas adalah .... 

  a.   mendengarkan presentasi 

  b.   menghargai hasil wawancara 

  c.   mengabaikan presentasi 

  d.   mencatat presentasi 

  

4.   Formulir berisi tentang ....  

  a.   data pribadi 

  b.   nama dan alamat 

  c.   data penjualan dan pembelian 

  d.   daftar nilai 

  

5.   Perhatikan data berikut! 
Data: 
(1) Nama Ayahnya H. Hidayat 
(2) Alamat rumahnya di Jalan Veteran Nomor 21, Serang 
(3) Penganut agama Islam 
(4) Lahir di Serang pada tanggal 2 Januari 2008 
(5) Nama Ahmad 
(6) Sekolah di SD Bina Prestasi 
 
Biodata Peserta Lomba Mewarnai Gambar 

Nama : ................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : ................................... 

Agama : ................................... 

Nama Orang Tua : ................................... 

Nama Sekolah : ................................... 

Alamat Rumah : ................................... 

 
Urutan pengisian biodata berdasarkan data yang tepat adalah ....  

  a.   (5)-(4)-(3)-(1)-(6)-(2) 

  b.   (5)-(3)-(4)-(2)-(1)-(6) 

  c.   (1)-(4)-(3)-(5)-(6)-(2) 

  d.   (1)-(4)-(2)-(3)-(5)-(6) 
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6.   Perhatikan data berikut!  

Aris ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ia harus mengisi formulir berupa data diri 
anggota. Data yang diisikan sebagai berikut. 

Data: 1. Jalan Sukadana II, 
Yogyakarta 
         2. Islam 
         3. Aris 
         4. SD 
         5. Yogyakarta, 20 Mei 2007 

Data Diri Anggota Pramuka 

Nama                       :                          
Tempat/tanggal lahir  : 
Pendidikan               : 
Agama                     : 
Alamat                     : 

Pengisian data diri anggota pramuka yang tepat sesuai data adalah ....  

  a.   3-2-4-1-5 

  b.   3-5-4-2-1 

  c.   3-4-5-2-1 

  d.   3-4-2-1-5 

  

7.   Magnet jarum biasa digunakan untuk membuat .... 

  a.   kompas 

  b.   dinamo 

  c.   bel listrik 

  d.   hiasan pintu kulkas 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas menunjukkan tiga buah magnet batang. Jika C kutub utara, B dengan C tarik-
menarik, serta D dengan E tolak-menolak, sehingga jenis kutub magnet pada A dan F adalah ....  

  a.   A kutub utara, F kutub utara 

  b.   A kutub utara, F kutub selatan 

  c.   A kutub selatan, F kutub utara 

  d.   A kutub selatan, F kutub selatan 

  

9.   Berikut ini yang bukan sifat magnet adalah ....  

  a.   memiliki dua kutub 

  b.   dapat menembus benda tipis 

  c.   dapat menarik benda dari plastik 

  d.   gaya tarik terkuat terletak di kutub 

  

10.   SEA Games pertama tahun 1959 dibuka oleh ....  

  a.   Presiden Benjamin Sheares 

  b.   Raja Bumhibol Adulyadej 

  c.   Raja Ismail Nasiruddin 

  d.   Presiden Win Maung 

  

11.   SEA Games ke-3 dibuka oleh ....  

  a.   Presiden Benjamin Sheares 

  b.   Raja Bumhibol Adulyadej 

  c.   Raja Ismail Nasiruddin 
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  d.   Presiden Win Maung 

12.   SEA Games pertama diadakan pada tanggal ....  

  a.   1-6 Desember 1959 

  b.   5-10 Desember 1959 

  c.   10-15 Desember 1959 

  d.   12-17 Desember 1959 

13.   Reklame yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan media kain dan sejenisnya yang 
dibentangkan di antara dua tiang disebut ....  

  a.   spanduk 

  b.   plakat 

  c.   brosur 

  d.   poster 

  

14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Reklame di atas termasuk ....  

  a.   iklan 

  b.   spanduk 

  c.   poster 

  d.   buklet 

15.   Reklame jenis embalase umumnya terdapat di ....  

  a.   tepi jalan 

  b.   dinding atau tembok 

  c.   tiang listrik 

  d.   kemasan produk 

 
Soal Isian  

1.   Negara-negara ASEAN memiliki ciri khas usaha tersendiri. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah ....  

2.   Terjadinya konflik antarwirausaha merupakan bentuk sikap wirausaha yang tidak ....  

3.   Kebumen: 5-Januari-1990 
Penulisan tempat tanggal lahir yang tepat adalah ....  

4.   Budi Raharja SPd 
Penulisan nama dan gelar yang tepat adalah ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kedua ujung magnet tersebut apabila didekatkan akan ....  

6.   Paku kecil dapat dipengaruhi magnet meskipun dipasang penghalang plastik karena magnet memiliki 
sifat dapat ....  

7.   Jumlah negara peserta SEA Games adalah ... negara.  

8.   Indonesia bergabung dengan SEA Games pada tahun ....  

9.   Reklame berbentuk tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai 
identitas sebuah produk disebut ....  
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10.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Reklame pada gambar di atas disebut ....  

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Formulir berisi data pribadi, biasanya meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, nama 
orang tua, dll. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Urutan pengisian biodata berdasarkan data yang tepat adalah (5)-(4)-(3)-(1)-(6)-(2). 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Urutan yang tepat untuk mengisi data diri anggota pramuka adalah 3-5-4-2-1. 

7.  Jawaban  :  a 

8.  Jawaban  :  a 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Magnet hanya dapat menarik benda yang berbahan logam seperti besi, baja, dan nikel. 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Spanduk adalah Reklame yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan media kain 
dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan poster bertema pendidikan. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil 
produk yang diperdagangkan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menghargai, menghormati 

  
Pembahasan  :  Sikap menghargai dan menghormati merupakan sikap yang harus dimiliki masyarakat karena 

dapat menghindari konflik dan dapat membina hubungan baik antarmasyarakat, antardaerah, 
maupun antarnegara. 

2.  Jawaban  :  saling menghargai 

3.  Jawaban  :  Kebumen, 5 Januari 1990 

  Pembahasan  :  Setelah penulisan kota diberi tanda koma (,). 

4.  Jawaban  :  Budi Raharja, S.Pd. 

5.  Jawaban  :  tarik-menarik 

  
Pembahasan  :  Kedua ujung magnet yang didekatkan berlawanan jenis terlihat dari warnanya sehingga apabila 

didekatkan akan tarik-menarik. 

6.  Jawaban  :  menembus benda 

  Pembahasan  :  Magnet memiliki gaya tarik yang dapat menembus benda tipis. 

7.  Jawaban  :  sebelas 

  
Pembahasan  :  Negara-negara peserta SEA Games antara lain Thailand, Burma (Myanmar), Malaysia, Laos, 

Vietnam, Singapura, Kamboja, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Timor Leste. 

8.  Jawaban  :  1977 

9.  Jawaban  :  logo 
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Pembahasan  :  Logo adalah reklame berbentuk tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan 

digunakan sebagai identitas sebuah produk atau barang, organisasi, perusahaan, atau individu 
agar mudah diingat oleh orang lain. 

10.  Jawaban  :  spanduk 

  
Pembahasan  :  Spanduk adalah reklame yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan media kain 

dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  

MODEL T5-ST2-A 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Tukang ojek merupakan jenis usaha yang menyediakan ....  

  a.   barang 

  b.   jasa 

  c.   makanan 

  d.   minuman 

  

2.   Berikut ini jenis usaha di bidang jasa, kecuali ....  

  a.   penjahit 

  b.   pemilik toko 

  c.   tukang ojek 

  d.   sopir 

  

3.   Berikut ini tanggung jawab pelaku usaha, kecuali ....  

  a.   Menghasilkan barang dengan kualitas baik sesuai persyaratan dagang. 

  b.   Menciptakan kemasan yang aman bagi konsumen maupun alam. 

  c.   Menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya. 

  d.   Menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. 

  

4.   Dalam riwayat hidup, berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang 
dituliskan pada bagian ....  

  a.   identitas diri 

  b.   riwayat pendidikan 

  c.   keterampilan atau kemahiran 

  d.   prestasi 

  

5.   Catatan yang berisi daftar sekolah atau pendidikan yang pernah ditempuh semasa hidup disebut ....  

  a.   riwayat hidup 

  b.   pengalaman pekerjaan 

  c.   riwayat pendidikan 

  d.   keterampilan yang dimiliki 

  

6.   Informasi pada riwayat hidup yang ditulis secara singkat disusun dalam bentuk ....  

  a.   cerita sesuai urutan waktu 

  b.   poin-poin sesuai urutan waktu 

  c.   paragraf dengan kalimat lengkap 

  d.   poin-poin berderet dari atas ke bawah 

  

7.   Berikut ini bahan logam yang bersifat nonmagnetis adalah ....  

  a.   besi, nikel, dan kobalt 
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  b.   nikel, kobalt, dan perak 

  c.   seng, emas, dan tembaga 

  d.   aluminium, baja, dan kobalt 

  

8.   Di bawah ini merupakan jenis benda nonmagnetis, kecuali ....  

  a.   besi dan nikel 

  b.   plastik dan seng 

  c.   kayu dan kuningan 

  d.   kertas dan tembaga 

  

9.   Salah satu bahan logam adalah emas. Emas termasuk benda ....  

  a.   magnetis 

  b.   nonmagnetis 

  c.   paramagnetis 

  d.   elektromagnetis 

  

10.   Barang-barang yang diekspor dengan kategori non migas adalah ....  

  a.   bensin 

  b.   gas alam 

  c.   kayu jati 

  d.   minyak bumi 

  

11.   Bu Hadi adalah salah satu penduduk Desa Sukamakmur yang mempunyai usaha kerajinan batik. 
Hasil produksi dari usahanya banyak yang dijual ke luar negeri. Dari keterangan tersebut, berarti Bu 
Hadi adalah seorang ....  

  a.   importir 

  b.   eksportir 

  c.   ekonom 

  d.   konsumen 

  

12.   Perdagangan antarbangsa adalah perdagangan yang terjadi antara ....  

  a.   kota dengan kota 

  b.   negara dengan negara 

  c.   provinsi dengan provinsi 

  d.   kabupaten dengan kabupaten 
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13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Poster tersebut termasuk jenis .... 

  a.   poster layanan masyarakat 

  b.   poster kegiatan 

  c.   poster niaga 

  d.   poster pendidikan 

14.   Langkah awal membuat poster adalah ....  

  a.   menentukan warna 

  b.   menentukan gambar 

  c.   menentukan tema 

  d.   menentukan tulisan 

  

15.   Agar poster kegiatan memberikan informasi yang akurat, maka perlu memerhatikan ....  

  a.   warna poster 

  b.   waktu dan tanggal 

  c.   ukuran poster 

  d.   bentuk poster 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Pada tahun berapakah persaingan di dunia usaha semakin tajam?  

  

2.   ... saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen.  

  

3.   Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat disajikan seperti ....  

  

4.   Riwayat hidup yang disajikan seperti sebuah cerita merupakan cara penulisan riwayat hidup dalam 
bentuk ....  

  

5.   Peniti dapat ditarik oleh magnet karena peniti terbuat dari ....  

  

6.   Kuningan adalah jenis logam yang termasuk benda ....  

  

7.   Kegiatan ekspor impor merupakan dampak globalisasi dalam bidang ....  
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8.   Pak Broto memiliki usaha fotokopi. Ia memperkerjakan dua orang dari desanya sendiri dan 
menggunakan mesin fotokopi buatan Jepang. Sumber daya yang didatangkan dari luar negeri oleh 
Pak Broto adalah ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Poster di atas termasuk jenis ....  

  

10.   Pada pembuatan poster, gambar digunakan untuk ... perhatian pembaca.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Wirausaha  

SUBTEMA : 2. Usaha di Sekitarku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari 

1 soal 1 s/d 1 

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

2 soal 2 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, 
pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami reklame 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, 
pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup 
ASEAN 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami reklame 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pelaku usaha bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam yang ia 
gunakan. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Bagian prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga 
sekarang. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Riwayat pendidikan adalah catatan yang berisi daftar sekolah atau pendidikan yang 
pernah ditempuh semasa hidup. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat menyajikan informasi dalam bentuk poin-
poin yang disusun secara berderet dari atas ke bawah. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Seng, emas, dan tembaga tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga termasuk benda 
nonmagnetis. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Besi dan nikel dapat ditarik oleh magnet sehingga bukan termasuk benda nonmagnetis. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Benda nonmagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Non migas adalah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri tetapi 
bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas alam. Kayu jati adalah contoh hasil 
perkebunan. Hasil perkebunan tidak termasuk kategori minyak bumi dan gas alam. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut kegiatan ekspor. Orang yang menjual 
barang ke luar negeri disebut eksportir. 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  b 

14.  Jawaban  :  c 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas, agar pembaca tidak bingung. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  1980-an 

2.  Jawaban  :  produsen 

3.  Jawaban  :  formulir 

4.  Jawaban  :  narasi 

5.  Jawaban  :  besi 

6.  Jawaban  :  nonmagnetis 

  Pembahasan  :  Kuningan tidak dapat ditarik magnet sehingga termasuk benda nonmagnetis. 

7.  Jawaban  :  ekonomi 

8.  Jawaban  :  mesin fotokopi 

  
Pembahasan  :  Mesin fotokopi merupakan sumber daya yang didatangkan dari luar negeri, tepatnya 

negara Jepang. 

  

9.  Jawaban  :  poster layanan masyarakat 

10.  Jawaban  :  menarik 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini tanggung jawab pelaku usaha, kecuali ....  

  a.   Menghasilkan barang dengan kualitas baik sesuai persyaratan dagang. 

  b.   Menciptakan kemasan yang aman bagi konsumen maupun alam. 

  c.   Menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya. 

  d.   Menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. 

  

2.   Yang bertanggung jawab membayar barang atau jasa sesuai harganya adalah ....  

  a.   produsen 

  b.   konsumen 

  c.   distributor 

  d.   promotor 

  

3.   Berikut ini jenis usaha di bidang jasa, kecuali ....  

  a.   penjahit 

  b.   pemilik toko 

  c.   tukang ojek 

  d.   sopir 

  

4.   Pada daftar riwayat hidup, menari dan berenang ditulis pada ....  

  a.   cita-cita 

  b.   pendidikan 

  c.   kegemaran 

  d.   prestasi 

  

5.   Biasanya daftar riwayat hidup digunakan untuk menyertai surat ....  

  a.   izin 

  b.   lamaran pekerjaan 

  c.   keterangan 

  d.   keputusan 

  

6.   
Daftar Riwayat Hidup 

Nama     : ... (1) 

Tempat tanggal lahir : ... (2) 

Agama    : ... (3) 

Alamat    : ... (4) 

 
Nomor 1 dan 2 pada daftar riwayat hidup di atas diisi dengan ....  

  a.   Kurnia Catursari dan Rumah Sakit Medika Yogyakarta, 12 April 1995 

  b.   Kurnia Catursari dan Sleman, 12 April 1995 

  c.   Kurnia Catursari dan 12 April 1995, Sleman 

  d.   Kurnia Catursari dan Jalan Kenanga Nomor 10, 12 April 1995 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pasangan benda dengan jenis benda yang benar adalah .... 

  a.   1 dan 2 

  b.   1 dan 3 

  c.   2 dan 3 

  d.   2 dan 4 

  

8.   Di bawah ini merupakan jenis benda nonmagnetis, kecuali ....  

  a.   besi dan nikel 

  b.   plastik dan seng 

  c.   kayu dan kuningan 

  d.   kertas dan tembaga 

  

9.   Contoh benda yang memanfaatkan magnet adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  

c.   

 

  
d.   

 

  

10.   Barang yang bertuliskan Made in Japan berarti ....  

  a.   barang tersebut akan diekspor ke Jepang 

  b.   barang tersebut dijual di Jepang saja 

  c.   barang tersebut dilarang di Jepang 

  d.   barang tersebut dibuat di Jepang 

  

11.   Contoh komoditas Indonesia yang sudah banyak diekspor ke luar negeri adalah ....  

  a.   sepeda motor 

  b.   kelapa sawit 

  c.   gandum 

  d.   daging 

  

12.   Hasil perkebunan Indonesia yang dapat diekspor adalah ....  

  a.   ikan dan kepiting 
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  b.   padi dan jagung 

  c.   kopi dan sapi 

  d.   kopi dan teh 

  

13.   Di sekolah, Cici melihat poster yang ditempelkan di mading sekolah. Poster tersebut berisi informasi 
mengenai lomba baca puisi yang akan diadakan sekolah. Poster yang dilihat Cici merupakan jenis .... 

  a.   poster niaga 

  b.   poster layanan masyarakat 

  c.   poster kegiatan 

  d.   poster pendidikan 

  

14.   Poster yang biasanya digunakan untuk tujuan mendidik adalah ....  

  a.   poster kegiatan 

  b.   poster niaga 

  c.   poster pendidikan 

  d.   poster layanan masyarakat 

  

15.   Poster niaga memiliki tujuan ....  

  a.   untuk penjualan 

  b.   untuk pendidikan 

  c.   untuk layanan kepada masyarakat 

  d.   untuk peraga 

 
Soal Isian  

1.   Meskipun kegiatan ekonomi beragam, semangat ... dan kesatuan di masyarakat tetap harus 
diwujudkan.  

  

2.   Di Bali, wewangian dari tumbuhan kering sering disebut .... 

  

3.   Pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga ditulis pada bagian ....  

  

4.   Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat disajikan seperti ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian yang dapat ditarik oleh magnet adalah nomor ....  

  

6.   Kuningan adalah jenis logam yang termasuk benda ....  

  

7.   Orang yang berwirausaha harus memiliki sikap ... agar dipercaya oleh rekan usaha dan pembeli 
produk.  

  

8.   Orang yang menjual barang ke luar negeri disebut ....  

  

9.   Selain tulisan, poster juga harus memuat ... agar lebih menarik perhatian pembaca.  

  

10.   Pada pembuatan poster, gambar digunakan untuk ... perhatian pembaca.  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  

MODEL T5-ST2-B 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pelaku usaha bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam yang ia 
gunakan. 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pemilik toko merupakan usaha yang menyediakan barang. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berenang dan menari merupakan kegemaran atau hobi. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Surat lamaran pekerjaan harus disertai daftar riwayat hidup. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama diisi dengan nama lengkap pengisi daftar riwayat hidup. Tempat lahir diisi 
dengan kabupaten atau kota di mana orang tersebut dilahirkan. Penulisan 
tempat  dan tanggal lahir yang benar contohnya: Bandung, 12 April 1995, 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kunci terbuat dari besi yang dapat ditarik magnet sehingga termasuk benda magnetis. 
Tutup gelas terbuat dari plastik yang tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga 
termasuk benda nonmagnetis. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Besi dan nikel dapat ditarik oleh magnet sehingga bukan termasuk benda 
nonmagnetis. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kompas memanfaatkan adanya magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan. 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  d 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Poster kegiatan adalah poster yang berisi pemberitahuan atau informasi tentang suatu 
kegiatan yang akan diadakan. 

14.  Jawaban  :  c 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Poster niaga adalah poster yang digunakan untuk penjualan atau perdagangan. 

Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  persatuan 

2.  Jawaban  :  potpourri 

3.  Jawaban  :  pengalaman bekerja 

4.  Jawaban  :  formulir 

5.  Jawaban  :  3 

  Pembahasan  :  Bagian nomor 3 terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet. 

6.  Jawaban  :  nonmagnetis 

  Pembahasan  :  Kuningan tidak dapat ditarik magnet sehingga termasuk benda nonmagnetis. 

7.  Jawaban  :  jujur 

8.  Jawaban  :  eksportir 

9.  Jawaban  :  gambar 

10.  Jawaban  :  menarik 
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 3  

MODEL T5-ST3-A 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pak Gino membuat mainan kayu yang dipakai untuk pelajaran di ....  

  a.   TK 

  b.   SD 

  c.   SMP 

  d.   SMA 

  

2.   Man membuat gelang warna warni dari sisa benang tenun kemudian menjualnya. Man 
menunjukkan ... dalam berwirausaha.  

  a.   kerja keras 

  b.   kreativitas 

  c.   kesederhanaan 

  d.   kepuasan 

  

3.   Ale ingin membuka suatu usaha minuman. Berikut ini hal penting yang harus diperhatikan saat 
membuka usaha, kecuali ....  

  a.   target konsumen 

  b.   harga produk 

  c.   tempat usaha 

  d.   tinggi badan 

  

4.   Berikut daftar isian yang perlu diisi pada lembar jawaban komputer adalah ....  

  a.   nama peserta ujian 

  b.   nama guru pengampu 

  c.   nama kepala sekolah 

  d.   nama orang tua 

  

5.   Berikut yang termasuk daftar isian pada formulir pengiriman barang adalah ....  

  a.   tanggal kadaluarsa 

  b.   berat barang 

  c.   alamat perusahaan pembuat barang 

  d.   distributor barang 

  

6.   Kakak sering mengirim uang padaku. Uang tersebut dikirim melalui kantor pos dengan ....  

  a.   surat kilat 

  b.   surat kabar 

  c.   wesel pos 

  d.   kartu pos 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pernyataan yang benar tentang pembuatan magnet seperti gambar di atas adalah .... 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  146

  a.   kemagnetan yang terbentuk pada paku bersifat tetap 

  b.   jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetannya tetap ada 

  c.   semakin banyak lilitan maka sifat kemagnetannya akan semakin kuat 

  d.   semakin banyak lilitan maka sifat kemagnetannya akan semakin lemah 

  

8.   Berikut ini yang merupakan proses pembuatan magnet dengan cara elektromagnet adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pernyataan yang benar tentang pembuatan magnet seperti gambar di atas adalah .... 

  a.   penggosokkan dilakukan dengan satu arah dan satu kali 

  b.   penggosokkan dilakukan secara berulang dan bolak-balik 

  c.   semakin lama waktu penggosokkan, sifat kemagnetannya semakin kuat 

  d.   semakin lama waktu penggosokkan, sifat kemagnetannya semakin lemah 

  

10.   MEA adalah singkatan dari ....  

  a.   Masyarakat Ekonomi Asia 

  b.   Masyarakat Ekonomi ASEAN 

  c.   Masyarakat Ekonomi Amerika 

  d.   Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara 

  

11.   Berikut ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika membangun usaha, kecuali ....  

  a.   tempat usaha 

  b.   harga produk 

  c.   target konsumen 

  d.   jumlah teman yang beli 

  

12.   Kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan ....  

  a.   proses mengubah peluang suatu gagasan/ide yang dapat dijual 

  b.   proses penelitian dan pengembangan kewirausahaan 

  c.   tujuan hidup untuk memenuhi keinginan berprestasi 

  d.   modal dasar untuk menjadi wirausaha yang sukses 
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13.   
Reklame berupa tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna disebut ... 

  a.   spanduk 

  b.   poster 

  c.   logo 

  d.   pamflet 

  

14.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Embalase pada gambar di atas berbentuk ....  

  a.   kotak 

  b.   tabung 

  c.   kerucut 

  d.   prisma 

  

15.   Bahan yang tidak dapat digunakan untuk membuat embalase adalah ....  

  a.   plastik 

  b.   kertas 

  c.   kaleng 

  d.   daun 

 
Soal Isian  

1.   Pengusaha yang malas belajar dapat mengakibatkan usahanya ....  

  

2.   Suatu usaha dengan pesaing sedikit akan memiliki pelanggan yang lebih ....  

  

3.   Agar pengisi formulir mudah mengisikan data-data yang diminta pada formulir, formulir pengisian 
barang sebaiknya dilengkapi dengan ....  

  

4.   Ketika mengirimkan wesel pos, kita harus menuliskan alamat secara ....  

  

5.   Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut ....  

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Sifat kemagnetan dari magnet yang dibuat seperti gambar di atas adalah ....  

  

7.   Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) pada Desember 1997 di negara ....  

  

8.   Usaha yang dijalankan Pak Toni tidak berjalan lancar. Sikap Pak Toni sebaiknya ....  

  

9.   Gambar, simbol atau lambang dari suatu perusahaan disebut ...  
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10.   Poster termasuk karya seni ... dimensi.  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  

MODEL T5-ST3-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 6  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Wirausaha  

SUBTEMA : 3. Ayo Belajar Berwirausaha 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 

03 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu 
anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat 
hidup, dsb.) 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di 
bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan 
dalam lingkup ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu 
anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat 
hidup, dsb.) 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di 
bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan 
dalam lingkup ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mainan kayu edukatif yang dibuat oleh Pak Gino digunakan untuk membantu 
memahami pelajaran matematika di TK dan KB. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Man paling menunjukkan kreativitas karena dapat mengubah benang sisa menjadi 
gelang yang menarik dan memiliki nilai jual. 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Daftar isian yang perlu diisi pada lembar jawaban komputer: 

 Nama peserta ujian 

 Nomor peserta ujian 

 Tanggal lahir peserta ujian 

 Nama mata ujian 

 Tanggal ujian 

 Tanda tangan peserta 

 Jawaban yang dipilih 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Daftar isian yang terdapat pada formulir pengiriman barang: 

 Tanggal pengiriman 

 Nama pengirim 

 Alamat dan nomor telepon pengirim 

 Nama penerima 

 Alamat dan nomor telepon penerima 

 Jenis barang 

 Berat barang 

 Biaya pengiriman 

 Catatan 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Wesel pos adalah salah satu layanan pos yang digunakan untuk mengirimkan uang 
kepada orang lain. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Semakin banyak lilitan maka sifat kemagnetannya akan semakin kuat karena medan 
magnet yang ditimbulkan juga semakin besar. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Elektromagnet dibuat dengan cara melilitkan kawat ke batang besi atau baja 
kemudian menghubungkannya dengan sumber listrik. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar menunjukkan proses pembuatan magnet dengan cara digosok. 
Penggosokan harus dilakukan dengan searah dan berulang kali. Semakin lama 
waktu menggosok, sifat kemagnetannya akan semakin kuat. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan 
digunakan sebagai identitas sebuah produk atau barang, organisasi, perusahaan 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Daun merupakan bahan alam. Daun dapat digunakan untuk membungkus makanan 
namun dan tidak dapat digunakan untuk membuat embalase yang berisi infromasi 
atau gambar produk makanan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  gagal 

  
Pembahasan  :  Seorang pengusaha harus terus belajar, baik dalam meningkatkan kualitas produk 

maupun mempelajari keinginan konsumen. 

  

2.  Jawaban  :  banyak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  petunjuk pengisian 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  lengkap 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  medan magnet 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  sementara  

  
Pembahasan  :  Gambar menunjukkan magnet dibuat dengan cara dialiri listrik. Sifat kemagnetan dari 

magnet tersebut adalah sementara karena jika sifat kemagnetannya akan hilang jika 
tidak terhubung oleh sumber listrik. 

  

7.  Jawaban  :  Malaysia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  pantang menyerah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  logo 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  dua 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pak Gino membuat mainan kayu yang dipakai untuk pelajaran di ....  

  a.   TK 

  b.   SD 

  c.   SMP 

  d.   SMA 

  

2.   Ale ingin membuka suatu usaha minuman. Berikut ini hal penting yang harus diperhatikan saat 
membuka usaha, kecuali ....  

  a.   target konsumen 

  b.   harga produk 

  c.   tempat usaha 

  d.   tinggi badan 

  

3.   Sebuah usaha mainan kayu edukatif dapat memberi manfaat berikut kepada masyarakat di 
sekitarnya, kecuali ....  

  a.   Menyediakan mainan kayu edukatif bagi anak-anak. 

  b.   Memanfaatkan limbah kayu dari masyarakat. 

  c.   Meningkatkan kesejahteraan warga yang bekerja untuknya. 

  d.   Menimbulkan polusi suara di dekat tempat usaha. 

  

4.   

 

Pada bagian wesel pos nomor 1 harus diisi .... 

  a.   Satu juta rupiah 

  b.   Rp. 1000.000,00 

  c.   Ari Aditama 

  d.   Sunarto, Jalan Sudirman 30 Surabaya 

  

5.   Informasi yang tercantum pada formulir pengiriman barang adalah ....  

  a.   identitas penerima dan pengirim barang 

  b.   identitas penerima dan pihak ekspedisi 

  c.   identitas pengirim dan pihak ekspedisi 

  d.   identitas pengirim dan pembuat barang 
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6.   Tanda terima tertulis kiriman uang melalui pos disebut ....  

  a.   wesel 

  b.   resi 

  c.   perangko 

  d.   paket 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pembuatan magnet dengan cara seperti di atas disebut ....  

  a.   induksi 

  b.   konduksi 

  c.   gosokan 

  d.   elektromagnet 

  

8.   Arah gerakan magnet yang benar ketika membuat magnet yaitu ....  

  a.   searah 

  b.   naik turun 

  c.   tidak tentu 

  d.   maju mundur 

  

9.   Magnet yang dibuat dengan cara melilitkan kawat ke batang besi dan menghubungkannya dengan 
sumber listrik disebut ....  

  a.   lilitan 

  b.   induksi 

  c.   gosokkan 

  d.   elektromagnet 

  

10.   Dalam menghadapai MEA maka Indonesia perlu ....  

  a.   meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia 

  b.   mengurangi jumlah tenaga asing yang di Indonesia 

  c.   membangun banyak sekolah di luar negeri 

  d.   mengekspor banyak sumber daya alam 

  

11.   Kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan ....  

  a.   proses mengubah peluang suatu gagasan/ide yang dapat dijual 

  b.   proses penelitian dan pengembangan kewirausahaan 

  c.   tujuan hidup untuk memenuhi keinginan berprestasi 

  d.   modal dasar untuk menjadi wirausaha yang sukses 

  

12.   Dengan diterapkannya MEA maka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai profesi di 
Indonesia akan ....  

  a.   semakin sulit 

  b.   semakin jarang 

  c.   semakin terbuka 

  d.   menjadi prioritas 
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13.   Berikut ini tujuan embalase, kecuali ....  

  a.   melindungi produk agar tidak rusak 

  b.   menarik perhatian pembeli 

  c.   memberikan informasi tentang produk 

  d.   menyediakan sampel produk untuk dicicipi 

  

14.   Bahan yang tidak dapat digunakan untuk membuat embalase adalah ....  

  a.   plastik 

  b.   kertas 

  c.   kaleng 

  d.   daun 

  

15.   Berikut ini isi buklet, kecuali ....  

  a.   informasi tentang produk 

  b.   foto-foto produk 

  c.   deskripsi produk 

  d.   foto-foto produsen 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Man harus ... ketika menjajakan gelang buatannya.  

  

2.   Kita bisa belajar berwirausaha dengan berkreasi menggunakan barang ... di sekitar kita.  

  

3.   Formulir berupa lembar jawaban komputer yang digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan 
selanjutnya disebut formulir ....  

  

4.   Kita dapat mengirimkan uang dengan wesel pos di ....  

  

5.   Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub ....  

  

6.   Pola garis di sekitar medan magnet disebut garis ....   

  

7.   Program wajib belajar 12 tahun merupakan upaya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja 
Indonesia di bidang ....  

  

8.   Dengan adanya MEA maka persaingan usaha di negara-negara ASEAN akan semakin ....  

  

9.   Kemasan yang membungkus sebuah produk dan berisi informasi serta gambar produk dinamakan .... 

  

10.   Buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran disebut .... 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 6 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST3-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mainan kayu edukatif yang dibuat oleh Pak Gino digunakan untuk membantu memahami pelajaran 
matematika di TK dan KB. 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada bagian wesel pos nomor 1 diisi dengan jumlah uang yang dinyatakan dalam tulisan bukan 
angka. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Formulir pengiriman barang memuat informasi tentang identitas penerima dan pengirim barang. 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Induksi adalah pembuatan magnet dengan cara menempelkan magnet pada batang besi atau baja. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan magnet pada batang besi atau baja. 
Menggosoknya dilakukan dengan searah dan berulang kali. 

9.  Jawaban  :  d 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  d 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Daun merupakan bahan alam. Daun dapat digunakan untuk membungkus makanan namun dan 
tidak dapat digunakan untuk membuat embalase yang berisi infromasi atau gambar produk 
makanan. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Foto-foto produsen atau pabrik atau pembuat produk biasanya tidak disertakan dalam buklet. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sabar 

  
Pembahasan  :  Penjual harus sabar dalam menunggu maupun menghadapi pembeli yang akan membeli barang 

dagangannya. 

2.  Jawaban  :  bekas 

  Pembahasan  :  Berkreasi menggunakan barang bekas membuat kita menghemat modal yang kita keluarkan. 

3.  Jawaban  :  ujian sekolah 

4.  Jawaban  :  kantor pos 

  
Pembahasan  :  Wesel pos merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang yang bisa dilakukan melalui 

kantor pos. 

5.  Jawaban  :  utara 

  Pembahasan  :  Arah garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. 

6.  Jawaban  :  gaya magnet 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  pendidikan 

8.  Jawaban  :  ketat 

  

9.  Jawaban  :  embalase 

  
Pembahasan  :  Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan produk yang berisi informasi atau 

pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. 

10.  Jawaban  :  buklet 

  Pembahasan  :  Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 

 

TEMA 1 : SELAMATKAN MAHKLUK HIDUP 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.1   

SBdP : 3.4 

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.   Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perilaku yang sesuai dengan sila dengan 
lambang .... 

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

2.   Nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu menjaga keseimbangan antara ....  

  a.   siang dan malam 

  b.   hak dan kewajiban 

  c.   panjang dan pendek 

  d.   hidup dan mati 

  

3.   Mensyukuri keragaman tumbuhan di Indonesia sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

4.   Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu ....  

  a.   Melaksanakan ibadah di tempat ibadah. 

  b.   Melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti. 

  c.   Bergotong royong memperbaiki poskamling. 

  d.   Membantu teman mengambil barang di tempat tinggi. 

  

5.   Orang yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara telah mengamalkan sila dengan 
lambang ....  

  a.   bintang 

  b.   rantai 

  c.   kepala banteng 

  d.   pohon beringin 

  

6.   Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa ....  
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  a.   pemerintah meresmikan enam kepercayaan 

  b.   bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan 

  c.   kita harus memeluk enam agama 

  d.   tidak ada Tuhan di dunia ini 

  

7.   Rukun terhadap orang yang berbeda agama sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

8.   Mengajak teman bersama-sama merawat ikan di kolam sekolah sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

9.   Saat melewati tempat ibadah, kita harus ....  

  a.   masuk 

  b.   berteriak 

  c.   tenang 

  d.   menjauh 

  

10.   Toleransi terhadap keragaman agama dan kepercayaan merupakan nilai yang terkandung dalam sila 
yang berbunyi .... 

  a.   Ketuhanan Yang Maha Esa 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  c.   Persatuan Indonesia 

  d.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks laporan berikut!  

Tanaman anggrek memiliki keistimewaan. Salah satunya dapat hidup pada kondisi air yang rendah. 
Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan hidup di dalam ruangan. Daun anggrek memiliki tekstur 
tebal. Daun anggrek berfungsi sebagai penyimpan air. Bunga anggrek dapat tumbuh dengan cepat. 
Oleh sebab itu, banyak orang membudidayakan tanaman anggrek. Apalagi, nilai jual bunga anggrek 
cukup tinggi. 

11.   Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah ....  

  a.   Bagaimana tekstur daun tanaman anggrek? 

  b.   Mengapa tanaman anggrek memiliki nilai jual yang cukup tinggi? 

  c.   Di mana tanaman anggrek biasanya tumbuh? 

  d.   Bagaimana cara budi daya tanaman anggrek? 

  

12.   Arti kata tekstur pada teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan 

  b.   rupa; wujud 

  c.   rupa dan bentuk yang dapat diraba 

  d.   ukuran dan susunan (jaringan) bagian suatu benda 

  
 

13.   Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah ....  
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  a.   nilai jual bunga anggrek di pasaran 

  b.   keistimewaan tanaman anggrek 

  c.   tekstur tanaman anggrek 

  d.   cara budidaya tanaman anggrek 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks laporan berikut! 

Fakta Unik Penyu 

Penyu merupakan salah satu jenis reptilia. Sebagian besar penyu hidup di laut. Penyu memiliki cara unik untuk 
berkembang biak. Biasanya, penyu yang siap bertelur akan berenang menuju tepi pantai. Sesampainya di pantai, 
penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Hal ini bertujuan agar telur-telur 
penyu tidak diburu pemangsa. Setiap masa bertelur, penyu mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Setelah 
menetas, anak-anak penyu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudra serta kemiringan 
lereng pasir membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. 

14.   Sesuai teks laporan, mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir?  

  a.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar tidak diburu mangsa. 

  b.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat bergegas pergi ke laut. 

  c.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat mencari arah menuju laut. 

  
d.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat berenang menuju tepi 

pantai. 

  

15.   Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi teks laporan adalah ....  

  a.   Apa alat pernapasan penyu? 

  b.   Mengapa penyu termasuk salah satu jenis reptilia? 

  c.   Berapa banyak telur yang dihasilkan penyu setiap masa bertelur? 

  d.   Bagaimana penyu beradaptasi dengan lingkungannya? 

  

16.   Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   masa bertelur penyu 

  b.   daur hidup penyu 

  c.   cara adaptasi penyu 

  d.   keunikan penyu 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks laporan berikut! 

Hiu gergaji merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi. Hiu gergaji disebut juga pari atau hiu sentani. Hiu 
gergaji hidup di Danau Sentani, Papua. Hewan tersebut diberi nama hiu gergaji karena bagian mulutnya 
menyerupai gergaji. Hiu gergaji memiliki 14 hingga 22 gigi seperti gergaji di setiap sisinya. Selain untuk mencari 
makan, gigi hiu gergaji juga digunakan sebagai alat pertahanan terhadap musuh. 

Hiu gergaji memiliki tubuh berwarna hitam keabu-abuan. Bagian bawah tubuhnya berwarna pucat. Hiu gergaji 
termasuk ikan air tawar yang berkembang biak dengan bertelur. Makanan hiu gergaji berupa ikan-ikan berukuran 
sedang atau kecil. Indra penciuman hiu gergaji sangat tajam yang dapat membantunya untuk memburu mangsa. 

17.   Pertanyaan yang tepat sesuai isi teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana proses perkembangbiakan hiu gergaji? 

  b.   Mengapa hiu sentani diberi nama hiu gergaji? 

  c.   Di mana hiu gergaji mendapatkan makanannya? 

  d.   Apa keistimewaan tempat hidup hiu gergaji? 

  

18.   Sesuai teks laporan, apa fungsi gigi gergaji pada hiu sentani?  

  a.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk menggergaji mangsanya. 

  
b.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk mencari makan dan alat pertahanan terhadap 

musuh. 
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  c.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk menakuti mangsanya. 

  d.   Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk memburu mangsa. 

19.   Perhatikan kutipan laporan berikut!  

Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai yang sehat dan 
bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari 
industri dan pabrik. 

Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa .... 

  a.   kesimpulan 

  b.   hasil pengamatan 

  c.   hal yang diamati 

  d.   waktu pengamatan 

  

20.   Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   nilai jual bunga anggrek di pasaran 

  b.   keistimewaan tanaman anggrek 

  c.   tekstur tanaman anggrek 

  d.   cara budidaya tanaman anggrek 

  

21.   Bentuk patung meniru hewan atau manusia secara nyata disebut patung ....  

  a.   figuratif  

  b.   nonfiguratif  

  c.   kreasi 

  d.   imajinasi 

  

22.   Berikut ini jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya, kecuali ....  

  a.   patung monumen 

  b.   patung pemujaan 

  c.   patung dekorasi 

  d.   patung figuratif 

  

23.   Yang merupakan patung nonfiguratif adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  160

  

d.   

 

24.   Orang yang menciptakan patung disebut ....  

  a.   pelukis 

  b.   penari 

  c.   pematung 

  d.   pembatik 

  

25.   Eko ingin mewarnai patung menggunakan cat poster. Ia mengoleskan cat dengan sapuan warna yang 
tebal. Hasil patung Eko menjadi berwarna pekat dan mengkilap. Artinya Eko menggunakan teknik 
pewarnaan ....  

  a.   plakat 

  b.   aquarel 

  c.   percik 

  d.   blok 

  

26.   Mewarnai patung menggunakan cat akrilik membutuhkan alat bantu berupa ....  

  a.   meja putar 

  b.   butsir 

  c.   kuas 

  d.   palu 

  

27.   Patung yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan yaitu ....  

  a.   patung dekorasi 

  b.   patung monumen 

  c.   patung religius 

  d.   patung arsitektur 

  

28.   Patung Tonggak Samudra menggambarkan kota Jakarta sebagai ....  

  a.   jantung perdagangan Indonesia 

  b.   kota Ibu Negara dan kota metropolitan 

  c.   kota yang penuh dengan bunga 

  d.   kota yang terdiri dari lautan 

  

29.   Uni ingin membuat patung dari bahan plastisin. Ia ingin membuat bentuk jeruk. Plastisin yang 
digunakan sebaiknya berwarna ....  

  a.   hijau 

  b.   merah 

  c.   kuning 

  d.   ungu 

  

30.   Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung termasuk bahan ....  

  a.   lunak 

  b.   keras 

  c.   cair 

  d.   langka 
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Soal Isian  

1.   Memberi selamat kepada teman yang memenangkan permainan merupakan pengamalan sila ... 
Pancasila. 

  

2.   Mengambil keputusan melalui ... merupakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila.  

  

3.   Menjiplak hasil karya orang lain bertentangan dengan nilai sila ... Pancasila.  

  

4.   Setelah melakukan pengamatan, kita bisa menuliskan uraian kegiatan yang telah kita lakukan yang 
disebut ....  

  

5.   Laporan hasil pengamatan dapat dibuat sesuai ... yang ada.  

  

6.   Kesimpulan yang baik dibuat berdasarkan ... dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat 
sendiri.  

  

7.   Penggunaan kata tanya bisa digunakan untuk menemukan gagasan utama dan ... pada teks laporan.  

  

8.   Patung Tonggak Samudra merupakan patung karya Gregorius Sidharta yang menjadi identitas 
kota ....  

  

9.   Bahan yang lembek dan mudah dibentuk menjadi patung diebut bahan ....  

  

10.   Patung dibuat untuk ... keindahannya.  

  

 
 
 
 
 
  



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  162

KISI-KISI DAN KUNCI JAWABAN 
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   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

10 soal  11 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.4 Memahami patung 10 soal  21 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

4 soal  4 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami patung 3 soal  8 s/d 10  

 
 
KUNCI JAWABAN 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perilaku yang sesuai dengan 
sila pertama Pancasila. 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara berarti telah mengamalkan sila 
ketiga Pancasila. Sila ketiga mempunyai lambang pohon beringin. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya adanya 
Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 

7.  Jawaban  :  a 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Melakukan kerja bersama-sama menunjukkan persatuan yang sesuai dengan sila 
ketiga Pancasila. 

9.  Jawaban  :  c 

10.  Jawaban  :  a 

11.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan a terdapat pada teks laporan, yaitu kalimat keempat. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kata tekstur memiliki arti ukuran dan susunan (jaringan) bagian suatu benda. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut membahas keistimewaan tanaman anggrek. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada teks laporan tersebut dijelaskan bahwa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir 
agar tidak diburu mangsa. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat keenam. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan c terdapat pada teks laporan yaitu ditunjukkan pada 
kalimat ketujuh. 

16.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut membahas keunikan penyu. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu pada 
kalimat keempat paragraf pertama. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada teks laporan tersebut dijelaskan bahwa fungsi gigi hiu sentasi adalah 
untuk mencari makan dan alat pertahanan terhadap musuh. Jawaban bisa kita 
temukan pada kalimat terakhir paragraf pertama. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kutipan laporan tersebut merupakan bagian kesimpulan karena berisi gambaran 
umum hal yang diamati dan dituliskan secara singkat dalam bentuk paragraf. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut membahas keistimewaan tanaman anggrek. 

21.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Patung figuratif merupakan bentuk patung yang realis atau nyata. Patung figuratif 
biasanya meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda nyata. 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Patung foguratif merupakan jenis patung berdasarkan bentuknya. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  patung nonfiguratif adalah bentuk patung yang abstrak atau tidak nyata. Patung 
nonfiguratif cenderung menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan memanjang, 
seperti pada gambar b. 

24.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Orang yang menciptakan patung disebut pematung. 

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teknik pewarnaan plakat adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang 
tebal. warna yang dihasilkan cenderung pekat. 

26.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Untuk mengoleskan cat akrilik pada patung, kita memerlukan kuas. 

27.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

28.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Patung Tonggak Samudra adalah patung karya Gregorius Sidharta yang menjadi 
identitas kota Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok. Patung Tonggak Samudra 
menggambarkan kota Jakarta sebagai jantung perdagangan Indonesia. 

29.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bentuk buah jeruk warna kuning. Sebaiknya plastisin yang digunakan kuning. 

30.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan 
lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kelima 

  
Pembahasan  :  Memberi selamat kepada teman yang memenangkan permainan menunjukkan sikap 

menghargai hasil kerja keras orang lain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. 

  

2.  Jawaban  :  musyawarah 

  
Pembahasan  :  Salah satu nilai sila keempat Pancasila yaitu menjunjung tinggi musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan. 

  

3.  Jawaban  :  kelima 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  laporan 

  Pembahasan  :  Laporan adalah uraian kegiatan yang telah dilakukan. 

  

5.  Jawaban  :  fakta 

  Pembahasan  :  Laporan hasil pengamatan dibuat sesuai fakta/kenyataan. 

  

6.  Jawaban  :  gagasan pokok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  informasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Jakarta 

  
Pembahasan  :  Patung Tonggak Samudra adalah patung karya Gregorius Sidharta yang menjadi 

identitas kota Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok. 

  

9.  Jawaban  :  lunak 

  Pembahasan  :  Bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. 

  

10.  Jawaban  :  dinikmati 

  Pembahasan  :  Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 1 : SELAMATKAN MAHKLUK HIDUP 
SESI 2 : IPA, IPS 

IPA : 3.1 

IPS : 3.1  

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.   Setek dan okulasi merupakan perkembangbiakan secara ....  

  a.   vegetatif alami 

  b.   vegetatif buatan 

  c.   generatif alami 

  d.   generatif buatan 

  

2.   Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

3.   Saat mencangkok tumbuhan, batang yang telah dikupas ditutup dengan ....  

  a.   tanah subur 

  b.   mata tunas 

  c.   plastik 

  d.   daun 

  

4.   Berikut ini perkembangbiakan dengan cara mengenten adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

5.   Hewan yang termasuk hewan vivipar adalah ....  
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a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

6.   Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan setek batang adalah ....  

  a.   paku dan lumut 

  b.   bambu dan pisang 

  c.   mawar dan bambu 

  d.   mangga dan jambu 

  

7.   Keunggulan tumbuhan yang berkembang biak dengan mencangkok adalah ....  

  a.   tumbuhan cepat besar dan berbuah 

  b.   tumbuhan mempunyai akar yang kuat 

  c.   tumbuhan mempunyai daun yang lebat 

  d.   tumbuhan mempunyai batang yang kuat 

  

8.   Pembuahan pada bunga terjadi di ....  

  a.   dasar bunga 

  b.   kelopak bunga 

  c.   ruang bakal biji 

  d.   buluh serbuk sari 

  

9.   Bagian bunga yang merupakan sel kelamin betina adalah ....  

  a.   putik 

  b.   kelopak 

  c.   mahkota 

  d.   serbuk sari 

  

10.   Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan adalah ....  

  a.   putik 

  b.   kelopak 

  c.   mahkota 

  d.   serbuk sari 
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11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian bunga yang merupakan tempat terjadi proses pembuahan adalah ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

12.   Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif mempunyai ....  

  a.   akar 

  b.   daun 

  c.   bunga 

  d.   batang 

  

13.   Berikut ini yang merupakan ciri ikan hiu adalah ....  

  a.   memiliki kelenjar susu 

  b.   embrio berkembang di rahim 

  c.   telur menetas dalam tubuh induk 

  d.   embrio mendapatkan makanan dari induknya 

  

14.   Saat mengenten, batang bagian atas dipilih dari tumbuhan yang ....  

  a.   batangnya lebih ringan 

  b.   sifatnya lebih baik 

  c.   daunnya lebih lebar 

  d.   lama berbuah 

  

15.   Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu ....  

  a.   setek 

  b.   tunas 

  c.   cangkok 

  d.   menyambung 

  

16.   Wakil delegasi Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal ASEAN pertama kali adalah ....  

  a.   Umarjadi Notowijono 

  b.   H.R. Dharsono 

  c.   Rusli Noor 

  d.   Adam Malik 

  

17.   Lupang Hinirang adalah lagu kebangsaan dari negara ....  

  a.   Thailand 

  b.   Filipina 

  c.   Kamboja 

  d.   Vietnam 
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18.   Negara berikut yang pernah dijajah oleh Prancis adalah ....  

  a.   Laos 

  b.   Malaysia 

  c.   Indonesia 

  d.   Brunei Darussalam 

  

19.   Vietnam memperoleh kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945 dari ....  

  a.   Spanyol 

  b.   Belanda 

  c.   Prancis 

  d.   Inggris 

  

20.   Sir Stamford Raffles adalah pendiri negara ....  

  a.   Laos 

  b.   Filipina 

  c.   Malaysia 

  d.   Singapura 

  

21.   Tujuan kerja sama ASEAN di bidang politik adalah ....  

  a.   menggalang kekuatan militer 

  b.   mengusir penjajah dari Asia Tenggara 

  c.   menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara 

  d.   membentuk pertahanan dari serangan negara-negara maju 

  

22.   Masa jabatan sekretaris jenderal ASEAN adalah ... tahun.  

  a.   2 

  b.   3 

  c.   4 

  d.   5 

  

23.   Lima negara pendiri ASEAN adalah ....  

  a.   Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam 

  b.   Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina 

  c.   Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina 

  d.   Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos dan Vietnam 

  

24.   Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah ....  

  a.   Adam Malik 

  b.   S. Rajaratnam 

  c.   Narsisco Ramos 

  d.   Thanat Khoman 

  

25.   Judul lagu kebangsaan Vietnam adalah ....  

  a.   Pheng Xat Lao 

  b.   Kaba Ma Kyei 

  c.   Tien quan ca 

  d.   Phleng Chat Thai 
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26.   Berdasarkan letaknya, maka iklim dari negara Brunei Darussalam adalah ....  

  a.   tropis 

  b.   dingin 

  c.   sedang 

  d.   subtropis 

  

27.   Negara anggota ASEAN berikut yang memiliki kepala negara seorang sultan adalah ....  

  a.   Brunei Darussalam 

  b.   Indonesia 

  c.   Kamboja 

  d.   Filipina 

  

28.   Judul lagu kebangsaan Vietnam adalah ....  

  a.   Pheng Xat Lao 

  b.   Kaba Ma Kyei 

  c.   Tien quan ca 

  d.   Phleng Chat Thai 

  

29.   Penghasil timah terbesar di ASEAN adalah ....  

  a.   Indonesia 

  b.   Malaysia 

  c.   Singapura 

  d.   Brunei Darussalam 

  

30.   Berikut ini yang merupakan nama perdana menteri Vietnam adalah ....  

  a.   Nguyen Yuan Phuc 

  b.   Tran Dai Quang 

  c.   Ton Duc Thang 

  d.   Vo Chi Chong 

 
 
 
Soal Isian  

1.   Syarat perkembangbiakan setek batang yaitu batang harus memiliki ....  

2.   Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut ....  

3.   Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya menyerupai induknya 
disebut ....  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara ....  

5.   Cocor bebek berkembang biak secara vegetatif alami dengan ....  

6.   KTT ASEAN pertama kali diselenggarakan di negara ....  

7.   Deklarasi yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima utusan negara yang menjadi 
pendiri ASEAN adalah ....  

8.   Pada 19 Juli 1949 Laos memperoleh kemerdekaan dari ....  

9.   Pada pertemuan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, negara Indonesia diwakili oleh ....  

10.   Dua negara penghasil padi terbesar di ASEAN adalah ... dan ....  
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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   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah ASEAN 

5 soal  6 s/d 10  

 

 
 

KUNCI JAWABAN 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Perkembangbiakan dengan setek dan okulasi memerlukan bantuan manusia 
sehingga termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah. 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mengenten adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua 
tanaman yang sejenis yang ditunjukkan oleh gambar a. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kelinci merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan sehingga 
termasuk hewan vivipar. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Setek batang adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam batang 
yang telah dipotong. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan setek batang 
antara lain mawar dan bambu. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Keunggulan mencangkok antara lain tumbuhan baru akan cepat besar dan berbuah 
dan tumbuhan baru mempunyai sifat yang sama seperti tumbuhan induknya. 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  a 

10.  Jawaban  :  d 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian bunga yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan yaitu 
ruang bakal biji. Ruang bakal biji ditunjukkan oleh nomor 3. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bunga berperan dalam perkembangbiakan karena pada bunga terdapat alat 
perkembangbiakan yaitu benang sari dan putik. 
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13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ikan hiu berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan sehingga telurnya akan 
menetas di dalam tubuh induk kemudian melahirkan anaknya. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan dua tanaman sejenis yang 
dapat menghasilkan tumbuhan bermutu tinggi sehingga batang bagian atas dipilih 
dari tumbuhan yang mempunyai sifat lebih baik. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tunas adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

26.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Brunei Darussalam terletak di antara 4o LU-5o LU sehingga beriklim tropis. 

27.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

28.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

29.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

30.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mata tunas 

  Pembahasan  :  Batang yang memiliki mata tunas dapat menumbuhkan tanaman baru. 

  

2.  Jawaban  :  vivipar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  perkembangbiakan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  setek daun 

  
Pembahasan  :  Setek daun adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam bagian daun 

yang telah dipotong. 

  

5.  Jawaban  :  tunas daun 

  Pembahasan  :  Tunas pada cocor bebek tumbuh di permukaan daun induknya. 

  

6.  Jawaban  :  Indonesia 

  
Pembahasan  :  KTT ASEAN pertama kali diselenggarakan pada 23?24 Februari 1976 di Bali, 

Indonesia. 

  

7.  Jawaban  :  Deklarasi Bangkok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Prancis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  Adam Malik 

  
Pembahasan  :  Pertemuan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok diadakan untuk membentuk 

sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang disebut ASEAN. 

  

10.  Jawaban  :  Thailand, Vietnam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 

 

TEMA 2 : PERSATUAN DAN PERBEDAAN 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.1   

SBdP : 3.3 

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.   Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di 
Indonesia berlambang .... 

  a.   bintang 

  b.   rantai 

  c.   kepala banteng 

  d.   pohon beringin 

  

2.   Uni menyisihkan uang saku untuk ditabung. Uni telah menerapkan nilai sila ... Pancasila.  

  a.   kedua 

  b.   ketiga 

  c.   keempat 

  d.   kelima 

  

3.   Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perilaku yang sesuai dengan sila dengan 
lambang .... 

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

4.   Sila yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius adalah ....  

  a.   pertama Pancasila 

  b.   kedua Pancasila 

  c.   ketiga Pancasila 

  d.   keempat Pancasila 

  

5.   Sikap/perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu ....  

  

a.   
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b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

6.   Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai sila ... Pancasila. 

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

7.   Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita ... dalam kehidupan sehari-hari.  

  a.   hindari 

  b.   jauhi 

  c.   terapkan 

  d.   tinggalkan 

  

8.   Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintahan ..., oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

  a.   bersama rakyat 

  b.   dengan rakyat 

  c.   dari rakyat 

  d.   dan rakyat 

  

9.   Nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu menjaga keseimbangan antara ....  

  a.   siang dan malam 

  b.   hak dan kewajiban 

  c.   panjang dan pendek 

  d.   hidup dan mati 

  

10.   Menghormati orang yang lebih tua sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

11.   Perhatikan kutipan laporan berikut!  

Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai yang sehat dan 
bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari 
industri dan pabrik. 

Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa .... 
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  a.   kesimpulan 

  b.   hasil pengamatan 

  c.   hal yang diamati 

  d.   waktu pengamatan 

  

  

Penggalan teks laporan pengamatan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan penggalan teks laporan pengamatan berikut!  

Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga, seperti kupu-kupu atau lebah. Penyerbukan dimulai 
saat serangga hinggap pada bunga untuk mengisap nektar. Saat mengisap nektar, serbuk sari dapat 
menempel pada badan dan kaki serangga. Serbuk sari yang menempel akan berjatuhan saat serangga 
berpindah ke putik untuk mengisap nektar yang lain. Dengan demikian, serbuk sari dapat menempel 
pada kepala putik. 

12.   Informasi berikut yang sesuai dengan isi teks laporan pengamatan tersebut adalah ....  

  a.   Bunga melati dapat melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. 

  b.   Penyerbukan bunga melati biasanya terjadi pada siang hari saat mengalami fotosintesis. 

  c.   Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga yang mengisap nektar pada putik bunga. 

  d.   Bunga melati yang melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga akan berumur lebih lama. 

  

13.   Gagasan pokok penggalan laporan pengamatan tersebut adalah ....  

  a.   jenis serangga yang membantu penyerbukan 

  b.   proses penyerbukan bunga melati 

  c.   daur hidup bunga melati 

  d.   ciri-ciri bunga melati 

  

14.   Arti kata nektar pada penggalan laporan pengamatan tersebut adalah ....  

  
a.   cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasa diserap lebah, merupakan bahan utama untuk 

madu 

  b.   satuan ginesium yang terdiri atas bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik; bakal buah 

  
c.   mikrospora atau satu gametofit jantan tumbuhan berbiji yang terdapat dalam kepala sari; serbuk 

yang terdapat pada bunga yang mengandung sel jantan (sebagai alat pembiakan bagi tumbuh-
tumbuhan) 

  
d.   binatang kecil yang kakinya beruas-ruas, bernapas dengan pembuluh napas, tubuh dan 

kepalanya berkulit keras (seperti belalang, semut, lebah); insek 

  

15.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Landak atau porcupine tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri 
lunak yang mengkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri tersebut akan menebal dan mengeras 
menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang bertubuh mungil. Landak dewasa memiliki 
ukuran tubuh sepanjang 63 - 80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan 
keras. Landak juga memiliki kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. 

Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah .... 

  a.   ciri fisik landak 

  b.   ukuran tubuh landak 

  c.   fungsi kuku pada landak 

  d.   fungsi gigi landak 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks laporan berikut! 

Fakta Unik Penyu 

Penyu merupakan salah satu jenis reptilia. Sebagian besar penyu hidup di laut. Penyu memiliki cara 
unik untuk berkembang biak. Biasanya, penyu yang siap bertelur akan berenang menuju tepi pantai. 
Sesampainya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-
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telurnya. Hal ini bertujuan agar telur-telur penyu tidak diburu pemangsa. Setiap masa bertelur, penyu 
mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Setelah menetas, anak-anak penyu bergegas pergi ke laut. 
Terangnya cahaya bulan di atas samudra serta kemiringan lereng pasir membantu anak-anak penyu 
mencari arah menuju laut. 

16.   Sesuai teks laporan, mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir?  

  a.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar tidak diburu mangsa. 

  b.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat bergegas pergi ke laut. 

  c.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat mencari arah menuju laut. 

  
d.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat berenang menuju tepi 

pantai. 

  

17.   Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi teks laporan adalah ....  

  a.   Apa alat pernapasan penyu? 

  b.   Mengapa penyu termasuk salah satu jenis reptilia? 

  c.   Berapa banyak telur yang dihasilkan penyu setiap masa bertelur? 

  d.   Bagaimana penyu beradaptasi dengan lingkungannya? 

  

18.   Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   masa bertelur penyu 

  b.   daur hidup penyu 

  c.   cara adaptasi penyu 

  d.   keunikan penyu 

  

19.   Gagasan pokok penggalan laporan pengamatan tersebut adalah ....  

  a.   jenis serangga yang membantu penyerbukan 

  b.   proses penyerbukan bunga melati 

  c.   daur hidup bunga melati 

  d.   ciri-ciri bunga melati 

  

20.   Sesuai teks laporan, mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir?  

  a.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar tidak diburu mangsa. 

  b.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat bergegas pergi ke laut. 

  c.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat mencari arah menuju laut. 

  
d.   Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat berenang menuju tepi 

pantai. 

  

21.   Tari Tor-Tor berasal dari daerah ....  

  a.   Sumatera Utara 

  b.   Jawa Barat 

  c.   Jakarta 

  d.   Bali 

  

22.   Pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yaitu ....  

  a.   pola tari 

  b.   pola lantai 

  c.   garis tari 

  d.   garis lantai 

  

23.   Unsur utama tarian adalah ....  

  a.   busana 

  b.   cerita 
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  c.   gerakan 

  d.   iringan 

  
 
 

24.   Pola lantai yang memberikan kesan sederhana, tetapi kuat yaitu ....  

  a.   garis lurus 

  b.   garis lengkung 

  c.   pola lingkaran 

  d.   pola angka delapan 

  

25.   Tari Saman memiliki pola lantai ....  

  a.   garis lurus 

  b.   melingkar 

  c.   segi empat 

  d.   segitiga 

  

26.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai di samping termasuk pola ....  

  a.   lurus 

  b.   lengkung 

  c.   zig-zag 

  d.   horisontal 

  

27.   Formasi dalam seni tari disebut juga ....  

  a.   pola gerak 

  b.   pola lantai 

  c.   pola tari 

  d.   pola tubuh 

  

28.   Asal daerah tari Indang yaitu ....  

  a.   Minangkabau, Sumatra Barat 

  b.   Minahasa, Sulawesi Utara 

  c.   Pontianak, Kalimantan Barat 

  d.   Palu, Sulawesi Tengah 

  

29.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Pola lantai silang pada gambar di atas dicapai dengan gerakan ....  

  a.   lurus 

  b.   lengkung 

  c.   melingkar 

  d.   memutar 

  

30.   Yang dimaksud dengan pola lantai horizontal adalah ....  

  a.   lurus ke depan atau belakang 
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  b.   lurus ke kanan atau ke kiri 

  c.   membentuk lingkaran 

  d.   menyilang berseberangan 

 
Soal Isian  

1.   Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan .... 

  

2.   Bersyukur kepada Tuhan karena telah menumbuhkan tanaman padi dengan subur merupakan 
pengamalan sila ... Pancasila.  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila ... Pancasila. 

  

4.   Teks laporan hasil pengamatan berisi kumpulan ... yang diperoleh dari hasil pengamatan.  

  

5.   Kesimpulan yang baik dibuat berdasarkan ... dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat 
sendiri.  

  

6.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Hutan sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bagi manusia, hutan menyediakan 
bahan makanan dan kayu untuk bahan bangunan. Bagi hewan, hutan berfungsi sebagai sumber 
makanan, tempat tinggal, dan tempat berlindung. Sementara bagi lingkungan, hutan menyediakan 
udara bersih serta cadangan air yang berlimpah. 

Informasi penting dari teks laporan tersebut adalah .... 

  

7.   Ikhtisar akhir dari suatu teks laporan disebut ....  

  

8.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar di atas menunjukkan pola lantai ....  

  

9.   Sebelum pentas tari, penari harus ... gerakan tari dari awal sampai akhir.  

  

10.   Tari Indang memiliki pola lantai garis lurus ....  
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KISI-KISI DAN KUNCI JAWABAN 
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   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

10 soal  11 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 10 soal  21 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan 
yang didengar dan dibaca 

4 soal  4 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 3 soal  8 s/d 10  

 

 
 

KUNCI  JAWABAN 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sila ketiga Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan 
menghargai keragaman yang ada di Indonesia. 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perilaku yang sesuai dengan 
sila pertama Pancasila. 

4.  Jawaban  :  a 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menjenguk teman yang sedang sakit sesuai dengan sila kedua Pancasila. 

  

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  b 
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10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kutipan laporan tersebut merupakan bagian kesimpulan karena berisi gambaran 
umum hal yang diamati dan dituliskan secara singkat dalam bentuk paragraf. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut berisi informasi bahwa bunga melati melakukan penyerbukan 
dibantu oleh serangga yang mengisap nektar pada putik. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Laporan pengamatan tersebut membahas proses penyerbukan bunga melati. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata nektar memiliki arti cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasa diserap 
lebah, merupakan bahan utama untuk madu. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut membahas ciri fisik landak. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada teks laporan tersebut dijelaskan bahwa telur-telur penyu disimpan di dalam 
pasir agar tidak diburu mangsa. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat keenam. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan c terdapat pada teks laporan yaitu ditunjukkan pada 
kalimat ketujuh. 

18.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Teks laporan tersebut membahas keunikan penyu. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Laporan pengamatan tersebut membahas proses penyerbukan bunga melati. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada teks laporan tersebut dijelaskan bahwa telur-telur penyu disimpan di dalam 
pasir agar tidak diburu mangsa. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat keenam. 

21.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tari Tor-Tor merupakan tarian dengan gerakan patah-patah yang berasal dari 
Sumatera Utara. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai berupa pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Pola 
lantai berfungsi untuk menentukan posisi penari dalam sebuah ruang gerak. 

23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Unsur utama dalam menari adalah gerakan. Yang dimaksud dengan gerakan yaitu 
posisi tubuh yang disertai dengan ekspresi. 

24.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai garis lurus memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. 

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

26.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai di atas terjadi dengan gerak lengkung, karena itu disebut pola lengkung. 

27.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai adalah formasi yang dilakukan oleh penari. 

28.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

29.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai diagonal atau menyilang merupakan variasi dari pola lantai garis lurus. 
Oleh sebab itu pola di atas dicapai dengan gerakan lurus, 

30.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  untuk rakyat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  pertama, kesatu 

  Pembahasan  :  Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. 

  

3.  Jawaban  :  kedua, 2, ke-2 

  Pembahasan  :  Menolong sesuai orang yang membutuhkan sesuai dengan sila kedua Pancasila. 

  

4.  Jawaban  :  fakta 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  gagasan pokok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  manfaat hutan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  simpulan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  lurus horisontal 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  hafal 

  
Pembahasan  :  Penari sebaiknya sudah hafal dengan gerakan-gerakan tari dari awal sampai akhir. 

Sehingga tari yang dipentaskan di atas panggung akan terlihat sempurna dan baik.  

  

10.  Jawaban  :  horisontal 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 2 : PERSATUAN DAN PERBEDAAN 

SESI 2 : IPA, IPS 

IPA : 3.3 

IPS : 3.4 

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.   Tumbuhan yang mempunyai batang berongga adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

2.   Hewan yang melindungi diri dengan cara menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya adalah .... 

  a.   citah 

  b.   kecoa 

  c.   kucing 

  d.   bunglon 

  

3.   Hewan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket kulit adalah ....  

  a.   ayam dan sapi 

  b.   sapi dan kerbau 

  c.   bebek dan ayam 

  d.   kambing dan kuda 

  

4.   Trenggiling melindungi dirinya dari musuh dengan cara ....  

  a.   memutuskan ekornya 

  b.   menggulungkan tubuhnya 

  c.   mengubah warna kulitnya 

  d.   mengeluarkan bau tidak sedap 

  

5.   Duri pada permukaan batang kaktus berfungsi untuk ....  

  a.   sistem reproduksi 

  b.   membuat makanan 

  c.   mengurangi penguapan 

  d.   mempercepat penguapan 
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6.   Salah satu ciri khusus pada pohon bambu adalah ....  

  a.   berakar panjang 

  b.   memiliki bulu halus 

  c.   daunnya sangat tipis 

  d.   memiliki duri di permukaan daunnya 

  

7.   Manfaat ciri khusus pada makhluk hidup adalah ....  

  a.   membuat makanan 

  b.   mempertahankan hidup 

  c.   menghasilkan keturunan 

  d.   mempercepat pertumbuhan 

  

8.   Tumbuhan yang termasuk xerofit adalah ....  

  a.   venus dan raflesia 

  b.   teratai dan kangkung 

  c.   kaktus dan lidah buaya 

  d.   tumbuhan paku dan lumut 

  

9.   Ciri tumbuhan yang mencegah penguapan yang berlebihan adalah ....  

  a.   daun yang lebar 

  b.   batang berongga 

  c.   kulit batang tebal 

  d.   batang berlapis lilin 

  

10.   Hewan yang dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi adalah ....  

  a.   rusa dan sapi 

  b.   sapi dan kuda 

  c.   kambing dan rusa 

  d.   kuda dan kambing 

  

11.   Ciri khusus yang dimiliki hewan bertujuan untuk ....  

  a.   memperbanyak keturunan 

  b.   mempercepat pertumbuhan 

  c.   mempercepat perkembangan 

  d.   menyesuaikan diri dengan lingkungan 

  

12.   Hewan yang dapat menjaga kesuburan tanah adalah ....  

  a.   ikan dan cacing 

  b.   cacing dan jangkrik 

  c.   belalang dan katak 

  d.   ulat dan kepompong 

  

13.   Ciri khusus yang dimiliki hewan sangat berhubungan dengan ....  

  a.   cara bergerak 

  b.   tempat hidupnya 

  c.   cara mencari makan 

  d.   cara perkembangbiakan 
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14.   Pembuatan ban memanfaatkan ....  

  a.   kayu karet 

  b.   kayu pinus 

  c.   getah pinus 

  d.   getah karet 

  

15.   Ciri khusus yang dimiliki kelelawar adalah ....  

  a.   sayap lebar dan penciuman tajam 

  b.   sayap tipis dan pendengaran tajam 

  c.   sayap tebal dan pengelihatan tajam 

  d.   sayap pendek dan pengelihatan tajam 

  

16.   Tugas Sekutu di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan yaitu untuk ....  

  a.   menjajah kembali Indonesia 

  b.   membantu Jepang yang telah kalah 

  c.   membantu Belanda untuk menguasai jajahannya kembali 

  d.   melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan Jepang 

  

17.   Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik ....  

  a.   awal perjuangan bangsa Indonesia 

  b.   balik perjuangan bangsa Indonesia 

  c.   akhir perjuangan bangsa Indonesia 

  d.   puncak perjuangan bangsa Indonesia 

  

18.   Ketua Dokuritsu Junbi Cosakai adalah ....  

  a.   Ir. Soekarno 

  b.   Drs. Moh. Hatta 

  c.   dr.Cipto Mangunkusumo 

  d.   dr. Radjiman Wedyodiningrat 

  

19.   Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yakni Rencana Produksi Lima Tahun oleh menteri 
urusan bahan makanan pada kabinet Hatta disebut ....  

  a.   Plan Kasimo 

  b.   Plan Ir. Surachman 

  c.   Plan Ishak Cokrohadisuryo 

  d.   Plan Sumitro Djojohadikusomo 

  

20.   Isi perjanjian Linggarjati merugikan Indonesia karena mempersempit wilayah ... dan mengubah tujuan 
negara.  

  a.   RI 

  b.   RIS 

  c.   NIS 

  d.   NIT 

  

21.   Di bawah ini negara yang merupakan anggota Komisi Tiga Negara KTN adalah ....  

  a.   Jerman 

  b.   Prancis 

  c.   Inggris 

  d.   Belgia 
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22.   Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal ....  

  a.   14 Agustus 1945 

  b.   15 Agustus 1945 

  c.   16 Agustus 1945 

  d.   17 Agustus 1945 

  

23.   Pemerintah RI pada bulan Oktober 1946 memberlakukan mata uang ORI karena ....  

  a.   diberlakukannya uang NICA oleh Belanda 

  b.   upaya mengatasi kekacauan ekonomi 

  c.   naiknya nilai tukar uang dolar 

  d.   terjadinya krisis moneter 

  

24.   Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada 
tanggal ....  

  a.   16 Agustus 1945 

  b.   17 Agustus 1945 

  c.   24 Agustus 1945 

  d.   7 September 1945 

  

25.   Bendera merah putih yang pertama berkibar saat proklamasi yaitu bendera ....  

  a.   buatan pabrik garmen 

  b.   bekas bendera Jepang 

  c.   bekas bendera Belanda 

  d.   jahitan tangan Ibu Fatmawati 

  

26.   Pasukan Sekutu tiba di Bandung pada bulan ....  

  a.   September 

  b.   Oktober 

  c.   November 

  d.   Desember 

  

27.   Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh ....  

  a.   Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat 

  b.   dr. Radjiman Wedyodiningrat, Sukarni, dan Yusuf Kunto 

  c.   Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo 

  d.   Drs. Moh. Hatta, Wikana, dan A.G. Pringgodigdo 

  

28.   Salah satu perjanjian antara Indonesia-Belanda adalah perjanjian Ranville. Nama Renville diambil 
dari nama kapal perang milik angkatan laut ....  

  a.   Belanda 

  b.   Inggris 

  c.   Australia 

  d.   Amerika Serikat 

  

29.   Perundingan yang dilaksanakan di atas kapal perang milik Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung 
Priok Jakarta adalah ....  

  a.   perundingan Roem-Royen 

  b.   perundingan Linggarjati 

  c.   perundingan Renville 

  d.   perundingan KMB 
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30.   Kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Sekutu pada tanggal ....  

  a.   8 Agustus 1945 

  b.   9 Agustus 1945 

  c.   10 Agustus 1945 

  d.   14 Agustus 1945 

 
 
 
 
Soal Isian  

1.   Tumbuhan dapat membuat daerah di sekitarnya lebih sejuk karena tumbuhan menghasilkan ....  

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kerajinan pada gambar di atas terbuat dari hewan ....   

  

3.   Tumbuhan yang memiliki daun berbulu dan berengsel untuk menjebak serangga adalah ....  

  

4.   Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan disebut ....  

  

5.   Tumbuhan yang hidup di air disebut ....  

  

6.   Garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda disebut 
garis ....  

  

7.   Brigjen A.W.S Mallaby tewas dalam pertempuran di ....  

  

8.   Musuh yang dilawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah ... dan ....  

  

9.   Monumen Palagan dibangun untuk mengenang pertempuran yang terjadi di ....  

  

10.   Pertempuran Rakyat Indonesia di Bandung dikenal sebagai ....  
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KISI-KISI DAN KUNCI JAWABAN 
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   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

5 soal  6 s/d 10  

 

 
 

KUNCI JAWABAN 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Batang berongga biasanya dimiliki pada tanaman yang hidup di air seperti eceng 
gondok. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya untuk 
mengelabuhi musuh. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Trenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras sehingga saat menggulung, bagian 
tubuh yang lunak akan terlindungi perisai yang keras. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kaktus adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering sehingga perlu mengurangi 
penguapan agar dapat bertahan hidup. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bambu memiliki bulu halus di permukaan batangnya. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus dan lidah buaya. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  191

  Pembahasan  :  Sapi biasa digunakan untuk menarik gerobak dan kuda biasa digunakan untuk 
menarik delman. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cacing dan jangkrik akan membuat lubang atau sarang di tanah sehingga oksigen 
akan mudah masuk ke dalam tanah.  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ciri khusus hewan menyesuaikan tempat hidupnya agar hewan dapat bertahan hidup. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sayap kelelawar terbentuk dari selaput kulit yang tipis di samping tubuhnya. 
Kelelawar memiliki pendengaran yang tajam yang dapat memperkirakan obyek 
berdasarkan pantulan bunyi. 

16.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

21.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Negara anggota Komisi Tiga Negara (KTN) antara lain Australia, Amerika Serikat, dan 
Belgia. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

23.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

26.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

28.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

29.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

30.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  oksigen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  kerang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  venus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  adaptasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  hidrofit 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  Van Mook 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  Surabaya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Sekutu, NICA 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  Ambarawa 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  Bandung Lautan Api 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 

 

TEMA 3 : TOKOH DAN PENEMUAN 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.2   

SBdP : 3.2 

Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Dampak penemuan komputer dan internet yang harus dicegah adalah ....  

  a.   pekerjaan menjadi cepat selesai 

  b.   mudah mencari informasi 

  c.   sarana komunikasi cepat 

  d.   penyebaran hoax dengan cepat 

  

2.   Manfaat menggunakan barang yang menjadi hak kita dengan tanggung jawab yaitu ....  

  a.   barang akan hilang 

  b.   barang akan kotor 

  c.   barang akan rusak 

  d.   barang akan awet 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berkendara wajib menaati aturan. Berikut ini pelanggaran yang tampak dari gambar tersebut, 
kecuali .... 

  a.   Tidak memakai helm saat berkendara. 

  b.   Belum memiliki SIM karena masih SD. 

  c.   Sepeda motor digunakan tiga orang. 

  d.   Berkonsentrasi saat mengendari kendaraan. 

  

4.   Yang belum memperoleh hak yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

5.   Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi merupakan hak di .... 

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   keluarga 

  d.   masyarakat 
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6.   Selain SIM, pengendara kendaraan bermotor wajib membawa ....  

  a.   BPKB 

  b.   uang 

  c.   STNK 

  d.   ban cadangan 

  

7.   Berikut ini hak warga negara Indonesia, kecuali ....  

  a.   mendapatkan pendidikan 

  b.   menyampaikan pendapat 

  c.   membentuk negara bagian 

  d.   memperoleh kasih sayang 

  

8.   Penemuan dari Garret Augustus Morgan wajib kita manfaatkan dengan baik agar ....  

  a.   mendapat hiburan 

  b.   selalu tepat waktu 

  c.   lalu lintas tertib 

  d.   dapat mengirim pesan 

  

9.   Mendapat waktu untuk beristirahat dan bermain adalah ... siswa.  

  a.   hak 

  b.   aturan 

  c.   kewajiban 

  d.   tanggung jawab 

  

10.   Pengendara kendaraan bermotor wajib berhenti ketika melihat rambu?  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Saat ini, kita dapat memperoleh hiburan dan pengetahuan dari televisi. Orang yang berjasa dalam 
penemuan televisi adalah ilmuwan Skotlandia bernama John Logie Baird. John Logie Baird pada 
kesempatan itu untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui 
pesawat televisi. Pada tahun 1925, Baird melakukan demonstrasi di depan para tamu-tamu untuk 
pertama kalinya di Royal Institute-London. Televisi lalu kemudian terus berkembang menjadi semakin 
canggih seiring perkembangan teknologi. 
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11.   Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut termasuk bagian ....  

  a.   pembuka 

  b.   penutup 

  c.   kesimpulan 

  d.   penjelas 

  

12.   Kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tersebut ditunjukkan oleh kalimat ....  

  a.   pertama sampai ketiga 

  b.   kedua sampai keempat 

  c.   ketiga sampai kelima 

  d.   pertama sampai keempat 

  

13.   Perbaikan dari kalimat keempat pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  
a.   Pada tahun 1925, Baird melakukan demonstrasi para tamu untuk pertama kalinya di Royal 

Institute-London. 

  
b.   Pada tahun 1925, Baird mendemonstrasi di depan tamu-tamu untuk pertama kalinya di Royal 

Institute-London. 

  
c.   Pada tahun 1925, Baird demonstrasi di depan para tamu-tamu untuk pertama kalinya di Royal 

Institute-London. 

  
d.   Pada tahun 1925, Baird melakukan demonstrasi di depan para tamu untuk pertama kalinya di 

Royal Institute-London. 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Penggunaan rangkaian seri dan paralel bermanfaat dalam kehidupan manusia (1). Dengan rangkaian 
seri, kita tidak perlu menyalakan lampu satu per satu (2). Saat dinyalakan, semua lampu otomatis akan 
menyala (3). Sementara dengan rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu 
(4). Kita dapat mengatur lampu yang perlu diidupkan saat membutuhkannya (5). Dalam 
penggunaannya, kedua jenis rangkaian listrik tersebut saling melengkapi (6). 

14.   Perbaikan kalimat nomor (4) pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   Sementara dengan rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan lampu. 

  b.   Sementara dengan rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu. 

  c.   Sementara dengan rangkaian paralel, kita tak perlu menyalakan semua lampu. 

  d.   Sementara dengan rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua. 

  

15.   Perbaikan kalimat yang ditunjukkan nomor (5) pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupin saat membutuhkannya. 

  b.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu menghidupkan saat membutuhkannya. 

  c.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu hidup saat membutuhkannya. 

  d.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. 

  

16.   Gagasan pokok teks ekspalanasi tersebut adalah ....  

  a.   manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari 

  b.   penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan 

  c.   penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel saling melengkapi 

  d.   penggunaan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan 

  

17.   Perbaikan kalimat yang ditunjukkan nomor (5) pada teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupin saat membutuhkannya. 

  b.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu menghidupkan saat membutuhkannya. 

  c.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu hidup saat membutuhkannya. 
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  d.   Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. 

18.   Kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tersebut ditunjukkan oleh kalimat ....  

  a.   pertama sampai ketiga 

  b.   kedua sampai keempat 

  c.   ketiga sampai kelima 

  d.   pertama sampai keempat 

  

19.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Penemuan Morgan membawa manfaat yang besar. Hingga saat ini, lampu lalu lintas bermanfaat untuk 
mengatur kendaraan di jalan raya. Lampu lalu lintas juga menyelamatkan pengguna jalan dari 
kecelakaan. Tanpa lampu lalu lintas, arus kendaraan di jalan raya akan rame dan tidak teratur. 

Kata tidak baku pada teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   kendaraan 

  b.   kecelakaan 

  c.   rame 

  d.   teratur 

  

20.   Perhatikan paragraf berikut! 

Ritsleting adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua sisi kain. Ritsleting digunakan dalam 
pakaian, koper dan berbagai tas, alat-alat olahraga, perlengkapan bertenda, dan benda-benda dari 
tekstil, kulit, dan lain-lain. Ritsleting disukai orang karena menolong mempercepat orang 
mengancingkan atau membuka pakaian, tas, sepatu, dibandingkan apabila orang harus menggunakan 
tali atau kancing. 
Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian ....  

  a.   kesimpulan 

  b.   interpretasi 

  c.   deret penjelas 

  d.   pernyataan umum 

  

21.   Lagu Bubuy Bulan merupakan lagu yang berasal dari daerah .... 

  a.   Sumatera Barat 

  b.   Kalimantan Timur 

  c.    Jawa Tengah  

  d.   Jawa Barat 

  

22.   Lagu yang dinyanyikan bisa cepat bisa juga lambat sesuai ....  

  a.   nada 

  b.   birama 

  c.   tempo 

  d.   judul 

  

23.   Gendang adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ....  

  a.   ditiup 

  b.   dipukul 

  c.   dipetik 

  d.   digesek 

  

24.   Interval nada re ke fa yaitu ....  

  a.   ½ 

  b.   1 

  c.   1 ½ 
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  d.   2 

  

25.   Dalam tangga nada, nada-nada disusun secara ....  

  a.   berurutan 

  b.   beraturan 

  c.   berjenjang 

  d.   bertahap 

  

26.   Cici memainkan solmisasi menggunakan pianika. JIka Cici memencet tuts do lalu memencet tuts mi, 
maka interval nadanya adalah ....  

  a.   ½ 

  b.   1 

  c.   1 ½ 

  d.   2 

  

27.   Nada do ke re berjarak ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   1/2 

  d.   1 1/2 

  

28.   Dibawah ini merupakan lagu yang berasal dari provinsi Jawa, kecuali .... 

  a.   Gundul Pacul 

  b.   Anak Kambing Saya 

  c.   Bubuy Bulan 

  d.   Manuk Dadali 

  

29.   Rekorder merupakan salah satu jenis alat musik ....  

  a.   ritmis 

  b.   melodis 

  c.   ansambel petik 

  d.   ansambel gesek 

  

30.   pada tangga nada mayor, jarak antara nada re - mi yaitu ....  

  a.   1 

  b.   1 ½ 

  c.   2 

  d.   3 
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Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Saat melihat rambu berikut, berarti kita akan mendekati .... 

  

2.   Pejalan kaki wajib menyeberang di ....  

  

3.   Jika kita bertanggung jawab maka barang yang kita miliki akan awet dan dapat dimanfaatkan dalam 
waktu yang ....  

  

4.   Fenomena terjadinya pelangi merupakan contoh teks eksplanasi ....  

  

5.   Perhatikan kalimat berikut! 

Jaman dahulu, manusia menggoreskan ujung pisau ke batang pohon untuk menulis atau 
menggambar. 

Perbaikan dari kata yang tercetak miring pada kalimat tersebut adalah .... 

  

6.   Salah satu karakteristik teks eksplanasi yaitu didominasi oleh ....  

  

7.   Unsur pokok dari kalimat efektif adalah ... dan ....  

  

8.   Tarian yang ditarikan secara berpasangan maupun berkelompok membutuhkan ... antarpenari.  

  

9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar di atas menunjukkan pola lantai ....  

  

10.   Garis-garis imajiner di lantai yang dibuat oleh formasi para penari disebut ....  
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KISI-KISI DAN KUNCI JAWABAN 
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 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga 
negara dalam kehidupan sehari-hari 

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

10 soal  11 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.2 Memahami interval nada 10 soal  21 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga 
negara dalam kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

4 soal  4 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 3 soal  8 s/d 10  

 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Anak belum mendapatkan haknya yaitu disayangi dan mendapatkan bantuan orang 
tua. 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Garret Augustus Morgan merupakan penemu lampu lalu lintas. 

9.  Jawaban  :  a 

10.  Jawaban  :  c 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut termasuk bagian pernyataan umum/pembuka yang berisi informasi 
singkat tentang hal yang dibicarakan. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Terdapat kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tersebut, yaitu ditunjukkan oleh 
kalimat ketiga sampai kelima. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena menggunakan kata-kata 
yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kata para dan tamu-tamu sama-sama 
mengandung arti banyak. 
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Perbaikan kalimat yang tepat adalah Pada tahun 1925, Baird melakukan demonstrasi 
di depan para tamu untuk pertama kalinya di Royal Institute-London. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat yang ditunjukkan nomor (4) tidak efektif karena menggunakan kata-kata 
yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kata semua dan lampu-lampu bermakna 
banyak. 
Perbaikan kalimat yang tepat: 

 Sementara dengan rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua 
lampu. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat yang ditunjukkan nomor (5) pada teks eksplanasi tersebut tidak efektif 
karena menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. 
Perbaikan yang tepat, yaitu: 
Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. 

16.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas rangkaian listrik seri dan paralel saling melengkapi 
dalam penggunaannya. 

17.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat yang ditunjukkan nomor (5) pada teks eksplanasi tersebut tidak efektif 
karena menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. 
Perbaikan yang tepat, yaitu: 
Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Terdapat kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tersebut, yaitu ditunjukkan oleh 
kalimat ketiga sampai kelima. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata tidak baku : rame 
Kata baku : ramai 

20.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut termasuk pernyataan umum karena berisi informasi singkat 
tentang hal yang akan dibahas pada teks eksplanasi. 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  c 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gendang adalah alat musik yang ritmis yang dimainkan dengan cara dipukul. 

24.  Jawaban  :  c 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  tangga nada merupakan urutan nada-nada yang disusun secara berjenjang. 

26.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Interval nada do ke mi adalah 2. 

27.  Jawaban  :  a 

28.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anak Kambing Saya merupakan sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

29.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rekorder adalah alat musik tiup yang tergolong ke dalam alat musik melodis karena 
menghasilkan nada. 

30.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  pada tangga nada mayor (1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½), nada re - mi memiliki jarak nada 1. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rumah sakit 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  jembatan penyeberangan, tempat penyeberangan, zebra kros 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  lama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  alam/ilmiah 

  
Pembahasan  :  Peristiwa terjadinya pelangi merupakan fenomena alam sehingga termasuk jenis teks 

eksplanasi alam atau ilmiah. 

  

5.  Jawaban  :  zaman 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  fakta 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fakta tentang fenomena yang terjadi. 

  

7.  Jawaban  :  subjek dan predikat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  kekompakan 

  
Pembahasan  :  Kekompakan antar penari sangat dierlukan dalam tarian berpasangan maupun 

kelompok. 

  

9.  Jawaban  :  lurus horisontal 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  pola lantai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 3 : TOKOH DAN PENEMUAN 

SESI 2 : IPA, IPS 

IPA : 3.4 

IPS : 3.2 

Soal Pilihan Ganda  : 
30 
Soal isian    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu B mati, maka ....  

  a.   lampu A dan C mati 

  b.   lampu A dan C hidup 

  c.   lampu A hidup dan lampu C mati 

  d.   lampu A mati dan lampu C hidup 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Langkah yang perlu dilakukan agar lampu B tetap menyala saat lampu A mati adalah ....  

  a.   melepaskan sakelarnya 

  b.   menambah satu baterai 

  c.   lampu disusun secara paralel 

  d.   baterai disusun secara paralel 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Rangkaian listrik yang paling terang nyala lampunya adalah ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 
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4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Rangkaian pada gambar di atas disebut rangkaian ....  

  a.   paralel 

  b.   terbuka 

  c.   tertutup 

  d.   campuran 

  

5.   Lampu akan menyala jika berada pada rangkaian listrik ....  

  a.   terbuka 

  b.   tertutup 

  c.   ganda 

  d.   campuran 

  

6.   Arus listrik sangat bermanfaat bagi manusia, namun akan menjadi bahaya jika kita ....  

  a.   memasang di dalam kamar 

  b.   melihatnya secara langsung 

  c.   menggunakan pada malam hari 

  d.   menyentuhnya secara langsung 

  

7.   Eko membuat rangkaian listrik sederhana yang tersusun dari kabel, dua buah baterai, dan dua buah 
lampu. Ketika lampu A dilepas, lampu B tetap menyala. Berdasarkan peristiwa tersebut, Eko 
membuat rangkaian listrik ....  

  a.   seri 

  b.   paralel 

  c.   campuran 

  d.   ganda 

  

8.   Pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu mati, maka ....  

  a.   lampu lainnya rusak 

  b.   lampu lainnya ikut mati 

  c.   lampu lain nyala lebih redup 

  d.   lampu lain nyala lebih terang 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu 3 mati, lampu yang ikut mati adalah ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   1 dan 2 

  d.   tidak ada 
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10.   Kabel pada rangkaian listrik berfungsi untuk ....  

  a.   menghantarkan arus listrik 

  b.   menjadi sumber energi listrik 

  c.   menghindari terjadinya korsleting 

  d.   menyambung dan memutus arus listrik 

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Komponen yang berfungsi sebagai sumber energi listrik ditunjukkan oleh nomor ....   

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Fungsi bagian yang ditunjuk adalah .... 

  a.   menghantarkan arus listrik 

  b.   menjadi sumber energi listrik 

  c.   menghindari terjadinya korsleting 

  d.   menyambung dan memutus arus listrik 

  

13.   Benda-benda yang memanfaatkan energi listrik adalah ....  

  a.   komputer, setrika, dan palu 

  b.   handphone, lampu, dan panci  

  c.   lampu, televisi, dan kompor gas     

  d.   kipas angin, radio, dan mesin cuci 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Komponen yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus listrik ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

15.   Rangkaian listrik campuran terdiri dari rangkaian ....  

  a.   seri dan ganda 

  b.   seri dan paralel 

  c.   tunggal dan ganda 

  d.   terbuka dan tertutup 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  207

  

16.   Salah satu kekurangan dari alat trasnportasi tradisional adalah ....  

  a.   bahan yang digunakan sulit didapat 

  b.   sangat tidak aman dipergunakan 

  c.   waktu tempuh lama 

  d.   biayanya mahal 

17.   Contoh aktivitas manusia sebelum ditemukannya listrik adalah ....  

  a.   bermain komputer 

  b.   komunikasi melalui telepon seluler 

  c.   menonton televisi bersama keluarga 

  d.   belajar menggunakan lampu minyak tanah 

  

18.   Alat transportasi modern yang dapat mengangkut hasil produksi melalui laut adalah ....  

  a.   truk 

  b.   kereta api 

  c.   pesawat 

  d.   kapal 

  

19.   Sarana yang dibutuhkan untuk mendisribusikan barang adalah ....  

  a.   informasi 

  b.   komunikasi 

  c.   transportasi 

  d.   mekanisasi 

  

20.   Salah satu hal yang membuat para penemu dikenang sampai sekarang adalah ....  

  a.   berasal dari negara lain 

  b.   memiliki nama yang bagus 

  c.   mempunyai banyak kekayaan 

  d.   hasil temuannya bermanfaaat 

  

21.   Radio ditemukan pertama kali oleh ....  

  a.   Thomas Alva Edison 

  b.   Guglielmo Marconi 

  c.   Michael Faraday 

  d.   Adam Smith 

  

22.   Berikut ini adalah alat transportasi darat modern, kecuali ....  

  a.   kereta api 

  b.   gerobak 

  c.   mobil 

  d.   bus 

  

23.   Kemudahan dalam kegiatan distribusi merupakan manfaat penemuan bola lampu dalam bidang ....  

  a.   sosial 

  b.   budaya 

  c.   ekonomi 

  d.   pendidikan 

  

24.   Peralatan rumah tangga berikut yang menggunakan listrik adalah ....  

  a.   kompor gas 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  208

  b.   kompor arang 

  c.   kompor listrik 

  d.   kompor minyak 

  
 
 
 

25.   Kegiatan belajar di malam hari dipermudah setelah ditemukannya ....  

  a.   bola lampu 

  b.   lentera 

  c.   senter 

  d.   lilin 

  

26.   Cikal bakal komputer ditemukan pertama kali oleh ....  

  a.   Guglielmo Marconi 

  b.   Michael Faraday 

  c.   Charles Babbage 

  d.   Thomas Alva Edison 

  

27.   Inovasi peralatan rumah tangga dengan sumber energi listrik membuat kehidupan masyarakat 
menjadi ....  

  a.   kacau 

  b.   rusak 

  c.   mudah 

  d.   anarkis 

  

28.   Charles Babbage menemukan mesin penghitung cikal bakal komputer pada tahun ....  

  a.   1820 

  b.   1822 

  c.   1824 

  d.   1826 

  

29.   Salah satu manfaat komputer dalam dunia pendidikan adalah untuk ....  

  a.   mencari hiburan dan lagu-lagu 

  b.   membuat naskah soal ujian 

  c.   membuat desain bangunan 

  d.   membuat mesin kasir di toko 

  

30.   Berikut ini kehidupan masyarakat sebelum ditemukannya televisi adalah ....  

  a.   masih tradisional 

  b.   gaya hidup modern 

  c.   mengetahui informasi lebih cepat 

  d.   meluangkan waktu untuk melihat acara televisi 
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Soal Isian  

1.   Alat pemutus atau penghubung arus listrik disebut ....  

  

2.   Eko akan membuat rangkaian paralel yang tersusun dari satu baterai dan dua lampu. Banyak kabel 
yang digunakan Eko untuk membuat rangkaian tersebut adalah ....  

  

3.   Rangkaian lampu lalu lintas menggunakan rangkaian ....  

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada rangkaian listrik di atas, lampu yang nyalanya paling redup adalah lampu ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas adalah gambar rangkaian listrik lampu lalu lintas sederhana. Urutan warna lampu dari 
atas berturut-turut adalah merah, kuning, dan hijau. Untuk menghidupkan lampu warna hijau, maka 
sakelar yang harus dihidupkan adalah .... 

  

6.   Listrik pertama kali ditemukan oleh ....  

  

7.   Guglielmo Marconi adalah seorang tokoh penemu ....  

  

8.   Televisi ditemukan pada tahun 1925 oleh ....  

  

9.   Pada masa lalu alat transportasi laut masih memanfaatkan tenaga ....  

  

10.   Sebelum ditemukannya kompor gas, orang menggunakan kompor dengan bahan bakar ....  
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KISI-KISI DAN KUNCI JAWABAN 
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   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam 
rangkaian listrik sederhana 

15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi 
bangsa Indonesia 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam 
rangkaian listrik sederhana 

5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi 
bangsa Indonesia 

5 soal  6 s/d 10  

 
 
KUNCI JAWABAN 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Rangkaian pada gambar adalah rangkaian seri sehingga jika salah satu lampu mati, 
maka lampu lainnya ikut mati. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap 
menyala karena arus yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian nomor 3, baterai dan lampu dipasang seri sehingga menghasilkan 
nyala lampu paling terang. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sakelar pada rangkaian listrik belum terhubung sehingga merupakan rangkaian 
terbuka. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik dimana komponen listrik telah 
terhubung seluruhnya sehingga arus listrik dapat mengalir dan lampu menyala. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menyentuh arus listrik secara langsung dapat membuat kita tersetrum. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap 
menyala karena arus yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika salah satu lampu pada rangkaian seri mati, maka lampu lainnya akan ikut mati 
karena arus listrik terputus. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap 
menyala karena arus yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

10.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan listrik. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar nomor 1 adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar yang ditunjuk adalah sakelar yang berfungsi untuk menyambung dan 
memutus arus listrik. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kipas angin, radio, dan mesin cuci dapat digunakan jika terhubung oleh listrik. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar nomor 4 adalah sakelar yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus 
arus listrik. 

15.  Jawaban  :  b 

16.  Jawaban  :  c 

17.  Jawaban  :  d 

18.  Jawaban  :  d 

19.  Jawaban  :  c 

20.  Jawaban  :  d 

21.  Jawaban  :  b 

22.  Jawaban  :  b 

23.  Jawaban  :  c 

24.  Jawaban  :  c 

25.  Jawaban  :  a 

26.  Jawaban  :  c 

27.  Jawaban  :  c 

28.  Jawaban  :  b 

29.  Jawaban  :  b 

30.  Jawaban  :  a 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sakelar 

2.  Jawaban  :  4 

  

Pembahasan  :  Banyak kabel ada 4 

 Kabel 1 = menghubungkan kutub positif baterai dengan lampu 1 

 Kabel 2 = menghubungkan lampu 1 dengan lampu 2 

 Kabel 3 = menghubungkan lampu 2 dengan lampu 1 

 Kabel 4 = menghubungkan lampu 1 dengan kutub negatif baterai 

3.  Jawaban  :  paralel 

  
Pembahasan  :  Rangkaian lampu lalu lintas disusun paralel karena jika salah satu lampu padam, lampu 

yang lainnya masih menyala. 

4.  Jawaban  :  D 

  
Pembahasan  :  Lampu D nyalanya paling redup karena letak lampu D paling jauh dari sumber energi 

listrik. 

5.  Jawaban  :  S3 

  Pembahasan  :  Sakelar S3 terhubung dengan lampu warna hijau. 

6.  Jawaban  :  Michael Faraday 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  radio 

8.  Jawaban  :  John Logie Baird 

9.  Jawaban  :  angin 

  
Pembahasan  :  Pada masa lalu alat transportasi laut belum menggunakan mesin sehingga masih 

memanfaatkan tenaga angin. 

10.  Jawaban  :  minyak 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 1 : TOKOH DAN PENEMUAN 

 

PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.2   

IPA : 3.1 

IPS : 3.1 

SBdP : 3.4 

Soal Pilihan Ganda  : 
25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 
10 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintahan ..., oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

  a.   bersama rakyat 

  b.   dengan rakyat 

  c.   dari rakyat 

  d.   dan rakyat 

  

2.   Mau berbagi kepada teman merupakan sikap yang sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

3.   Menolong teman yang terjatuh sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

4.   Sikap yang paling baik ketika ada orang yang menyampaikan pendapat adalah ....  

  a.   menyampaikan pendapat pribadi agar didengar 

  b.   tenang dan mendengarkan pendapat yang disampaikan 

  c.   keluar dari tempat musyawarah terlebih dahulu 

  d.   berbicara dengan peserta musyawarah lain 

  

5.   Menghormati orang yang lebih tua sesuai dengan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

  

Teks laporan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks laporan berikut!  

Keanekaragaman Jenis Tanaman di Indonesia 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bentang alam berupa daratan dan perairan. Wilayah 
daratan dibagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi udara di dataran rendah dan dataran tinggi 
berbeda. Umumnya, udara di daerah dataran tinggi lebih sejuk daripada udara di dataran rendah. Perbedaan 
tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman jenis tanaman yang hidup di dataran rendah dan dataran tinggi. 

Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar 
wilayah di Indonesia terletak di dataran rendah. Berbagai jenis tanaman hidup subur di dataran rendah. Jenis 
tanaman tersebut antara lain padi, jagung, ketela pohon, kelapa, dan tebu. 

Dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian 
wilayah di berbagai daerah di Indonesia berupa dataran tinggi. Terdapat beberapa jenis tanaman yang hidup di 
dataran tinggi. Jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi contohnya teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. 

6.   Gagasan pokok paragraf pertama teks laporan tersebut adalah ....  

  a.   pembagian wilayah daratan 

  b.   bentang alam Indonesia 

  c.   perbedaan udara dataran tinggi dan dataran rendah 
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  d.   jenis tanaman di Indonesia 

  

7.   Paragraf kedua teks laporan tersebut membahas ....  

  a.   keanekaragaman jenis tanaman di Indonesia 

  b.   jenis-jenis tanah di Indonesia 

  c.   ciri-ciri dataran rendah 

  d.   jenis tanaman di dataran rendah 

  

8.   Informasi penting pada teks laporan pengamatan tersebut adalah ....  

  a.   perbedaan jenis tanaman di suatu daerah 

  b.   perbedaan karakteristik bentang alam Indonesia 

  c.   perbedaan kondisi udara di dataran tinggi dan dataran rendah 

  d.   perbedaan mata pencaharian penduduk dataran tinggi dan dataran rendah 

  

9.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Burung cenderawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradisaeidae. Burung 
cenderawasih bisa ditemukan di hutan hujan tropis di wilayah Indonesia Timur, Papua Nugini, New 
Guinea, dan Australia Timur. Burung cenderawasih merupakan hewan pemakan segala. Makanan 
utama burung ini adalah buah. Namun, burung cenderawasih juga memakan serangga, udang, dan 
laba-laba dalam jumlah kecil. 

Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Di mana kita bisa menemukan burung cenderawasih? 

  b.   Mengapa burung cenderawasih termasuk famili Paradisaeidae? 

  c.   Bagaimana perkembangbiakan burung cenderawasih? 

  d.   Mengapa burung cenderawasih perlu dilestarikan? 

  

10.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Duri-duri tajam landak berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Landak akan 
menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuhnya saat ada yang menyerang. Landak sangat menyukai kulit 
kayu sehingga sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi makanannya. Keberadaan landak di hutan 
sangat penting. Hal ini karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor, misalnya harimau. 
Adanya landak di hutan menandakan bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Landak juga merupakan 
penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. 

Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah .... 

  a.   Apa penanda adanya landak di hutan? 

  b.   Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? 

  c.   Bagaimana proses perkembangbiakan landak? 

  d.   Apa fungsi gigi-gigi tajam landak? 

  

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara .... 

  a.   geragih 

  b.   setek batang 

  c.   tunas batang 

  d.   umbi batang 

  

12.   Bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik disebut bunga ....  

  a.   lengkap 
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  b.   tidak lengkap 

  c.   sempurna 

  d.   tidak sempurna 

  

13.   Embrio berkembang di dalam telur dan telur menetas di luar tubuh induknya. Pernyataan tersebut 
merupakan ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ....  

  a.   ovipar 

  b.   vivipar 

  c.   ovovivipar 

  d.   ovovovipar 

  

14.   Teknik okulasi dilakukan dengan menempelkan ....  

  a.   batang dan mata tunas 

  b.   batang dan daun 

  c.   batang dan buah 

  d.   batang dan akar 

  

15.   Berikut ini yang merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah ....  

  a.   setek 

  b.   tunas 

  c.   spora 

  d.   rhizoma 

  

16.   Lagu kebangsaan negara Thailand adalah ....  

  a.   Pheng Xat Lao 

  b.   Phleng Chat Thai 

  c.   Lupang Hinirang 

  d.   Tien Quan Ca 

  

17.   Lupang Hinirang adalah lagu kebangsaan dari negara ....  

  a.   Thailand 

  b.   Filipina 

  c.   Kamboja 

  d.   Vietnam 

  

18.   Negara berikut yang pernah dijajah oleh Inggris adalah ....  

  a.   Laos 

  b.   Vietnam 

  c.   Malaysia 

  d.   Filipina 

  

19.   Tun Abdul Razak adalah salah satu pendiri ASEAN yang berasal dari Malaysia. Pada saat itu, beliau 
menjabat sebagai ....  

  a.   wakil perdana menteri 

  b.   menteri luar negeri 

  c.   perdana menteri 

  d.   presiden 

  

20.   ASEAN adalah singkatan dari ....  

  a.   Association of Soul Earth Asian Nations 
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  b.   Association of Small East Asian Nations 

  c.   Association of Stone East Asian Nations 

  d.   Association of Southeast Asian Nations 

  

21.   Berikut yang tidak termasuk persiapan pameran patung adalah ....  

  a.   menentukan patung-patung yang akan dipajang 

  b.   menata meja dan ruang pameran 

  c.   menyusun patung-patung secara menarik 

  d.   memotret patung-patung menggunakan handphone 

  

22.   Berikut ini jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya, kecuali ....  

  a.   patung monumen 

  b.   patung pemujaan 

  c.   patung dekorasi 

  d.   patung figuratif 

  

23.   Patung merupakan karya seni ....  

  a.   satu dimensi 

  b.   dua dimensi 

  c.   tiga dimensi 

  d.   empat dimensi 

  

24.   Patung-patung berikut ini terdapat di kota Jakarta, kecuali ....  

  a.   Patung Jenderal Sudirman 

  b.   Patung Selamat Datang 

  c.   Patung Pemuda Membangun 

  d.   Patung Jalesveva Jayamahe 

  

25.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Patung pada gambar di atas terdapat di kota .... 

  a.   Solo 

  b.   Bengkulu 

  c.   Banjarmasin 

  d.   Medan 

 
 
Soal Isian  

1.   Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan ... berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.  

2.   Kita harus mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ... masing-masing.  

3.   Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat, ..., dan untuk rakyat  

4.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini dilakukan 
karena hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Upaya melestarikan hewan dan 
tumbuhan sebaiknya kita lakukan bersama-sama. Kita dapat membantu menyebarluaskan informasi 



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  217

upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dengan membuat poster. Isi poster bisa berupa imbauan atau 
ajakan kepada masyarakat untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, terutama jenis hewan dan 
tumbuhan langka. 

Kalimat pokok teks laporan tersebut terletak di ... paragraf. 

5.   Penggunaan kata tanya bisa digunakan untuk menemukan gagasan utama dan ... pada teks laporan. 

6.   Agar tidak menyinggung perasaan, saat memberikan komentar terhadap kesimpulan yang sudah 
dibuat orang lain kita gunakan bahasa yang ....  

7.   Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ....  

8.   Rumput teki berkembang biak dengan geragih yang tumbuh di ....  

9.   Pembuahan pada bunga akan menghasilkan ....  

10.   14o LU-22o LU dan 100o BT-108o BT adalah letak astronomis negara ....  

11.   Bahasa resmi yang digunakan di Thailand adalah bahasa ....  

12.   Presiden Tran Dai Quang merupakan kepala negara ....  

13.   Cat yang bersifat cepat mengeras saat kering yaitu ....  

14.   Patung merupakan karya seni ... dimensi yang diciptakan dengan penuh imajinasi, ekspresi, dan ide.  

15.   Patung yang terdiri dari bagian dada ke atas atau bagian kepala saja disebut patung ....  

 
 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Tuliskan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila!  

2.   Tuliskan Pancasila secara urut!  

3.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Jerapah merupakan salah satu hewan mamalia. Jerapah memiliki keunikan yaitu tinggi tubuhnya bisa 
mencapai 6 meter dan panjang lehernya dapat mencapai 5,5 meter. Tubuh jerapah jantan umumnya 
lebih tinggi dan lebih berat daripada jerapah betina. Meskipun memiliki tubuh yang tinggi dan besar, 
jerapah dapat berlari dengan cepat. 

Buatlah tiga buah pertanyaan sesuai informasi pada teks laporan! 

4.   Perhatikan teks laporan berikut!  

Ayam berkembang biak secara ovipar. Atam tidak memiliki daun telinga. Ayam juga tidak mempunyai 
kelenjar susu. Ayam mengerami telurnya. Ayam dipelihara manusia agar sehat dan berkembang biak. 
Manusia bisa memanfaatkan telur dan daging ayam sebagai bahan makanan. 
Tentukan gagasan utama teks laporan tersebut!  

5.   Apa yang dimaksud dengan ovipar?  

6.   Sebutkan tiga ciri hewan ovipar!  

7.   Sebutkan tiga tujuan berdirinya ASEAN!  

8.   Apakah yang dimaksud dengan importir?  

9.   Jelaskan fungsi patung monumen!  

10.   Indramayu dijuluki Kota Mangga, sebab memiliki patung identitas berupa buah mangga. Mengapa 
mangga dijadikan identitas kota Indramayu? Jelaskan!  

 
  



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  218

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   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang 
didengar dan dibaca 

5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, 
politik di wilayah ASEAN 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.4 Memahami patung 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang 
didengar dan dibaca 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, 
politik di wilayah ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.4 Memahami patung 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Memahami penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang 
didengar dan dibaca 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.1 Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, 
politik di wilayah ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami patung 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  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf pertama teks membahas bentang alam di Indonesia berupa dataran rendah 
dan dataran tinggi.  

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf kedua teks laporan pengamatan tersebut adalah jenis 
tanaman di dataran rendah. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks laporan pengamatan tersebut berisi informasi perbedaan jenis tanaman di suatu 
daerah. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan a terdapat pada kalimat kedua teks. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari kalimat pertanyaan pilihan b terdapat pada teks laporan, yaitu terletak 
pada kalimat kelima. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Perkembangbiakan yang terjadi pada gambar yaitu setek batang karena bagian 
batang yang telah dipotong kemudian ditanam. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif dengan 
bantuan manusia. Perkembangbiakan dengan setek memerlukan bantuan manusia. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

21.  Jawaban  :  d 
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  Pembahasan  :  Memotret patung-patung menggunakan handphone tidak termasuk persiapan 
pameran patung. 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Patung foguratif merupakan jenis patung berdasarkan bentuknya. 

23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Patung merupakan karya seni tiga dimensi karena memiliki panjang, lebar, tinggi, 
serta dapat dilihat dari berbagai arah.  

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Patung Jalesveva Jayamahe terdapat di kota Surabaya. 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan patung bekantan yang terdapat di kota Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pedoman 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  ibadah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  oleh rakyat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  awal 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  informasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  sopan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  ovipar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  bawah tanah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  zigot 

  
Pembahasan  :  Pembuahan adalah proses bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 

Proses pembuahan akan membentuk zigot. 

10.  Jawaban  :  Laos 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  Thai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  Vietnam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  cat akrilik 

  
Pembahasan  :  Cat akrilik merupakan cat yang bersifat cepat mengeras saat kering. Cat akrilik 

mengandung bahan dasar plastik sehingga cepat kering. 

14.  Jawaban  :  tiga  

  
Pembahasan  :  Patung merupakan karya seni tiga dimensi yang diciptakan dengan penuh imajinasi, 

ekspresi, dan ide. 

15.  Jawaban  :  baste 

  Pembahasan  :  Patung baste merupakan patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. 

 
 
 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  
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1.  Jawaban  :  Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. 

 Melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti. 

 Mengikuti diskusi kelas bersama teman sekelompok. 

 Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. 

 Tidak memaksakan keinginan atau pendapat. 

 Melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan baik. 

 Memberikan pendapat atau menanggapi pendapat dengan sopan. 

 Menyelesaikan perselisihan antarteman dengan musyawarah. 

2.  Jawaban  :  Pancasila 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

3.  Jawaban  :   Bagaimana perbandingan tubuh jerapah jantan dan jerapah betina? 

 Termasuk jenis hewan apakah jerapah itu? 

 Apa keunikan jerapah? 

4.  Jawaban  :  Gagasan utama teks laporan: ciri-ciri dan manfaat ayam 

5.  Jawaban  :  Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 

6.  Jawaban  :  Ciri hewan ovipar 

 Embrio berkembang di dalam telur atau di luar tubuh induknya. 

 Embrio memperoleh makanan dari dalam telur. 

 Hewan muda keluar dari telur ketika menetas. 

 Telur dierami induk atau ditimbun pasir. 

 Tidak memiliki rahim dan kelenjar susu. 

7.  Jawaban  :  
Berikut tujuan berdirinya ASEAN. 

1. Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di 
kawasan Asia Tenggara. 

2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan 
hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 

3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam bidang 
ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi. 

4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada 
bidang pendidikan, kejuruan, teknik dan administrasi. 

5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang 
pertanian, industri dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal 
perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas 
komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 

6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 

7. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi 
internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari 
kesempatan untuk menggerakkan kerja sama dengan mereka. 

8.  Jawaban  :  Importir adalah pihak yang melakukan kegiatan impor. 

9.  Jawaban  :  Patung monumen berfungsi sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang, 
kelompok, atau peristiwa bersejarah. 

10.  Jawaban  :  Indramayu memiliki julukan Kota Mangga karena terkenal dengan buah mangga cengkir 
sebagai hasil buminya. Oleh sebab itu, patung mangga dibuat sebagai tanda identitas 
kota Indramayu. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 2 : PERSATUAN DALAM PERBEDAAN 

PPKn : 3.4   

BHS. INDONESIA : 3.4   

IPA : 3.3 

IPS : 3.4 

SBdP : 3.3 

Soal Pilihan Ganda  : 
25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 
10 

  



BANK SOAL KELAS 6 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto  223

SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Persatuan tampak pada sikap-sikap berikut, kecuali ....  

  a.   Melaksanakan tanggung jawab. 

  b.   Menyebar hoax ke masyarakat. 

  c.   Selalu menaati aturan lalu lintas. 

  d.   Menghargai perbedaan agama. 

  

2.   Sikap baik dalam menghadapi perbedaan yaitu ....  

  a.   saling menghargai 

  b.   saling menghindari 

  c.   saling membandingkan 

  d.   saling memengaruhi 

  

3.   Bangsa yang bersatu akan semakin ....  

  a.   mundur 

  b.   tertinggal 

  c.   maju 

  d.   dijajah 

  

4.   Kegiatan yang menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah yaitu .... 

  a.   Memberikan jawaban ujian 

  b.   Menampilkan pentas drama 

  c.   Membolos pelajaran bersama 

  d.   Menolak kegiatan kerja bakti 

  

5.   Perbedaan suku dengan teman dapat disikapi dengan cara berikut, kecuali ....  

  a.   bermain bersama 

  b.   saling menghargai 

  c.   berdiam diri di kamar 

  d.   saling mempelajari budaya 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut! 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Untuk memperoleh kemerdekaan 
dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh pejuang 
proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. 
Mereka hendak bertemu dengan Marsekal Terauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. 

Sesuai paragraf tersebut, mengapa ketiga tokoh pejuang proklamasi kemerdekaan pergi ke Dalat, 
Vietnam? 

  
a.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. 

  
b.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. 

  
c.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk meminta kemerdekaan kepada Marsekal Terauchi. 

  
d.   Tiga tokoh pejuang proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

pergi ke Dalat, Vietnam untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. 
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Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. 
Perhatikan teks sejarah berikut! 

Perjanjian Renville 

Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal 
perang Amerika Serikat (USS Renville) saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Penjanjian Renville 
ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan 
delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. 

Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yaitu 
Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 

1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik 
Indonesia. 

2. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. 

3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa 
Timur. 

7.   Gagasan pokok paragraf pertama teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   hasil kesepakatan perjanjian Renville 

  b.   pembagian wilayah pada perjanjian Renville 

  c.   pelaksanaan perjanjian Renville 

  d.   negara yang tergabung Komisi Tiga Negara 

  

8.   Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? 

  b.   Kapan perjanjian Renville ditandatangani? 

  c.   Apa yang melatarbelakangi perjanjian Renville? 

  d.   Siapa pemimpin delegasi Indonesia pada perjanjian Renville? 

  

9.   Perhatikan teks sejarah berikut! 

B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Naskah tersebut 
kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. B.M. Diah menyerahkan naskah asli proklamasi 
kepada Presiden Soeharto pada Selasa, 19 Mei 1992. Naskah asli proklamasi kemudian disimpan di 
Arsip Nasional RI, Jakarta. Berkat B.M. Diah, kini bangsa Indonesia dapat melihat naskah asli 
proklamasi. 
Kalimat tanya yang sesuai isi teks sejarah tersebut adalah ....  

  a.   Bagaimana B.M. Diah menemukan naskah asli proklamasi? 

  b.   Berapa lama B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi? 

  c.   Mengapa B.M. Diah menyimpan naskah asli proklamasi? 

  
d.   Apa yang melatarbelakangi B.M. Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden 

Soeharto? 

  

10.   Perhatikan paragraf berikut! 

Achmad Soebarjo lahir di Karawang, 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Achmad 
Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Achmad Soebardjo 
merupakan perwakilan dari golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks 
proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. 

Pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah .... 

  a.   Mengapa Achmad Soebardjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? 

  b.   Bagaimana peran Achmad Soebardjo saat menjadi Menteri Luar Negeri? 

  c.   Di mana Achmad Soebardjo meninggal? 

  d.   Apa peran Achmad Soebardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? 

  

11.   Pohon jati menyesuaikan diri saat musim kemarau dengan cara ....  

  a.   menyerap oksigen 
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  b.   mengeluarkan racun 

  c.   menggugurkan daunnya 

  d.   menggulungkan daunnya 

12.   Tumbuhan yang memiliki akar napas adalah ....  

  a.   bakau 

  b.   jagung 

  c.   cemara 

  d.   rambutan 

  

13.   Tumbuhan yang batang dan daunnya mengandung banyak air biasanya ....  

  a.   hidup di air 

  b.   cepat layu 

  c.   tahan terhadap kekeringan 

  d.   memiliki cadangan makanan 

  

14.   Bulu bebek tidak akan basah meskipun berada di air karena ....  

  a.   bulu tipis 

  b.   bulu sangat tebal 

  c.   berlapis air 

  d.   berlapis minyak 

  

15.   Tumbuhan xerofit mempunyai batang yang tebal untuk ....  

  a.   menyimpan air 

  b.   menyimpan oksigen 

  c.   penguat tumbuhan 

  d.   mempercepat penguapan 

  

16.   Pahlawan nasional yang ikut gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api pada saat meledakkan 
gudang mesiu adalah ....  

  a.   M. Toha 

  b.   Supriadi 

  c.   Abdul Latif 

  d.   Burhanuddin 

  

17.   Sumbangan perjuangan Ibu Fatmawati Soekarno yang dapat kita kenang sampai sekarang ketika 
proklamasi kemedekaan Indonesia adalah ....  

  a.   bendera merah putih yang dikibarkannya 

  b.   bendera merah putih hasil jahitannya sendiri 

  c.   naskah proklamasi yang diketiknya dengan rapi 

  d.   teks proklamasi yang dibacakannya di depan rumah 

  

18.   Pemimpin rakyat Surabaya yang berhasil membakar semangat rakyat untuk melawan tentara Sekutu 
adalah ....  

  a.   Bung Tomo 

  b.   Bung Karno 

  c.   Bung Hatta 

  d.   Bung Sjahrir 

  

19.   Tugas pokok Komisi Tiga Negara adalah ....  

  a.   mewakili Dewan Keamanan PBB 
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  b.   mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda I 

  c.   mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda II 

  d.   membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda 

20.   Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yakni Rencana Produksi Lima Tahun oleh menteri 
urusan bahan makanan pada kabinet Hatta disebut ....  

  a.   Plan Kasimo 

  b.   Plan Ir. Surachman 

  c.   Plan Ishak Cokrohadisuryo 

  d.   Plan Sumitro Djojohadikusomo 

  

21.   Tarian berikut berasal dari Aceh, kecuali ....  

  a.   tari Seudati 

  b.   Tari Laweut 

  c.   Tari Likok Pulo 

  d.   Tari Andun 

  

22.   Gerakan maju mundur, menyamping, diagonal, atau serong termasuk pola lantai ....  

  a.   lengkung 

  b.   lurus 

  c.   semi lurus 

  d.   semi lengkung 

  

23.   Pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yaitu ....  

  a.   pola tari 

  b.   pola lantai 

  c.   garis tari 

  d.   garis lantai 

  

24.   Berikut termasuk tarian yang dibawakan secara berkelompok, kecuali .... 

  a.   tari Saman 

  b.   tari Kecak 

  c.   tari Serimpi  

  d.   tari Topeng 

  

25.   Tari kecak dilakukan secara ....  

  a.   perorangan 

  b.   berpasangan 

  c.   berkelompok 

  d.   sendiri 

 
 
Soal Isian  

1.   Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan menjamin ... rakyat.  

2.   Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat apabila warganya senantiasa menjaga ... dan .... 

3.   Persatuan dibutuhkan untuk menjaga ... wilayah Indonesia yang luas.  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Konggres Pemuda I dilaksanakan di Batavia pada tahun 1926. 

Perbaikan dari kata yang dicetak miring adalah .... 

5.   Perhatikan kalimat berikut! 

Pertanyaan : ... pemuda Indonesia bertempur dengan pasukan Inggris? 
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Jawaban : Pemuda Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris di Surabaya. 

Kata tanya yang tepat sesuai informasi pada jawaban tersebut adalah .... 

6.   Perhatikan kalimat berikut!  

Persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahtraan rakyat. 

Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah .... 

7.   Kemampuan menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya disebut ....  

8.   Keong sawah banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena mengandung ....  

9.   Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering disebut ....   

10.   Bangsa Eropa yang pertama kali menjajah Indonesia adalah ....  

11.   Sebagai siswa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan ....  

12.   Ibu kota RI pada saat Agresi Militer Belanda II terletak di ....  

13.   Tari Lego-Lego ditarikan secara ....  

14.   Pola yang terbentuk dari posisi penari saat menari disebut ....  

15.   Sebelum pentas tari, penari harus ... gerakan tari dari awal sampai akhir.  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan wujud persatuan dalam kehidupan di sekolah!  

2.   Sebutkan manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di 
masyarakat!  

3.   Perhatikan paragraf berikut! 

Berbagai persiapan perlu dilakukan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini 
mendorong disusunnya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Achmad Soebarjo. 
Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan diketik oleh 
Sayuti Melik. Sukarni kemudian mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno 
dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. 

Tentukan informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut! 

4.   Perhatikan teks sejarah berikut! 

Pada zaman penjajahan, petani harus membayar pajak tanah sebanyak seperlima dari hasil panen 
tahunan, menjual hasil bumi kepada penjajah, dan mengikuti tanam paksa. Setelah kemerdekaan, 
petani tidak perlu membayar pajak tanah yang besar dan tidak ada kegiatan tanam paksa. Petani juga 
bebas menanam dan menjual hasil tanamannya kepada siapa saja. 
Tentukan gagasan pokok teks sejarah tersebut!  

5.   Bagaimana hyena melindungi diri dari musuhnya?  

6.   Bagaimana cara tumbuhan jagung menyesuaikan dirinya saat musim kemarau?  

7.   Mengapa di Semarang dibangun Tugu Muda?  

8.   Apa isi dari rencana Kasimo (Kasimo Plan)?  

9.   Sebutkan ragam bunyi yang menjadi iringan tari Indang!  

10.   Saat dipentaskan, hampir setiap tarian diiringi alunan musik. Mengapa pementasan tari harus diiringi 
alunan musik? 
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KISI-KISI  
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIK
ASI SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 5 soal  21 s/d 25  

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 3 soal  13 s/d 15  

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan unsur apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.3 Memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.4 Memahami arti proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 
kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 
sejahtera 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami pola lantai tari daerah 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  :  Hoax dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Persatuan harus diwujudkan dalam hal positif. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Perbedaan harus disikapi dengan cara positif. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada paragraf tersebut dijelaskan alasan ketiga tokoh pejuang proklamasi pergi ke 
Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Jawaban bisa kita temukan 
pada kalimat terakhir paragraf tersebut. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf pertama teks sejarah tersebut memuat informasi tentang pelaksanaan 
perjanjian Renville. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan a sesuai dengan isi paragraf kedua, yaitu terdapat pada 
kalimat terakhir. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan b sesuai dengan isi teks yaitu pada kalimat pertama. 

  

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan d terdapat pada teks yaitu Achmad 
Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung 
Hatta. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi 
penguapan. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bakau memiliki akar napas yang berguna untuk menyerap oksigen dan 
menyalurkannya ke akar yang ada di dalam. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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19.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  a 

21.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Andun berasal dari daerah Bengkulu. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai hanya terbagi menjadi dua yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. 
Contoh gerak pola lantai lurus adalah gerakan maju mundur, menyamping, diagonal, 
atau serong. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola lantai berupa pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Pola 
lantai berfungsi untuk menentukan posisi penari dalam sebuah ruang gerak. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  tari Topeng merupakan tarian tunggal yang ditarikan oleh seorang penari. 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kesejahteraan 

  Pembahasan  :  Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan membuat ekonomi stabil. 

2.  Jawaban  :  persatuan, kesatuan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  kedaulatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  kongres 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  di mana 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  kesejahtraan 

  
Pembahasan  :  Kata tidak baku : kesejahtraan 

Kata baku : kesejahteraan 

7.  Jawaban  :  mimikri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  protein 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  xerofit 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  Portugis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  rajin belajar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  Yogyakarta 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  berkelompok 

  
Pembahasan  :  Tari Lego-lego adalah tarian dari kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 

ditarikan secara berkelompok. 

14.  Jawaban  :  pola lantai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  hafal 
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Pembahasan  :  Penari sebaiknya sudah hafal dengan gerakan-gerakan tari dari awal sampai akhir. 

Sehingga tari yang dipentaskan di atas panggung akan terlihat sempurna dan baik.  

 
 
 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Wujud persatuan dalam kehidupan di sekolah 

 Semua warga sekolah semangat mengikuti kerja bakti. 

 Mengerjakan tugas kelompok dengan baik. 

 Mengadakan upacara bendera secara teratur. 

 Semua warga sekolah semangat mengikuti senam bersama. 

 Siswa tenang di kelas saat ditinggal guru. 

2.  Jawaban  :  Manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di 
masyarakat. 

 Menciptakan kedamaian 

 Tidak terjadi perselisihan 

 Hidup menjadi aman, nyaman, dan tenteram 

 Dapat saling membantu saat mengalami kesulitan 

 Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa 

3.  Jawaban  :  Paragraf tersebut memuat informasi tentang persiapan proklamasi kemerdekaan 
Indonesia. 

4.  Jawaban  :  Gagasan pokok teks sejarah: 

 Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan petani. 

5.  Jawaban  :  Hyena melindungi diri dari musuhnya dengan cara membentuk kelompok dengan 
rekannya. 

6.  Jawaban  :  Tumbuhan jagung menyesuaikan diri dengan cara menggulungkan daunnya untuk 
mengurangi penguapan. 

7.  Jawaban  :  Tugu Muda di Semarang dibangun untuk mengenang jasa para pemuda yang telah 
gugur dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang. 

8.  Jawaban  :  Rencana Kasimo berisi tentang usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk 
pelaksanaan yang praktis. 

9.  Jawaban  :  Tari Indang diiringi oleh dua jenis ragam bunyi. Yang pertama bunyi yang berasal dari 
tabuhan alat musik tradisional khas Melayu seperti rebana dan gambus. Sementara 
yang kedua, bunyi yang berasal dari syair yang dinyanyikan oleh seseorang. 

10.  Jawaban  :  pementasan tari harus diiringi alunan musik agar tarian menjadi lebih indah. Selain 
iringan dapat mengatur tempo gerak dan membantu mengatur waktu atau lama 
cepatnya pementasan tari. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 3 : TOKOH DAN PENEMUAN 

PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.2   

IPA : 3.4 

IPS : 3.2 

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 3 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Penemuan yang wajib kita taati saat di jalan ditemukan oleh ....  

  a.   Thomas Alva Edison 

  b.   James Naismith 

  c.   Michael Faraday 

  d.   Garret Augustus Morgan 

  

2.   Mendapat waktu untuk beristirahat dan bermain adalah ... siswa.  

  a.   hak 

  b.   aturan 

  c.   kewajiban 

  d.   tanggung jawab 

3.   Memakai helm dan mematuhi peraturan lalu lintas merupakan contoh kewajiban ketika berada di ....  

  a.   jalan 

  b.   kelas 

  c.   rumah 

  d.   sekolah 

  

4.   Seorang penemu berhak mendapat royalti dari penemuannya. Berikut ini bentuk tanggung jawab 
seorang penemu setelah mendapatkan haknya, kecuali ....  

  a.   Mengembangkan temuan yang dimiliki. 

  b.   Membuat penemuan untuk menghasut. 

  c.   Membuat temuan lain yang berguna bagi manusia. 

  d.   Berbagi pengetahuan yang dimiliki. 

5.   Penemuan jam dapat membantu pelajar melaksanakan kewajibannya, yaitu ....  

  a.   menunda pekerjaan 

  b.   tiba di sekolah tepat waktu 

  c.   menonton acara televisi 

  d.   merubah janji dengan teman 

  

  

Paragraf berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Cermati paragraf berikut!  

Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata tsu dan name yang berarti pelabuhan dan 

gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. 
Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. 
Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung merapi yang meletus di bawah laut. 
Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. 

6.   Sesuai struktur teks eksplanasi, cuplikan teks tersebut termasuk ke dalam paragraf ....  

  a.   pembuka 

  b.   penjelas 

  c.   penyelesaian akhir 

  d.   interpretasi 

  

7.   Arti kata gelombang pada paragraf tersebut adalah ....  

  a.   ombak besar yang bergulung-gulung 

  b.   gerakan air laut yang turun-naik atau bergulung-gulung 

  
c.   kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi 

daratan atas benua atau pulau 
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  d.   gelembung-gelembung kecil pada permukaan barang cair 

8.   Tujuan teks eksplanasi adalah ....  

  a.   menyatakan hasil laporan pengamatan 

  b.   menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca 

  c.   menjelaskan langkah-langkah menghasilkan suatu hal 

  d.   menyajikan hiburan kepada pembaca 

  

9.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Garrett Augustus Morgan memiliki kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk 
menciptakan sistem lampu lalu lintas. Prinsip kerja lampu lalu lintas yaitu adanya tiga buah lampu 
yang saling terhubung secara paralel. Setiap lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung 
dengan sumber energi. Jika ada salah satu komponen yang rusak, komponen lain masih tetap 
berfungsi tanpa gangguan. 

Topik permasalahan pada paragraf teks eksplanasi tersebut adalah .... 

  a.   prinsip kerja lampu lalu lintas 

  b.   komponen lampu lalu lintas 

  c.   fungsi komponen lampu lalu lintas 

  d.   pentingnya memperhatikan keselamatan orang lain 

  

10.   Berikut yang bukan termasuk fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi adalah ....  

  a.   bencana alam 

  b.   pernikahan artis 

  c.   kebakaran hutan 

  d.   pengangguran 

  

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Agar lampu 1, 2, 3, 4 padam sedangkan lampu 5 menyala, maka yang harus dilakukan adalah ....  

  a.   menutup sakelar S1 dan S2 

  b.   membuka sakelar S1 dan S2 

  c.   membuka sakelar S1 dan menutup sakelar S2 

  d.   membuka sakelar S2 dan menutup sakelar S1 

  

12.   Pada rangkaian listrik, elektron mengalir dari ....  

  a.   kutub positif ke kutub negatif 

  b.   kutub negatif ke kutub positif 

  c.   kutub utara ke kutub selatan 

  d.   kutub selatan ke kutub utara 

  

13.   Sikap yang baik ketika menggunakan peralatan listrik, kecuali ....  

  a.   memastikan baterai tidak bocor 

  b.   menggunakan peralatan listrik secara hati-hati 

  c.   menggunakan alat dan bahan dengan semestinya 

  d.   membasahi tangan ketika memegang peralatan listrik 
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14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika sakelar S1 dibuka dan sakelar S2 ditutup, lampu yang padam adalah ....  

  a.   1, 2, dan 3 

  b.   2, 3, dan 4 

  c.   3, 5, dan 6 

  d.   4, 5, dan 6 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Rangkaian yang dapat menyalakan lampu adalah .... 

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

16.   Kegiatan memproduksi barang atau jasa disebut kegiatan ....  

  a.   produksi 

  b.   distribusi 

  c.   konsumsi 

  d.   ekonomi 

  

17.   Salah satu hal yang membuat para penemu dikenang sampai sekarang adalah ....  

  a.   berasal dari negara lain 

  b.   memiliki nama yang bagus 

  c.   mempunyai banyak kekayaan 

  d.   hasil temuannya bermanfaaat 

  

18.   Berikut ini kehidupan masyarakat sebelum ditemukannya televisi adalah ....  

  a.   masih tradisional 

  b.   gaya hidup modern 

  c.   mengetahui informasi lebih cepat 

  d.   meluangkan waktu untuk melihat acara televisi 

  

19.   Salah satu manfaat adanya alat transportasi modern adalah ....  

  a.   perjalanan terasa lebih lama 

  b.   biaya yang diperlukan mahal 

  c.   tidak membutuhkan ongkos biaya 

  d.   lebih cepat dan mudah mencapai tujuan 
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20.   Penemuan telepon adalah penemuan yang bermanfaaat dalam menyampaikan informasi agar lebih 
cepat dan mudah. Namun, akan menjadi hal yang tidak bermanfaat jika digunakan untuk ....  

  a.   mencari kabar saudara yang jauh 

  b.   menipu orang lain yang belum dikenal 

  c.   berbincang dengan kawan di perantauan 

  d.   menyampaikan pesan peringatan bahaya 

  

21.   Lagu Soleram berasal dari daerah ....  

  a.   Aceh 

  b.   Maluku 

  c.   Papua 

  d.   Riau 

  

22.   Dibawah ini merupakan lagu yang berasal dari provinsi Jawa, kecuali .... 

  a.   Gundul Pacul 

  b.   Anak Kambing Saya 

  c.   Bubuy Bulan 

  d.   Manuk Dadali 

  

23.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Alat musik di atas disebut .... 

  a.   harmonika 

  b.   kencrung 

  c.   harpa 

  d.   pianika 

  

24.   Lagu daerah Sumatra Barat yang menceritakan kerinduan seorang perantau akan kampung 
halaman adalah ....  

  a.   Ayam Den Lapeh 

  b.   O Ina Ni Keke 

  c.   Ampar-Ampar pisang 

  d.   Kampuang Nan Jauh Di Mato 

  

25.   Berikut ini harus diperhatikan saat persiapan bernyanyi di depan penonton, kecuali ....  

  a.   sikap badan 

  b.   ekspresi wajah 

  c.   pernafasan 

  d.   jumlah penonton 
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Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Sebagai warga negara, anak-anak tersebut mendapatkan haknya yaitu memperoleh .... 

2.   Perhatikan rambu berikut! 

 
Saat melihat rambu tersebut, kita harus .... 

3.   Perhatikan gambar rambu berikut! 

 
Kendaraan yang dilarang lewat adalah .... 

4.   Fenomena pengangguran merupakan jenis teks eksplanasi ....  

5.   Teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip ....  

6.   Perhatikan kalimat berikut!  

Banyak produk dalam negeri yang memiliki kwalitas sama dengan produk luar negeri. 

Penulisan kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah .... 

7.   Rangkaian listrik pada senter disusun secara ....  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Fungsi benda yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika lampu A padam, maka keadaan lampu B adalah ....  

10.   Guglielmo Marconi adalah seorang tokoh penemu ....  

11.   Membantu proses belajar adalah pengaruh televisi di bidang ....  

12.   Setelah ditemukannya bola lampu, kegiatan transportasi dapat dilakukan ... hari.  

13.   Tinggi rendahnya nada yang tepat saat bernyanyi disebut dengan istilah ....  

14.   Made bermain alat musik pianika. Made menekan tombol mi kemudian tombol sol. Nada mi dan sol 
memiliki interval nada ....  

15.   Kita bisa menyanyikan lagu dengan posisi badan berdiri maupun ....  
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Soal Uraian/Essay  

1.   Ada berbagai kewajiban yang harus kita lakukan. Sebutkan kewajiban kita saat di rumah!  

2.   Sikap kerja keras tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan saja. Siswa juga seharusnya memiliki sikap 
kerja keras. Sebutkan tiga sikap kerja keras yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah!  

3.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Lampu di rumah-rumah penduduk dapat menyala karena adanya arus listrik. Arus listrik terjadi karena 
elektron mengalir di dalam rangkaian listrik. Arus listrik yang ada di rumah dihasilkan oleh generator 
pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut kemudian disalurkan melalui kabel menuju gardu-
gardu penerima. Selanjutnya, arus listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Arus listrik yang 
diterima di rumah, disalurkan melalui rangkaian kabel pada peralatan elektronik. Besarnya arus listrik 
yang mengalir melalui kabel bergantung pada besarnya dorongan arus listrik. Semakin kuat dorongan 
arus listrik, semakin banyak elektron yang mengalir melewati kabel setiap detiknya. 

Tentukan tiga informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi! 

4.   Perhatikan kerangka karangan berikut! 

1. Akibat efek rumah kaca. 

2. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. 

3. Definisi efek rumah kaca. 

4. Proses terjadinya efek rumah kaca. 

5. Solusi efek rumah kaca. 
Tentukan urutan kerangka karangan yang tepat jika dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang 
padu!  

5.   Sebutkan panduan keselamatan kerja ketika membuat rangkaian listrik!  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jelaskan rangkaian mana yang nyala lampunya lebih redup!  

7.   Bagaimana kehidupan masyarakat setelah ditemukannya kompor gas?  

8.   Sebutkan tiga dampak negatif penemuan komputer dalam bidang ekonomi!  

  

9.   Cici berlatih pengucapan dalam bernyanyi yang baik. Bagaimanakah posisi mulut yang benar saat 
bernyanyi?  

  

10.   Cici menyanyikan lagu Libur Telah Tiba dengan ekspresi wajah ceria. Apa yang dimaksud dengan 
ekspresi wajahi?  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam 
kehidupan sehari-hari 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik 
sederhana 

5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia 5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.2 Memahami interval nada 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam 
kehidupan sehari-hari 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik 
sederhana 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia 3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami interval nada 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam 
kehidupan sehari-hari 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.4 Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik 
sederhana 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.2 Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia 2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami interval nada 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Garret Augustus Morgan merupakan penemu lampu lalu lintas yang wajib kita taati. 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  b 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cuplikan teks tersebut termasuk paragraf pembuka karena berisi penjelasan umum 
tentang fenomena yang akan dibahas.  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata gelombang memiliki arti ombak besar yang bergulung-gulung. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 
terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Informasi yang disajikan pada teks 
eksplanasi berupa fakta dan bersifat ilmiah. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas prinsip kerja lampu lalu lintas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 
terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Fenomena pernikahan artis bukan 
merupakan salah satu fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika sakelar S2 dibuka dan sakelar S1 ditutup, arus listrik tidak mengalari melewati 
lampu 1, 2, 3, dan 4 sehingga keempat lampu padam. Sementara arus listrik tetap 
mengalir melewati lampu 5 sehingga lampu 5 tetap menyala.  

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  d 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika sakelar S1 dibuka dan sakelar S2 ditutup, arus listrik tidak mengalir melewati 
lampu 1, 2, dan 3 sehingga ketiga lampu tersebut padam. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Seluruh komponen listrik pada gambar nomor 1 terhubung dengan kutub positif 
maupun kutub negatif baterai sehingga lampu akan menyala. 

16.  Jawaban  :  a 

17.  Jawaban  :  d 

18.  Jawaban  :  a 

19.  Jawaban  :  d 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  b 

23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Alat musik yang ditampilkan di atas adalah harpa. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kampuang Nan Jauh Di Mato adalah lagu dari daerah Sumatra Barat yang 
menceritakan kerinduan seorang perantau akan kampung halaman. 

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jumlah penonton tidak perlu kita perhatikan ketika mempersiapkan pertunjukan 
menyanyi di depan penonton. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pendidikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  belok kiri, mengikuti arah rambu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  motor, sepeda motor 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  sosial 

  
Pembahasan  :  Masalah pengangguran merupakan fenomena sosial sehingga teks yang membahas 

masalah pengangguran termasuk jenis teks eksplanasi sosial. 

  

5.  Jawaban  :  sebab-akibat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  kwalitas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  seri 

  
Pembahasan  :  Rangkaian listrik pada senter dipasang secara berurutan sehingga merupakan 

rangkaian seri. 

  

8.  Jawaban  :  memutus/menghubungkan arus listrik 

  
Pembahasan  :  Bagian yang ditunjuk adalah sakelar yang berfungsi untuk memutus atau 

menghubungkan arus listrik. 

  

9.  Jawaban  :  ikut padam 

  
Pembahasan  :  Rangkaian pada gambar di atas merupakan rangkaian seri sehingga jika salah satu 

lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. 

  

10.  Jawaban  :  radio 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  pendidikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  sepanjang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  intonasi 

  
Pembahasan  :  Intonasi yaitu ketepatan penyajian tinggi rendah nada oleh seorang penyanyi saat 

bernyanyi. 

  

14.  Jawaban  :  1 ½ 

  Pembahasan  :  jarak antara nada mi ke sol dalam tangga nada adalah 1 ½. 

  

15.  Jawaban  :  duduk 

  Pembahasan  :  Lagu dapat dinyanyikan dengan posiis beridiri atau duduk. 
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Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Kewajiban saat di rumah. 

 Menghormati orang tua. 

 Merapikan mainan setelah dipakai. 

 Menjaga kebersihan rumah. 

 Mematikan peralatan listrik setelah digunakan. 

 Merapikan tempat tidur setelah bangun. 

2.  Jawaban  :  Sikap kerja keras yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah. 

 Selalu mengerjakan tugas dengan tekun. 

 Tidak menyontek saat ujian. 

 Selalu menaati peraturan sekolah. 

 Berangkat ke sekolah meskipun hujan. 

 Mengerjakan tugas hingga selesai. 

3.  Jawaban  :  Informasi penting pada teks eksplanasi: 

 Lampu menyala karena arus listrik. 

 Arus listrik terjadi karena elektron mengalir di dalam rangkaian listrik. 

 Semakin kuat dorongan arus listrik, semakin banyak elektron yang mengalir 
melewati kabel setiap detiknya. 

  Pembahasan  :   

  

4.  Jawaban  :  Urutan kerangka karangan yang tepat yaitu 3 - 2 - 4 - 1 - 5. 
(3) Definisi efek rumah kaca. 
(2) Penyebab terjadinya efek rumah kaca. 
(4) Proses terjadinya efek rumah kaca. 
(1) Akibat efek rumah kaca. 
(5) Solusi efek rumah kaca. 

5.  Jawaban  :  Panduan keselamatan kerja ketika membuat rangkaian listrik 

 Memastikan semua bahan dalam kondisi yang baik. Contoh baterai tidak 
berkarat atau bocor. 

 Memastikan tangan kering dan bersih saat akan melakukan percobaan. 

 Menggunakan benda tajam dan peralatan listrik secara hati-hati. 

 Menggunakan alat dan bahan dengan semestinya. 

6.  Jawaban  :  Rangkaian yang nyala lampunya lebih redup adalah rangkaian nomor 1 karena arus 
listrik yang mengalir terbagi pada setiap cabang. 

  Pembahasan  :   

  

7.  Jawaban  :  Kehidupan masyarakat setelah ditemukan kompor gas menjadi lebih praktis dan lebih 
hemat karena makanan yang dimasak akan lebih cepat matang. 

8.  Jawaban  :  
Berikut dampak negatif penemuan komputer dalam bidang ekonomi. 

 Adanya transaksi yang dilarang. 

 Terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. 

 Mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer. 

9.  Jawaban  :  Ketika bernyanyi, mulut harus terbuka lebar agar suara terdengar jelas. 

  

10.  Jawaban  :  Ekspresi adalah mimik wajah pada saat bernyanyi. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 
 

TEMA 4 : GLOBALISASI 

PPKn : 3.3   

BHS. INDONESIA : 3.2   

IPA : 3.6 

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.   Teman kalian melakukan wawancara kepada pemilik usaha dan mempresentasikannya di depan 
kelas. Sikap tidak boleh kalian tunjukkan saat teman presentasi di depan kelas adalah .... 

  a.   mendengarkan presentasi 

  b.   menghargai hasil wawancara 

  c.   mengabaikan presentasi 

  d.   mencatat presentasi 

  

2.   Berikut ini faktor utama yang harus diperhatikan ketika memulai suatu usaha, kecuali .... 

  a.   kebutuhan masyarakat 

  b.   persaingan pasar 

  c.   tinggi pengusaha 

  d.   modal usaha 

  

3.   Berikut ini jenis usaha di bidang jasa, kecuali ....  

  a.   penjahit 

  b.   pemilik toko 

  c.   tukang ojek 

  d.   sopir 

  

4.   Di kelas Uni banyak siswa dari keluarga kaya. Bagaimana sebaiknya sikap Uni kepada teman 
sekelas dari keluarga kaya?  

  a.   mengistimewakan siswa yang kaya 

  b.   malu untuk berteman dengan mereka 

  c.   berpikir bahwa mereka sombong 

  d.   tetap berteman dan bersikap biasa 

  

5.   Untuk menghadapi globalisasi kita harus ....  

  a.   menonton banyak video 

  b.   bermain permainan daring 

  c.   meningkatkan keterampilan 

  d.   meminta uang saku lebih 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Cermati penggalan teks eksplanasi berikut! 

Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Misalnya, pada 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menggunakan air sungai atau waduk. Ada beberapa proses 
yang terjadi sebelum listrik dihasilkan oleh PLTA. Air dari sungai atau waduk masuk melalui pintu yang 
diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air masuk ke tangki pengaman tekanan. Setelah itu, air akan 
masuk ke dalam pipa pesat. Air kemudian dialirkan dan diarahkan ke turbin melalui katup pengatur 
tekanan agar mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi dari air mampu menggerakkan turbin. 
Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian diatur kapasitas 
tegangannya. Setelah itu, energi listrik dialirkan oleh transformer dan dibagikan pada konsumen 
melalui saluran transmisi. 

6.   Hal yang dibahas pada penggalan teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   peran listrik dalam kehidupan pada era globalisasi 

  b.   proses terjadinya energi listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

  c.   manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari 
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  d.   cara kerja Pembangkit Listrik Tenaga Air 

7.   Arti kata transmisi pada penggalan teks eksplanasi tersebut adalah ....  

  a.   pembangkit tenaga (listrik, uap, dan sebagainya) 

  
b.   mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu (baling-baling) yang 

digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara 

  c.   pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain 

  
d.   alat untuk membuka atau menutup saluran sehingga fluida yang mengalir di dalamnya dapat 

diteruskan atau dihentikan 

8.   Sesuai penggalan teks eksplanasi tersebut, fungsi katup pengaman adalah ....  

  a.   mengubah energi gerak menjadi energi listrik 

  b.   mengatur masuknya air dari sungai atau waduk 

  c.   mengalirkan listrik kepada konsumen 

  d.   mengatur kapasitas tegangan generator 

9.   Perhatikan cuplikan teks eksplanasi berikut!  

Semakin besar pengaruh globalisasi sekarang ini, menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya 
teknologi. Energi listrik yang diubah menjadi energi lain sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan yang 
awalnya sulit dikerjakan sendiri menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi yang menggunakan energi listrik 
sebagai sumber tenaga. Dengan demikian, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah diselesaikan dengan adanya 
tenaga listrik. 

Sesuai struktur teks eksplanasi, cuplikan teks tersebut merupakan bagian dari paragraf .... 

  a.   pembuka 

  b.   penjelasan 

  c.   penyelesaian akhir 

  d.   pernyataan umum 

  

10.   Informasi yang terdapat pada teks eksplanasi umumnya ditulis berdasarkan ....  

  a.   pengalaman 

  b.   fakta 

  c.   opini 

  d.   pendapat 

11.   Eko membuat rangkaian listrik yang terdiri dari satu buah kentang, kabel, logam, dan lampu LED 
kecil. Namun, rangkaian tersebut tidak mampu untuk menyalakan lampu. Agar lampu dapat menyala, 
maka hal yang dapat dilakukan Eko adalah ....  

  a.   memperpendek kabel 

  b.   memperpanjang kabel 

  c.   menambah jumlah kentang 

  d.   mengurangi jumlah kentang 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah .... 

  a.   trafo 

  b.   generator 

  c.   panel surya 

  d.   electric box system 
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13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada rangkaian di atas, bahan yang berfungsi sebagai kutub baterai adalah ....  

  a.   kabel 

  b.   kentang 

  c.   paku dan koin 

  d.   kabel dan penjepit buaya 

  

14.   Pembangkit listrik yang menggunakan matahari sebagai sumber energinya disebut ....  

  a.   PLTS 

  b.   PLTA 

  c.   PLTB 

  d.   PLTMH 

  

15.   Sumber energi pada mikrohidro dapat berasal dari ....  

  a.   angin 

  b.   cahaya 

  c.   air sungai 

  d.   panas bumi 

  

16.   Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization yang artinya ....  

  a.   menyatu 

  b.   mendunia 

  c.   garis besar 

  d.   perkembangan 

  

17.   Hingga tahun 2019, Laos pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak ... kali.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  d.   empat 

  

18.   Kita bisa menjumpai makanan dan buah-buahan lokal di ....  

  a.   pasar tradisional 

  b.   supermarket 

  c.   hypermarket 

  d.   mal 

  

19.   Perubahan pakaian anak remaja merupakan salah satu dampak dari ....  

  a.   informasi 

  b.   transportasi 

  c.   globalisasi 

  d.   seni 

  

20.   Globalisasi dapat menyebabkan warisan budaya Nusantara seperti kesenian daerah, bahasa daerah, 
dan berbagai upacara adat menjadi semakin .... 

  a.   dikembangkan 
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  b.   diperhatikan 

  c.   dicari 

  d.   ditinggalkan 

  
 

21.   Poster niaga memiliki tujuan ....  

  a.   untuk penjualan 

  b.   untuk pendidikan 

  c.   untuk layanan kepada masyarakat 

  d.   untuk peraga 

  

22.   Gambar yang sekaligus merupakan pembungkus barang kemasan dagangan disebut ....  

  a.   pamflet 

  b.   leaflet 

  c.   etiket 

  d.   embalase 

  

23.   Poster biasanya dapat ditemukan di .... 

  a.   rumah sakit 

  b.   stasiun kereta api 

  c.   tempat umum 

  d.   ruang kelas 

  

24.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Poster tersebut termasuk jenis .... 

  a.   poster layanan masyarakat 

  b.   poster kegiatan 

  c.   poster niaga 

  d.   poster pendidikan 

  

25.   Poster yang digunakan untuk mengajak atau menghimbau masyarakat adalah ....  

  a.   poster kegiatan 

  b.   poster layanan masyarakat 

  c.   poster pendidikan 

  d.   poster niaga 
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Soal Isian  

1.   Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam .... 

2.   Orang-orang dari latar belakang ekonomi berbeda dapat saling ... untuk meningkatkan kesejahteraan. 

3.   Dalam cerita Pengrajin Garut yang Menembus Dunia, Mang Samad memiliki usaha membuat .... 

4.   Topik atau permasalahan yang dibahas pada teks eksplanasi tercantum pada bagian ....  

5.   Menyajikan informasi dalam bentuk gambar berseri bisa dilakukan sesuai ... pada teks.  

6.   Salah satu karakteristik teks eksplanasi yaitu didominasi oleh ....  

7.   Lampu tidak perlu dinyalakan di tempat yang ....  

8.   Alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah ....  

9.   Eko mempunyai AC dan kipas angin di kamarnya. Siang itu cuaca sangat terik sehingga Eko 
memerlukan penyejuk udara. Untuk menghemat energi listrik, sebaiknya Eko menggunakan ....  

10.   Usaha yang dijalankan Pak Toni tidak berjalan lancar. Sikap Pak Toni sebaiknya ....  

11.   Globalisasi menyebabkan barang-barang merek luar negeri semakin ....  

12.   Batik merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari negara ....  

13.   Jenis brousr berupa selembar kertas yang bisa dilipat menjadi dua bagian serta memiliki empat 
halaman disebut brosur ....  

14.   Kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas dan ... diingat.  

15.   Kemasan yang membungkus sebuah produk dan berisi informasi serta gambar produk dinamakan .... 

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Saat besar, Cici ingin membuat wirausaha. Apa yang disebut dengan wirausaha? Jelaskan!  

2.   Jelaskan fungsi kemasan untuk melindungi dan mengawetkan produk!  

  

3.   Perhatikan teks eksplanasi berikut!  

Telepon merupakan alat komunikasi yang paling banyak digunakan pada zaman modern ini. Telepon 
digunakan untuk menyampaikan pesan suara ataupun pesan teks kepada penerima pesan di tempat 
yang berbeda atau jarak jauh. Sebelum mengenal telepon, orang lebih banyak menggunakan mesin 
telegraf untuk berkirim pesan. Namun, ketika telepon sudah ditemukan, telegraf sudah mulai 
ditinggalkan. 

Tuliskan dua informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi! 

  

4.   Perhatikan teks eksplanasi berikut! 

Sepeda motor saat ini merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan di dunia. 
Dari tahun ke tahun sepeda motor terus menenerus mengalami perkembangan baik dari sisi bentuk 
maupun teknologi yang digunakan. Dalam sejarah ada beberapa tokoh yang diakui sebagai penemu 
dari sepeda motor. Namun perlu diketahui bahwa bentuk awal sepeda motor pertama kali diperkenalkan 
di Eropa sekitar abad ke 19. 
Tentukan gagasan pokok paragraf pada teks eksplanasi tersebut!  

5.   Mengapa daya listrik di rumah perlu disesuaikan dengan keperluan?  

6.   Jelaskan cara penyaluran energi listrik dari panel surya!  

  

7.   Sebutkan tiga dampak narkoba bagi lingkungan!  

  

8.   Apakah yang dimaksud globalisasi? 

  

9.   Eko berlatih membuat poster. Eko pun menyusun kalimat dan gambar untuk posternya. Agar menarik, 
bagaimana cara membuat gambar yang baik pada poster?  
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10.   Jelaskan tujuan adanya embalase!  

 
 
 
 

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   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.1 Memahami reklame 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.6 Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

 

 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 4 
 

 Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pemilik toko merupakan usaha yang menyediakan barang. 

4.  Jawaban  :  d 

5.  Jawaban  :  c 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Penggalan teks eksplanasi tersebut membahas proses terjadinya energi listrik pada 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata transmisi memiliki arti pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari 
seseorang kepada orang (benda) lain. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Fungsi katup pengaman sesuai penggalan teks eksplanasi tersebut adalah mengatur 
masuknya air dari sungai atau waduk. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat keempat. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cuplikan teks tersebut berisi intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan 
deretan penjelas sehingga termasuk paragraf penyelesaian akhir. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi berisi informasi yang ditulis berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah. 

  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kentang berfungsi sebagai sumber energi. Nyala lampu bergantung pada energi 
dalam kentang tersebut. Jika jumlah kentang banyak, lampu akan menyala semakin 
terang. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Electric box system berfungsi sebagai tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan 
dari panel surya sebelum dialirkan ke peralatan elektronik. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paku berfungsi sebagai kutub negatif dan koin sebagai kutub positif baterai. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik dengan skala 
kecil yang menggunakan tenaga air. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Laos pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak satu kali, yakni tahun 2009. 
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18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Model pakaian anak remaja pada saat ini cenderung tidak sopan, minim hal itu 
dampak dari globalisasi. 

20.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kesenian daerah mulai ditinggalkan karena dianggap kuno, diganti dengan kesenian 
modern yang berasal dari Barat. 

21.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Poster niaga adalah poster yang digunakan untuk penjualan atau perdagangan. 

  

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Poster adalah pemberitahuan atau pengumumam yang dipasang di tempat umum. 

  

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

25.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pembangunan bangsa 

  
Pembahasan  :  Menggunakan produk dalam negeri akan membuat ekonomi Indonesia kuat dan 

semakin maju. 

2.  Jawaban  :  kerja sama 

3.  Jawaban  :  sandal kulit 

4.  Jawaban  :  pernyataan umum 

5.  Jawaban  :  informasi penting 

6.  Jawaban  :  fakta 

  Pembahasan  :  Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fakta tentang fenomena yang terjadi. 

7.  Jawaban  :  terang 

8.  Jawaban  :  generator 

9.  Jawaban  :  kipas angin 

  
Pembahasan  :  Daya kipas angin lebih rendah daripada AC sehingga penggunaan kipas angin 

menjadi lebih hemat energi listrik. 

10.  Jawaban  :  pantang menyerah 

11.  Jawaban  :  beraneka ragam 

12.  Jawaban  :  Indonesia 

13.  Jawaban  :  lipat dua 

  
Pembahasan  :  Brosur lipat dua berupa selembar kertas yang bisa dilipat menjadi dua bagian. Brosur 

lipat dua mempunyai empat halaman. 

14.  Jawaban  :  mudah  

15.  Jawaban  :  embalase 

  
Pembahasan  :  Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan produk yang berisi 

informasi atau pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  
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1.  Jawaban  :  Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan 
modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. 

2.  Jawaban  :  Kemasan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, air, 
oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak 
dan menurunkan mutu produk. 

3.  Jawaban  :  Informasi penting pada teks eksplanasi: 

 Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan secara jarak jauh. 

 Telepon digunakan pada zaman modern, menggantikan penggunaan telegraf 
yang digunakan sebelumnya. 

4.  Jawaban  :  Gagasan pokok paragraf: penemuan sepeda motor 

5.  Jawaban  :  Daya listrik perlu disesuaikan agar tidak terjadi kelebihan energi listrik. 

6.  Jawaban  :  
Cara penyaluran energi dari panel surya yaitu energi listrik yang dihasilkan oleh panel 
surya disimpan sementara di dalam Electric Box System. Setelah energi listrik telah 
terkumpul, energi listrik dialirkan ke semua peralatan listrik melalui kabel-kabel. 

7.  Jawaban  :  
Berikut dampak narkoba bagi lingkungan. 

 Meningkatkan pengangguran. 

 Meningkatkan angka kejahatan. 

 Meningkatkan angka kemiskinan. 

 Meningkatkan perusakan fasilitas umum. 

 Meningkatkan biaya penegakan hukum dan pengobatan. 

8.  Jawaban  :  Globalisasi artinya mendunia. Globalisasi berarti dunia yang begitu luas dan jarak 
antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. 

  
Pembahasan  :  Globalisasi berasal dari kata global artinya dunia. Globalisasi artinya mendunia. 

Globalisasi berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi 
halangan untuk bisa saling berhubungan. 

  

9.  Jawaban  :  Gambar yang ditampilkan saat membuat poster sebaiknya berukuran lebih besar 
dibandingkan dengan tulisan atau kalimatnya. Selain itu, gambar sebaiknya diwarnai 
agar poster lebih menarik.  

  Pembahasan  :   

  

10.  Jawaban  :  Embalase bertujuan untuk melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian 
pembeli, membuat produk lebih menarik, serta memberikan informasi tentang produk 

  Pembahasan  :   
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 5 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Mengapa globalisasi memunculkan persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri?  

  a.   Tidak ada produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. 

  b.   Masyarakat hanya menggunakan produk Indonesia. 

  c.   Barang dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia. 

  d.   Orang-orang pindah kewarganegaraan dari Indonesia. 

  

2.   Melakukan wirausaha sejak kecil membuat kita ....  

  a.   melatih berbuat curang 

  b.   belajar mengatur keuangan 

  c.   berbuat tidak jujur 

  d.   mengelabuhi orang lain 

  

3.   Yang menunjukkan "berpikir global dan bertindak lokal" adalah ....  

  a.   memilih membeli produk luar negeri daripada berusaha membuat sendiri 

  b.   memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya Indonesia 

  c.   meniru semua budaya asing meskipun bertentangan dengan Pancasila 

  d.   selalu membangga-banggakan produk yang dibeli di luar negeri 

  

4.   Berikut ini tujuan dari gerakan “Cinta Indonesia”, kecuali ....  

  a.   menghadapi tantangan krisis ekonomi global 

  b.   meningkatkan jumlah impor produk ke Indonesia 

  c.   meningkatkan citra Indonesia di mata internasional 

  d.   membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi 

  

5.   Berikut ini sikap yang sebaiknya dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi, kecuali ....  

  a.   mencintai buah lokal 

  b.   selalu membeli tas impor 

  c.   berbelanja di pasar tradisional 

  d.   menggunakan produk dalam negeri 

  

6.   Nama terang yang ditulis di bawah tanda tangan pada sebuah formulir memuat informasi berupa .... 

  a.   nama orang yang mengisi formulir 

  b.   nama orang tua pengisi formulir 

  c.   nama pembuat formulir 

  d.   nama wali yang mengisi formulir 

  

7.   Informasi yang tercantum pada formulir pengiriman barang adalah ....  

  a.   identitas penerima dan pengirim barang 

  b.   identitas penerima dan pihak ekspedisi 

  c.   identitas pengirim dan pihak ekspedisi 

  d.   identitas pengirim dan pembuat barang 
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8.   Perhatikan ilustrasi berikut!  

Namaku Sari Alamsyah Pratama. Aku lahir di Semarang tanggal 14 Agustus 2008. Aku tinggal di 
Jalan Mangkubumi No. 24, Yogyakarta. Sekarang aku duduk di kelas VI SD Ndasaribudi Yogyakarta. 
Aku seorang muslim. 

                                                         Kartu Pendaftaran 
 
Anggota Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama   : .......... 

tempat & tanggal lahir : .......... 

no. anggota *)  : .......... (diisi petugas) 

unit kerja/sekolah : .......... 

agama : .......... 

alamat rumah  : .......... 

Mohon agar dicatat sebagai anggota Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. 
Selanjutnya kami sanggup menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan. 

 
Pengisian formulir pendaftaran yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah ....  

  
a.   Sari Alamsyah Pratama; Semarang, 14 Agustus 2008; Siswa kelas VI SD Ndasaribudi; 

Islam; Jalan Mangkubumi No. 24; 

  
b.   Sari Alamsyah Pratama; Jalan Mangkubumi No. 24; Islam; Semarang, 14 Agustus 2008; 

Siswa kelas VI SD; 

  
c.   Sari Alamsyah Pratama; Siswa kelas VI SD; Semarang, 14 Agustus 2008; Islam; Jalan 

Mangkubumi No. 24 

  
d.   Sari Alamsyah Pratama; Semarang, 14 Agustus 2008; Islam; Siswa kelas VI SD; Jalan 

Mangkubumi No. 24 

  

9.   

 

Pada bagian wesel pos nomor 1 harus diisi .... 

  a.   Satu juta rupiah 

  b.   Rp. 1000.000,00 

  c.   Ari Aditama 

  d.   Sunarto, Jalan Sudirman 30 Surabaya 

  

10.   Yang menandatangani daftar riwayat hidup adalah ....  

  a.   kepala kantornya 

  b.   orang tuanya 

  c.   yang meminta daftarnya 

  d.   yang bersangkutan 

  

11.   Magnet yang dibuat dengan cara melilitkan kawat ke batang besi dan menghubungkannya dengan 
sumber listrik disebut ....  
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  a.   lilitan 

  b.   induksi 

  c.   gosokkan 

  d.   elektromagnet 

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kutub B menolak kutub C, sedangkan kutub D menarik kutub E. Dengan demikian, kutub B, C, E 
berturut-turut adalah ....  

  a.   utara, utara, utara 

  b.   utara, selatan, utara 

  c.   selatan, selatan, utara 

  d.   selatan, utara, selatan 

  

13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Daerah A pada gambar di atas menunjukkan .... 

  a.   gaya magnet 

  b.   pusat magnet 

  c.   elektro magnet 

  d.   medan magnet 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas menunjukkan tiga buah magnet batang. Jika C kutub utara, B dengan C tarik-
menarik, serta D dengan E tolak-menolak, sehingga jenis kutub magnet pada A dan F adalah ....  

  a.   A kutub utara, F kutub utara 

  b.   A kutub utara, F kutub selatan 

  c.   A kutub selatan, F kutub utara 

  d.   A kutub selatan, F kutub selatan 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Magnet pada gambar di atas berbentuk ....  

  a.   ladam 

  b.   batang 

  c.   silinder 

  d.   lingkaran 

  

16.   Kegiatan ekspor impor dapat mengalami gangguan besar jika terjadi ....  

  a.   peperangan 

  b.   hujan deras 

  c.   pemilihan presiden 

  d.   perubahan mata uang 

  

17.   Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization yang artinya ....  

  a.   menyatu 
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  b.   mendunia 

  c.   garis besar 

  d.   perkembangan 

  

18.   Contoh dampak nyata dari globalisasi adalah ....  

  a.   sifat pekerja keras 

  b.   sifat konsumtif 

  c.   sifat pemalas 

  d.   sifat diktator 

  

19.   Globalisasi berasal dari kata ....  

  a.   bola 

  b.   dunia 

  c.   globe 

  d.   bola 

  

20.   Globalisasi dapat menyebabkan seseorang menjadi individualis, yaitu ....  

  a.   tidak punya kepentingan 

  b.   mementingkan orang lain 

  c.   mementingkan kepentingan bersama 

  d.   mementingkan kepentingan diri sendiri 

  

21.   Yang tidak termasuk ciri utama poster adalah ....  

  a.   menarik perhatian pembaca 

  b.   bahasa mudah dipahami 

  c.   komposisi gambar dan tulisan sesuai 

  d.   menggunakan gambar sketsa 

  

22.   Poster menggunakan kalimat yang ....  

  a.   panjang dan menarik 

  b.   jelas dan mudah diingat 

  c.   jelas dan menggunakan istilah asing 

  d.   unik dan sulit diingat 

  

23.   Fungsi poster yaitu menyampaikan pesan secara singkat menggunakan ....  

  a.   gambar 

  b.   suara 

  c.   kata 

  d.   kata dan gambar 

  

24.   Sebuah produk yang ditawarkan melalui media radio termasuk jenis reklame ....  

  a.   audio 

  b.   visual 

  c.   audiovisual 

  d.   sosial 

  

25.   Reklame yang digunakan pedagang bakso untuk menawarkan dagangannya termasuk reklame ....  

  a.   komersial 

  b.   non komersial 

  c.   hiburan 
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  d.   peragaan 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Harga teh akan mahal jika tidak ada pengusaha perkebunan teh di daerah ....  

2.   ... saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen.  

3.   Kita harus bangga saat membeli dan memakai produk ....  

4.   Formulir berupa lembar jawaban komputer yang digunakan untuk ujian masuk ke jenjang 
pendidikan selanjutnya disebut formulir ....  

5.   Penulisan riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk ....  

6.   Formulir adalah daftar isian yang berisi pertanyaan tentang ....  

7.   Kekuatan magnet paling besar terletak di ....  

8.   Kuningan adalah jenis logam yang termasuk benda ....  

9.   Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik disebut ....  

10.   SEA Games diadakan setiap tahun ....  

11.   Adanya peningkatan perusakan fasilitas umum merupakan dampak penyalahgunaan narkoba 
bagi ....  

12.   Program wajib belajar 12 tahun merupakan upaya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga 
kerja Indonesia di bidang ....  

13.   Kemasan yang membungkus sebuah produk dan berisi informasi serta gambar produk 
dinamakan ....  

14.   Pamflet disebut juga ....  

15.   Brosur yang digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan hal-hal baik yaitu ....  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan sikap yang sebaiknya tidak dimiliki wirausahawan!  

  

2.   Dalam cerita "Sahabat Tak Terpisahkan", sikap apa saja yang dapat kita contoh dari Hanni?  

  

3.   Jelaskan perbedaan formulir ujian sekolah dengan jenis formulir yang lainnya!  

  

4.   Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima barang pada formulir 
pengiriman barang?  

  

5.   Sebutkan benda magnetis yang ada di rumahmu!  

  

6.   Jelaskan yang dimaksud dengan benda nonmagnetis!  

  

7.   Sebutkan tiga bentuk kerja sama ASEAN di bidang iptek!  

  

8.   Sebutkan tiga keuntungan jika kita mencintai produk dalam negeri!  

  

9.   Jelaskan yang dimaksud dengan pamflet!  

  

10.   Sebutkan ciri-ciri reklame yang kamu ketahui!  
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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   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman 
uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.1 Memahami reklame 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman 
uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami reklame 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Memahami keberagaman ekonomi masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman 
uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.5 Memahami sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.3 Memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami reklame 2 soal  9 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 5 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  b 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika kita terus membeli tas dari luar negeri, tas dengan merk-merk lokal akan 
sulit maju dan berkembang. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Di bagian bawah tanda tangan dituliskan nama terang orang yang mengisi 
formulir. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Formulir pengiriman barang memuat informasi tentang identitas penerima 
dan pengirim barang. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kolom nama diisi nama lengkap pendaftar. Tempat dan tanggal lahir diisi 
kabupaten/kota tempat kelahiran pendaftar dan tanggal lahirnya. Unit 
kerja/sekolah diisi sekolah/tempat kerja pendaftar. Kolom agama diisi agama 
yang dianut pendaftar. Alamat diisi alamat lengkap pendaftar. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada bagian wesel pos nomor 1 diisi dengan jumlah uang yang dinyatakan 
dalam tulisan bukan angka. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Orang yang menandatangani daftar riwayat hidup adalah orang yang 
bersangkutan atau yang namanya tertulis di daftar riwayat hidup tersebut. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kutub B menolak kutub C maka kedua kutub sejenis. 
kutub D menarik kutub E maka kedua kutub berlawanan jenis. 

 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi 
oleh gaya magnet. 

  

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kutub B dengan C tarik-menarik berarti kedua kutub berlawanan jenis. 
Kutub D dengan E tolak-menolak berarti kedua kutub sejenis. 
Jika kutub C adalah kutub utara, maka: 

 

15.  Jawaban  :  c 

16.  Jawaban  :  a 

17.  Jawaban  :  b 

18.  Jawaban  :  b 

19.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Globalisasi berasal dari kata globe (bola dunia). Globalisasi berarti 
mendunia. Istilah globalisasi muncul bersamaan dengan berkembangnya 
teknologi yang semakin modern. 

20.  Jawaban  :  d 

21.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar sketsa biasanya tidak digunakan dalam poster. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Poster sebaiknya menggunakan kalimat yang yang jelas dan mudah diingat 

23.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Poster berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga 
memudahkan orang membaca pesannya. 

24.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Reklame audio, adalah reklame yang hanya dapat dibuat dengan 
menggunakan suara. Contoh: radio. 

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk menawarkan 
suatu produk. Reklame komersial biasanya digunakan para pedagang untuk 
menawarkan barang dagangannya, misalnya pedagang bakso. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pegunungan 

2.  Jawaban  :  produsen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  Indonesia, dalam negeri, lokal 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  ujian sekolah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  paragraf 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  data diri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  kutub 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  nonmagnetis 

  Pembahasan  :  Kuningan tidak dapat ditarik magnet sehingga termasuk benda nonmagnetis. 

9.  Jawaban  :  elektromagnet 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  ganjil 

11.  Jawaban  :  lingkungan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  pendidikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  embalase 

  
Pembahasan  :  Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan produk yang 

berisi informasi atau pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. 

14.  Jawaban  :  selebaran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  brosur imbauan  

  
Pembahasan  :  Brosur imbauan adalah brosur yang berisi imbauan atau ajakan kepada 

masyarakat. Brosur ini digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan 
hal-hal baik. 
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Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Sikap yang sebaiknya tidak dimiliki wirausahawan. 

 Tidak menghormati orang lain. 

 Tidak menghormati wirausahawan lain. 

 Tidak menghormati konsumen. 

 Tidak mau bekerja sama. 

 Melakukan persaingan yang tidak baik. 

 Berbuat curang baik kepada pesaing maupun konsumen. 

2.  Jawaban  :  Sikap Hanni dalam cerita "Sahabat Tak Terpisahkan" yang dapat kita contoh. 

 Hanni tetap bersahabat dengan Duwi meskipun Duwi dari keluarga 
yang sederhana. 

 Hanni tetap bekerja keras dan mau membantu orang tuanya. 

 Hanni mau belajar hidup sederhana dari keluarga Duwi. 

 Hanni menghargai semua anggota keluarga Duwi. 

 Hanni tidak memilih-milih makanan. 

3.  Jawaban  :  
Perbedaan formulir ujian sekolah dengan jenis formulir lainnya yaitu: 

 Formulir ujian sekolah digunakan untuk ujian masuk ke jenjang 
pendidikan selanjutnya. 

 Formulir pendaftaran digunakan untuk mendaftarkan diri mengikuti 
suatu kegiatan atau acara. 

 Formulir pengiriman barang digunakan untuk mengirimkan barang ke 
suatu tujuan. 

 Daftar riwayat hidup digunakan untuk menerangkan data diri kepada 
orang lain. 

4.  Jawaban  :  Pada formulir pengiriman barang, kita perlu mencantumkan nomor telepon, baik 
pengirim maupun penerima barang agar pihak pendistribusi barang mudah 
menghubungi pengirim atau penerima jika mengalami kesulitan dalam 
mendistribusikan barang. 

5.  Jawaban  :  Benda magnetis yang ada di kelas 

 Gagang pintu 

 Gunting 

 Penggaris besi 

6.  Jawaban  :  Benda nonmagnetis yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. 

7.  Jawaban  :  
Berikut bentuk kerja sama ASEAN di bidang iptek. 

 Peningkatan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu 
pengetahuan. 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASEAN. 

 Program pertukaran pelajar. 

8.  Jawaban  :  
Berikut keuntungan jika kita mencintai produk dalam negeri. 

 Produksi dalam negeri meningkat. 

 Menambah jumlah pendapatan nasional. 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Menambah jumlah investasi di Indonesia. 

 Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. 

 Menambah besar skala usaha dalam negeri. 

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 

 Mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. 

9.  Jawaban  :  Pamflet disebut juga selebaran. Pamflet berupa selembar kertas yang berisi 
tulisan dengan atau tanpa gambar, tanpa penyampulan dan penjilidan, yang 
dicetak bolak-balik di kedua sisi kertas. 

10.  Jawaban  :  Ciri-Ciri Reklame: 

 Persuasif atau bersifat membujuk 

 Slogan mudah diingat 

 Ukuran huruf mudah dibaca 

 Gambar dan desain menarik 

 Tata letak tulisan dan gambar rapi 

 


