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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kita harus . . . sebelum melakukan kegiatan.  

  a.   berdoa 

  b.   bernyanyi 

  c.   bermain 

  

2.   Gambar berikut menunjukkan aturan sebelum ke sekolah, yaitu . . . . 

 

  a.   berdoa 

  b.   makan 

  c.   mandi 

  

3.   Cici mempunyai adik bernama Buyung. 
Huruf konsonan pada nama Buyung adalah ....  

  a.   B, Y, dan N 

  b.   B, N, dan G 

  c.   B, Y, N, dan G 

  

4.   Nama lengkap disebut juga ....  

  a.   nama panjang 

  b.   nama angkat 

  c.   nama panggilan 

  

5.   

 
Banyak permen ada ....  

  a.   6 

  b.   8 

  c.   10 

  

6.   

 
Banyak bendera dapat ditulis dengan lambang bilangan ....  

  a.   5 

  b.   6 

  c.   7 
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7.   

 
Kegiatan pada gambar tersebut merupakan gerak .... 

  a.   berjalan individu 

  b.   berjalan berpasangan 

  c.   berjalan berkelompok 

  

8.   Kita sering melakukan gerak berjalan. 
Berjalan adalah ....  

  a.   gerak melangkahkan kaki secara bergantian  

  b.   gerak menekukkan kaki secara bergantian  

  c.   gerak mengayunkan kaki secara bergantian 

  

9.   Kita dan teman lainnya memiliki suara yang berbeda. 
Suara orang yang berbeda-beda disebut juga dengan ....  

  a.   warna suara 

  b.   bunyi suara 

  c.   tebak suara 

  

10.   Kita dapat mengetahui warna suara teman saat kita ....  

  a.   membaca bersama 

  b.   makan bersama 

  c.   berkenalan 

 
 
Soal Isian  

1.   Setiap hari kita harus terbiasa bangun pagi. 
Agar bisa bangun pagi, kita tidak boleh tidur terlalu ....  

  

2.   Huruf vokal pada nama Badung adalah ... dan ....  

  

3.   Banyak huruf pada kata kebersihan ada ....  

  

4.   Made berjalan dengan melangkahkan ....  

  

5.   Setiap orang memiliki warna suara yang ....  
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KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN  

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

 
JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Diriku  

SUBTEMA : 1. Aku dan Teman Baru  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah 

1 soal 3 s/d 3 

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 
tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 
daerah 

1 soal 4 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 
suatu kumpulan objek 

1 soal 5 s/d 5 

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 

1 soal 6 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal 9 s/d 10 

   

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 
suatu kumpulan objek 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional 

1 soal 4 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 1 TEMKA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berdoa merupakan salah satu aturan sebelum berangkat sekolah. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Nama Buyung terdiri dari huruf konsonan B, Y, N, dan G. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Sebutan lain nama lengkap adalah nama panjang. Contoh nama lengkap 
adalah Sinta Rahmawati. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Banyak bendera ada tujuh buah. Lambang bilangan tujuh ditulis 7. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berjalan berpasangan dilakukan oleh dua orang. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Suara yang berbeda-beda dinamakan warna suara. Kita memiliki warna 
suara yang menjadi ciri khas masing-masing. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Ketika berkenalan, kita akan mendengarkan suara teman saat ia 
menyebutkan namanya. Dengan demikian, kita bisa mengenal dan 
mengetahui warna suara teman dengan jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  malam 

  Pembahasan  :  Jika kita tidur terlalu malam, kita akan sulit bangun pagi. 

2.  Jawaban  :  A, U 

  Pembahasan  :  Nama Badung terdiri dari huruf vokal A dan U. 

3.  Jawaban  :  10 

  Pembahasan  :  Kata kebersihan terdiri dari 10 huruf (k, e, b, e, r, s, i, h, a, n). 

4.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  berbeda-beda 

  
Pembahasan  :  Warna suara setiap orang berbeda-beda. Sebab, setiap orang 

mempunyai bentuk mulut dan susunan gigi yang berbeda. 
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SOAL  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 1  

MODEL T1-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kita tidak boleh melanggar aturan sepulang sekolah. 
Contoh sikap melanggar aturan sepulang sekolah yaitu . . . .  

  a.   mengetuk pintu dan mengucapkan salam 

  b.   meletakkan sepatu pada tempatnya 

  c.   makan siang tanpa mengganti seragam 

  

2.   Gambar berikut menunjukkan anak yang . . . aturan sebelum ke sekolah.  

 

  a.   melanggar 

  b.   tidak tertib 

  c.   menaati 

  

3.   Urutan huruf setelah O adalah ....  

  a.   P 

  b.   N 

  c.   M 

  

4.   Nama panggilan disebut juga ....  

  a.   nama panjang 

  b.   nama angkat 

  c.   nama pendek 

  

5.   

 
Banyak bola ada ....  

  a.   5 

  b.   7 

  c.   9 

  

6.   

 
Banyak lilin dapat ditulis dengan lambang bilangan ....  

  a.   8 

  b.   9 

  c.   10 
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7.   

 
Gambar tersebut merupakan gerak ....  

  a.   berjalan ke depan 

  b.   berjalan ke belakang 

  c.   berlari ke belakang 

  

8.   Berjalan dilakukan dengan posisi badan ....  

  a.   miring 

  b.   condong 

  c.   tegak 

  

9.   Warna suara dapat kita gunakan untuk ....  

  a.   menjaili teman 

  b.   membantu teman 

  c.   mengenali teman 

  

10.   Kita dapat mengetahui warna suara teman saat kita ....  

  a.   membaca bersama 

  b.   makan bersama 

  c.   berkenalan 

 
 
 
Soal Isian  

1.   Ada aturan sepulang sekolah yang harus kita patuhi. 
Aturan kita patuhi agar kita bisa berperilaku . . . .  

  

2.   ... rumah menunjukkan tempat kita tinggal. 

  

3.   

 
Banyak topi dapat ditulis dengan lambang bilangan ....  

  

4.   Berjalan dengan benar dapat memperbaiki postur ....  

  

5.   Contoh permainan untuk mengetahui warna suara teman kita adalah ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

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

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berpamitan kepada orang tua termasuk perilaku yang menaati aturan 
sebelum ke sekolah. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sebutan lain nama panggilan adalah nama pendek. Contoh nama 
panggilan adalah Ale. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Banyak lilin ada delapan buah. Lambang bilangan delapan ditulis 8. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rangkaian gerak pada gambar merupakan gerak berjalan yang 
dilakukan ke arah belakang. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita berjalan dengan posisi badan tegak. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Warna suara dapat membantu kita untuk mengenali teman. Sebab, 
warna suara kita dan teman kita berbeda-beda. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ketika berkenalan, kita akan mendengarkan suara teman saat ia 
menyebutkan namanya. Dengan demikian, kita bisa mengenal dan 
mengetahui warna suara teman dengan jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tertib 

  
Pembahasan  :  Berbagai aturan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aturan 

sepulang sekolah, berguna agar anak dapat terbiasa berperilaku 
tertib. 

2.  Jawaban  :  Alamat 

  
Pembahasan  :  Keterangan diri yang menunjukkan tempat kita tinggal adalah 

alamat rumah. 

3.  Jawaban  :  6 

  Pembahasan  :  Banyak topi ada enam buah. Lambang bilangan enam ditulis 6. 

4.  Jawaban  :  tubuh 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  permainan tebak suara 
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Pembahasan  :  Permainan tebak suara dilakukan dengan menebak-nebak suara 

teman yang bernyanyi. 

 
SOAL  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 2  

MODEL T1-ST2-A 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kita harus merawat tubuh agar .... 

  a.   sakit 

  b.   sehat 

  c.   lemas 

  

2.   Kita memerlukan makanan sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas. 
Kita harus makan makanan yang .... 

  a.   sehat 

  b.   mahal 

  c.   murah 

  

3.   Membaca sambil tiduran dapat merusak .... 

  a.   telinga 

  b.   mata 

  c.   hidung 

  

4.   Huruf konsonan pada kata kulit adalah ....  

  a.   B, L, dan T 

  b.   K, L, dan T 

  c.   K, I, dan T 

  

5.   

 
Banyak jari pada gambar ada ....  

  a.   2 

  b.   3 

  c.   4 

  

6.   Nama bilangan 3 adalah ....  

  a.   dua 

  b.   tiga 

  c.   empat 

  

7.   Bagian tubuh belakang yang tidak boleh disentuh orang lain adalah .... 
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a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Bagian tubuh depan yang tidak boleh disentuh adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Anggota tubuh yang biasa kita gerakkan saat menari misalnya ....  

  a.   kepala 

  b.   hidung 

  c.   telinga 

  

10.   Contoh gerakan tangan saat menari adalah .... 

  a.   diayun-ayunkan 

  b.   digenggam 

  c.   dikepalkan 

 
 
Soal Isian  

1.   Uni selalu bangun tepat waktu.  
Uni adalah anak yang .... 

  

2.   Penulisan kata kulit sesuai suku kata yang benar adalah ....  

  

3.   Bilangan 8 dibaca ….  

  

4.   Ale menggigit roti menggunakan ....  
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5.   Kita akan bergerak dengan iringan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. 
Wajah kita harus terlihat semangat dan ....  

  

 
KISI-KISI  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 2  

MODEL T1-ST2-A 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Diriku  

SUBTEMA : 2. Tubuhku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan 

baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman 

buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang 

terang) dengan cara yang benar 

1 soal  3 s/d 3  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 
1 soal  4 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 

suatu kumpulan objek 
1 soal  5 s/d 5  

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 

bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
1 soal  6 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh 

disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 
2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  9 s/d 10  

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 

bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh 

disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 
1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

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

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh membaca sambil tiduran karena dapat merusak 
mata. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kata kulit tersusun dari huruf konsonan K, L, dan T. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bilangan 3 disebut tiga. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita harus menjaga bagian-bagian tubuh kita. Tanda merah pada 
jawaban c adalah area pantat. Bagian pantat tidak boleh disentuh 
oleh orang lain.  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus melindungi tubuh kita dengan baik. Tanda merah pada 
jawaban a menunjukkan bagian dada. Dada adalah bagian tubuh 
yang tidak boleh disentuh orang lain. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kepala merupakan salah satu contoh anggota tubuh yang biasa 
digerakkan saat menari. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Contoh gerakan tangan saat menari adalah mengayun-ayunkan 
tangan ke depan dan ke belakang. Gerakan tersebut juga bisa 
dilakukan ke kanan dan ke kiri. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rajin 

  Pembahasan  :  Selalu bangun tepat waktu menunjukkan perilaku anak yg rajin. 

2.  Jawaban  :  ku - lit 

  Pembahasan  :  Kata kulit jika ditulis sesuai suku kata yang benar adalah ku - lit. 

3.  Jawaban  :  delapan 

  Pembahasan  :  Cara membaca bilangan 8 adalah delapan. 

4.  Jawaban  :  gigi 

  Pembahasan  :  Gigi kita digunakan untuk menggigit dan mengunyah makanan. 

5.  Jawaban  :  ceria 

  
Pembahasan  :  Lagu Kepala Pundak Lutut Kaki merupakan lagu ceria. Wajah kita 

harus terlihat semangat dan ceria. Kita tidak boleh memperlihatkan 
wajah sedih dan murung. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

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

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Akibat malas gosok gigi adalah .... 

  a.   gigi berkuman 

  b.   gigi sehat 

  c.   gigi putih 

  

2.   Kegiatan yang harus dilakukan sebelum makan adalah .... 

  a.   bermain 

  b.   berbicara 

  c.   berdoa 

  

3.   Berikut huruf vokal penyusun kata pundak, yaitu ....  

  a.   I 

  b.   E 

  c.   A 

  

4.   Saat membaca, posisi duduk kita harus ....  

  a.   tegak 

  b.   miring 

  c.   membungkuk 

  

5.   

 
Lambang bilangan yang menunjukkan banyak kupu-kupu adalah ....  

  a.   6 

  b.   5 

  c.   4 

  

6.   Lambang bilangan enam adalah ....  

  a.   7 

  b.   6 

  c.   5 

  

7.   Permainan teman berkata dilakukan dengan mengikuti ....  

  a.   gerakan 

  b.   aba-aba 

  c.   bunyi peluit 
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8.   Anggota tubuh yang digunakan untuk memegang bola adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Tubuh yang sehat akan membuat kita menari dengan ....  

  a.   ragu-ragu 

  b.   lincah 

  c.   lesu 

  

10.   Contoh gerakan kepala ketika menari adalah ....  

  a.   mengangguk 

  b.   melambai 

  c.   menepuk 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Eko adalah anak yang tertib. 
Eko selalu membersihkan ... dan ... sebelum tidur.  

  

2.   Perhatikan huruf acak berikut ini. 

 
Nama anggota tubuh yang tepat dari huruf acak tersebut adalah ....  

  

3.   Lambang bilangan lima adalah ….  

  

4.   Bunyi peluit di lapangan dapat kita dengar menggunakan ....  

  

5.   Cici berlatih menari tari Kupu-kupu.  
Cici mengepakkan sayap dengan menggerakkan .... 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika kita malas menggosok gigi, gigi kita akan penuh kuman. 
Lama-kelamaan gigi kita akan rusak. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita harus berdoa sebelum makan sebagai ungkapan rasa syukur 
kepada Tuhan atas nikmat yang kita dapatkan. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Huruf vokal pada kata pundak adalah U dan A. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Posisi duduk yang benar saat membaca adalah badan harus 
tegak. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Banyak kupu-kupu ada enam ekor. Lambang bilangan enam 
adalah 6. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bilangan enam dilambangkan dengan 6. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat bermain permainan teman berkata, kita bergerak dengan 
mengikuti aba-aba. Aba-aba harus diawali dengan ucapan teman 
berkata. Para pemain harus mengikuti aba-aba yang diberikan 
oleh temannya. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tangan merupakan anggota tubuh yang kita gunakan untuk 
memegang benda, misalnya bola. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita dapat menari dengan lincah jika tubuh kita sehat. Kita juga 
dapat bergerak ke sana kemari sesuka hati.  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Dalam gerak tari, contoh gerakan kepala adalah mengangguk dan 
menggeleng. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  badan, tempat tidur 

  
Pembahasan  :  Agar kita bisa tidur nyenyak, kita harus membersihkan badan dan 

tempat tidur sebelum tidur. 

2.  Jawaban  :  rambut 

  Pembahasan  :  Kata yang tepat adalah rambut. 

3.  Jawaban  :  5 

  Pembahasan  :  Bilangan lima dilambangkan dengan 5. 

4.  Jawaban  :  telinga 

  Pembahasan  :  Anggota tubuh yang digunakan untuk mendengar adalah telinga. 

5.  Jawaban  :  tangan 

  
Pembahasan  :  Saat menarikan tari Kupu-kupu, kita meniru gerakan 

mengepakkan sayap dengan menggerakkan tangan. 
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SOAL  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 3  

MODEL T1-ST3-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Alat tersebut digunakan untuk membersihkan ....  

  a.   mata 

  b.   telinga 

  c.   mulut 

  

2.   Bagian tubuh yang harus kita jaga kebersihannya adalah ....  

  a.   bagian tangan 

  b.   bagian kepala 

  c.   seluruh bagian tubuh 

  

3.   Agar mata tetap sehat, saat menulis kita harus ....  

  a.   memegang pensil secara baik dan benar 

  b.   menulis di tempat yang memiliki cahaya cukup terang 

  c.   duduk dengan posisi yang baik dan benar 

  

4.   

 
 
Susunan huruf yang tepat agar membentuk nama alat kebersihan tubuh adalah ....  

  a.   gigi pasta 

  b.   pasta gigi 

  c.   pasti giga 

  

5.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Alat tulis yang jumlahnya paling sedikit adalah ....  

  a.   buku  

  b.   pensil 

  c.   penghapus 
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6.   Kartu dengan angka terbesar adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

7.   Berdiri hormat ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Alat yang digunakan untuk merapikan pakaian adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 20

 

9.   Ukuran bidang ada yang kecil, sedang, dan ....  

  a.   sama 

  b.   besar 

  c.   sempit 

  

10.   Yang tidak termasuk garis adalah ....  

  a.   zig-zag 

  b.   lengkung 

  c.   lingkaran 

 
 
 
Soal Isian  

1.   Sebelum mengambil makanan, kita ... terlebih dahulu.  

  

2.   Selesai mandi, kita mengelap badan kita menggunakan ....   

  

3.   

 
Benda yang jumlahnya lebih sedikit adalah ....  

  

4.   Uni membantu ibu ... pakaian kotor agar menjadi bersih.  

  

5.   Finger painting adalah nama lain dari melukis dengan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

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

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Diriku  

SUBTEMA : 3. Aku Merawat Tubuhku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku,pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang  

1 soal  3 s/d 3  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 

bahasa daerah 
1 soal  4 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 

benda-benda konkret 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.4 Memahami prosedur menjaga sikap tubuh (duduk, membaca, berdiri, jalan), dan 

bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui 

permainan sederhana dan atau tradisional. 

1 soal  7 s/d 7  

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh 

disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 
1 soal  8 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  9 s/d 10  

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.4 Mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya 

melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 

benda-benda konkret 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh 

disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan pakaian. 
1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 1 SUBTEMA 3  

MODEL T1-ST3-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Seluruh bagian tubuh harus dijaga kebersihannya agar kita selalu 
sehat. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sebaiknya kita menulis di tempat yang memiliki cahaya cukup 
terang agar mata kita tetap terjaga kesehatannya. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama alat kebersihan tubuh yang dimaksud yaitu pasta gigi. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Buku adalah alat tulis yang jumlahnya paling sedikit yaitu 4 buah. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berdiri hormat dilakukan dengan badan tegak. Tangan kiri lurus di 
samping badan. Tangan kanan ditekuk ke atas dan ujung jari 
menempel di pelipis. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Setrika digunakan untuk merapikan pakaian. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Suatu bidang dapat berukuran kecil, sedang, atau besar. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lingkaran adalah contoh suatu bidang bukan merupakan garis. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mencuci tangan 

  
Pembahasan  :  Mencuci tangan kita lakukan agar tangan kita tetap bersih. Mencuci 

tangan dapat dilakukan sebelum kita makan agar kotoran di tangan 
tidak menempel pada makanan. 

2.  Jawaban  :  handuk 

  
Pembahasan  :  Handuk kita gunakan untuk mengelap badan setelah selesai mandi 

agar kering. 

3.  Jawaban  :  penggaris 

  Pembahasan  :  Penggaris adalah benda yang jumlahnya lebih sedikit yaitu 7 buah. 

4.  Jawaban  :  mencuci 

  
Pembahasan  :  Pakaian yang kotor harus segera dicuci agar bersih dan bisa 

digunakan kembali. 

5.  Jawaban  :  jari 
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Pembahasan  :  Finger painting adalah istilah untuk menyebut kegiatan melukis 

dengan jari. 

 
SOAL  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 3  

MODEL T1-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Hal yang kita lakukan saat rambut berkeringat dan kotor adalah ....  

  a.   menyisir rambut dengan rapi 

  b.   mencuci rambut dan menyisirnya 

  c.   membiarkan rambut lembab dan kotor 

  

2.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Tubuh Dondo kotor setelah bermain.  
Agar bersih, Dondo harus segera ....  

  a.   lanjut bermain 

  b.   tidur 

  c.   mandi 

  

3.   Setelah bermain, kita harus segera mencuci ....  

  a.   piring dan gelas 

  b.   tangan dan kaki 

  c.   sendok dan garpu 

  

4.   Anggota tubuh yang berfungsi untuk menggigit dan mengunyah makanan adalah ....  

  a.   gigi 

  b.   lidah 

  c.   mulut 

  

5.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Alat tulis yang jumlahnya paling sedikit adalah ....  

  a.   buku  

  b.   pensil 

  c.   penghapus 

  

6.   Urutan bilangan dari yang terkecil ditunjukkan oleh ....  

  a.   3, 2, 6, 5 
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  b.   5, 4, 3, 2 

  c.   3, 4, 5, 6 

7.   Langkah selanjutnya setelah kita mengucek pakaian adalah ....  

  a.   memisahkan pakaian putih dan berwarna 

  b.   membilas pakaian dengan air bersih 

  c.   menjemur pakaian agar kering 

  

8.   Agar tubuh selalu bersih, ... kita memakai pakaian bersih.  

  a.   setiap hari 

  b.   seminggu sekali 

  c.   sebulan sekali 

  

9.   Kita menggambar garis lurus menggunakan ....  

  a.   jangka 

  b.   penggaris 

  c.   penghapus 

  

10.   Contoh gambar bidang adalah ….  

  

a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 
 
 
Soal Isian  

1.   Tubuh yang bersih terhindar dari kotoran dan kuman.  
Kita dapat membersihkan seluruh bagian tubuh dengan .... 

2.   

 
Titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk huruf ....  

  

3.   

 
Benda yang jumlahnya lebih sedikit adalah ....  

  

4.   Pakaian yang telah dicuci sebaiknya segera dijemur agar ....  

  

5.   Finger painting adalah nama lain dari melukis dengan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

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

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rambut yang berkeringat dan kotor harus segera kita cuci agar bersih 
dengan cara keramas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Setelah bermain, Dondo harus segera mandi agar tubuhnya bersih 
dari kotoran dan kuman. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gigi berfungsi untuk menggigit dan mengunyah makanan. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Buku adalah alat tulis yang jumlahnya paling sedikit yaitu 4 buah. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Setelah pakaian selesai dikucek, kita membilasnya dengan air bersih 
agar bersih dari sisa sabun. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus selalu mengenakan pakaian yang bersih setiap ahri agar 
tubuh kita juga bersih. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Penggaris kita gunakan untuk menggambar garis lurus. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mandi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  e 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  penggaris 

  Pembahasan  :  Penggaris adalah benda yang jumlahnya lebih sedikit yaitu 7 buah. 

  

4.  Jawaban  :  kering 

  Pembahasan  :  Setelah selesai mencuci, pakaian dijemur hingga kering. 
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5.  Jawaban  :  jari 

  
Pembahasan  :  Finger painting adalah istilah untuk menyebut kegiatan melukis 

dengan jari. 

 
SOAL  

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 4  

MODEL T1-ST4-A 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Made dan Kak Wayan memiliki kegemaran berbeda.  
Made dan Kak Wayan saling ....  

  a.   membenci 

  b.   mengejek 

  c.   menghargai 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 

Persamaan antara Made dan Kak Wayan adalah .... 

  a.   memiliki tinggi badan yang sama 

  b.   memiliki warna kulit yang sama 

  c.   memiliki kegemaran sama 

3.   Huruf konsonan pada kata melukis adalah ....  

  a.   M, L, K, dan I 

  b.   M, L, K, dan U 

  c.   M, L, K, dan S 

  

4.   Perhatikan baris puisi berikut! 
Sahabat yang selalu setia menemaniku 
Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka 
Bagaikan bintang yang selalu menemani malam 
Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti ....  

  a.   langit 

  b.   bintang 

  c.   malam 

5.   Hasil dari 4 + 4 adalah ....  

  a.   6 

  b.   7 

  c.   8 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jumlah dari kedua kelompok mobil mainan adalah ….  

  a.   7 

  b.   8 

  c.   9 

7.   Ale sedang berlatih langkah tegak. 
Jika Ale melangkahkan kaki kiri, maka posisi tangan kanan Ale adalah .... 

  a.   lurus di samping badan 

  b.   diayun lurus ke depan 

  c.   diayun lurus ke belakang 

  

8.   Untuk mewarnai kulit jagung, kita menggunakan campuran pewarna dengan ....  

  a.   air 

  b.   minyak 

  c.   lem 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Makanan kesukaan keluarga Cici berbeda-beda.  
Keluarga Cici tetap ... bersama.  

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kata yang tepat untuk nama kegiatan dalam gambar adalah ….  

  

3.   Hasil dari 5 + 2 adalah ....  

  

4.   Saat berjalan di atas balok titian, pandangan mata melihat ke arah ....  

  

5.   Boneka kulit jagung dapat digunakan sebagai ... pensil.  

  

6.   Kulit jagung yang sudah diberi ... ditiriskan hingga kering.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Diriku  

SUBTEMA : 4. Aku Istimewa  

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 8 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 

bahasa daerah 
1 soal  3 s/d 3  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan 

1 soal  4 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.4 Memahami prosedur menjaga sikap tubuh (duduk, membaca, berdiri, jalan), dan 

bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui 

permainan sederhana dan atau tradisional. 

1 soal  7 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  8 s/d 8  

 

ISIAN 6 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 

bahasa daerah 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.4 Memahami prosedur menjaga sikap tubuh (duduk, membaca, berdiri, jalan), dan 

bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui 

permainan sederhana dan atau tradisional. 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  5 s/d 6  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus saling 
menghargai. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan Made dan Kak Wayan memiliki 
warna kulit yang sama. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata melukis terdiri dari huruf konsonan M, L, K, dan S. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti bintang. Kita bisa 
melihatnya pada baris Sahabat yang selalu ada dalam suka dan 
duka, Bagaikan bintang yang selalu menemani malam. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  4 + 4 = 8 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  4 + 3 = 7 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Langkah tegak dilakukan dengan melangkahkan kaki bergantian. 
Jika kaki kiri melangkah ke depan, maka tangan kanan diayun ke 
depan dan tangan kiri ke belakang dan sebaliknya. 

  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pewarna kulit jagung dibuat dengan cara mencampurkan pewarna 
dengan air. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  makan 

  
Pembahasan  :  Meskipun berbeda makanan kesukaan, kita tetap bisa makan 

bersama. 

2.  Jawaban  :  menyanyi 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang menyanyi. 

3.  Jawaban  :  7 

  Pembahasan  :  5 + 2 = 7 

4.  Jawaban  :  depan 

  
Pembahasan  :  Berjalan di atas balok dilakukan dengan badan tegak dan pandangan 

lurus ke depan. 

5.  Jawaban  :  hiasan 

  Pembahasan  :  Hiasan pada pensil dapat menggunakan boneka dari kulit jagung. 

6.  Jawaban  :  pewarna 

  
Pembahasan  :  Setelah dicelupkan ke dalam pewarna, kulit jagung harus ditiriskan 

hingga kering. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

Persamaan antara Made dan Kak Wayan adalah .... 

  a.   memiliki tinggi badan yang sama 

  b.   memiliki warna kulit yang sama 

  c.   memiliki kegemaran sama 

  

2.   Perbedaan di rumah harus kita terima dengan ....  

  a.   lapang dada 

  b.   terpaksa 

  c.   berat hati 

  

3.   Perhatikan puisi berikut! 

Indahnya Negeriku 

Hamparan sawah menghijau 

Kicauan burung terdengar merdu 

Kupandang langit nan biru 
Sungguh indah ciptaan-Mu 
 
Puisi tersebut menceritakan tentang ....  

  a.   kekaguman ciptaan Tuhan 

  b.   petani yang bekerja di sawah 

  c.   lingkungan tempat tinggal di desa 

  

4.   Perhatikan lirik lagu berikut! 
Oh, ibu dan ayah 
Selamat pagi 
Ku pergi sekolah 
Sampai kan nanti 
Lirik lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang ....  

  a.   ibu 

  b.   beta 

  c.   anak 

  

5.   Penjumlahan yang hasilnya 9 adalah ….  

  a.   4 + 5 

  b.   5 + 3 

  c.   6 + 1 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jumlah dari kedua kelompok boneka adalah ….  

  a.   9 

  b.   8 

  c.   7 

  

7.   Berjalan ke depan dilakukan dengan badan ….  

  a.   miring 

  b.   tegak 

  c.   bungkuk 

  

8.   Berjalan di atas balok titian dilakukan dengan badan  ….  

  a.   bungkuk 

  b.   miring 

  c.   tegak 

  

9.   Untuk mewarnai kulit jagung, kita menggunakan campuran pewarna dengan ....  

  a.   air 

  b.   minyak 

  c.   lem 

  

10.   Cici sedang membuat boneka dari kulit jagung. 
Boneka dari kulit jagung dapat digunakan sebagai ....  

  a.   gantungan kunci 

  b.   gantungan baju 

  c.   gantungan pot 

  

 
Soal Isian  

1.   Meskipun memiliki perbedaan, kita harus tetap ... dalam kebaikan. 

2.   Perhatikan lirik lagu berikut! 
Oh Ibu dan Ayah 
Selamat pagi 
Kupergi sekolah 
Sampai kan nanti 
Cuplikan lirik lagu tersebut dinyanyikan pada waktu .... 

3.   Ibu mengupas 5 bawang merah. 
Made mengupas 3 bawang merah. 
Jumlah bawang merah yang dikupas adalah .... 
1.      Ibu mengupas 5 bawang merah 

Made mengupas 3 bawang merah 
Jumlah bawang merah yang dikupas adalah … 

4.   Saat berjalan ke depan, pandangan Made melihat ke arah ….  

5.   Bagian terluar dari jagung yang dapat digunakan untuk membuat karya seni adalah ....  
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KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN  

KELAS 1 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan Made dan Kak Wayan memiliki warna 
kulit yang sama. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Setiap anggota keluarga harus menerima perbedaan di rumah 
dengan lapang dada. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Puisi Indahnya Negeriku menceritakan tentang kekaguman pada 
ciptaan Tuhan. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lirik lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang anak kepada ayah dan 
ibunya. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  4 + 5 = 9 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  5 + 4 = 9  

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berjalan di atas balok titian dilakukan dengan badan tegak dan 
pandangan lurus ke depan. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pewarna kulit jagung dibuat dengan cara mencampurkan pewarna 
dengan air. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Boneka dari kulit jagung dapat kita gunakan sebagai gantungan 
kunci. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bekerja sama 

  Pembahasan  :  Kita tetap harus bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. 

2.  Jawaban  :  pagi hari 

  
Pembahasan  :  Cuplikan lirik lagu tersebut dinyanyikan pada waktu pagi hari. Kita 

bisa menemukannya pada baris Oh Ibu dan Ayah selamat pagi. 

3.  Jawaban  :  8 

  Pembahasan  :  5 + 3 = 8 

4.  Jawaban  :  depan 

  
Pembahasan  :  Berjalan ke depan dilakukan dengan sikap berdiri siap dilakukan 

dengan badan tegak. Kedua tangan lurus di samping badan. 
Pandangan mata ke arah depan. 

5.  Jawaban  :  kulit jagung 

  
Pembahasan  :  Kulit jagung adalah bagian terluar dari jagung. Kulit jagung dapat 

digunakan untuk membuat berbagai karya seni. 
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KUMPULAN 

SOAL PENILAIAN HARIAN (PH) 
KELAS 1 

 
TEMA 2 : KEGEMARANKU 

Sub Tema 1-4 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN 

 KELAS 1 TEMA 2 SUBTEMA1  
MODEL T2-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berbaris rapi sebelum berolahraga merupakan sikap ... di sekolah.  

  a.   tertib 

  b.   tidak tertib 

  c.   melanggar aturan 

  

2.   Gambar berikut menunjukkan anak yang ... aturan sepulang bermain.  

 

  a.   menaati 

  b.   melanggar 

  c.   mengabaikan 

  

3.   Contoh kegiatan yang tidak menyehatkan adalah ....  

  a.   renang 

  b.   bermain bola 

  c.   tidur di depan televisi 

  

4.   Olahraga yang dapat dilakukan di dalam ruangan adalah ....  

  a.   sepak bola 

  b.   tenis meja 

  c.   tolak peluru 

  

5.   

 
Kalimat penjumlahan kedua kelompok bunga adalah …  

  a.   5 + 4 

  b.   6 + 4 

  c.   6 + 3 

  

6.   Ayah mempunyai 5 burung kenari kuning 

Ayah juga mempunyai 3 burung kenari putih 
Jumlah burung ayah seluruhnya adalah …  

  a.   8 

  b.   9 
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  c.   10 

7.   

 
 Latihan pada gambar bermanfaat untuk ....  

  a.   peregangan otot perut 

  b.   peregangan otot tangan 

  c.   Peregangan otot punggung 

  

8.   

 
Latihan pada gambar dilakukan dengan cara ....  

  a.   mengayun simpai ke atas 

  b.   memutar simpai di atas kepala 

  c.   memutar gada di atas kepala 

  

9.   Kita bisa mendengar bunyi di ….  

  a.   sekolah 

  b.   rumah 

  c.   dimana saja 

  

10.   Contoh alat musik adalah ...  

  a.   seruling 

  b.   tongkat 

  c.   tali 

 
Soal Isian  

1.   Sebelum bermain kita harus ... kepada orang tua.  

  

2.   Saat melakukan pemanasan kita menggerakkan ....  

  

3.   

 
Banyaknya gelas ada … 
Banyaknya gelas ada … 

  

4.   Pemanasan dilakukan dengan gerakan-gerakan ....  

  

5.   Bunyi pintu yang diketuk termasuk bunyi ...  
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KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 1 TEMA 2 SUBTEMA1  
MODEL T2-ST1-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Kegemaranku  

SUBTEMA : 1. Gemar Berolahraga  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 

sederhana dan atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  9 s/d 10  

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 

sederhana dan atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  5 s/d 5  

 

 
KUNCI JAWABAN 

 PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 2 SUBTEMA1  

MODEL T2-ST1-A 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berbaris rapi sebelum berolahraga merupakan sikap tertib. Dengan 
berbaris, guru dapat memberi aba-aba dengan mudah. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan anak yang meletakkan sandal pada 
tempatnya. Tindakan tersebut menunjukkan anak yang menaati 
aturan. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  tidur di depan televisi adalah contoh kegiatan yang tidak 
menyehatkan. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  olahraga yang dapat dilakukan di dalam ruangan adalah tenis meja. 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  5 + 3 = 8 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan berdiri dan membungkuk bermanfaat untuk latihan 
perengangan otot punggung. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan memutar simpai dilakukan dengan memegang simpai di atas 
ke pala dengan dua tangan.  
Simpai kemudian diputar ke kiri dan ke kanan 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita bisa mendengar bunyi dimana saja. Misalnya di sekolah, di 
rumah, dan di lingkungan sekitar. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Contoh alat musik yaitu seruling. Tongkat dan tali bukan termasuk 
alat musik. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  berpamitan 

  Pembahasan  :  Sebelum bermain kita harus berpamitan kepada orang tua. 

2.  Jawaban  :  anggota tubuh. 

  Pembahasan  :  saat melakukan pemanasan kita menggerakkan anggota tubuh. 

3.  Jawaban  :  8 
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  Pembahasan  :  Banyaknya gelas ada 8 

4.  Jawaban  :  peregangan 

  
Pembahasan  :  Pemanasan dilakukan dengan gerakan-gerakan peregangan. 

Gerakan peregangan membuat otot menjadi lentur dan lemas. 

5.  Jawaban  :  buatan 

  Pembahasan  :  Bunyi pintu yang diketuk termasuk bunyi buatan. 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 1 TEMA 2 SUBTEMA1  

MODEL T2-ST1-B 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Tengil anak yang tidak tertib. 
Setelah bermain Tengil....  

  a.   mencuci kaki dan tangan 

  b.   meletakkan sandal pada tempatnya 

  c.   mengambil makanan tanpa mencuci tangan 

  

2.   Gambar berikut menunjukkan anak yang ... aturan sepulang bermain.  

 

  a.   menaati 

  b.   melanggar 

  c.   mengabaikan 

  

3.   Made senang bermain kasti. Alat yang digunakan Made untuk bermain kasti 
adalah ....  

  a.   Kayu pemukul dan bola kecil 

  b.   Raket dan bola kecil 

  c.   Kayu pemukul dan bola besar 

  

4.   Fungsi otot pada tubuh adalah ....  

  a.   menggerakkan tulang 

  b.   menggerakkan kaki 

  c.   menggerakkan tangan 

  

5.   

 
Kalimat penjumlahan kedua kelompok kaos adalah …  

  a.   2 + 2 

  b.   2 + 3 

  c.   2 + 4 
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6.   

 
Kalimat penjumlahan kedua kelompok apel adalah …  

  a.   5 + 3 

  b.   5 + 2 

  c.   6 + 2 

7.   Salah satu manfaat pemanasan adalah ....  

  a.   membuat tubuh menjadi sehat dan kuat  

  b.   menghindarkan tubuh dari cidera dan terluka 

  c.   meningkatkan kebugaran tubuh 

  

8.   Latihan pemanasan otot tangan dilakukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Contoh bunyi buatan adalah ...  

  a.   bunyi ayam berkokok 

  b.   bunyi ombak di pantai 

  c.   bunyi bel sepeda 

  

10.   Ketika lapar, kucing akan mengeong. Bunyinya ....  

  a.   guk..guk..guk 

  b.   kukuruyuk.. 

  c.   meong..meong.. 

  

 
Soal Isian  

1.   Melanggar aturan membuat hidup ....  

  

2.   Membaca sambil tiduran termasuk contoh ....  
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3.   

 
Banyaknya gelas ada … 
Banyaknya gelas ada … 

  

4.   Gerakan cium lutut dapat meregangkan otot  ....  

  

5.   Pak guru memberikan aba-aba dengan meniup peluit. Peluit bunyinya ...  

 
 

KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA1  
MODEL T2-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menambil makanan tanpa mencuci tangan merupakan sikap tidak 
tertib. Kuman dapat masuk ke perut melalui tangan kita yang kotor. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan anak yang meletakkan sandal pada 
tempatnya. Tindakan tersebut menunjukkan anak yang menaati 
aturan. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  alat yang digunakan Made untuk bermain kasti adalah kayu 
pemukul dan bola kecil 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  fungsi otot adalah untuk menggerakkan tulang yang ada pada 
tubuh. 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pemanasan dilakukan sebelum melakukan olahraga.  
Pemanasan bermanfaat untuk menghindarkan tubuh dari cidera dan 
terluka saat berolahraga 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pemanasan untuk otot tangan dapat dilakukan dengan 
mengaunkan tangan ke berbagai arah. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Contoh bunyi buatan adalah bunyi bel sepeda. Bunyi ayam 
berkokok dan ombak di pantai adalah bunyi alam. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bunyi suara kucing adalah meong...meong. Guk..guk..guk adalah 
suara anjing, sedangkan kukuruyuk..adalah suara ayam berkokok. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tidak teratur 

  Pembahasan  :  Melanggar aturan akan membuat hidup tidak teratur. 
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2.  Jawaban  :  kegiatan yang tidak menyehatkan 

  
Pembahasan  :  membaca sambil tiduran termasuk contoh kegiatan yang tidak 

menyehatkan 

3.  Jawaban  :  8 

  Pembahasan  :  Banyaknya gelas ada 8 

4.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Gerakan cium lutut dapat meregangkan otot kaki 

5.  Jawaban  :  prit...prit..prit... 

  Pembahasan  :  Peluit bunyinya prit...prit..prit... 

 
 
 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA2  
MODEL T2-ST2-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Di bawah ini adalah sikap baik kepada adik, kecuali ....  

  a.   mengambil mainan adik 

  b.   mengajari adik menolong teman 

  c.   memberi contoh yang baik 

  

2.   Sikap kepada adik yang harus kita hindari yaitu....  

  a.   merebut mainan adik 

  b.   mengajak adik bermain 

  c.   menghibur adik yang sedih 

  

3.   10 – 7 = ....  

  a.   3 

  b.   2 

  c.   1 

  

4.   Pengurangan yang hasilnya 2 adalah ....  

  a.   5 - 2 

  b.   5 - 3 

  c.   5 - 4 

  

5.   Meliukkan tubuh membuat badan menjadi ....  

  a.   kaku 

  b.   lentur 

  c.   kuat 

  

6.   Sikap awal latihan meliukkan tubuh dengan tongkat adalah ....  

  a.   berdiri condong ke depan 
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  b.   berdiri miring ke kanan 

  c.   berdiri tegak 

  

7.   Contoh gerak cepat adalah ....  

  a.   kura-kura merangkak 

  b.   kucing berlari 

  c.   siput berjalan 

  

8.   Bernyanyi bisa dilakukan sambil ....  

  a.   bergerak 

  b.   bertengkar 

  c.   bercanda 

  

 
Soal Isian  

1.   Ketika adik kesulitan makan sendiri, sebaiknya kita ....  

  

2.   Perhatikan petikan lagu Terima Kasih Guruku berikut! 

Guruku tersayang 

guru tercinta 

tanpamu apa jadinya aku… 
Ungkapan dalam petikan lagu tersebut ditujukan kepada ….  

  

3.   Dondo mempunyai 9 buah kelereng 

Dondo memberikan 3 kelereng kepada Eko 
Kelereng Dondo sekarang ada ....  

  

4.   Meliuk dilakukan ke arah kanan dan ....  

  

5.   Gerakan ada dua macam, yaitu gerakan cepat dan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA2  
MODEL T2-ST2-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Kegemaranku  

SUBTEMA : 2. Gemar Bernyanyi dan Menari  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat 

kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan dengan tujuan 

untuk kesenangan 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  9 s/d 10  

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat 

kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan dengan tujuan 

untuk kesenangan 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  5 s/d 5  

KUNCI JAWABAN 
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PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 2 SUBTEMA 2  

MODEL T2-ST2-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mengambil mainan adik adalah sikap yang tidak baik. Kita tidak 
boleh menjahili dan mengajari adik berbuat tidak baik. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Merebut mainan adik harus kita hindari. Adik bisa menangis. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  10 – 7 = 3 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  5 - 3 = 2 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Meliukkan tubuh dilakukan dengan cara meliukkan badan ke 
kanan dan kiri.  
Pinggang akan tertarik dan menjadi lentur. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan meliukkan tubuh dilakukan dengan sikap awal berdiri 
tegak dengan pandangan ke depan. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Contoh gerak cepat adalah kucing berlari. Kura-kura merangkak 
dan siput berjalan adalah contoh gerak lambat.  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bernyanyi bisa kita lakukan sambil bergerak. Kita bisa bergerak 
sesuai hati kita saat bernyanyi. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  membantu 

  
Pembahasan  :  Membantu adik yang kesulitan makan adalah salah satu contoh 

sikap yang baik. 

2.  Jawaban  :  guru 

  Pembahasan  :  Petikan lagu tersebut berisi ungkapan terima kasih kepada guru. 

3.  Jawaban  :  6 

  Pembahasan  :  9 – 3 = 6 

4.  Jawaban  :  kiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  lambat 

  

Pembahasan  :  Ada dua macam gerakan yaitu gerakan cepat dan gerakan 
lambat. Contoh gerakan cepat adalah gerak kucing yang berlari, 
sedangkan contoh gerakan lambat adalah kura-kura yang 
berjalan. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Made sangat suka menari. 
Nasihat Kak Wayan yang sesuai adalah ...  

  a.   Dik, sebaiknya kamu berhenti menari. 

  b.   Dik, saat menari harus percaya diri. 

  c.   Dik, sebaiknya kamu jarang menari. 

  

2.   Di bawah ini adalah sikap baik kepada adik, kecuali ....  

  a.   mengambil mainan adik 

  b.   mengajari adik menolong teman 

  c.   memberi contoh yang baik 

  

3.   Pengurangan yang hasilnya 5 adalah ....  

  a.   8 - 3 

  b.   8 - 4 

  c.   8 - 5 

  

4.   8 – 4 = ....  

  a.   5 

  b.   4 

  c.   3 

  

5.   Pandangan mata saat melakukan gerakan meliuk ke arah ....  

  a.   depan 

  b.   bawah 

  c.   samping 

  

6.   Posisi kaki saat membungkuk adalah ….  

  a.   kedua kaki sedikit ditekuk 

  b.   kedua kaki lurus 

  c.   salah satu kaki ditekuk 

  

7.   Kita bisa ... gerak cepat dan gerak lambat.  

  a.   mengatur 

  b.   meniru 

  c.   mengubah 

  

8.   Made bergerak menirukan kura-kura berjalan. Made merangkak dengan ....  

  a.   cepat dan gesit 

  b.   lambat dan pelan-pelan 

  c.   lambat dan terburu-buru  
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Soal Isian  

1.   Jika adik berbuat salah, kita sebaiknya memberi ....  

  

2.   Perhatikan petikan lagu Terima Kasih Guruku berikut! 

Guruku tersayang 

guru tercinta 

tanpamu apa jadinya aku… 
Ungkapan dalam petikan lagu tersebut ditujukan kepada ….  

  

3.   Dondo mempunyai 9 buah kelereng 

Dondo memberikan 3 kelereng kepada Eko 
Kelereng Dondo sekarang ada ....  

  

4.   Gerakan meliuk dilakukan tanpa berpindah ....  

  

5.   Iringan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki dapat kita gunakan untuk bergerak sambil ....  

  

 
 
  



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 47

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menasihati agar Made menari dengan percaya diri akan membuat 
Made semakin semangat saat menari. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mengambil mainan adik adalah sikap yang tidak baik. Kita tidak 
boleh menjahili dan mengajari adik berbuat tidak baik. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  8 - 3 = 5 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  8 – 4 = 4 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Meliukan tubuh dilakukan dengan berdiri tegak.  
Pandangan mata ke arah depan. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita membungkukan badan ke depan. Kedua kaki sedikit dibuka 
ke samping. 
Posisi kaki lurus saat kita membungkuk. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita bisa menirukan gerak cepat dan gerak lambat. Contoh gerak 
cepat adalah gerak kucing berlari. Contoh gerak lambat adalah 
gerak kura-kura berjalan. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan kura-kura berjalan lambat dan pelan. Maka harus kita 
tirukan dengan gerakan lambat dan pelan-pelan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  nasihat 

  
Pembahasan  :  Kita harus selalu menunjukkan kasih sayang kepada adik. Jika adik 

berbuat salah, kita sebaiknya memberi nasihat. 

2.  Jawaban  :  guru 

  Pembahasan  :  Petikan lagu tersebut berisi ungkapan terima kasih kepada guru. 

3.  Jawaban  :  6 

  Pembahasan  :  9 – 3 = 6 

4.  Jawaban  :  tempat 

  
Pembahasan  :  Saat melakukan gerakan meliukkan tubuh, kita tidak perlu 

berpindah tempat. 

5.  Jawaban  :  menari 

  
Pembahasan  :  Bergerak sambil menari dapat kita lakukan dengan iringan lagu 

Kepala Pundak Lutut Kaki. 
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 2 SUBTEMA 3  

MODEL T2-ST3-A 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Made meminta Kak Wayan mengajari melukis. 
Sikap Kak Wayan sebaiknya ....  

  a.   mengabaikan Made 

  b.   mengajari Made 

  c.   mengejek Made 

  

2.   Kuas Kak Wayan hilang. 
Sikap Made sebaiknya ....  

  a.   menertawakan kakak 

  b.   membiarkan kakak sendirian 

  c.   membantu kakak mencari kuas 

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut merupakan latihan gerakan tangan dengan cara ….  

  a.   menjiplak 

  b.   membuat pola di punggung 

  c.   menggambar di udara 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Huruf acak tersebut jika disusun menjadi nama bentuk ruang yang tepat adalah ….  

  a.   balo 

  b.   bola 

  c.   bolo 

5.   Jumlah sisi pada tabung adalah .... 

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  

6.   Benda yang berbentuk kubus adalah ....  

  

a.   

 

  
b.   
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c.   

 

7.   Sikap awal latihan tarik menarik duduk adalah ....  

  a.   duduk bersimpu 

  b.   duduk selonjor 

  c.   duduk bersila 

  

8.   Ale melakukan tarik menarik dengan Dondo. 
Saat menarik tangan, Dondo harus ....  

  a.   dilemaskan 

  b.   dikuatkan 

  c.   dilenturkan 

  

9.   Contoh karya cetak dari daun adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  
c.   

 

  

10.   Bagian pohon yang dapat digunakan untuk membuat gambar cetak adalah ....  

  a.   akar 

  b.   ranting 

  c.   daun 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Meskipun berbeda gambar kesukaan, kita bisa menggambar ....  

  

2.   Garis yang dibuat ke kiri dan ke kanan merupakan garis ….  

  

3.   Jumlah sisi pada balok ada ....  

  

4.   Made latihan tarik menarik duduk. Saat selonjor, kedua kaki Made … dan 
rapat.  

  

5.   Buku gambar digunakan sebagai alat untuk ....  
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KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Kegemaranku  

SUBTEMA : 3. Gemar Menggambar 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 

konkret 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 

konkret 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sikap Kak Wayan sebaiknya mengajari Made. Dengan demikian, 
Made dan Kak Wayan dapat belajar bersama. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika orang lain kehilangan barang, sebaiknya kita membantu 
mencarinya. Dengan demikian, barang yang hilang cepat 
ditemukan. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut merupakan latihan gerakan tangan dengan cara 
membuat pola di punggung teman. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama bentuk ruang yang dimaksud adalah bola. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tabung mempunyai tiga sisi yang terdiri dari dua sisi lingkaran dan 
satu sisi persegi panjang. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Benda yang berbentuk kubus adalah kotak kado yang ditunjukkan 
oleh pilihan jawaban a. Pilihan jawaban b adalah bola pingpong 
yang memiliki bentuk bola. Sedangkan pilihan jawaban c adalah 
pipa yang memiliki bentuk tabung. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan tarik menarik duduk dilakukan dengan sikap awal duduk 
selonjor.  
Kedua kaki lurus dan rapat. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tarik menarik dilakukan dengan gerakan saling manarik tangan.  
Saat manarik tangan harus dikuatkan agar dapat menarik lawan di 
depannya. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar yang menunjukkan contoh karya cetak dari daun adalah 
gambar a. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian pohon yang dapat digunakan untuk membuat gambar cetak 
adalah bagian daunnya. Bagian pohon yang lain sulit digunakan 
untuk membuat gambar cetak. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bersama 

  
Pembahasan  :  Kita tetap bisa menggambar bersama meskipun berbeda gambar 

kesukaan. 

2.  Jawaban  :  mendatar 

  

Pembahasan  :  Garis mendatar dibuat ke kiri dan ke kanan. Bentuk garis mendatar 
adalah sebagai berikut. 

 

3.  Jawaban  :  enam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  lurus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  menggambar 

  Pembahasan  :  Buku gambar biasa kita gunakan sebagai alat untuk menggambar. 
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SOAL 
 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Gambar Made terkena cat air Wayan. 
Sikap Wayan sebaiknya ....  

  a.   membiarkan saja 

  b.   meminta maaf 

  c.   mengejek gambar Made 

  

2.   Meskipun berbeda gambar kesukaan, kita harus saling ....  

  a.   membenci 

  b.   menghormati 

  c.   mengejek 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Huruf acak tersebut jika disusun menjadi nama bentuk ruang yang tepat adalah ….  

  a.   balo 

  b.   bola 

  c.   bolo 

  

4.   Perhatikan susunan huruf acak berikut ini! 

 
Susunan huruf acak yang benar menjadi nama bangun ruang adalah ….  

  a.   busuk 

  b.   kubus 

  c.   kusub 

  

5.   Benda yang berbentuk balok adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

6.   Bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi lengkung adalah ....  

  a.   bola 

  b.   kubus 

7.   Kemenangan pada permainan tarik menarik berdiri ditentukan dengan ....  
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  a.   anak yang berhasil menarik teman di depannya menang 

  b.   anak yang berhasil melangkahkan kaki menjadi pemenang 

  c.   anak yang tertarik ke depan menjadi pemenangnya 

  

8.   Posisi kaki saat tarik menarik berdiri adalah ....  

  a.   dibuka ke samping 

  b.   sejajar dan rapat 

  c.   dibuka depan belakang 

  

9.   Kita dapat membuat berbagai warna dengan cara ... warna.  

  a.   mencampur 

  b.   memisahkan 

  c.   menjauhkan 

10.   Contoh karya cetak dari daun adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  
c.   

 
 
Soal Isian  

1.   Wayan meminjam pensil Made. 
Made sebaiknya ...  Wayan.  

  

2.   Kegiatan menggambar atau menulis dengan menempelkan kertas kosong pada gambar 
atau tulisan yang ditiru disebut ….  

  

3.   Semua sisi pada kubus berbentuk ….  

  

4.   Duduk selonjor dilakukan dengan kedua kaki ....  

  

5.   Warna hijau dihasilkan dari pencampuran warna biru dan ....  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sebaiknya Wayan segera meminta maaf kepada Made. Kemudian 
membantu membersihkan cat air. 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama bentuk ruang yang dimaksud adalah bola. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nama bangun ruang yang tepat yaitu kubus. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Benda yang berbentuk balok adalah kardus yang ditunjukkan oleh 
pilihan jawaban b. Pilihan jawaban a adalah gambar bola tenis yang 
berbentuk bola. Sedangkan pilihan jawaban c adalah gambar dadu 
yang berbentuk kubus. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Latihan tarik menarik dilakukan dengan berpasangan.  
Setiap anak akan berusaha saling menarik tangan. 
Anak yang berhasil menarik lawannya (temannya) menjadi 
pemenangnya. 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Kita dapat membuat berbagai warna dengan cara mencampur warna. 
Misalnya, untuk membuat warna hijau kita bisa mencampur warna 
kuning dan biru, untuk membuat warna ungu kita bisa mencampur 
warna biru dan merah, untuk membuat warna oranye kita bisa 
mencampur warna kuning dan merah. 

10.  Jawaban  :  a 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mengizinkan 

  
Pembahasan  :  Ketika ada seseorang yang meminjam sesuatu kepada kita 

sebaiknya kita mengizinkan. 

2.  Jawaban  :  menjiplak 

  
Pembahasan  :  Menjiplak adalah kegiatan menggambar atau menulis dengan 

menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang ditiru. 

3.  Jawaban  :  persegi 

  Pembahasan  :  Kubus memiliki enam sisi yang berbentuk persegi. 

4.  Jawaban  :  lurus 

  Pembahasan  :  Duduk selonjor dilakukan dengan kedua kaki lurus dan rapat. 

5.  Jawaban  :  kuning 

  
Pembahasan  :  

Dengan mencampurkan warna biru dan kuning kita akan 
memperoleh warna kuning. 
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 2 SUBTEMA 4  

MODEL T2-ST4-A 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap menghargai bacaan kesukaan orang lain yaitu....  

  a.   mengganggu orang lain yang sedang membaca 

  b.   menyembunyikan buku bacaan orang lain 

  c.   menjaga ketenangan saat orang lain sedang membaca 

  

2.   Saling menghargai akan membuat keluarga ....  

  a.   sedih 

  b.   kecewa 

  c.   bahagia 

  

3.   Berikut yang tidak termasuk manfaat membaca adalah ….  

  a.   menambah pengetahuan 

  b.   menambah uang saku 

  c.   mengetahui banyak hal 

  

4.   Gambar berikut yang menunjukkan sikap duduk yang benar saat membaca adalah …. 

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 57

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  

c.   

 

  

7.   Agar tidak berpindah tempat saat mendorong kita harus ....  

  a.   mendorong tangan dengan sekuat tenaga 

  b.   menjaga keseimbangan badan dan menguatkan kedua kaki 

  c.   menguatkan tangan yang digunakan untuk mendorong 

  

8.   Mendorong adalah ....  

  a.   usaha memindahkan benda 

  b.   usaha mengikat benda 

  c.   usaha mendekatkan benda 

  

9.   Untuk membuat kerajinan, bahan alam perlu kita ....  

  a.   dinginkan 

  b.   panaskan 

  c.   keringkan 

  

10.   Bunga kering termasuk bahan ....  

  a.   alam 

  b.   buatan 

  c.   palsu 

  

 
 
 
 
Soal Isian  
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1.   Keragaman bacaan kesukaan harus kita ... dan ....  

  

2.   Susunan huruf dalam sekali ucap disebut ….  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

  

4.   Latihan mendorong dapat menguatkan …  tubuh.  

  

5.   Contoh bahan alam yang bisa dikeringkan adalah ... dan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Kegemaranku  

SUBTEMA : 
4. Gemar 
Membaca  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 

atau lainnya 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  9 s/d 10  

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 

atau lainnya 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Suasana tenang akan membuat orang lain nyaman saat 
membaca. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Anggota keluarga yang saling menghargai akan membuat 
keluarga bahagia. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gemar membaca memiliki banyak manfaat, antara lain: 
 menambah pengetahuan 
 membuat kita tahu banyak hal 
 menjadikan kita pandai 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Posisi duduk yang benar saat membaca yaitu kepala dan 
badan tegak. 

Punggung tidak membungkuk dan miring ke samping. 
Gambar yang menunjukkan sikap duduk yang tepat saat 
membaca adalah gambar b. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola dari barisan gambar tersebut adalah stoples sedang – 
stoples kecil – stoples besar. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola dari barisan gambar tersebut adalah pita biru – pita hijau – 
pita kuning. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan mendorong dilakukan di tempat.  
Saat mendorong kita jaga keseimbang agar badan tidak 
berpindah tempat. 
Kedua kaki kita kuatkan untuk menahan dorongan 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mendorong adalah usaha memindahkan benda dari tempatnya. 
Latihan mendorong dapat meningkatkan kekuatan otot kita. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bahan alam perlu kita keringkan sebelum dibuat menjadi 
kerajinan. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bunga adalah contoh bahan alam yang dapat dikeringkan. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  terima dan syukuri 

  

Pembahasan  :  Kita harus menerima jika ada orang lain yang memiliki 
perbedaan dengan kita.  
Misalnya, saat orang lain memiliki bacaan kesukaan yang 
berbeda dengan kita maka kita dapat saling bercerita tentang isi 
bacaan tersebut. 

  

2.  Jawaban  :  suku kata 

  Pembahasan  :  Suku kata adalah susunan huruf dalam sekali ucap. 

  

3.  Jawaban  :  buku – pensil – tas 

  

Pembahasan  :  

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah buku – pensil – tas. 

  

4.  Jawaban  :  otot 

  
Pembahasan  :  Otot tubuh kita dapat menjadi kuat jika kita rajin latihan 

mendorong. 

  

5.  Jawaban  :  bunga dan daun 

  
Pembahasan  :  Bunga dan daun adalah bahan alam yang dapat kita keringkan. 

Setelah kering, bunga dan daun dapat dijadikan kerajinan. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Saling menghargai akan membuat keluarga ....  

  a.   sedih 

  b.   kecewa 

  c.   bahagia 

  

2.   Mengejek bacaan orang lain akan membuat orang lain ....  

  a.   sedih 

  b.   senang 

  c.   gembira 

  

3.   Bacaan yang dilengkapi gambar akan menjadi lebih ….  

  a.   membosankan 

  b.   membingungkan 

  c.   menarik 

  

4.   Cerita yang terdiri dari beberapa gambar yang berkaitan dan setiap gambar 
menjelaskan rangkaian cerita disebut ….  

  a.   cerita bersambung 

  b.   cerita pendek 

  c.   cerita berseri 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pola gambar yang sama adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pola gambar yang sama adalah ....  
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a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
 Gambar di atas adalah latihan ....  

  a.   mendorong satu tangan 

  b.   mendorong dua tangan 

  c.   mendorong bahu 

  

8.   Mendorong adalah ....  

  a.   usaha memindahkan benda 

  b.   usaha mengikat benda 

  c.   usaha mendekatkan benda 

  

9.   Daun dan bunga kering bisa kita gunakan untuk menghias ....  

  a.   rambut 

  b.   kartu kata 

  c.   baju sekolah 

  

10.   Bunga kering termasuk bahan ....  

  a.   alam 

  b.   buatan 

  c.   palsu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Isian  
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1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ibu gemar membaca resep masakan yang ada di dalam ....  

  

2.   Berdasarkan jumlah suku katanya, kata majalah termasuk kata ….  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

  

4.   Bagian tubuh yang digunakan untuk mendorong adalah ....  

  

5.   Daun dan bunga kering juga bisa untuk menghias ... harian.  
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KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-B 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Anggota keluarga yang saling menghargai akan membuat keluarga 
bahagia. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus menghargai bacaan kesukaan orang lain. Mengejek akan 
membuat orang lain merasa sedih. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar dapat membuat bacaan lebih menarik. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cerita berseri adalah cerita yang dari beberapa gambar yang 
berkaitan. 
Setiap gambar pada cerita berseri menjelaskan rangkaian cerita. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  

 
Pola yang sama dengan gambar adalah pola dengan urutan warna 
hijau - kuniing - biru - biru - hijau. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  

 
Pola yang sama dengan gambar di soal adalah pola dengan urutan 
warna kuning - merah - merah - hijau - kuning. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan mendorong bahu dilakukan secara berpasangan. 
Kedua tangan saling mendorong bahu. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mendorong adalah usaha memindahkan benda dari tempatnya.  
Latihan mendorong dapat meningkatkan kekuatan otot kita. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salah satu kegunaan bunga dan daun kering adalah untuk 
menghias kartu kata. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bunga adalah contoh bahan alam yang dapat dikeringkan. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  majalah 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan gambar majalah. 

  

2.  Jawaban  :  panjang 

  
Pembahasan  :  Kata majalah termasuk kata panjang karena terdiri dari tiga suku 

kata, yaitu ma – ja – lah. 

  

3.  Jawaban  :  3 gunting – 2 gunting – 1 gunting 

  

Pembahasan  :  

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah 3 gunting – 2 gunting – 1 
gunting. 

  

4.  Jawaban  :  tangan 

  Pembahasan  :  Kita dapat melakukan dorongan menggunakan tangan. 

  

5.  Jawaban  :  buku 

  
Pembahasan  :  Agar buku harian terlihat lebih bagus, kita dapat menghiasinya 

dengan bunga dan daun kering. 
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KUMPULAN 
SOAL PENILAIAN HARIAN (PH) 

KELAS 1 
 

TEMA 3 : KEGIATANKU 
Sub Tema 1-4 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pohon beringin merupakan simbol sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  

2.   Saat upacara bendera, pembina upacara biasanya membaca teks ....  

  a.   Undang-undang Dasar 1945 

  b.   Pancasila 

  c.   surat 

  

3.   Kita biasanya berangkat sekolah pada ....  

  a.   siang hari 

  b.   pagi hari 

  c.   sore hari 

  

4.   Kita harus ... pagi agar tidak terlambat pergi sekolah.  

  a.   mandi 

  b.   bangun 

  c.   makan 

  

5.   Alat yang dibutuhkan untuk bermain kasti adalah ....  

  a.   raket dan bola kecil 

  b.   pemukul dan bola kecil 

  c.   pemukul dan kok 

  

6.   Salah satu manfaat latihan melempar bola adalah ....  

  a.   menguatkan otot bahu 

  b.   menguatkan otot tangan 

  c.   melatih kelincahan 

  

7.   Perhatikan penggalan lirik lagu Bangun Tidur berikut! 
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Tanda garis  pada lirik lagu tersebut artinya lagu dinyanyikan .... 

  a.   panjang 

  b.   pendek 

  c.   keras 

  

8.   Panjang pendek bunyi juga terdapat dalam ....  

  a.   lagu 

  b.   syair 

  c.   lirik 

  

 
Soal Isian  

1.   Perisai pada Garuda Pancasila terletak di ... burung garuda.  

  

2.   Perhatikan kata rumpang berikut! 

 
Huruf yang tepat untuk melengkapi kata rumpang tersebut adalah ... dan ....  

  

3.   Perhatikan bilangan-bilangan berikut! 
14   18   17   15   16 
Urutan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar ke terkecil adalah ....  

  

4.   Kasti termasuk dalam permainan bola ....  

  

5.   Dalam lagu terdapat ... pendek bunyi.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Kegiatanku  

SUBTEMA : 1. Kegiatan Pagi Hari  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 8 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
2 soal  3 s/d 4  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 

sederhana dan atau tradisional 

2 soal  5 s/d 6  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  7 s/d 8  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 

suatu kumpulan objek 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 

sederhana dan atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN  

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 1  

MODEL T3-ST1-A 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks yang biasanya dibacakan saat upacara bendera adalah teks 
Pancasila. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Agar tidak terlambat pergi ke sekolah, kita harus bangun pagi. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan kasti termasuk permainan bola kecil.  
Alat yang dibutuhkan adalah kayu pemukul dan bola kecil.  
Kita bisa menggunakan bola kasti ataupun bola tenis. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan melempar bola dilakukan dengan menggunakan tangan.  
Melakukan latihan melempar dengan benar dapat menguatkan otot 
tangan.  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tanda garis  pada lirik lagu di atas menandakan bahwa lagu 
harus dinyanyikan dengan bunyi panjang. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Panjang pendek bunyi juga terdapat dalam lagu. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  dada 

  
Pembahasan  :  Perisai di Garuda Pancasila terletak pada dada burung garuda. 

Perisai tersebut melambangkan lima sila dalam Pancasila. 

2.  Jawaban  :  huruf a dan i 

  
Pembahasan  :  Kata rumpang tersebut adalah mandi, sehingga huruf yang tepat 

untuk melengkapi kata rumpang tersebut adalah a dan i. 

3.  Jawaban  :  18   17   16   15   14 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  kecil 

  
Pembahasan  :  Permainan kasti menggunakan bola kecil sehingga termasuk ke 

dalam permainan bola kecil. 

5.  Jawaban  :  panjang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Di dada Garuda Pancasila terdapat ....  

  a.   perisai 

  b.   tombak 

  c.   pedang 

  

2.   Kita harus bersikap ... terhadap kesulitan orang lain.  

  a.   seenaknya 

  b.   abai 

  c.   peduli 

  

3.   Ucapan permintaan tolong yang sopan adalah ....  

  a.   Ale, tolong ambilkan koran di meja kerja Ayah. 

  b.   Cici, sana memasak. 

  c.   Terima kasih, Ale. 

  

4.   Perhatikan percakapan berikut! 

 
Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada percakapan tersebut adalah ….  

  a.   ayo 

  b.   sana 

  c.   tolong 

  

5.   Gambar gelas yang jumlahnya menunjukkan bilangan 17 adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 
Gambar sayuran yang jumlahnya menunjukkan bilangan 16 adalah ....  

  a.   (i) 

  b.   (i) dan (ii) 

  c.   (i) dan (iii) 

  

7.   Melempar bola ke bawah ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Alat yang dibutuhkan untuk bermain kasti adalah ....  

  a.   raket dan bola kecil 

  b.   pemukul dan bola kecil 

  c.   pemukul dan kok 

  

9.   Bunyi panjang dan bunyi pendek dapat dinyanyikan secara ....  

  a.   bersamaan 

  b.   bergantian 

  c.   beriringan 
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10.   Perhatikan lirik lagu Bangun Tidur berikut! 

 
Tanda titik  artinya lagu dinyanyikan ....  

  a.   panjang 

  b.   pendek 

  c.   keras 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Ketuhanan yang Maha Esa merupakan bunyi sila ... Pancasila.  

  

2.   

 
Kalimat tersebut termasuk ungkapan ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Lambang bilangan yang menyatakan banyaknya pisang pada gambar tersebut 
adalah ....  

  

4.   Melempar bola dalam permainan kasti dilakukan dengan cara … tangan.  

  

5.   Peluit yang ditiup ... akan menghasilkan bunyi panjang.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Di dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang melambangkan 
lima sila pada Pancasila. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat orang lain kesulitan, kita sebaiknya bersikap peduli. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ungkapan permintaan tolong kita ucapkan dengan sopan. 
Kalimat permintaan tolong yang tepat yaitu Ale, tolong ambilkan 
koran di meja kerja Ayah. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada percakapan 
adalah tolong. 
Dondo mengungkapkan permintaan tolong kepada Eko. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lambang bilangan 17 ditunjukkan oleh gambar gelas pada pilihan 
jawaban c. Gambar gelas pada pilihan jawaban a menunjukkan 
lambang bilangan 15. Sedangkan gambar gelas pada pilihan 
jawaban b menunjukkan lambang bilangan 16. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar sayuran yang jumlahnya menunjukkan bilangan 16 adalah 
gambar (i) dan (ii). Jumlah sayuran pada gambar (iii) mnunjukkan 
bilangan 14. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lemparan ke bawah dilakukan dengan satu tangan. 
Bola kita lempar ke arah bawah. 
Gambar pada pilihan jawaban a adalah gerakan melempar bola ke 
bawah. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan kasti termasuk permainan bola kecil.  
Alat yang dibutuhkan adalah kayu pemukul dan bola kecil.  
Kita bisa menggunakan bola kasti ataupun bola tenis. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bunyi panjang dan bunyi pendek dapat kita nyanyikan secara 
bergantian. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tanda titik  pada lirik lagu di atas merupakan tanda bahwa 
lagu dinyanyikan pendek. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pertama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  permintaan tolong 

  
Pembahasan  :  Kalimat Kakak, tolong ambilkan gunting di meja termasuk 

ungkapan permintaan tolong. 

  

3.  Jawaban  :  15 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  mengayunkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  lama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Akibat dari sikap yang ditunjukkan gambar di bawah adalah .... 

 

  a.   mata menjadi sakit 

  b.   badan menjadi sakit 

  c.   lengan menjadi sakit 

  

2.   Rumah akan tampak rapi jika kita bersikap ....  

  a.   tidak tertib 

  b.   seenaknya 

  c.   tertib 

  

3.   Dondo ... setelah sampai di rumah.  

  a.   beristirahat 

  b.   pulang 

  c.   sekolah 

  

4.   Jika tubuh terlalu lelah, kita bisa ... siang.  

  a.   makan 

  b.   pulang 

  c.   tidur 

  

5.   Lambang bilangan 11 dibaca ....  

  a.   satu satu 

  b.   sepuluh satu 

  c.   sebelas 

  

6.   Nilai tempat satuan dari bilangan 14 adalah ....  

  a.   1 

  b.   4 

  c.   5 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gambar di atas adalah gerakan ....  

  a.   memantulkan bola 

  b.   menggiring bola 

  c.   menendang bola 
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8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas adalah gerakan menedang bola menggunakan ....  

  a.   kaki bagian dalam 

  b.   kaki bagian luar 

  c.   punggung kaki 

  

9.   Gerak tari cepat membutuhkan iringan yang ....  

  a.   lambat 

  b.   cepat 

  c.   sedang 

  

10.   Contoh lagu yang tepat untuk mengiringi gerak tari cepat adalah ....  

  a.   Kepala Pundak Lutut Kaki 

  b.   Kupu-kupu yang Lucu 

  c.   Chicken Dance 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Menyapu lantai termasuk sikap ....  

  

2.   Udara pada siang hari terasa ....  

  

3.   Nilai satuan dari bilangan 18 adalah ....  

  

4.   Menendang bola dilakukan dengan … kaki ke depan mengenai bola.  

  

5.   Contoh tarian dengan gerak lambat adalah ....  

  

 
 
  



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 79

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Kegiatanku  

SUBTEMA : 2. Kegiatan Siang Hari  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks 

pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 

bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks 

pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 

bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  5 s/d 5  

 
 
 

KUNCI JAWABAN 
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PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 2  

MODEL T3-ST2-A 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Membaca sambil tiduran dapat menyebabkan mata menjadi sakit. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rumah akan tampak rapi jika kita bersikap tertib.  
Misalnya, sepatu dan sandal terletak di rak. Tas di gantungan tas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah 
beristirahat.  
Kita dapat beristirahat sepulang sekolah dengan cara tidur siang.  

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika tubuh terlalu lelah, kita bisa tidur siang. Setelah tidur siang 
tubuh akan terasa segar kembali. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika kita melihat lambang bilangan 11, maka lambang bilangan itu 
dibaca sebelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nilai tempat satuan dari bilangan 14 adalah 4, sedangkan nilai 
puluhannya adalah 1. 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menendang bola dapat dilakukan dengan menggunakan kura-kura 
kaki, yaitu punggung kaki bagian atas. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Iringan yang cepat cocok untuk gerakan tari yang cepat pula. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Chicken Dance adalah contoh lagu yang tepat untuk mengiringi 
gerak tari cepat. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tertib 

  Pembahasan  :  Salah satu contoh sikap tertib adalah menyapu lantai. 

2.  Jawaban  :  panas 

  Pembahasan  :  Pada siang hari kita akan merasakan udara yang panas. 

3.  Jawaban  :  8 

  
Pembahasan  :  Nilai satuan dari bilangan 18 adalah 8, sedangkan nilai 

puluhannya adalah 1. 

4.  Jawaban  :  mengayunkan 

  
Pembahasan  :  Cara menendang bola adalah dengan mengayunkan kaki hingga 

mengenai bola. 

5.  Jawaban  :  Serimpi 

  Pembahasan  :  Serimpi adalah salah satu contoh tarian dengan gerakan lambat. 
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 2  

MODEL T3-ST2-B 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sepulang sekolah Badung tidak mencuci tangan. 
Badung langsung mengambil makanan. 
Akibatnya Badung ....  

  a.   kenyang 

  b.   sakit perut 

  c.   mengantuk 

  

2.   Agar tidak cepat rusak, sepatu kita ....  

  a.   letakkan di rak sepatu 

  b.   lempar di sembarang tempat 

  c.   letakkan di depan pintu 

  

3.   Saat mendapatkan perintah, kita harus ....  

  a.   menjalankannya 

  b.   meminta tolong 

  c.   melarikan diri 

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

 
Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat tersebut adalah ....  

  a.   tanda seru (!) 

  b.   tanda tanya (?) 

  c.   tanda koma (,) 

  

5.   Lambang bilangan sembilan belas adalah ....  

  a.   19 

  b.   16 

  c.   13 

  

6.   Lambang bilangan dua belas adalah ....  

  a.   11 

  b.   12 

  c.   13 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gambar di atas adalah gerakan ....  

  a.   menendang bola dengan punggung kaki 

  b.   menendang bola dengan kaki bagian luar 

  c.   menendang dengan kaki bagian dalam 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas adalah gerakan menedang bola menggunakan ....  

  a.   kaki bagian dalam 

  b.   kaki bagian luar 

  c.   punggung kaki 

  

9.   Ketika berlatih menari, kita membutuhkan ....  

  a.   iringan musik 

  b.   suara guru 

  c.   bunyi gong 

  

10.   Gerak tari lambat membutuhkan ... yang lambat.  

  a.   irama 

  b.   iringan 

  c.   nada 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Menyapu lantai termasuk sikap ....  

  

2.   Perhatikan kalimat berikut! 

 
Pada kalimat tersebut, Ale diperintah untuk ... dan ....  

  

3.   Nilai satuan dari bilangan 18 adalah ....  

  

4.   Menendang bola dilakukan dengan salah satu ....  
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5.   Contoh tarian dengan gerak lambat adalah ....  

 
 
 
 
 
 

 
KUNCI JAWABAN 

 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 2  

MODEL T3-ST2-B 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mengambil makanan tanpa mencuci tangan dapat menyebabkan 
sakit perut. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sepatu sebaiknya langsung kita letakkan di rak sepatu. Dengan 
demikian, sepatu tidak terinjak dan cepat rusak. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika pendapatkan perintah, kita harus menjalankan sesuatu sesuai 
perintah tersebut. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. 

Kalimat perintah diakhiri tanda seru. 
Kalimat yang tepat adalah "Tunjukkan letak ruang kelas!" 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  19 adalah lambang bilangan dari sembilan belas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  12 adalah lambang bilangan dua belas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menendang bola dengan kaki bagian luar dilakukan dengan satu 
kaki, sedangkan kaki yang satunya menjadi tumpuan.  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menendang bola dapat dilakukan dengan menggunakan kura-kura 
kaki, yaitu punggung kaki bagian atas. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Iringan musik kita perlukan ketika kita ingin berlatih menari. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Iringan dengan irama lambat cocok untuk melakukan tarian 
dengan gerakan lambat. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tertib 

  Pembahasan  :  Salah satu contoh sikap tertib adalah menyapu lantai. 

2.  Jawaban  :  mandi dan mengganti baju 

  
Pembahasan  :  Kalimat di atas adalah kalimat perintah agar Ale segera mandi dan 

mengganti baju. 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 84

3.  Jawaban  :  8 

  
Pembahasan  :  Nilai satuan dari bilangan 18 adalah 8, sedangkan nilai puluhannya 

adalah 1. 

4.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Menendang bola dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki. 

5.  Jawaban  :  Serimpi 

  Pembahasan  :  Serimpi adalah salah satu contoh tarian dengan gerakan lambat. 

 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-A 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Membantu ibu pada sore hari merupakan kebiasaan ....  

  a.   tidak baik 

  b.   baik 

  c.   jelek 

  

2.   Setelah tidur siang, tempat tidur sebaiknya kita ....  

  a.   tinggalkan 

  b.   rapikan 

  c.   abaikan 

  

3.   Uni melakukan kegiatan pada sore hari dengan perasaan ....  

  a.   gembira 

  b.   sedih 

  c.   marah 

  

4.   Uni ... tas Ayah ke dalam rumah.  

  a.   membuang 

  b.   membawakan 

  c.   meninggalkan 

  

5.   Bilangan yang lebih dari 18 adalah ….  

  a.   15 

  b.   17 

  c.   19 

  

6.   18 ... 16. 
Kata perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di antara kedua 
bilangan di atas adalah ....  

  a.   lebih dari 

  b.   kurang dari 

  c.   sama dengan 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas adalah gerakan ....  

  a.   menangkap bola datar 

  b.   menangkap bola rendah 

  c.   menangkap bola melambung 

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Latihan pada gambar dilakukan dengan menggunakan bola ....  

  a.   kecil 

  b.   tenis 

  c.   besar 

  

9.   Gambar kolase bisa dijadikan ... dinding.  

  a.   hiasan 

  b.   tempelan 

  c.   gantungan 

  

10.   Saat membuat kolase, pola gambar kita olesi dengan ....  

  a.   lem 

  b.   air 

  c.   minyak 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Menyambut orang tua dengan riang menunjukkan rasa ....  

  

2.   Udara sore hari terasa ....  

  

3.   Perhatikan kartu bilangan berikut! 

 
Bilangan paling kecil pada kartu di atas adalah ….  

  

4.   Menangkap bola dilakukan dengan jari-jari tangan … lebar.  
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5.   Kolase dibuat dengan cara ... di atas kertas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-A 
 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Kegiatanku  

SUBTEMA : 3. Kegiatan Sore Hari  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 

kumpulan benda-benda konkret 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 

kumpulan benda-benda konkret 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  5 s/d 5  

 
. 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Membantu ibu pada sore hari merupakan kebiasaan baik yang 
dapat kita lakukan. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Setelah tidur siang, tempat tidur sebaiknya kita rapikan.  
Tempat tidur rapi akan terasa nyaman. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Uni melakukan kegiatan pada sore hari dengan perasaan gembira. 
Uni melakukan kegiatan yang menyenangkan pada sore hari  

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah 
membawakan. Saat menyambut ayah yang baru saja pulang kerja, 
kita bisa membawakan tasnya ke dalam rumah. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  19 adalah bilangan yang lebih dari 18. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  18 lebih besar daripada 16, sehingga kata perbandingan yang 
tepat adalah lebih dari. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan gerakan menangkap bola 
melambung. Menangkap bola melambung dilakukan jika arah 
datangnya bola dari atas.   

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan lempar tangkap bola pada gambar tersebut dilakukan 
dengan bola berukuran besar.   

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar kolase yang sudah jadi bisa dijadikan hiasan dinding. 

10.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Saat membuat kolase, pola gambar kita olesi dengan lem. Lem 
tersebut berguna untuk merekatkan potonganpotongan kertas pada 
pola gambar yang sudah dibuat. 

Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sayang 

  
Pembahasan  :  Salah satu cara menunjukkan rasa sayang kepada orang tua 

adalah dengan menyambut mereka saat pulang. 

2.  Jawaban  :  sejuk 

  Pembahasan  :  Udara sore hari terasa sejuk karena matahari sudah terbenam. 

3.  Jawaban  :  11 

  Pembahasan  :  Di antara 16, 11, dan 13, bilangan yang paling kecil adalah 11. 

4.  Jawaban  :  dibuka 

  Pembahasan  :  Jari-jari tangan harus dibuka lebar ketika akan menangkap bola. 

5.  Jawaban  :  ditempel 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
SOAL  

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 3  

MODEL T3-ST3-B 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Orang tua kita pulang terlambat, sikap kita sebaiknya ....  

  a.   marah kepada orang tua 

  b.   mengabaikan orang tua 

  c.   menyambut dengan riang 

  

2.   Kebiasaan baik pada sore hari yaitu ....  

  a.   menolak membantu ibu 

  b.   tidak mau mengerjakan pr 

  c.   menyiram tanaman 

  

3.   Perhatikan kata acak berikut ini! 

 
Kata yang tepat dari huruf yang diacak berkaitan dengan sore hari yaitu ....  

  a.   sore 

  b.   rose 

  c.   sero 

  

4.   Dondo ... pelajaran sekolah pada sore hari.  

  a.   bermain 

  b.   mengulang 

  c.   membantu 

  

5.   15 … 13. 
Lambang perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di antara kedua 
bilangan di atas adalah ....  



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 89

  a.   <  

  b.   > 

  c.   = 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

Berdasarkan gambar tersebut, hewan yang paling sedikit jumlahnya adalah …. 

  a.   singa 

  b.   monyet 

  c.   jerapah 

  

7.   Permainan yang menggunakan bola kecil adalah ....  

  a.   permainan bola voli 

  b.   permainan sepak takraw 

  c.   permainan kasti 

  

8.   Permainan yang menggunakan bola besar adalah ....  

  a.   kasti 

  b.   tenis 

  c.   sepak bola 

  

9.   Contoh kegiatan sore hari yang bisa dibuat kolase adalah ....  

  a.   sarapan 

  b.   tidur siang 

  c.   menyiram tanaman 

  

10.   Saat membuat kolase, pola gambar kita olesi dengan ....  

  a.   lem 

  b.   air 

  c.   minyak 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Uni anak yang baik. 
Uni tidak ... ketika ayah pulang terlambat.  

  

2.   Pada sore hari ayah Dondo ... dari bekerja.  
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3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar tersebut, benda yang lebih sedikit jumlahnya adalah ….  

  

4.   Menangkap bola dilakukan dengan jari-jari tangan … lebar.  

  

5.   Kolase dari potongan kertas warna ... terlihat indah dan menarik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menyiram tanaman merupakan salah satu contoh kebiasaan baik 
pada sore hari. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah 
mengulang sehingga kalimat yang terbentuk adalah Dondo 
mengulang pelajaran sekolah pada sore hari. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  15 lebih besar dari 13, sehingga lambang perbandingan yang 
tepat adalah >. 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kasti merupakan permainan bola kecil. Bola yang digunakan juga 
berukuran kecil. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan sepak bola termasuk dalam permainan bola besar 
karena menggunakan bola berukuran besar.  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Contoh kegiatan sore hari yang bisa dibuat kolase adalah 
kegiatan menyiram tanaman. Sarapan adalah kegiatan yang 
dilakukan pada pagi hari.  
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10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat membuat kolase, pola gambar kita olesi dengan lem. Lem 
tersebut berguna untuk merekatkan potonganpotongan kertas 
pada pola gambar yang sudah dibuat. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  marah 

  
Pembahasan  :  Meskipun pulang terlambat, sebaiknya kita tidak marah kepada 

ayah. 

2.  Jawaban  :  pulang 

  
Pembahasan  :  Kalimat yang tepat adalah pada sore hari ayah Dondo pulang dari 

bekerja. 

3.  Jawaban  :  gunting 

  
Pembahasan  :  Pada gambar tersebut, jumlah gunting ada 14, sedangkan jumlah 

cuter ada 18. Sehingga benda yang lebih sedikit jumlahnya 
adalah gunting. 

4.  Jawaban  :  dibuka 

  Pembahasan  :  Jari-jari tangan harus dibuka lebar ketika akan menangkap bola. 

5.  Jawaban  :  warni 

 

 
SOAL  

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 4  

MODEL T3-ST4-A 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perilaku anak yang belajar dengan tertib yaitu....  

  a.   belajar pukul tujuh malam 

  b.   belajar sambil menonton televisi 

  c.   belajar sambil mengganggu adik 

  

2.   Kebiasaan baik harus dilakukan sejak ....  

  a.   kecil 

  b.   besar 

  c.   dewasa 

  

3.   Uni membaca ... setelah salat Maghrib.  

  a.   buku 

  b.   Al-Quran 

  c.   komik 

  

4.   Uni ... setelah mengaji.  

  a.   belajar 

  b.   bermain 

  c.   tidur 
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5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jumlah kedua kelompok roti adalah .... 

  a.   11 

  b.   12 

  c.   13 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kalimat pengurangan yang sesuai dengan gambar adalah .... 

  a.   11 – 3 = 8 

  b.   12 – 3 = 9 

  c.   13 – 3 = 10 

  

7.   Permainan yang dilakukan dengan cara memantulkan bola besar dapat kita lakukan 
menggunakan ....  

  a.   bola tenis 

  b.   bola sepak 

  c.   bola basket 

8.   Memantulkan bola merupakan gerak dasar dalam ....  

  a.   permainan bola voli 

  b.   permainan bola basket 

  c.   permainan sepak bola 

  

9.   Bahan yang digunakan untuk menempel biji-bijian adalah ....  

  a.   air 

  b.   lem 

  c.   minyak 

  

10.   Biji-bijian untuk membuat kolase bisa kita ....  

  a.   goresi 

  b.   warnai 

  c.   tulisi 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Agar tidur dengan tenang, sebelum tidur Dondo ....  

  

2.   Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk ....  

  

3.   Cici mempunyai 12 permen 

Cici memakan 5 permen 
Permen Cici sekarang ada .... 
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4.   Saat memantulkan bola, bagian tubuh yang mengenai permukaan bola adalah .... 

  

5.   Untuk membuat kolase, kita membutuhkan ... gambar.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 4  
MODEL T3-ST4-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Kegiatanku  

SUBTEMA : 4. Kegiatan Malam Hari  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 
1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 4  
MODEL T3-ST4-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pukul tujuh malam adalah waktu yang tepat untuk belajar. Jika 
belajar terlalu larut, maka kita akan cepat mengantuk. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil.  
Dengan demikian kita akan terus memiliki kebiasaan baik hingga 
dewasa. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Uni membaca Al-Quran setelah salat Maghrib. Al-Quran adalah 
kitab suci umat muslim. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Uni belajar setelah mengaji. Uni mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru di sekolah.  

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  7 + 6 = 13 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memantulkan bola besar ada dalam permainan basket. Kita dapat 
melakukan permainan tersebut menggunakan bola basket. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Memantulkan bola adalah gerak dasar permainan basket.  
Memantulkan bola dilakukan dengan menggunakan tangan.  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bahan yang digunakan untuk menempel biji-bijian adalah lem. Air 
dan minyak tidak bisa digunakan untuk menempel biji-bijian. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat membuat kolase, kita bisa mewarnai biji-bijian yang akan 
digunakan agar lebih menarik. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  berdoa 

  
Pembahasan  :  Sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu agar tidur kita 

nyenyak. 

2.  Jawaban  :  istirahat 

3.  Jawaban  :  7 buah 

  
Pembahasan  :  12 - 5 = 7 

Jadi, permen cici sekarang ada 7 buah. 

4.  Jawaban  :  tangan 

  Pembahasan  :  Memantulkan bola dapat kita lakukan dengan jari tangan. 

5.  Jawaban  :  pola 

  
Pembahasan  :  Untuk membuat kolase, kita membutuhkan pola gambar. Pola 

gambar diperlukan agar hasil kolase kita menjadi rapi dan bagus. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 3 SUBTEMA 4  
MODEL T3-ST4-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kebiasaan baik harus dilakukan sejak ....  

  a.   kecil 

  b.   besar 

  c.   dewasa 

  

2.   Manfaat menyiapkan alat sekolah sebelum tidur adalah ....  

  a.   alat sekolah tidak ada yang tertinggal 

  b.   alat sekolah ada yang tertinggal 

  c.   terburu-buru menyiapkan alat sekolah 

  

3.   Uni ... setelah mengaji.  

  a.   belajar 

  b.   bermain 

  c.   tidur 

  

4.   Kata gelap tersusun dari huruf ....  

  a.   g-e-l-a 

  b.   g-e-l-p 

  c.   g-e-l-a-p 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jumlah es krim dari kedua kelompok adalah .... 

  a.   14 

  b.   15 

  c.   16 

  

6.   20 – 11 = .... 

  a.   9 

  b.   10 

  c.   11 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Latihan pada gambar dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   memantulkan bola satu tangan 

  b.   memantulkan bola dengan dua tangan 
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  c.   memvoli bola dengan dua tangan 

8.   Permainan yang dilakukan dengan cara memantulkan bola besar dapat kita lakukan 
menggunakan ....  

  a.   bola tenis 

  b.   bola sepak 

  c.   bola basket 

  

9.   Kita perhatikan gambar kolase di bawah ini. Kolase tersebut dibuat dari .... 

 

  a.   biji jagung dan daun-daunan 

  b.   biji kacang hijau dan bunga kering 

  c.   biji jagung dan kacang hijau 

  

10.   Biji-bijian untuk membuat kolase ditempelkan pada ....  

  a.   pola lantai 

  b.   pola garis 

  c.   pola gambar 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar di atas, yang dilakukan Dondo sebelum tidur adalah .... 

  

2.   Uni harus belajar dengan ... agar menjadi anak pandai.  

  

3.   Cici mempunyai 12 permen 

Cici memakan 5 permen 
Permen Cici sekarang ada .... 

  

4.   Memantulkan bola dapat dilakukan dengan satu tangan dan ....  

  

5.   Untuk membuat kolase, kita membutuhkan ... gambar.  
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KUNCI JAWABAN 

 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 3 SUBTEMA 4  

MODEL T3-ST4-B 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil.  
Dengan demikian kita akan terus memiliki kebiasaan baik hingga 
dewasa. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menyiapkan alat sekolah sebelum tidur bermanfaat agar tidak ada 
alat sekolah yang tertinggal.  

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Uni belajar setelah mengaji. Uni mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru di sekolah.  

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  9 + 6 = 15 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita lakukan gerakan tersebut dengan cara mendorong bola 
menggunakan dua tangan secara bersamaan. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memantulkan bola besar ada dalam permainan basket. Kita dapat 
melakukan permainan tersebut menggunakan bola basket. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar di atas menunjukkan kolase buah jeruk yang terbuat dari 
biji jagung dan kacang hijau. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita dapat menempelkan biji-bijian pada pola gambar yang akan 
dijadikan kolase. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menggosok gigi 

  Pembahasan  :  Kita sebaiknya menggosok gigi sebelum tidur agar gigi tetap sehat. 

2.  Jawaban  :  rajin 

  Pembahasan  :  Agar menjadi anak yang pandai, kita harus rajin belajar. 

3.  Jawaban  :  7 buah 

  Pembahasan  :  12 - 5 = 7. Jadi, permen cici sekarang ada 7 buah. 

4.  Jawaban  :  dua tangan 

  
Pembahasan  :  Kita dapat memantulkan bola dengan dua cara yaitu menggunakan 

satu tangan dan dua tangan. 

5.  Jawaban  :  pola 
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Pembahasan  :  Untuk membuat kolase, kita membutuhkan pola gambar. Pola 

gambar diperlukan agar hasil kolase kita menjadi rapi dan bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMPULAN 
SOAL PENILAIAN HARIAN (PH) 

KELAS 1 
 

TEMA 4 : KELUARGAKU 
Sub Tema 1-4 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pasangan lambang dan sila Pancasila yang tepat adalah ....  

  a.   sila kedua – bintang 

  b.   sila ketiga – pohon beringin 

  c.   sila keempat – padi dan kapas 

  

2.   Uni mengamalkan sila pertama Pancasila. 
Uni selalu berdoa dengan ....  

  a.   main-main 

  b.   sungguh-sungguh 

  c.   pura-pura 

  

3.   Panggilan yang artinya sama dengan ayah adalah ....  

  a.   bapak 

  b.   paman 

  c.   kakek 

  

4.   Saudara kandung kita yang lebih tua disebut ....  

  a.   adik 

  b.   kakak 

  c.   paman 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda tersebut berbentuk ….  

  a.   lingkaran 

  b.   segitiga 

  c.   segi empat 

  

6.   Benda yang tidak berbentuk segi empat adalah ….  

  
a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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7.   Berjalan melingkar sambil bernyanyi merupakan ....  

  a.   gerak bebas 

  b.   gerak berirama 

  c.   gerak manipulatif 

  

8.   Olahraga sebaiknya dilakukan pada ....  

  a.   pagi hari 

  b.   siang hari 

  c.   malam hari 

  

9.   Perhatikan penggalan lirik lagu Garuda Pancasila berikut. 

 
Kata yang tepat untuk melengkapi penggalan lirik lagu Garuda Pancasila tersebut 
adalah ....  

  a.   proklamasi 

  b.   pahlawan 

  c.   kemerdekaan 

  

10.   Suara tinggi dan rendah dapat kita bedakan saat ....  

  a.   makan 

  b.   mandi 

  c.   bernyanyi 

  

 
Soal Isian  

1.   Kita bersyukur kepada ....  

  

2.   Panggilan untuk orang tua perempuan kita adalah ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar stir mobil tersebut berbentuk ….  

  

4.   Gerak berirama dapat dilakukan dengan … musik  

  

5.   Suara ada yang tinggi, ada juga yang ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Keluargaku  

SUBTEMA : 1. Anggota Keluargaku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 

konkret 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  9 s/d 10  

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 

konkret 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  5 s/d 5  

 
 

KUNCI JAWABAN  
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PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-A 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pasangan lambang dan sila Pancasila yang tepat adalah sila 
ketiga dan pohon beringin. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat berdoa kita harus melaksanakannnya dengan sungguh-
sungguh. Hal tersebut adalah pengamalan sila pertama 
Pancasila. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Panggilan yang artinya sama dengan ayah adalah bapak. 

Paman adalah saudara laki-laki ayah kita. 
Kakek adalah orang tua laki-laki ayah atau ibu kita. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saudara kandung kita yang lebih tua disebut kakak. 

Saudara kandung kita yang lebih muda disebut adik. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban b berbentuk lingkaran. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak berirama adalah gerak yang dilakukan dengan iringan 
irama. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pagi hari sangat baik untuk berolahraga karena saat pagi hari 
udara masih segar. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat bernyanyi, kita dapat membedakan suara tinggi dan 
rendah. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Tuhan 

  
Pembahasan  :  Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk semua 

karunia Tuhan. 

2.  Jawaban  :  ibu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  lingkaran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  iringan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  rendah 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-B 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Yang bukan merupakan pengamalan sila pertama adalah ....  

  a.   berdoa 

  b.   bersyukur 

  c.   mencuri 

  

2.   Pasangan lambang dan sila Pancasila yang tepat adalah ....  

  a.   sila pertama – pohon beringin 

  b.   sila kedua – rantai 

  c.   sila ketiga – kepala banteng 

  

3.   Benda berbentuk segitiga ditunjukkan oleh gambar ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  c.   
 

  

4.   Benda yang tidak berbentuk lingkaran adalah ….  

  
a.   

 

  

b.   

 

  
c.   

 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gambar di atas dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   jalan 

  b.   lari 
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  c.   jingkat 

6.   Gerak berirama ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

j  

  

7.   Suara tinggi dan rendah dapat kita bedakan saat ....  

  a.   makan 

  b.   mandi 

  c.   bernyanyi 

  

8.   Kita bernyanyi mengeluarkan ....  

  a.   suara 

  b.   gema 

  c.   dengung 

  

 
Soal Isian  

1.   Ale dapat mengerjakan ulangan dengan baik. 
Ale bersyukur kepada ....  

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

   
Gambar di atas disebut dengan bagan ... keluarga.  

  

3.   Banyaknya sisi pada bangun segi empat adalah ….  

  

4.   Gerak berirama dapat dilakukan dengan … musik  

  

5.   Yang kita keluarkan saat bernyanyi adalah ....  
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KUNCI JAWABAN 

 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-B 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Mencuri bukan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila.  
Mencuri justru bertentangan dengan sila pertama Pancasila. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pasangan lambang dan sila Pancasila yang tepat adalah sila kedua 
dan rantai. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak dasar jalan dilakukan dengan badan tegak. 
Pandangan ke arah depan. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak berirama dapat dilakukan dengan bergerak sambil bernyanyi. 
Gerak berirama juga dapat diringi dengan iringan musik ataupun 
lagu. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat bernyanyi, kita dapat membedakan suara tinggi dan rendah. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita bernyanyi mengeluarkan suara dari mulut kita. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Tuhan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  silsilah 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah bagan silsilah keluarga. 

  

3.  Jawaban  :  empat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  iringan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  suara 

  Pembahasan  :  Saat bernyanyi kita mengeluarkan bunyi yang disebut suara. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Uni membuat poster aturan makan. 
Tujuan Uni adalah ....  

  a.   agar lupa aturan makan 

  b.   agar ingat aturan makan 

  c.   agar diberi pujian 

  

2.   Made membantu ibu memasak. 
Berarti, Made telah ....  

  a.   menaati aturan di rumah 

  b.   melanggar aturan di rumah 

  c.   melalaikan aturan di rumah 

  

3.   Saat seseorang mengucapkan terima kasih, kita menjawabnya secara ....  

  a.   halus 

  b.   tegas 

  c.   sopan 

  

4.   Kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih adalah ....  

  a.   syukurlah 

  b.   terima kasih 

  c.   kembali kasih 

  

5.   Pola dari barisan dari bilangan 2, 3, 4, 5 adalah ....  

  a.   +3 

  b.   +2 

  c.   +1 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar selanjutnya dari barisan gambar tersebut adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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7.   Berlari dilakukan dengan gerakan yang ....  

  a.   lambat 

  b.   pelan 

  c.   cepat 

  

8.   Permainan elang dan anak ayam ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Melipat kedua tangan ke samping sambil membungkukkan badan adalah contoh 
gerakan....  

  a.   tari ayam 

  b.   tari kupu-kupu 

  c.   tari merak 

  

10.   Contoh gerakan meniru kupu-kupu terbang yaitu ....  

  a.   mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah 

  b.   mengangkat kaki ke atas dan ke bawah 

  c.   mencondongkan badan ke depan dan belakang 

  

 
Soal Isian  

1.   Uni selalu membantu ibu mencuci piring. 
Pekerjaan ibu menjadi cepat ....  

  

2.   Terima kasih Ayah dan Ibu telah memberikanku hadiah. 
Ungkapan terima kasih pada kalimat tersebut diucapkan oleh ... kepada ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan bilangan yang terbentuk dari banyaknya tiap kelompok gambar adalah .... 

  

4.   Saat berlari badan tidak boleh ....  

  

5.   Tarian yang ditarikan dengan musik Chicken Dance adalah tari ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Keluargaku  

SUBTEMA : 2. Kegiatan Keluargaku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 

atau lainnya 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 

atau lainnya 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  5 s/d 5  

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Poster dapat digunakan sebagai pengingat.  
Dengan membuat poster aturan makan, kita bisa selalu ingat aturan 
makan. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Membantu orang tua di rumah termasuk menaati aturan di rumah. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita harus menjawab dengan sopan ketika orang lain mengucapkan 
terima kasih. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat mengungkapkan rasa terima kasih kita mengucapkan kata terima 
kasih. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berlari adalah gerakan melangkahan kaki ke depan dengan cepat. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permianan elang dan anak ayam dilakukan berkelompok.  
Satu anak menjadi elang. Anak yang lainnya menjadi ayam. 
Gambar B adalah gambar permainan elang dan anak ayam. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu gerakan tari ayam adalah melipat kedua tangan ke 
samping sambil membungkukkan badan. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat terbang, kupu-kupu mengepakkan sayapnya ke atas dan ke 
bawah. Jadi, gerakan kupu-kupu terbang yang dapat kita tirukan yaitu 
mengayunkan kedua tangan kita ke atas dan ke bawah. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  selesai 

  Pembahasan  :  Jika kita membantu ibu, maka pekerjaan ibu menjadi cepat selesai. 

2.  Jawaban  :  anak kepada orang tua (ayah dan ibu) 

  

Pembahasan  :  Kalimat tersebut merupakan ungkapan terima kasih dari anak 
kepada orang tua (ayah dan ibu). 
Anak berterima kasih kepada orang tua karena telah memberikan 
hadiah. 

3.  Jawaban  :  +2 

  

Pembahasan  :  

 

  

4.  Jawaban  :  kaku 

  Pembahasan  :  Badan kita tidak boleh kaku saat berlari. 

  

5.  Jawaban  :  ayam 

  
Pembahasan  :  Chicken Dance artinya tari ayam. Jadi, musik Chicken 

Dance sangat tepat digunakan untuk mengiringi tari ayam. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Dondo selalu berpamitan sebelum pergi bermain. 
Sikap Dondo merupakan contoh tertib di ....  

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  

2.   Setelah makan, Badung membiarkan piring kotor di meja. 
Akibatnya adalah ....  

  a.   meja makan rapi 

  b.   ada semut di meja 

  c.   ibu senang 

  

3.   Saat seseorang meminta tolong, kita harus ....  

  a.   memberi bantuan 

  b.   mengucapkan kata tolong 

  c.   mengucapkan terima kasih 

  

4.   Kalimat berikut yang termasuk ungkapan rasa syukur adalah ...  

  a.   Terima kasih Ibu untuk segala pengorbananmu. 

  b.   Terima kasih Uni telah membantuku mengerjakan tugas. 

  c.   Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan. 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan dari gambar di atas adalah ....  

  a.   +2 

  b.   +3 

  c.   +4 

  

6.   3, 5, 7, 9 
Pola barisan bilangan tersebut adalah ....  

  a.   +2 

  b.   +3 

  c.   +4 
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7.   Ale berlari santai di pinggir lapangan 
Gerakan tangan saat berlari adalah ....  

  a.   diam 

  b.   diayun 

  c.   melambai-lambai 

  

8.   Sikap tangan saat berlari adalah ....  

  a.   ditekuk 

  b.   diluruskan 

  c.   dikakukan 

  

9.   Menarikan tari Ayam bersama teman harus ....  

  a.   bersama 

  b.   sejajar 

  c.   kompak 

  

10.   Menirukan gerakan ayam sangat ...  dan menarik.  

  a.   lucu 

  b.   aneh 

  c.   biasa 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Uni selalu membantu ibu mencuci piring. 
Pekerjaan ibu menjadi cepat ....  

  

2.   Rasa syukur merupakan salah satu ungkapan ....  

  

3.   6, 9, 12, 15 
Pola dari barisan bilangan tersebut adalah ....  

  

4.   Berlari dilakukan dengan melangkahkan  … secara bergantian.  

  

5.   Kita dapat menirukan gerakan kupu-kupu saat ....  
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KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berpamitan sebelum pergi bermain merupakan sikap tertib di rumah. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Piring kotor di meja makan menyebabkan semut berdatangan ke meja. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita hidup harus saling tolong menolong. 

Kita terkadang meminta bantuan orang lain. 
Saat seseorang meminta tolong, kita harus memberi bantuan. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ungkapan rasa syukur terlihat pada kalimat Terima kasih Tuhan atas 
kesehatan yang Engkau berikan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  

 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan lari dilakukan dengan mengayun lengan bergantian ke depan 
dan belakang. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berlari dilakukan dengan badan condong ke depan.  
Kedua tangan diayun ke depan bergantian. 
Posisi tangan ditekuk saat mengayun ke depan dan belakang. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat menari, kita harus melakukan gerakan bersama teman dengan 
kompak. 

10.
  
Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  selesai 

  
Pembahasan  :  Jika kita membantu ibu, maka pekerjaan ibu menjadi cepat 

selesai. 

  

2.  Jawaban  :  terima kasih 

  Pembahasan  :  Terima kasih kita ucapkan sebagai rasa syukur. 

  

3.  Jawaban  :  +3 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  terbang 

  
Pembahasan  :  Kita dapat menirukan gerakan kupu saat terbang. 

Kupu-kupu terbang dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan 
ke bawah. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berkumpul bersama keluarga besar sangat ....  

  a.   membosankan 

  b.   menyedihkan 

  c.   menyenangkan 

  

2.   Saat berkumpul, paman bercerita tentang pekerjaannya. 
Kita harus ....  

  a.   bicara sendiri 

  b.   mendengarkan 

  c.   langsung pergi 

  

3.   Berikut ini yang merupakan kalimat perkenalan keluarga besar adalah ....  

  a.   Perkenalkan ini sepupuku, Fani. 

  b.   Vita, dimana rumahmu? 

  c.   Hai, siapa namamu? 

  

4.   Susi adalah adik ibuku. 
Aku memanggilnya ....  

  a.   nenek 

  b.   kakak 

  c.   bibi 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pernyataan yang berdasarkan dari gambar tersebut adalah ....  

  a.   kotak pensil lebih pendek daripada penggaris 

  b.   kotak pensil lebih panjang daripada penggaris 

  c.   kotak pensil sama panjang dengan penggaris 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Mainan yang paling pendek pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   tank 

  b.   robot 

  c.   mobil 
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7.   Gerakan meloncat dapat menguatkan otot ....  

  a.   tangan 

  b.   kaki 

  c.   pinggang 

  

8.   Permainan lompat tali berkelompok dilakukan oleh ....  

  a.   satu orang 

  b.   dua orang 

  c.   tiga orang 

  

9.   Peralatan yang digunakan untuk mewarnai gambar adalah ....  

  a.   buku gambar 

  b.   kanvas 

  c.   spidol 

  

10.   Agar menarik, gambar foto keluarga bisa kita ....  

  a.   pajang 

  b.   tempel 

  c.   warnai 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Panggilan nenek dari Jawa adalah ....  

  

2.   Paman dan bibi adalah ... kita.  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih pendek pada gambar tersebut adalah ....  

  

4.   Loncat ke samping dilakukan ke arah kanan dan ....  

  

5.   Agar lebih menarik, kita bisa ... gambar.  
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KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Keluargaku  

SUBTEMA : 3. Keluarga Besarku  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata 

bahasa daerah 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 

menggunakan benda/situasi konkret 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 

dan atau tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata 

bahasa daerah 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 

menggunakan benda/situasi konkret 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 

dan atau tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berkumpul bersama keluarga besar itu menyenangkan.  
Kita bisa melakukan banyak kegiatan bersama-sama. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat paman bercerita, sebaiknya kita mendengarkan.  
Jika kita bicara sendiri dan langsung pergi, berarti kita tidak 
menghormati paman. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita memanggil adik perempuan ibu dengan sebutan bibi. 
Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan meloncat dilakukan dengan menggunakan  kedua 
kaki.  
Latihan meloncat dapat mengguatkan otot kaki. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lompat tali dapat dilakukan dengan sendiri dan berkelompok.  
Lompat tali berkelompok dilakukan oleh 3 orang atau lebih. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Contoh peralatan untuk mewarnai gambar adalah spidol.  
Buku gambar dan kanvas digunakan sebagai tempat untuk 
menggambar. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar foto keluarga akan nampak menarik jika diwarnai. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  eyang putri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  kerabat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  radio 

  Pembahasan  :  Radio lebih pendek daripada televisi. 

4.  Jawaban  :  kiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  mewarnai 

  Pembahasan  :  Gambar akan lebih menarik dan bagus jika diwarnai. 
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SOAL  

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 4 SUBTEMA 3  

MODEL T4-ST3-B 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Ayah mempunyai adik laki-laki. 
Namanya Haris. 
Aku memanggilnya .... 

  a.   Dik Haris 

  b.   Kak Haris 

  c.   Paman Haris 

  

2.   Keluarga besar Eko melakukan permainan kelompok. 
Sikap Eko sebaiknya ....  

  a.   bekerja sama dengan kelompoknya 

  b.   bermain curang agar menang 

  c.   tidak mau bermain bersama 

  

3.   Susi adalah adik ibuku. 
Aku memanggilnya ....  

  a.   nenek 

  b.   kakak 

  c.   bibi 

  

4.   Berikut ini yang merupakan kalimat perkenalan keluarga besar adalah ....  

  a.   Perkenalkan ini sepupuku, Fani. 

  b.   Vita, dimana rumahmu? 

  c.   Hai, siapa namamu? 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan ukuran ....  

  a.   1 jengkal 

  b.   1 langkah 

  c.   1 depa 

  

6.   Pensil yang paling panjang adalah ....  

  a.    

  b.   
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  c.    

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gambar di atas adalah gerakan ....  

  a.   meloncat ke ke atas 

  b.   melompat ke ke  atas 

  c.   meloncat ke samping 

  

8.   Loncat ke belakang ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Agar menarik, gambar foto keluarga bisa kita ....  

  a.   pajang 

  b.   tempel 

  c.   warnai 

  

10.   Bentuk sayang pada keluarga besar yaitu dengan ... fotonya.  

  a.   menggambar 

  b.   menggunting 

  c.   merobek 

  

 
Soal Isian  

1.   Sebutan lain untuk paman adalah ....  

2.   Keluarga besar terdiri dari keluarga inti dan ....  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih pendek pada gambar tersebut adalah ....  

4.   Loncat ke samping dilakukan ke arah kanan dan ....  

5.   Contoh alat untuk mewarnai gambar adalah ... warna.  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 4 SUBTEMA 3  

MODEL T4-ST3-B 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat bermain bersama keluarga besar, kita harus mau bekerja 
sama dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita memanggil adik perempuan ibu dengan sebutan bibi. 
Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan ukuran 1 depa. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Meloncat ke atas dilakukan dengan menolakkan kedua kaki 
bersaman. 
Kemudian mendarat dengan kedua kaki bersamaan. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Meloncat ke belakang dilakukan dnegan kedua kaki bersamaan.  
Pandangan mata tetap ke arah depan. 
Gambar c adalah gerakan meloncat ke belakang. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar foto keluarga akan nampak menarik jika diwarnai. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bentuk sayang pada keluarga besar yaitu dengan menggambar 
foto keluarga besar.  
Kita menggambar dengan cara meniru foto keluarga besar. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  om 

  
Pembahasan  :  Om adalah sebutan lain untuk paman. 

Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. 

2.  Jawaban  :  kerabat 

3.  Jawaban  :  radio 

  Pembahasan  :  Radio lebih pendek daripada televisi. 

4.  Jawaban  :  kiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  pensil 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-A 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alas kaki pada gambar sesuai untuk kegiatan ....  

  a.   bermain bola 

  b.   bermain layang-layang 

  c.   berenang 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alas kaki pada gambar sesuai untuk kegiatan ....  

  a.   berenang 

  b.   bermain layang-layang 

  c.   jalan-jalan 

  

3.   Teks yang merupakan perpaduan teks dan gambar disebut ....  

  a.   teks bergambar 

  b.   teks bacaan 

  c.   paragraf 

  

4.   Ungkapan yang diberikan pada sesuatu yang baik disebut ....  

  a.   permintaan tolong 

  b.   pujian 

  c.   terima kasih 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berat motor mainan adalah ....  

  a.   1 kelereng 

  b.   2 kelereng 
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  c.   3 kelereng 

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berat yoyo adalah ....  

  a.   3 kelereng 

  b.   4 kelereng 

  c.   5 kelereng 

7.   Gerakan loncat katak dilakukan ke arah ....  

  a.   depan 

  b.   belakang 

  c.   samping 

  

8.   Gerakan engklek dilakukan dengan cara ....  

  a.   berjalan jingkat ke depan 

  b.   melompat ke depan dengan satu kaki  

  c.   meloncat ke depan dengan dua kaki  

  

9.   Melubangi biji-bijian bisa menggunakan ....  

  a.   gunting 

  b.   pensil 

  c.   pin 

10.   Biji labu yang digunakan untuk membuat kalung sebaiknya ....  

  a.   kering 

  b.   pecah 

  c.   keras 

 
 
Soal Isian  

1.   Membersihkan rumah cepat selesai jika dikerjakan ....  

2.   Ungkapan ... diucapkan untuk menyenangkan orang lain.  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Boneka ... daripada mobil-mobilan.  

4.   Engklek dapat menguatkan otot ....  
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5.   Bingkai foto yang sudah dihias kita pajang di ....  

KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-A 

 
 

Kisi-Kisi Soal 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 1  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Keluargaku  

SUBTEMA : 4. Kebersamaan dalam Keluargaku  

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah 

2 soal  3 s/d 4  

Matematika  2 soal   

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 

menggunakan benda/situasi konkret 
2 soal  5 s/d 6  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  9 s/d 10  

 

ISIAN 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  1 s/d 1  

Bahasa Indonesia  1 soal   

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah 

1 soal  2 s/d 2  

Matematika  1 soal   

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 

menggunakan benda/situasi konkret 
1 soal  3 s/d 3  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

1 soal  4 s/d 4  

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  5 s/d 5  

KUNCI JAWABAN 
 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 4  
 

MODEL T4-ST4-A 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sandal sesuai untuk kegiatan bermain layang-layang. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan jenis alas kaki untuk jalan-
jalan. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks bergambar merupakan perpaduan teks dan gambar. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ungkapan pujian diberikan pada sesuatu yang baik. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Loncat katak adalah gerakan yang menirukan katak meloncat. 
Gerakan meloncat dilakukan ke arah depan. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan engklek dilakukan dengan salah satu kaki ditekuk ke 
belakang. sementara itu, satu kaki lainnya menjadi tumpuan 
untuk melompat. Kemudian, kita melompat ke depan dengan 
satu kaki. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita bisa melubangi biji-bijian menggunakan pin.  
Caranya dengan menusuk biji-bijian. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Untuk membuat kalung, kita gunakan biji yang kering. 
Selain itu, biji juga harus utuh dan tidak terlalu keras.  

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bersama 

  Pembahasan  :  Jika dikerjakan bersama, kegiatan akan cepat selesai. 

2.  Jawaban  :  pujian 

  
Pembahasan  :  Kita dapat menyenangkan orang lain dengan 

mengungkapkan pujian. 

3.  Jawaban  :  lebih berat 

  
Pembahasan  :  Lengan berisi boneka berada di bawah. 

Jadi, boneka lebih berat daripada mobil-mobilan. 

4.  Jawaban  :  kaki 

  
Pembahasan  :  Melakukan engklek bermanfaat untuk menguatkan otot 

kaki. 
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5.  Jawaban  :  dinding 

  
Pembahasan  :  Kita dapat memajang bingkai foto yang sudah dihias di 

dinding. 

 
 

SOAL  
PENILAIAN HARIAN KELAS 1 

TEMA 4 SUBTEMA 4  
 

MODEL T4-ST4-B 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Alas kaki yang sesuai untuk bermain bola yaitu ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

2.   Sikap tidak menjaga kebersihan contohnya ....  

  a.   membersihkan kaca jendela 

  b.   mengelap perabotan rumah 

  c.   membiarkan makanan tumpah 

  

3.   Selain diucapkan, ungkapan terima kasih juga bisa kita ... dalam kalimat.  

  a.   tuliskan 

  b.   lafalkan 

  c.   sebutkan 

  

4.   Ibu memberikan kasih sayangnya sepanjang masa. 
Kita bisa menyenangkan hati ibu dengan ungkapan ....  

  a.   permintaan tolong 

  b.   pujian 

  c.   permintaan maaf 

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih berat adalah ....  

  a.   buku 

  b.   pensil 

  c.   sama berat 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih berat adalah ....  

  a.   spon busa 

  b.   penyemprot kaca 

  c.   sama berat 

  

7.   Gerakan loncat katak ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Gerakan engklek ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Bingkai foto dapat dihias dengan bahan ....  

  a.   alam 

  b.   palsu 

  c.   asli 

  

10.   Biji-bijian yang ... akan lebih menarik dibuat kalung.  

  a.   dipotong 

  b.   diwarnai 

  c.   ditempel 
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Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar, Ale sedang ... tempat tidur.  

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Teks bergambar tersebut jika dibaca menjadi ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 

  

4.   Loncat katak dilakukan dengan sikap awal ....  

  

5.   Kita bisa membuat kalung dari bahan alam yaitu ....  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 130

 
KUNCI JAWABAN 

 PENILAIAN HARIAN KELAS 1 
TEMA 4 SUBTEMA 4  

 
MODEL T4-ST4-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita bermain sepak bola menggunakan sepatu sepak bola. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Membiarkan makanan tumpah termasuk sikap tidak menjaga 
kebersihan rumah. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ungkapan terima kasih bisa kita ucapkan. 
Ungkapan terima kasih juga bisa kita tuliskan dalam kalimat. 

4.  Jawaban  :  b 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lengan timbangan berisi buku berada di bawah. 
Buku lebih berat daripada pensil. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lengan timbangan berisi penyemprot kaca berada di bawah. 
Penyemprot kaca lebih berat dari pada spon busa.  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Loncat katak adalah loncat menirukan gerakan katak meloncat. 
Loncat katak dilakukan dengan sikap awal jongkok. Kedua telapak 
tangan menempel di tanah. Kedua lengan berada di antara lutut. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Engklek dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki.  
Sementara itu, satu kaki lainnya ditekuk ke belakang. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita dapat menghias bingkai foto menggunakan bahan alam.  
Misalnya, bunga kering dan daun-daunan. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Biji-bijan yang diwarnai menghasilkan kalung yang berwarna-warni. 
Kalung tersebut akan tampak lebih menarik. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  merapikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  Ayah dan Ale bermain bola. 

  Pembahasan  :  Ayah dan Ale bermain bola. 

3.  Jawaban  :  4 kelereng + 6 kelereng = 10 kelereng 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  jongkok 

  Pembahasan  :  Kita jongkok sebagai sikap awal melakukan gerakan loncat katak. 

5.  Jawaban  :  biji-bijian 

  
Pembahasan  :  Bahan alam berupa biji-bijian dapat digunakan untuk membuat 

kalung. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 1 : DIRIKU 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.2 ; 3.3 

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 3.9 ; 
3.11 

 
Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian   
 : 10 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 1 KELAS 1 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Saat mencuci tangan, bagian yang pertama kali dibersihkan adalah ....  

  a.   telapak tangan 

  b.   pergelangan tangan 

  c.   punggung tangan 

  

2.   Kita harus . . . sebelum melakukan kegiatan.  

  a.   berdoa 

  b.   bernyanyi 

  c.   bermain 

  

3.   David belum bisa menyanyi dengan lancar. 
Sikap Cici sebaiknya ....  

  a.   mengajari David 

  b.   memarahi David 

  c.   mengejek David 

  

4.   Ale suka membaca buku cerita. 
Kak Edo suka membaca komik. 
Ale dan Edo tetap saling ....  

  a.   menyayangi 

  b.   menjahili 

  c.   memusuhi 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 
 
Gambar tersebut menunjukkan kakak dan adik yang ....  

  a.   saling bermusuhan 

  b.   saling mengejek 

  c.   bermain dengan rukun 

  

6.   Made ingin meminjam cat air kakak. 
Tindakan Made sebaiknya ....  

  a.   mengambil cat air kakak tanpa izin 

  b.   meminta izin kepada kakak 

  c.   merebut cat air kakak 

  

7.   Berikut yang tidak termasuk bagian-bagian buku adalah ….  

  a.   pensil 

  b.   halaman 

  c.   sampul 

  

8.   Saat membuka halaman buku, kita harus melakukannya dengan .... 

  a.   cepat 

  b.   hati-hati 

  c.   kasar 
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9.   Berikut pasangan bentuk bangun ruang yang tepat setelah ditebalkan adalah ….  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

10.   Agar mata tetap sehat, saat menulis kita harus ....  

  a.   memegang pensil secara baik dan benar 

  b.   menulis di tempat yang memiliki cahaya cukup terang 

  c.   duduk dengan posisi yang baik dan benar 

  

11.   Huruf terakhir dari kata handuk merupakan huruf ....  

  a.   vokal 

  b.   belakang 

  c.   konsonan 

  

12.   Urutan huruf setelah O adalah ....  

  a.   P 

  b.   N 

  c.   M 

  

13.   Kita dianjurkan untuk menyikat gigi setelah ....  

  a.   bangun tidur 

  b.   mandi 

  c.   makan 

  

14.   Perhatikan huruf acak berikut ini. 

 
Susunan kata yang tepat untuk membentuk nama anggota tubuh adalah ....  

  a.   rupet 

  b.   terup 

  c.   perut 

  

15.   Contoh kegiatan yang menyehatkan adalah ....  

  a.   senam 

  b.   makan sambil tiduran 

  c.   membaca sambil tiduran 
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16.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Makna dari gambar tersebut adalah ....  

  a.   tubuh sehat dan kuat 

  b.   otot sehat tulang kuat 

  c.   otot menggerakkan tulang 

  

17.   Mari kita melengkapi kalimat berikut. 
... saya Anto.  

  a.   Umur 

  b.   Nama 

  c.   Rumah 

  

18.   Nama dan alamat termasuk ....  

  a.   daftar alamat 

  b.   identitas diri 

  c.   kegemaran 

  

19.   Perhatikan baris puisi berikut! 
Sahabat yang selalu setia menemaniku 
Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka 
Bagaikan bintang yang selalu menemani malam 
Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti ....  

  a.   langit 

  b.   bintang 

  c.   malam 

  

20.   Perhatikan puisi berikut! 

Indahnya Negeriku 

Hamparan sawah menghijau 

Kicauan burung terdengar merdu 

Kupandang langit nan biru 
Sungguh indah ciptaan-Mu 
 
Puisi tersebut menceritakan tentang ....  

  a.   kekaguman ciptaan Tuhan 

  b.   petani yang bekerja di sawah 

  c.   lingkungan tempat tinggal di desa 
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Soal Isian  

1.   Uni selalu bangun tepat waktu.  
Uni adalah anak yang .... 

  

2.   Kita harus berolahraga secara ... agar tubuh menjadi sehat.  

  

3.   Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. 
Setiap orang ... karena berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

  

4.   Susunan huruf dalam sekali ucap disebut ….  

  

5.   Garis yang dibuat ke kiri dan ke kanan merupakan garis ….  

  

6.   Perhatikan kata berikut! 

 
Pasangan kata tersebut memiliki kesamaan bunyi huruf vokal ….  

  

7.   Anggota tubuh yang digunakan untuk makan dan minum adalah ....  

  

8.   Cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ....  

  

9.   ... rumah menunjukkan tempat kita tinggal. 

  

10.   Perhatikan puisi berikut! 
Kami berbeda suku 
Kami berbeda agama 
Kami juga berbeda fisik 
Tetapi kami selalu bersama 
Karena kami bersahabat 
Puisi tersebut menceritakan tentang perbedaan dalam ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 1 KELAS 1 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  6 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 3 soal  1 s/d 3  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 3 soal  4 s/d 6  

Bahasa Indonesia  14 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, jarak 
antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan 
mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan cara yang 
benar 

2 soal  7 s/d 8  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 
pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 
cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

2 soal  9 s/d 10  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah 

2 soal  11 s/d 12  

3.4 Mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya 
melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) 

2 soal  13 s/d 14  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek (berupa 
gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 

2 soal  15 s/d 16  

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 
tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 
daerah 

2 soal  17 s/d 18  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat 
kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan dengan tujuan 
untuk kesenangan 

2 soal  19 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  3 s/d 3  

Bahasa Indonesia  7 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, jarak 
antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan 
mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan cara yang 
benar 

1 soal  4 s/d 4  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 
pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 
cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

1 soal  5 s/d 5  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah 

1 soal  6 s/d 6  

3.4 Mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya 
melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) 

1 soal  7 s/d 7  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek (berupa 
gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 

1 soal  8 s/d 8  

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 
tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 
daerah 

1 soal  9 s/d 9  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat 
kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan dengan tujuan 
untuk kesenangan 

1 soal  10 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 1 KELAS 1 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berikut ini tujuh langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO. 

1. Mencuci telapak tangan 

2. Menggosok punggung tangan 

3. Menggosok sela-sela jari tangan 

4. Mencuci ujung jari tangan 

5. Mencuci kedua ibu jari  

6. Mencuci pergelangan tangan 

7. Membilas seluruh bagian tangan 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sikap yang sesuai adalah mengajari David. Dengan demikian, David akan cepat pandai 
menyanyi. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Meskipun berbeda bacaan kesukaan, kita harus tetap saling menyayangi. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan kakak dan adik yang bermain bersama dengan rukun. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat kita ingin menggunakan barang orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. 
Jika tidak mendapat izin, kita tidak boleh menggunakannya. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Bagian-bagian buku antara lain: 

 sampul 

 judul 

 halaman 

 gambar 

 penulis 

 lembar 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita harus membuka halaman buku dengan pelan dan hati-hati agar halaman buku 
tidak robek. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Pasangan bentuk bangun ruang yang tepat setelah ditebalkan adalah gambar c. 

Gambar a tidak tepat karena bentuk tabung menjadi bola. 
Gambar b tidak tepat karena bentuk bola menjadi kubus. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sebaiknya kita menulis di tempat yang memiliki cahaya cukup terang agar mata kita 
tetap terjaga kesehatannya. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Huruf terakhir dari kata handuk yaitu huruf K. Huruf K merupakan huruf konsonan. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Setelah makan, sebaiknya kita menyikat gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan 
yang menempel di gigi. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Huruf acak tersebut dapat disusun menjadi nama anggota tubuh, yaitu perut. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  senam adalah contoh kegiatan yang menyehatkan tubuh. Senam termasuk olahraga 
yang membuat tubuh sehat dan kuat. 

16.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  makna dari gambar tersebut adalah otot menggerakkan tulang. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anto adalah nama orang. Jadi, kita melengkapi kalimat dengan awalan kata Nama. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Identitas diri adalah keterangan diri. Identitas diri terdiri atas nama dan alamat. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti bintang. Kita bisa melihatnya pada 
baris Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka, Bagaikan bintang yang selalu 
menemani malam. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Puisi Indahnya Negeriku menceritakan tentang kekaguman pada ciptaan Tuhan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rajin 

  Pembahasan  :  Selalu bangun tepat waktu menunjukkan perilaku anak yang rajin. 

2.  Jawaban  :  teratur 

  Pembahasan  :  Olahraga teratur akan membuat tubuh kita sehat. 

3.  Jawaban  :  istimewa 

  Pembahasan  :  Ciri khas merupakan salah satu keistimewaan yang kita miliki. 

4.  Jawaban  :  suku kata 

  Pembahasan  :  Suku kata adalah susunan huruf dalam sekali ucap. 

5.  Jawaban  :  mendatar 

  

Pembahasan  :  Garis mendatar dibuat ke kiri dan ke kanan. Bentuk garis mendatar adalah sebagai 
berikut. 

 

6.  Jawaban  :  A dan U 

  Pembahasan  :  Pasangan kata baju dan batu memiliki kesamaan bunyi huruf vokal A dan U. 

7.  Jawaban  :  mulut 

  Pembahasan  :  Mulut kita digunakan untuk makan, minum, dan berbicara. 

8.  Jawaban  :  cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ber-se-pe-da. 

  Pembahasan  :  cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ber-se-pe-da. 

9.  Jawaban  :  Alamat 

  Pembahasan  :  Keterangan diri yang menunjukkan tempat kita tinggal adalah alamat rumah. 

10.  Jawaban  :  persabahatan 

  Pembahasan  :  Puisi tersebut menceritakan tentang persahabatan yang memiliki banyak perbedaan. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 1 : DIRIKU 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.1 ; 3.4 ; 3.8 
 

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian   
 : 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 142

 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 143

SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 2 KELAS 1 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   

 
Banyak penggaris ada ....  

  a.   3 

  b.   4 

  c.   5 

  

2.   

 
Banyak pensil ada ....  

  a.   8 

  b.   7 

  c.   6 

  

3.   Banyak benda yang menunjukkan bilangan 5 adalah ....  

  
a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

4.   Nama bilangan 3 adalah ....  

  a.   dua 

  b.   tiga 

  c.   empat 

  

5.   Nama bilangan 1 adalah ....  

  a.   tiga 

  b.   dua 

  c.   satu 

  

6.   Lambang bilangan 4 dibaca ....  

  a.   lima 

  b.   empat 

  c.   tiga 
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7.   Jumlah pasta gigi yang paling banyak adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

8.   Cici akan mengurutkan kartu dari angka yang terbesar. 
Urutan kartu yang benar adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

9.   Jumlah sabun mandi yang paling sedikit adalah ....  

  a.   
 

  b.   
 

  c.   
 

  

10.   Ibu menggoreng 6 ikan. 

Lalu, ibu menggoreng 3 ikan lagi. 
Jumlah ikan yang digoreng ibu adalah ….  

  a.   10 

  b.   9 

  c.   8 

  

11.   Pengurangan yang hasilnya 2 adalah ....  

  a.   5 - 2 

  b.   5 - 3 

  c.   5 - 4 

  

12.   

 
Banyaknya apel ada …  

  a.   2 

  b.   3 

  c.   4 

  

13.   Berjalan berpasangan dilakukan oleh ... orang  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 
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14.   

 
Andi berjalan ke depan. 
Posisi awal tangan Andi berada di ....  

  a.   depan badan 

  b.   samping badan 

  c.   belakang badan 

  

15.   Berdiri siap ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

16.   Berjalan di atas balok titian membutuhkan ….  

  a.   kelenturan 

  b.   keseimbangan 

  c.   kelincahan 

  

17.   Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain adalah ....  

  a.   tangan 

  b.   dada 

  c.   pundak 

  

18.   Langkah selanjutnya setelah kita mengucek pakaian adalah ....  

  a.   memisahkan pakaian putih dan berwarna 

  b.   membilas pakaian dengan air bersih 

  c.   menjemur pakaian agar kering 

  

19.   Selain mengikuti irama lagu, kita juga bisa bergerak sesuai ....  

  a.   petunjuk 

  b.   hitungan 

  c.   aturan 

  

20.   Cara mengeringkan daun dan bunga adalah diletakkan di ... buku.  

  a.   atas 

  b.   antara halaman 

  c.   samping 
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Soal Isian  

1.   Banyak huruf pada kata kebersihan ada ....  

  

2.   

 
Banyak buku ada ....  

  

3.   

 
Lambang bilangan dari banyak tempat sampah adalah ....  

  

4.   

    
Bilangan yang lebih besar adalah ....  

  

5.   Hasil dari 5 + 2 adalah ....  

  

6.   Gerakan berjalan lebih … daripada gerakan berlari.  

  

7.   Sikap awal badan kita saat berdiri istirahat adalah ....  

  

8.   Merendam pakaian dilakukan dengan menggunakan … yang diberi detergen.  

  

9.   Buku gambar digunakan sebagai alat untuk ....  

  

10.   Bunyi yang berasal dari kegiatan manusia disebut ...  
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KISI - KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 2 KELAS 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  12 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak 
anggota suatu kumpulan objek 

3 soal 1 s/d 3 

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 

3 soal 4 s/d 6 

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret 

3 soal 7 s/d 9 

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

3 soal 10 s/d 12 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  6 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional 

2 soal 13 s/d 14 

3.4 Memahami prosedur menjaga sikap tubuh (duduk, membaca, berdiri, jalan), 
dan bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh 
melalui permainan sederhana dan atau tradisional. 

2 soal 15 s/d 16 

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh 
disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 

2 soal 17 s/d 18 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal 19 s/d 19 

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal 20 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  5 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak 
anggota suatu kumpulan objek 

2 soal 1 s/d 2 

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 

1 soal 3 s/d 3 

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret 

1 soal 4 s/d 4 

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal 5 s/d 5 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional 

1 soal 6 s/d 6 

3.4 Memahami prosedur menjaga sikap tubuh (duduk, membaca, berdiri, jalan), 
dan bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh 
melalui permainan sederhana dan atau tradisional. 

1 soal 7 s/d 7 

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh 
disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 

1 soal 8 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal 9 s/d 9 

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal 10 s/d 10 

 
. 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 2 KELAS 1 
 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bilangan 5 ditunjukkan oleh banyak buah jeruk. 

  

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bilangan 3 disebut tiga. 

  

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bilangan 1 disebut satu. 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cara membaca lambang bilangan 4 adalah empat. 

  

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pasta gigi yang paling banyak berjumlah 5 buah. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sabun yang paling sedikit berjumlah 4 buah. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  6 + 3 = 9 

  

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  5 - 3 = 2 

  

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Banyaknya apel ada 4 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berjalan ke depan diawali dengan posisi kedua tangan lurus di samping badan. 

  
 

15.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Berdiri siap dilakukan dengan berdiri tegak. Pandangan mata ke depan. Posisi dada 
dibusungkan. Kedua kaki lurus dan rapat. Tangan lurus di samping badan. Jari tangan 
mengepal. 

  

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berjalan di atas balok titian membutuhkan keseimbangan yang baik agar tidak terjatuh. 

  

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita harus menjaga tubuh kita. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan 
ada yang tidak boleh disentuh orang lain. Bagian dada adalah bagian tubuh yang tidak 
boleh disentuh orang lain. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menyentuhnya.  

  

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Setelah pakaian selesai dikucek, kita membilasnya dengan air bersih agar bersih dari 
sisa sabun. 

  

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita dapat bergerak mengikuti irama lagu sesuai hitungan. Bergerak dengan hitungan 
membuat gerakan kita menjadi kompak. 

  

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Daun dan bunga dapat dikeringkan dengan cara meletakkannya di antara halaman 
buku tebal. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  10 

  Pembahasan  :  Kata kebersihan terdiri dari 10 huruf (k, e, b, e, r, s, i, h, a, n). 

2.  Jawaban  :  7 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  8 

  Pembahasan  :  Banyak tempat sampah ada delapan buah. Lambang bilangan delapan adalah 8. 

4.  Jawaban  :  9 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  7 

  Pembahasan  :  5 + 2 = 7 

6.  Jawaban  :  lambat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  berdiri tegak 

  Pembahasan  :  Berdiri tegak merupakan sikap awal saat berdiri istirahat. 

8.  Jawaban  :  air 

  Pembahasan  :  Saat mencuci, pakaian yang kotor direndam dengan air dan detergen. 

9.  Jawaban  :  menggambar 

  Pembahasan  :  
Buku gambar biasa kita gunakan sebagai alat untuk menggambar. 

10.  Jawaban  :  bunyi buatan 

  Pembahasan  :  
Bunyi yang berasal dari kegiatan manusia disebut bunyi buatan. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 2 : KEGEMARANKU 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.2 ; 3.3 

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2 ; 3.5 ; 3.11 

 
Soal Pilihan Ganda  : 
20 
Soal isian    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 2 KELAS 1 KELAS 1 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kita harus mematuhi aturan saat makan. 
Saat makan, kita harus . . . .  

  a.   makan secukupnya 

  b.   menonton televisi 

  c.   memainkan sendok 

  

2.   Ale tidur malam dengan keadaan tubuh yang .... 

  a.   kotor 

  b.   gatal 

  c.   bersih 

  

3.   Kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan. 
Kita berdoa agar . . . .  

  a.   kegiatan terganggu 

  b.   kegiatan bermanfaat 

  c.   kegiatan tidak lancar 

  

4.   Di bawah ini adalah sikap baik kepada adik, kecuali ....  

  a.   mengambil mainan adik 

  b.   mengajari adik menolong teman 

  c.   memberi contoh yang baik 

  

5.   
Gambar berikut menunjukkan kerukunan dalam keragaman .... 

 

  a.   makanan kesukaan 

  b.   bacaan kesukaan 

  c.   gambar kesukaan 

  

6.   Made menemukan lukisan Kak Wayan di bawah meja. 
Sikap Made sebaiknya ....  

  a.   membuang lukisan kakak 

  b.   membiarkan saja lukisan kakak 

  c.   menyerahkan kepada kakak 

  

7.   Kak Wayan sedang serius melukis. 
Made sebaiknya ....  

  a.   berbuat gaduh 

  b.   bersikap tenang 

  c.   berlarian di dekat kakak 
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8.   Ayo kita perhatikan gambar berikut! 

 
Posisi membaca yang benar ditunjukkan oleh gambar nomor ….  

  a.   1 dan 2 

  b.   1 

  c.   2 

  

9.   Berikut yang tidak termasuk bagian-bagian buku adalah ….  

  a.   pensil 

  b.   halaman 

  c.   sampul 

  

10.   Ayo, kita perhatikan gambar berikut. 

 
Cara membalik halaman buku tersebut ....  

  a.   salah 

  b.   benar 

  c.   terbalik 

  

11.   Saat menulis, sikap duduk yang benar adalah ....  

  a.   lurus 

  b.   tegak 

  c.   menunduk 

  

12.   Kegiatan menulis kembali disebut juga ….  

  a.   menyalin 

  b.   menjiplak 

  c.   menebalkan 

  

13.   Latihan gerakan tangan bertujuan untuk ….  

  a.   melemaskan otot tangan 

  b.   melancarkan aliran darah 

  c.   melemaskan jari telunjuk 

  

14.   Akibat tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga adalah ....  

  a.   jantung sehat 

  b.   otot sakit 

  c.   jantung sakit 
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15.   Sebelum mengambil makanan, sebaiknya kita ... terlebih dahulu.  

  a.   mencuci tangan 

  b.   mencicipi lauk 

  c.   minum susu 

  

16.   Akibat tidak mencuci tangan sebelum makan adalah ....  

  a.   tubuh menjadi sehat 

  b.   makan dengan lahap 

  c.   perut akan sakit 

  

  

Cuplikan lirik lagu berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 

Dua tiga kapal berlayar di samudra 

Ayo sahabatku kita bergembira 

Bermain bernyanyi bersama 
Menikmati indahnya dunia 

17.   Pada lagu tersebut, kegiatan yang bisa dilakukan bersama sahabat adalah ....  

  a.   berlayar dan berenang 

  b.   berlayar dan bermain 

  c.   bermain dan bernyanyi 

  

18.   Lagu tersebut berisi tentang ....  

  a.   permusuhan 

  b.   persahabatan 

  c.   petualangan 

  

19.   Perhatikan baris puisi berikut! 
Sahabat yang selalu setia menemaniku 
Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka 
Bagaikan bintang yang selalu menemani malam 
Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti ....  

  a.   langit 

  b.   bintang 

  c.   malam 

  

20.   Perhatikan puisi berikut! 

Indahnya Negeriku 

Hamparan sawah menghijau 

Kicauan burung terdengar merdu 

Kupandang langit nan biru 
Sungguh indah ciptaan-Mu 
 
Puisi tersebut menceritakan tentang ....  

  a.   kekaguman ciptaan Tuhan 

  b.   petani yang bekerja di sawah 

  c.   lingkungan tempat tinggal di desa 
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Soal Isian  

1.   Ada beberapa aturan saat makan. 
Salah satunya, kita harus makan dengan tangan .... 

  

2.   Setiap hari kita harus terbiasa bangun pagi. 
Agar bisa bangun pagi, kita tidak boleh tidur terlalu ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ibu gemar membaca resep masakan yang ada di dalam ....  

  

4.   Uni adalah nama untuk anak ....  

  

5.   Posisi kepala saat membaca yang benar adalah ....  

  

6.   Berdasarkan jumlah suku katanya, kata majalah termasuk kata ….  

  

7.   

 
Titik-titik tersebut jika ditebalkan akan menjadi nama bangun ruang ….  

  

8.   

 
 
Titik-titik tersebut jika dihubungkan akan membentuk huruf ....  

  

9.   Cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ....  

  

10.   Perhatikan puisi berikut! 
Ibu 
Aku menyayangimu 
Engkau telah membesarkanku 
Engkau juga telah mendidikku 
Tak bisa aku balas semua jasamu   
Puisi tersebut ditujukan kepada ....  
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KISI - KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 2 KELAS 1 KELAS 1 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  7 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 4 soal  1 s/d 4  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 3 soal  5 s/d 7  

Bahasa Indonesia  13 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

3 soal  8 s/d 10  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

3 soal  11 s/d 13  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
3 soal  14 s/d 16  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan 

4 soal  17 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  4 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  3 s/d 4  

Bahasa Indonesia  6 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

2 soal  5 s/d 6  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

2 soal  7 s/d 8  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
1 soal  9 s/d 9  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan 

1 soal  10 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER  
PTS TEMA 2 SESI 2 KELAS 1 KELAS 1 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sebaiknya, kita tidur malam dengan keadaan tubuh yang bersih. Tubuh yang bersih 
membuat kita tidur dengan lelap. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mengambil mainan adik adalah sikap yang tidak baik. Kita tidak boleh menjahili dan 
mengajari adik berbuat tidak baik. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan ayah, ibu, dan anak yang sedang membaca bersama.  
Membaca bersama merupakan kerukunan dalam keragaman bacaan kesukaan. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika kita menemukan lukisan orang lain, sebaiknya kita serahkan kepada pemiliknya. 
Dengan demikian, orang tersebut tidak bingung mencari. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ketika kakak sedang serius melukis sebaiknya kita bersikap tenang agar tidak 
mengganggu. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Posisi membaca yang benar ditunjukkan oleh gambar nomor 1. 
Jarak mata yang benar saat membaca adalah 30 sentimeter. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Bagian-bagian buku antara lain: 

 sampul 

 judul 

 halaman 

 gambar 

 penulis 

 lembar 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cara membalik halaman buku seperti pada gambar soal tersebut salah. Kita harus 
membalik halaman buku dengan hati-hati agar tidak robek. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sikap duduk yang benar saat menulis yaitu badan dan kepala tegak. Punggung tidak 
miring ke kanan maupun ke kiri. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Menyalin adalah kegiatan menulis kembali sesuai bentuk aslinya. 

Menjiplak adalah kegiatan menggambar atau menulis dengan menempelkan kertas 
kosong pada gambar atau tulisan yang ditiru. 
Menebalkan adalah kegiatan menghubungkan titik-titik hingga menjadi sebuah gambar, 
bentuk, atau tulisan. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Latihan gerakan tangan bisa kita lakukan untuk melemaskan otot tangan sebelum 
menulis atau menggambar. 

14.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  akibat tidak melakukan pemanasan sebelum  
 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil makanan agar kotoran 
atau kuman yang ada di tangan kita hilang dan tidak menempel pada makanan yang 
akan kita makan. 

16.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada tangan yang kotor masih terdapat kotoran atau kuman yang akan ikut tertelan 
ketika kita makan. Oleh karena itu, sebelum kita makan kita harus mencuci tangan 
hingga bersih. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Pada lagu tersebut, kegiatan yang bisa dilakukan bersama sahabat adalah bermain 
dan bernyanyi. Kita bisa melihatnya pada baris Bermain bernyanyi bersama. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cuplikan lagu tersebut menceritakan tentang persahabatan. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti bintang. Kita bisa melihatnya pada 
baris Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka, Bagaikan bintang yang selalu 
menemani malam. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Puisi Indahnya Negeriku menceritakan tentang kekaguman pada ciptaan Tuhan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kanan 

  
Pembahasan  :  salah satu aturan makan yang harus kita patuhi yaitu makan menggunakan tangan 

kanan. 

2.  Jawaban  :  malam 

  Pembahasan  :  Jika kita tidur terlalu malam, kita akan sulit bangun pagi. 

3.  Jawaban  :  majalah 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan gambar majalah. 

4.  Jawaban  :  perempuan 

  Pembahasan  :  Uni biasanya digunakan sebagai nama anak perempuan. 

5.  Jawaban  :  tegak 

  Pembahasan  :  Saat membaca, posisi kepala harus tegak. 

6.  Jawaban  :  panjang 

  
Pembahasan  :  Kata majalah termasuk kata panjang karena terdiri dari tiga suku kata, yaitu ma – ja – 

lah. 

7.  Jawaban  :  bola 

  Pembahasan  :  Titik-titik tersebut jika ditebalkan membantuk kata bola. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Huruf yang dimaksud adalah c. 

9.  Jawaban  :  cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ber-se-pe-da. 

  Pembahasan  :  cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ber-se-pe-da. 

10.  Jawaban  :  ibu 

  Pembahasan  :  Puisi tersebut dituliskan oleh seorang anak kepada ibunya. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 2 : KEGEMARANKU 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.4 ; 3.5 ; 3.6 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.2 
 
 

Soal Pilihan Ganda  : 
20 
Soal isian    : 10 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 2 KELAS 1 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   

 
Kalimat penjumlahan kedua kelompok apel adalah …  

  a.   5 + 3 

  b.   5 + 2 

  c.   6 + 2 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kalimat pengurangan yang tepat dari gambar tersebut adalah ....  

  a.   5 - 1 = 4 

  b.   5 - 2 = 3 

  c.   5 - 3 = 2 

  

3.   Terdapat 2 bunga mawar di halaman. 

Uni menanam 3 bunga mawar lagi. 
Jumlah bunga mawar di halaman adalah ….  

  a.   5 

  b.   6 

  c.   7 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  
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a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

7.   Jumlah sisi pada tabung adalah .... 

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  

8.   Berikut ini yang bukan gambar tabung adalah ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

9.   Latihan yang membutuhkan kekuatan ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang digunakan pada latihan di atas adalah ....  

  a.   gada 

  b.   simpai 

  c.   Tongkat 

11.   Posisi tangan saat latihan mendorong dua tangan adalah ....  

  a.   kedua tangan saling berpegangan 

  b.   kedua tangan memegang bahu lawan 

  c.   kedua telapak tangan saling menempel 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar di atas adalah ....  

  a.   membungkukan badan 

  b.   meliukkan badan 

  c.   memutar badan 

  

13.   Yang merupakan gambar krayon adalah ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  

c.   

 

  

14.   Contoh cetakan untuk mencetak gambar adalah ....  

  a.   pelepah pisang 

  b.   kertas gambar 

  c.   kanvas 

  

15.   Lonceng bunyinya ...  

  a.   dug..dug..dug.. 

  b.   jreng..jreng..jreng.. 

  c.   teng..teng..teng.. 

  

16.   Bunyi alat musik dapat kita dengar dan ...  

  a.   lihat 

  b.   tirukan 

  c.   amati 

  

17.   Contoh gerak cepat adalah ....  

  a.   kura-kura merangkak 
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  b.   kucing berlari 

  c.   siput berjalan 

  

18.   Gambar berikut yang menunjukkan gerakan lutut adalah .... 

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

19.   Salah satu cara membuat boneka dari kulit jagung adalah ....  

  a.   menanam biji jagung 

  b.   mencuci biji jagung 

  c.   menggunting kulit jagung 

  

20.   Contoh karya seni yang dibuat dari kulit jagung adalah ....  

  a.   guci 

  b.   kendi 

  c.   boneka 

  

 
Soal Isian  

1.   

 

2.   

 
Banyaknya tas ada …  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda tersebut berbentuk ….  

6.   Olahraga harus dilakukan secara ....  

7.   Saat mendorong, kaki kiri di depan dan kaki kanan di ....  

8.   Garis pada bagian tepi bidang biasanya disebut ....  

9.   Bedug yang dipukul bunyinya ...  
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10.   Gambar berikut merupakan contoh gerakan anggota tubuh, yaitu ....  

 

 
 

KISI - KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Matematika  8 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

3 soal  1 s/d 3  

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 

atau lainnya 
3 soal  4 s/d 6  

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 

konkret 
2 soal  7 s/d 8  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  4 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

4 soal  9 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  8 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  13 s/d 14  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  15 s/d 16  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  17 s/d 18  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  19 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Matematika  5 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  1 s/d 2  

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 

atau lainnya 
2 soal  3 s/d 4  

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 

konkret 
1 soal  5 s/d 5  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  6 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  8 s/d 8  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  9 s/d 9  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  10 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 2 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  

 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  

 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  2 + 3 = 5 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pola barisan gambar tersebut adalah mangga - nanas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pola barisan gambar tersebut adalah celana - topi - baju. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pola dari barisan gambar tersebut adalah 1permen  – 2 permen  – 3 permen. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tabung mempunyai tiga sisi yang terdiri dari dua sisi lingkaran dan satu sisi persegi 
panjang. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  

 
Bangun ruang pada pilihan jawaban c tersebut adalah balok. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Latihan mendorong dapat meningkatkan kekuatan kita.  
Gambar A adalah gerakan mendorong dua tangan. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan meliukan badan dapat dilakukan dengan alat ataupun tanpa alat.  
Alat yang biasa digunakan adalah tongkat yang berukuran panjang. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan mendorong dua tangan dilakukan dengan berdiri berhadapan.  
Kedua tangan diluruskan ke depan.  
Telapak tangan saling menempel dengan lawan di depannya. 
Kemudian kita dorong tangan dengan kuat. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah gerakan meliukkan badan ke kanan. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Gambar krayon ditunjukkan oleh gambar c. Gambar a adalah palet, sedangkan 
gambar b adalah cat air. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Contoh cetakan untuk mencetak gambar adalah pelepah pisang. Kertas gambar dan 
kanvas merupakan alat menggambar. 

15.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  
Lonceng yang dipukul bunyinya teng..teng..teng.. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Bunyi alat musik dapat kita dengar dan tirukan. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Contoh gerak cepat adalah kucing berlari. Kura-kura merangkak dan siput berjalan 
adalah contoh gerak lambat.  

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar pada jawaban a menunjukkan gerakan mengangkat lutut ke depan. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menggunting kulit jagung membentuk boneka adalah Salah satu cara membuat 
boneka dari kulit jagung. 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Boneka adalah karya seni yang dapat dibuat dari kulit jagung. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  4 + 3 = 7 

  

Pembahasan  :  

 

2.  Jawaban  :  5 

  Pembahasan  :  Banyaknya tas ada 5 

3.  Jawaban  :  3 gunting – 2 gunting – 1 gunting 

  

Pembahasan  :  

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah 3 gunting – 2 gunting – 1 gunting. 

4.  Jawaban  :  cabai hijau – cabai merah 

  

Pembahasan  :  

 

Pola dari barisan gambar tersebut adalah cabai hijau – cabai merah. 

5.  Jawaban  :  bola 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  teratur 

  
Pembahasan  :  Olahraga yang baik harus dilakukan secara teratur, sehingga dapat menjaga 

kebugaran dan kesehatan jasmani kita 

7.  Jawaban  :  belakang 

  
Pembahasan  :  Mendorong dilakukan dengan membuka ke dua kaki. Kaki kiri di depan dan kaki 

kanan di belakang. 

8.  Jawaban  :  sisi 

  Pembahasan  :  
Sisi merupakan garis pada bagian tepi bidang. 

9.  Jawaban  :  
dug...dug...dug 

  Pembahasan  :  
Bedug yang dipukul bunyinya dug...dug...dug 

10.  Jawaban  :  pundak 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan anak yang menggerakkan pundak ke atas. 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 1 : DIRIKU 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.2 ; 3.3 

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 3.9 ; 
3.11 

 

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian  
  : 10 
Soal Essay 
   : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 1 SESI 1 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kita harus . . . sebelum melakukan kegiatan.  

  a.   berdoa 

  b.   bernyanyi 

  c.   bermain 

  

2.   Gambar anak yang mempunyai kebiasaan baik pada sore hari adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

3.   Tubuh yang bersih membuat tidur menjadi .... 

  a.   lelap 

  b.   gundah 

  c.   gelisah 

  

4.    Saat membaca bersama orang lain kita harus ....  

  a.   tenang 

  b.   gaduh 

  c.   berlarian 

  

5.   Made ingin meminjam cat air kakak. 
Tindakan Made sebaiknya ....  

  a.   mengambil cat air kakak tanpa izin 

  b.   meminta izin kepada kakak 

  c.   merebut cat air kakak 
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6.   Ale suka membaca buku cerita. 
Kak Edo suka membaca komik. 
Ale dan Edo tetap saling ....  

  a.   menyayangi 

  b.   menjahili 

  c.   memusuhi 

  

7.   Letak buku yang tepat saat membaca di meja yaitu ….  

  a.   sejajar dengan tepi meja 

  b.   berada di tepi meja 

  c.   berada di atas pangkuan 

  

8.   Kita harus membaca buku dengan cara yang benar. 
Kita harus menghindari membaca di tempat ....  

  a.   gelap 

  b.   terang 

  c.   sepi 

  

9.   Saat menulis, posisi punggung yang benar adalah ….  

  a.   miring ke samping 

  b.   tegak 

  c.   membungkuk 

  

10.   Posisi kepala saat menulis yang tepat adalah ....  

  a.   menempel meja 

  b.   tegak 

  c.   mendongak 

  

11.   Kita sudah mengenal urutan huruf dari A sampai Z. 
Urutan huruf setelah H adalah ....  

  a.   J 

  b.   I 

  c.   G 

  

12.   Kata berikut yang memiliki kesamaan bunyi huruf vokal A dan U adalah ....  

  a.   kaki - kaku 

  b.   kaki - basi 

  c.   kaku - paku 

  

13.   Langkah pertama yang kita lakukan saat menyikat gigi adalah ....  

  a.   mencuci sikat gigi sampai bersih 

  b.   menuangkan pasta gigi ke sikat gigi 

  c.   menyikat gigi dengan pelan dan menyeluruh 

  

14.   Perhatikan kata rumpang berikut ini. 

 
Huruf depan yang tepat untuk melengkapi nama anggota tubuh tersebut adalah ....  

  a.   L 

  b.   S 
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  c.   R 

  

15.   Pemanasan dalam olahraga dilakukan saat ....  

  a.   Sesudah olahraga 

  b.   Sebelum olahraga 

  c.   Sebelum olahraga selesai 

  

16.   Made menyikat gigi menggunakan ....  

  a.   pasta gigi 

  b.   sabun 

  c.   sampo 

  

17.   Bu Tika mempunyai dua anak laki-laki. 
Rudi berumur 10 tahun. 
Budi berumur 7 tahun. 
Berarti Budi adalah ....  

  a.   adik Rudi 

  b.   kakak Rudi 

  c.   ayah Rudi 

  

18.   Bapade adalah panggilan paman untuk orang di daerah ....  

  a.   Jawa 

  b.   Sulawesi 

  c.   Papua 

  

19.   Perhatikan lirik lagu berikut! 
Oh, ibu dan ayah 
Selamat pagi 
Ku pergi sekolah 
Sampai kan nanti 
Lirik lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang ....  

  a.   ibu 

  b.   beta 

  c.   anak 

  

20.   Perhatikan puisi berikut! 

Indahnya Negeriku 

Hamparan sawah menghijau 

Kicauan burung terdengar merdu 

Kupandang langit nan biru 
Sungguh indah ciptaan-Mu 
 
Puisi tersebut menceritakan tentang ....  

  a.   kekaguman ciptaan Tuhan 

  b.   petani yang bekerja di sawah 

  c.   lingkungan tempat tinggal di desa 
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Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar, Ale sedang ... tempat tidur.  

  

2.   Ada banyak tata tertib di sekitar kita.  
Semua tata tertib harus . . . .  

  

3.   Tengil mengejek buku Uni. 
Berarti, Tengil tidak ... bacaan orang lain.  

  

4.   Kita bisa meminjam buku bacaan di ....  

  

5.   Membalik halaman buku yang tepat dilakukan dari arah ... ke .... 

  

6.   Sebelum menulis, kita bisa melakukan latihan … agar otot tangan kita lemas.  

  

7.   Huruf vokal pada nama Badung adalah ... dan ....  

  

8.   Gigi akan menjadi sakit, jika tidak ....  

  

9.   Permainan yang membuat tubuh menjadi sehat disebut ....  

  

10.   Saudara laki-laki ayah kupanggil ....  

  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Apa manfaat menjaga kesehatan tubuh? 

  

2.   Ibu sedang sibuk memasak. 
Adik bangun tidur kemudian menangis. 
Bagaimana sebaiknya sikap kita?  

  

3.   Sebutkan 6 bagian-bagian buku!  
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4.   Salinlah kata-kata berikut pada kolom yang sudah disediakan! 

 

  

5.   Susunlah huruf acak berikut menjadi nama anggota tubuh yang tepat! 

 

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  
PAS TEMA 1 SESI 1 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  6 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 3 soal  1 s/d 3  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 3 soal  4 s/d 6  

Bahasa Indonesia  14 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

2 soal  7 s/d 8  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

2 soal  9 s/d 10  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 
2 soal  11 s/d 12  

3.4 Mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya 

melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) 
2 soal  13 s/d 14  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
2 soal  15 s/d 16  

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

2 soal  17 s/d 18  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan 

2 soal  19 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  4 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  3 s/d 4  

Bahasa Indonesia  6 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 
1 soal  5 s/d 5  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

1 soal  6 s/d 6  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 
1 soal  7 s/d 7  

3.4 Mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya 

melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) 
1 soal  8 s/d 8  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
1 soal  9 s/d 9  

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

1 soal  10 s/d 10  

 

ESSAY 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

1 soal  3 s/d 3  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

1 soal  4 s/d 4  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 
1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 1 SESI 1 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar yang menunjukkan kebiasaan baik pada sore hari terdapat pada pilihan jawaban 
c yakni mandi. Mandi merupakan kebiasaan baik pada sore hari. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat membaca bersama orang lain kita harus tenang. Dengan demikian, orang lain tidak 
akan terganggu. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat kita ingin menggunakan barang orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. 
Jika tidak mendapat izin, kita tidak boleh menggunakannya. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Meskipun berbeda bacaan kesukaan, kita harus tetap saling menyayangi. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Saat membaca, buku kita letakkan tepat di depan kita. 
Letak buku sejajar dengan tepi daun meja. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat membaca, kita memilih tempat yang cukup cahaya. Kita harus menghindari 
membaca di tempat gelap. Membaca di tempat yang pencahayaannya redup membuat 
mata sakit. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Posisi duduk yang benar saat menulis yaitu punggung tegak. 
Punggung tidak miring ke samping atau membungkuk. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat menulis, posisi kepala kita harus tegak. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata yang memiliki kesamaan bunyi huruf vokal A dan U adalah kaku dan paku. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata yang tepat adalah rambut sehingga huruf yang tepat untuk melengkapi kata rumpang 
adalah R.  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  pemanasan dilakukan sebelum olahraga agar otot tidak kaku dan sakit. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pasta gigi digunakan untuk menyikat gigi. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Budi lebih muda daripada Rudi. 
Jadi Budi adalah adik Rudi. 
Adik adalah saudara kandung yang lebih muda dari kita. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lirik lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang anak kepada ayah dan ibunya. 

20.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Puisi Indahnya Negeriku menceritakan tentang kekaguman pada ciptaan Tuhan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  merapikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  dipatuhi 

  Pembahasan  :  Kita harus mematuhi tata tertib. Kita mematuhi tata tertib agar dapat hidup teratur. 

3.  Jawaban  :  menghargai 

  Pembahasan  :  Mengejek berarti tidak menghargai bacaan orang lain.  

4.  Jawaban  :  perpustakaan 

  Pembahasan  :  Perpustakaan adalah tempat untuk meminjam dan membaca buku. 

5.  Jawaban  :  kanan, kiri 

  Pembahasan  :  Cara yang tepat membalik halaman buku adalah dari arah kanan ke kiri. 

6.  Jawaban  :  gerakan tangan 

  Pembahasan  :  Latihan gerakan tangan sebelum menulis bertujuan untuk melemaskan otot tangan. 

7.  Jawaban  :  A, U 

  Pembahasan  :  Nama Badung terdiri dari huruf vokal A dan U. 

8.  Jawaban  :  dirawat 

  Pembahasan  :  Kita dapat sakit gigi jika gigi kita tidak terawat dengan baik. 

9.  Jawaban  :  permainan yang menyehatkan 

  Pembahasan  :  permainan yang membuat tubuh menjadi sehat disebut permainan yang menyehatkan. 

10.  Jawaban  :  paman 

  Pembahasan  :  Paman adalah panggilan kita kepada saudara laki-laki ayah atau ibu. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Manfaat menjaga kesehatan tubuh adalah tubuh menjadi sehat dan kuat. 

  Pembahasan  :   

2.  Jawaban  :  Sebaiknya kita menemani adik. 
Kita hibur adik agar tidak menangis. 
Kita ajak adik untuk bermain terlebih dahulu 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  
Bagian-bagian buku: 

 sampul 

 judul 

 penulis 

 gambar 

 halaman 

 lembar 

  

Pembahasan  :  
Bagian-bagian buku: 

 sampul 

 judul 

 penulis 

 gambar 

 halaman 

 lembar 

4.  Jawaban  :  

 

  

Pembahasan  :  
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5.  Jawaban  :  pipi 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 1 : DIRIKU 
SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 

MATEMATIKA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 
3.4 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 
3.4 

PJOK : 3.1 ; 3.4 ; 3.8 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 1 SESI 2 

 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Banyak huruf dari kata matematika ada ....  

  a.   10 

  b.   8 

  c.   6 

  

2.   Banyak huruf dari kata adik ada ....  

  a.   2 

  b.   3 

  c.   4 

  

3.   Kartu bilangan dengan urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

4.   

 
Banyak penghapus dapat ditulis dengan lambang bilangan ....  

  a.   8 

  b.   9 

  c.   10 

  

5.   Nama bilangan 18 adalah ....  

  a.   sepuluh delapan 

  b.   satu delapan 

  c.   delapan belas 

  

6.   Nama bilangan 3 adalah ....  

  a.   dua 

  b.   tiga 

  c.   empat 
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7.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Benda yang sama banyak adalah ....  

  a.   baju dan celana 

  b.   baju dan topi 

  c.   celana dan topi 

  

8.   Kartu dengan bilangan paling kecil adalah ….  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Ayah mempunyai 5 burung kenari kuning 

Ayah juga mempunyai 3 burung kenari putih 
Jumlah burung ayah seluruhnya adalah …  

  a.   8 

  b.   9 

  c.   10 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jumlah dari kedua kelompok permen adalah ….  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

11.   Berjalan dilakukan dengan posisi badan ....  

  a.   miring 

  b.   condong 

  c.   tegak 

  

12.   Gerak dasar yang digunakan dalam permainan berikut adalah .... 

 

  a.   berjingkat 
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  b.   berjalan 

  c.   berlari 

  

13.   Kita sering melakukan gerak berjalan. 
Berjalan adalah ....  

  a.   gerak melangkahkan kaki secara bergantian  

  b.   gerak menekukkan kaki secara bergantian  

  c.   gerak mengayunkan kaki secara bergantian 

  

14.   Meliuk dilakukan dengan cara ....  

  a.   meliukan tangan ke kanan dan kiri 

  b.   meliukan tubuh ke kanan dan kiri 

  c.   menekuk tubuh ke depan 

  

15.   Ale melakukan tarik menarik dengan Dondo. 
Saat menarik tangan, Dondo harus ....  

  a.   dilemaskan 

  b.   dikuatkan 

  c.   dilenturkan 

  

16.   Potongan kertas untuk membuat kolase ditempel pada ....  

  a.   pola lantai 

  b.   pola gambar 

  c.   pola irama 

  

17.   Bagian pohon yang dapat digunakan untuk membuat gambar cetak adalah ....  

  a.   akar 

  b.   ranting 

  c.   daun 

  

18.   Agar dapat meniru kupu-kupu, kita harus memperhatikan gerakan ... terbang.  

  a.   burung 

  b.   lebah 

  c.   kupu-kupu 

  

19.   Saat menari bersama teman harus ....  

  a.   rusuh 

  b.   kompak 

  c.   ribut 

  

20.   Bunga kering termasuk bahan ....  

  a.   alam 

  b.   buatan 

  c.   palsu 
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Soal Isian  

1.   

 
Banyak buku ada ....  

2.   Perhatikan bilangan-bilangan berikut! 

 
Urutan bilangan tersebut dari yang terkecil ke terbesar adalah ....  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Lambang bilangan yang menyatakan banyaknya anak ayam pada gambar tersebut adalah ....  

4.   Bilangan 6 dibaca ....  

  

5.   12 ... 14. 
Lambang perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di antara kedua bilangan 
tersebut adalah ....  

6.   Loncat ke samping dilakukan ke arah kanan dan ....  

  

7.   Jari tangan … memegang tangan kanan saat berdiri istirahat.  

  

8.   Pakaian yang telah dicuci sebaiknya segera dijemur agar ....  

  

9.   Made melihat daun-daun berguguran. Gerakan daun berguguran termasuk gerakan ....  

  

10.   Jagung adalah contoh bahan alam untuk karya seni. 
Bagian jagung yang biasa dibuat karya seni adalah ....  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Perhatikan kartu bilangan berikut! 

 
Bandingkanlah kedua bilangan pada kartu tersebut! 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tentukan jumlah kedua kelompok gelas susu tersebut! 

3.   Mengapa kita harus memakai pakaian yang bersih?  
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4.   Sebutkan 2 contoh tari yang dilakukan dengan gerak cepat!  

  

5.   Cici memiliki biji-bijian dan kerang. 
Cici ingin menggunakannya untuk menghias bingkai foto. 
Bagaimana cara Cici menghias bingkai foto agar bagus?  

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 1 SESI 2 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Matematika  10 soal   

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 

suatu kumpulan objek 
3 soal  1 s/d 3  

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 

bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
3 soal  4 s/d 6  

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 

benda-benda konkret 
2 soal  7 s/d 8  

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  9 s/d 10  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  5 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

3 soal  11 s/d 13  

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 

atau tradisional 

2 soal  14 s/d 15  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  16 s/d 17  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  18 s/d 19  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  20 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Matematika  5 soal   

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 

suatu kumpulan objek 
2 soal  1 s/d 2  

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 

bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
2 soal  3 s/d 4  

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 

benda-benda konkret 
1 soal  5 s/d 5  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional 

1 soal  6 s/d 6  

3.4 Memahami prosedur menjaga sikap tubuh (duduk, membaca, berdiri, jalan), dan 

bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui 

permainan sederhana dan atau tradisional. 

1 soal  7 s/d 7  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh 

orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 
1 soal  8 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  9 s/d 9  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  10 s/d 10  

ESSAY 5 soal   

Matematika  2 soal   

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 

benda-benda konkret 
1 soal  1 s/d 1  

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  2 s/d 2  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.8 Memahami bagian-bagian tubuh, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh 

orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. 
1 soal  3 s/d 3  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  4 s/d 4  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 1 SESI 2 

 
 

Jawaban oal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata matematika terdiri dari 10 huruf (m, a, t, e, m, a, t, i, k, a). 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kata adik terdiri dari 4 huruf (a, d, i, k). 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Banyak penghapus ada sepuluh buah. Lambang bilangan sepuluh ditulis 10. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika kita melihat lambang bilangan 18, maka lambang bilangan itu dibaca delapan 
belas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bilangan 3 disebut tiga. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Baju dan topi memiliki jumlah yang sama yaitu 6 buah. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Di antara 13, 15, dan 14, bilangan yang paling kecil adalah 13. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  5 + 3 = 8 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  5 + 3 = 8  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita berjalan dengan posisi badan tegak. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan membawa kelereng menggunakan sendok dilakukan dengan gerak dasar 
berjalan. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Meliukkan tubuh dilakukan dengan cara meliukkan tubuh ke arah kanan dan kiri serta 
pandangan mata selalu ke arah depan. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tarik menarik dilakukan dengan gerakan saling manarik tangan.  
Saat manarik tangan harus dikuatkan agar dapat menarik lawan di depannya. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Bagian pohon yang dapat digunakan untuk membuat gambar cetak adalah bagian 
daunnya. Bagian pohon yang lain sulit digunakan untuk membuat gambar cetak. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Menari bersama teman harus dilakukan dengan kompak. 

20.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Bunga adalah contoh bahan alam yang dapat dikeringkan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  7 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  15   16   17   18   19 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  13 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  enam 

  Pembahasan  :  Cara membaca bilangan 6 adalah enam. 

5.  Jawaban  :  < 

  Pembahasan  :  12 lebih kecil dari 14, sehingga lambang perbandingan yang tepat adalah <. 

6.  Jawaban  :  kiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  kiri 

  Pembahasan  :  Saat berdiri istirahat, jari tangan kiri memegang tangan kanan. 

8.  Jawaban  :  kering 

  Pembahasan  :  Setelah selesai mencuci, pakaian dijemur hingga kering. 

9.  Jawaban  :  lambat 

  Pembahasan  :  
Gerakan daun-daun yang berguguran tertiup angin terlihat lambat. 

10.  Jawaban  :  kulit jagung 

  
Pembahasan  :  Contoh bahan alam untuk pembuatan karya seni adalah kulit jagung. Contoh lainnya 

misalnya daun-daunan, biji-bijian dan bunga kering. 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  15 kurang dari 18. 
18 lebih dari 15. 

  
Pembahasan  :  15 kurang dari 18 

18 lebih dari 15 

2.  Jawaban  :  2 gelas susu + 4 gelas susu = 6 gelas susu. 
Jadi, jumlah kedua kelompok gelas susu tersebut adalah 6 gelas susu. 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Kita harus memakai pakaian yang bersih agar badan tetap bersih dan terhindar dari 
kuman dan penyakit. 

  Pembahasan  :   

4.  Jawaban  :  Contoh tari yang dilakukan dengan gerak cepat adalah: 

1. Tari Saman, dan 

2. Tari Ayam atau Chicken Dance. 

  

Pembahasan  :  
Contoh tari yang dilakukan dengan gerak cepat adalah: 

- Tari Saman 

- Tari Ayam atau Chicken Dance 

5.  Jawaban  :  
Cici menghias bingkai foto dengan cara menempel. 
Cici menempelkan biji-bijian dan kerang pada bagian tepi bingkai. 

  Pembahasan  :   
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 2 : KEGEMARANKU 
SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 

PPKn : 3.2 ; 3.3 

BHS. INDONESIA : 3.1 ; 3.2 ; 3.5 ; 3.11 
 

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian  
  : 10 
Soal Essay 
   : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 2 SESI 1 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sebelum berangkat sekolah, Uni berpamitan kepada orang tua. 
Uni berpamitan kepada orang tua sambil . . . .  

  a.   mencium tangan 

  b.   berteriak 

  c.   berlari 

  

2.   Kegiatan yang sebaiknya kita lakukan sebelum tidur adalah .... 

  a.   makan 

  b.   mandi 

  c.   gosok gigi 

3.   Contoh sikap mematuhi aturan yaitu....  

  a.   Berbuat kasar kepada teman 

  b.   Marah karena kalah dalam permainan 

  c.   Menggunakan perlengkapan keselamatan 

  

4.   Sikap tidak menjaga kebersihan rumah ditunjukkan gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

5.   Ale berasal dari Papua. 
Ale dapat memanggil neneknya dengan sebutan ....  

  a.   nene 

  b.   oma 

  c.   niang 

  

6.   Saat keluarga besar datang, sebaiknya kita ....  

  a.   berdiam diri di kamar 

  b.   tidak mau bertemu 
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  c.   menyambut dengan riang 

  

7.   Ale menghargai bacaan kesukaan kakak. 
Ale sering ....  

  a.   membaca bersama kakak 

  b.   merebut buku bacaan kakak 

  c.   menyembunyikan buku kakak 

8.   Saat membuka halaman buku, kita harus melakukannya dengan .... 

  a.   cepat 

  b.   hati-hati 

  c.   kasar 

  

9.   Cerita yang terdiri dari beberapa gambar yang berkaitan dan setiap gambar menjelaskan rangkaian 
cerita disebut ….  

  a.   cerita bersambung 

  b.   cerita pendek 

  c.   cerita berseri 

  

10.   Membaca sambil tiduran dapat merusak .... 

  a.   telinga 

  b.   mata 

  c.   hidung 

  

11.   Ayo, kita perhatikan gambar berikut. 

 
Cara membalik halaman buku tersebut ....  

  a.   salah 

  b.   benar 

  c.   terbalik 

  

12.   Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Jika ditebalkan sesuai arah goresnya, maka terbentuk huruf ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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13.   Posisi kaki yang tepat saat menulis adalah ....  

  a.   lurus di bawah meja 

  b.   menyilang di bawah kursi 

  c.   bertumpu di atas kursi 

  
 

14.   Uni akan berlatih menulis sebuah kata. 
Uni mulai menulis dari huruf yang terletak di ....  

  a.   depan 

  b.   tengah 

  c.   belakang 

  

15.   Pemanasan dalam olahraga dilakukan saat ....  

  a.   Sesudah olahraga 

  b.   Sebelum olahraga 

  c.   Sebelum olahraga selesai 

  

16.   Rasa sakit yang timbul karena gigi tidak dirawat disebut ....  

  a.   gigi berlubang 

  b.   sakit gigi 

  c.   gusi bengkak 

  

17.   Bermain sambil bergerak membuat tubuh menjadi ....  

  a.   sehat 

  b.   lemas 

  c.   lesu 

  

  

Cuplikan lirik lagu berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 

Dua tiga kapal berlayar di samudra 

Ayo sahabatku kita bergembira 

Bermain bernyanyi bersama 
Menikmati indahnya dunia 

18.   Pada lagu tersebut, kegiatan yang bisa dilakukan bersama sahabat adalah ....  

  a.   berlayar dan berenang 

  b.   berlayar dan bermain 

  c.   bermain dan bernyanyi 

  

19.   Lagu tersebut berisi tentang ....  

  a.   permusuhan 

  b.   persahabatan 

  c.   petualangan 

  

20.   Perhatikan baris puisi berikut! 
Sahabat yang selalu setia menemaniku 
Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka 
Bagaikan bintang yang selalu menemani malam 
Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti ....  

  a.   langit 

  b.   bintang 
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  c.   malam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Isian  

1.   Agar bersih dari kuman, sebelum makan kita ....  

2.   Bersikap tertib di rumah akan membuat orang tua ....  

3.   Dondo adalah nama untuk anak ....  

4.   Ibu suka ... majalah.  

5.   Agar buku tidak mudah rusak, kita harus … dengan baik.  

6.   Mari perhatikan gambar berikut. 

 
Pada gambar, posisi punggung terlihat ....  

  

7.   

 
Titik-titik tersebut jika ditebalkan akan menjadi nama bangun ruang ….  

  

8.   Saat menulis, posisi badan yang benar adalah ....  

  

9.   Cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ....  

  

10.   Alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis adalah ...  

  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Tebalkan kata berikut! 

 

2.   Sebutkan macam-macam huruf konsonan!  

3.   Kapan sebaiknya kita menyikat gigi?  

4.   Perhatikan puisi berikut! 
Ayah 
Tak pernah lelah engkau didik kami 
Kau cukupi semua kebutuhan kami 
Kau peras keringatmu demi kami 
Terima kasih untuk semua pengorbananmu 
Sesuai puisi tersebut, sebutkan pengorbanan yang telah dilakukan seorang ayah!  
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5.   Lengkapilah kartu ucapan berikut dengan kata yang tepat! 

 
. 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 2 SESI 1 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  7 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 4 soal  1 s/d 4  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 3 soal  5 s/d 7  

Bahasa Indonesia  13 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

4 soal  8 s/d 11  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

3 soal  12 s/d 14  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
3 soal  15 s/d 17  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan 

3 soal  18 s/d 20  

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  4 soal   

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  1 s/d 2  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  3 s/d 4  

Bahasa Indonesia  6 soal   

3.1 Memahami kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, 

jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan 

cara yang benar 

2 soal  5 s/d 6  

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

2 soal  7 s/d 8  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
2 soal  9 s/d 10  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKAS

I SOAL 

ESSAY 5 soal   

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.2 Memahami kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan cara yang benar 

1 soal  1 s/d 1  

3.3 Memahami lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 

bahasa daerah 
1 soal  2 s/d 2  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
1 soal  3 s/d 3  

3.11 Memahami puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan 

2 soal  4 s/d 5 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 2 SESI 1 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sebelum tidur, sebaiknya kita menggosok gigi agar gigi tetap sehat. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menggunakan perlengkapan keselamatan termasuk sikap mematuhi aturan. 
Jawaban pada pilihan a dan b termasuk sikap melanggar aturan. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Membiarkan stoples terbuka membuat mkanan tumpah.  
Makanan akan mengotori meja dan lantai.  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas.  

  

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat keluarga besar datang, sebaiknya kita segera menyambut dengan riang.  
Dengan demikian, anggota keluarga yang lain akan merasa senang. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menghargai bacaan kesukaan orang lain dapat dilakukan dengan membaca 
bersama. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita harus membuka halaman buku dengan pelan dan hati-hati agar halaman buku 
tidak robek. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Cerita berseri adalah cerita yang dari beberapa gambar yang berkaitan. 
Setiap gambar pada cerita berseri menjelaskan rangkaian cerita. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh membaca sambil tiduran karena dapat merusak mata. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cara membalik halaman buku seperti pada gambar soal tersebut salah. Kita harus 
membalik halaman buku dengan hati-hati agar tidak robek. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Saat kita menulis, posisi kaki yang benar adalah lurus di bawah meja, keduanya 
sejajar, tidak menyilang, dan salah satu kaki tidak bertumpu pada kaki yang lain. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita mulai menulis suatu kata dari huruf yang paling depan. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  pemanasan dilakukan sebelum olahraga agar otot tidak kaku dan sakit. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sakit gigi merupakan rasa sakit pada gigi yang tidak dirawat secara teratur. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  bermain sambil bergerak membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Pada lagu tersebut, kegiatan yang bisa dilakukan bersama sahabat adalah bermain 
dan bernyanyi. Kita bisa melihatnya pada baris Bermain bernyanyi bersama. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cuplikan lagu tersebut menceritakan tentang persahabatan. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada puisi tersebut, sahabat diibaratkan seperti bintang. Kita bisa melihatnya pada 
baris Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka, Bagaikan bintang yang selalu 
menemani malam. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mencuci tangan 

  Pembahasan  :  Mencuci tangan membuat tangan kita bersih dari kuman. 

2.  Jawaban  :  senang 

  Pembahasan  :  Orang tua akan senang jika kita bersikap tertib. 

3.  Jawaban  :  laki-laki 

  Pembahasan  :  Dondo biasanya digunakan sebagai nama anak laki-laki. 

4.  Jawaban  :  membaca 

  
Pembahasan  :  Majalah adalah bacaan yang suka dibaca oleh ibu. 

Contohnya adalah majalah tentang masakan. 

5.  Jawaban  :  merawat 

  
Pembahasan  :  

Kita harus merawat buku dengan baik agar buku tidak mudah rusak. 
Kita juga harus meletakkan buku di tempatnya. 

6.  Jawaban  :  bengkok 

  
Pembahasan  :  Pada gambar, terlihat siswa duduk dengan posisi yang salah. Posisi punggung terlihat 

bengkok ke samping. 

7.  Jawaban  :  bola 

  Pembahasan  :  Titik-titik tersebut jika ditebalkan membantuk kata bola. 

8.  Jawaban  :  tegak 

  Pembahasan  :  Saat menulis, badan kita harus tegak agar sikap tubuh kita terjaga. 

9.  Jawaban  :  cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ber-se-pe-da. 

  Pembahasan  :  cara mengeja kata bersepeda saat membaca adalah ber-se-pe-da. 

10.  Jawaban  :  kok dan raket. 

  Pembahasan  :  alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis adalah kok dan raket. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  
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  Pembahasan  :   

2.  Jawaban  :  Macam2 huruf konsonan  B,C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Sebaiknya, kita menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. 

  Pembahasan  :   

4.  Jawaban  :  Berikut ini pengorbanan ayah sesuai puisi tersebut. 

 Mendidik anak-anaknya. 

 Mencukupi semua kebutuhan keluarga. 

5.  Jawaban  :  
(1) Cici 
(2) Kepada 

  

Pembahasan  :  
Bagian yang rumpang bisa kita lengkapi dengan kata yang tepat. 

(1) Kartu ucapan tersebut ditulis oleh Cici. 
(2) Kartu ucapan tersebut ditujukan kepada Ibu Guru Sekar. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 2 : KEGEMARANKU 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.4 ; 3.5 ; 3.6 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.2 

 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 194

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian  
  : 10 
Soal Essay 
   : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 2 SESI 2 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Cici memiliki 4 pita merah 

Cici juga memiliki 2 pita biru 
Jumlah pita Cici seluruhnya adalah …  

  a.   4 

  b.   5 

  c.   6 

2.   Cici mempunyai 4 pita rambut. 

Ia membeli 3 pita rambut lagi. 
Jumlah pita rambut Cici adalah ….  

  a.   5 

  b.   6 

  c.   7 

3.   Penjumlahan yang hasilnya 6 adalah ….  

  a.   2 + 3 

  b.   3 + 1 

  c.   4 + 2 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

]  
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan bilangan yang terbentuk dari banyaknya tiap kelompok gambar adalah ....  

  a.   +1 

  b.   +2 

  c.   +3 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola barisan gambar tersebut adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

7.   Benda yang tidak berbentuk segitiga adalah ….  
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a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

8.   Jumlah sisi pada tabung adalah .... 

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  

9.   Pemanasan dilakukan saat ....  

  a.   sebelum olahraga 

  b.   sesudah olahraga 

  c.   di tengah-tengah olahraga 

  

10.
   

Gerakan membungkuk ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

11.
   

Agar tidak berpindah tempat saat mendorong kita harus ....  

  a.   mendorong tangan dengan sekuat tenaga 

  b.   menjaga keseimbangan badan dan menguatkan kedua kaki 

  c.   menguatkan tangan yang digunakan untuk mendorong 

  

12.
   

Peregangan dapat membuat otot menjadi ....  

  a.   kaku 

  b.   lemas 

  c.   kuat 

  

13.
   

Posisi tangan saat latihan menempel satu tangan adalah ....  

  a.   satu tangan lurus ke depan saling berpegangan 

  b.   satu tangan lurus ke depan, telapak tangan saling menempel 

  c.   satu tangan di tekuk ke depan, telapak saling mengait 

14.
   

Meliuk dilakukan dengan cara ....  
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  a.   meliukan tangan ke kanan dan kiri 

  b.   meliukan tubuh ke kanan dan kiri 

  c.   menekuk tubuh ke depan 

  

15.
   

Menempel kolase harus ....  

  a.   rapi 

  b.   sembarang 

  c.   bagus 

  

16.
   

Kita bisa mendengar bunyi di ….  

  a.   sekolah 

  b.   rumah 

  c.   dimana saja 

  

17.
   

Menarikan tari kupu-kupu harus dengan wajah yang ....  

  a.   sedih 

  b.   murung 

  c.   ceria 

  

18.
   

Cici bergerak menirukan burung terbang. Kedua tangan Cici bergerak ... dengan cepat.  

  a.   naik turun 

  b.   memutar 

  c.   bertepuk tangan 

  

19.
   

Perhatikan gambar berikut!   

 

Gambar tersebut adalah karya seni yang terbuat dari ....  

  a.   kertas origami 

  b.   kulit jagung 

  c.   kain perca 

20.
   

Kacang hijau dan jagung merupakan contoh ....  

  a.   daun-daunan 

  b.   biji-bijian 

  c.   bunga 
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Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar tersebut, benda yang lebih sedikit jumlahnya adalah ….  

2.   12 ... 14. 
Lambang perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di antara kedua bilangan 
tersebut adalah ....  

3.   10 – 5 = .... 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

5.   Perhatikan gabar berikut! 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

6.   Kita memegang lutut dengan kedua ....  

7.   Latihan mendorong dapat menguatkan …  tubuh.  

8.   Pensil warna digunakan untuk ... gambar.  

9.   Contoh kolase kegiatan sore hari yaitu ... tanaman.  

10.   Bunyi yang berasal dari kegiatan manusia disebut ...  

 
 
 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Mari kita perhatikan gambar berikut. 

 
Tulislah lambang dan nama bilangan dari banyak bendera tersebut!  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Sebutkan jumlah masing-masing buah pada gambar tersebut! Tentukan juga buah yang paling banyak 
dan paling sedikit jumlahnya!  

  

3.   Bagaimana melakukan latihan tarik menarik berdiri satu tangan?  

  

4.   Apakah yang dimaksud dengan garis?  

  

5.   Sebutkan dua contoh lagu wajib yang bisa dinyanyikan saat upcara bendera di sekolah!  

 
 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 199

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 2 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKA

SI SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Matematika  8 soal   

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan 
bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan 
penjumlahan dan pengurangan 

3 soal  1 s/d 3  

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan atau 
lainnya 

3 soal  4 s/d 6  

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda 
konkret 

2 soal  7 s/d 8  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  6 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional 

6 soal  9 s/d 14  

Seni Budaya dan Prakarya  6 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  15 s/d 15  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  16 s/d 16  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  17 s/d 18  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  19 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Matematika  5 soal   

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 
benda-benda konkret 

2 soal  1 s/d 2  

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan 
bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan 
penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  3 s/d 3  

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan atau 
lainnya 

2 soal  4 s/d 5  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional 

2 soal  6 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  8 s/d 9  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  10 s/d 10  

 

ESSAY 5 soal   

Matematika  2 soal   

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 

1 soal  1 s/d 1  

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan 
benda-benda konkret 

1 soal  2 s/d 2  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional 

1 soal  3 s/d 3  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  4 s/d 4  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 2 SESI 2 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban    c 

  Pembahasan  : 4 + 2 = 6 

2.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : 4 + 3 = 7 

3.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : 4 + 2 = 6 

4.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : Pola barisan gambar tersebut adalah tongkat baseball - bola sepak - raket tenis. 

5.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  : 

 

6.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : Pola barisan gambar tersebut adalah mangga - nanas. 

7.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : Gambar pada pilihan jawaban c berbentuk segi empat. 

8.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : Tabung mempunyai tiga sisi yang terdiri dari dua sisi lingkaran dan satu sisi 
persegi panjang. 

9.  Jawaban  : a 

  Pembahasan  : Sebelum berolahraga kita harus melakukan pemanasan agar terdindar dari cedera 
saat berolahraga 

10.  Jawaban  : a 

  Pembahasan  : Gerakan membungkuk dilakukan dengan badan membungkuk ke depan. 
Kedua tangan diluruskan hingga menyentuh kaki. 
Pandangan mata ke arah bawah. 
Gambar A adalah gerakan membungkuk sambil menyentuh ujung kaki  

11.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  : Latihan mendorong dilakukan di tempat.  
Saat mendorong kita jaga keseimbang agar badan tidak berpindah tempat. 
Kedua kaki kita kuatkan untuk menahan dorongan 

12.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  : Saat pemanasan kita melakukan gerakan peregangan otot.  
Gerakan perengangan dapat membuat otot menjadi lemas, sehingga otot-otot 
tidak kaku 

13.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  :
  

Mendorong satu tangan dilakukan dengan berdiri berhadapan.  
Satu tangan diluruskan ke depan, dengan telapak tangan saling menempel 

14.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  :
  

Meliukkan tubuh dilakukan dengan cara meliukkan tubuh ke arah kanan dan kiri 
serta pandangan mata selalu ke arah depan. 

15.  Jawaban  : a 

  Pembahasan  : 
Saat menempel kolase harus rapi sesuai dengan pola gambar yang sudah dibuat. 



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 201

  Pembahasan  :
  

Kita bisa mendengar bunyi dimana saja. Misalnya di sekolah, di rumah, dan di 
lingkungan sekitar. 

17.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  : Kita harus menunjukkan wajah yang ceria saat menari kupu-kupu. 

18.  Jawaban  : a 

  Pembahasan  : 
Gerakan burung ketika terbang adalah mengepak-ngepakkan sayapnya. Kita 
tirukan burung terbang dengan menggerakkan kedua tangan naik turun dengan 
cepat. 

19.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  :
  

Gambar tersebut merupakan gambar karya seni berupa boneka yang terbuat dari 
kulit jagung. 

20.  Jawaban  : b 

  Pembahasan  :
  

Contoh biji-bijian yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah kacang 
hijau dan jagung. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  gunting 

  
Pembahasan  :  Pada gambar tersebut, jumlah gunting ada 14, sedangkan jumlah cuter ada 18. 

Sehingga benda yang lebih sedikit jumlahnya adalah gunting. 

2.  Jawaban  :  < 

  Pembahasan  :  12 lebih kecil dari 14, sehingga lambang perbandingan yang tepat adalah <. 

3.  Jawaban  :  5 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  cabai hijau – cabai merah 

  

Pembahasan  :  

 

Pola dari barisan gambar tersebut adalah cabai hijau – cabai merah. 

5.  Jawaban  :  buku – pensil – tas 

  

Pembahasan  :  

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah buku – pensil – tas. 

6.  Jawaban  :  tangan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  otot 

  Pembahasan  :  Otot tubuh kita dapat menjadi kuat jika kita rajin latihan mendorong. 

8.  Jawaban  :  mewarnai 

  Pembahasan  :  
Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar agar gambar terlihat lebih indah. 

9.  Jawaban  :  menyiram 

  
Pembahasan  :  Menyiram tanaman merupakan salah satu contoh kegiatan pada sore hari yang bisa 

kita buat kolase. 

10.  Jawaban  :  bunyi buatan 

  Pembahasan  :  
Bunyi yang berasal dari kegiatan manusia disebut bunyi buatan. 
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Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Lambang bilangan dari banyak bendera adalah 7. Nama bilangan dari banyak bendera 
adalah tujuh. 

  Pembahasan  :   

  

2.  Jawaban  :  
Jumlah semangka pada gambar tersebut adalah 13. Jumlah pisang adalah 12. Jumlah 
nanas adalah 16. Buah yang paling banyak jumlahnya adalah nanas. Buah yang paling 
sedikit jumlahnya adalah pisang. 

  

Pembahasan  :  

 

Buah yang paling banyak jumlahnya adalah nanas. 
Buah yang paling sedikit jumlahnya adalah pisang. 

3.  Jawaban  :  Latihan tarik menarik satu tangan dilakukan dengan berdiri.  
Kedua kaki dibuka depan belakang.  
Satu tangan saling berpegangan dan saling menarik.  
Latihan ini dilakukan tanpa berpindah tempat. 

  Pembahasan  :   

4.  Jawaban  :  
Garis adalah deretan titik yang saling berhubungan. 

  Pembahasan  :   

5.  Jawaban  :  Lagu wajib yang bisa dinyanyikan saat upacara bendera di sekolah misalnya Garuda 
Pancasila dan Indonesia Raya. 

  Pembahasan  :   
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 3 : KEGIATANKU 
SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 

PPKn : 3.1 ; 3.2 

BHS. INDONESIA : 3.7 ; 3.8 
 

Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay   
 : 5 
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SOAL 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  
PAS TEMA 3 SESI 1 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut!  

 
Gambar tersebut merupakan gambar .... 

  a.   Undang-Undang Dasar 

  b.   Garuda Pancasila 

  c.   Pancasila 

  

2.   Pasangan lambang dan sila Pancasila yang tepat adalah ....  

  a.   sila pertama – bintang 

  b.   sila ketiga – rantai 

  c.   sila kelima – kepala banteng 

  

3.   Uni mengamalkan sila pertama Pancasila. 
Uni selalu berdoa dengan ....  

  a.   main-main 

  b.   sungguh-sungguh 

  c.   pura-pura 

  

4.   Made menyapa Bu Guru ketika berpapasan. 
Made mengamalkan Pancasila sila ....  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  

5.   Ale tidur malam dengan lelap. 
Setelah bangun tidur, tubuh Ale menjadi .... 

  a.   lemas 

  b.   letih  

  c.   sehat 

  

6.   Sepulang sekolah Badung tidak mencuci tangan. 
Badung langsung mengambil makanan. 
Akibatnya Badung ....  

  a.   kenyang 

  b.   sakit perut 

  c.   mengantuk 

  

7.   Ale ... makanan yang ada di piring saat makan malam.  

  a.   menghabiskan 
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  b.   menyisakan 

  c.   menyisihkan 

  

8.   Sikap baik kepada adik yaitu ....  

  a.   mengajari adik berbuat jahil 

  b.   memberi nasihat kepada adik 

  c.   mengambil mainan adik 

  

9.   Yang bukan kegiatan membantu orang tua yaitu....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

10.   Gambar berikut menunjukkan anak yang ... aturan sepulang bermain.  

 

  a.   melanggar 

  b.   mengabaikan 

  c.   menaati 

  

11.   Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pada ....  

  a.   pagi hari 

  b.   siang hari 

  c.   sore hari 

  

12.   Suasana siang hari dapat digambarkan dengan ....  

  a.   keadaan alam belum terlihat 

  b.   keadaan alam terlihat gelap 

  c.   keadaan alam terlihat jelas 
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13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan suasana pada ....  

  a.   pagi hari 

  b.   siang  hari 

  c.   sore hari 

  

14.   Matahari bersinar ... pada siang hari.  

  a.   redup 

  b.   terang 

  c.   hangat  

  

15.   perhatikan gambar berikut ini! 

 
Gambar tersebut menunjukkan kebiasan pada malam hari yaitu ....  

  a.   tidur malam 

  b.   belajar 

  c.   merapikan tempat tidur 

  

16.   Sesampainya di rumah Made melepas ... dan meletakkannya di rak.  

  a.   sepatu 

  b.   pakaian 

  c.   tas 

  

17.   

 
Kalimat tersebut termasuk ungkapan ....  

  a.   pujian 

  b.   permintaan tolong 

  c.   rasa syukur 

  

18.   Kita harus ... karena memiliki keluarga yang bahagia.  

  a.   bersedih 

  b.   bersyukur 

  c.   bersusah hati 

  

19.   Setelah mendapatkan bantuan kita mengucapkan ....  

  a.   ungkapan permintaan tolong 

  b.   ungkapan kekaguman 

  c.   ungkapan terima kasih 

  

20.   Berikut ungkapan perintah yang sopan adalah ...  
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  a.   Made, jangan tidur larut malam! 

  b.   Eko, kamu tidak boleh berteman dengan Ale! 

  c.   Cici memang anak yang rajin. 

  

 
 
 
Soal Isian  

1.   Kepala burung garuda pada Garuda Pancasila menghadap ke ....  

  

2.   Made mensyukuri makanannya. 
Berarti, Made ... sila pertama Pancasila.  

  

3.   Simbol sila pertama Pancasila terletak di ... perisai.  

  

4.   Menaati aturan membuat hidup ....  

  

5.   Uni menggosok gigi agar ... dan ... di gigi hilang.  

  

6.   Udara sore hari terasa ....  

  

7.   Kak Ola membantu ibu ... tanaman di halaman.  

  

8.   

 
Kalimat tersebut termasuk ungkapan ....  

  

9.   Made meminta bantuan kepada Ale. 
Made mengungkapkan ....  

  

10.   Kita mengungkapkan rasa ... atas pemberian Tuhan.  

  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan dua hal yang kamu tahu tentang sila pertama Pancasila!  

  

2.   Sebutkan tiga manfaat bersikap tertib di rumah!  

  

3.   Sebutkan 3 suasana yang menggambarkan siang hari?  

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

   
   
Urutkan gambar tersebut sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang benar! 
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5.   Lengkapilah percakapan berikut dengan kata yang tepat! 

 

  

 
 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 3 SESI 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLA
H SOAL 

IDENTIFIKASI 
SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda 
Pancasila" 

4 soal  1 s/d 4  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 6 soal  5 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 
teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 

6 soal  11 s/d 16  

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, 
dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada 
orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah 

4 soal  17 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda 
Pancasila" 

3 soal  1 s/d 3  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  4 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 
teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 

2 soal  6 s/d 7  

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, 
dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada 
orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah 

3 soal  8 s/d 10  

 

ESSAY 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda 
Pancasila" 

1 soal  1 s/d 1  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 1 soal  2 s/d 2  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 
teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 

2 soal  3 s/d 4  

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, 
dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada 

1 soal  5 s/d 5  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLA
H SOAL 

IDENTIFIKASI 
SOAL 

orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 3 SESI 1 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut merupakan Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indo 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pasangan lambang dan sila Pancasila yang tepat adalah sila pertama dan bintang. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat berdoa kita harus melaksanakannnya dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut 
adalah pengamalan sila pertama Pancasila. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menyapa orang lain ketika berpapasan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan tidur malam yang cukup membuat tubuh menjadi sehat. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mengambil makanan tanpa mencuci tangan dapat menyebabkan sakit perut. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Makanan yang ada di piring harus kita habiskan. Kita tidak boleh menyisakan atau 
bahkan membuang makanan. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Memberi nasihat kepada adik termasuk sikap baik. Kita tidak boleh menjahili dan 
mengajari adik berbuat tidak baik. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Merapikan tempat tidur dan merapikan meja termasuk kegiatan membantu orang tua. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan anak yang mengetuk pintu sepulang bermain. 
Tindakan tersebut menunjukkan anak yang menaati aturan. 

11.  Jawaban  :  a 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat siang hari, keadaan alam terlihat sangat jelas. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menggambarkan suasana pada pagi hari. Terlihat matahari baru 
terbit dan ada ayam yang berkokok.  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada siang hari, matahari bersinar terang. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan kebiasaan pada malam hari yaitu merapikan tempat 
tidur. Merapikan tempat tidur dilakukan sebelum tidur, agar tidur kita menjadi nyenyak. 

16.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Kita harus melepas sepatu dan meletakkannya di rak. 
Melepas sepatu sepulang sekolah adalah contoh perilaku tertib.  

17.  Jawaban  :  c 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Kita harus bersyukur karena memiliki keluarga yang bahagia. 
Kita mendapat kasih sayang dan perhatian dari keluarga. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Setelah mendapat bantuan, kita mengucapkan terima kasih. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Kalimat perintah yang sopan terlihat pada kalimat a. 

Kalimat b merupakan kalimat larangan. Kalimat c merupakan pujian. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kanan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  mengamalkan 

  Pembahasan  :  Bersyukur berarti mengamalkan sila pertama Pancasila. 

3.  Jawaban  :  tengah 

  
Pembahasan  :  Simbol sila pertama Pancasila terletak di tengah perisai. Simbol sila pertama Pancasila 

adalah bintang. 

4.  Jawaban  :  teratur 

  Pembahasan  :  Menaati aturan membuat hidup teratur. 

5.  Jawaban  :  kuman, sisa makanan 

  Pembahasan  :  Menggosok gigi akan menghilangkan kuman dan sisa makanan. 

6.  Jawaban  :  sejuk 

  Pembahasan  :  Udara sore hari terasa sejuk karena matahari sudah terbenam. 

7.  Jawaban  :  menyiram 

  Pembahasan  :  Kalimat yang tepat adalah Kak Ola membantu ibu menyiram tanaman di halaman. 

8.  Jawaban  :  pujian 

  Pembahasan  :  Kalimat tersebut termasuk ungkapan pujian kepada ibu. 

9.  Jawaban  :  permintaan tolong 

  Pembahasan  :  Saat meminta bantuan, kita mengungkapkan permintaan tolong. 

10.  Jawaban  :  syukur 

  
Pembahasan  :  

Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. 
Kita harus mengungkapkan rasa syukur atas pemberian Tuhan. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Hal yang terkait dengan sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. 

 Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Lambang sila pertama adalah bintang. 

 Bersyukur dan berdoa merupakan pengamalan sila pertama. 

  Pembahasan  :   

2.  Jawaban  :  Manfaat sikap tertib adalah sebagai berikut. 

1. Rumah tampak rapi 

2. Tubuh bersih dari kuman 

3. Orang tua merasa senang 

4. Kegiatan berjalan dengan lancar 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Suasana pagi hari adalah sebagai berikut. 
a.    Udara terasa panas. 
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b.    Keadaan alam terlihat sangat jelas. 
c.    Matahari bersinar terang dan langit tampak biru cerah. 

  

Pembahasan  :  Suasana pagi hari adalah 
a.    Udara terasa panas 
b.    Keadaan alam terlihat sangat jelas 
c.    Matahari bersinar terang dan langit tampak biru cerah 

4.  Jawaban  :  Gambar yang urut adalah 2-3-4-1. 
Cerita yang benar sebagai berikut.  
Sore hari, Ale bermain bola bersama teman-teman. Tubuh Ale dan teman-temannya 
menjadi kotor setelah bermain. Ale kemudian segera pulang ke rumah untuk mandi. 
Selesai mandi, Ale berganti pakaian yang bersih dan rapi. 

  Pembahasan  :   

5.  Jawaban  :  
Pada percakapan, Ale mengungkapkan permintaan tolong kepada Dondo. 
Ale mengucapkan kata tolong. 

  Pembahasan  :   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 3 : KEGIATANKU 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
 

MATEMATIKA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.3 
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Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay   
 : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 3 SESI 2 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   

 
Banyak jari pada gambar ada ....  

  a.   10 

  b.   9 

  c.   8 

  

2.   Gambar sepuluh rautan ditunjukkan oleh ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

3.   Perhatikan gambar mainan berikut! 

   

   

 
Gambar mainan yang banyaknya menunjukkan bilangan 13 adalah ....  

  a.   (i) dan (ii) 

  b.   (i) dan (iii) 

  c.   (ii) dan (iii) 

  

4.   Nilai tempat satuan dari bilangan 15 adalah ....  

  a.   5 

  b.   3 

  c.   1 

  

5.   17 … 19. 
Lambang perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di antara kedua bilangan di 
atas adalah ....  

  a.   < 

  b.   > 

  c.   = 

  



BANK SOAL KELAS 1 SEMESTER 1 

 By agung ade yulianto 214

6.   Jumlah sabun mandi yang paling sedikit adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

7.   Ibu membeli 14 butir telur 

Ternyata ada 5 butir pecah 
Telur ibu yang tidak pecah ada .... 

  a.   7 

  b.   8 

  c.   9 

  

8.   Hasil dari 4 + 4 adalah ....  

  a.   6 

  b.   7 

  c.   8 

  

9.   Bagian tangan yang digunakan untuk mamantulkan bola adalah ....  

  a.   pangkal tangan 

  b.   jari-jari tangan dan telapak tangan 

  c.   punggung tangan 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 Gambar di atas adalah gerakan ....  

  a.   menangkap bola dari bawah 

  b.   menangkap bola datar 

  c.   melempar bola datar 

  

11.   Menangkap bola setinggi lutut  dilakukan dengan posisi badan ....  

  a.   tegak 

  b.   condong ke depan 

  c.   sedikit membungkuk ke depan 

  

12.   Gerakan menendang bola dilakukan dengan cara ....  

  a.   mengangkat kaki ke depan mengenai bola 

  b.   mengayun kaki dari belakang ke depan mengenai bola 

  c.   meletakkan kaki di atas bola 

  

13.   Kita menggambar garis lurus menggunakan ....  

  a.   jangka 

  b.   penggaris 

  c.   penghapus 

14.   Kita menggambar menggunakan alat ....  
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  a.   gambar 

  b.   ukur 

  c.   baca 

  

15.   Untuk membuat bunyi panjang dan pendek, kita dapat memainkan ....  

  a.   alat musik 

  b.   alat olahraga 

  c.   alat sekolah 

  

16.   Bunyi panjang dan bunyi pendek dapat dinyanyikan secara ....  

  a.   bersamaan 

  b.   bergantian 

  c.   beriringan 

  

17.   Contoh gerakan meniru kupu-kupu terbang yaitu ....  

  a.   mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah 

  b.   mengangkat kaki ke atas dan ke bawah 

  c.   mencondongkan badan ke depan dan belakang 

  

18.   Gerakan burung terbang bebas di angkasa adalah contoh gerak ....  

  a.   lambat 

  b.   cepat 

  c.   pelan 

  

19.   Contoh karya seni yang dibuat dari kulit jagung adalah ....  

  a.   guci 

  b.   kendi 

  c.   boneka 

  

20.   Kita dapat membuat kerajinan menggunakan kulit jagung. 
Kulit jagung adalah contoh bahan ....  

  a.   alam 

  b.   buatan 

  c.   makanan 

 
 
Soal Isian  

1.   

 
Banyak jari pada gambar menunjukkan bilangan ....  

  

2.   

 
Lambang bilangan yang menunjukkan banyak penghapus adalah ....  

  

3.   Lambang bilangan sembilan adalah ….  
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4.   

 
Banyak pesawat mainan dapat ditulis dengan lambang bilangan ....  

  

5.   Saat menendang bola badan sedikit dicondongkan ke ....  

  

6.   Menangkap bola dilakukan dengan badan menghadap ke ....  

  

7.   Garis dapat dibentuk oleh dua ... atau lebih yang dihubungkan.  

  

8.   Membuat kolase membutuhkan pola ....  

  

9.   Lagu wajib kita nyanyikan saat ... bendera di sekolah.  

  

10.   Saat berbicara, kita mengeluarkan bunyi yang disebut ....  

  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Perhatikan kartu bilangan berikut! 

 
Bandingkanlah kedua bilangan pada kartu tersebut! 

  

2.   Sebuah bus berisi 4 orang penumpang. 
Saat di halte, 3 orang penumpang naik ke bus tersebut. 
Tentukan jumlah penumpang bus sekarang! 

  

3.   Ale berlarih memukul bola dengan Made. 
Bagaimana agar pukulan yang dihasilkan Ale dapat jauh?  

  

4.   Sebutkan dua contoh gerak cepat!  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar tersebut, sebutkan karya seni yang dapat dibuat dari kulit jagung! 
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 3 SESI 2 

 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Matematika  8 soal   

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 
suatu kumpulan objek 

2 soal  1 s/d 2  

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 

2 soal  3 s/d 4  

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret 

2 soal  5 s/d 6  

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal  7 s/d 8  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  4 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

4 soal  9 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  8 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  13 s/d 14  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  15 s/d 16  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  17 s/d 18  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  19 s/d 20  

ISIAN 10 soal   

Matematika  4 soal   

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 
suatu kumpulan objek 

2 soal  1 s/d 2  

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 

2 soal  3 s/d 4  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

2 soal  5 s/d 6  

Seni Budaya dan Prakarya  4 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 2 soal  7 s/d 8  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  9 s/d 10  

ESSAY 5 soal   

Matematika  2 soal   

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret 

1 soal  1 s/d 1  

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal  2 s/d 2  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

1 soal  3 s/d 3  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 1 soal  4 s/d 4  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 1 soal  5 s/d 5  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 3 SESI 2 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar pada jawaban a menunjukkan ada sepuluh rautan. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar mainan yang banyaknya menunjukkan bilangan 13 adalah gambar (i) dan (iii). 
Gambar (ii) menunjukkan jumlah mainan dengan bilangan 12. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Nilai tempat satuan dari bilangan 15 adalah 5, sedangkan nilai puluhannya adalah 1. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  17 lebih kecil dari 19, sehingga lambang perbandingan yang tepat adalah <. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sabun yang paling sedikit berjumlah 4 buah. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  14 – 5 = 9 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  4 + 4 = 8 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Memantulkan bola dilakukan dengan menggunakan tangan. 
Bagian tangan yang digunakan adalag jari dan telapak tangan. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah gerakan menangkap bola datar. 
Bola mendatar biasanya arah datangnya setinggi dada.  
Cara menangkap bola mendatar biasanya dilakukan dengan mendekatkan kedua 
telapak tangan di depan dada. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menangkap bola setinggi lutut berbeda dengan menangkap bola dari atas.  
Saat menangkap bola badan sedikit dibungkukkan ke depan.  
Kedua kaki sedikit ditekuk. Kedua tangan berada di depan lutut.  
Telapak tangan menghadap depan. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menendang bola dilakukan  dengan mengayunkan kaki mengenai bola.  
Cara melakukannya dengan menarik kaki ke belakang lalu mengayunkan kaki ke 
depan hingga mengenai bola. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Penggaris kita gunakan untuk menggambar garis lurus. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita menggambar menggunakan alat gambar.  
Alat gambar misalnya buku gambar, pensil, dan spidol. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita bisa memainkan alat musik untuk menghasilkan bunyi panjang dan pendek. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Bunyi panjang dan bunyi pendek dapat kita nyanyikan secara bergantian. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat terbang, kupu-kupu mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Jadi, gerakan 
kupu-kupu terbang yang dapat kita tirukan yaitu mengayunkan kedua tangan kita ke 
atas dan ke bawah. 

18.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  
Burung terbang bebas di angkasa bergerak dengan gerakan cepat. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Boneka adalah karya seni yang dapat dibuat dari kulit jagung. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Kulit jagung merupakan salah satu bahan alam yang dapat dibuat menjadi kerajinan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  10 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  8 

  Pembahasan  :  Banyak penghapus ada delapan buah. Lambang bilangan delapan adalah 8. 

3.  Jawaban  :  9 

  Pembahasan  :  Bilangan sembilan dilambangkan dengan 9. 

4.  Jawaban  :  3 

  Pembahasan  :  Banyak pesawat mainan ada tiga buah. Lambang bilangan tiga ditulis 3. 

5.  Jawaban  :  belakang 

  Pembahasan  :  Posisi badan harus sedikit dicondongkan ke belakang saat kita akan menendang bola. 

6.  Jawaban  :  depan 

  
Pembahasan  :  Menangkap bola dilakukan dengan badan menghadap ke depan agar bisa melihat arah 

datangnya bola. 

  Pembahasan  :  
Dua titik atau lebih jika dihubungan akan membentuk suatu garis. 

8.  Jawaban  :  gambar 

  
Pembahasan  :  Saat membuat kolase kita membutuhkan pola gambar. Pola gambar tersebut 

selanjutnya ditempeli potongan-potongan kertas. 

9.  Jawaban  :  upacara 

10.  Jawaban  :  suara 

  Pembahasan  :  
Bunyi yang keluar dari mulut kita, termasuk saat berbicara, disebut suara. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  15 kurang dari 18. 
18 lebih dari 15. 

  
Pembahasan  :  15 kurang dari 18 

18 lebih dari 15 

2.  Jawaban  :  4 orang + 3 orang = 7 orang. 
Jadi, jumlah penumpang bus sekarang adalah 7 orang. 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Agar dapat memukul bola dengan baik kita harus mengayunkan pemukul dengan kuat 
ke arah bola, sehingga bola akan melambung jauh ke depan. 

  Pembahasan  :   

4.  Jawaban  :  
Contoh gerak cepat yaitu: 

1. Gerak ombak di pantai 

2. Gerak burung terbang 

3. Gerak kucing berlari 

  

Pembahasan  :  
Contoh gerak cepat yaitu: 

1. Gerak ombak di pantai 

2. Gerak burung terbang 

3. Gerak kucing berlari 

5.  Jawaban  :  Berdasarkan gambar tersebut, berikut ini karya seni yang dapat dibuat dari kulit jagung. 

 Boneka kulit jagung. 
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 Gantungan kunci kulit jagung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 

 

TEMA 4 : KELUARGAKU 

SESI 1 : PPKn, B. Indonesia 
PPKn : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 

Bahasa Indonesia : 3.8 ; 3.9 ; 3.10 

 

Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay   
 : 5 
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SOAL 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  
PAS TEMA 4 SESI 1 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Setiap sila Pancasila memiliki simbol yang ... satu sama lain.  

  a.   sama 

  b.   berbeda 

  c.   berkaitan 

  

2.   Bersyukur berarti mengamalkan sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  

3.   Dasar negara Indonesia adalah ....  

  a.   hukum 

  b.   teks proklamasi 

  c.   Pancasila 

  

4.   Rantai merupakan simbol sila ... Pancasila.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  

5.   Saat upacara bendera, pembina upacara biasanya membaca teks ....  

  a.   Undang-undang Dasar 1945 

  b.   Pancasila 

  c.   surat 

  

6.   Gambar berikut menunjukkan anak yang ... aturan sepulang bermain.  

 

  a.   melanggar 

  b.   mengabaikan 

  c.   menaati 
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7.   Gambar berikut menunjukkan anak yang . . . aturan sebelum ke sekolah.  

 

  a.   melanggar 

  b.   tidak tertib 

  c.   menaati 

8.   Uni selalu menyambut ayah dengan riang. 
Ayah Uni semakin ... kepadanya.  

  a.   sayang 

  b.   benci 

  c.   marah 

  

9.   Contoh sikap yang tidak menghargai keragaman yaitu ....  

  a.   mengejek kegemaran orang lain 

  b.   memuji kegemaran orang lain 

  c.   menghormati kegemaran orang lain 

  

10.   Dondo berasal dari Sulawesi. 
Dondo memanggil kakeknya dengan sebutan ....  

  a.   tete 

  b.   opa 

  c.   atuak 

  

11.   Saat mendapatkan perintah, kita harus ....  

  a.   menjalankannya 

  b.   meminta tolong 

  c.   melarikan diri 

  

12.   

 
Kalimat tersebut termasuk ungkapan .... 

  a.   permintaan maaf 

  b.   pujian 

  c.   permintaan tolong 

  

  

Bacaan berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 

Berkunjung ke Rumah Kakek dan Nenek 

Made sangat menyayangi kakek dan neneknya. 

Tetapi, Made jarang bertemu kakek dan nenek. 

Kakek dan nenek Made tinggal di Bali. 

  

Made juga bertemu sepupunya di rumah kakek. 

Made bertanya tentang kegemaran sepupunya. 

Ternyata, sepupu Made gemar menggambar seperti Made. 

13.   Bacaan tersebut menceritakan ....  

  a.   pengalaman berkunjung ke rumah kakek dan nenek 
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  b.   pengalaman berkunjung ke rumah paman dan bibi 

  c.   pengalaman pergi ke kebun binatang bersama ayah dan ibu 

  

14.   Kegemaran sepupu Made adalah ....  

  a.   bersepeda 

  b.   menggambar 

  c.   membaca 

  

15.   Mamak adalah panggilan untuk ... di Sumatra Barat.  

  a.   ibu 

  b.   paman 

  c.   bibi 

 
 
Soal Isian  

1.   Badung tidak mengamalkan sila pertama Pancasila. 
Sebelum belajar, Badung tidak pernah ....  

  

2.   Kita bersyukur atas semua ... Tuhan.  

  

3.   Ale biasa makan di rumah bersama .... 

  

4.   Pada sore hari kita tidak boleh bermain terlalu ....  

  

5.   Uni membaca di perpustakaan. 
Saat membaca Uni bersikap ....  

  

6.   Ungkapan terima kasih kita ucapkan dengan sopan dan ....  

  

7.   Atio adalah panggilan untuk ... bagi orang Tionghoa.  

  

8.   Saudara laki-laki ayah kupanggil ....  

  

9.   Pengalaman bermain bersama kakak termasuk pengalaman yang ....  

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

   
Gambar di atas disebut dengan bagan ... keluarga.  

  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Ale mendapat sepeda baru dari ayah. 
Sebutkan dua cara yang dapat Ale lakukan untuk bersyukur!  

  

2.   Kak Wayan juara melukis. 
Apa yang sebaiknya Made lakukan?  
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3.   Haikal berumur 9 tahun. 
Humaira berumur 6 tahun. 
Jadi Haikal adalah kakak Humaira. 
Apa yang dimaksud dengan kakak?  

  

4.   Bagaimana cara kita memperkenalkan anggota keluarga kita?  

  

5.   Apa yang dimaksud dengan silsilah?  

 
 
 
 

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  
PAS TEMA 4 SESI 1 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 5 soal  1 s/d 5  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 3 soal  6 s/d 8  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 2 soal  9 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah 

2 soal  11 s/d 12  

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

3 soal  13 s/d 15  

3.10 Mengenal kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar/bagan silsilah 

keluarga dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
5 soal  16 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 2 soal  1 s/d 2  

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2 soal  3 s/d 4  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  5 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.8 Memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah 

1 soal  6 s/d 6  

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

2 soal  7 s/d 8  

3.10 Mengenal kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar/bagan silsilah 

keluarga dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
2 soal  9 s/d 10  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKASI 

SOAL 

ESSAY 5 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 1 soal  1 s/d 1  

3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah 1 soal  2 s/d 2  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.9 Mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

1 soal  3 s/d 3  

3.10 Mengenal kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar/bagan silsilah 

keluarga dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
2 soal  4 s/d 5  

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  
PAS TEMA 4 SESI 1 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Setiap sila memiliki simbol yang berbeda dengan sila yang lain.  
Misalnya, sila pertama berbeda dengan sila kedua.  
Simbol sila pertama adalah bintang.  
Simbol sila kedua adalah rantai. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sila pertama Pancasila mengajarkan agar kita selalu mengingat Tuhan.  
Jadi, bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks yang biasanya dibacakan saat upacara bendera adalah teks Pancasila. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan anak yang mengetuk pintu sepulang bermain. 
Tindakan tersebut menunjukkan anak yang menaati aturan. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berpamitan kepada orang tua termasuk perilaku yang menaati aturan sebelum ke 
sekolah. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Selalu menyambut orang tua dengan riang akan membuat orang tua semakin 
sayang kepada kita. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegemaran setiap orang berbeda-beda. Jika kita mengejek kegemaran orang lain, 
berarti kita tidak menghargai keragaman. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Panggilan kakek dari Sulawesi adalah opa. 
Tete adalah panggilan kakek dari Papua. 
Atuak adalah panggilan kakek dari Sumatra Barat. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika pendapatkan perintah, kita harus menjalankan sesuatu sesuai perintah tersebut. 
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12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Ibu meminta tolong kepada Cici untuk menemaninya ke pasar. 

Kalimat Cici tolong temani Ibu ke pasar termasuk ungkapan permintaan tolong. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mamak adalah panggilan untuk paman di Sumatra Barat. 

 
 
 
 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  berdoa 

  Pembahasan  :  Tidak berdoa sebelum belajar berarti tidak mengamalkan sila pertama Pancasila. 

2.  Jawaban  :  karunia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  keluarga 

  Pembahasan  :  Saat di rumah, kita biasanya makan bersama keluarga. 

4.  Jawaban  :  lama 

  
Pembahasan  :  Pada sore hari kita tidak boleh bermain terlalu lama. Jika bermain terlalu lama, 

kita harus pulang pada malam hari dan menyebabkan orang tua khawatir. 

5.  Jawaban  :  tenang 

  Pembahasan  :  Saat membaca di perpustakaan kita harus bersikap tenang. 

6.  Jawaban  :  tulus 

  
Pembahasan  :  Saat berterima kasih kepada orang lain kita harus sopan. 

Selain itu, kita juga harus menunjukkan bahwa kita berterima kasih secara tulus. 

7.  Jawaban  :  paman 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  paman 

  Pembahasan  :  Paman adalah panggilan kita kepada saudara laki-laki ayah atau ibu. 

9.  Jawaban  :  menyenangkan 

  
Pembahasan  :  Pengalaman bermain bersama kakak termasuk pengalaman yang 

menyenangkan. 

10.  Jawaban  :  silsilah 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah bagan silsilah keluarga. 

 
 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut ini cara Ale untuk bersyukur. 

 Mengucapkan terima kasih kepada ayah. 

 Merawat sepeda dengan teratur. 

 Menggunakan sepeda untuk hal-hal baik. 

  Pembahasan  :   

2.  Jawaban  :  Made sebaiknya memberi selamat kepada Kak Wayan.  
Made tidak boleh iri kepada Kak Wayan. 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Kakak adalah saudara kandung yang lebih tua dari kita. 

  Pembahasan  :   
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4.  Jawaban  :  Kita dapat memperkenalkan anggota keluarga kita menggunakan foto dan bagan 
silsilah. 

  
Pembahasan  :  Kita dapat memperkenalkan anggota keluarga kita menggunakan foto dan bagan 

silsilah. 

5.  Jawaban  :  Silsilah adalah asal usul suatu keluarga berupa bagan. 

  Pembahasan  :  Silsilah adalah asal usul suatu keluarga berupa bagan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL PAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 1 
 

TEMA 4 : KELUARGAKU 
SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 

MATEMATIKA : 3.5 ; 3.6 ; 3.8 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.1 
 

Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
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Soal isian   
 : 10 
Soal Essay   
 : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 4 SESI 2 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar selanjutnya dari barisan gambar tersebut adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola gambar yang sama adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  

3.   Barisan bilangan 3, 6, 9, 12 mempunyai pola ....  

  a.   +2 

  b.   +3 

  c.   +4 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda tersebut berbentuk ….  

  a.   segitiga 

  b.   segi empat 

  c.   lingkaran 

  

5.   Bangun ruang yang tidak mempunyai enam sisi adalah ....  

  a.   tabung 

  b.   balok 

  c.   kubus 

6.   Benda yang berbentuk kubus adalah ....  
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a.   

 

  

b.   

 

  
c.   

 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih ringan adalah ....  

  a.   satu bantal 

  b.   dua guling 

  c.   sama ringan 

  

8.   Alat untuk mengukur berat benda ditunjukkan gambar ....  

  

a.   

 

  b.   
 

  

c.   

 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih ringan adalah ....  

  a.   penghapus 

  b.   cutter 

  c.   sama ringan 

  

10.   Berjalan berkelompok ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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11.   Gerakan engklek ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas adalah gerakan ....  

  a.   melompat melewati bilah kayu 

  b.   meloncat melewati bilah kayu 

  c.   meloncat melewati ban bekas 

  

13.   Berlari dilakukan dengan sikap badan ....  

  a.   membungkuk 

  b.   condong ke depan 

  c.   condong ke belakang 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Alat gambar tersebut dinamakan ....  

  a.   palet 

  b.   kanvas 

  c.   buku gambar 

  

15.   Tamborin yang ditabuh dengan telapak tangan menghasilkan bunyi ....  

  a.   panjang 

  b.   pendek 

  c.   keras 

  

16.   Kita harus ... saat bernyanyi dalam kelompok.  

  a.   kompak 

  b.   sumbang 

  c.   bersiul 

  

17.   Gerak siput yang berjalan adalah ....  

  a.   lambat 

  b.   cepat 

  c.   lambat 

  

18.   Contoh gerakan meniru kupu-kupu terbang yaitu ....  
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  a.   mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah 

  b.   mengangkat kaki ke atas dan ke bawah 

  c.   mencondongkan badan ke depan dan belakang 

  

19.   Salah satu alat untuk membuat boneka dari kulit jagung adalah ....  

  a.   stapler 

  b.   gunting 

  c.   kertas 

  

20.   Contoh bahan alam adalah ....  

  a.   buku tulis dan pensil 

  b.   spidol dan penggaris 

  c.   bunga dan daun 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola dari barisan gambar tersebut adalah ....  

  

2.   6, 9, 12, 15 
Pola dari barisan bilangan tersebut adalah ....  

  

3.   Semua sisi pada kubus berbentuk ….  

  

4.   Banyaknya sisi pada bangun segitiga adalah ….  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda yang lebih pendek pada gambar tersebut adalah ....  

  

6.   Posisi badan saat berlari … ke depan.  

  

7.   Saat berjalan, kedua … diayun ke depan dan belakang.  

  

8.   Loncat katak dilakukan dengan menolakkan … dan … bersamaan.  

  

9.   Titik dapat dibuat beraneka warna dan ….  

  

10.   Ombak di pantai berbunyi dan berdebur. Bunyi ombak termasuk bunyi ...  

  

 
Soal Uraian/Essay  
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1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tentukanlah benda mana saja yang berbentuk lingkaran pada gambar tersebut!  

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tentukanlah kelompok mainan yang lebih berat!  

  

3.   Apa bedanya berjalan dan berlari?  

  

4.   Sebutkan jenis gerak dalam tari!  

  

5.   Perhatikan gambar kolase kupu-kupu berikut ini!  

 
Biji-bijian apa saja yang digunakan untuk membuat kolase kupu-kupu tersebut?  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 4 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIK
ASI SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal   

Matematika  9 soal   

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau lainnya 

3 soal  1 s/d 3  

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan 
berbagai benda konkret 

3 soal  4 s/d 6  

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 
menggunakan benda/situasi konkret 

3 soal  7 s/d 9  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  4 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 

4 soal  10 s/d 13  

Seni Budaya dan Prakarya  7 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  14 s/d 14  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 2 soal  15 s/d 16  

3.3 Memahami gerak anggota tubuh melalui tari 2 soal  17 s/d 18  

3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya 2 soal  19 s/d 20  

 

ISIAN 10 soal   

Matematika  5 soal   

3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau lainnya 

2 soal  1 s/d 2  

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan 
berbagai benda konkret 

2 soal  3 s/d 4  

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 
menggunakan benda/situasi konkret 

1 soal  5 s/d 5  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 

3 soal  6 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami karya ekspresi dua dan tiga dimensi 1 soal  9 s/d 9  

3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 1 soal  10 s/d 10  

ESSAY 5 soal   

Matematika  2 soal   

3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan 
berbagai benda konkret 

1 soal  1 s/d 1  

3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku 
menggunakan benda/situasi konkret 

1 soal  2 s/d 2  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal   

3.1 Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 

1 soal  3 s/d 3  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

PAS TEMA 4 SESI 2 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :
  

b 

  Pembahasan  :
  

 

2.  Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

 
Pola yang sama dengan gambar di soal adalah pola dengan urutan warna 
kuning - merah - merah - hijau - kuning. 

3.  Jawaban  :
  

b 

  Pembahasan  :
  

Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :
  

a 

  Pembahasan  :
  

Balok dan kubus mempunyai enam sisi, sedangkan tabung hanya memiliki tiga 
sisi. 

6.  Jawaban  :
  

a 

  Pembahasan  :
  

Benda yang berbentuk kubus adalah kotak kado yang ditunjukkan oleh pilihan 
jawaban a. Pilihan jawaban b adalah bola pingpong yang memiliki bentuk bola. 
Sedangkan pilihan jawaban c adalah pipa yang memiliki bentuk tabung. 

7.  Jawaban  :
  

a 

  Pembahasan  :
  

Lengan timbangan berisi satu bantal berada di atas. 
Satu bantal lebih ringan daripada dua guling. 

8.  Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

 
Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. 
Salah satu jenis timbangan yaitu timbangan lengan. 
Bentuk timbangan lengan seperti berikut: 

 

9.  Jawaban  :
  

a 
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  Pembahasan  :
  

Lengan timbangan berisi penghapus berada di atas. 
Penghapus lebih ringan daripada cutter. 

10.
  

Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

Berjalan berkelompok dilakukan oleh banyak orang seperti pada gambar 
jawaban c. 

11.
  

Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

Engklek dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki.  
Sementara itu, satu kaki lainnya ditekuk ke belakang. 

12.
  

Jawaban  :
  

a 

  Pembahasan  :
  

Gerakan melompati bilah kayu dilakukan dengan melompatkan satu kaki 
bergantian. 

13.
  

Jawaban  :
  

b 

  Pembahasan  :
  

Berlari dilakukan dengan badan condong ke depan. 
Pandangan mata ke arah depan.  

14.
  

Jawaban  :
  

b 

  Pembahasan  :
  

Alat gambar tersebut dinamakan kanvas.  
Kanvas digunakan sebagai tempat untuk menggambar atau melukis. 

15.
  

Jawaban  :
  

b 

  Pembahasan  :
  

Tamborin merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditabuh atau 
digoyangkan. Tamborin biasanya ditabuh dengan telapak tangan dan 
menghasilkan bunyi pendek. 

16.
  

Jawaban  :
  

a 

  Pembahasan  :
  

Lagu yang dinyanyikan secara berkelompok harus dibawakan dengan kompak. 

17.
  

Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

Siput berjalan dengan gerakan yang sangat lambat atau pelan-pelan. 

18.
  

Jawaban  :
  

a 

  Pembahasan  :
  

Saat terbang, kupu-kupu mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Jadi, 
gerakan kupu-kupu terbang yang dapat kita tirukan yaitu mengayunkan kedua 
tangan kita ke atas dan ke bawah. 

19.
  

Jawaban  :
  

b 

  Pembahasan  :
  

Saat membuat boneka dari kulit jagung, kita membutuhkan gunting untuk 
memotong kulit jagung. 

20.
  

Jawaban  :
  

c 

  Pembahasan  :
  

Bunga dan daun adalah contoh bahan alam. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  cabai hijau – cabai merah 

  

Pembahasan  :  

 

Pola dari barisan gambar tersebut adalah cabai hijau – cabai merah. 

2.  Jawaban  :  +3 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  persegi 

  Pembahasan  :  Kubus memiliki enam sisi yang berbentuk persegi. 

4.  Jawaban  :  tiga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  sendok 

  Pembahasan  :  Sendok lebih pendek daripada sumpit. 

6.  Jawaban  :  condong 

  
Pembahasan  :  Saat berlari badan kita condong ke depan.  

Pandangan mata juga diarahkan ke depan. 

7.  Jawaban  :  tangan 

  
Pembahasan  :  Kita mengayunkan kedua tangan ke depan dan belakang secara bergantian saat 

berjalan. 

8.  Jawaban  :  tangan dan kaki 

  Pembahasan  :  Kita menolakkan tangan dan kaki bersamaan ketika loncat katak. 

9.  Jawaban  :  ukuran 

  
Pembahasan  :  

Titik adalah salah satu unsur seni rupa. Titik dapat dibuat dengan bermacam-macam 
warna dan ukuran. 

10.  Jawaban  :  alam 

  Pembahasan  :  
Bunyi ombak termasuk bunyi alam. 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Benda yang berbentuk lingkaran ditunjukkan oleh gambar b dan e. 

  Pembahasan  :   

2.  Jawaban  :  Berat kelompok 1 = 4 kelereng + 6 kelereng = 10 kelereng 
 
Berat kelompok 2 = 5 kelereng + 7 kelereng = 12 kelereng  
 
Jadi, mainan kelompok 2 lebih berat daripada kelompok 1. 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Berjalan dilakukan dengan langkah kaki yang pelan. 
Sedang berlari dilakukan dengan melangkahkan kaki dengan cepat. 

  
Pembahasan  :  Berjalan dilakukan dengan melangkah kan kaki ke depan bergantian dengan pelan, 

sedangkan berlari dilakukan dengan melangkahkan kaki dengan cepat 

4.  Jawaban  :  
Jenis gerak dalam tari ada dua yaitu gerak cepat dan gerak lambat. 

  Pembahasan  :  
Jenis gerak dalam tari ada dua yaitu gerak cepat dan gerak lambat. 

5.  Jawaban  :  
Biji-bijian yang digunakan untuk membuat kolase kupu-kupu itu adalah biji jagung dan 
biji kacang hijau. 

  
Pembahasan  :  

Biji-bijian yang digunakan untuk membuat kolase kupu-kupu itu adalah biji jagung dan 
biji kacang hijau. 
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