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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Orang yang hidup rukun adalah orang yang saling ....  

  a.   bermusuhan 

  b.   menghormati 

  c.   menghina 

  

2.   Made dan keluarga bermusyawarah menentukan tempat liburan. 
Made dan keluarga mengamalkan sila ... Pancasila.  

  a.   ketiga 

  b.   keempat 

  c.   kelima 

  

3.   Kalau bekerja tidak sungguh-sungguh hasilnya kurang memuaskan. 
 
Ungkapan yang bermakna tidak sungguh-sungguh sesuai kalimat tersebut adalah ....  

  a.   setengah hati 

  b.   setengah tiang 

  c.   keras hati 

  

4.   Budi selalu dipersalahkan jika ada keributan di kelas. 
 
Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sikap Budi adalah ....  

  a.   kuda tunggangan 

  b.   adu domba 

  c.   kambing hitam 

  

5.   7 puluhan + 3 satuan + 6 ratusan = .... 

  a.   736  

  b.   367 

  c.   673 

  

6.   300 + 70 + 7 merupakan bentuk panjang dari bilangan .…  

  a.   307 

  b.   773 

  c.   377 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 
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Latihan pada gambar tersebut dilakukan dengan posisi kedua tangan ....  

  a.   lurus di samping badan 

  b.   diayun ke depan belakang 

  c.   ditekuk di samping badan 

8.   Made bejalan melangkahkan kaki kanan ke depan. 
Posisi tangan kiri Made adalah ....  

  a.   lurus di samping badan 

  b.   diayun ke depan 

  c.   diayun ke belakang 

  

9.   Lonceng yang dipukul akan menghasilkan bunyi ....  

  a.   panjang 

  b.   pendek 

  c.   lama 

  

10.   Bunyi di sekitar kita terbagi menjadi dua, yaitu pendek dan ....  

  a.   panjang 

  b.   rendah 

  c.   lama 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Musyawarah keluarga merupakan contoh pengamalan sila ... Pancasila. 

  

2.   Gabungan kata yang dirangkai menjadi satu dan memiliki makna baru disebut ....  

  

3.   775 = ... ratusan + ... puluhan + ... satuan.  

  

4.   Berjalan menirukan kucing dilakukan dengan posisi badan ....  

  

5.   Cici berjalan mengendap-endap di belakang Uni. 
Suara langkah kaki Cici sangat lembut, hampir tak terdengar. 
Suara langkah kaki Cici merupakan contoh bunyi ....  
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KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Hidup Rukun  

SUBTEMA : 1. Hidup Rukun di Rumah  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan 
lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model 
konkret serta cara membacanya 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan 
lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model 
konkret serta cara membacanya 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 5 s/d 5 

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 2 TEMKA 1 SUBTEMA 1  

MODEL T1-ST1-A 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika kita saling menghormati, kita akan hidup rukun dengan orang lain. 
Hubungan baik akan selalu terjaga. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pengambilan keputusan melalui musyawarah sesuai dengan sila 
keempat Pancasila. 

3.  Jawaban  :  a 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kambing hitam artinya orang yang dipersalahkan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  7 puluhan + 3 satuan + 6 ratusan = 673. 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah gerakan berjalan ke samping. Berjalan ke 
samping dilakukan dengan melangkahkan kaki ke samping.  Badan 
tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan melangkah dilakukan dengan melangkahkan kaki bergantian. 
Kedua tangan diayun ke depan dan belakang bergantian. 
Jika kaki kanan mengkah maka tangan kiri diayun kedepan. 
Sedang tangan kanan diayun ke belakang.  
Begitupula sebaliknya. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lonceng yang dipukul bunyinya Teng teng teng atau menghasilkan 
bunyi pendek. 

10.  Jawaban  :  a 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  keempat 

2.  Jawaban  :  ungkapan 

3.  Jawaban  :  7 ratusan + 7 puluhan + 5 satuan. 

4.  Jawaban  :  merangkak 

5.  Jawaban  :  lemah 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan bunyi sila Pancasila dengan simbol ....  

  a.   pohon beringin 

  b.   kepala banteng 

  c.   rantai emas 

  

2.   Perisai Pancasila terletak di ... Garuda Pancasila.  

  a.   dada 

  b.   sayap 

  c.   paha 

  

3.   Usaha Pak Toni ... karena tidak ada yang membeli dagangannya. 
 
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah ....  

  a.   gulung tikar 

  b.   banting tulang 

  c.   angkat kaki 

  

4.   Kalau bekerja tidak sungguh-sungguh hasilnya kurang memuaskan. 
Ungkapan yang bermakna tidak sungguh-sungguh sesuai kalimat tersebut adalah ....  

  a.   setengah hati 

  b.   setengah tiang 

  c.   keras hati 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 

Nilai tempat puluhan dari bilangan pada gambar di atas adalah …. 

  a.   4 puluhan 

  b.   7 puluhan 

  c.   9 puluhan 

  

6.   300 + 70 + 7 merupakan bentuk panjang dari bilangan .…  

  a.   307 

  b.   773 

  c.   377 

  

7.   Made berjalan ke kanan.  
Badan Made saat berjalan ke kanan adalah ....  

  a.   condong ke kanan 

  b.   condong ke depan 



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 8

  c.   tegak 

8.   Ale berjalan ke samping kanan.  
Gerakan kaki yang dilakukan Ale adalah ....  

  a.   kaki kanan melangkah ke kanan 

  b.   kaki kiri dilangkahkan ke kanan 

  c.   kaki kanan dilangkahkan ke depan 

  

9.   Peluit yang ditiup sebentar menghasilkan bunyi ....  

  a.   prit prit prit prit 

  b.   prit priiiiit prit prit priiiiitt 

  c.   priiiiiit priiiiiitt priiiiiitt 

  

10.   Priiiiit ... priiiiitt ... merupakan bunyi ....  

  a.   lonceng dipukul 

  b.   bel dipencet 

  c.   peluit ditiup 

 
 
Soal Isian  

1. 
  
Kerja sama akan membangkitkan persatuan. 
Sikap tersebut sesuai dengan sila ... Pancasila. 

  

2. 
  
Sepulang kerja, Ayah membawa buah tangan. 
 
Arti kata yang bergaris bawah pada kalimat tersebut adalah ....  

  

3. 
  
Nilai tempat angka 2 pada bilangan 792 adalah ....  

  

4. 
  
Berjalan menirukan kucing dilakukan dengan posisi badan ....  

  

5. 
  
Pencipta lagu berjudul "Peramah dan Sopan" adalah ....  

 
  



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 9

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan bunyi sila kedua 
Pancasila yang bersimbol rantai emas. 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gulung tikar artinya bangkrut. 
Usaha Pak Toni gulung tikar karena tidak ada yang membeli 
dagangannya. 

4.  Jawaban  :  a 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  : c 

  Pembahasan  :  Berjalan dilakukan dengan badan tegak.  
Kita dapat berjalan ke berbagai arah seperti berjalan ke depan, ke 
belakang, ke kanan dan ke kiri.   
Semua gerakan berjalan selalu dilakukan dengan posisi badan yang 
tegak. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak berjalan ke samping kanan dilakukan dengan melangkahkan 
kaki kanan ke kanan terlebih dahulu.  
Posisi badan tetap tegak dan pandangan mata ke arah depan. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Peluit yang ditiup sebentar akan menghasilkan bunyi pendek, yaitu prit 
prit prit prit. 

  

10  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Peluit yang ditiup bunyinya priiiiit ... priiiiitt .... 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  ketiga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  oleh-oleh 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  satuan 

  
Pembahasan  :  792 = 7 ratusan + 9 puluhan + 2 satuan 

Jadi nilai tempat angka 2 pada bilangan 792 adalah satuan. 

4.  Jawaban  :  merangkak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  Pak Daljono 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

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

Soal Pilihan Ganda  

1.   Made, Dondo, dan Eko mengajak Cici bermain. 
Sikap mereka menunjukkan ... kepada Cici.  

  a.   kebosanan 

  b.   pengabaian 

  c.   kepedulian 

2.   Pasangan sila dan perilaku yang sesuai dengan sila tersebut adalah ....  

  a.   pertama: melarang teman beribadah 

  b.   kedua: melakukan musyawarah 

  c.   ketiga: bermain dengan kompak 

3.   Kalimat berikut yang termasuk kalimat ajakan adalah ...  

  a.   Ale, tolong ambilkan kacamata Ayah di meja kamar. 

  b.   Mari kita bersama-sama menanam pohon di taman. 

  c.   Maaf saya tidak bisa ikut kerja bakti karena harus mengantar ibu. 

4.   Perhatikan penggalan lirik lagu berikut!  

Ayo kita giatkan wajib belajar. 
Jangan putus tengah jalan marilah tamatkan. 
Tanam ilmu sekarang petik hari depan. 
Cerdas terampil berwibawa penuh daya cipta. 
Kalimat ajakan pada penggalan lirik lagu tersebut berisi ajakan untuk ....  

  a.   rajin sekolah 

  b.   menggiatkan wajib belajar 

  c.   berpikir cerdas 

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Urutan bilangan-bilangan di atas dari yang terkecil adalah .…  

  a.   128, 182, 275, 325,  457, 497 

  b.   275, 325,  457, 497, 128, 182 

  c.   457, 497, 128, 182, 275, 325 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tiga angka yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada gambar tersebut adalah…  

  a.   182, 183, 184 

  b.   183, 185, 188 

  c.   180, 179, 178 

  

7.   Latihan lari di tempat dilakukan dengan cara ....  

  a.   melangkahkan kaki bergantian kiri dan kanan ke depan 

  b.   mengayun kaki ke depan dan berlakang bergantian 
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  c.   mengangkat kaki bergantian ke atas sejajar 

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan lari pada gambar tersebut dilakukan dengan cara .... 

  a.   lari berkelok-kelok ke depan 

  b.   lari estafet menindahkan bola 

  c.   lari bolak-balik memindahkan bola 

  

9.   Yang termasuk gerak dasar anggota tubuh adalah gerak ....  

  a.   kepala 

  b.   lengan 

  c.   lutut 

10.   Gambar berikut yang menunjukkan gerak dasar kaki adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 
 
Soal Isian  

1.   Pancasila selalu mengajarkan kita untuk berbuat .... 

  

2.   Perhatikan teks percakapan berikut! 

Made : Cici, ayo kita bermain boneka di rumahku. 

Cici : Baiklah, Made. 

    Aku ambil boneka dulu. 

Made : Aku tunggu di rumah, ya? 

Cici : Iya, Made.   

Kalimat ajakan pada teks percakapan tersebut diucapkan oleh .... 

3.   Perhatikan bilangan berikut! 
457 ... 475 
Kata perbandingan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di atas adalah ....  

4.   Lari di tempat dilakukan sambil mengangkat … bergantian ke atas.  
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5.   Ale melihat pentas tari di sekolah. 
Ale melihat gerakan penari berjalan jinjit kemudian melenggang. 
Penari tersebut melakukan gerak dasar ....  

KISI-KISI  
PENILAIAN HARIAN  

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

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Hidup Rukun  

SUBTEMA : 2. Hidup Rukun di Tempat Bermain  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Perilaku yang menunjukkan persatuan sesuai dengan sila ketiga 
Pancasila. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, atau yuk. 
Kalimat yang termasuk kalimat ajakan ditunjukkan oleh opsi b. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat ajakan yang terdapat pada penggalan lirik lagu adalah Ayo kita 
giatkan wajib belajar. 
Kalimat ajakan tersebut berisi ajakan untuk menggiatkan wajib belajar. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Urutan bilangan-bilangan dari yang terkecil adalah: 128, 182, 275, 
325,  457, 497. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gerakan lari dapat dilakukan di tempat. Caranya dengan mengangkat kaki 
ke atas hingga setinggi pinggul bergantian kanan dan kiri. Kita lakukan 
gerakan ini tanpa berpindah tempat.  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kepala termasuk gerak dasar anggota tubuh. Selain kepala ada juga gerak 
dasar tangan dan kaki. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  baik, adil 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  Made 

  
Pembahasan  :  Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, yuk. 

Pada teks percakapan tersebut, kalimat ajakan diucapkan oleh Made. 
Cici, ayo kita bermain boneka di rumahku. 

3.  Jawaban  :  lebih kecil 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  paha 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  kaki 

  
Pembahasan  :  Salah satu contoh gerak dasar kaki dalam tari yaitu berjalan jinjit dan 

berjalan melenggang. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Made, Dondo, dan Eko mengajak Cici bermain. 
Sikap mereka menunjukkan ... kepada Cici.  

  a.   kebosanan 

  b.   pengabaian 

  c.   kepedulian 

  

2.   Berikut ini merupakan simbol sila kedua, yaitu ....  

  a.   padi dan kapas 

  b.   bintang  

  c.   rantai 

  

3.   Perhatikan teks berikut!  

Minggu pagi, Dondo dan Ale bermain bersama. 
Mereka akan bermain kelereng di lapangan. 
Dondo dan Ale juga mengajak Eko untuk bermain. 
Kalimat ajakan yang tepat sesuai peristiwa pada teks tersebut adalah ...  

  a.   Ayo, Eko kita bermain kelereng di lapangan. 

  b.   Ayo, Eko keluarkan semua kelerengmu. 

  c.   Ayo, Eko bawa semua kelerengmu ke lapangan. 

  

4.   Perhatikan penggalan lirik lagu berikut!  

Ayo kita giatkan wajib belajar. 
Jangan putus tengah jalan marilah tamatkan. 
Tanam ilmu sekarang petik hari depan. 
Cerdas terampil berwibawa penuh daya cipta. 
Kalimat ajakan pada penggalan lirik lagu tersebut berisi ajakan untuk ....  
 

  a.   rajin sekolah 

  b.   menggiatkan wajib belajar 

  c.   berpikir cerdas 

  

5.   Perhatikan bilangan berikut! 
379 ... 397 
Tanda perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di atas adalah ….  

  a.   lebih besar 

  b.   sama dengan 

  c.   lebih kecil 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
Urutan bilangan-bilangan di atas dari yang terkecil adalah .…  

  a.   128, 182, 275, 325,  457, 497 

  b.   275, 325,  457, 497, 128, 182 

  c.   457, 497, 128, 182, 275, 325 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut menggunakan gerak dasar ....  

  a.   jalan 

  b.   lari 

  c.   loncat 

  

8.   Ale berlasi sambil nenekuk kaki ke belakang.  
Saat berlari, tumit Ale menyetuh pantat.  
Gerakan lari yang dilakukan Ale ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Perhatikan gambar tari berikut! 

 

Pada gambar tersebut, gerak dasar tangan berupa .... 

  a.   melambai ke atas dan bawah 

  b.   menyilangkan kedua tangan 

  c.   menekuk salah satu lengan 
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10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Anggota tubuh yang digerakkan oleh Made pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   kepala 

  b.   tangan 

  c.   kaki 

 
Soal Isian  

1.   Dondo menolong Tengil yang terjatuh dari sepeda. 
Dondo telah mengamalkan sila ... Pancasila. 

  

2.   Perhatikan teks percakapan berikut! 

Made : Cici, ayo kita bermain boneka di rumahku. 

Cici : Baiklah, Made. 

    Aku ambil boneka dulu. 

Made : Aku tunggu di rumah, ya? 

Cici : Iya, Made.   

Kalimat ajakan pada teks percakapan tersebut diucapkan oleh .... 

  

3.   Manakah yang lebih kecil di antara bilangan 764 dan 674?  

  

4.   Saat berlari, posisi kepala tetap … menghadap ke depan.  

  

5.   Made menarikan tarian kupu-kupu. 
Made menirukan gerakan sayap kupu-kupu. 
Tangannya digerakkan ke atas dan ke bawah. 
Berdasarkan teks tersebut, Made melakukan gerak dasar ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

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

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, atau yuk. 
Kalimat ajakan disampaikan secara sopan. 
Kalimat ajakan yang tepat sesuai peristiwa tersebut adalah Ayo, Eko kita 
bermain kelereng di lapangan. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat ajakan yang terdapat pada penggalan lirik lagu adalah Ayo kita 
giatkan wajib belajar. 
Kalimat ajakan tersebut berisi ajakan untuk menggiatkan wajib belajar. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Urutan bilangan-bilangan dari yang terkecil adalah: 128, 182, 275, 
325,  457, 497. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihaan pada gambar  dilakukan dengan gerak dasar lari. Latihan 
tersebut adalah latihan lari melewati rintangan ban. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan pada pilihan jawaban b adalah gerkan lari yang dilakukan sambil 
menyentuhkan kaki ke pantat. Cara melakukannya dengan lari sambil 
menekuk kaki ke belakang hingga tumnit menyentuh ke pantat. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada gambar di atas, anggota tubuh yang digerakkan oleh Made yaitu 
tangan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kedua 

  
Pembahasan  :  Menolong dan menghargai orang lain merupakan pengamalan sila kedua 

Pancasila. 

2.  Jawaban  :  Made 

  
Pembahasan  :  Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, yuk. 

Pada teks percakapan tersebut, kalimat ajakan diucapkan oleh Made. 
Cici, ayo kita bermain boneka di rumahku. 

3.  Jawaban  :  674. 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  tegak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  tangan 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Bunyi sila yang simbolnya terletak di kanan atas perisai adalah ....  

  a.   Ketuhanan Yang Maha Esa 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  c.   Persatuan Indonesia 

  

2.   Yang bukan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah adalah ....  

  a.   mengikuti upacara bendera 

  b.   mengerjakan piket dengan teman 

  c.   menjauhi teman yang berbeda suku 

3.   Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu! 
Kalimat perintah tersebut berisi perintah untuk ....  

  a.   mengganti pakaian seragam sebelum berolahraga 

  b.   mengganti pakaian olahraga setelah berolahraga 

  c.   memakai pakaian seragam saat mengikuti olahraga 

  

4.   Tendang bolanya ke gawang 
 
Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat tersebut adalah ....  

  a.   tanda seru (!) 

  b.   tanda tanya (?) 

  c.   tanda titik (.) 

5.   

 

  a.   257 

  b.   475 

  c.   327 

  

6.   Dondo memiliki koleksi mobil mainan. 
Banyak mobil mainan Dondo ada 275 buah. 
Hari ini Dondo mendapatkan 25 buah mainan dari kado ulang tahunnya. 
Jumlah mobil mainan Dondo sekarang menjadi ….  

  a.   300 

  b.   250 

  c.   11 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Eko berlari berpasangan dengan Ale seperti pada gambar tersebut.  
Tangan kanan Eko diayun ke depan, maka tangan kiri Eko ....  

  a.   diayun ke belakang 

  b.   diayun ke depan 

  c.   saling berpegangan tangan 

  

8.   Ale berlari pelan ke depan.  
Ale melangkahkan kaki ke depan dengan langkah kecil-kecil.  
Gerakan yang dilakukan Ale ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi disebut juga ....  

  a.   gambar ekspresif 

  b.   gambar imajinatif 

  c.   gambar perspektif 

  

10.  Permukaan gambar yang diwarnai dengan spidol akan tampak ....  

  a.   agak basah dan tebal 

  b.   halus dan kering 

  c.   kering dan halus 

 
Soal Isian  

1.   Saat akan membuat keputusan bersama di kelas, kita sebaiknya mengadakan ....  

  

2.   Jagalah kerukunan dengan teman di sekolah! 
Kalimat tersebut berisi perintah untuk ....  

  

3.   Hasil dari 485 - 35 - 192 = ....  

  

4.   Langkah gerakan berlari dilakukan dengan ... ke depan.  
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5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut diwarnai menggunakan ....  

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Hidup Rukun  

SUBTEMA : 3. Hidup Rukun di Sekolah  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam 
teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam 
kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

01 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam 
teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam 
kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 5 s/d 5 

 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simbol sila yang ada di kanan atas perisai adalah pohon beringin yang 
merupakan simbol sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi 
Persatuan  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menjauhi teman yang berbeda suku tidak sesuai dengan sila ketiga 
Pancasila yang menjunjung persatuan. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat perintah tersebut berisi perintah untuk mengganti pakaian 
olahraga dengan pakaian seragam setelah mengikuti pelajaran 
olahraga. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. 
Salah satu ciri kalimat perintah yaitu diakhiri tanda seru (!). 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jumlah mobil mainan Dondo sekarang menjadi: 
275 + 25 = 300. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lari berpasangan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. 
Saat berlari salah satu tangan harus bergandengan tangan dengan 
pasangannya. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban b adalah gambar gerakan lari langkah 
pendek. Gerakan dilakukan dengan melangkahkan kaki cecil-kecil dan 
pelan. 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Spidol merupakan salah satu pewarna terbuat dari bahan tinta cair. 
Gambar yang diwarnai dengan spidol, permukaannya terlihat agak 
pekat, agak basah dan tebal. 

Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  musyawarah, pemungutan suara 

  
Pembahasan  :  Musyawarah atau pemungutan suara akan menghasilkan keputusan 

yang adil dan dapat diterima seluruh siswa. Sikap tersebut juga 
sesuai dengan sila keempat Pancasila. 
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2.  Jawaban  :  menjaga kerukunan 

3.  Jawaban  :  258 

  Pembahasan  :  485 - 35 - 192 = 450 - 192 = 258. 

4.  Jawaban  :  bergantian 

5.  Jawaban  :  spidol 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut diwarnai menggunakan spidol. Kita bisa 

mengetahuinya dengan melihat hasil gambar yang menunjukkan 
permukaannya pekat, tebal, dan seperti agak basah. 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Uni dan teman di kelasnya sedang bermusyawarah. 
Saat Dondo berpendapat, siswa yang lain sebaiknya ....  

  a.   berbicara 

  b.   tenang 

  c.   makan 

2.   Gambar yang berada pada kiri bawah perisai merupakan simbol dari sila yang berbunyi .... 

  a.   Persatuan Indonesia 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  c.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

  

3.   Tendang bolanya ke gawang 
Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat tersebut adalah ....  

  a.   tanda seru (!) 

  b.   tanda tanya (?) 

  c.   tanda titik (.) 

  

4.   ... meja dan kursi dari debu! 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah tersebut yaitu ....  

  a.   Hapuslah 

  b.   Tata 

  c.   Bersihkan 

  

5.   257 + 389 = ….  

  a.   646 

  b.   253 

  c.   132 

  

6.   135 + 257 = ....  

  a.   72 

  b.   122 

  c.   392 

  

7.   Ale lari berpasangan sambil bergandengan tangan dengan Eko. 
Gerakan lari berpasangan dilakukan dengan melangkah secara ....  

  a.   sendiri-sendiri 
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  b.   bersamaan 

  c.   berjingkat 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Cara menentukan kemenangan lomba pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   pasangan yang terakhir mencapoai finis menjadi pemenang 

  b.   pasangan yang berlari paling serasi menjadi pemenangan 

  c.   pasangan yang pertama mencapai finis menjadi pemenang 

  

9.   Berikut ini yang merupakan gambar krayon adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

10.   Yang tidak termasuk alat mewarnai gambar adalah ....  

  a.   penghapus 

  b.   spidol 

  c.   krayon 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Dondo memberi selamat Ale yang memenangkan lomba. 
Sikap Dondo sesuai dengan nilai sila .... 

  

2.   Jagalah kerukunan dengan teman di sekolah! 
 
Kalimat tersebut berisi perintah untuk ....  

  

3.   Hasil dari 125 + 85 + 132 = ....  

  

4.   Berlari bergandengan … dilakukan secara berpasangan.  

  

5.   Sketsa gambar yang salah bisa dihapus menggunakan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bersikap tenang saat orang lain berpendapat mencerminkan sila 
keempat Pancasila. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simbol yang ada di kiri bawah perisai adalah padi dan kapas yang 
merupakan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. 
Salah satu ciri kalimat perintah yaitu diakhiri tanda seru (!). 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat perintah yang tepat yaitu Bersihkan meja dan kursi dari debu! 

5.  Jawaban  :  a 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lari berpasangan dilakukan sambil bergandengan tangan. Saat berlari 
langkah kaki dilakukan bersama-sama dengan kompak.  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kemenangan pada perlombaan lari berpasangan ditentukan dengan 
cara pasangan yang paling cepat memasuki garis finis. 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Penghapus merupakan alat gambar yang berguna untuk menghapus 
gambar yang salah atau tidak rapi. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kelima 

  
Pembahasan  :  Sikap Dondo menunjukkan penghargaan terhadap hasil karya 

orang lain. Hal tersebut sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. 

2.  Jawaban  :  menjaga kerukunan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  342 

  Pembahasan  :  125 + 85 + 132 = 210 + 132 = 342. 

  

4.  Jawaban  :  tangan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  penghapus 

  
Pembahasan  :  Penghapus merupakan salah satu alat gambar yang berguna 

untuk menghapus sketsa gambar yang salah dan tidak rapi. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sebelum kerja bakti, keluarga Dondo izin untuk ke gereja dahulu. 
Keluarga Dondo mengamalkan sila ke ....  

  a.   empat 

  b.   dua 

  c.   satu 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ini adalah gambar sila ....  

  a.   Ketuhanan Yang Maha Esa 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  c.   Persatuan Indonesia 

  

3.   Kalimat berikut yang termasuk kalimat penolakan adalah ....   

  a.   Mari kita bersihkan lingkungan sekitar. 

  b.   Jagalah kerukunan dengan sesama teman! 

  c.   Maaf, saya tidak bisa menghadiri rapat warga. 

  

4.   Dondo mengajak Eko mengikuti senam bersama warga. 
Eko menolak ajakan Dondo. 
Eko harus membantu ibu mengantarkan pesanan. 
Kalimat penolakan yang tepat sesuai peristiwa tersebut adalah ....  

  
a.   Maaf, Dondo. Aku tidak bisa ikut senam bersama karena harus membantu ibu 

mengantar pesanan. 

  
b.   Maaf, Dondo. Bagiku lebih baik membantu orang tua daripada ikut senam bersama 

warga. 

  c.   Buat apa kita senam? Membantu ibu itu lebih penting. 

  

5.   

 

  a.   561 

  b.   651 
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  c.   156 

6.   725 - 354= …. 

  a.   251 

  b.   371 

  c.   479 

  

7.   Meloncat ke depan keluar lingkaran ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Latihan yang dilakukan dengan melompat melewati garis adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Bahan alam berupa biji-bijian ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   
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c.   

 

10.   Mozaik atau kolase biasanya dibuat pada permukaan ....  

  a.   kertas 

  b.   air 

  c.   batu 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Lambang negara Republik Indonesia adalah .... 

  

2.   Aku setuju jika kita melakukan kerja bakti. 
 
Kalimat tersebut termasuk kalimat ....  

  

3.   Hasil dari 250 + 435 - 185 = ....  

  

4.   Tahap gerakan melompat setelah melayang di udara adalah ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Karya seni pada gambar tersebut dibuat dari bahan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Hidup Rukun  

SUBTEMA : 4. Hidup Rukun di Masyarakat 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam 
kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam 
kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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  

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menjalankan ibadah sesuai agamanya merupakan pengamalan sila 
pertama Pancasila. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rantai merupakan simbol sila kedua Pancasila. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan atau perintah. 
Kalimat penolakan yang tepat ditunjukkan oleh pilihan jawaban c, 
Maaf, saya tidak bisa menghadiri rapat warga. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan atau perintah. 
Kalimat penolakan diucapkan secara sopan. 
Kalimat penolakan yang tepat sesuai peristiwa tersebut adalah Maaf, 
Dondo. Aku tidak bisa ikut senam bersama karena harus membantu 
ibu mengantar pesanan. 

5.  Jawaban  :  c 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  a 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban b adalah gerakan melompat melewati 
garis. Gerakan dilakukan dengan menolakkan salah satu kaki terkuat 
sebagai tumpuan melompat. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bidang yang digunakan untuk membuat karya seni kolase atau 
mozaik biasanya adalah permukaan kertas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Garuda Pancasila 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  persetujuan 

  

Pembahasan  :  Kalimat persetujuan digunakan untuk menyetujui pernyataan atau ajakan 
orang lain. 
Kalimat Aku setuju jika kita melakukan kerja bakti termasuk kalimat 
persetujuan. 

3.  Jawaban  :  500 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  pendaratan / mendarat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  biji-bijian 
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Pembahasan  :  Karya mozaik kura-kura pada gambar tersebut dibuat dari biji-bijian, yaitu biji 

jagung, biji kacang hijau, dan biji beras merah. 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-B 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perilaku di masyarakat yang mencerminkan sila keempat yaitu ....  

  a.   warga berdoa sebelum melakukan kegiatan 

  b.   warga mengadakan musyawarah bersama 

  c.   warga mengumpulkan bantuan untuk korban bencana 

  

2.   Sikap masyarakat terhadap lambang Garuda Pancasila adalah ....  

  a.   menghormati 

  b.   menertawakan 

  c.   melupakan 

  

3.   Perhatikan teks berikut!  

Hari Minggu, Cici mengajak Dondo bekerja bakti. 
Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan taman. 
Namun, Dondo menolak ajakan Cici. 
Dondo tidak bisa mengikuti kegiatan kerja bakti. 
Dondo harus pergi menengok neneknya. 
Kalimat penolakan yang tepat diucapkan Dondo sesuai teks cerita tersebut adalah ....  

  a.   Maaf, Cici. Aku tidak bisa ikut kerja bakti karena harus pergi menengok nenek. 

  b.   Tidak mau, ah. Aku mau pergi kok. 

  c.   Kerja bakti itu melelahkan. Lagian aku mau pergi ke rumah nenekku. 

  

4.   Ale menolak perintah Tengil untuk memberi sontekan. 
Kalimat penolakan yang tepat diucapkan oleh Ale adalah ....  

  a.   Kamu belajar sendiri aja biar gak selalu menyontek. 

  b.   Aku tidak mau memberi sontekan karena itu perbuatan tidak baik. 

  c.   Makanya belajar yang rajin biar bisa mengerjakan. 

  

5.   

 

  a.   353 

  b.   529 

  c.   999 

  

6.   Eko memiliki 725 buah anggur di rumah. 
Saat ke rumah pamannya, Eko diberi 128 anggur. 
Ketika perjalanan pulang dia memakan 64 anggur yang diberi paman. 
Anggur yang dimiliki Eko sekarang ada … buah.  

  a.   917 
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  b.   533 

  c.   789 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut adalah gerakan ....  

  a.   melompat ke depan dari dalam lingkaran 

  b.   meloncat ke depan dari dalam lingkaran 

  c.   meloncat ke depan dari luar lingkaran 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   meloncat 

  b.   melompat 

  c.   berjingkat 

9.   Berikut ini alat dan bahan untuk membuat karya seni kolase dan mozaik, kecuali ....  

  a.   kertas gambar 

  b.   lem 

  c.   plastisin 

  

10.   Mozaik atau kolase biasanya dibuat pada permukaan ....  

  a.   kertas 

  b.   air 

  c.   batu 

 
Soal Isian  

1.   Burung Garuda Pancasila berwarna .... 

2.   Perhatikan kalimat berikut! 
(1) Aku tidak mau memetik bunga di taman karena kita harus menyayangi tanaman. 
(2) Aku tidak mau menyontek karena itu perbuatan tidak baik. 
(3) Benar sekali pendapatmu. 
Kalimat yang termasuk kalimat penolakan ditunjukkan oleh nomor ... dan ....  

3.   Hasil dari 875 - 23 - 205 = ....  

4.   Meloncat dan melompat sama-sama dilakukan dengan mendarat menggunakan ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Karya seni pada gambar tersebut dibuat dari bahan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 2 TEMA 1 SUBTEMA 4  
MODEL T1-ST4-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang harus 
dihormati dan dibanggakan. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. 
Kalimat penolakan yang tepat sesuai teks cerita tersebut adalah Maaf, Cici. 
Aku tidak bisa ikut kerja bakti karena harus pergi menengok nenek. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. 
Kalimat penolakan yang tepat sesuai peristiwa tersebut adalah Aku tidak mau 
memberi sontekan karena itu perbuatan tidak baik. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Anggur yang dimiliki Eko sekarang: 
725 + 128 - 64 = 853 - 64 = 789. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar dilakukan dengan gerakan meloncat ke depan dari 
dalam lingkaran dan mendarat di luar lingkaran. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah latihan melompat melewati gawang kecil. Gerakan 
melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki untuk menolak. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Plastisin merupakan bahan buatan yang biasanya digunakan untuk membuat 
karya seni tiga dimensi, misalnya berbagai mainan dan patung. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bidang yang digunakan untuk membuat karya seni kolase atau mozaik 
biasanya adalah permukaan kertas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kuning, kuning emas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  (1) dan (2) 

  
Pembahasan  :  Kalimat penolakan ditandai dengan penggunaan kata tidak atau maaf. 

Kalimat (1) dan (2) termasuk kalimat penolakan. 

3.  Jawaban  :  647 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  dua kaki 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  biji-bijian 
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Pembahasan  :  Karya mozaik kura-kura pada gambar tersebut dibuat dari biji-bijian, yaitu biji 

jagung, biji kacang hijau, dan biji beras merah. 
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KUMPULAN 
SOAL PENILAIAN HARIAN (PH) 

KELAS 2 
 

TEMA 2 : BERMAIN DI LINGKUNGANKU 
Sub Tema 1-4 
Tipe A dan B 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Uni dan Buyung bermain simpai. 
Ibu memerintahkan mereka untuk mandi. 
Sikap Uni dan Buyung sebaiknya ....  

  a.   segera berhenti bermain dan mandi 

  b.   melanjutkan permainan simpai 

  c.   membawa simpai ke kamar mandi 

  

2.   Apa akibat jika kita tidak meminta izin saat bepergian?  

  a.   Orang tua bingung mencari. 

  b.   Orang tua tahu keberadaan kita. 

  c.   Orang tua merasa tenang. 

  

3.   Buku termasuk benda ....  

  a.   kering 

  b.   basah 

  c.   panas 

  

4.   Benda berikut yang termasuk benda basah adalah ....  

  a.   es batu 

  b.   meja 

  c.   buku 

  

5.   11 x 4 = ....  

  a.   44 

  b.   15 

  c.   7 

  

6.   Di meja makan terdapat 5 piring bakwan. 
Setiap piring berisi 8 buah bakwan. 
Maka, jumlah bakwan goreng di meja makan ada ....  

  a.   8 buah 

  b.   13 buah 

  c.   40 buah 

  

7.   Made memutar-mutar simpai di pinggang.  
Gerakan yang dilakukan Made termasuk gerak ....  

  a.   nonlokomotor 

  b.   lokomotor 

  c.   manipulatif 
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8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang digunakan dalam permainan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   gada 

  b.   pita 

  c.   simpai 

  

9.   Perhatikan penggalan notasi lagu Berdayung berikut! 
| 3  .  2 |  1  2  3 | 2 . 3 | 2 . 0 | 
Dalam ruas birama di atas, nada yang dinyanyikan pendek yaitu ....  

  a.   | 3  .  2 | 

  b.   |  1  2  3 | 

  c.   | 2 . 3 | 

  

10.   Nada lagu ada yang pendek dan ....  

  a.   sebentar 

  b.   lama 

  c.   panjang 

 
 
Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Aturan yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah ....  

  

2.   Permukaan kapas apabila dipegang akan terasa ....  

  

3.   Bentuk penjumlahan dari 7 x 6 adalah ....  

  

4.   Simpai diputar di tangan dengan satu tangan diangkat setinggi ....  

  

5.   Nada kuat dinyanyikan dengan suara ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

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

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Bermain di Lingkunganku  

SUBTEMA : 1. Bermain di Lingkungan Rumah  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 
dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 
dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 5 s/d 5 

 
 
 



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 40

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat orang tua kita memerintahkan kita melaksanakan sesuatu, kita harus 
segera melaksanakannya. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Buku termasuk benda kering karena buku tidak mengandung air. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Es batu apabila kita pegang maka akan terasa basah. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  5 x 8 = 40. 
Jadi, jumlah bakwan goreng di meja makan ada 40 buah. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerakan nonlokomor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah 
tempat. Contohnya gerak mengayun, menekuk, memutar, meliuk, 
membungkuk. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simpai adalah alat senam yang berbentuk lingkaran. Simpai bisanya terbuat 
dari rotan atau plastik. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada pada ruas birama |  1  2  3 | tidak diikuti tanda titik di belakang angka 
sehingga dinyanyikan dengan nada pendek. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu mempunyai nada. Nada ada yang pendek, ada juga yang panjang. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  berpamitan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  halus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  bahu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  keras 

  Pembahasan  :  Suara yang terdengar keras biasanya dinyanyikan dengan nada kuat.  
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Dwi meminjam mainan Eko. 
Sikap Eko sebaiknya ....  

  a.   menyembunyikan mainannya 

  b.   meminjamkan kepada Dwi 

  c.   menolak permintaan Dwi 

  

2.   Melaksanakan perintah ayah dan ibu merupakan perilaku .... 

  a.   anak durhaka 

  b.   anak nakal 

  c.   anak berbakti 

3.   Benda yang apabila dipegang terasa halus adalah ....  

  
a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

4.   Benda yang apabila dipegang terasa kasar adalah ....  

  
a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

5.   Eko membeli sate ayam 9 tusuk. 
Setiap tusuk terdapat 5 potong daging ayam. 
Eko menghabiskan sate ayam tersebut seorang diri. 
Maka, daging ayam yang dimakan Eko ada .... 

  a.   14 potong 

  b.   45 potong 

  c.   4 potong 
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6.   Uni membeli 3 kotak pensil.  
Tiap kotak berisi 12 batang pensil.  
Banyak pensil yang dibeli oleh Uni ada ....  

  a.   9 batang 

  b.   15 batang 

  c.   36 batang 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Eko memegang kaki seperti pada gambar tersebut. 
Cara melakukan gerakan memegang kaki adalah ....  

  a.   meliukkan badan ke depan 

  b.   membungkukkan badan ke depan 

  c.   merentangkan badan ke depan 

  

8.   Simpai biasanya digunakan dalam olahraga ....  

  a.   senam lantai 

  b.   senam irama 

  c.   atletik 

  

9.   Perhatikan penggalan nada pada lagu Bunda Piara berikut! 
|  3  .  |  3  .  | 
Nada mi (3 ) pada notasi tersebut dinyanyikan panjang selama ....  

  a.   dua ketuk 

  b.   tiga ketuk 

  c.   empat ketuk 

  

10.   Nada merupakan ... yang beraturan.  

  a.   bunyi 

  b.   lagu 

  c.   notasi 

 
Soal Isian  

1.   Jika melihat ibu menyapu, sikap kamu adalah .... 

  

2.   Arti kata basah sesuai kamus adalah ....  

  

3.   Hasil dari 3 x 6 x 3 = ....  

  

4.   Memutar simpai di tangan dapat melatih ... otot tangan.  

  

5.   Ketukan suatu nada dapat kita ketahui melalui ... angka.  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berbagi dengan saudara merupakan perilaku yang baik. Kita bisa berbagi 
mainan atau makanan dengan saudara. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  9 x 5 = 45. 
Jadi, daging ayam yang dimakan Eko ada 45 potong. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  3 x 12 = 36. 
Jadi, banyak pensil yang dibeli oleh Uni ada 36 batang. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan memegang kaki dilakukan dengan membungkukkan badan ke 
depan hingga kedua tangan menyentuh unjung kaki. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat-alat yang sering digunakan dalam senam irama antara lain simpai, 
gada, pita, bola, tali. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Nada mki (3) pada penggalan lagu Bunda Piara di atas diikuti satu titik di 
belakang not. Artinya, setiap nada dibunyikan panjang selama dua ketuk. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  membantu 

  
Pembahasan  :  Jika orang tua sedang melakukan pekerjaan rumah, sebaiknya kita 

membantu. 

  

2.  Jawaban  :  mengandung air 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  54 

  Pembahasan  :  Hasil dari 3 x 6 x 3 = 18 x 3 = 54. 

  

4.  Jawaban  :  kekuatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  not atau notasi 

  
Pembahasan  :  Kita bisa mengetahui ketukan atau panjang pendek suatu nada melalui 

notasi angka. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Setiap pemain harus menerobos masuk dan menghindar dari penjaga. 
Aturan tersebut merupakan aturan dari permainan ....  

  a.   ular tangga 

  b.   gobak sodor 

  c.   petak umpet 

  

2.   Berikut ini perilaku mematuhi aturan saat bermain di rumah teman, kecuali ...  

  a.   Meninggalkan mainan di teras rumah. 

  b.   Membuang sampah di tempat sampah. 

  c.   Meminta izin saat ke kamar kecil. 

  

3.   Alat dan bahan berikut yang termasuk benda cair adalah ....  

  a.   es batu dan gelas 

  b.   gelas dan susu 

  c.   air dan susu 

  

4.   Jambu merupakan contoh benda ....  

  a.   padat 

  b.   cair 

  c.   gas 

  

5.   Suatu lomba menyanyi diikuti oleh 11 sekolah.  
Setiap sekolah mengirimkan 9 siswa untuk mengikuti lomba.  
Banyak peserta lomba ada ... siswa  

  a.   20 

  b.   99 

  c.   79 

  

6.   Ibu Cici membeli 10 kotak sumpit.  
Tiap kotak berisi 8 buah  sumpit.  
Banyak sumpit yang dibeli oleh ibu Cici ada ... buah.  

  a.   80 

  b.   18 

  c.   2 

  

7.   Gerakan mengayun ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   
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b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 
 
Uni dan Cici melakukan permainan tarik menarik. 
Jika salah satu anak pada gambar melewati garis batas maka ....  

  a.   anak yang berhasil melewati garis menjadi pemenang 

  b.   anak yang melewati garis akan kalah 

  c.   permainan tetap dilanjutkan 

  

9.   Made sedang berlatih melakukan gerakan tari memetik jambu. 
Made menekuk kaki kirinya ke belakang, lalu mengangkat kedua tangannya lurus ke depan. 
Gambar yang menunjukkan gerakan Made tersebut adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

10.   Saat bermain bola, kaki Ale menendang bola dengan lincah. 
Dondo ingin menari menirukan gerakan Ale terebut. 
Gerakan tari yang dilakukan Dondo menggunakan anggota tubuh ....  

  a.   kaki 

  b.   tangan 

  c.   kepala 

Soal Isian  

1.   Setelah bermain, Eko dan Dondo ... mainan. 
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2.   Udara dalam balon berbentuk ....  

  

3.   Bentuk penjumlahan dari 5 x 18 adalah ....  

  

4.   Kedua kaki kita ... untuk membantu gerakan menarik tangan.  

  

5.   Berlatih gerakan tari bersama teman harus ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

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

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Bermain di Lingkunganku  

SUBTEMA : 2. Bermain di Rumah Teman  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 5 s/d 5 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Air dan susu termasuk benda cair karena apabila dipindahkan bentuknya 
selalu berubah mengikuti tempatnya. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bentuk dan ukuran jambu jika dipindahkan selalu tetap sehingga jambu 
termasuk benda padat. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  11 x 9 = 99. 
Jadi, banyak peserta lomba ada 99 siswa. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  10 x 8 = 80. 
Jadi, banyak sumpit yang dibeli oleh ibu Cici ada 80 buah. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mengayun lengan dilakukan dengan berdiri tegak dan pandangan ke arah 
depan. Posisi lengan saat diayun harus selalu lurus dan rileks. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan saling tarik-manarik dilakukan oleh dua orang dengan batas 
garis di tengahnya.  Pemenang permainan tarik menarik adalah anak 
yang berhasil menarik lawannya melewati garis. Anak yang berhasil ditarik 
melewati garis akan kalah. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar c menunjukkan gerakan Made menekuk kaki kirinya ke belakang 
dan mengangkat kedua tangannya lurus ke depan. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ale menendang bola menggunakan kakinya. Jadi, gerakan tari yang 
dilakukan Dondo ketika menirukan Ale yaitu menggunakan anggota tubuh 
kaki. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  merapikan 

  
Pembahasan  :  Setelah menggunakan sebaiknya kita rapikan kembali agar mainan tidak 

hilang atau rusak. 

2.  Jawaban  :  menyerupai balon 

  
Pembahasan  :  Udara merupakan benda gas sehingga bentuk udara selalu menyerupai 

bentuk tempatnya. 

3.  Jawaban  :  18 + 18 + 18 + 18 + 18 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  kuatkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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5.  Jawaban  :  kompak 

  
Pembahasan  :  Saat menari bersama, kekompakan sangat dibutuhkan agar gerakan tari 

menjadi bagus hasilnya maksimal. 

SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Jika kamu mematuhi aturan, maka kamu akan ... teman.  

  a.   dibenci 

  b.   dijauhi 

  c.   disukai 

  

2.   Dondo meminta ... untuk ke toilet saat di rumah Eko.  

  a.   maaf 

  b.   izin 

  c.   laporan 

  

3.   Benda yang dipegang terasa keras termasuk benda ....  

  a.   padat 

  b.   cair 

  c.   gas 

  

4.   Simpai merupakan contoh benda ....  

  a.   cair 

  b.   padat 

  c.   gas 

  

5.   Bentuk perkalian dari  8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8  adalah ....  

  a.   8 x 8 

  b.   8 x 7 

  c.   7 x 8 

  

6.   6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ....  

  a.   66 

  b.   54 

  c.   45 

  

7.   Gerakan mengayun ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   
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c.   

 

8.   Gambar simpai ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Gerakan kepala, tangan, dan kaki yang dilakukan bersamaan disbut gerak ....  

  a.   koordinasi 

  b.   kooperasi 

  c.   komunikasi 

  

10.   Saat menirukan gerakan makan menjadi gerak tari, bagian tubuh yang digerakkan 
adalah ....  

  a.   kepala 

  b.   tangan 

  c.   kaki 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Saat di rumah teman, kita ... masuk kamar pribadi tanpa izin. 

  

2.   Walaupun berpindah tempat, bentuk benda padat akan ....  

  

3.   Hasil dari 23 x 2 x 2 = ....  

  

4.   Made meliukkan simpai ke kanan dan ke ....  

  

5.   Ale menirukan gerakan Made bermain lompat tali. 
Ale pun melompat-lompat dengan lincah dan luwes. 
Gerakan tari yang dilakukan Ale termasuk gerak dasar ....  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat melakukan sesuatu saat di rumah orang lain, kita harus selalu 
meminta izin. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bentuk dan ukuran simpai jika dipindahkan selalu tetap sehingga simpai 
termasuk benda padat. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bentuk perkalian dari  8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8  adalah 7 x 8. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 9 x 6 = 54 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Mengayun lengan dilakukan dengan berdiri tegak dan pandangan ke arah 
depan. Posisi lengan saat diayun harus selalu lurus dan rileks. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Simpai adalah alat yang biasanya digunakan untuk senam irama. Simpai 
berbentuk lingkaran dan bisanya terbuat dari rotan atau plastik. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerakan koordinasi merupakan gabungan dari gerakan kepala, tangan, dan 
kaki yang dilakukan secara bersamaan. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Saat makan, kita menggerakkan tangan kita. Jadi, saat ditirukan menjadi 
gerak tari, bagian tubuh yang kita gerakkan adalah tangan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tidak boleh, dilarang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  selalu tetap 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  92 

  Pembahasan  :  Hasil dari 23 x 2 x 2 = 46 x 2 = 92. 

4.  Jawaban  :  kiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  kaki 

  
Pembahasan  :  Gerakan melompat dilakukan menggunakan anggota tubuh kaki. Jadi, gerak 

tari yang dilakukan Ale saat menirukan gerakan melompat termasuk gerak 
dasar kaki. 

 
 

SOAL  
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PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 2 SUBTEMA 3  

MODEL T2-ST3-A 
 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini yang termasuk aturan di sekolah yaitu ....  

  a.   tidak boleh tidur larut malam 

  b.   menghadiri undangan rapat RT 

  c.   berseragam lengkap saat upacara bendera 

  

2.   Aturan di sekolah untuk rambut siswa laki-laki yaitu ....  

  a.   harus bisa dikucir 

  b.   tidak melebihi daun telinga 

  c.   dapat menutupi mata 

  

3.   Benda-benda berikut yang tidak berwujud padat adalah ....  

  
a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda pada gambar tersebut digunakan untuk bermain ....  

  a.   tenis 

  b.   tenis meja 

  c.   bulutangkis 

  

5.   Hasil dari 50 : 5 = ....  

  a.   10 

  b.   55 

  c.   45 

  

6.   40 : 8 = 5. 
Jika ditulis dalam bentuk perulangan berulang menjadi ....  

  a.   40 - 8 = 5 

  b.   40 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0 

  c.   40 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang digunakan untuk latihan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   gada 

  b.   bola basket 

  c.   bola tenis 

  

8.   Made ingin meningkatkan kekuatan otot tangannya. 
Made sebaiknya melakukan latihan seperti pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Gambar imajinatif bisa disebut juga ....  

  a.   gambar khayalan 

  b.   gambar kenyataan 

  c.   gambar foto 

  

10.   Alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif yaitu ....  

  a.   pensil  

  b.   penggaris 

  c.   penghapus 

 
 
Soal Isian  

1.   Salah satu aturan di sekolah yaitu memakai seragam sekolah dengan ....  

2.   Ale memukul bola tenis menggunakan bet. 
 
Makna kata bet pada kalimat tersebut adalah ....  

3.   Hasil dari 8 : 2 : 2 = ....  

4.   Latihan mendorong dilakukan dengan sikap awal ....  

5.   Untuk menghapus pola gambar yang salah, kita menggunakan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

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

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Bermain di Lingkunganku  

SUBTEMA : 3. Bermain di Lingkungan Sekolah 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN   

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

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rambut siswa laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga agar tampak rapi. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Minyak tidak berwujud padat karena bentuk minyak selalu berubah 
mengikuti tempatnya. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  50 : 5 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
50 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0. 
Terdapat pengurangan berulang oleh 5 sebanyak 10 kali. 
Jadi, hasil dari 50 : 5 = 10. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  40 : 8 = 5. 
Jika ditulis dalam bentuk perulangan berulang menjadi: 
40 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan mendorong dapat dilakukan dengan menggunakan alat. Kita dapat 
berlatih menggunakan bola besar seperti bola basket atau bola tangan. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban c adalah latihan mendorong dengan bola. 
Latihan mendorong dengan bola dapat meningkatkan kekuatan otot tangan 
kita. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar imajinasi merupakan gambar angan-angan atau biasa juga disebut 
dengan gambar khayalan. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rapi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  raket tenis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  2 

  Pembahasan  :  Hasil dari 8 : 2 : 2 = 4 : 2 = 2. 

4.  Jawaban  :  berdiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  penghapus 

  
Pembahasan  :  Penghapus adalah salah satu alat gambar yang digunakan untuk menghapus 

pola gambar yang salah. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Aturan berpakaian untuk siswa di sekolah yaitu ....  

  a.   memakai rok di atas lutut 

  b.   memakai celana di atas lutut 

  c.   memakai rok di bawah lutut 

  

2.   Di sekolah, Uni dan teman-teman bermain saling dorong bola. 
Saat bermain, mereka harus sesuai ....  

  a.   kekuatan lawan 

  b.   aturan permainan 

  c.   undang-undang 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda pada gambar tersebut digunakan untuk bermain ....  

  a.   tenis 

  b.   tenis meja 

  c.   bulutangkis 

  

4.   Benda-benda berikut yang tidak digunakan untuk bermain sepak bola adalah ....  

  

a.   

 

  
b.   

 

  

c.   

 

  

5.   36 : 6 = ....  

  a.   30 

  b.   6 

  c.   42 

  

6.   48 : ... = 8  

  a.   6 

  b.   40 

  c.   56 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Permainan pada gambar tersebut termasuk latihan ....  

  a.   kekuatan 

  b.   kelincahan 

  c.   keseimbangan 

8.   Made berlatih memutar badan ke kanan dan kiri.  
Latihan memutar badan dilakukan dengan posisi badan ....  

  a.   berdiri 

  b.   jongkok 

  c.   tidur 

9.   Alat menggambar berikut yang disebut pewarna yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

10.   Gambar berikut yang bukan termasuk gamabr imajinatif adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 
 
Soal Isian  

1.   Saat upacara, setiap peserta harus berbaris dengan .... 

  

2.   Wujud kertas adalah ....  

  

3.   Hasil dari 40 : 2 : 5 = ....  

  

4.   Latihan mendorong dapat menguatkan ... tangan.  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat gambar di atas disebut ....  
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memakai rok di bawah lutut merupakan aturan berpakaian untuk siswa 
perempuan. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Suatu permainan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan permainan 
masing-masing. 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ring digunakan untuk bermain basket. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  36 : 6 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
36 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0. 
Terdapat pengurangan berulang oleh 6 sebanyak 6 kali. 
Jadi, hasil dari 36 : 6 = 6. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  48 : .... = 8  
maka kita dapat memindah ruas menjadi 48 : 8 = .... 
48 - 8  - 8  - 8  - 8  - 8 - 8 = 0 
Terdapat pengurangan berulang oleh 8 sebanyak 6 kali. 
Jadi, nilai bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 6. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Latihan kekutan dapat dilakukan dengan gerakan mendorong dan gerakan 
tarik menarik. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Memutar badan dilakukan dengan sikap awal berdiri tegak. Kedua kaki 
lurus, lalu kita putarkan badan ke kanan dan kiri dengan kaki tetap di 
tempat. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar c menunjukkan gambar pensil warna.  

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban c merupakan gambar foto keluarga. Gambar 
foto keluarga dibuat sesuai aslinya. Sehingga gambar foto bukan termasuk 
gambar imajinatif. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tertib 

2.  Jawaban  :  padat 

  Pembahasan  :  Kertas merupakan benda padat karena bentuk dan ukurannya selalu tetap. 

3.  Jawaban  :  4 

  Pembahasan  :  Hasil dari 40 : 2 : 5 = 20 : 5 = 4. 

4.  Jawaban  :  otot 

5.  Jawaban  :  penggaris 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 

PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 2 SUBTEMA 4  

MODEL T2-ST4-A 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Tindakan yang sesuai aturan di tempat wisata yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

2.   Ale naik perahu saat berwisata.  
Benda yang harus dikenakan Ale adalah ....  

  a.   jaket torso 

  b.   jaket pelampung 

  c.   jaket kulit 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Benda pada gambar tersebut digunakan untuk ....  

  a.   menaiki sepeda motor 

  b.   menunggangi gajah 

  c.   menunggangi kuda 

  

4.   Benda-benda berikut yang bentuknya selalu mengikuti tempatnya adalah ....  

  a.   ember 

  b.   perosotan 

  c.   sampo 

  

5.   Ale mempunyai 80 ekor ikan dan beberapa akuarium. 
Ale akan mengisi setiap akuarium dengan 20 ekor ikan. 
Jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada ....  

  a.   4 buah 

  b.   60 buah 

  c.   100 buah 

  

6.   76 : 19 = ....  

  a.   95 
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  b.   57 

  c.   4 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ale bermain domba dan serigala seperti pada gambar tersebut. 
Peran domba dalam permainan adalah ....  

  a.   mengejar dan menangkap serigala 

  b.   berlari menghindari serigala 

  c.   menghalangi serigala saat berlari 

8.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Gerakan pada gambar tersebut adalah gerakan .... 

  a.   membungkuk 

  b.   setengah jongkok 

  c.   jongkok 

9.   Bahan alam untuk berkarya berikut yang mudah dijumpai di sekitar kita adalah .....  

  a.   biji-bijian dan dedaunan 

  b.   biji-bijian dan manik-manik 

  c.   manik-manik dan plastisin 

10.   Saat membuat karya seni, kita membutuhkan lem. 
Lem berguna untuk ... bahan agar menyatu dengan kuat.  

  a.   merekatkan 

  b.   mengecilkan 

  c.   memotong 

 
Soal Isian  

1.   Aturan yang ada di tempat wisata harus ditaati oleh .... 

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Dalam menunggangi kuda, benda tersebut berfungsi sebagai ....  

3.   ... : 5 = 14.  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, Made jongkok dengan kedua tangan memegang di ....  
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5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Karya seni pada gambar di atas dibuat dari bahan alam ....  

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Bermain di Lingkunganku  

SUBTEMA : 4. Bermain di Tempat Wisata 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 
serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 
serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 62

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya 1 soal 5 s/d 5 

 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jaket pelampung dipakai saat naik perahu untuk menjaga keselamatan kita. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut adalah alas pelana dan pijakan yang digunakan untuk 
menunggangi kuda. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sampo merupakan benda cair sehingga bentuk sampo akan mengikuti 
bentuk tempatnya. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  80 : 20 = 4. 
Jadi, jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada 4 buah. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  76 : 19 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
76 - 19 - 19 - 19 - 19 = 0. 
Terdapat pengurangan berulang oleh 19 sebanyak 4 kali. 
Jadi, hasil dari 76 : 19 = 4. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan domba dan serigala dilakukan dengan serigala sebagai 
pemangsa yang bertugas mengejar domba. Sedangkan domba harus 
berlari menghindari serigala. Domba harus berusaha agar tidak tertangkap 
oleh serigala. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan setengah jongkok dilakukan dengan berdiri sambil menekuk lutut 
sampai posisi paha miring. Posisi badan sedikit condong ke depan dan 
pandangan mata ke arah depan. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Biji-bijian dan dedaunan merupakan contoh bahan alam yang mudah 
dijumpai di sekitar kita. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lem merupakan salah satu perekat yang berguna untuk merekatkan bahan-
bahan agar menyatu dengan kuat. Sehingga menjadi karya seni yang 
indah. 

 
 
 
 



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 63

 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  semua pengunjung tempat wisata 

  
Pembahasan  :  Aturan di tempat wisata ditujukan untuk para pengunjung demi keselamatan 

dan kenyamanan pengunjung. 

  

2.  Jawaban  :  pijakan 

  Pembahasan  :  Benda tersebut berfungsi sebagai pijakan ketika kita akan menaiki kuda. 

  

3.  Jawaban  :  70 

  

Pembahasan  :  .... : 5 = 14. 
Kita pindah ruas, pembagi bernilai 5 ke ruas kanan. 
Jika pembagi dipindah ruas, akan berubah posisi menjadi pengali. 
Sehingga berlaku, sebagai berikut. 
... = 14 x 5 
... = 70 
Jadi,  bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 70. 

  

4.  Jawaban  :  pinggang 

  
Pembahasan  :  Gerakan jongkok pada gambar dilakukan dengan kedua tangan memegang 

pinggang. 

  

5.  Jawaban  :  kerang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Ale naik perahu saat berwisata.  
Benda yang harus dikenakan Ale adalah ....  

  a.   jaket torso 

  b.   jaket pelampung 

  c.   jaket kulit 

  

2.   Saat antre membeli tiket, kita harus bersikap ....  

  a.   sabar 

  b.   gelisah 

  c.   ambisius 

  

3.   Benda berikut yang berwujud padat, kecuali ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Wujud dari benda pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   gas 

  b.   cair 

  c.   padat 

  

5.   Ale mempunyai 80 ekor ikan dan beberapa akuarium. 
Ale akan mengisi setiap akuarium dengan 20 ekor ikan. 
Jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada ....  

  a.   4 buah 

  b.   60 buah 

  c.   100 buah 
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6.   88 : 22 = ....  

  a.   4 

  b.   66 

  c.   110 

  

7.   Latihan berdiri menekuk lutut ke belakang ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  c.    

  

8.   Permainan serigala dan domba ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   mengoleskan lem 

  b.   menaburkan pasir 

  c.   memotong kertas 

  

10.   Bahan alam berikut bisa digunakan untuk membuat hiasan bingkai foto, kecuali ....  

  a.   pasir 

  b.   biji-bijian 



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 66

  c.   manik-manik 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Di kebun binatang, Uni ingin menaiki gajah.  
Uni harus mendengarkan aba-aba dari .... 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat bermain pada gambar tersebut berwujud ....  

  

3.   ... : 5 = 14.  

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, Made jongkok dengan kedua tangan memegang di ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Karya seni pada gambar di atas dibuat dari bahan alam ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 2 SUBTEMA 4  
MODEL T2-ST4-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jaket pelampung dipakai saat naik perahu untuk menjaga keselamatan kita. 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Ember merupakan benda padat karena bentuk dan ukuran ember jika 
ditempatkan selalu tetap. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  80 : 20 = 4. 
Jadi, jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada 4 buah. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  88 : 22 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
88 - 22 - 22 - 22 - 22 = 0. 
Terdapat pengurangan berulang oleh 22 sebanyak 4 kali. 
Jadi, hasil dari 88 : 22 = 4. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar 'c' adalah gerakan menekuk lutut ke belakang yang dilakukan dengan 
berdiri menggunakan satu kaki.  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban a adalah permainan serigala dan domba yang 
dilakukan secara berkelompok. Satu anak menjadi domba dan satu anak 
menjadi serigaja. Anak lainnya menjadi pagar yang berdiri melingkar sambil 
bergandengan tangan. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar di atas menunjukkan kegiatan membuat karya seni berupa kotak tisu 
dihias pasir. Tangan pada gambar di atas sedang menaburkan pasir pada 
permukaan kotak tisu yang telah diolesi lem. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Manik-manik termasuk contoh bahan buatan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pemandu, pawang gajah 

  
Pembahasan  :  Saat menaiki gajah, kita harus mendengarkan instruksi dari pemandu atau pawang 

gajah demi keselamatan kita. 

2.  Jawaban  :  padat 

  Pembahasan  :  Perosotan merupakan benda padat karena bentuk perosotan selalu tetap. 

3.  Jawaban  :  70 

  

Pembahasan  :  .... : 5 = 14. 
Kita pindah ruas, pembagi bernilai 5 ke ruas kanan. 
Jika pembagi dipindah ruas, akan berubah posisi menjadi pengali. 
Sehingga berlaku, sebagai berikut. 
... = 14 x 5 
... = 70 
Jadi,  bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 70. 

4.  Jawaban  :  pinggang 

  Pembahasan  :  Gerakan jongkok pada gambar dilakukan  kedua tangan memegang pinggang. 

5.  Jawaban  :  kerang 
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KUMPULAN 
SOAL PENILAIAN HARIAN (PH) 

KELAS 2 
 

TEMA 3 : TUGASKU SEHARI-HARI 
Sub Tema 1-4 
Tipe A dan B 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 

 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Anggota keluarga memiliki jenis kelamin yang berbeda. 
Meskipun demikian, kita harus ... dalam berinteraksi. 

  a.   sopan 

  b.   sombong 

  c.   sinis 

  

2.   Dondo melaksanakan tugasnya di rumah yaitu ....  

  a.   menonton TV hingga larut malam 

  b.   mencoret-coret dinding rumah 

  c.   merapikan tempat tidur setelah dipakai 

  

3.   Denah dapat membantu orang untuk mencari ....  

  a.   dana 

  b.   alat 

  c.   tempat 

  

4.   Letak rumah di pedesaan biasanya ....  

  a.   berdekatan 

  b.   berjauhan 

  c.   berhimpitan 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Uang logam pada gambar tersebut bernilai ....  

  a.   Rp500,00 

  b.   Rp100,00 

  c.   Rp200,00 

  

6.   Berikut ini penulisan nilai mata uang rupiah yang benar adalah ....  

  a.   Rp1000 

  b.   Rp1000,00 

  c.   Rp1.000,00 

  

7.   Made ingin menangkap bola yang datangnya mendatar. 
Cara menangkap bola mendatar yang benar adalah ....  
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a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Lemparan pada gambar tersebut menghasilkan arah bola yang ....  

  a.   melambung jauh ke atas 

  b.   lurus setinggi dada ke depan 

  c.   berkelok-kelok ke depan 

  

9.   Jika dalam satu ruas birama terdapat tiga ketukan, birama disebut ....  

  a.   birama tiga 

  b.   birama empat 

  c.   birama enam 

  

10.   Garis birama membatasi setiap ... birama.  

  a.   baris 

  b.   ruas 

  c.   bunyi 

 
Soal Isian  

1.   Orang yang berusia 0 hingga 12 tahun disebut ....  

  

2.   Kakek bekerja menanam padi di sawah. 
Jadi, kakek adalah seorang ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

...  
Keterangan perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik sesuai besar nilai uang tersebut 
adalah ....  

4.   Menangkap bola kasti dilakukan dengan pandangan ke arah ... bola.  

  

5.   Lagu Desaku yang Kucinta bertanda birama ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tugasku Sehari-hari  

SUBTEMA : 1. Tugasku Sehari-hari di Rumah 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan 
geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks 
tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan 
geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks 
tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus bersikap sopan kepada siapapun tanpa membedakan jenis 
kelamin. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Denah adalah gambar yang menjelaskan letak suatu tempat. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerakan pada gambar A adalah cara yang benar untuk menangkap bola 
yang datangnya mendatar. Kedua tangan diangkat setinggi dada. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lemparan pada gambar tersebut adalah lemparan mendatar yang 
mengahsilkan arah bola yang lurus setinggi dada. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Birama terdiri dari ruas-ruas. Ruas birama tersebut dibatasi oleh garis 
birama. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  anak-anak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  petani 

  Pembahasan  :  Petani adalah orang yang pekerjaannya menanam padi di sawah. 

3.  Jawaban  :  lebih besar dari 

  
Pembahasan  :  Uang logam Rp1.000,00 bernilai lebih besar daripada uang logam 

Rp100,00. Jadi, keterangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut 
adalah lebih besar dari. 

4.  Jawaban  :  datangnya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  tiga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL  

PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 1  

MODEL T3-ST1-B 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Tugas di rumah yang sesuai Pancasila yaitu ....  

  a.    

  

b.   

 

  

c.   

 

  

2.   Uni memiliki tugas untuk membantu adik. 
Berikut ini bantuan yang dapat diberikan Uni, kecuali ....  

  a.   membuatkan gambar 

  b.   memakaikan sepatu 

  c.   mengotori halaman 

  

3.   Rumah Paman Eko berada di seberang kelurahan. 
Seberang kelurahan menunjukkan ....  

  a.   arah 

  b.   letak tempat 

  c.   tempat umum 

  

4.   Tugas anak setelah makan adalah ....  

  a.   mencuci piring 

  b.   menonton tv 

  c.   bermain di halaman 

  

5.   Perhatikan teks berikut! 
Eko memiliki tiga uang logam. 
Uang tersebut bernilai Rp200,00; Rp1.000,00; dan Rp100,00. 
 
Urutan nilai pecahan uang logam dari yang terbesar adalah ....  

  a.   Rp1.000,00; Rp200,00; dan Rp100,00 

  b.   Rp200,00; Rp100,00; dan Rp1.000,00 

  c.   Rp200,00; Rp1.000,00; dan Rp100,00 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Uang logam pada gambar tersebut bernilai ....  

  a.   Rp1.000,00 

  b.   Rp500,00 

  c.   Rp200,00 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Arah bola yang dihasilkan oleh lemparan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   lurus jauh ke depan 

  b.   melambung jauh ke depan 

  c.   datar ke arah depan 

  

8.   Gerak dasar dalam permainan kasti antara lain ....  

  a.   menendang bola, memukul bola, dan melempar bola 

  b.   mengayun bola, melempar bola, dan menangkap bola 

  c.   melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola 

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola ketukan birama bisa dibuat menggunakan tepukan tangan. 
Satu ruas birama dalam pola ketukan tersebut terdiri dari ... ketukan.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  

10.   Perhatikan penggalan lagu berikut! 

 
Lagu tersebut memiliki tanda birama ....  

  a.   dua 

  b.   tiga 

  c.   empat 
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Soal Isian  

1.   Orang yang berusia lebih dari 18 tahun disebut ....  

2.   Denah disebut juga sebagai peta ....  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

...  
Keterangan perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik sesuai besar nilai uang tersebut 
adalah ....  

4.   Menangkap bola dilakukan dengan sikap badan ... menghadap ke arah bola.  

5.   Lagu Desaku yang Kucinta bertanda birama ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bersama-sama melaksanakan tugas rumah sesuai dengan sila pertama 
Pancasila. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lemparan pada gambar tersebut adalah lemparan melambung yang 
mengahsilkan arah bola yang melambung jauh ke depan. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan kasti dilakukan dengan gerak dasar melempar bola, menangkap 
bola, dan memukul bola. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Satu ruas birama dalam pola ketukan menggunakan tepukan tangan dan 
paha tersebut terdiri dari dua ketukan yaitu satu tepukan tangan dan satu 
tepukan paha. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tanda birama lagu Potong Bebek Angsa memiliki tanda birama dua sebab 
dalam setiap ruas birama dalam Penggalan notasi di atas terdiri dari dua 
ketukan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  dewasa 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  kecil 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  lebih besar dari 

  
Pembahasan  :  Uang logam Rp1.000,00 bernilai lebih besar daripada uang logam Rp100,00. 

Jadi, keterangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah lebih 
besar dari. 

4.  Jawaban  :  berdiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  tiga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

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

Soal Pilihan Ganda  

1.   Warna kegemaran yang berbeda membuat hidup lebih ....  

  a.   indah 

  b.   sunyi 

  c.   gelap 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Dondo, Eko, dan Ale memakai pakaian adat suku masing-masing. 
Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa Eko bersuku ....  

  a.   Minahasa 

  b.   Biak 

  c.   Jawa 

  

3.   Matahari dapat dijadikan patokan untuk menentukan arah ....  

  a.   timur 

  b.   utara 

  c.   selatan 

  

4.   Ayah Made berdiri menghadap ke arah barat. 
Artinya, tangan kanan ayah Made berada di sebelah ....  

  a.   utara 

  b.   timur 

  c.   selatan 

  

5.   Eko membeli tiga jenis makanan di kantin sekolah. 
Kue lapis seharga Rp500,00. 
Coklat seharga Rp300,00. 
Lalu, permen seharga Rp200,00. 
Berapa uang yang harus dibayarkan Eko kepada ibu kantin?  

  a.   Rp800,00 

  b.   Rp1.000,00 

  c.   Rp1.200,00 

  

6.   Harga buku tulis Rp1.000,00. 
Uni mempunyai uang Rp5.000,00. 
Dia ingin menggunakan semua uangnya untuk membeli buku. 
Buku yang diperoleh Uni sebanyak ... buah.  

  a.   1 

  b.   5 

  c.   6 
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7.   Saat bermain sepak bola, Eko hendak menghentikan bola yang datang. 
Pandangan Eko ke arah ....  

  a.   bawah 

  b.   lawan 

  c.   datangnya bola 

  

8.   Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola adalah .... 

  

a.   

  

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Salah satu gerakan tari Saman adalah menepuk bahu. 
Menepuk bahu termasuk gerak dasar ....  

  a.   kepala 

  b.   tangan 

  c.   kaki 

  

10.   Berikut termasuk gerak dasar tangan, kecuali ....  

  a.   melambai 

  b.   menepuk 

  c.   menendang 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Meskipun berbeda suku, dengan teman sekolah tetap bersikap ....  

  

2.   Uang saku sebaiknya kita sisihkan untuk ....  

  

3.   Satu lembar seratus ribuan sama dengan ... lembar dua puluh ribuan.  

  

4.   Ale menendang bola dengan menggunakan  ....  

  

5.   Uni dan Made berlatih menari tari Kucing. 
Mereka meloncat ke depan dan belakang dengan lincah. 
Gerakan meloncat termasuk gerak dasar ....  
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KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 2  

MODEL T3-ST2-A 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tugasku Sehari-hari  

SUBTEMA : 2. Tugasku Sehari-hari di Sekolah 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu 
di sekolah 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan 
geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks 
tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu 
di sekolah 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan 
geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks 
tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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  



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 80

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 5 s/d 5 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Harga total = Rp500,00 + Rp300,00 + Rp200,00 = Rp1.000,00. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rp5.000,00 : Rp1.000,00 = 5. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gerakan menghentikan bola dilakukan dengan pandangan ke arah 
datangnya bola. 
Jika bola melambung, pandangan mata ke arah atas (arah bola datang). 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bola yang digunakan untuk permaian sepak bola terbuat dari kulit sintetis 
dan berukuran besar. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menendang termasuk gerak dasar kaki. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  baik 

  
Pembahasan  :  Kita harus bersikap baik kepada orang lain meskipun berbeda suku. Dengan 

demikian, akan tercipta kerukunan hidup. 

2.  Jawaban  :  ditabung 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  lima 

  Pembahasan  :  Rp100.000,00 : Rp20.000,00 = 5. 

4.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  kaki 

  
Pembahasan  :  Anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan gerakan meloncat yaitu 

kaki. Jadi, gerakan meloncat termasuk contoh gerak dasar kaki. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Eko tetap ... Ale meskipun berbeda suku.  

  a.   menjauhi 

  b.   membantu 

  c.   menghindari 

  

2.   Warna kegemaran yang berbeda membuat hidup lebih ....  

  a.   indah 

  b.   sunyi 

  c.   gelap 

  

3.   Untuk menarik pembeli, penjual menawarkan dagangannya dengan ....  

  a.   kata-kata kasar 

  b.   membentak-bentak 

  c.   kata-kata halus 

  

4.   Bu Agnes menjual pakaian di toko. 
Bu Agnes disebut sebagai ....  

  a.   pembeli 

  b.   pembuat 

  c.   penjual 

  

5.   Ale menukar uang 1 lembar Rp20,000,00 dengan uang lima ratusan. 
Uang lima ratusan yang diterima Ale berjumlah ... keping.  

  a.   50 

  b.   40 

  c.   20 

  

6.   Eko memiliki 3 lembar uang Rp1.000,00. 
Lalu, ibu memberinya 1 lembar Rp2.000,00 dan 5 keping Rp200,00. 
Jumlah uang saku Eko sekarang adalah ....  

  a.   Rp5.000,00 

  b.   Rp6.000,00 

  c.   Rp7.200,00 

  

7.   Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola adalah .... 

  

a.   
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b.   

 

  
c.   

 

  

8.   Ale menendang bola menggunakan punggung kaki. 
Gerakan Ale ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  c.    

  

9.   Saat berlatih menghafal gerakan tari bersama teman, kita lebih mudah menggunakan ....  

  a.   teriakan 

  b.   hitungan 

  c.   pukulan 

  

10.   Salah satu gerakan tari Saman adalah menepuk bahu. 
Menepuk bahu termasuk gerak dasar ....  

  a.   kepala 

  b.   tangan 

  c.   kaki 

 
Soal Isian  

1.   Meskipun berbeda suku, Uni dan temannya tetap ... sama untuk mengerjakan tugas 
kelompok.  

  

2.   Utara, timur, barat, dan selatan adalah nama-nama ....  

  

3.   Satu lembar seratus ribuan sama dengan ... lembar dua puluh ribuan.  

  

4.   Jika menendang bola dengan kaki kanan, kaki kiri dijadikan ....   

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gerakan yang dilakukan pada gambar tersebut yaitu gerak dasar ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

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

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Penjual adalah orang yang menjual barang dagangan. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rp20.000,00 : Rp500,00 = 40. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jumlah uang Eko = (3 x Rp1.000,00) + (1 x Rp2.000,00) + (5 x Rp200,00)  
                         = Rp3.000,00 + Rp2.000,00 + Rp1.000,00  
                         = Rp6.000,00. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bola yang digunakan untuk permaian sepak bola terbuat dari kulit sintetis 
dan berukuran besar. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar C menunjukkan gerakan menendang bola yang dilakukan dengan 
menggunakan punggung kaki. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hitungan tari mempermudah kita saat berlatih gerakan tari. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  sudah jelas. 

 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kerja, bekerja 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  arah 

  Pembahasan  :  Contoh nama arah adalah utara, timur, barat, dan selatan. 

3.  Jawaban  :  lima 

  Pembahasan  :  Rp100.000,00 : Rp20.000,00 = 5. 

4.  Jawaban  :  tumpuan 

  
Pembahasan  :  Menendang bola dilakukan dengan salah satu kaki menjadi tumpuan dan 

kaki lainnya digunakan untuk menendang bola.  

5.  Jawaban  :  tangan 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan salah satu gerakan tari Saman, yaitu gerak 

dasar tangan diangkat ke atas di depan wajah. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Saat ada orang yang beribadah, kita harus ....  

  a.   berisik 

  b.   bernyanyi 

  c.   tenang 

  

2.   Meskipun berbeda agama, kita bisa ... bersama.  

  a.   membolos 

  b.   belajar 

  c.   mencontek 

  

3.   Manusia adalah makhluk sosial. 
Artinya, selama hidupnya manusia saling ....  

  a.   bersaing 

  b.   membutuhkan 

  c.   membenci 

  

4.   Manusia tidak bisa hidup secara ....  

  a.   bersama-sama 

  b.   tolong-menolong 

  c.   sendiri 

  

5.   Ale ingin membeli 10 bola untuk diberikan kepada anak yatim. 
Harga satu bola plastik adalah Rp5.000,00. 
Jadi, uang yang dikeluarkan Ale sebanyak ....  

  a.   Rp15.0000,00 

  b.   Rp50.0000,00 

  c.   Rp70.000,00 

  

6.   Uni membantu ibunya membeli sembako. 
Uni mengingat harga sembako yang telah dibeli. 
Harga gula Rp12.500,00 per kg. 
Harga garam Rp3.500,00 per kg. 
Harga minyak Rp11.000,00 per liter. 
Urutan harga barang dari yang termahal adalah .... 

  a.   Rp3.500,00; Rp11.000,00; dan Rp12.500,00 

  b.   Rp3.500,00; Rp12.500,00; dan Rp11.000,00 

  c.   Rp12.500,00; Rp11.000,00; dan Rp3.500,00 

  

7.   Salah satu jenis permainan bola besar adalah ....  

  a.   rounders 

  b.   bola tangan 

  c.   softball 
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8.   Penjaga gawang dalam bola tangan disebut ....  

  a.   penjaga belakang 

  b.   kiper 

  c.   playmaker 

  

9.   Langkah pertama menggambar imajinatif adalah ....  

  a.   membuat pola gambar 

  b.   menyiapkan alat dan bahan 

  c.   membuat garis tepi 

  

10.   Berikut ini yang tidak bisa digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif adalah ....  

  a.   spidol 

  b.   pensil warna 

  c.   cat rambut 

 
 
Soal Isian  

1.   Setiap agama memiliki ..., larangan, dan aturan masing-masing.  

  

2.   Saat mendapatkan bantuan, kita ungkapkan ....  

  

3.   Ale ingin membantu korban bencana alam. 
Ale memberikan 20 keping lima ratusan rupiah. 
Ale juga memberikan 5 lembar lima ribuan rupiah. 
Kemudian, 100 keping dua ratusan rupiah. 
Berapa jumlah uang yang disumbangkan Ale?  

  

4.   Pertandingan bola tangan dimainkan oleh ... regu.  

  

5.   Made menggambar seekor kelinci. 
Kelinci yang digambar Made memiliki sayap. 
Gambar kelinci yang dibuat Made termasuk gambar .... 
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tugasku Sehari-hari  

SUBTEMA : 3. Tugasku Sebagai Umat Beragama  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 
sekolah 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, 
visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 
sekolah 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, 
visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Perbedaan agama tidak menghalangi kita untuk melakukan kegiatan 
bersama. Misalnya, belajar, bermain, dan mengerjakan tugas. 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  c 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  10 bola X Rp5.000,00 = Rp 50.0000,00. Jadi, Ale harus mengeluarkan uang 
sebanyak Rp50.0000,00. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Harga Rp3.500,00 lebih murah dari Rp11.000,00. 
Harga Rp11.000,00 lebih murah dari Rp12.500,00. 
Jadi, urutan harga sembako dari yang termahal 
adalah Rp12.500,00; Rp11.000,00; dan Rp3.500,00. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bola tangan adalah salah satu permainan bola besar yang dilakukan secara 
beregu. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kiper adalah penjaga gawang yang bertugas menjaga gawang agar tidak 
kemasukan bola 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Langkah pertama menggambar imajinasi yaitu menyiapkan alat dan bahan 
yang dibutuhkan seperti buku gambar, pensil, penggaris, dan pewarna. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cat rambut digunakan untuk mewarnai rambut. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  perintah 

  
Pembahasan  :  Perintah, larangan, dan aturan dalam suatu agama harus ditaati oleh 

pemeluknya. 

2.  Jawaban  :  terima kasih 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  Rp55.000,00 

  

Pembahasan  :  Jumlah uang yang diberikan Ale  
= (20 x Rp500,00) + (5 x Rp5.000,00)  + (100 x Rp200,00)  
= Rp10.000,00 + Rp25.000,00 + Rp20.000,00 
= Rp55.000,00 
Jadi, jumlah uang yang disumbangkan Ale sebanyak Rp55.000,00. 

4.  Jawaban  :  dua 

  Pembahasan  :  Permainan bola tangan dimainkan oleh dua regu yang saling bertanding. 

5.  Jawaban  :  imajinatif 

  
Pembahasan  :  Gambar imajinatif merupakan gambar berdasarkan khayalan. Made 

menggambar kelinci bersayap. Sementara kelinci merupakan binatang yang 
tidak mempunyai sayap. Jadi, gambar Made termasuk gambar imajinatif. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah ....  

  a.   tidak berteman dengannya 

  b.   tidak menjauhinya 

  c.   tidak mau bekerja sama 

  

2.   Ucapan salam yang tepat kepada teman yang berbeda agama yaitu ....  

  a.   Sotthi hotu 

  b.   Selamat pagi 

  c.   Om Swastiastu 

  

3.   Kegiatan yang dilakukan dengan gotong royong adalah ....  

  a.   belajar menulis 

  b.   mengerjakan ulangan 

  c.   kerja bakti di kelas 

  

4.   Orang yang suka menolong orang lain akan ....  

  a.   menjadi miskin 

  b.   susah rejekinya 

  c.   banyak rejekinya 

  

5.   Ale ingin membeli 10 bola untuk diberikan kepada anak yatim. 
Harga satu bola plastik adalah Rp5.000,00. 
Jadi, uang yang dikeluarkan Ale sebanyak ....  

  a.   Rp15.0000,00 

  b.   Rp50.0000,00 

  c.   Rp70.000,00 

  

6.   Uni membantu ibunya membeli sembako. 
Uni mengingat harga sembako yang telah dibeli. 
Harga gula Rp12.500,00 per kg. 
Harga garam Rp3.500,00 per kg. 
Harga minyak Rp11.000,00 per liter. 
Urutan harga barang dari yang termahal adalah .... 

  a.   Rp3.500,00; Rp11.000,00; dan Rp12.500,00 

  b.   Rp3.500,00; Rp12.500,00; dan Rp11.000,00 

  c.   Rp12.500,00; Rp11.000,00; dan Rp3.500,00 

  

7.   Salah satu jenis permainan bola kecil adalah ....  

  a.   bola tangan 

  b.   sepak takraw 

  c.   rounders 
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8.   Banyaknya pemain dalam setiap regu bola tangan adalah ....  

  a.   lima orang 

  b.   tujuh orang 

  c.   sembilan orang 

  

9.   Gambar imajinatif termasuk karya seni ... dimensi.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar imajinatif tersebut bertema ....  

  a.   bencana kebakaran 

  b.   suasana banjir 

  c.   suasana liburan 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Kita tidak boleh mengganggu teman karena berbeda ... beribadah.  

  

2.   Menuliskan cerita pada gambar berseri dilakukan sesuai urutan ....  

  

3.   Satu lembar uang dua puluh ribu rupiah sama dengan ... lembar uang lima ribu rupiah.   

  

4.   Pertandingan bola tangan dimainkan oleh ... regu.  

  

5.   Made menggambar imajinatif pesawat. 
Saat menggambar, ada garis yang tidak rapi. 
Made menghapusnya menggunakan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh menjauhi orang lain hanya karena agama yang berbeda. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Salam kepada teman yang berbeda agama sebaiknya berupa salam yang 
bersifat umum. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  10 bola X Rp5.000,00 = Rp 50.0000,00. Jadi, Ale harus mengeluarkan uang 
sebanyak Rp50.0000,00. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Harga Rp3.500,00 lebih murah dari Rp11.000,00. 
Harga Rp11.000,00 lebih murah dari Rp12.500,00. 
Jadi, urutan harga sembako dari yang termahal 
adalah Rp12.500,00; Rp11.000,00; dan Rp3.500,00. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rounders merupakan salah satu permainan bola kecil yang dilakukan 
secara beregu 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan bola tangan dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu 
terdiri atas tujuh pemain. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar imajinatif bisa memiliki dimensi panjang dan lebar. Jadi, gambar 
imajinatif termasuk karya seni dua dimensi. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar imajinatif tersebut menunjukkan suasana banjir, sebab terdapat 
gambar rumah yang tergenang air banjir. Ada juga pohon yang hanyut 
terbawa air banjir. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  cara, tata cara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  gambar 

  Pembahasan  :  sudah jelas 

3.  Jawaban  :  empat 

  
Pembahasan  :  Rp20.000,00 : Rp5.000,00 = 4. Jadi, satu lembar dua puluh ribu rupiah = 4 

lembar lima ribu rupiah. 

4.  Jawaban  :  dua 

  Pembahasan  :  Permainan bola tangan dimainkan oleh dua regu yang saling bertanding. 

5.  Jawaban  :  penghapus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 4  
MODEL T3-ST4-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab membuat kehidupan lebih ....  

  a.   sulit 

  b.   harmonis 

  c.   terasing 

  

2.   Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. 
Hal itu dikarenakan kita tidak bisa ... sendiri tanpa bantuan teman.  

  a.   pergi 

  b.   hidup 

  c.   menari 

  

3.   Perhatikan kalimat berikut! 
Ale memiliki sifat yang ramah sehingga memiliki banyak teman. 
 
Persamaan kata ramah pada kalimat tersebut adalah ....  

  a.   peduli 

  b.   baik 

  c.   dermawan 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kegiatan yang sedang dilakukan siswa berdasarkan gambar adalah ....  

  a.   bermain 

  b.   upacara 

  c.   berolahraga 

  

5.   Made akan menukarkan 2 lembar uang dua puluh ribu rupiah. 
Made akan mendapat 20 keping uang logam lima ratus rupiah. 
Made juga akan mendapat ... keping uang logam seribu rupiah.  

  a.   30 

  b.   20 

  c.   15 

  

6.   Ibu Cici membeli gula seharga Rp5.500,00. 
Lalu, membeli tepung terigu seharga Rp3.000,00. 
Ibu Cici membayar dengan selembar uang Rp10.000,00. 
Sisa uang yang diterima oleh ibu Cici adalah ....  

  a.   Rp2.500,00 

  b.   Rp2.000,00 

  c.   Rp1.500,00 
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7.   Permainan gebok batu menggunakan gerak dasar ....  

  a.   memantulkan bola 

  b.   menendang bola 

  c.   melempar bola 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan seperti pada gambar dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   melempar bola 

  b.   menendang bola 

  c.   melambungkan bola 

  

9.   Karya seni yang dibuat dengan cara melipat-lipat kertas menjadi berbagai bentuk 
disebut ....  

  a.   origami 

  b.   irigasi 

  c.   orisinil 

  

10.   Made ingin memotong kertas untuk berkarya. 
Alat yang digunakan untuk memotong kertas yaitu ....  

  a.   selotip 

  b.   gunting 

  c.   lem 

 
Soal Isian  

1.   Ada kelompok putra dan putri. 
Kelompok putri pasti berjenis kelamin ....  

  

2.   Perhatikan kalimat berikut! 
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 
 
Persamaan kata bangsa pada kalimat tersebut adalah ....  

  

3.   Ibu Dondo menukarkan 5 lembar uang sepuluh ribuan. 
Ibu Dondo mendapat ... keping uang Rp100,00. 
Ibu Dondo juga mendapat 80 keping uang Rp500,00.  

  

4.   Saat akan menendang, bola kita letakan di depan ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kegiatan yang sedang dilakukan pada gambar tersebut adalah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 4  
MODEL T3-ST4-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Tugasku Sehari-hari  

SUBTEMA : 4. Tugasku dalam Kehidupan Sosial 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 
sekolah 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, 
dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 
sekolah 

1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, 
dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi 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 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 4  

MODEL T3-ST4-A 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika kita melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, orang lain tidak 
akan merasa dirugikan. 
Jadi, kehidupan menjadi lebih harmonis. 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Persamaan kata ramah adalah baik. 

4.  Jawaban  :  b 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  2 lembar Rp20.000,00 = 20 keping Rp500,00 dan ... keping Rp1.000,00. 
2 x  Rp20.000,00 = 20 x Rp500,00 + ... x Rp1.000,00. 
Rp30.000,00 = ...  x Rp1.000,00 
Rp30.000,00 : Rp1.000,00 = ... 
... = 30 
Jadi, Made mendapat 30 keping uang logam Rp1.000,00. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Total belanja = Rp5.500,00 + Rp3.000,00 
                   = Rp8.500,00. 
Sisa uang = Jumlah uang dibayarkan - Total belanja 
= Rp10.000,00 - Rp8.500,00    = Rp1.500,00. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan gerbok batu dilakukan dengan melempar bola mengenai batu 
yang disusun. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan seperti pada gambar dilakukan dengan gerakan menendang bola 
yang dilakukan secara berkelompok. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Origami adalah seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk karya. Origami 
merupakan istilah terkenal dari Jepang.  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gunting digunakan untuk memotong-motong kertas menjadi lebih kecil sesuai 
yang diinginkan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  perempuan 

2.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Persamaan kata bangsa adalah masyarakat. 

3.  Jawaban  :  100 

  

Pembahasan  :  5 lembar Rp10.000,00 = (... keping Rp100,00) + (80 keping Rp500,00) 
5 x Rp10.000,00 = (... x Rp100,00) + (80 x Rp500,00)  
Rp50.000,00 = (... x Rp100,00) + Rp40.000,00 
Rp50.000,00 - Rp40.000,00 =  ... x Rp100,00 
Rp10.000,00 =   ... x Rp100,00 
Rp10.000,00 : Rp100,00 = ... 
100 = ... 
Jadi, Ibu Dondo mendapatkan 100 keping uang Rp100,00. 

4.  Jawaban  :  kaki 
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5.  Jawaban  :  menggunting botol bekas 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 4  
MODEL T3-ST4-B 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Yang merupakan tugas dalam kehidupan sosial yaitu ....  

  a.   menyembunyikan sepatu teman 

  b.   membuang sampah di jalan 

  c.   menjenguk teman yang sakit 

  

2.   Anak laki-laki ... membantu anak perempuan.  

  a.   boleh 

  b.   dilarang 

  c.   jangan 

  

3.   Kita harus mengikuti upacara dengan ....  

  a.   ramai 

  b.   ceria 

  c.   khidmat 

  

4.   Persamaan kata peduli adalah ....  

  a.   menyukai 

  b.   memperhatikan 

  c.   mengabaikan 

  

5.   Ayah Ale membeli beberapa peralatan untuk kerja bakti. 
Harga alat-alat tersebut sangat bervariasi. 
Cangkul dibeli dengan harga Rp28.000,00. 
Sapu lidi dibeli dengan harga Rp8.500,00. 
Serok dibeli dengan harga Rp17.000,00. 
Lalu, cetok dibeli dengan harga Rp9.000,00. 
Taksiran total harga alat-alat kerja bakti yang dibeli ayah Ale adalah ....  

  a.   Rp60.000,00 

  b.   Rp70.000,00 

  c.   Rp80.000,00 

  

6.   Uni menukar selembar uang Rp50.000,00 dengan uang logam lima ratus rupiah. 
Uang lima ratus rupiah yang diterima Uni sebanyak ... keping.  

  a.   25 

  b.   50 

  c.   100 

  

7.   Permainan berikut ini yang menggunakan gerak dasar menendang bola adalah ....  

  a.    

  

b.   
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  c.    

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan seperti pada gambar dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   melempar bola 

  b.   menendang bola 

  c.   melambungkan bola 

  

9.   Barang-barang bekas seperti plastik bekas dan koran bekas termasuk ....  

  a.   bahan alam 

  b.   bahan buatan 

  c.   bahan langka 

  

10.   Karya seni yang dibuat dengan cara melipat-lipat kertas menjadi berbagai bentuk 
disebut ....  

  a.   origami 

  b.   irigasi 

  c.   orisinil 

 
Soal Isian  

1.   Anak laki-laki dan perempuan boleh bekerja sama dalam hal ....  

  

2.   Perhatikan kalimat berikut! 
Petugas upacara membacakan naskah Sumpah Pemuda. 
 
Persamaan kata sumpah pada kalimat tersebut adalah .... 

  

3.   Ibu Ale akan membeli kopi dan gula. 
Satu bungkus kopi berharga Rp8.500,00. 
Sementara satu bungkus gula berharga Rp8.000,00. 
Ibu Ale membayar dengan selembar uang Rp20.000,00. 
Sisa uang yang diterima oleh ibu Ale sebesar .... 

  

4.   Permainan gebok batu dimainkan oleh ... regu.  

  

5.   Kain perca termasuk contoh bahan ....  

  

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 3 SUBTEMA 4  

MODEL T3-ST4-B 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  c 
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4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sinonim kata peduli adalah memperhatikan. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berikut ini taksiran harga alat-alat kerja bakti yang dibeli ayah Ale. 
Harga cangkul = Rp30.000,00. 
Harga sapu lidi = Rp10.000,00. 
Harga serok = Rp20.000,00. 
Harga cetok = Rp10.000,00. 
Total harga taksiran = Rp30.000,00 + Rp10.000,00 + Rp20.000,00 + 
Rp10.000,00 = Rp70.000,00. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rp50.000,00 = ... x Rp500,00 
... = Rp50.000,00 : Rp500,00 
... = 100 
Jadi, uang lima ratus rupiah yang diterima Uni sebanyak 100 keping. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar B menunjukkan latihan yang dilakukan dengan gerakan 
menendang bola. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan seperti pada gambar dilakukan dengan gerakan menendang bola 
yang dilakukan secara berkelompok. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Origami adalah seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk karya. Origami 
merupakan istilah terkenal dari Jepang.  

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kebaikan 

  Pembahasan  :  Kita hanya boleh bekerja sama dalam hal kebaikan. 

2.  Jawaban  :  ikrar atau janji 

  Pembahasan  :  Persamaan kata sumpah adalah ikrar atau janji. 

3.  Jawaban  :  Rp3.500,00 

  
Pembahasan  :  = Rp20.000,00 - Rp16.500,00 

= Rp3.500,00. 
Jadi, sisa uang yang diterima ibu Ale adalah Rp3.500,00. 

4.  Jawaban  :  dua 

  
Pembahasan  :  Permainan ini dilakukan secara beregu. Satu regu biasanya terdiri dari 3-10 

pemain. 

5.  Jawaban  :  buatan 

  
Pembahasan  :  Kain perca merupakan sisa-sisa atau potongan kain tak terpakai. Kain perca 

termasuk bahan buatan yang bisa dijadikan karya seni. 
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KUMPULAN 
SOAL PENILAIAN HARIAN (PH) 

KELAS 2 
 

TEMA 4 : HIDUP BERSIH DAN SEHAT 
Sub Tema 1-4 
Tipe A dan B 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Bertamasya bersama dapat meningkatkan ... dalam keluarga.  

  a.   persatuan 

  b.   kegelisahan 

  c.   kecemburuan 

  

2.   Persatuan akan membuat keluarga menjadi ....  

  a.   berjauhan 

  b.   harmonis 

  c.   berpisah 

  

3.   Pakaian yang kotor harus segera ....  

  a.   dibuang 

  b.   dilipat 

  c.   dicuci 

  

4.   Berikut ini akibat dari sampah yang menumpuk, kecuali menimbulkan ....  

  a.   bau 

  b.   udara segar 

  c.   penyakit 

  

5.   Bangun datar dengan ruas garis tak terhingga adalah ....  

  a.   garis lurus 

  b.   lingkaran 

  c.   segi banyak 

  

6.   Ruas garis yang membatasi bidang bangun datar disebut ....  

  a.   bangun datar 

  b.   sisi 

  c.   bangun ruang 

  

7.   Made berdiri dengan kedua kaki jinjit. 
Posisi tumit kaki Made yang benar adalah ....  

  a.   menempel di lantai sebagai tumpuan 

  b.   terangkat ke atas hingga tidak menempel di lantai 

  c.   dimiringkan ke samping sebagai tumpuan 

  

8.   Ale berdiri melakukan sikap kapal terbang. 
Posisi badan Ale yang benar adalah ....  

  a.   tegak 

  b.   miring 

  c.   membungkuk 
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9.   Perhatikan penggalan notasi berikut! 
 

 
 
Nada do (1) pada notasi tersebut masing-masing dibunyikan ... ketukan.  

  a.   satu 

  b.   setengah 

  c.   satu setengah 

  

10.   Lagu Membuang Sampah mengajarkan hal berikut, kecuali ....  

  a.   menjaga kebersihan lingkungan 

  b.   membuang sampah di tempatnya 

  c.   membuang sampah sembarangan 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Persatuan dalam keluarga membuat kita merasa ... saat berada di rumah.  

  

2.   Perhatikan kalimat berikut! 
 
Lingkungan yang bersih membuat penghuninya sehat. 
 
Arti kata sehat pada kalimat tersebut adalah ....  

  

3.   Sisi adalah ... yang membatasi bidang bangun datar.  

  

4.   Made berdiri jinjit dengan pandangan ... ke arah depan.  

  

5.   
Angka 0 pada nada  dibunyikan ... ketukan.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Hidup Bersih dan Sehat  

SUBTEMA : 1. Hidup Bersih dan Sehat di Rumah  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat 
dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara 
menjaga kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan 
kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui 
permainan sederhana dan atau tradisional 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 2 soal 9 s/d 10 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat 
dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara 
menjaga kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan 
kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui 
permainan sederhana dan atau tradisional 

1 soal 4 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Akibat dari sampah yang menumpuk antara lain menimbulkan bau dan 
menjadi sarang penyakit. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bangun datar dengan ruas garis tak terhingga adalah lingkaran. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berdiri jinjit dilakukan dengan kedua ujung kaki sebagai tumpuan. Kedua 
tumit terangkat ke atas hingga tidak menempel di lantai. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sikap kapal terbang dilakukan dengan berdiri satu kaki sedang kaki 
satunya diluruskan ke belakang. Posisi badan membungkuk. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Nada do (1) pada notasi tersebut diberi garis mendatar di atasnya. Oleh 
sebab itu, nada do (1) dibunyikan masing-masing setengah ketukan. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dalam lagu Membuang Sampah tidak mengajarkan agar kita membuang 
sampah secara sembarangan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  nyaman 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  bebas dari penyakit 

  Pembahasan  :  Arti kata sehat adalah bebas dari penyakit. 

3.  Jawaban  :  ruas garis  

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  mata 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  setengah 

  
Pembahasan  :  

Angka 0 merupakan tanda istirahat. Angka 0 pada nada  dibunyikan 
setengah ketukan. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah yaitu ....  

  a.   membersihkan rumah bersama 

  b.   tidur siang di kamar 

  c.   mencuci kaki dan tangan 

  

2.   Seluruh keluarga harus ... menjaga kebersihan rumah.  

  a.   bergantian 

  b.   bersatu 

  c.   berbakti 

  

3.   Rumah yang nyaman untuk ditinggali ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 
 
Lantai rumah harus disapu setiap hari. 
 
Arti kata lantai pada kalimat tersebut adalah ....  

  a.   dinding dari bata, batako, adonan semen 

  b.   penutup rumah (bangunan) sebelah atas 

  c.   bagian bawah (alas, dasar) suatu ruangan atau bangunan 

  

5.   Eko membersihkan meja menggunakan kain berbentuk persegi.  
Eko mengamati ruas garis yang terdapat pada kain.  
Eko menghitung terdapat ... ruas garis pada kain tersebut.  

  a.   4 

  b.   3 

  c.   2 

  

6.   Jumlah titik sudut pada bangun lingkaran adalah ....  

  a.   0 

  b.   1 

  c.   tak terhingga 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
 
Salah satu manfaat latihan pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   meningkatkan kelenturan tubuh 

  b.   melatih keseimbangan tubuh 

  c.   membangun kekuatan tubuh 

  

8.   Made berdiri menirukan sikap kapal terbang. 
Tumpuan yang digunakan Made untuk berdiri adalah ....  

  a.   kedua ujung kaki 

  b.   salah satu kaki 

  c.   tumit kaki 

  

9.   Lagu Membuang Sampah dinyanyikan dengan tempo ....  

  a.   lambat 

  b.   sedang 

  c.   cepat 

  

10.   Lagu Membuang Sampah mengajarkan hal berikut, kecuali ....  

  a.   menjaga kebersihan lingkungan 

  b.   membuang sampah di tempatnya 

  c.   membuang sampah sembarangan 

 
 
Soal Isian  

1.   Ale dan Edo melihat ayah dan ibu membersihkan halaman rumah. 
Ale dan Edo sebaiknya segera ... ayah dan ibu.  

  

2.   Buku yang berserakan di rumah harus segera kita ....  

  

3.   Sisi adalah ... yang membatasi bidang bangun datar.  

  

4.   Sikap kapal terbang dilakukan dengan kedua tangan ....  

  

5.   Lagu Burung Kakaktua bertanda birama 3.  
Artinya, dalam satu ruas birama lagu tersebut ada ... ketukan.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tanpa partisipasi seluruh anggota keluarga, kebersihan rumah akan sulit 
dijaga. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rumah yang bersih akan nyaman untuk ditinggali. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menurut KBBI, arti kata lantai adalah bagian bawah (alas, dasar) suatu 
ruangan atau bangunan. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bangun datar persegi memiliki 4 ruas garis. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lingkaran memiliki jumlah titik sudut yang tak terhingga. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Duduk membentuk huruf V dilakukan untuk melatih keseimbangan tubuh 
dalam posisi duduk. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sikap kapal terbang dilakukan dengan salah satu kaki menjadi tumpuan. 
Kaki lainnya diluruskan ke belakang. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dalam lagu Membuang Sampah tidak mengajarkan agar kita membuang 
sampah secara sembarangan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  membantu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  rapikan  

  Pembahasan  :  Kita harus selalu merapikan buku yang berserakan agar rumah terasa nyaman. 

3.  Jawaban  :  ruas garis  

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  direntangkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  tiga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan persatuan dalam keragaman di ....  

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  

2.   Made dan teman-teman senang melaksanakan kegiatan bersama di sekolah. 
Sikap yang ditunjukkan Made dan teman-teman adalah ....  

  a.   persatuan dalam keragaman 

  b.   permusuhan dalam keragaman 

  c.   perbedaan di lingkungan sekolah 

  

3.   Perhatikan kalimat berikut! 
Sampah yang menumpuk akan jadi sarang nyamuk. 
Arti kata sarang pada kalimat tersebut adalah ....  

  a.   tempat kediaman atau tempat persembunyian 

  b.   benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak 

  c.   liang atau lekuk di tanah dan sebagainya 

  

4.   Kegiatan berikut yang bukan merupakan cara menjaga halaman sekolah adalah ....  

  a.   tidak memetik bunga 

  b.   menginjak rumput taman 

  c.   membuang sampah pada tempatnya 

  

5.   Banyak titik sudut pada segitiga berjumlah ... buah.  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bangun yang termasuk segi lima adalah bangun ....  

  a.   A, C, dan D 

  b.   A, B, dan C 

  c.   B, D, dan E 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan berbaring pada gambar dilakukan dengan posisi badan .... 

  a.   miring 

  b.   telungkup 

  c.   telentang 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar dilakukan dengan posisi badan ....  

  a.   telentang 

  b.   miring 

  c.   telungkup 

  

9.   Gerakan berikut merupakan contoh gerak maknawi yaitu ....  

  a.   meniru gerak menyapu lantai 

  b.   gerak melambaikan tangan 

  c.   gerak jalan di tempat 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola lantai tari pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   segi empat 

  b.   segi lima 

  c.   segitiga 

 
 
Soal Isian  

1.   Untuk mewujudkan kebersamaan di kelas, kita harus saling ... perbedaan di kelas.  

2.   Kata yang memiliki arti pembersih debu dari bulu ayam adalah ....  

3.   Banyak sisi pada segitiga ada ... buah.  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan bagian kepala dan ... tidak menempel di lantai.  

5.   Gerak tari yang bersifat asli dan tidak mempunyai arti disebut ....  

 
KISI-KISI 
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PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 2  

MODEL T4-ST2-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Hidup Bersih dan Sehat  

SUBTEMA : 2. Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 
kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.10 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-
cirinya 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 
kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.10 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-
cirinya 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

1 soal 4 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 5 s/d 5 

 
 

KUNCI JAWABAN 
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PENILAIAN HARIAN   
KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 2  

MODEL T4-ST2-A 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Setiap siswa memiliki karakteristik masing-masing. Perbedaan karakter ini 
harus selalu diterima. Meskipun berbeda melakukan kegiatan bersama berarti 
bersatu dalam keragaman karakteristik. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Arti kata sarang adalah tempat kediaman atau tempat persembunyian. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Menginjak rumput taman dapat menyebabkan rumput menjadi rusak dan mati 
sehingga halaman sekolah menjadi tidak indah. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bangun A, C, dan D adalah bangun yang termasuk segi lima. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar dilakukan dengan telungkup dan salah satu kaki 
diangkat ke atas. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar dilakukan dengan badan miring. Salah satu kaki 
diangkat ke atas. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak maknawi biasanya meniru kegiatan sehari-hari, misalnya menirukan 
gerakan menyapu lantai menjadi gerak tari. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  menghormati, menghargai, menerima 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  kemoceng 

  Pembahasan  :  Arti kata kemoceng adalah pembersih debu dari bulu ayam. 

3.  Jawaban  :  3 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  gerak murni 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kegiatan yang dapat dilakukan para siswa untuk memperkuat persatuan di sekolah yaitu .... 

  a.   datang ke sekolah terlambat 

  b.   studi wisata bersama 

  c.   tidur siang saat pelajaran 

  

2.   Sikap berikut akan mewujudkan persatuan di sekolah, kecuali ....  

  a.   menyembunyikan sepatu teman 

  b.   melaksanakan kerja bakti dengan semangat 

  c.   mengikuti upacara dengan tertib 

  

3.   Gambar berikut yang menunjukkan suasana sekolah yang nyaman adalah ....  

  a.    

  

b.   

 

  

c.   

 

  

4.   Salah satu cara membersihkan kelas yaitu ....  

  a.   melaksanakan tugas piket 

  b.   menyimpan sampah di laci meja 

  c.   membersihkan kelas jika disuruh 

  

5.   Banyak sudut yang ada pada segi empat berjumlah ... buah.  

  a.   2 

  b.   3 

  c.   4 

  

6.   Segi enam memiliki sisi sebanyak ... buah.  

  a.   5 

  b.   6 

  c.   7 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar bermanfaat untuk melatih ....  

  a.   kelincahan tubuh 
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  b.   keseimbangan duduk 

  c.   kelenturan tubuh 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar dilakukan dengan posisi badan ....  

  a.   telentang 

  b.   miring 

  c.   telungkup 

  

9.   Pola lantai membuat tarian yang ditampilkan menjadi ....  

  a.   bagus dan rapi  

  b.   kacau dan kaku 

  c.   berantakan dan jelek 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola lantai tari pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   segi empat 

  b.   segi lima 

  c.   segitiga 

 
Soal Isian  

1.   Kebersamaan di kelas akan terwujud, jika kita saling ... ketika berbuat salah.  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kita harus melakukan kegiatan seperti gambar di atas agar jendela terhindar dari .... 

  

3.   Segi enam memiliki sudut sebanyak ... buah.  

  

4.   Posisi telungkup dilakukan dengan badan dan kaki menempel di ....  

  

5.   Garis yang dibentuk penari ketika pentas disebut ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Studi wisata dapat membuat para siswa semakin dekat dan menambah 
pengetahuan siswa. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar bermanfaat untuk melatih keseimbangan dalam posisi 
duduk. Caranya dengan kedua kaki diangkat lurus ke atas. Kedua tangan 
direntangkan. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar dilakukan dengan badan miring. Salah satu kaki 
diangkat ke atas. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai adalah garis yang dibentuk penari ketika pentas. Pola lantai 
dapat membuat gerakan dalam tari menjadi lebih bagus, rapi, dan indah.  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  meminta maaf, memaafkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  debu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  6 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  lantai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  pola lantai 

  Pembahasan  :  Pola lantai adalah garis yang dibentuk penari ketika pentas di atas panggung. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Permainan yang tidak membutuhkan persatuan yaitu ....  

  a.   kasti 

  b.   basket 

  c.   catur 

  

2.   Dondo ingin menggunakan ayunan yang dipakai Made. 
Apa yang sebaiknya Dondo lakukan?  

  a.   mendorong Made agar terjatuh dari ayunan 

  b.   berdiri di depan Made yang sedang berayun 

  c.   meminta Made berhenti dengan sopan 

  

3.   Perhatikan teks percakapan berikut! 

Made : Wah, tempat kita menjadi becek dan kumuh nih, teman-teman! 

    Kita harus membersihkannya kembali. 

Eko : Benar kata Made. 

    Tempat ini jadi berantakan. 

    Kita harus merapikannya kembali. 

Isi percakapan tersebut adalah .... 

  a.   pembagian tugas membersihkan tempat kotor 

  b.   membersihkan tempat yang kotor dan becek 

  c.   penyebab tempat kotor dan becek 

  

4.   Jika kita menghirup asap hitam kendaraan, kita dapat mengalami penyakit ....  

  a.   infeksi saluran pernapasan 

  b.   demam berdarah 

  c.   diare 

  

5.   Banyak ruas garis pada limas segi empat adalah .... 
 

  a.   8 

  b.   10 

  c.   12 

  

6.   Bidang yang membatasi bangun ruang disebut ....  

  a.   rusuk 

  b.   sisi 

  c.   sudut 

  

7.   Permainan yang dilakukan dengan gerak dasar membungkuk terdapat pada gambar ....  

  a.    
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b.   

 

  

c.   

 

  

8.   Agar dapat merantingkan bola dengan baik, kita membutuhkan ....  

  a.   kekuatan tubuh yang baik 

  b.   kelincahan tubuh yang baik 

  c.   kerjasama tim yang baik 

  

9.   Karya seni yang memiliki panjang dan lebar disebut karya ....  

  a.   dua dimensi 

  b.   tiga dimensi 

  c.   empat dimensi 

  

10.   Alat mewarnai gambar berikut yang bernama krayon adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 
 
 
Soal Isian  

1.   Tanpa persatuan dalam bermain, permainan tidak akan berjalan ....  

  

2.   Agar badan kita bersih, saat mandi kita membersihkannya menggunakan ....  

  

3.   Limas segitiga memiliki titik sudut sebanyak ... buah.  

  

4.   Gerak membungkuk dilakukan dengan badan dibungkukkan ke ....  

  

5.   Jenis bahan berkarya seni yang sulit dibentuk disebut ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Hidup Bersih dan Sehat  

SUBTEMA : 3. Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Bermain  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 
kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 3 s/d 4 

Matematika  2 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

1 soal 5 s/d 5 

3.10 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-
cirinya 

1 soal 6 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  1 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 
kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

1 soal 2 s/d 2 

Matematika  1 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

1 soal 4 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Meminta sesuatu dengan sopan mencegah terjadinya keributan dan dapat 
menjaga persatuan. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hal yang dibicarakan pada teks percakapan tersebut adalah membersihkan 
tempat yang kotor dan becek. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita dapat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, jika menghirup 
asap hitam secara terus menerus. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar C menunjukkan permainan merantingkan bola dari bawah yang 
dilakukan dengan cara membungkukan badan ke bawah untuk mengoperkan 
bola ke teman di belakangnya. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bermain merantingkan bola dilakukan secara beregu. Saat bermain, kita 
membutuhkan kerjasama yang baik agar bola dapat diranting ke belakang 
dengan baik. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar a adalah gambar krayon. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lancar 

  
Pembahasan  :  Semua pemain harus bersatua untuk menjaga kelancaran permainan yang 

sedang dilaksanakan. 

2.  Jawaban  :  sabun mandi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  4 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  depan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  bahan keras 

  
Pembahasan  :  Bahan keras yaitu jenis bahan yang sulit dibentuk. Kita memerlukan alat untuk 

membentuk bahan keras. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kegiatan berikut menunjukkan persatuan di tempat bermain, kecuali ....  

  a.   kerja bakti membersihkan tempat bermain 

  b.   bergantian saat menggunakan mainan 

  c.   menghalangi teman yang akan menggunakan mainan 

  

2.   Gambar yang menunjukkan persatuan dalam keragaman di tempat bermain yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.    
 

  

3.   Kita dapat bermain dengan aman, jika ....  

  a.   ada kotoran hewan di taman bermain 

  b.   ada genangan air di taman bermain 

  c.   alat permainan tidak rusak 

  

4.   Kita dapat bermain dengan nyaman, jika ....  

  a.   alat permainan tidak rusak 

  b.   alat permainan berdebu 

  c.   tempat bermain becek 

  

5.   Banyak ruas garis pada limas segi lima adalah ....  

  a.   6 

  b.   8 

  c.   10 

  

6.   Bidang yang membatasi bangun ruang disebut ....  

  a.   rusuk 

  b.   sisi 

  c.   sudut 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan seperti pada gambar tersebut dapat melatih ....  

  a.   kelenturan otot pinggang 

  b.   keseimbangan otot punggung 

  c.   kekuatan otot pinggang 

  

8.   Permainan yang dilakukan dengan gerak dasar membungkuk terdapat pada gambar ....  

  a.    

  

b.   

 

  

c.   

 

  

9.   Alat gambar yang digunakan untuk membuat pola gambar dua dimensi yaitu ....  

  a.   cat air 

  b.   pensil 

  c.   penghapus 

  

10.   Agar bisa digunakan untuk mewarnai, cat air harus dicampur dengan ....  

  a.   air 

  b.   minyak 

  c.   sabun 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Yang bertanggung jawab untuk menjaga persatuan di tempat bermain adalah seluruh ....  

2.   Agar badan kita bersih, saat mandi kita membersihkannya menggunakan ....  

3.   Prisma segitiga memiliki sisi sebanyak ... buah.  

4.   Perhatikan gambar berikut! 
 
Permainan pada gambar tersebut dilakukan dengan merantingkan bola ke .... 

5.   Ayah Made hobi membuat lukisan. 
Lukisan termasuk karya ... dimensi.  

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar menunjukkan persatuan saat bermain sepak bola di tempat 
bermain. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Permainan merantingkan bola seperti pada gambar dilakukan dengan 
memutar badan ke kanan dan kiri sehingga bermanfaat untuk melatih 
kelenturan otot pinggang. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar C menunjukkan permainan merantingkan bola dari bawah yang 
dilakukan dengan cara membungkukan badan ke bawah untuk 
mengoperkan bola ke teman di belakangnya. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pensil merupakan salah satu alat gambar yang biasanya digunakan untuk 
membuat pola gambar dua dimensi. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cat air digunakan untuk mewarnai gambar. Cara mengunakannya yaitu 
dicampur dengan air dan dioleskan dengan kuas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pengguna tempat bermain 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  sabun mandi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  5 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  belakang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  dua 

  
Pembahasan  :  Lukisan memiliki dimensi panjang dan lebar, sehingga termasuk contoh karya 

dua dimensi. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini akibat tidak ada kerja sama dalam kegiatan olahraga, kecuali ....  

  a.   terjadi keributan antarpemain 

  b.   tidak dapat menyelesaikan permainan 

  c.   permainan berjalan dengan menyenangkan 

  

2.   Persatuan dibutuhkan untuk menjaga kebersihan di tempat umum. 
Berikut ini yang bukan termasuk tempat umum adalah ....  

  a.   pasar 

  b.   kamar 

  c.   terminal 

  

3.   Berikut ini sikap yang harus kita laksanakan ketika di tempat umum, kecuali ....  

  a.   sopan 

  b.   tertib 

  c.   sombong 

  

4.   Kegiatan berikut ini yang bukan cara melestarikan flora dan fauna yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kegiatan pada gambar tersebut dapat menimbulkan ....  

  a.   terjadinya banjir 

  b.   udara yang bersih 

  c.   lingkungan yang indah 
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6.   Kegiatan yang tidak menjaga kebersihan jalan adalah ....  

  a.   membersihkan selokan di tepi jalan 

  b.   menanam tumbuhan di tepi jalan 

  c.   membuang sampah di tepi jalan 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar bermanfaat untuk melatih ....  

  a.   kerjasama 

  b.   kekuatan otot perut 

  c.   kekuatan otot punggung 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar dilakukan dengan tumpuan ....  

  a.   kedua telapak tangan dan ujung kaki 

  b.   kedua telapak tangan dan tumit kaki 

  c.   kedua telapak tangan dan lutut kaki 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berbagai karya seni pada gambar tersebut dibuat dari bahan ....  

  a.   batu 

  b.   gips 

  c.   kertas 

  

10.   Karya seni patung ada yang dibuat dari bahan gips. 
Gips termasuk bahan ....  

  a.   alam 

  b.   asli 

  c.   buatan 
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Soal Isian  

1.   Tidak menghargai tetangga dapat merusak persatuan di ....  

  

2.   Perhatikan kalimat berikut! 
Taman kota bisa menjadi tempat rekreasi. 
 
Arti kata rekreasi pada kalimat tersebut adalah ....  

  

3.   Membersihkan selokan di jalan raya dapat mencegah terjadinya ....  

  

4.   Sit up dilakukan dengan badan telentang menghadap ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Hiasan pada gambar tersebut dibuat dari bahan buatan yaitu ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Hidup Bersih dan Sehat  

SUBTEMA : 4. Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKA

SI SOAL 

PILIHAN GANDA 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 
kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

3 soal 4 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

2 soal 9 s/d 10 

 

ISIAN 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  1 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 1 soal 1 s/d 1 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 
kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 2 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

1 soal 4 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan berjalan dengan menyenangkan merupakan manfaat adanya 
kerja sama dalam kegiatan olahraga. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menebang pohon dapat menyebabkan jumlah pohon berkurang sehingga 
bukan merupakan cara melestarikan flora dan fauna. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menebang pohon dapat menyebabkan terjadinya banjir karena air hujan 
tidak diserap oleh akar pohon. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah sit up berpasangan yang dilakukan sambil 
saling menepukan kedua tangan. Latihan sit up dapat melatih kekuatan 
otot perut. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan push up dapat dilakukan dengan tumpuan kedua tangan dan lutut. 
Posisi badan harus tetap lurus saat melakukan push up. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan sepotong gips dan beberapa contoh hasil 
karya yang dibuat dari bahan gips tersebut. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gips adalah salah satu contoh bahan buatan yang sering digunakan untuk 
membuat berbagai kerajinan seperti patung. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  piknik 

  Pembahasan  :  Kata rekreasi pada kalimat tersebut artinya piknik. 

3.  Jawaban  :  banjir 

  
Pembahasan  :  Selokan yang bersih akan membuat aliran air menjadi lancar sehingga 

mencegah terjadinya banjir. 

4.  Jawaban  :  atas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  sabun batang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-B 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini akibat tidak ada kerja sama dalam kegiatan olahraga, kecuali ....  

  a.   terjadi keributan antarpemain 

  b.   tidak dapat menyelesaikan permainan 

  c.   permainan berjalan dengan menyenangkan 

  

2.   Berikut ini olahraga yang membutuhkan kerja sama, kecuali ....  

  a.   bola voli 

  b.   sepak boli 

  c.   berenang 

  

3.   Saat berolahraga, kita bisa bekerja sama untuk ....  

  a.   menjahili tim lawan 

  b.   memenangkan permainan 

  c.   menjatuhkan pemain lawan 

  

4.   WC umum yang dijaga kebersihannya akan ....  

  a.   menimbulkan bau 

  b.   tersumbat aliran air 

  c.   nyaman digunakan 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kegiatan pada gambar tersebut dapat menimbulkan ....  

  a.   terjadinya banjir 

  b.   udara yang bersih 

  c.   lingkungan yang indah 

  

6.   Perhatikan kalimat berikut! 
Hutan yang asri akan menghasilkan udara segar. 
 
Arti kata asri pada kalimat tersebut adalah ....  

  a.   berasa atau terasa dingin 

  b.   indah dan sedap dipandang mata 

  c.   merasa nyaman 

  

7.   Ale berlatih sit up sambil bertepuk tangan. 
Latihan yang dilakukan Ale bermanfaat untuk melatih ....  

  a.   kelenturan perut 

  b.   kekuatan otot tangan 

  c.   kekuatan otot perut 
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8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar dilakukan dengan tumpuan ....  

  a.   kedua telapak tangan dan ujung kaki 

  b.   kedua telapak tangan dan tumit kaki 

  c.   kedua telapak tangan dan lutut kaki 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Hiasan kotak tisu pada gambar tersebut yaitu ....  

  a.   biji-bijian 

  b.   daun kering 

  c.   kain perca 

  

10.   Kalung yang terbuat dari manik-manik dibuat dengan cara ....  

  a.   direnda 

  b.   dironce 

  c.   dironde 

 
Soal Isian  

1.   Keluarga Tengil tidak mau menghadiri undangan dan kegiatan di masyarakat. 
Akibatnya, keluarga Tengil ... oleh warga lain.  

2.   Perhatikan teks berikut!  

Kerja bakti banyak manfaatnya. 
Pekerjaan akan cepat selesai. 
Kerja bakti juga contoh sikap hidup bersama. 
Karena kebersamaan merupakan wujud persatuan. 
Teks tersebut membahas tentang .... 

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut adalah gambar pasar yang ....  

  

4.   Latihan push up dilakukan dengan posisi badan ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Hiasan pada gambar tersebut dibuat dari bahan buatan yaitu ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN   

KELAS 2 TEMA 4 SUBTEMA 4  
MODEL T4-ST4-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan berjalan dengan menyenangkan merupakan manfaat adanya 
kerja sama dalam kegiatan olahraga. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita boleh bekerja sama dalam hal kebaikan. Kita tidak boleh bekerja 
sama untuk berbuat curang. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  WC umum yang dijaga kebersihannya tidak akan menimbulkan bau 
sehingga pengunjung menjadi nyaman. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Menebang pohon dapat menyebabkan terjadinya banjir karena air hujan 
tidak diserap oleh akar pohon. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kata asri pada kalimat tersebut memiliki arti indah dan sedap dipandang 
mata. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan sit up berguna untuk melatih kekuatan otot perut kita. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan push up dapat dilakukan dengan tumpuan kedua tangan dan lutut. 
Posisi badan harus tetap lurus saat melakukan push up. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut merupakan kotak tisu yang dihias menggunakan daun 
kering. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Untuk membuat kalung dari bahan manik-manik, kita harus menyusun 
setiap biji manik-manik dengan cara dironce hingga menjadi untaian 
kalung yang indah. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  dijauhi, dikucilkan, tidak disenangi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  manfaat kerja bakti 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  kotor 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut merupakan gambar pasar yang kotor karena terdapat 

banyak sampah. 

4.  Jawaban  :  telungkup 

  Pembahasan  :  Pusp up dilakukan dengan badan telungkup 

5.  Jawaban  :  sabun batang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 1 : HIDUP RUKUN 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.1 

BHS. INDONESIA : 3.1 

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian   
 : 10 
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SOAL  
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 1 KELAS 2 
 

 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Saat bermain, Uni meminjami temannya mainan. 
Sikap Uni mencerminkan sila ....  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   keempat 

  

2.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Sila tersebut memiliki simbol ....  

  a.   pohon beringin 

  b.   kepala banteng 

  c.   padi dan kapas 

  

3.   Pada perisai Pancasila terdapat ....  

  a.   bunyi sila-sila Pancasila 

  b.   simbol sila-sila Pancasila 

  c.   banyak sila-sila Pancasila 

  

4.   Gambar yang berada pada kiri bawah perisai merupakan simbol dari sila yang berbunyi ....  

  a.   Persatuan Indonesia 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  c.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

  

5.   Warga menentukan ketua RT dengan pemilihan umum. 
Pemilihan ketua RT sesuai dengan sila ....  

  
a.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

  b.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

  c.   Persatuan Indonesia 

  

6.   Perilaku di masyarakat yang mencerminkan sila keempat yaitu ....  

  a.   warga berdoa sebelum melakukan kegiatan 

  b.   warga mengadakan musyawarah bersama 

  c.   warga mengumpulkan bantuan untuk korban bencana 

  

7.   Kata untuk melengkapi bunyi sila berikut adalah .... 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ... dalam permusyawaratan/perwakilan.  

  a.   kebijaksanaan 

  b.   keadilan 

  c.   kemanusiaan 

  

8.   Saat bermain, Uni pamit pulang untuk beribadah. 
Uni telah mengamalkan Pancasila sila ....  
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  a.   pertama 

  b.   ketiga 

  c.   kelima 

  

9.   Made, Dondo, dan Eko mengajak Cici bermain. 
Sikap mereka menunjukkan ... kepada Cici.  

  a.   kebosanan 

  b.   pengabaian 

  c.   kepedulian 

  

10.   Warna yang terdapat pada perisai Pancasila adalah ....  

  a.   biru 

  b.   jingga 

  c.   merah 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks cerita berikut!  

Minggu pagi, Ale dan Dondo akan bermain sepeda di taman. 
Mereka akan mengajak Eko bermain sepeda bersama. 
"Eko, besok pagi aku dan Dondo akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut 
bermain bersama?" tanya Ale. 
"Maaf Ale, Dondo. Aku tidak bisa ikut bermain sepeda bersama karena besok harus 
menengok kakek di desa." 
"Baiklah kalau begitu. Lain kali kita bisa bermain bersama," ucap Dondo. 

11.   Kalimat penolakan pada teks cerita tersebut disampaikan oleh ....  

  a.   Ale 

  b.   Eko 

  c.   Dondo 

  

12.   Kalimat penolakan pada teks cerita tersebut adalah ....  

  
a.   "Eko, besok pagi aku dan Dondo akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut 

bermain bersama?" 

  b.   "Baiklah kalau begitu. Lain kali kita bisa bermain bersama." 

  
c.   "Maaf Ale, Dondo. Aku tidak bisa ikut bermain sepeda bersama karena besok harus 

menengok kakek di desa." 

  

13.   Tanggapan dari kalimat penolakan pada teks cerita tersebut adalah ....  

  
a.   "Maaf Ale, Dondo. Aku tidak bisa ikut bermain sepeda bersama karena besok harus 

menengok kakek di desa." 

  
b.   "Eko, besok pagi aku dan Dondo akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut 

bermain bersama?" 

  c.   "Baiklah kalau begitu. Lain kali kita bisa bermain bersama." 

  

14.   Kalimat berikut yang termasuk kalimat penolakan adalah ....   

  a.   Mari kita bersihkan lingkungan sekitar. 

  b.   Jagalah kerukunan dengan sesama teman! 

  c.   Maaf, saya tidak bisa menghadiri rapat warga. 
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Teks percakapan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks percakapan berikut! 

Ketua RT 
: Pak Wahyu dan Pak Joko, hari Minggu besok semua warga akan 
melaksanakan kerja bakti. 

    Apa Pak Wahyu dan Pak Joko bisa ikut kerja bakti? 

Pak Wahyu : Saya bisa mengikuti kerja bakti, Pak. 

Pak Joko : Maaf, Pak. 

    Saya tidak bisa ikut kegiatan kerja bakti. 

    Besok Minggu saya ada acara syukuran di rumah orang tua saya. 

Ketua RT : Tidak apa-apa, Pak. 

    Lain kali kalau ada kerja bakti semoga Pak Joko bisa ikut bergabung. 

Pak Joko : Baik, Pak. 
 

15.   Kalimat penolakan pada teks percakapan tersebut adalah ....  

  a.   Saya tidak bisa ikut kegiatan kerja bakti. 

  b.   Lain kali kalau ada kerja bakti semoga Pak Joko bisa ikut bergabung. 

  c.   Saya bisa mengikuti kerja bakti, Pak. 

  

16.   Kalimat penolakan pada teks percakapan tersebut diucapkan oleh ....  

  a.   Pak Wahyu 

  b.   Pak Joko 

  c.   ketua RT 

  

17.   Kalimat persetujuan pada teks percakapan tersebut yaitu ....  

  a.   Tidak apa-apa, Pak. 

  b.   Saya tidak bisa ikut kegiatan kerja bakti. 

  c.   Saya bisa mengikuti kerja bakti, Pak. 

  

18.   Kalau bekerja tidak sungguh-sungguh hasilnya kurang memuaskan. 
 
Ungkapan yang bermakna tidak sungguh-sungguh sesuai kalimat tersebut adalah ....  

  a.   setengah hati 

  b.   setengah tiang 

  c.   keras hati 

  

19.   Perhatikan penggalan lirik lagu berikut!  

Ayo kita giatkan wajib belajar. 
Jangan putus tengah jalan marilah tamatkan. 
Tanam ilmu sekarang petik hari depan. 
Cerdas terampil berwibawa penuh daya cipta. 
Kalimat ajakan pada penggalan lirik lagu tersebut berisi ajakan untuk ....  

  a.   rajin sekolah 

  b.   menggiatkan wajib belajar 

  c.   berpikir cerdas 

  



BANK SOAL KELAS 2 SEMESTER 1 

 

By agung ade yulianto 133

20.   Dondo mengajak Eko mengikuti senam bersama warga. 
Eko menolak ajakan Dondo. 
Eko harus membantu ibu mengantarkan pesanan. 
Kalimat penolakan yang tepat sesuai peristiwa tersebut adalah ....  

  
a.   Maaf, Dondo. Aku tidak bisa ikut senam bersama karena harus membantu ibu 

mengantar pesanan. 

  
b.   Maaf, Dondo. Bagiku lebih baik membantu orang tua daripada ikut senam bersama 

warga. 

  c.   Buat apa kita senam? Membantu ibu itu lebih penting. 

 
 
Soal Isian  

1.   Banyak sila Pancasila adalah .... 

  

2.   Eko menyayangi adiknya.  
Eko senang menemani adik bermain. 
Eko mengamalkan sila ... Pancasila. 

  

3.   Agar diterima, ... dalam musyawarah harus dibuat dengan adil. 

  

4.   Ale dan teman-teman kompak saat bermain bola. 
Ale dan teman-teman telah mengamalkan Pancasila, terutama sila .... 

  

5.   Lengkapi bunyi sila berikut! 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ... dalam permusyawaratan/perwakilan. 

  

6.   Bagilah tugas kelompok secara adil! 
 
Kalimat tersebut berisi perintah untuk ....  

  

7.   Kalimat yang bersifat menyetujui pernyataan atau ajakan orang lain disebut ....  

  

8.   Made tidak setuju dengan pendapat Ale. 
 
Made sebaiknya menyampaikan kalimat ....  

  

9.   ... kita bermain bersama di lapangan. 
 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....  

  

10.   Rumah warga berhasil diselamatkan dari api kebakaran. 
 
Ungkapan yang memiliki arti sama dengan api kebakaran adalah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 1 KELAS 2 
 
 

 

JENIS SOAL : Penilaian Tengah Semester  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

10 soal 11 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 
dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

5 soal 6 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN  
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 1 KELAS 2 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bersikap baik dan mau berbagi merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sila tersebut merupaan sila keempat Pancasila yang bersimbol kepala 
banteng. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada perisai Pancasila terdapat simbol-simbol sila Pancasila yaitu bintang, 
rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simbol yang ada di kiri bawah perisai adalah padi dan kapas yang merupakan 
sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

5.  Jawaban  :  a 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan merupakan perilaku 
yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Warna yang ada pada perisai Pancasila adalah putih, merah, dan hitam. 
Sesuai dengan warna dasar simbol sila Pancasila. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada teks cerita tersebut terdapat kalimat penolakan. 
Kalimat penolakan diucapkan oleh Eko. 
Eko menolak ajakan Dondo dan Ale untuk bermain sepeda bersama. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan atau perintah. 
Kalimat penolakan pada teks cerita tersebut adalah "Maaf Ale, Dondo. Aku 
tidak bisa ikut bermain sepeda bersama karena besok harus menengok kakek 
di desa." 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan pada teks cerita tersebut ditanggapi. 
Kalimat tanggapan terhadap penolakan Eko adalah "Baiklah kalau begitu. 
Lain kali kita bisa bermain bersama." 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan atau perintah. 
Kalimat penolakan yang tepat ditunjukkan oleh pilihan jawaban c, Maaf, saya 
tidak bisa menghadiri rapat warga. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada teks percakapan tersebut terdapat kalimat penolakan. 
Kalimat penolakan pada teks percakapan yaitu Saya tidak bisa ikut kegiatan 
kerja bakti. 
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16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan pada teks percakapan yaitu Saya tidak bisa ikut kegiatan 
kerja bakti. 
Kalimat penolakan tersebut diucapkan oleh Pak Joko. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat persetujuan digunakan untuk menyetujui pernyataan atau ajakan 
orang lain. 
Pada teks percakapan tersebut terdapat kalimat persetujuan yaitu Saya bisa 
mengikuti kerja bakti, Pak. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat ajakan yang terdapat pada penggalan lirik lagu adalah Ayo kita 
giatkan wajib belajar. 
Kalimat ajakan tersebut berisi ajakan untuk menggiatkan wajib belajar. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan atau perintah. 
Kalimat penolakan diucapkan secara sopan. 
Kalimat penolakan yang tepat sesuai peristiwa tersebut adalah Maaf, Dondo. 
Aku tidak bisa ikut senam bersama karena harus membantu ibu mengantar 
pesanan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lima, 5 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  kedua 

  
Pembahasan  :  Sila kedua Pancasila diamalkan dengan cara saling menyayangi, membantu, 

dan menghormati. 

3.  Jawaban  :  keputusan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  ketiga 

  
Pembahasan  :  Kompak menunjukkan adanya persatuan yang sesuai dengan sila ketiga 

Pancasila. 

5.  Jawaban  :  kebijaksanaan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  membagi tugas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  kalimat persetujuan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  penolakan 

  
Pembahasan  :  Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan atau perintah. 

Kalimat penolakan juga digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan. 

9.  Jawaban  :  ayo/mari/yuk 

  
Pembahasan  :  Kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan. 

Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, yuk. 

10.  Jawaban  :  jago merah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 1 : HIDUP RUKUN 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.1  

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian   
 : 10 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 2 KELAS 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   300 + 70 + 7 merupakan bentuk panjang dari bilangan .…  

  a.   307 

  b.   773 

  c.   377 

  

2.   467 dibaca .…  

  a.   empat ratus tujuh puluh enam 

  b.   tujuh ratus enam puluh empat 

  c.   empat ratus enam puluh tujuh 

  

3.   Tiga ratus lima puluh dua ditulis .…  

  a.   352 

  b.   532 

  c.   253 

  

4.   Dondo memiliki 3 mainan robot yang bertuliskan nomor seri. 

Nomor seri keempat robot tersebut antara lain 345, 137, dan 403. 
Nilai tempat angka 3 yang paling kecil adalah ….  

  a.   345 

  b.   137 

  c.   403 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tiga angka yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada gambar tersebut adalah…  

  a.   182, 183, 184 

  b.   183, 185, 188 

  c.   180, 179, 178 

  

6.   Di taman bermain sangat penuh dengan pengunjung. 
Para pengunjung dapat digolongkan orang tua, remaja, dan anak-anak. 
Pengunjung dengan golongan orang tua berjumlah 125 orang. 
Untuk remaja berjumlah 117 orang. 
Sedangkan untuk anak-anak berjumlah 173 orang. 
Golongan yang paling banyak memenuhi taman bermain adalah .…  

  a.   orang tua 

  b.   anak-anak 

  c.   remaja 
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7.   Cici sedang membeli berbagai macam permen di warung. 
Dia membeli 120 permen coklat, 205 permen kacang, dan 107 permen vanilla. 
Jenis permen yang paling sedikit dibeli oleh cici adalah ….  

  a.   permen coklat 

  b.   permen vanilla 

  c.   permen kacang 

  

8.   384 - 189 = ....  

  a.   205 

  b.   195 

  c.   75 

  

9.   524 - 472 = ….  

  a.   97 

  b.   72 

  c.   52 

  

10.   

 

  a.   257 

  b.   475 

  c.   327 

  

11.   Ale berjalan ke samping kanan.  
Gerakan kaki yang dilakukan Ale adalah ....  

  a.   kaki kanan melangkah ke kanan 

  b.   kaki kiri dilangkahkan ke kanan 

  c.   kaki kanan dilangkahkan ke depan 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   berjingkat 

  b.   memantul 

  c.   meloncat 
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13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Eko berlari berpasangan dengan Ale seperti pada gambar tersebut.  
Tangan kanan Eko diayun ke depan, maka tangan kiri Eko ....  

  a.   diayun ke belakang 

  b.   diayun ke depan 

  c.   saling berpegangan tangan 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gerakan pada gambar tersebut adalah latihan ....  

  a.   berjalan ke depan 

  b.   berlari ke depan 

  c.   berjingkat ke depan 

  

15.   Ale lari berpasangan sambil bergandengan tangan dengan Eko. 
Gerakan lari berpasangan dilakukan dengan melangkah secara ....  

  a.   sendiri-sendiri 

  b.   bersamaan 

  c.   berjingkat 

  

16.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Anggota tubuh yang digerakkan oleh Made pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   kepala 

  b.   tangan 

  c.   kaki 

  

17.   Ale melihat penari berjalan jinjit.  
Penari tersebut melakukan gerak dasar ....  

  a.   tangan 

  b.   kaki 

  c.   kepala 

  

18.   Bahan alam berikut bisa digunakan untuk membuat hiasan bingkai foto, kecuali ....  

  a.   pasir 

  b.   biji-bijian 
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  c.   manik-manik 

  

19.   Bahan alam berikut ini berasal dari pohon, kecuali ....  

  a.   biji-bijian 

  b.   bunga kering 

  
c.   bulu ayam 

 

20.   Gambar berikut yang digunakan untuk memotong bahan adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 
 
 
Soal Isian  

1.   6 ratusan + 5 puluhan + 7 satuan = ....  

  

2.   Suatu bilangan dengan nilai ratusannya 8, serta nilai puluhan dan satuannya 7 adalah ....  

  

3.   Ibu Cici membeli 478 buah sawo dan 512 buah manggis. 
Buah yang paling banyak ibu beli adalah ....  

  

4.   Hasil dari 398 - 289 + 102 = ....  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut adalah gerakan lari ....  

  

6.   Berjalan ke belakang dilakukan dengan pandangan ke arah ....  

  

7.   Posisi badan … saat sedang berjalan. 

  

8.   Perhatikan gambar berikut. 
 
Nama alat gambar di atas adalah ....  

  

9.   Untuk menghapus pola gambar yang salah, kita menggunakan ....  
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10.   Bunyi yang terdengar beraturan disebut dengan istilah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 2 KELAS 2 
 
 

JENIS SOAL : Penilaian Tengah Semester 

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  10 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan 
lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan 
model konkret serta cara membacanya 

4 soal 1 s/d 4 

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 3 soal 5 s/d 7 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 
dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan 
pengurangan 

3 soal 8 s/d 10 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  5 soal  

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

5 soal 11 s/d 15 

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal  

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 16 s/d 17 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

3 soal 18 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  4 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan 
lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan 
model konkret serta cara membacanya 

2 soal 1 s/d 2 

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 1 soal 3 s/d 3 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 
dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan 
pengurangan 

1 soal 4 s/d 4 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal  

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

3 soal 5 s/d 7 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 8 s/d 9 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 10 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 1 SESI 2 KELAS 2 
 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Nilai tempat angka 3 yang paling kecil adalah 403. 
Angka 3 pada 403 menempati nilai satuan. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Golongan yang paling banyak memenuhi taman bermain adalah anak-anak 
yaitu sebanyak 173. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jenis permen yang paling sedikit dibeli oleh cici adalah permen vanilla 
sebanyak 107. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak berjalan ke samping kanan dilakukan dengan melangkahkan kaki 
kanan ke kanan terlebih dahulu.  
Posisi badan tetap tegak dan pandangan mata ke arah depan. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah gerakan meloncat yang dilakukan dari atas 
kotak kayu. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lari berpasangan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Saat 
berlari salah satu tangan harus bergandengan tangan dengan 
pasangannya. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berjalan ke depan dilakukan dengan badan tegak. Pandangan mata ke 
arah depan. Kedua kaki dilangkahkan ke depan bergantian. Kedua tangan 
ikut diayun seirama langkah kaki. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lari berpasangan dilakukan sambil bergandengan tangan. Saat berlari 
langkah kaki dilakukan bersama-sama dengan kompak.  

16.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Pada gambar di atas, anggota tubuh yang digerakkan oleh Made yaitu 
tangan. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berjalan jinjit merupakan salah satu contoh gerak dasar kaki. 

  

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Manik-manik termasuk contoh bahan buatan. 

  

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bulu ayam merupakan bahan berkarya yang berasal dari hewan. 

  

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Alat yang digunakan untuk memotong bahan-bahan adalah gunting. 
Gunting ditunjukkan oleh gambar c. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  657 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  877 

  

Pembahasan  :  Nilai ratusan 8. 
Nilai puluhan 7. 
Nilai satuan 7. 
Diperoleh: 8 ratusan + 7 puluhan + 7 satuan = 877. 

3.  Jawaban  :  buah manggis 

  
Pembahasan  :  512 lebih banyak dari 478. 

Jadi ibu paling banyak membeli buah manggis. 

4.  Jawaban  :  211 

  Pembahasan  :  398 - 289 + 102 = 109 + 102 = 211. 

5.  Jawaban  :  di tempat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  depan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  tegak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  buku gambar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  penghapus 

  
Pembahasan  :  Penghapus adalah salah satu alat gambar yang digunakan untuk 

menghapus pola gambar yang salah. 

10.  Jawaban  :  nada 

  Pembahasan  :  Nada merupakan bunyi yang beraturan. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 2 : BERMAIN DI LINGKUNGANKU 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.2  

BHS. INDONESIA : 3.2 

Soal Pilihan 
Ganda  : 20 
Soal isian  
  : 10 
Soal Essay 
   : 5 
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SOAL 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 1 KELAS 2 
 

 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan adalah ....  

  a.   memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin 

  b.   mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang 

  c.   tidak mengambil barang sembarangan 

  

2.   Aturan di tempat bermain harus kita ....  

  a.   abaikan 

  b.   patuhi 

  c.   biarkan 

  

3.   Perilaku di rumah yang sesuai aturan yaitu ....  

  a.   Dondo mengembalikan buku ke rak 

  b.   Badung membaca sambil tiduran 

  c.   Badung memarahi adiknya 

  

4.   Berikut ini manfaat menaati aturan naik kuda, kecuali ....  

  a.   kita tidak jatuh dari kuda 

  b.   kuda takut pada penunggang 

  c.   kuda menjadi tidak liar 

  

5.   Waktu istirahat telah usai, kita harus ....  

  a.   segera bersembunyi 

  b.   segera masuk kelas 

  c.   segera pergi ke kantin 

  

6.   Saat bermain ayunan, kita harus ....  

  a.   berdiri di tempat duduk ayunan 

  b.   mendorong ayunan dengan perlahan 

  c.   menarik badan teman yang berayun 

  

7.   Salah satu aturan di rumah yaitu ....  

  a.   menonton TV sampai larut malam 

  b.   bermain dengan curang 

  c.   membantu pekerjaan orang tua 

  

8.   Perilaku menaati aturan di tempat wisata, yaitu ....  

  a.   Tengil mencoret-coret fosil di museum 

  b.   Made berjalan di jalur yang disediakan 

  c.   Badung dan Tengil menginjak-injak tanaman 

 . 
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9.   Saat bermain di sekolah, kita menggunakan bahasa ....  

  a.   asing 

  b.   kasar 

  c.   santun 

  

10.   Pukul ... Uni mulai belajar dengan rajin.  

  a.   23.00 

  b.   21.00 

  c.   19.00 

  

  

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

Ibu guru : Anak-anak, liburan sekolah besok kita akan pergi berwisata. 

    Apakah ada yang punya usul mengenai tujuan wisata? 

Eko : Bagaimana kalau kita berwisata ke pantai, Bu? 

Made : Aku setuju dengan pendapat Eko. 

    Kita bisa bermain pasir atau air di pantai. 

Cici : Wah, aku sudah pernah ke pantai. 

    Lebih baik kita berwisata ke kebun raya. 

Uni : Setuju dengan usul Cici. 

    Kita bisa melihat berbagai jenis tanaman dan hewan. 

Ibu guru : Karena ada perbedaan pendapat, coba kita diskusikan bersama. 
 

11.   Teks percakapan tersebut sedang membicarakan tentang ....  

  a.   liburan ke pantai 

  b.   rencana tujuan wisata 

  c.   wisata ke kebun raya 

  

12.   Makna kata kebun pada teks percakapan tersebut adalah ....  

  a.   tanah terbuka;tanah garapan 

  b.   tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi 

  c.   sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan dan sebagainya) 

  

13.   Uni menuangkan air yang berada dalam botol ke dalam gelas. 
Bentuk air setelah dituangkan adalah ....  

  a.   tetap 

  b.   berubah menyerupai botol 

  c.   berubah menyerupai gelas 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Mengamati Benda 

Eko dan Uni melakukan pengamatan. 
Mereka akan mengamati wujud setiap benda. 
Benda yang akan diamati yaitu gasing dan balon. 
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Eko mengamati gasing berputar di lantai. 
Gasing yang berputar bentuknya selalu tetap. 
Gasing biasanya terbuat dari kayu atau plastik. 

Uni mengikat balonnya agar tidak terbang. 
Balon bisa terbang karena ada gas helium di dalam balon. 
Uni mengamati balon dan mencatat pengamatannya. 

14.   Benda yang diamati pada teks tersebut adalah .....  

  a.   gasing dan gas helium 

  b.   gasing dari kayu dan balon 

  c.   gasing dan balon 

  

15.   Sesuai teks tersebut, balon bisa terbang karena ....  

  a.   balon diikat dengan kencang 

  b.   ada gas helium di dalam balon 

  c.   udara di dalam balon bisa berubah wujud 

  

16.   Bentuk gasing pada teks tersebut adalah ....  

  a.   selalu tetap 

  b.   menyesuaikan tempatnya 

  c.   tergantung bahan pembuatnya 

  

17.   Benda yang bentuknya tidak berubah adalah ....  

  a.   gelas 

  b.   susu cair 

  c.   air 

  

18.   Wujud udara dalam balon adalah ....  

  a.   padat 

  b.   cair 

  c.   gas 

  

19.   Benda berikut yang bentuknya menyerupai simpai adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

20.   Benda berikut yang berada di pantai dan berwujud padat adalah ....  
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  a.   air laut 

  b.   perahu 

  c.   raket 

 
Soal Isian  

1.   Ketika bermain kita tidak boleh .... 

  

2.   Saat di rumah teman, kita ... masuk kamar pribadi tanpa izin. 

  

3.   Di tempat wisata Dondo naik kuda.  
Dondo menaati aturan naik kuda.  
Dondo menaati aturan untuk menjaga ... diri. 

  

4.   Aturan sebelum masuk ke dalam rumah yaitu ....  

  

5.   Setiap aturan permainan harus .... 

  

6.   Balon dapat menggelembung karena ada ... di dalam balon.  

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Wujud benda pada gambar tersebut adalah ....  

  

8.   Perhatikan huruf acak berikut!  

r - u - n - a - k - u 
Huruf acak tersebut jika disusun secara tepat menjadi kata ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat yang digunakan untuk bermain pada gambar tersebut berwujud ....  

  

10.   Perhatikan teks berikut!  

Air, gasing, dan udara memiliki wujud yang berbeda. 
Air memiliki ciri berwujud cair. 
Gasing memiliki ciri berwujud padat. 
Sementara itu, udara memiliki ciri berwujud gas. 
Teks tersebut membahas tentang .... 
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 1 KELAS 2 
 
 

 

JENIS SOAL : Penilaian Tengah Semester  

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

10 soal 11 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 05 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi 
lingkungan 

5 soal 6 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 1 KELAS 2 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh masuk ke kamar orang lain tanpa izin. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita harus mengikuti aturan dan istruksi dari pawang kuda agar tidak 
menakuti kuda yang akan ditunggangi. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kita harus perlahan-lahan dan hati-hati saat bermain ayunan agar tidak 
jatuh. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pukul 19.00 atau tujuh malam merupakan waktu yang tepat untuk belajar. 
Hari belum terlalu malam sehingga belum mengantuk. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Teks percakapan tersebut membahas tentang rencana tujuan wisata. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Makna kata kebun adalah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman 
(buah-buahan dan sebagainya). 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Air yang dituangkan ke dalam gelas maka bentuknya akan menyerupai 
gelas. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada teks tersebut, benda yang diamati adalah gasing dan balon. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat ketiga. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Balon bisa terbang karena ada gas helium di dalam balon. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat kedelapan. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada teks tersebut, bentuk gasing selalu tetap. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat kelima. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gelas merupakan benda padat sehingga jika dipindahkan bentuknya tidak 
berubah. 
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18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Simpai berbentuk lingkaran. Benda yang berbentuk menyerupai simpai 
adalah pelampung. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  curang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  tidak boleh, dilarang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  keselamatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  mengetuk pintu, memberi salam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  dipatuhi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  udara 

  
Pembahasan  :  Balon dapat menggelembung setelah kita tiup. Saat kita meniup, berarti kita 

memasukkan udara ke dalam balon. 

7.  Jawaban  :  padat 

  Pembahasan  :  Peluit merupakan benda padat karena bentuk dan ukurannya selalu tetap. 

8.  Jawaban  :  ukuran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  padat 

  
Pembahasan  :  Alat yang digunakan adalah bola. Bola merupakan benda padat karena 

bentuk bola selalu tetap. 

10.  Jawaban  :  wujud benda 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 2 : BERMAIN DI LINGKUNGANKU 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.4 

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 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   44 : 11 = ....  

  a.   4 

  b.   33 

  c.   55 

  

2.   Ale mempunyai 80 ekor ikan dan beberapa akuarium. 
Ale akan mengisi setiap akuarium dengan 20 ekor ikan. 
Jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada ....  

  a.   4 buah 

  b.   60 buah 

  c.   100 buah 

  

3.   Dondo sedang berwisata bersama 3 orang temannya. 
Dia membawa 90 buah anggur. 
Dondo akan membagikan anggur tersebut ke teman-temannya sama banyak. 
Jumlah anggur yang diterima oleh setiap temannya ada .... 

  a.   93 buah 

  b.   30 buah 

  c.   87 buah 

  

4.   Made membeli 5 bungkus permen kacang.  
Setiap bungkus berisi 10 permen kacang.  
Banyak seluruh permen kacang yang dibeli Made adalah ....  

  a.   5 buah 

  b.   15 buah 

  c.   50 buah 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bentuk penjumlahan yang menyatakan banyak mobil-mobilan adalah ....  

  a.   6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6  + 6 + 6 

  b.   9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 

  
c.   6 + 9 + 6 + 9 + 6 + 9 
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6.   .... : 12 = 4   

  a.   8 

  b.   16 

  c.   48 

  

7.   40 : 8 = 5. 
Jika ditulis dalam bentuk perulangan berulang menjadi ....  

  a.   40 - 8 = 5 

  b.   40 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0 

  c.   40 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0 

  

8.   Dondo mempunyai 50 buah apel. 
Dondo membagikannya sama rata kepada 5 temannya. 
Apel yang diterima oleh setiap anak ada ....  

  a.   45 buah 

  b.   10 buah 

  c.   55 buah 

  

9.   Gambar simpai ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

10. 
  
Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut menggunakan gerak dasar .... 

  a.   menarik 

  b.   mendorong 

  c.   menekuk 

  

11.  Gerakan memutar simpai dilakukan dengan sikap awal ....  

  a.   berdiri membungkuk 

  b.   berdiri tegak 

  
c.   Jongkok 
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12. 
  
Perhatikan gambar berikut! 

 
Cici dan Uni bermain mendorong bola seperti pada gambar tersebut. 
Latihan yang dilakukan Cici dan Uni bermanfaat untuk ....  

  a.   melatih keseimbangan otot kaki 

  b.   melatih kelentukan otot tangan 

  c.   melatih kekuatan otot tangan 

  

13. 
  
Made berdiri dengan satu kaki. 
Lutut kaki kanan ditekuk ke depan hingga menyentuh perut. 
Kedua tangan Made menahan lutut. 
Gerakan yang dilakukan Made ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

14. 
  
Perhatikan gambar berikut! 

 
Made berdiri dengan menekuk lutut ke depan seperti gambar tersebut. 
Bagian kaki yang digunakan tumpuan adalah ....  

  a.   ujung telapak kaki 

  b.   tumit kaki 

  c.   seluruh telapak kaki 

  

15.  Latihan berdiri menekuk lutut ke belakang ditunjukan pada gambar ....  

  

a.   
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b.   

 

  

c.   

 

  

16. 
  
Perhatikan penggalan notasi lagu berikut! 
| 4  .  3 | 4  .  5 | 7  .  . | 6  .  .  | 
Nada si (7) dan nada la (6) pada notasi tersebut diikuti dua titik di belakang not.  
Artinya nada tersebut dibunyikan panjang selama ....  

  a.   dua ketuk 

  b.   tiga ketuk 

  c.   empat ketuk 

  

17.  Gerak dasar tangan dalam tari ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

18. 
  
Gerakan kepala, tangan, dan kaki yang dilakukan bersamaan disbut gerak ....  

  a.   koordinasi 

  b.   kooperasi 

  c.   komunikasi 

  

19. 
  
Perhatikan berbagai bahan karya seni berikut! 
1. Biji-bijian 
2. Kerang 
3. Plastisin 
4. Manik-manik 
5. Bunga kering 
Dari berbagai bahan tersebut, yang termasuk bahan alam adalah nomor .... 
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  a.   1, 2, dan 3 

  b.   1, 2, dan 5 

  c.   2, 3, dan 4 

  

20. 
  
Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola gambar di atas disebut ....  

  a.   sketsa 

  b.   skelet 

  c.   skedul 

 
Soal Isian  

1.   Hasil dari 100 : 2 = .... 
 

2.   Hasil dari 33 : 3 : 1 = ....  

3.   Hasil dari 99 : 3 : 11 = ....  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Bentuk perkalian yang menyatakan banyak telur adalah ....  

5.   Gerakan meliukkan simpai dilakukan dengan sikap awal ....  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, Made jongkok dengan kedua tangan memegang di ....  

7.   Made meliukkan simpai ke kanan dan ke ....  

8.   Made mewarnai gambar imajinasinya menggunakan ... warna.  

9.   Kuat atau lemahnya tekanan sebuah lagu disebut ....  

10.
   

Made menarikan tarian kupu-kupu. 
Made menirukan gerakan sayap kupu-kupu. 
Tangannya digerakkan ke atas dan ke bawah. 
Berdasarkan teks tersebut, Made melakukan gerak dasar ....  
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KISI-KISI 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER  
PTS TEMA 2 SESI 2 KELAS 2 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Tengah Semester 

KELAS : 2  

SEMESTER : 1  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  8 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 
sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

08 soal 1 s/d 8 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  7 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola gerak dasar non-
lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

7 soal 9 s/d 15 

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 16 s/d 16 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 17 s/d 18 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

2 soal 19 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  4 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 
sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

4 soal 1 s/d 4 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola gerak dasar non-
lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

3 soal 5 s/d 7 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 8 s/d 8 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 9 s/d 9 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 10 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER  

PTS TEMA 2 SESI 2 KELAS 2 
 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  44 : 11 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
44 - 11 - 11 - 11 - 11 = 0 
Terdapat pengurangan berulang oleh 11 sebanyak 4 kali. 
Jadi, hasil dari 44 : 11 = 4. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  80 : 20 = 4. 
Jadi, jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada 4 buah. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  90 : 3 = 30. 
Jadi, jumlah mangga yang diterima tiap anak adalah 30 buah. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  5 x 10 = 50. 
Jadi, seluruh permen kacang yang dibeli Made ada 50 buah. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  .... : 12 = 4  
Kita pindah ruas, pembagi bernilai 12 ke ruas kanan. 
Jika pembagi dipindah ruas, akan berubah posisi menjadi pengali. 
Sehingga berlaku, sebagai berikut:  
.... = 12 x 4 
.... = 48  
Jadi,  bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 48. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  40 : 8 = 5. 
Jika ditulis dalam bentuk perulangan berulang menjadi: 
40 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  50 : 5 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
50 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0 
Terdapat pengurangan berulang oleh 5 sebanyak 10 kali. 
Jadi, 50 : 5 = 10. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Simpai adalah alat yang biasanya digunakan untuk senam irama. Simpai 
berbentuk lingkaran dan bisanya terbuat dari rotan atau plastik. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah latihan mendorong berpasangan yang 
dilakukan dengan menggunakan bola. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan memutar simpai dapat dilakukan dengan memutar simpai di 
tangan dan badan. Sikap awal memutar simpai adalah berdiri tegak. 

12.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Gerakan saling mendorong dengan bola berguna untuk melatih kekuatan 
otot tangan. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban c adalah gerakan menekuk lutut ke depan 
dengan cara menempelkan lutut hingga ke perut. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berdiri dengan satu kaki sambil menekuk satu lutut ke depan dilakukan 
dengan tumpuan seluruh telapak kaki. Kita harus menjaga keseimbangan 
agar tidak terjatuh saat berdiri. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar 'c' adalah gerakan menekuk lutut ke belakang yang dilakukan 
dengan berdiri menggunakan satu kaki.  

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tanda titik di belakang not angka dalam notasi berarti nada tersebut 
dibunyikan panjang. Jika sebuah nada diikuti dua buah titik di belakangnya, 
maka nada terebut dibunyikan panjang selama tiga ketuk. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar a menunjukkan Made sedang melakukan gerak dasar tangan, yaitu 
mengangkat kedua tangannya ke atas. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerakan koordinasi merupakan gabungan dari gerakan kepala, tangan, dan 
kaki yang dilakukan secara bersamaan. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Yang termasuk contoh bahan alam adalah biji-bijian, kerang, dan bunga 
kering. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sketsa merupakan gambar rancangan secara kasar pada kertas gambar. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  50 

2.  Jawaban  :  11 

  Pembahasan  :  Hasil dari 33 : 3 : 1 = 11 : 1 = 11. 

3.  Jawaban  :  3 

  Pembahasan  :  Hasil dari 99 : 3 : 11 = 33 : 11 = 3. 

4.  Jawaban  :  9 x 10 

  
Pembahasan  :  10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 9 x 10. 

Bentuk perkalian yang menyatakan banyak telur adalah 9 x 10. 

5.  Jawaban  :  berdiri 

6.  Jawaban  :  pinggang 

  
Pembahasan  :  Gerakan jongkok pada gambar dilakukan dengan kedua tangan memegang 

pinggang. 

7.  Jawaban  :  kiri 

8.  Jawaban  :  pensil 

  
Pembahasan  :  Pensil warna merupakan salah satu alat tulis yang digunakan untuk mewarnai 

gambar imajinatif. 

9.  Jawaban  :  dinamik 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  tangan 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 1 : HIDUP RUKUN 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.1 

BHS. INDONESIA : 3.1 

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 1 SESI 1  
PAS-K2-T1-S1 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Made dan keluarga bermusyawarah menentukan tempat liburan. 
Made dan keluarga mengamalkan sila ... Pancasila.  

  a.   ketiga 

  b.   keempat 

  c.   kelima 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Keluarga Uni mengamalkan sila Pancasila yang simbolnya berupa ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

3.   Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk berbuat ....  

  a.   jelek 

  b.   hemat 

  c.   baik 

  

4.   Di sekolah, kita harus saling membantu dan ... dengan siswa lain.  

  a.   memedulikan 

  b.   mengabaikan 

  c.   menjauhi 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Perilaku tersebut sesuai dengan sila ... Pancasila saat di sekolah.  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

6.   Saat ikut kerja bakti, Ale bekerja dengan sungguh-sungguh. 
Sikap Ale sesuai dengan sila ....  

  a.   Ketuhanan Yang Maha Esa 

  b.   Kemanusiaan yang adil dan beradab 

  c.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
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7.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Sila tersebut memiliki simbol ....  

  a.   pohon beringin 

  b.   kepala banteng 

  c.   padi dan kapas 

  

8.   Saat bermusyawarah, ayah membuat keputusan yang adil. 
Ayah telah mengamalkan sila ... Pancasila.  

  a.   satu 

  b.   tiga 

  c.   lima 

  

9.   Kata untuk melengkapi bunyi sila berikut adalah .... 
Kemanusiaan yang ... dan beradab  

  a.   bijak 

  b.   adil 

  c.   makmur 

  

10.   Pada perisai Pancasila terdapat ....  

  a.   bunyi sila-sila Pancasila 

  b.   simbol sila-sila Pancasila 

  c.   banyak sila-sila Pancasila 

  

  

Teks percakapan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks percakapan berikut! 

Ketua RT 
: Pak Wahyu dan Pak Joko, hari Minggu besok semua warga akan 
melaksanakan kerja bakti. 

    Apa Pak Wahyu dan Pak Joko bisa ikut kerja bakti? 

Pak Wahyu : Saya bisa mengikuti kerja bakti, Pak. 

Pak Joko : Maaf, Pak. 

    Saya tidak bisa ikut kegiatan kerja bakti. 

    Besok Minggu saya ada acara syukuran di rumah orang tua saya. 

Ketua RT : Tidak apa-apa, Pak. 

    Lain kali kalau ada kerja bakti semoga Pak Joko bisa ikut bergabung. 

Pak Joko : Baik, Pak. 

  
 

11.   Kalimat penolakan pada teks percakapan tersebut adalah ....  

  a.   Saya tidak bisa ikut kegiatan kerja bakti. 

  b.   Lain kali kalau ada kerja bakti semoga Pak Joko bisa ikut bergabung. 

  c.   Saya bisa mengikuti kerja bakti, Pak. 

  

12.   Kalimat penolakan pada teks percakapan tersebut diucapkan oleh ....  

  a.   Pak Wahyu 

  b.   Pak Joko 

  c.   ketua RT 

  

13.   Kalimat persetujuan pada teks percakapan tersebut yaitu ....  

  a.   Tidak apa-apa, Pak. 

  b.   Saya tidak bisa ikut kegiatan kerja bakti. 

  c.   Saya bisa mengikuti kerja bakti, Pak. 
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14.   Perhatikan penggalan lirik lagu berikut!  

Ayo kita giatkan wajib belajar. 
Jangan putus tengah jalan marilah tamatkan. 
Tanam ilmu sekarang petik hari depan. 
Cerdas terampil berwibawa penuh daya cipta. 
Kalimat ajakan pada penggalan lirik lagu tersebut berisi ajakan untuk ....  

  a.   rajin sekolah 

  b.   menggiatkan wajib belajar 

  c.   berpikir cerdas 

  

15.   ... meja dan kursi dari debu! 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah tersebut yaitu ....  

  a.   Hapuslah 

  b.   Tata 

  c.   Bersihkan 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut! 

 
Kak Ola adalah seorang kutu buku. 
Kak Ola memiliki seorang sahabat pena. 
Sahabat pena Kak Ola bernama Dewi. 
Dewi menjadi bunga desa karena kecantikannya. 
Setiap gerak geriknya selalu menjadi buah bibir warga. 

16.   Ungkapan yang memiliki makna topik pembicaraan pada teks tersebut adalah ....  

  a.   bunga desa 

  b.   buah bibir 

  c.   sahabat pena 

  

17.   Arti ungkapan bunga desa pada teks tersebut adalah ....  

  a.   gadis cantik di desanya 

  b.   gadis penjual bunga 

  c.   anak petani bunga 

  

18.   Ungkapan yang memiliki arti teman surat menyurat pada paragraf tersebut adalah ....  

  a.   kutu buku 

  b.   bunga desa 

  c.   sahabat pena 

  

19.   Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu! 
Kalimat perintah tersebut berisi perintah untuk ....  

  a.   mengganti pakaian seragam sebelum berolahraga 

  b.   mengganti pakaian olahraga setelah berolahraga 

  c.   memakai pakaian seragam saat mengikuti olahraga 

  

20.   Usaha Pak Toni ... karena tidak ada yang membeli dagangannya. 
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah ....  

  a.   gulung tikar 

  b.   banting tulang 

  c.   angkat kaki 
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Soal Isian  

1.   Orang yang berusia lebih dari 18 tahun disebut ....  

2.   Dondo menolong Tengil yang terjatuh dari sepeda. 
Dondo telah mengamalkan sila ... Pancasila. 

3.   Jika teman di sekolah mengalami kesulitan, kita harus saling .... 

4.   Setiap anggota keluarga bertugas melaksanakan ... musyawarah keluarga.  

5.   Lengkapi bunyi sila berikut! 
Persatuan .... 

6.   ... air putih secukupnya untuk menggantikan cairan tubuh! 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ajakan tersebut adalah ....  

7.   Gabungan kata yang dirangkai menjadi satu dan memiliki makna baru disebut ....  

8.   Perhatikan teks percakapan berikut! 

Dondo : Ale, besok akan ada lomba sepeda hias. 

    Kamu sudah tahu belum? 

Ale : Dalam rangka apa, Dondo? 

Dondo : Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. 

Ale : Wah, sepertinya menarik. 

    Ayo, kita mengikuti lomba. 

Dondo : Ayo, kita hias sepeda kita bersama di rumahku. 

Ale : Baiklah, aku akan mempersiapkan peralatannya dahulu. 

Pada teks percakapan tersebut, Ale mengajak Dondo untuk .... 

9.   Ale, bacakan cerita di depan kelas! 
Kalimat perintah tersebut ditujukan kepada ....  

10.   Perhatikan teks percakapan berikut! 

Made : Cici, ayo kita bermain boneka di rumahku. 

Cici : Baiklah, Made. 

    Aku ambil boneka dulu. 

Made : Aku tunggu di rumah, ya? 

Cici : Iya, Made.   

Kalimat ajakan pada teks percakapan tersebut diucapkan oleh .... 

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan gotong royong yang bisa dilakukan bersama teman!  

2.   Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Tuliskan bunyi sila dengan simbol tersebut!  

3.   Ale menyetujui usulan Made. 
Buatlah kalimat persetujuan dari peristiwa tersebut!  

4.   Lengkapi kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat perintah yang tepat! 

a. ... bukumu ke dalam tas! 

b. ... soal di lembar latihan! 

c. ... pekerjaan di meja guru! 

5.   Sebutkan dua ciri-ciri kalimat perintah!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 1 SESI 1  
PAS-K2-T1-S1 

 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang 
terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan 
sikap hidup rukun 

10 soal 11 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang 
terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan 
sikap hidup rukun 

5 soal 6 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara "Garuda Pancasila" 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang 
terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan 
sikap hidup rukun 

3 soal 3 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 1 SESI 1  
PAS-K2-T1-S1 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pengambilan keputusan melalui musyawarah sesuai dengan sila keempat 
Pancasila. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Keluarga Uni menunjukkan adanya persatuan di rumah.  
Persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berlambang pohon 
beringin. 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  a 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan upacara bendera di sekolah menunjukkan adanya persatuan di 
sekolah. Hal tersebut sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh merupakan 
pengamalan sila kelima Pancasila. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sila tersebut merupaan sila keempat Pancasila yang bersimbol kepala 
banteng. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bersikap adil merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada perisai Pancasila terdapat simbol-simbol sila Pancasila yaitu bintang, 
rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada teks percakapan tersebut terdapat kalimat penolakan. 
Kalimat penolakan pada teks percakapan yaitu Saya tidak bisa ikut kegiatan 
kerja bakti. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat penolakan pada teks percakapan yaitu Saya tidak bisa ikut kegiatan 
kerja bakti. 
Kalimat penolakan tersebut diucapkan oleh Pak Joko. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat persetujuan digunakan untuk menyetujui pernyataan atau ajakan 
orang lain. 
Pada teks percakapan tersebut terdapat kalimat persetujuan yaitu Saya bisa 
mengikuti kerja bakti, Pak. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat ajakan yang terdapat pada penggalan lirik lagu adalah Ayo kita 
giatkan wajib belajar. 
Kalimat ajakan tersebut berisi ajakan untuk menggiatkan wajib belajar. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat perintah yang tepat yaitu Bersihkan meja dan kursi dari debu! 

16.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Buah bibir artinya menjadi topik pembicaraan. 

17.  Jawaban  :  a 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  sahabat pena = teman surat menyurat 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat perintah tersebut berisi perintah untuk mengganti pakaian olahraga 
dengan pakaian seragam setelah mengikuti pelajaran olahraga. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gulung tikar artinya bangkrut. 
Usaha Pak Toni gulung tikar karena tidak ada yang membeli dagangannya. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  dewasa 

2.  Jawaban  :  kedua 

  
Pembahasan  :  Menolong dan menghargai orang lain merupakan pengamalan sila kedua 

Pancasila. 

3.  Jawaban  :  membantu, menolong 

4.  Jawaban  :  hasil, keputusan 

  
Pembahasan  :  Keputusan musyawarah keluarga jika tidak dilaksanakan oleh seluruh 

keluarga tidak akan mendapat hasil yang maksimal. 

5.  Jawaban  :  Indonesia 

6.  Jawaban  :  minumlah 

7.  Jawaban  :  ungkapan 

8.  Jawaban  :  mengikuti lomba 

  
Pembahasan  :  Kalimat ajakan yang diucapkan Ale yaitu: 

Ayo, kita mengikuti lomba. 
Kalimat tersebut bermakna ajakan untuk mengikuti lomba. 

9.  Jawaban  :  Ale 

10.  Jawaban  :  Made 

  
Pembahasan  :  Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, yuk. 

Pada teks percakapan tersebut, kalimat ajakan diucapkan oleh Made. 
Cici, ayo kita bermain boneka di rumahku. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut ini gotong royong yang bisa dilakukan bersama teman. 
 Gotong royong membersihkan kelas. 
 Gotong royong membersihkan taman. 
 Gotong royong membersihkan tempat bermain. 
 Gotong royong merapikan perpustakaan. 
 Gotong royong membantu teman. 

2.  Jawaban  :  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. 

3.  Jawaban  :  Aku setuju dengan usul Made. 

4.  Jawaban  :  a. Masukkan bukumu ke dalam tas! 

b. Kerjakan soal di lembar latihan! 

c. Kumpulkan pekerjaan di meja guru! 

5.  Jawaban  :  Ciri-ciri kalimat perintah: 

a. menggunakan akhiran -lah atau -kah, 

b. diakhiri dengan tanda seru (!). 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 1 : HIDUP RUKUN 
SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 

MATEMATIKA : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.1  

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 1 SESI 2  
PAS-K2-T1-S2 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   7 puluhan + 3 satuan + 6 ratusan = .... 

  a.   736  

  b.   367 

  c.   673 

  

2.   Dondo, Ale, dan Eko sedang mengikuti lomba maraton. 
Dondo mendapatkan nomor urut peserta 125. 
Ale mendapatkan nomor urut peserta 152. 
Sedangkan Eko mendapatkan nomor urut peserta 208. 
Nilai angka 2 yang paling besar ada pada nomor urut peserta milik .…  

  a.   Eko 

  b.   Ale 

  c.   Dondo 

  

3.   300 + 70 + 7 merupakan bentuk panjang dari bilangan .…  

  a.   307 

  b.   773 

  c.   377 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Urutan bilangan-bilangan di atas dari yang terkecil adalah .…  

  a.   128, 182, 275, 325,  457, 497 

  b.   275, 325,  457, 497, 128, 182 

  c.   457, 497, 128, 182, 275, 325 

  

5.   Di taman bermain sangat penuh dengan pengunjung. 
Para pengunjung dapat digolongkan orang tua, remaja, dan anak-anak. 
Pengunjung dengan golongan orang tua berjumlah 125 orang. 
Untuk remaja berjumlah 117 orang. 
Sedangkan untuk anak-anak berjumlah 173 orang. 
Golongan yang paling banyak memenuhi taman bermain adalah .…  

  a.   orang tua 

  b.   anak-anak 

  c.   remaja 

  

6.   Dondo memiliki 128 buah mobil mainan. 
Ale memiliki 312 buah mobil mainan. 
Sedangkan Eko memiliki 257 mobil mainan. 
Mobil mainan yang paling banyak adalah milik ….  

  a.   Ale 

  b.   Eko 

  c.   Dondo 

7.   
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  a.   471 

  b.   714 

  c.   174 

  

8.   

 

  a.   257 

  b.   475 

  c.   327 

9.   

 

  a.   680 

  b.   542 

  c.   352 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Cara menentukan kemenangan lomba pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   pasangan yang terakhir mencapoai finis menjadi pemenang 

  b.   pasangan yang berlari paling serasi menjadi pemenangan 

  c.   pasangan yang pertama mencapai finis menjadi pemenang 

  

11.   Ale berjalan ke samping kanan.  
Gerakan kaki yang dilakukan Ale adalah ....  

  a.   kaki kanan melangkah ke kanan 

  b.   kaki kiri dilangkahkan ke kanan 

  c.   kaki kanan dilangkahkan ke depan 

12.   Permainan yang menggunakan gerak dasar lari ditunjukkan gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Permainan pada gambar tersebut dilakukan dengan gerak dasar ....  

  a.   berlari 

  b.   meloncat 

  c.   melompat 

  

14.   Ale sedang berlatih berjalan. 
Ale melakukan latihan berjalan zig-zag. 
Latihan yang dilakukan Ale terdapat pada gambar ....  

  a.    

  

b.   

 

  

c.   

 

  

15.   Made bejalan melangkahkan kaki kanan ke depan. 
Posisi tangan kiri Made adalah ....  

  a.   lurus di samping badan 

  b.   diayun ke depan 

  c.   diayun ke belakang 

16.   Untuk membuat pola garis lurus pada buku gambar, kita menggunakan ....  

  a.   penghapus 

  b.   penggaris 

  c.   pewarna 

  

17.   Gambar imajinatif yang diwarnai akan tampak ....  

  a.   indah 

  b.   jelek 

  c.   biasa saja 

18.   Nada yang tekanannya lemah akan terdengar ....  

  a.   keras 

  b.   nyaring 

  c.   lembut 

  

19.   Gerakan berikut merupakan contoh gerak maknawi yaitu ....  

  a.   meniru gerak menyapu lantai 

  b.   gerak melambaikan tangan 

  c.   gerak jalan di tempat 
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20.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Kartu ucapan pada gambar tersebut dibuat dari bahan alam .... 

  a.   kerang dan pasir 

  b.   biji-bijian 

  c.   daun-daunan 

 
Soal Isian  

1.   775 = ... ratusan + ... puluhan + ... satuan.  

2.   Suatu bilangan dengan nilai ratusannya 8, serta nilai puluhan dan satuannya 7 adalah ....  

3.   Urutan dari yang terbesar pada bilangan 511, 389, 298, 375, 451, 625 adalah ....  

4.   Perhatikan bilangan berikut! 
457 ... 475 
Kata perbandingan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di atas adalah ....  

5.   Hasil dari 98 + 132 + 108 = ....  

6.   77 + 355 - 132 = ....  

7.   Berjalan ke belakang dilakukan dengan … tegak.  

8.   Posisi badan … saat sedang berjalan. 

9.   Plastisin dan tanah liat merupakan contoh bahan ....  

10.   Bunyi panjang dan pendek membentuk ....  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Pada bilangan 397, tentukan nilai tempat angka 3, 9, dan 7! 

2.   Berat badan Eko 65 kg. 
Sedangkan berat badan Ale 40 kg. 
Berat badan siapa yang lebih ringan?   

3.   Dondo dan keluarganya melakukan perjalanan ke pegunungan. 
Mereka membawa bekal air minum sebanyak 275 dl. 
Perjalanan ditempuh selama dua hari. 
Pada hari pertama, mereka menghabiskan 125 dl air. 
Kemudian pada hari kedua, mereka menghabiskan 107 dl air. 
Berapa sisa air yang dibawa Dondo dan keluarganya ketika sampai tujuan? 

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagaimana cara berlari pada permainan sesuai gambar tersebut?  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tulislah bahan alam yang digunakan untuk membuat kedua karya seni di atas! 
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 1 SESI 2  
PAS-K2-T1-S2 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  9 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya 
berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara 
membacanya 

3 soal 1 s/d 3 

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 3 soal 4 s/d 6 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

3 soal 7 s/d 9 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  6 soal  

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

6 soal 10 s/d 15 

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 16 s/d 17 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 18 s/d 18 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 19 s/d 19 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya 1 soal 20 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  6 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya 
berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara 
membacanya 

2 soal 1 s/d 2 

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 2 soal 3 s/d 4 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 9 s/d 9 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 10 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Matematika  3 soal  

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya 
berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara 
membacanya 

1 soal 1 s/d 1 

3.2 Membandingkan dua bilangan cacah 1 soal 2 s/d 2 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.1 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 1 SESI 2  
PAS-K2-T1-S2 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  7 puluhan + 3 satuan + 6 ratusan = 673. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Nilai angka 2 yang paling besar ada pada nomor urut peserta milik Eko. 
Angka 2 pada nomor urut milik Eko menempati nilai ratusan. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Urutan bilangan-bilangan dari yang terkecil adalah: 128, 182, 275, 325,  457, 497. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Golongan yang paling banyak memenuhi taman bermain adalah anak-anak yaitu 
sebanyak 173. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Mobil mainan yang paling banyak adalah milik Ale dengan jumlah 312. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kemenangan pada perlombaan lari berpasangan ditentukan dengan cara 
pasangan yang paling cepat memasuki garis finis. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak berjalan ke samping kanan dilakukan dengan melangkahkan kaki kanan ke 
kanan terlebih dahulu.  
Posisi badan tetap tegak dan pandangan mata ke arah depan. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban c adalah permainan mencari kelompok. Permainan 
mencari kelompok dilakukan dengan menggunkan gerak dasar lari. Setiap anak 
akan berlari untuk membuat kelompok sesuai aba-aba. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan pada gambar dalah permainan meloncat melewati simpai. Permainan 
dilakukan dengan gerak dasar meloncat. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jalan zig-zag dilakukan dengan lintasan sig-zag ke kiri dan kanan. Gerakan 
berjalan dilakukan dengan mengggikuti lintasan garis zig-zag dilantai.  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan melangkah dilakukan dengan melangkahkan kaki bergantian. 
Kedua tangan diayun ke depan dan belakang bergantian. 
Jika kaki kanan mengkah maka tangan kiri diayun kedepan. 
Sedang tangan kanan diayun ke belakang.  
Begitupula sebaliknya. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Penggaris merupakan alat gambar yang berguna untuk membuat garis tepi serta 
pola garis lurus saat menggambar di buku gambar. 

17.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Gambar imajinatif yang diwarnai dengan tepat hasilnya akan tampak indah dan 
menarik. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerak maknawi biasanya meniru kegiatan sehari-hari, misalnya menirukan 
gerakan menyapu lantai menjadi gerak tari. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Karya seni kartu ucapan ulang tahun pada gambar di atas dibuat dari bahan alam 
berupa biji-bijian. Yaitu biji saga, kacang hijau, jagung, dan kacang merah. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  7 ratusan + 7 puluhan + 5 satuan. 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  877 

  

Pembahasan  :  Nilai ratusan 8. 
Nilai puluhan 7. 
Nilai satuan 7. 
Diperoleh: 8 ratusan + 7 puluhan + 7 satuan = 877. 

3.  Jawaban  :  625, 511, 451, 511, 389, 375 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  lebih kecil 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  338 

  Pembahasan  :  98 + 132 + 108 = 230 + 108 = 338. 

6.  Jawaban  :  300 

  Pembahasan  :  77 + 355 - 132 = 432 - 132 = 300. 

7.  Jawaban  :  badan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  tegak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  lunak 

  
Pembahasan  :  Bahan lunak yaitu jenis bahan yang mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah 

plastisin dan tanah liat. 

10.  Jawaban  :  irama 

  Pembahasan  :  Bunyi panjang dan pendek yang terdengar bisa membentuk irama. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Nilai tempat masing-masing angka pada bilangan 397 adalah sebagai berikut. 
a. Nilai tempat angka 3 = ratusan. 
b. Nilai tempat angka 9 = puluhan. 
c. Nilai tempat angka 7 = satuan. 

2.  Jawaban  :  40 kg lebih ringan daripada 65kg. 
Sehingga berat badan yang lebih ringan adalah Ale.  

3.  Jawaban  :  Sisa air yang dibawa Dondo dan keluarganya: 
275 - 125 - 107 = 43. 
 
Jadi, sisa air yang dibawa ketika sampai tujuan ada 43 dl. 

4.  Jawaban  :  Permainan pada gambar adalah lari berpasangan yang dibuat dalam bentuk perlombaan.  
Lari berpasangan dilakukan oleh dua orang dengan salah satu tangan saling bergandengan. 
Pasangan yang tercepat saat berlari sampai finis akan menjadi pemenangnya. 

5.  Jawaban  :  Berdasarkan gambar tersebut, bahan alam yang digunakan untuk membuat karya tersebut 
berbeda antara satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 1 dibuat dari bahan alam biji-bijian. 
Gambar 2 dibuat dari bahan alam daun-daunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 2 : BERMAIN DI LINGKUNGANKU 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.2 

BHS. INDONESIA : 3.2 

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 2 SESI 1  
PAS-K2-T2-S1 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Di kebun binatang Uni naik kuda.  
Uni harus memakai ....  

  a.   helm 

  b.   jas hujan 

  c.   pelampung 

  

2.   Aturan berpakaian untuk siswa di sekolah yaitu ....  

  a.   memakai rok di atas lutut 

  b.   memakai celana di atas lutut 

  c.   memakai rok di bawah lutut 

  

3.   Perilaku menaati aturan di tempat wisata, yaitu ....  

  a.   Tengil mencoret-coret fosil di museum 

  b.   Made berjalan di jalur yang disediakan 

  c.   Badung dan Tengil menginjak-injak tanaman 

  

4.   Berikut ini perilaku mematuhi aturan saat bermain di rumah teman, kecuali ...  

  a.   Meninggalkan mainan di teras rumah. 

  b.   Membuang sampah di tempat sampah. 

  c.   Meminta izin saat ke kamar kecil. 

  

5.   Kegiatan yang sesuai aturan di rumah yaitu ....  

  a.   membuang kulit permen di bawah tempat tidur. 

  b.   membantu ayah membersihkan halaman. 

  c.   meninggalkan piring kotor di meja makan. 

  

6.   Aturan di masyarakat harus kita ....  

  a.   taati 

  b.   abaikan 

  c.   biarkan 

  

7.   Tindakan yang sesuai aturan di tempat wisata yaitu ....  

  a.    

  

b.   

 

  c.    

  

8.   Dwi meminjam mainan Eko. 
Sikap Eko sebaiknya ....  

  a.   menyembunyikan mainannya 

  b.   meminjamkan kepada Dwi 

  c.   menolak permintaan Dwi 
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9.   Aturan yang ada di rumah harus kita .... 

  a.   abaikan 

  b.   laksanakan 

  c.   biarkan 

  

10.   Waktu istirahat telah usai, kita harus ....  

  a.   segera bersembunyi 

  b.   segera masuk kelas 

  c.   segera pergi ke kantin 

  

11.   Bentuk benda gas selalu ....  

  a.   tetap 

  b.   berubah 

  c.   beragam 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Bermain di Halaman Sekolah 

Bel tanda istirahat sudah berbunyi. 
Para siswa bermain di halaman sekolah. 
Ada yang bermain kelereng, lompat tali, dan bola bekel. 

Eko, Ale, dan Dondo bermain kelereng. 
Made, Cici, dan Nita bermain lompat tali. 
Sementara Uni, Lani, dan Sari bermain bola bekel. 
Semua siswa bermain dengan gembira. 

12.   Pada teks tersebut, permainan lompat tali dilakukan oleh ....  

  a.   Eko, Ale, dan Dondo 

  b.   Uni, Lani, dan Sari 

  c.   Made, Cici, dan Nita 

  

13.   Sesuai teks bacaan, para siswa bermain saat ....  

  a.   jam istirahat 

  b.   pulang sekolah 

  c.   pergantian pelajaran 

  

14.   Pada teks tersebut, para siswa bermain di ....  

  a.   halaman rumah Ale 

  b.   dalam kelas 

  c.   halaman sekolah 

  

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

Memetik Rambutan 

Sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berkumpul di rumah Ale. 
Di halaman rumah Ale, ada sebuah pohon rambutan. 
Pohon tersebut berbuah sangat banyak. 
Ale mengajak teman-temannya memetik rambutan. 

Ale dan Eko memanjat pohon rambutan dengan semangat. 
Sementara itu, Dondo memetik rambutan menggunakan tongkat. 
Uni, Made, dan Cici mengumpulkan buah yang sudah dipetik. 
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Buah rambutan dikumpulkan ke dalam keranjang buah. 
Bentuk rambutan di pohon dan di keranjang sama. 
Mereka sangat senang memetik rambutan di rumah Ale. 
Rambutan yang dipetik sangat manis rasanya. 

15.   Apa yang dilakukan Ale dan teman-temannya pada teks tersebut?  

  a.   Ale dan teman-temannya bermain di rumah Ale. 

  b.   Ale dan teman-temannya belajar kelompok. 

  c.   Ale dan teman-temannya memetik rambutan. 

  

16.   Di mana pohon rambutan tersebut tumbuh?  

  a.   Di halaman rumah Ale. 

  b.   Di halaman rumah Eko. 

  c.   Di halaman rumah Cici. 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut! 

Bermain Perahu Kertas 

Sepulang sekolah, Uni dan Cici bermain di rumah Made. 
Mereka bertiga akan bermain perahu kertas. 
Sebelumnya, mereka membuat perahu dari kertas terlebih dahulu. 
Mereka juga menyiapkan baskom berisi air. 
Setelah perahu kertas jadi, mereka meletakkannya di atas air. 
Perahu dapat bergerak dengan bantuan angin. 
Uni, Cici, dan Made sangat senang bermain perahu kertas. 

17.   Benda yang diperlukan untuk bermain perahu kertas sesuai bacaan tersebut adalah ....  

  a.   kertas, baskom, dan air 

  b.   kayu, baskom, dan air 

  c.   kertas, air, dan angin 

  

18.   Sesuai teks tersebut, perahu kertas yang diletakkan di atas air bisa bergerak karena ....  

  a.   terbuat dari kertas 

  b.   mendapat dorongan dari angin 

  c.   air di dalam baskom bergerak 

  

19.   Sesuai teks tersebut, cara memainkan perahu kertas yaitu ....  

  a.   mengisi baskom dengan air 

  b.   meniup perahu kertas yang sudah dibuat 

  c.   meletakkan perahu kertas di atas air 

  

20.   Alat dan bahan berikut yang termasuk benda padat adalah ....  

  a.   susu, gelas, es batu 

  b.   sendok, pisau, gula 

  c.   es batu, air, susu 

 
 
Soal Isian  

1.   Aturan di rumah harus dipatuhi oleh .... 

  

2.   Kamu melanggar peraturan saat bermain, sebaiknya kamu ....  

  

3.   Agar dapat masuk ke kebun binatang kita harus membeli .... 
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4.   Kalau bermain kita tidak boleh lupa ....  

  

5.   Bermain ketika di sekolah dilakukan pada waktu ....  

  

6.   Perhatikan teks berikut!  

Sekolah Uni mengadakan lomba tenis meja. 
Seluruh siswa wajib mengikuti perlombaan. 
Perlombaan dilaksanakan di lapangan olahraga. 
 
Pada teks tersebut, hal yang dibahas adalah .... 

  

7.   Perhatikan huruf acak berikut!  

j - t - a - m - a 
Huruf acak tersebut jika disusun menjadi kata ....  

  

8.   Benih yang akan disemai harusnya berkualitas baik. 
 
Kata pada teks yang bermakna biji atau buah yang akan ditanam atau disemaikan adalah ....  

  

9.   Setelah ditiup, pelampung akan ....  

  

10.   Air dan susu adalah benda yang berwujud ....  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan tiga hal yang tidak boleh kita lakukan saat mengikuti upacara bendera!  

  

2.   Di rumah ada aturan untuk menjaga kebersihan diri.  
Sebutkan tiga aturan menjaga kebersihan diri yang kamu ketahui!  

  

3.   Perhatikan kalimat berikut! 

 Made menyiram bunga di taman menggunakan ember. 

 Ale bermain ayunan dengan hati-hati. 
Tentukan makna dari kata yang bergaris bawah pada kalimat-kalimat tersebut!  

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Apa wujud dan kegunaan benda di atas dalam menunggangi kuda?  

  

5.   Buatlah kalimat dari kosakata-kosakata berikut! 

a. bentuk 

b. jumlah 

 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 2 SESI 1  
PAS-K2-T2-S1 
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 

IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

10 soal 11 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

5 soal 6 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

3 soal 3 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 2 SESI 1  
PAS-K2-T2-S1 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat naik kuda, kita sebaiknya memakai helm untuk menjaga keselamatan kita. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Memakai rok di bawah lutut merupakan aturan berpakaian untuk siswa perempuan. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Aturan di masyarakat harus ditaati agar tercipta ketertiban di masyarakat. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berbagi dengan saudara merupakan perilaku yang baik. Kita bisa berbagi mainan 
atau makanan dengan saudara. 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sifat benda gas adalah bentuk dan volumenya selalu berubah. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sesuai teks, permainan lompat tali dimainkan oleh Made, Cici, dan Nita. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat kelima. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Para siswa bermain pada saat jam istirahat. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat pertama dan kedua. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Para siswa bermain di halaman sekolah. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat kedua. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban yang sesuai dengan teks terdapat pada pilihan jawaban c. 
Ale dan teman-temannya memetik rambutan. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sesuai teks tersebut, pohon rambutan tumbuh di halaman rumah Ale. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat kedua. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bermain perahu kertas membutuhkan benda-benda seperti kertas, baskom, dan air. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Perahu kertas yang diletakkan di atas air bisa bergerak dengan bantuan angin. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cara memainkan perahu kertas yaitu meletakkannya di atas air. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sendok, pisau, dan gula merupakan benda padat karena apabila dipindahkan bentuk 
dan ukurannya selalu tetap. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  semua anggota keluarga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  meminta maaf 

  
Pembahasan  :  Meminta maaf menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Teman juga tidak akan 

tersinggung. 

3.  Jawaban  :  tiket masuk 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  waktu 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh lupa waktu saat bermain agar kegiatan lain tidak terganggu. 

5.  Jawaban  :  istirahat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  lomba tenis meja 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  tajam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  benih 

  Pembahasan  :  Makna kata benih adalah biji atau buah yang akan ditanam atau disemaikan. 

9.  Jawaban  :  menggembang atau menggelembung 

  
Pembahasan  :  Pelampung akan menggelembung karena adanya udara yang masuk ke dalam 

pelampung. 

10.  Jawaban  :  cair 

  
Pembahasan  :  Air dan susu berwujud cair karena bentuk air dan susu selalu berubah mengikuti 

tempatnya, 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat mengikuti upacara bendera. 

 Berbicara dengan teman.  

 Makan atau minum.  

 Tidak berdiri dengan tegap.  

 Berbaris di kelas berbeda.  

 Terlambat mengikuti upacara. 

2.  Jawaban  :  Aturan menjaga kebersihan diri di rumah. 

 Mandi dua kali sehari. 

 Menggosok gigi dua kali sehari. 

 Memakai pakaian yang bersih. 

 Mencuci tangan sebelum makan. 

 Makan makanan yang tidak terbuka. 

3.  Jawaban  :   Made menyiram bunga di taman menggunakan ember. 
Taman: kebun yang ditanami bunga-bunga dan sebagainya. 

 Ale bermain ayunan dengan hati-hati. 
Ayunan: mainan untuk berayun-ayun. 

4.  Jawaban  :   Wujud benda tersebut padat. 

 Kegunaan benda tersebut adalah untuk melindungi badan. 

5.  Jawaban  :  a. bentuk 
Bentuk air selalu mengikuti tempatnya. 

b. jumlah 
Jumlah benda cair selalu tetap. 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 2 : BERMAIN DI LINGKUNGANKU 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.4 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.2  

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 2 SESI 2  
PAS-K2-T2-S2 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Ale mempunyai 80 ekor ikan dan beberapa akuarium. 
Ale akan mengisi setiap akuarium dengan 20 ekor ikan. 
Jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada ....  

  a.   4 buah 

  b.   60 buah 

  c.   100 buah 

2.   Eko memiliki 7 buah kotak pensil.  
Setiap kotak pensil terdapat 7 buah penghapus karakter.  
Jumlah penghapus karakter Eko ada ... buah  

  a.   14 

  b.   49 

  c.   77 

  

3.   76 : 19 = ....  

  a.   95 

  b.   57 

  c.   4 

  

4.   Ayah Dondo membeli 14 ikat kelengkeng.  
Masing-masing ikat ada 7 buah kelengkeng.  
Banyak kelengkeng yang dibeli Ayah Dondo ada ....  

  a.   21 

  b.   89 

  c.   98 

  

5.   Dondo mempunyai 50 buah apel. 
Dondo membagikannya sama rata kepada 5 temannya. 
Apel yang diterima oleh setiap anak ada ....  

  a.   45 buah 

  b.   10 buah 

  c.   55 buah 

6.   Uni membeli 3 kotak pensil.  
Tiap kotak berisi 12 batang pensil.  
Banyak pensil yang dibeli oleh Uni ada ....  

  a.   9 batang 

  b.   15 batang 

  c.   36 batang 

  

7.   6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ....  

  a.   66 

  b.   54 

  c.   45 

  

8.   36 : 6 = ....  

  a.   30 

  b.   6 

  c.   42 
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9.   Latihan yang menggunakan alat simpai ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat pada gambar di atas disebut ....  

  a.   lingkaran 

  b.   gada 

  c.   simpai 

  

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar tersebut menggunakan gerak dasar .... 

  a.   menarik 

  b.   mendorong 

  c.   menekuk 

  

12.   Bagian tubuh yang terpenting saat melakukan gerakan mengayun adalah ....  

  a.   badan 

  b.   kaki 

  c.   lengan 

  

13.   Permainan yang menggunakan gerak dasar memutar badan adalah ....  

  

a.   

 

  b.    

  c.    
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14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Permainan pada gambar tersebut termasuk latihan ....  

  a.   kekuatan 

  b.   kelincahan 

  c.   keseimbangan 

  

15.   Untuk membuat garis lurus pada buku gambar, kita menggunakan ....  

  a.   penghapus 

  b.   penggaris 

  c.   pewarna 

  

16.   Bahan keras yang digunakan untuk membuat karya seni biasanya ....  

  a.   mudah dibentuk 

  b.   sulit dibentuk 

  c.   tidak bisa dibentuk 

  

17.   Benda berikut ini menghasilkan bunyi panjang, kecuali ....  

  a.   ayam jago berkokok 

  b.   paku dipukul dengan palu 

  c.   peluit ditiup lama 

  

18.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pola ketukan birama bisa dibuat menggunakan tepukan tangan. 
Satu ruas birama dalam pola ketukan tersebut terdiri dari ... ketukan.  

  a.   satu 

  b.   dua 

  c.   tiga 

  

19.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, penari melakukan gerak dasar ....  

  a.   kepala dan kaki 

  b.   kepala dan tangan 

  c.   tangan dan kaki 
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20.   Ale melihat penari berjalan jinjit.  
Penari tersebut melakukan gerak dasar ....  

  a.   tangan 

  b.   kaki 

  c.   kepala 

 
Soal Isian  

1.   Hasil dari 88 : 4 = ....  

2.   Bentuk penjumlahan dari 8 x 11 adalah ....  

3.   99 : 3 = ....  

4.   Hasil dari 98 : 2 : 7 = ....  

5.   Bagian badan yang ditekuk saat jongkok adalah ....  

6.   Berdiri dengan satu kaki dapat melatih ....  

7.   Simpai biasanya berbentuk ....  

8.   Peluit yang ditiup sebentar dan lama bisa membedakan panjang pendek ....  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gerakan yang dilakukan pada gambar tersebut yaitu gerak dasar ....  

10.   Sabun batang bisa diukir menjadi hiasan yang bagus. 
Sabun batang termasuk bahan .... 

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Made menggoreng udang hingga 3 piring besar. 
Setiap piring besar terdapat 14 ekor udang. 
Berapa jumlah udang yang digoreng oleh Made?  

2.   Cici membeli 4 kotak permen lolipop. 
Setiap kotak berisi 7 buah permen lolipop. 
Berapa jumlah permen lolipop yang dibeli Cici? 

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ale melakukan permainan memegang kepala pundak lutut dan kaki seperti gambar tersebut.  
Sebutkan manfaat permainan memegang kepala pundak lutut dan kaki!  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ale bermain domba dan serigala seperti pada gambar tersebut. 
Ale berperan sebagai serigala. 
Bagaimana tugas Ale saat menjadi serigala? Jelaskan!  

5.   Jelaskan yang dimaksud dengan gambar imajinatif!  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 
PAS TEMA 2 SESI 2  

PAS-K2-T2-S2 
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  8 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 
dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian 

8 soal 1 s/d 8 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  6 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 15 s/d 16 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 2 soal 17 s/d 18 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 19 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  4 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 
dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian 

4 soal 1 s/d 4 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola gerak dasar non-lokomotor 
sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional 

3 soal 5 s/d 7 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 8 s/d 8 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 9 s/d 9 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya 1 soal 10 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Matematika  2 soal  

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 
dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian 

2 soal 1 s/d 2 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.2 Memahami prosedur gerak variasi pola gerak dasar non-lokomotor 
sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional 

2 soal 3 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 2 SESI 2  
PAS-K2-T2-S2 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  80 : 20 = 4. 
Jadi, jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale ada 4 buah. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  7 x 7 = 49  
Jadi, jumlah penghapus karakter Eko ada 49 buah. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  76 : 19 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
76 - 19 - 19 - 19 - 19 = 0. 
Terdapat pengurangan berulang oleh 19 sebanyak 4 kali. 
Jadi, hasil dari 76 : 19 = 4. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  14 x 7 = 98. 
Jadi, banyak kelengkeng yang dibeli Ayah Dondo ada 98 buah. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  50 : 5 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
50 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0 
Terdapat pengurangan berulang oleh 5 sebanyak 10 kali. 
Jadi, 50 : 5 = 10. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  3 x 12 = 36. 
Jadi, banyak pensil yang dibeli oleh Uni ada 36 batang. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 9 x 6 = 54 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  36 : 6 = .... 
Dapat dirubah dalam bentuk pengurangan berulang: 
36 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0. 
Terdapat pengurangan berulang oleh 6 sebanyak 6 kali. 
Jadi, hasil dari 36 : 6 = 6. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban c adalah latihan senam yang menggunakan alat simpai. Simpai 
adalah alat yang berbentuk lingkaran. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simpai berberntuk lingkaran sempurna yang biasanya terbuat dari rptan atau plastik. Simpai 
biasanya dipakai untuk melakukan latihan senam. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah latihan mendorong berpasangan yang dilakukan dengan 
menggunakan bola. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gerakan mengayun dilakukan dengan menggunakan lengan. Dapat dilakukan dengan 
menggunakan satu lengan secara bergantian atau menggunakan kedua lengan bersamaan. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban c adalah gerakan memutar badan yang dilakukan dengan 
permainan merantingkan bole ke belakang secara berkelompok. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Latihan kekutan dapat dilakukan dengan gerakan mendorong dan gerakan tarik menarik. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Penggaris merupakan salah satu alat gambar yang berguna untuk membuat garis tepi atau 
garis lurus ketika menggambar di buku gambar. 

16.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Karya seni bisa dibuat dari bahan keras. Bahan keras merupakan jenis bahan yang sulit 
dibentuk. Kita memerlukan alat untuk membentuk bahan keras. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paku yang dipukul menggunakan palu akan menghasilkan bunyi pendek, yaitu tok tok tok. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Satu ruas birama dalam pola ketukan menggunakan tepukan tangan dan paha tersebut terdiri 
dari dua ketukan yaitu satu tepukan tangan dan satu tepukan paha. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut merupakan tari Saman. Pada gambar tersebut, penari melakukan gerakan 
tangan diangkat dan dilipat serta gerakan kepala menengok. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berjalan jinjit merupakan salah satu contoh gerak dasar kaki. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  22 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  33 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  7 

  Pembahasan  :  Hasil dari 98 : 2 : 7 = 49 : 7 = 7. 

5.  Jawaban  :  kedua kaki 

  Pembahasan  :  Jongkok dilakukan dengan menekuk kedua kaki.  

6.  Jawaban  :  keseimbangan 

  Pembahasan  :  Berdiri satu kaki dapat melatih keseimbangan dalam posisi berdiri. 

7.  Jawaban  :  lingkaran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  bunyi 

  
Pembahasan  :  Panjang pendek bunyi bisa dibedakan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan 

meniup peluit sebentar yang menghasilkan bunyi pendek, dan meniup peluit lama sehingga 
menghasilkan bunyi panjang.. 

9.  Jawaban  :  tangan 

  
Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan salah satu gerakan tari Saman, yaitu gerak dasar tangan 

diangkat ke atas di depan wajah. 

10.  Jawaban  :  buatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  3 x 14 = 42. 
Jadi, jumlah udang yang digoreng oleh kak Made ada 42 ekor. 

2.  Jawaban  :  4 x 7 = 28. 
Jadi, jumlah permen lolipop yang dibeli Cici ada 28 buah. 

3.  Jawaban  :  Manfaat permainan kepala pundak lutut dan kaki antara lain: 

 melatih gerak nonlokomotor, khususnya gerak menekuk, 

 melatih konsentrasi, 

 melatih koordinasi tubuh, 

 meningkatkan kebugaran tubuh. 

4.  Jawaban  :  Peran serigala adalah menangkap domba dengan berlari mengejar domba di dalam maupun di luar 
lingkaran. 

5.  Jawaban  :  Gambar imajinatif adalah gambar berdasarkan khayalan. 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 3 : TUGASKU SEHARI-HARI 
SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 

PPKn : 3.3 

BHS. INDONESIA : 3.3 

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 3 SESI 1  
 

PAS-K2-T3-S1 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perbedaan agama tidak boleh menjadi sumber ....  

  a.   persatuan 

  b.   kerukunan 

  c.   perpecahan 

  

2.   Antarumat beragama .... memaksakan kehendak.  

  a.   boleh 

  b.   harus 

  c.   dilarang 

  

3.   Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab membuat kehidupan lebih ....  

  a.   sulit 

  b.   harmonis 

  c.   terasing 

  

4.   Sikap saat menjawab salam teman yang berbeda agama adalah ....  

  a.   santun 

  b.   cuek 

  c.   diam 

  

5.   Perbedaan agama harus selalu kita ....  

  a.   hargai 

  b.   jauhi 

  c.   cegah 

  

6.   Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. 
Hal itu dikarenakan kita tidak bisa ... sendiri tanpa bantuan teman.  

  a.   pergi 

  b.   hidup 

  c.   menari 

  

7.   Teman Uni ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. 
Namun, mereka tetap belajar dan bermain dengan ....  

  a.   rukun 

  b.   kasar 

  c.   keras 
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8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan orang dalam kategori ....  

  a.   anak-anak 

  b.   remaja 

  c.   dewasa 

  

9.   Warna kegemaran yang berbeda membuat hidup lebih ....  

  a.   indah 

  b.   sunyi 

  c.   gelap 

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan kerja sama antara ....  

  a.   anak laki-laki dan laki-laki 

  b.   anak perempuan dan perempuan 

  c.   anak laki-laki dan perempuan 

  

  

Denah berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan denah berikut! 

 

11.   SD Mitra terletak di sebelah ... lapangan sepak bola.  

  a.   timur 

  b.   barat 

  c.   selatan 

  

12.   Pasar tradisional terletak di sebelah ... Ruko Siliwangi.  

  a.   timur 

  b.   barat 

  c.   selatan 

  

13.   Lapangan sepak bola terletak di sebelah ... SD Mitra.  
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  a.   timur 

  b.   barat 

  c.   selatan 

  

14.   Orang yang menawarkan barang di pasar disebut ....  

  a.   pengamen 

  b.   penjual 

  c.   pembeli 

15.   Tugas yang diberikan orang tua di rumah sebaiknya ....  

  a.   dilaksanakan 

  b.   didiamkan 

  c.   diacuhkan 

  

16.   Setiap hari Senin kita mengikuti ... di sekolah.  

  a.   senam pagi 

  b.   upacara bendera 

  c.   kerja bakti 

  

17.   Pekerjaan yang dilakukan ibu di dapur adalah ....  

  a.   menjahit baju 

  b.   membaca koran 

  c.   menanak nasi 

  

18.   Perhatikan kalimat berikut! 
Linda adalah seorang anak yatim. 
 
Anak yatim artinya ....  

  a.   anak yang tidak memiliki ayah dan ibu 

  b.   anak yang tidak memiliki ayah 

  c.   anak yang tidak memiliki ibu 

  

19.   Sekolah Badung menghadap ke timur. 
Itu berarti sekolah Badung menghadap matahari ....  

  a.   terbit 

  b.   terbenam 

  c.   terik 

  

20.   Jika kita menabung, lama-kelamaan uang kita akan ....  

  a.   berkurang 

  b.   sama saja 

  c.   bertambah 

 
 
Soal Isian  

1.   Ada kelompok putra dan putri. 
Kelompok putri pasti berjenis kelamin ....  

  

2.   Kita tidak boleh mengganggu teman karena berbeda ... beribadah.  

  

3.   Walau berbeda agama, kita sama-sama makhluk ciptaan ....  
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4.   Menaati perintah agama merupakan kewajiban dari ....  

  

5.   Om Swastiastu merupakan ucapan salam dari agama ....  

  

6.   Pedoman untuk menunjukkan arah disebut ....  

  

7.   Lingkungan rumah terdiri atas ... dan ....  

  

8.   Di desa, sebagian besar penduduk bekerja sebagai ....  

  

9.   Letak rumah harus ditunjukkan dengan jelas agar tidak ....  

  

10.   
Danang sudah tidak memiliki ibu. 
Danang dapat disebut sebagai anak .... 

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan tiga contoh kerja sama yang bisa dilakukan anak laki-laki dan perempuan di sekolah!  

  

2.   Siswa laki-laki dan perempuan bekerja sama mengadakan bakti sosial. 
Apa tujuan dari kegiatan bakti sosial?  

  

3.   Sebutkan tiga contoh tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah!  

  

4.   Jenis pekerjaan apa yang banyak kita temui di kota? Mengapa demikian? 

  

5.   Sebutkan tiga syarat terjadinya jual beli!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 3 SESI 1  
PAS-K2-T3-S1 

 
 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 

sekolah 
10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau 

eksplorasi lingkungan 

10 soal 11 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 

sekolah 
5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau 

eksplorasi lingkungan 

5 soal 6 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di 

sekolah 
2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau 

eksplorasi lingkungan 

3 soal 3 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 3 SESI 1  
PAS-K2-T3-S1 

 
 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saling memaksakan kehendak akan menimbulkan perpecahan. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jika kita melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, orang lain tidak akan 
merasa dirugikan. 
Jadi, kehidupan menjadi lebih harmonis. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat menjawab salam, kita harus selalu bersikap santun. Kita juga jawab salamnya 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kerukunan dalam bermain harus selalu dijaga meskipun berbeda jenis kelamin. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dilihat dari ciri fisiknya, orang tersebut termasuk ke dalam kategori dewasa. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Matahari terbit dari arah timur. 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  perempuan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  cara, tata cara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  Tuhan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  pemeluk agama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  Hindu 

  Pembahasan  :  Salam tersebut berarti Semoga ada dalam lindungan Sang Hyang Widhi. 

  

6.  Jawaban  :  mata angin 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  rumah, sekitarnya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  petani 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  tersesat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  piatu 

  Pembahasan  :  Anak piatu adalah anak yang tidak memiliki ibu. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut ini contoh kerja sama yang bisa dilakukan anak laki-laki dan perempuan di sekolah. 

 Mengerjakan tugas kelompok. 

 Melaksanakan kerja bakti. 

 Membantu teman yang kesulitan. 

 Mengumpulkan bantuan. 

 Mengangkat meja atau kursi. 

 Merapikan ruang kelas. 

2.  Jawaban  :  Kegiatan bakti sosial bertujuan memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. 

3.  Jawaban  :  
Berikut ini contoh tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

 Warung 

 Kios 

 Pasar 

 Toko 

4.  Jawaban  :  Pekerjaan yang banyak kita temui di kota adalah pegawai. Hal itu dikarenakan di kota 
banyak terdapat gedung perkantoran dan sedikit lahan pertanian. 

5.  Jawaban  :  
Berikut ini tiga syarat terjadinya jual beli. 

 Ada penjual. 

 Ada pembeli. 

 Ada barang dagangan. 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 3 : TUGASKU SEHARI-HARI 
SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 

MATEMATIKA : 3.5 

SBdP : 3.1; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.3  

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 3 SESI 2  
 

PAS-K2-T3-S2 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Cici, Dondo, dan Ale akan iuran untuk membeli buku. 
Cici memberikan 1 lembar uang Rp2.000,00. 
Dondo memberikan 2 lembar uang Rp1.000,00. 
Ale memberikan 4 keping uang Rp500,00. 
Berapa jumlah uang iuran yang terkumpul?  

  a.   Rp3.500,00. 

  b.   Rp5.000,00. 

  c.   Rp6.000,00. 

  

2.   Eko menukar 5 lembar uang dua puluh ribuan. 
Eko mendapat 5 lembar uang sepuluh ribuan. 
Eko juga mendapat ... lembar uang seribuan.  

  a.   5 

  b.   15 

  c.   50 

  

3.   Uni memiliki uang Rp3.000,00. 
Uni menggunakan semua uangnya untuk membeli amplop. 
Harga satu lembar amplop adalah Rp200,00. 
Jadi, amplop yang Uni dapat sebanyak ... lembar.  

  a.   5 

  b.   10 

  c.   15 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

...  
 
Keterangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada gambar tersebut adalah ....   

  a.   lebih kecil dari 

  b.   lebih besar dari 

  c.   sama dengan 

  

5.   Made akan menukarkan 2 lembar uang dua puluh ribu rupiah. 
Made akan mendapat 20 keping uang logam lima ratus rupiah. 
Made juga akan mendapat ... keping uang logam seribu rupiah.  

  a.   30 

  b.   20 

  c.   15 

  

6.   Satu lembar uang lima ribuan sama dengan ... lembar uang seribuan.  

  a.   tujuh 

  b.   lima 

  c.   satu 

  

7.   Eko ingin menyumbang untuk korban banjir. 
Eko memberikan 5 keping uang seratus rupiah. 
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Eko juga memberikan 10 keping uang dua ratus rupiah. 
Jumlah uang yang disumbangkan Eko sebesar ....  

  a.   Rp2.500,00 

  b.   Rp 3.000,00 

  c.   Rp300,00 

  

8.   Eko menukar satu lembar uang Rp2.000,00 dengan uang logam Rp200,00. 
Uang logam Rp200,00 yang diterima Eko sebanyak ... keping.  

  a.   5 

  b.   10 

  c.   15 

  

9.   Base dalam permainan rounders berguna sebagai ....  

  a.   wilayah berlari 

  b.   lokasi berdirinya pelambung 

  c.   tempat hinggap 

  

10.   Ale berlatih memukul bola kasti dengan menggunakan tangan kanan. 
Posisi tangan Kiri Ale adalah ....  

  a.   lurus di samping badan 

  b.   lurus ke depan  

  c.   tangan kiri ikut memegang tongkat 

  

11.   Banyaknya pemain dalam setiap regu bola tangan adalah ....  

  a.   lima orang 

  b.   tujuh orang 

  c.   sembilan orang 

  

12.   Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola adalah .... 

  

a.   

  

  

b.   

 

  

c.   

 

  

13.   Made ingin menangkap bola yang datangnya mendatar. 
Cara menangkap bola mendatar yang benar adalah ....  

  a.    

  

b.   

 

  c.    
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14.   Ale berlatih menendang bola ke sasaran. 
Pada saat berlatih, bola yang digunakan berupa .... 

  a.   bola tenis 

  b.   bola kecil 

  c.   bola besar 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Uni berlatih menendang bola seperti pada gambar. 
Arah tendangan bola yang dihasilkan adalah ....  

  a.   menyusur tanah 

  b.   melambung ke depan 

  c.   lurus setinggi lutut 

  

16.   Lagu Membuang Sampah mengajarkan hal berikut, kecuali ....  

  a.   menjaga kebersihan lingkungan 

  b.   membuang sampah di tempatnya 

  c.   membuang sampah sembarangan 

  

17.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan pola lantai ....  

  a.   segitiga 

  b.   segiempat 

  c.   segilima 

  

18.   Gambar berikut yang menunjukkan gerak dasar kaki adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   
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c.   

 

  

19.   Bahan berikut yang termasuk bahan buatan adalah ....  

  a.   bunga kering 

  b.   stik es krim 

  c.   biji-bijian 

  

20.   Plastisin merupakan bahan buatan yang memiliki tekstur ....  

  a.   lunak 

  b.   keras 

  c.   kaku 

 
 
Soal Isian  

1.   Eko dan Dondo memberikan uang kepada seorang pemulung. 
Eko memberikan uang sebesar Rp5.000,00. 
Sementara Dondo memberikan uang sebesar p3.500,00. 
Jumlah uang yang diterima oleh pemulung tersebut adalah ....  

2.   Dondo menukarkan ... lembar uang sepuluh ribuan. 
Lalu, Dondo mendapatkan 80 keping uang seribuan rupiah.  

3.   Ale membeli tiga macam kue. 
Kue coklat seharga Rp2.500,00. 
Kue stroberi seharga Rp1.500,00. 
Kue vanila seharga Rp2.000,00. 
Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Ale?   

4.   Made memiliki lima lembar uang sepuluh ribuan rupiah. 
Made juga memiliki 30 keping uang seribuan rupiah. 
Semua uang akan disumbangkannya ke tempat ibadah. 
Jumlah uang Made yang disumbangkan adalah ....  

5.   Perhatikan teks berikut! 
Cici memiliki dua uang logam dan satu lembar uang kertas. 
Uang tersebut bernilai Rp500,00; Rp50.000,00; dan Rp100,00. 
 
Nilai pecahan uang yang terkecil adalah ....  

6.   Menangkap bola dilakukan dengan sikap badan ... menghadap ke arah bola.  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan tersebut adalah salah satu latihan keseimbangan .... 

8.   Kasti merupakan permainan yang dilakukan secara ....  
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9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat mewarnai pada gambar di atas disebut ....  

10.   Perhatikan penggalan notasi lagu berikut! 
|    5     3     |     5     3    | 
 
Tanda birama dalam penggalan notasi lagu tersebut adalah birama ....  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Ibu Eko akan membelikan makanan untuk seorang pengemis. 
Ibu Eko memesan beberapa makanan dengan harga yang berbeda. 
Nasi goreng seharga Rp20.000,00. 
Kue lapis seharga Rp5.000,00. 
Buah semangka seharga Rp7.500,00. 
Lalu, sebotol minuman seharga Rp3.000,00. 
Urutkanlah harga makanan dan minuman tersebut dari yang terendah!  

  

2.   Ale pergi menukarkan uang. 
Ale mendapat 8 lembar uang Rp5.000,00. 
Ale juga mendapat 5 keping uang Rp1.000,00. 
Lalu, mendapat 10 keping uang Rp200,00. 
Terakhir, Ale mendapat 30 keping uang Rp100,00. 
Tentukan banyaknya uang yang ditukarkan Ale?  

  

3.   Apa yang terjadi jika bola masuk ke dalam gawang lawan dalam permainan sepak bola?  

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Apa kegunaan gerakan pada gambar tersebut? Jelaskan!  

  

5.   Sebutkan tiga contoh alat mewarnai gambar yang kamu ketahui!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 3 SESI 2  
PAS-K2-T3-S2 

 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  8 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 8 soal 1 s/d 8 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  7 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi pola gerak dasar manipulatif sesuai 
dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan atau tradisional 

7 soal 9 s/d 15 

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 16 s/d 16 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 2 soal 17 s/d 18 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya 2 soal 19 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  5 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 5 soal 1 s/d 5 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  3 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi pola gerak dasar manipulatif 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 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 9 s/d 9 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 1 soal 10 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Matematika  2 soal  

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang 2 soal 1 s/d 2 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.3 Memahami prosedur variasi pola gerak dasar manipulatif sesuai 
dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan atau tradisional 

2 soal 3 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 1 soal 5 s/d 5 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 3 SESI 2  
PAS-K2-T3-S2 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jumlah uang iuran = (1 x Rp2.000,00) + (2 x Rp1.000,00) + (4 x Rp500,00) 
                           =  Rp2.000,00 + Rp2.000,00 + Rp2.000,00 
= Rp6.000,00. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  5 lembar uang dua puluh ribuan rupiah = 5 lembar uang sepuluh ribuan rupiah 
dan ... lembar uang seribuan rupiah. 
5 x Rp20.000,00 = 5 x Rp10.000,00 + ... x  Rp1.000,00 
Rp100.000,00 = Rp50.000,00 + ... x Rp1.000,00 
Rp100.000,00 - Rp50.000,00 = ... x Rp1.000,00 
Rp50.000,00 = ... x Rp1.000,00 
... = Rp50.000,00 : Rp1.000,00 
... = 50. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Rp3.000,00 : Rp200,00 = 15. Jadi, amplop yang Uni dapat sebanyak 15 lembar. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Uang logam Rp500,00 bernilai lebih besar daripada uang logam Rp100,00 
Jadi, keterangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah lebih besar dari. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  2 lembar Rp20.000,00 = 20 keping Rp500,00 dan ... keping Rp1.000,00. 
2 x  Rp20.000,00 = 20 x Rp500,00 + ... x Rp1.000,00. 
Rp40.000,00 = Rp10.000,00 + ...  x Rp1.000,00. 
Rp40.000,00 - Rp10.000,00 = ...  x Rp1.000,00 
Rp30.000,00 = ...  x Rp1.000,00 
Rp30.000,00 : Rp1.000,00 = ... 
... = 30 
Jadi, Made mendapat 30 keping uang logam Rp1.000,00. 
  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  5 x Rp1.000,00 = Rp5.000,00. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jumlah uang Eko yang disumbangkan Eko:  
5 keping seratus rupiah + 10 keping dua ratus rupiah  
= (5 x Rp100,00) + (10 x Rp200,00) 
= Rp500,00 + Rp2.000,00 
= Rp2.500,00 
Jadi, jumlah uang yang disumbangkan Eko sebesar Rp2.500,00. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rp2.000,00 : Rp200,00 = 10. Jadi, uang logam Rp200,00 yang diterima Eko 
sebanyak 10 keping. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Base dalam permainan rounders berguna sebagai tempat hinggap pemain setelah 
memukul bola. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan memukul bola dalam kasti dilakukan dengan cara memegang kayu 
pemukul dengan satu tangan. Tangan satunya diluruskan ke depan untuk meminta 
arah tinggi bola.  

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan bola tangan dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu terdiri atas 
tujuh pemain. 

12.  Jawaban  :  a 
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  Pembahasan  :  Bola yang digunakan untuk permaian sepak bola terbuat dari kulit sintetis dan 
berukuran besar. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerakan pada gambar A adalah cara yang benar untuk menangkap bola yang 
datangnya mendatar. Kedua tangan diangkat setinggi dada. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Menendang bola dilakukan dengan menggunakan alat berupa bola besar yaitu bola 
sepak. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Permainan menendang dan menangkap bola pada gambar tersebut dilakukan 
dengan menendang melambung setinggi dada agar dapat ditangkap oleh teman di 
depannya. 

16.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dalam lagu Membuang Sampah tidak mengajarkan agar kita membuang sampah 
secara sembarangan. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar pola lantai tersebut menunjukkan susunan pola lantai segitiga atau 
membentuk huruf V. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tekstur plastisin adalah lunak dan mudah dibentuk. 

 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Rp8.500,00 

  
Pembahasan  :  Rp5.000,00 + Rp3.500,00 = Rp8.500,00. Jadi, jumlah uang yang diterima oleh 

pemulung tersebut adalah Rp8.500,00. 

2.  Jawaban  :  8 

  

Pembahasan  :  ... lembar sepuluh ribuan rupiah = 80 keping uang seribuan rupiah. 
... x Rp10.000,00 = 80 x Rp1.000,00 
... x Rp10.000,00 = Rp80.000,00 
... = Rp80.000,00 : Rp10.000,00 
... = 8 
 
Jadi, terdapat 8 lembar sepuluh ribuan. 

3.  Jawaban  :  Rp6.000,00 

  Pembahasan  :  Rp2.500,00 + Rp1.500,00 + Rp2.000,00 = Rp6.000,00 

4.  Jawaban  :  Rp80.000,00 

  

Pembahasan  :  (5 lembar x Rp10.000,00) + (30 keping x Rp1.000,00)  
= Rp50.000,00 + Rp30.000,00 
= Rp80.000,00 
Jadi, jumlah uang Made yang disumbangkan adalah Rp80.0000,00. 

5.  Jawaban  :  Rp100,00 

  
Pembahasan  :  Rp100,00 lebih kecil dari Rp500,00. 

Rp500,00 lebih kecil dari Rp50.000,00.  
Jadi, nilai pecahan uang yang terkecil adalah Rp100,00. 

6.  Jawaban  :  berdiri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  berdiri 

  
Pembahasan  :  Latihan keseimbangan berdiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya 

keseimbangan berdiri yang dilakukan dengan berdiri sambil menekuk satu kaki. 
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8.  Jawaban  :  beregu 

  Pembahasan  :  Permainan kasti adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu.  

9.  Jawaban  :  krayon 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  dua 

  
Pembahasan  :  Penggalan notasi lagu tersebut memiliki tanda birama dua, sebab tiap ruas birama 

terdiri dari dua ketukan. 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Nilai Rp3.000,00 lebih kecil daripada Rp5.000,00. 
Nilai Rp5.000,00 lebih kecil daripada Rp7.500,00. 
Nilai Rp7.500,00 lebih kecil daripada Rp20.000,00. 
 
Jadi, urutan harga makanan dan minuman dari yang terendah adalah 
Rp3.000,00; Rp5.000,00; Rp7.500,00; dan Rp20.000,00. 

2.  Jawaban  :  Banyaknya uang yang ditukarkan Ale = 1 lembar x ...  
= (8 x Rp5.000,00) + (5 x Rp1.000,00) + (10 x Rp200,00) + (30 x Rp100,00) 
= Rp40.000,00 + Rp5.000,00 + Rp2.000,00 + Rp3.000,00 
= Rp50.000,00. 
 
Dengan demikian, banyaknya uang yang ditukarkan Ale = 1 lembar x Rp50.000,00. 
Jadi, banyaknya uang yang ditukarkan Ale adalah Rp50.000,00. 

3.  Jawaban  :  Yang terjadi jika bola masuk ke dalam gawang lawan dalam permainan sepak bola adalah 
gol dan tim yang memasukkan bola akan mendapatkan tambahan skor 1. 

4.  Jawaban  :  Gerakan pada gambar adalah gerakan menghentikan bola. Menghentikan bola berguna 
untuk menerima bola yang datang serta untuk menguasai bola yang datang. 

5.  Jawaban  :  Contoh alat mewarnai gambar yaitu: 

 spidol, 

 pensil warna, 

 krayon, 

 cat air. 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 4 : HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA 
PPKn : 3.4 

BHS. INDONESIA : 3.4 

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 4 SESI 1  
 

PAS-K2-T4-S1 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perilaku yang dapat membuat persatuan di sekolah berkurang yaitu ....  

  a.   mau membantu teman yang kesulitan 

  b.   melaksanakan piket dengan tanggung jawab 

  c.   menghindari kegiatan di sekolah 

  

2.   Melaksanakan kegiatan bersama anggota keluarga akan mempererat ... di rumah.  

  a.   pekerjaan 

  b.   persatuan 

  c.   peraturan 

  

3.   Gambar yang menunjukkan persatuan dalam keragaman di tempat bermain yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  c.    

  

4.   Seluruh warga sekolah harus ... menjaga kebersihan sekolah.  

  a.   bergantian 

  b.   bersyukur 

  c.   bersatu 

  

5.   Permainan yang membutuhkan persatuan yaitu ....  

  a.   lari 

  b.   bersepeda 

  c.   sepak bola 

  

6.   Gambar berikut menunjukkan persatuan dalam keragaman di sekolah, kecuali ....  

  a.    

  

b.   

 

  

c.   

 

  

7.   Berikut ini akibat tidak ada kerja sama dalam kegiatan olahraga, kecuali ....  
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  a.   terjadi keributan antarpemain 

  b.   tidak dapat menyelesaikan permainan 

  c.   permainan berjalan dengan menyenangkan 

  

8.   Kegiatan yang dapat dilakukan Uni dan keluarga untuk memperkuat persatuan di rumah yaitu ....  

  a.   bersantai bersama 

  b.   tidur larut malam 

  c.   pergi bermain 

  

9.   Berkumpul bersama pada waktu istirahat dapat meningkatkan ... di sekolah.  

  a.   kesenjangan 

  b.   persatuan 

  c.   kerusuhan 

  

10.   Meskipun berbeda suku dengan teman sekelompok, kita tetap harus ... saat bermain.  

  a.   bersatu 

  b.   berlari 

  c.   berjauhan 

  

  

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

Ibu guru : Anak-anak, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? 

Made : Kita harus membersihkan kelas dan halaman sekolah, Bu. 

Eko : Kita juga harus membersihkan kamar mandi, Bu. 

Ibu guru : Bagus, Eko! 

    Apa yang kita butuhkan jika ingin membersihkan kamar mandi? 

Uni : Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. 

Ibu guru : Pintar, Anak-anak! 

    Kita harus selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya! 
 

11.   Isi teks percakapan tersebut membahas tentang ....  

  a.   jenis-jenis alat kebersihan 

  b.   cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

  c.   kebiasaan hidup bersih 

  

12.   Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah pada teks percakapan tersebut?  

  a.   membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, dan kamar mandi 

  b.   menyiapkan alat-alat kebersihan yang dibutuhkan 

  c.   membagi tugas piket untuk membersihkan lingkungan sekolah 

  

13.   Salah satu cara menjaga kebersihan halaman sekolah adalah ....  

  a.   membiarkan sampah yang ada di lantai 

  b.   membuang sampah pada tempatnya 

  c.   tidak memetik bunga sembarangan 

14.   Kegiatan berikut ini yang bukan merupakan cara menjaga kebersihan taman kota adalah ....  

  a.   menyiram tanaman 

  b.   memotong rumput agar tampak rapi 

  c.   memetik bunga dan membiarkannya di taman 
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Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Perlunya Menjaga Kebersihan Taman Kota 

Taman kota mempunyai banyak manfaat. 
Taman kota dapat menjadi tempat bermain. 
Taman kota juga menjadi tempat berkumpul. 
Taman kota dapat menjadi tempat rekreasi. 
Banyak bunga yang indah di taman kota. 
Bunga yang terawat membuat taman menjadi indah. 
Adanya tanaman di taman membuat udara bersih. 

Taman kota harus selalu dijaga kebersihannya. 
Taman kota biasanya dibersihkan oleh petugas. 
Namun, kita juga bisa ikut menjaga kebersihannya. 
Kita bisa ikut kerja bakti untuk membersihkan taman. 
Kita juga bisa ikut menjaga tanaman di taman. 
Kita tidak boleh memetik tanaman sembarangan. 
Kita juga tidak boleh menginjak tanaman dengan sengaja. 
Kita harus selalu menerapkan sikap peduli lingkungan. 

15.   Isi teks tersebut adalah ....  

  a.   cara menjaga kebersihan taman kota 

  b.   kerja bakti membersihkan taman kota 

  c.   hal-hal yang merusak taman kota 

  

16.   Arti kata peduli pada teks tersebut adalah ....  

  a.   perasaan masa bodoh; tidak acuh 

  b.   mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan 

  c.   terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana 

  

17.   Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di taman kota sesuai teks yaitu ....  

  a.   ikut kerja bakti membersihkan taman 

  b.   memetik tanaman sembarangan 

  c.   rekreasi di taman kota 

  

  

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

Halaman kelas Uni selalu dijaga kebersihannya. 
Halaman kelas yang bersih memiliki ciri-ciri. 
Tidak ada sampah yang berserakan di halaman. 
Semua siswa membuang sampah pada tempatnya. 
Terdapat taman bunga yang indah di halaman kelas. 
Pot bunga di taman selalu tertata dengan rapi. 
Rumput-rumput liar juga selalu dibersihkan. 

18.   Teks tersebut membahas tentang ....  

  a.   manfaat lingkungan kelas yang bersih 

  b.   cara membersihkan halaman kelas 

  c.   ciri-ciri halaman kelas yang bersih 

  

19.   Arti kata pot pada teks tersebut adalah ....  

  a.   tempat yang terbuat dari tanah, semen, plastik, dan sebagainya untuk menanam pohon (bunga) 

  b.   tempat bunga untuk hiasan di atas meja dan sebagainya; jambangan 

  c.   tempat air berbentuk silinder (terbuat dari plastik, seng, dan sebagainya) 

  

20.   Eko melihat pecahan kaca di tempat bermain. Sikap Eko sebaiknya ....  

  a.   membuangnya ke tempat sampah 
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  b.   membuangnya ke jalan 

  c.   membiarkannya 

 
 
Soal Isian  

1.   Tidak ada persatuan di rumah akan menimbulkan dampak ... bagi anggota keluarga.  

  

2.   Saling membantu akan membuat kita semakin ... dengan anggota keluarga yang lain.  

  

3.   Keluarga Tengil tidak mau menghadiri undangan dan kegiatan di masyarakat. 
Akibatnya, keluarga Tengil ... oleh warga lain.  

  

4.   Warga bersama-sama membersihkan selokan di sekitar jalan. 
Hal tersebut menunjukkan adanya persatuan di ....  

  

5.   Menjaga persatuan di tempat bermain membuat pertemanan semakin ....  

  

6.   Kata yang memiliki arti pembersih debu dari bulu ayam adalah ....  

  

7.   Kata yang memiliki arti noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil adalah ....  

  

8.   Kebakaran hutan menimbulkan ... yang dapat mengganggu pernapasan manusia.  

  

9.   Buku yang berserakan di rumah harus segera kita ....  

  

10.   Membersihkan selokan di jalan raya dapat mencegah terjadinya ....  

  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan tiga contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dengan warga sekitar!  

  

2.   Sebutkan tiga akibat tidak bersatu di tempat bermain!  

  

3.   Sebutkan tiga akibat tidak bersatu di tempat umum!  

  

4.   Apa akibatnya jika ruang kelas tidak bersih?  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Tuliskan hasil pengamatan sesuai gambar!  

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 4 SESI 1  
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PAS-K2-T4-S1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan 
lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, 
lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

10 soal 11 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan 
lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, 
lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

5 soal 6 s/d 10 

 

ESSAY 5 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan 
lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, 
lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan 

2 soal 4 s/d 5 

. 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 4 SESI 1  
 

PAS-K2-T4-S1 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Dengan melakukan kegiatan bersama, anggota keluarga dapat semakin dekat. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar menunjukkan persatuan saat bermain sepak bola di tempat bermain. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika tidak semua warga sekolah menjaga kebersihan, kebersihan sekolah akan sulit 
diwujudkan. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan berjalan dengan menyenangkan merupakan manfaat adanya kerja sama dalam 
kegiatan olahraga. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Saat bersantai bersama, anggota keluarga dapat saling berbagi cerita. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berkumpul dapat membuat warga sekolah saling mengenal dan rukun. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh membeda-bedakan saat bermain. Kita harus bersatu agar permainan 
berjalan lancar. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pada teks tersebut, Ibu guru, Uni, dan teman-teman membicarakan tentang cara menjaga 
kebersihan lingkungan sekolah. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah pada teks percakapan tersebut yaitu 
dengan membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, dan kamar mandi. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita tidak boleh memetik bunga dan membiarkannya di taman karena taman akan tampak 
kotor dan tidak indah. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks tersebut menceritakan tentang cara menjaga kebersihan taman kota. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kata peduli memiliki arti mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sesuai teks, berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan di taman kota. 

 Memetik tanaman sembarangan. 

 Menginjak tanaman dengan sengaja. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Hal yang dibahas pada teks tersebut adalah ciri-ciri halaman kelas yang bersih. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kata pot memiliki arti tempat yang terbuat dari tanah, semen, plastik, dan sebagainya untuk 
menanam pohon (bunga). 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus membuang pecahan kaca ke tempat sampah agar pecahan kaca tidak melukai 
kaki. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  negatif, buruk 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  dekat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  dijauhi, dikucilkan, tidak disenangi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  erat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  kemoceng 

  Pembahasan  :  Arti kata kemoceng adalah pembersih debu dari bulu ayam. 

7.  Jawaban  :  bercak 

  Pembahasan  :  Arti kata bercak adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. 

8.  Jawaban  :  polusi udara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  rapikan  

  Pembahasan  :  Kita harus selalu merapikan buku yang berserakan agar rumah terasa nyaman. 

10.  Jawaban  :  banjir 

  
Pembahasan  :  Selokan yang bersih akan membuat aliran air menjadi lancar sehingga mencegah terjadinya 

banjir. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut ini contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dengan warga sekitar. 

 Merayakan hari besar agama sesuai keyakinan. 

 Merayakan hari kemerdekaan Indonesia. 

 Senam bersama secara rutin. 

 Merayakan upacara adat bersama. 

 Kegiatan jalan sehat secara rutin. 

 Ronda malam oleh warga. 

2.  Jawaban  :  Berikut ini contoh akibat tidak bersatu di tempat bermain. 

 Saling menyalahkan saat bermain. 

 Terjadi perselisihan dengan teman. 

 Dijauhi oleh teman-teman. 

 Suasana di tempat bermain tidak nyaman. 

 Tempat bermain tidak terawat. 

 Memiliki sedikit teman. 

 Mainan cepat rusak karena diperebutkan. 

 Permainan tidak berjalan dengan baik/lancar. 

3.  Jawaban  :  Berikut ini akibat tidak bersatu di tempat umum. 

 Dibenci teman. 

 Dikucilkan orang lain. 

 Tempat umum menjadi kumuh. 

 Hilangnya rasa aman dan nyaman. 

 Tidak bisa menyelesaikan masalah. 

 Terjadi perselisihan dengan teman. 

 Terjadi keributan dengan orang lain. 

4.  Jawaban  :  Akibat jika ruang kelas tidak bersih adalah kelas menjadi sarang kuman dan belajar menjadi 
tidak nyaman. 

5.  Jawaban  :  
Berikut contoh hasil pengamatan sesuai gambar. 

Ciri-Ciri WC Umum yang Kotor 

WC umum yang kotor mempunyai beberapa ciri. Banyak sampah terlihat berserakan di lantai 
WC. Tisu di WC juga tidak ditempatkan dengan benar. Saluran air di WC tampak tersumbat 
dan menggenang. Air yang tersumbat membuat lantai menjadi becek. Selain lantai, tembok 
WC juga terlihat kumuh. Terdapat banyak lumut hijau di dinding WC. 
Lumut muncul karena WC jarang dibersihkan. 
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SOAL PAS 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

KELAS 2 

 

TEMA 4 : HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

SESI 2 : MATEMATIKA, SBdP, PJOK 
MATEMATIKA : 3.9; 3.10 ; 3.11 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

PJOK : 3.4  

 
Soal Pilihan Ganda 
 : 20 
Soal isian   
 : 10 
Soal Essay  
  : 5 
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SOAL 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 4 SESI 2  
 

PAS-K2-T4-S2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Ruas garis yang membatasi bidang bangun datar disebut ....  

  a.   bangun datar 

  b.   sisi 

  c.   bangun ruang 

  

2.   Banyak ruas garis pada balok adalah ....  

  a.   6 

  b.   8 

  c.   12 

  

3.   Bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis disebut ....  

  a.   bangun datar 

  b.   bangun ruang 

  c.   sisi 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ruas garis pada gambar tersebut ditunjukkan oleh huruf ....  

  a.   A 

  b.   B 

  c.   C 

  

5.   Pengertian ruas garis adalah ....  

  a.   bagian dari garis lurus 

  b.   potongan dari suatu garis lurus 

  c.   variasi dari suatu garis lurus 

  

6.   Bidang yang membatasi bangun ruang disebut ....  

  a.   rusuk 

  b.   sisi 

  c.   sudut 

  

7.   Suatu bangun memiliki ciri sebagai berikut. 

 Memiliki empat sisi. 

 Memiliki empat sudut.  

 Memiliki empat titik sudut. 
Bangun yang memiliki ciri tersebut adalah bangun ....  

 

  a.   segitiga 

  b.   segi lima 

  c.   segi empat 
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8.   
Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Bangun yang termasuk segi enam adalah bangun ....  

  a.   A dan C 

  b.   B dan E 

  c.   C dan E 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Bangun yang termasuk segi lima adalah bangun ....  

  a.   A, C, dan D 

  b.   A, B, dan C 

  c.   B, D, dan E 

  

10.   Suatu bangun memiliki ciri sebagai berikut. 

 Memiliki lima sisi. 

 Memiliki lima sudut.  

 Memiliki lima titik sudut. 
Bangun yang memiliki ciri tersebut adalah bangun ....   

  a.   segi lima 

  b.   segi empat 

  c.   segitiga 

  

11.   Ale berdiri dengan salah satu kaki diangkat lurus ke depan. 
Lalu, kedua tangan Ale direntangkan ke samping. 
Gerakan yang dilakukan Ale ditunjukkan pada gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   
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12.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Permainan pada gambar dilakukan dengan gerakan ....  

  a.   pull up 

  b.   back up 

  c.   push up 

  

13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan seperti pada gambar tersebut dapat melatih ....  

  a.   kelenturan otot pinggang 

  b.   keseimbangan otot punggung 

  c.   kekuatan otot pinggang 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan pada gambar adalah gerakan ....  

  a.   back up 

  b.   push up 

  c.   sit up 

  

15.   Latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot punggung adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

16.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Latihan berbaring pada gambar dilakukan dengan posisi badan .... 

  a.   miring 
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  b.   telungkup 

  c.   telentang 

17.   Untuk membuat garis lurus pada buku gambar, kita menggunakan ....  

  a.   penghapus 

  b.   penggaris 

  c.   pewarna 

  

18.   Alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif yaitu ....  

  a.   pensil  

  b.   penggaris 

  c.   penghapus 

  

19.   Angka yang artinya tanda istirahat dalam notasi lagu yaitu angka ....  

  a.   0 

  b.   4 

  c.   5 

  

20.   Nada yang tekanannya lemah akan terdengar ....  

  a.   keras 

  b.   nyaring 

  c.   lembut 

 
Soal Isian  

1.   Potongan dari suatu garis lurus disebut ....  

  

2.   Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh ....  

  

3.   Balok memiliki rusuk sebanyak ... buah.  

  

4.   Limas segitiga memiliki sisi sebanyak ... buah.  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Bangun datar yang tepat untuk melengkapi pola barisan pada gambar tersebut adalah  ... dan .... 

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Bangun datar yang tepat untuk melengkapi pola barisan pada gambar tersebut adalah  .... 

7.   Sikap kapal terbang dilakukan dengan kedua tangan ....  

  

8.   Keseimbangan statis dilakukan tanpa berpindah ....  

9.   Made melihat ibu menyapu lantai. 
Made menirukannya menjadi gerakan tari. 
Gerakan meniru ibu menyapu lantai termasuk gerak ....  
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10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Karya seni berupa bunga mawar tersebut terbuat dari bahan ....  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Eko memiliki sebuah penghapus berbentuk jajar genjang. 
Jajar genjang termasuk salah satu bangun segi empat. 
Berapakah banyak ruas garis pada jajar genjang?  

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tentukan sisi-sisi dari limas segitiga tersebut!   

  

3.   Order gambar: 
segitiga - lingkaran - persegi - segitiga - lingkaran - persegi - segitiga - .... - .... 
 
Lengkapilah pola barisan bangun di atas!  

  

4.   Apa manfaat latihan mengendong teman?  

  

5.   Sebutkan tiga contoh bahan buatan yang bisa digunakan untuk berkarya seni!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 4 SESI 2  
 

PAS-K2-T4-S2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 20 soal  

Matematika  10 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

5 soal 1 s/d 5 

3.10 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-
cirinya 

5 soal 6 s/d 10 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  6 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

6 soal 11 s/d 16 

Seni Budaya dan Prakarya  4 soal  

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 2 soal 17 s/d 18 

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 2 soal 19 s/d 20 

 

ISIAN 10 soal  

Matematika  6 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

2 soal 1 s/d 2 

3.10 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-
cirinya 

2 soal 3 s/d 4 

3.11 Menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang 
menggunakan model konkret 

2 soal 5 s/d 6 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  2 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari 1 soal 9 s/d 9 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

1 soal 10 s/d 10 

ESSAY 5 soal  

Matematika  3 soal  

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 
bangun datar dan bangun ruang 

1 soal 1 s/d 1 

3.10 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-
cirinya 

1 soal 2 s/d 2 

3.11 Menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang 
menggunakan model konkret 

1 soal 3 s/d 3 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  1 soal  

3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat 
dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan 
sederhana dan atau tradisional 

1 soal 4 s/d 4 

Seni Budaya dan Prakarya  1 soal  

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam 
berkarya 

1 soal 5 s/d 5 
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. 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 2 

PAS TEMA 4 SESI 2  
 

PAS-K2-T4-S2 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ruas garis ditunjukkan oleh huruf A. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ruas garis adalah potongan dari suatu garis lurus. 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bangun yang dimaksud adalah bangun segi empat. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bangun B dan E adalah bangun yang termasuk segi enam. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bangun A, C, dan D adalah bangun yang termasuk segi lima. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bangun yang dimaksud adalah bangun segi lima. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar C adalah gerakan berdiri dengan satu kaki diangkat lurus ke depan dan 
kedua tangan direntangkan. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Permainan jarum jam dilakukan secara berkelompok. Setiap anak anak melakukan 
gerakan push up dengan kedua telapak tangan dan ujung kaki sebagai tumpuan. 
Lalu, mereka akan bergerak searah jarum jam. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Permainan merantingkan bola seperti pada gambar dilakukan dengan memutar 
badan ke kanan dan kiri sehingga bermanfaat untuk melatih kelenturan otot pinggang. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar adalah gerakan push up yang dilakukan dengan posisi badan 
telungkup. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Latihan menggendong teman merupakan salah satu jenis latihan kekuatan. 
Mengendong teman dapat meningkatkan kekuatan otot punggung kita. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Latihan pada gambar dilakukan dengan telungkup dan salah satu kaki diangkat ke 
atas. 

17.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Penggaris merupakan salah satu alat gambar yang berguna untuk membuat garis tepi 
atau garis lurus ketika menggambar di buku gambar. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Angka 0 (nol) dalam partitur lagu merupakan tanda istirahat. 
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20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  ruas garis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  garis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  6 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  4 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  segi lima, segi enam 

  
Pembahasan  :  Pola barisan bangun datar yang terbentuk adalah segi lima - segi lima -segi enam 

- segi lima - segi lima - segi enam - segi lima - segi lima - segi enam. 

6.  Jawaban  :  segitiga 

  
Pembahasan  :  Pola barisan bangun datar yang terbentuk adalah segi lima - segi enam - segitiga 

- segi lima - segi enam - segitiga - segi lima - segi enam - segitiga. 

7.  Jawaban  :  direntangkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  tempat 

  Pembahasan  :  Keseimbangan statis adalah keseimbangan yang dilakukan di tempat. 

9.  Jawaban  :  maknawi 

  
Pembahasan  :  Gerak maknawi yaitu gerakan tari yang mempunyai arti. gerakan ini bisanya 

menirukan gerak sehari-hari, seperti menyapu lantai, mencuci baju, dan mencangkul. 

10.  Jawaban  :  kertas 

  
Pembahasan  :  Bunga mawar pada gambar tersebut terbuat dari kertas yang digulung sehingga 

membentuk bunga. 

 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Ruas garis pada jajar genjang ada 4. 

  Pembahasan  :   

2.  Jawaban  :  Sisi-sisi dari limas segitiga EFGH meliputi sisi EFG, EFH, FGH, dan EGH. 

  Pembahasan  :   

3.  Jawaban  :  Order gambar: 
segitiga - lingkaran - persegi - segitiga - lingkaran - persegi - segitiga - ingkaran - 
persegi 

  Pembahasan  :   

4.  Jawaban  :  Latihan mengendong teman memiliki manfaat untuk menguatkan otot kaki, punggung, 
dan lengan.  

  Pembahasan  :   

5.  Jawaban  :  Beikut ini contoh bahan buatan yang bisa digunakan untuk berkarya seni. 

 Kertas bekas 

 Stik es krim 

 Botol bekas 

 Kain perca 

 Plastik bekas 

  Pembahasan  :   

 


