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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.  Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke .... 

    

  a.  I 

  b.  II 

  c.  III 

  d.  IV 

  

2.  Musyawarah diadakan dengan semangat .... 

    

  a.  kemakmuran 

  b.  kekeluargaan 

  c.  kemandirian 

  d.  kepribadian 

  

3.  Pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan .... 

    

  a.  menghitung kancing 

  b.  melempar koin 

  c.  mengadakan musyawarah 

  d.  mengambil pendapat pribadi 

  

  

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

Pergerakan Hewan Melata 

      Ular termasuk salah satu contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta 
berpindah tempat. Ular perlu mengerutkan badan dan perutnya untuk bergerak. Hewan melata ini menggunakan 
kemampuan otot perutnya untuk bergerak dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular dapat membuat 
ular bergerak di darat maupun di air. 

4.  Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

    

  a.  fungsi otot perut pada ular 

  b.  ular sebagai salah satu hewan melata 

  c.  kemampuan otot perut ular 

  d.  gerakan ular saat berpindah tempat 

  

5.  Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf adalah .... 

    

  a.  ular memiliki kaki dan tangan untuk berpindah tempat 

  b.  ular menggunakan otot perut untuk berpindah tempat 

  c.  saat berpindah tempat, ular melakukan gerakan berkelok 

  d.  ular bisa bergerak di darat maupun di air 

  

6.  Perhatikan paragraf berikut!  

      Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya yang indah 
sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu-kupu memiliki badan 
kecil, tetapi sayapnya lebar. 
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Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

  a.  warna kupu-kupu 

  b.  ciri-ciri kupu-kupu 

  c.  kupu-kupu merupakan hewan yang lucu 

  d.  gerak kupu-kupu 

  

7.  Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan rangka tubuhnya, hewan pada gambar di atas termasuk hewan .... 

    

  a.  tidak bertulang belakang 

  b.  tidak bertulang lunak 

  c.  avertebrata 

  d.  vertebrata 

  

8.  Berdasarkan struktur tubuhnya, ikan termasuk hewan .... 

    

  a.  vertebrata 

  b.  avertebrata 

  c.  bertulang banyak 

  d.  tidak bertulang belakang 

  

9.  Salah satu senyawa kimia yang menyusun otot sehingga otot dapat bergerak adalah .... 

    

  a.  aktin 

  b.  kalsium 

  c.  vitamin 

  d.  oksigen 

  

10.  Papua Nugini adalah negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah .... 

    

  a.  utara 

  b.  barat 

  c.  selatan 

  d.  timur 

  

11.  Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah batas wilayah Indonesia di sebelah .... 

    

  a.  utara 

  b.  barat 

  c.  selatan 

  d.  timur 

  

12.  Berikut ini yang merupakan contoh peta umum adalah .... 

    

  a.  peta kependudukan 

  b.  peta pariwisata 

  c.  peta jalan raya 
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  d.  peta pertambangan 

13.  Gambar berurutan yang membentuk alur cerita disebut .... 

    

  a.  sampul 

  b.  kartun 

  c.  komik 

  d.  brosur 

  

14.  Perhatikan gambar berikut! 
 
Gambar di atas termasuk contoh .... 

    

  a.  gambar kartun 

  b.  gambar komik 

  c.  gambar cerita 

  d.  sampul buku 

  

15.  Gambar ilustrasi terdiri dari dua jenis yaitu gambar ilustrasi ... dan .... 

    

  a.  digital dan manual 

  b.  modern dan manual 

  c.  canggih dan digital 

  d.  lama dan baru 

 
 
Soal Isian  

1.  Kita sebaiknya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan .... 

2.  Setiap warga negara memiliki kedudukan yang .... 

3.  Perhatikan paragraf berikut!  

      Organ gerak pada makhluk hidup memiliki banyak fungsi. Misalnya, tulang sebagai organ gerak pasif 
memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dan membentuk tubuh. Sementara itu, otot sebagai 
organ gerak aktif berfungsi membantu proses pencernaan, membantu proses peredaran darah, dan 
melindungi organ lain. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

4.  Kalimat pendukung membutuhkan ... untuk menghubungkan antarkalimat dalam satu paragraf. 

  

5.  Tungkai kaki belakang katak lebih ... dan .... dari pada kaki depan. 

6.  Alat gerak katak adalah .... 

  

7.  Daerah dataran rendah pada peta disimbolkan dengan warna .... 

  

8.  Gambar yang digunakan untuk mencari letak suatu tempat disebut .... 

  

9.  Objek gambar kartun dapat berupa tokoh ... dan .... 

  

10.  Kartun sering disebut juga dengan istilah gambar .... 

 
KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 1  

MODEL T1-ST1-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  
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KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Gerak Hewan dan Manusia  

SUBTEMA : 1. Organ Gerak Hewan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-A 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai 
dengan sila keempat karena dalam sila tersebut mengutamakan musyawarah untuk 
menyelesaikan suatu masalah. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Semangat kekeluargaan harus selalu dijunjung pada saat mengadakan musyawarah 
agar musyawarah berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil. 

  

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan sesuai dengan nilai sila 
keempat Pancasila. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah ular sebagai salah satu hewan 
melata. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Berdasarkan gambar, hewan tersebut mempunyai tulang belakang sehingga disebut 
hewan vertebrata. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ikan mempunyai tulang belakang sehingga ikan termasuk hewan vertebrata. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Senyawa yang menyusun otot sehingga otot dapat bergerak adalah aktin dan miosin. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran umum atau ketampakan yang 
bersifat umum suatu daerah. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ciri khas komik adalah 
teks ceritanya padat dan ringkas. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar di atas menunjukkan contoh ragam gambar ilustrasi yaitu sampul buku 
cerita. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar ilustrasi digolongkan menjadi dua macam,yakni gambar ilustrasi berupa foto 
(digital) dan gambar ilustrasi berupa gambar tangan (manual). 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pribadi, golongan 

  
Pembahasan  :   Kepentingan umum lebih diutamakan karena berkaitan dengan kebaikan bersama, 

pribadi, dan golongan. 

  

2.  Jawaban  :  sama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  fungsi organ gerak 

  Pembahasan  :  Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah fungsi organ gerak. 

  

4.  Jawaban  :  kata hubung 

  
Pembahasan  :  Kalimat pendukung tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan kata hubung 

untuk menghubungkan antarkalimat dalam satu paragraf. 

  

5.  Jawaban  :  panjang dan kuat 

  
Pembahasan  :  Tungkai kaki belakang katak berfungsi untuk melompat sehingga struktur tungkai 

kaki belakang lebih panjang dan kuat. 

  

6.  Jawaban  :  kaki 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  hijau 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  denah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  binatang, manusia 

  
Pembahasan  :  Kartun adalah gambar cerita yang berfungsi untuk menghibur. Objek gambar 

kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. 

  

10.  Jawaban  :  animasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.  Sila ketiga Pancasila mengandung nilai .... 

    

  a.  ketuhanan 

  b.  kemanusiaan 

  c.  persatuan 

  d.  kerakyatan 

  

2.  Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sosial yaitu .... 

    

  a.  menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

  b.  tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain 

  c.  rela berkorban demi bangsa dan negara 

  d.  mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

  

3.  Musyawarah diadakan dengan semangat .... 

    

  a.  kemakmuran 

  b.  kekeluargaan 

  c.  kemandirian 

  d.  kepribadian 

  

4.  Perhatikan paragraf berikut!  

      Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya yang indah 
sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu-kupu memiliki badan 
kecil, tetapi sayapnya lebar. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

    

  a.  warna kupu-kupu 

  b.  ciri-ciri kupu-kupu 

  c.  kupu-kupu merupakan hewan yang lucu 

  d.  gerak kupu-kupu 

  

5.  Alat gerak pasif pada manusia dan hewan adalah .... 

    

  a.  paru-paru 

  b.  tulang 

  c.  otot 

  d.  gigi 

  

6.  Hewan berikut yang termasuk hewan vertebrata adalah .... 

    

  a.  cumi-cumi 

  b.  belalang 

  c.  siput 

  d.  ular 
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7.  Contoh hewan vertebrata yang bergerak menggunakan otot perut adalah .... 

    

  a.  ular 

  b.  siput 

  c.  buaya 

  d.  cacing 

  

8.  Nama dataran tinggi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah .... 

    

  a.  Dataran Tinggi Penreng 

  b.  Dataran Tinggi Bone 

  c.  Dataran Tinggi Charles Louis 

  d.  Dataran Tinggi Muler 

  

9.  Indonesia terletak di antara dua benua yaitu .... 

    

  a.  Benua Asia dan Benua Amerika 

  b.  Benua Australia dan Benua Eropa 

  c.  Benua Asia dan Benua Afrika 

  d.  Benua Asia dan Benua Australia 

  

10.  Kondisi geografis suatu negara ditinjau dari .... 

    

  a.  jumlah penduduknya 

  b.  kenyataan letaknya di permukaan bumi 

  c.  posisi garis lintang dan garis bujur 

  d.  pola kehidupan masyarakatnya 

  

11.  Jenis gambar ilustrasi yang memiliki fungsi untuk menghibur karena mengandung humor yaitu .... 

    

  a.  sampul 

  b.  kartun 

  c.  pamflet 

  d.  brosur 

  

12.  Gambar berurutan yang membentuk alur cerita disebut .... 

    

  a.  sampul 

  b.  kartun 

  c.  komik 

  d.  brosur 

  

13.  Gambar ilustrasi menjelaskan berbagai hal berikut, kecuali .... 

    

  a.  isi bacaan 

  b.  teks atau cerita 

  c.  keadaan atau peristiwa 

  d.  nama penulis 
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Soal Isian  

1.  Perilaku-perilaku yang sesuai Pancasila akan berdampak .... 

  

2.  Ikhlas dan sukarela saat tolong-menolong merupakan pengamalan nilai .... 

  

3.  Fungsi gagasan pokok yaitu mengetahui ... suatu bacaan. 

  

4.  Informasi utama pada suatu teks disampaikan melalui .... 

  

5.  Susunan tulang-tulang yang saling berhubungan akan membentuk .... 

  

6.  Alat gerak aves adalah .... 

  

7.  Peta kependudukan adalah contoh peta .... 

  

8.  Dataran Tinggi Donggo terletak di Provinsi .... 

  

9.  Objek gambar kartun dapat berupa tokoh ... dan .... 

  

10.  Perhatikan gambar berikut! 

 
Ragam gambar ilustrasi pada gambar di atas disebut .... 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 1  
MODEL T1-ST1-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sesuai dengan bunyi sila ketiga, sila ini mengandung nilai persatuan. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Semangat kekeluargaan harus selalu dijunjung pada saat mengadakan 
musyawarah agar musyawarah berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan 
yang adil. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan 
pergerakan tanpa adanya alat gerak aktif. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hewan vertebarata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Salah satu 
hewan yang mempunyai tulang belakang adalah ular. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ular merupakan hewan vertebrata (mempunyai tulang belakang) dan bergerak 
menggunakan otot perutnya. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa,atau 
kejadian tertentu. Gambar kartun dapat berupa gambar manusia maupun binatang. 
Kartun memiliki fungsi untuk menghibur karena mengandung humor. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ciri khas komik 
adalah teks ceritanya padat dan ringkas. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Nama penulis tidak perlu dijelaskan dengan gambar ilustrasi. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  positif, baik 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  Pancasila 

  Pembahasan  :  Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan salah satunya tolong menolong. 

  

3.  Jawaban  :  inti/pokok bahasan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  ide pokok teks 

  
Pembahasan  :  Ada banyak informasi yang diperoleh saat membaca suatu teks. Salah satunya yaitu 

informasi utama yang disampaikan melalui ide pokok teks. 

  

5.  Jawaban  :  rangka 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  sayap 

  Pembahasan  :  Aves disebut juga dengan burung. Burung bergerak menggunakan sayap. 

  

7.  Jawaban  :  khusus/tematik 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Nusa Tenggara Barat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  binatang, manusia 

  
Pembahasan  :  Kartun adalah gambar cerita yang berfungsi untuk menghibur. Objek gambar kartun 

dapat berupa tokoh binatang atau manusia. 

  

10.  Jawaban  :  karikatur 

  
Pembahasan  :  Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter lucu 

dan aneh. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini hal-hal yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia, kecuali ....  

  a.   wilayah yang luas 

  b.   keragaman suku 

  c.   nilai luhur di masyarakat 

  d.   hutan yang rusak 

  

2.   Perilaku yang tidak sesuai nilai luhur Pancasila saat di rumah adalah ....  

  a.   tidak mau mengikuti upacara bendera 

  b.   menghindari tetangga yang miskin 

  c.   memamerkan kekayaan 

  d.   membantah perintah orang tua 

3.   Menyontek tugas teman merupakan perilaku yang tidak sesuai nilai Pancasila saat di ....  

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  d.   tempat bermain 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Aktivitas yang kita lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. (2) Ketika beraktivitas, kita pun melatih 

kekuatan otot dan tulang kita. (3) Tulang dan otot yang kuat, membuat tubuh kita menjadi sehat. (4) Jika kita 
kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. (5) Oleh karena itu, kita harus 
selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (5) 

  b.   (4) 

  c.   (2) 

  d.   (1) 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Aktivitas yang kita lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. (2) Ketika beraktivitas, kita 
pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. (3) Tulang dan otot yang kuat, membuat tubuh kita menjadi 
sehat. (4) Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. (5) 
Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang 
dan otot. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (5) 

  b.   (4) 

  c.   (2) 

  d.   (1) 

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kita dapat bersepeda karena adanya organ gerak dalam tubuh kita. Kita dapat melatih otot dan 
tulang dalam tubuh kita dengan bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat otot bagian betis, paha, 
pinggul, dan lengan. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot pada jantung. Saat mengayuh sepeda, 
otot jantung juga turut bekerja. Bersepeda dapat mencegah penyakit pada otot dan tulang. 
Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat pada paragraf yaitu ...  

  a.   Apa yang akan terjadi pada otot jantung jika kita bersepeda? 

  b.   Bagian otot manakah yang akan diperkuat dengan kegiatan bersepeda? 
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  c.   Penyakit apa yang bisa dicegah dengan kegiatan bersepeda? 

  d.   Kapan kegiatan bersepeda sebaiknya dilakukan? 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, tulang rusuk sejati dan tulang dada ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 dan 4 

  b.   2 dan 3 

  c.   3 dan 5 

  d.   4 dan 5 

  

8.   Pernyataan berikut yang benar mengenai otot polos adalah ....  

  a.   bekerja tanpa kesadaran dan mudah lelah 

  b.   bekerja tanpa kesadaran dan tidak mudah lelah 

  c.   bekerja dengan kesadaran dan mudah lelah 

  d.   bekerja dengan kesadaran dan tidak mudah lelah 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tulang yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah tulang ....  

  a.   dada 

  b.   rusuk 

  c.   belikat 

  d.   selangka 

  

10.   Bila langit cerah, matahari bersinar dengan terang, dan angin bertiup sepoi-sepoi maka dapat 
diramalkan bahwa ....  

  a.   akan turun hujan 

  b.   tidak akan turun hujan 

  c.   angin akan berubah menjadi kencang 

  d.   akan turun hujan dan angin kencang 

  

11.   Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan ....  

  a.   banjir 

  b.   kekeringan 

  c.   tanah longsor 

  d.   erosi 

  

12.   Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah ....  

  a.   Islam 

  b.   Katolik 

  c.   Kristen 
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  d.   Hindu 

  

13.   Berikut adalah unsur-unsur sampul buku, kecuali ....  

  a.   terdapat judul yang menarik 

  b.   terdapat nama penulis 

  c.   terdapat identitas penerbit 

  d.   terdapat alamat penulis 

  

14.   Gambar sampul buku cerita anak biasanya didesain dengan ... agar lebih menarik.  

  a.   hitam putih 

  b.   penuh warna 

  c.   sembarangan 

  d.   polos 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar ilustrasi pada sampul buku di atas menunjukkan bahwa buku tersebut merupakan buku ....  

  a.   cerita 

  b.   pendidikan 

  c.   masakan 

  d.   biografi 
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Gerak Hewan dan Manusia  

SUBTEMA : 2. Manusia dan Lingkungan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 13 s/d 14 

3.2 Memahami tangga nada 1 soal 15 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Aktivitas yang kita 
lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. 

  

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Aktivitas yang kita 
lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan jawaban d tidak terdapat pada paragraf. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Otot polos terletak pada dinding organ dalam manusia sehingga otot polos bekerja 
tanpa kesadaran manusia dan tidak mudah lelah. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Alamat penulis tidak perlu dicantumkan dalam sampul buku. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Anak-anak menyukai gambar sampul yang penuh warna dan menarik. Maka, sampul 
buku cerita sebaiknya diberi warna yang menarik agar anak-anak tertarik membaca 
buku cerita tersebut. 

  

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  banjir 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  besar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  informasi penting dan kalimat pokok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  fungsi otot manusia 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah hal yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan 

pokok paragraf tersebut yaitu fungsi otot manusia. 

  

5.  Jawaban  :  otak 

  Pembahasan  :  Otak terletak di kepala sehingga terlindung oleh rangka tengkorak. 

  

6.  Jawaban  :  betis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  Australis 

  
Pembahasan  :  Burung cenderawasih merupakan fauna khas Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua 

Barat termasuk wilayah yang dihuni oleh fauna tipe Australis. 

  

8.  Jawaban  :  Sumatra 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  membaca 

  

Pembahasan  :  
Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover 
yang baik bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku 
secara keseluruhan. 

  

10.  Jawaban  :  masakan 

  
Pembahasan  :  Sampul buku pada gambar di atas menunjukkan gambar masakan. Jadi, bidang 

buku tersebut termasuk jenis buku masakan. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Nilai luhur dari sila kelima Pancasila adalah ....  

  a.   merayakan hari besar agama 

  b.   menjenguk orang yang sakit 

  c.   mempelajari budaya daerah lain 

  d.   kedudukan yang sama di muka hukum 

  

2.   Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

3.   Hal yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah ....  

  a.   jalanan yang macet 

  b.   keragaman suku 

  c.   banyak terjadi bencana 

  d.   korupsi yang tinggi 

  

  

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

      Sendi pada rangka manusia dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sendi peluru, sendi pelana, 
sendi geser, sendi engsel, dan sendi putar. Sendi peluru merupakan tempat pertemuan tulang 
berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Sendi 
pelana dapat bergerak ke dua arah. Gerakan sendi geser cukup terbatas, yaitu hanya bisa menggeser. 
Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sementara itu, sendi putar bisa digerakkan 
memutar. 
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4.   Paragraf tersebut membahas tentang ....  

  a.   macam-macam sendi 

  b.   gerakan setiap sendi 

  c.   gerakan sendi peluru 

  d.   perbandingan gerakan sendi 

  

5.   Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf adalah ....  

  a.   Sendi peluru hanya bisa digerakkan ke satu arah 

  b.   Gerakan sendi putar yaitu memutar 

  c.   Gerakan ke semua arah bisa dilakukan oleh sendi peluru 

  d.   Sendi geser terdapat pada tulang pergelangan 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kita dapat bersepeda karena adanya organ gerak dalam tubuh kita. Kita dapat melatih otot dan 
tulang dalam tubuh kita dengan bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat otot bagian betis, paha, 
pinggul, dan lengan. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot pada jantung. Saat mengayuh sepeda, 
otot jantung juga turut bekerja. Bersepeda dapat mencegah penyakit pada otot dan tulang. 
Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat pada paragraf yaitu ...  

  a.   Apa yang akan terjadi pada otot jantung jika kita bersepeda? 

  b.   Bagian otot manakah yang akan diperkuat dengan kegiatan bersepeda? 

  c.   Penyakit apa yang bisa dicegah dengan kegiatan bersepeda? 

  d.   Kapan kegiatan bersepeda sebaiknya dilakukan? 

  

7.   Otot yang terletak menempel pada tulang adalah otot ....  

  a.   tulang 

  b.   lurik 

  c.   polos 

  d.   jantung 

  

8.   Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah ....  

  a.   memberi bentuk tubuh 

  b.   membentuk daging 

  c.   menegakkan tubuh 

  d.   tempat melekatnya otot 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tanda panah pada gambar menunjukkan terjadinya sendi ....  

  a.   peluru 

  b.   pelana 

  c.   putar 

  d.   engsel 

  

10.   Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan ....  

  a.   banjir 

  b.   kekeringan 
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  c.   tanah longsor 

  d.   erosi 

11.   Cuaca disebut panas bila ....  

  a.   panas matahari semakin besar 

  b.   panas matahari semakin kecil 

  c.   panas matahari terhalang awan 

  d.   panas matahari terhalang angin 

  

12.   Berikut ini adalah suku yang berasal dari Sulawesi Utara, kecuali ....  

  a.   Sangir Talaud 

  b.   Minahasa 

  c.   Bolaang 

  d.   Bulungan 

  

13.   Sampul buku bagian depan yang dilengkapi ... akan membuat buku tersebut lebih menarik dan 
bagus.  

  a.   foto penulis 

  b.   gambar garis-garis 

  c.   tanda tangan penulis 

  d.   gambar ilustrasi 

  

14.   Berdasarkan tampilannya, ragam desain sampul buku dibagi menjadi dua, yaitu ... dan ....  

  a.   polos dan penuh motif 

  b.   pendidikan dan non-pendidikan 

  c.   sederhana dan rumit 

  d.   hitam putih dan penuh warna 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar ilustrasi pada sampul buku di atas menunjukkan bahwa buku tersebut merupakan buku ....  

  a.   cerita 

  b.   pendidikan 

  c.   masakan 

  d.   biografi 
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Soal Isian  

1.   Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat ....  

  

2.   Perilaku yang tidak sesuai nilai Pancasila akan berdampak .... 

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Manusia memiliki otot dengan beberapa fungsi. Fungsi utama otot pada manusia yaitu untuk 
bergerak. Selain itu, otot juga memiliki fungsi untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga 
suhu tubuh, dan sebagainya. Fungsi-fungsi otot ini dapat dilakukan jika otot dalam kondisi sehat. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Sayur bayam masakan ibu adalah kesukaanku. (2) Sayur bayam buatan ibu rasanya segar. 
(3) Jika ibu memasak sayur bayam, aku bisa menghabiskannya satu mangkok. (4) Kata ibu, bayam 
banyak mengandung vitamin A, C, dan serat. (5) Ibu biasanya memasak bayam menjadi sayur bening 
bayam. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  

5.   Bagian tulang tengkorak yang dapat digerakkan adalah tulang ....  

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tulang rusuk melayang ditunjukkan oleh nomor ....  

  

7.   Keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan 
tempat tertentu disebut ....  

  

8.   Rentang waktu yang mengandung fenomena (nilai sesuatu unsur cuaca) yang dominan atau 
mencolok disebut ....  

  

9.   Sampul termasuk salah satu ragam gambar cerita atau gambar ....  

  

10.   Nama penulis buku biasanya terdapat pada bagian ... sampul buku.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 2  
MODEL T1-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Nilai luhur dari sila kelima adalah memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan 
berhak melaksanakan pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan 
nasional secara bertanggung jawab. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar pada pilihan jawaban b adalah kegiatan musyawarah. Musyawarah 
merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pernyataan pada pilihan jawaban c sesuai dengan isi paragraf yaitu pada 
kalimat Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan jawaban d tidak terdapat pada paragraf. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Fungsi rangka antara lain memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat 
melekatnya otot, dan melindungi organ bagian dalam. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar di atas menunjukkan hubungan antara tulang jari dengan tulang telapak 
tangan yang dapat bergerak dua arah sehingga disebut sendi pelana. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Suku Bulungan berasal dari Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. 

  

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sampul termasuk salah satu ragam gambar cerita atau gambar ilustrasi. Sampul 
biasanya terdapat pada bagian depan sebuah buku. Sampul yang disertai dengan 
gambar ilustrasi bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi 
buku secara keseluruhan. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Berdasarkan tampilannya, ragam desain sampul dibedakan menjadi dua jenis. Ada 
gambar desain sampul dengan tampilan putih dan tulisan sederhana. Ada pula 
gambar desain sampul penuh warna disertai gambar. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  abstrak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  negatif 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  fungsi otot manusia 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah hal yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan 

pokok paragraf tersebut yaitu fungsi otot manusia. 

  

4.  Jawaban  :  (1) 

  
Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf adalah kalimat yang memuat inti permasalahan pada suatu 

paragraf. Pada paragraf tersebut, kalimat utama ditunjukkan oleh kalimat Sayur 
bayam masakan ibu adalah kesukaanku. 

  

5.  Jawaban  :  rahang bawah 

  Pembahasan  :  Tulang rahang bawah dapat bergerak ke atas-bawah dan ke samping. 

  

6.  Jawaban  :  3 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  cuaca 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  musim 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  ilustrasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  depan 

  

Pembahasan  :  Sampul buku terdiri dari dua sisi yaitu sisi depan dan belakang. Bagian depan sampul 
buku berupa biasanya berupa judul buku, nama penulis, serta gambar ilustrasi. 
Sementara bagian belakang berupa sinopsis isi buku dan nama penerbit atau 
identitas buku. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pemilu presiden merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang sesuai Pancasila di tingkat ....  

  a.   sekolah 

  b.   keluarga 

  c.   kecamatan 

  d.   bangsa dan negara 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan penerapan nilai sila ....  

  a.   kedua 

  b.   ketiga 

  c.   keempat 

  d.   kelima 

  

3.   Pengambilan keputusan bersama yang sesuai nilai-nilai Pancasila saat di sekolah, yaitu ....  

  a.   pemilihan ketua kelas 

  b.   pemilihan menu makan malam 

  c.   pemilihan ketua RT 

  d.   pemilihan gubernur 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Tulang dan otot berperan penting dalam proses pembuatan gerabah. Tulang pada tangan dan 
kaki tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot merupakan organ gerak aktif yang dapat 
menggerakkan tulang. Jenis otot yang melekat pada tulang yaitu otot lurik. Otot ini dapat memendek 
dan memanjang sehingga menimbulkan gerak. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  a.   proses pembuatan gerabah 

  b.   jenis otot yang digunakan dalam pembuatan gerabah 

  c.   kerja otot dan tulang dalam pembuatan gerabah 

  d.   peran penting tulang dan otot dalam pembuatan gerabah 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Otot manusia bisa mengalami penyakit atau kelainan. (2) Kelainan tersebut antara lain 
hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. (3) Hipertrofi terjadi karena pembesaran otot akibat 
bekerja terus-menerus secara berlebihan, sedangkan atrofi yaitu kelainan berupa otot mengecil, 
lemah, dan menurunnya fungsi otot. (4) Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher akibat cedera 
otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang, sedangkan tetanus yaitu kejang atau 
kaku otot yang disebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (1) 

  b.   (2) 

  c.   (3) 
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  d.   (4) 

6.   Gejala penderita yang mengalami penyakit tetanus adalah ....  

  a.   otot menjadi lebih besar 

  b.   otot menjadi lebih kecil 

  c.   otot menjadi kejang-kejang 

  d.   otot menjadi cedera 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Penyakit tulang yang terjadi pada gambar di atas adalah .... 

  a.   fisura 

  b.   fraktura 

  c.   rakhitis 

  d.   lordosis 

  

8.   Osteoporosis dapat kita hindari dengan mengonsumsi ....  

  a.   telur yang mengandung protein 

  b.   susu yang mengandung kalsium 

  c.   daging yang mengandung lemak 

  d.   buah-buahan yang mengandung vitamin C 

  

9.   Sam Ratulangi adalah nama bandara di Provinsi ....  

  a.   Sulawesi Utara 

  b.   Gorontalo 

  c.   Sulawesi Tengah 

  d.   Sulawesi Selatan 

  

10.   Nama pelabuhan di Provinsi Lampung adalah ....  

  a.   Teluk Bayur 

  b.   Batu Ampar 

  c.   Tanjung Api-Api 

  d.   Bakauheni 

  

11.   Letak Indonesia secara geografis sangat strategis karena berada di persilangan dua benua yaitu 
benua ....  

  a.   Asia dan Afrika 

  b.   Asia dan Eropa 

  c.   Australia dan Amerika 

  d.   Asia dan Australia 

  

12.   Balon kata dalam percakapan komik harus sesuai dengan ....  

  a.   gambar adegan komik 

  b.   penulis komik 

  c.   tempat adegan 

  d.   judul komik 
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13.   Berikut merupakan fungsi teks dalam komik, kecuali ....  

  a.   menjelaskan gambar 

  b.   melengkapi gambar 

  c.   memperdalam penyampaian gambar 

  d.   menceritakan tokoh 

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Komik di atas bertema tentang ....  

  a.   belajar kelompok 

  b.   kenalan dengan teman baru 

  c.   uapcara bendera 

  d.   lomba pentas seni sekolah 

 
Soal Isian  

1.   Perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai Pancasila karena Pancasila adalah ... bangsa 
Indonesia.  

2.   Pemilihan bupati dilaksanakan setiap ... tahun sekali.  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gagasan pokok gambar tersebut adalah ....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kapal Pinisi memiliki beberapa jenis. Namun pada umumnya, Pinisi memiliki dua jenis. Jenis 
pertama yaitu lamba atau lambo. Jenis ini merupakan Pinisi modern yang dilengkapi motor diesel 
(PLM). Jenis yang kedua yaitu palari. Jenis palari merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung 
dan ukurannya lebih kecil daripada lamba. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

5.   Patah tulang disebut juga dengan ....  

  

6.   Osteoporosis adalah penyakit pada tulang karena kekurangan ....  

  

7.   Kepulauan Sabalama terletak di sebelah ... Pulau Madura.  

  

8.   Adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia merupakan dampak ... kondisi geografis Indonesia 
sebagai negara maritim.  

  

9.   Orang yang gemar dan ahli membuat komik disebut ....  
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10.   Gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan sehingga membentuk jalinan cerita 
disebut ....  

  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 30

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 1. Gerak Hewan dan Manusia  

SUBTEMA : 3. Lingkungan dan Manfaatnya 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pemungutan suara merupakan kegiatan pengambilan keputusan jika musyawarah 
tidak dapat dilakukan. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan atau hal yang sedang dibahas 
pada suatu paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah peran penting tulang 
dan otot dalam pembuatan gerabah. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf adalah kalimat yang memuat gagasan pokok paragraf. 
Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, ditunjukkan oleh nomor 
(1). 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Tetanus merupakan penyakit otot karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani 
sehingga menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan gambar penyakit fraktura karena terlihat tulang yang 
patah. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Osteoporosis merupakan penyakit pengeroposan tulang karena tulang kekurangan 
kalsium sehingga untuk menghindarinya perlu mengonsumsi susu yang 
mengandung kalsium. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks atau kata-kata dalam komik biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung 
kata atau balon kata yang sesuai dengan gambar. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam 
penyampaian gambar secara keseluruhan. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Judul komk di atas adalah salam perkenalan, jadi tema komik sesuai gambar di atas 
yaitu perkenalan dengan teman baru di sekolah. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pandangan hidup 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  lima, 5 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  penebangan hutan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  jenis kapal Pinisi 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan yang dibahas pada suatu 

paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah jenis kapal Pinisi. 

  

5.  Jawaban  :  fraktura 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  kalsium 

  
Pembahasan  :  Osteoporosis merupakan penyakit pengeroposan tulang karena kekurangan 

kalsium. 

  

7.  Jawaban  :  timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  negatif 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  komikus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  komik 

  
Pembahasan  :  Komik adalah gambar yang disusun secara berurutan dan saling berhubungan 

sehingga membentuk alur cerita. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, berarti .... 

  a.   unsur sila dapat diganti 

  b.   unsur sila dapat dirubah 

  c.   unsur sila tidak dapat dirubah 

  d.   unsur harus selalu diganti 

  

2.   Sila ketiga dijiwai oleh ....  

  a.   sila kedua dan keempat 

  b.   sila pertama dan kelima 

  c.   sila pertama dan kedua 

  d.   sila keempat dan kelima 

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan penerapan nilai sila ....  

  a.   kedua 

  b.   ketiga 

  c.   keempat 

  d.   kelima 

  

  

Paragraf berikut digunakan untuk menjawab dua soal di bawahnya. 
Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Tulang normal dan tulang osteoporosis memiliki perbedaan pada kepadatan tulangnya. (2) 
Tulang normal memiliki tulang yang padat dan berisi. (3) Tulang normal tampak padat dan kokoh. (4) 
Hal ini dikarenakan tulang normal berisi kalsium dan nutrisi lainnya. (5) Sementara itu, tulang 
osteoporosis berongga dan rapuh. (6) Nutrisi yang terbatas membuat pemulihan tulang menjadi 
lambat. (7) Tulang yang berongga menjadi tidak kokoh. (8) Jika kita melakukan aktivitas berat seperti 
memindahkan beban yang berat, tubuh akan terasa sakit karena tidak mampu menopang beban. 

4.   Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  a.   kepadatan tulang normal 

  b.   kepadatan tulang osteoporosis 

  c.   kandungan nutrisi tulang normal dan osteoporosis 

  d.   perbedaan tulang normal dan osteoporosis 

  

5.   Gagasan pendukung yang tidak terdapat pada paragraf yaitu ....  

  a.   bentuk tulang normal padat dan berisi 

  b.   tulang normal berisi kalsium dan nutrisi lain 

  c.   struktur tulang osteoporosis berongga dan rapuh 

  d.   penderita osteoporosis mampu memindahkan beban berat 
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6.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Tulang dan otot berperan penting dalam proses pembuatan gerabah. Tulang pada tangan dan 
kaki tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot merupakan organ gerak aktif yang dapat 
menggerakkan tulang. Jenis otot yang melekat pada tulang yaitu otot lurik. Otot ini dapat memendek 
dan memanjang sehingga menimbulkan gerak. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  a.   proses pembuatan gerabah 

  b.   jenis otot yang digunakan dalam pembuatan gerabah 

  c.   kerja otot dan tulang dalam pembuatan gerabah 

  d.   peran penting tulang dan otot dalam pembuatan gerabah 

  

7.   Kebiasaan duduk saat menulis pada meja yang terlalu pendek akan menyebabkan gangguang tulang 
yang disebut ....  

  a.   kifosis 

  b.   lordosis 

  c.   skoliosis 

  d.   osteoporosis 

  

8.   Ale memutar leher secara tiba-tiba sehingga menyebabkan leher terasa kaku, maka Ale mengalami 
penyakit ....  

  a.   stiff 

  b.   kram 

  c.   tetanus 

  d.   atrofi 

  

9.   Gejala penderita yang mengalami penyakit tetanus adalah ....  

  a.   otot menjadi lebih besar 

  b.   otot menjadi lebih kecil 

  c.   otot menjadi kejang-kejang 

  d.   otot menjadi cedera 

  

10.   Letak Indonesia secara geografis sangat strategis karena berada di persilangan dua benua yaitu 
benua ....  

  a.   Asia dan Afrika 

  b.   Asia dan Eropa 

  c.   Australia dan Amerika 

  d.   Asia dan Australia 

  

11.   Gunung Tembuku adalah nama gunung yang terletak di Pulau ....  

  a.   Jawa 

  b.   Bali 

  c.   Madura 

  d.   Lombok 

  

12.   Laut yang berbatasan dengan Pulau Madura di sebelah utara adalah ....  

  a.   Laut Jawa 

  b.   Laut Banda 

  c.   Laut Bali 

  d.   Laut Natuna 

  

13.   Berikut yang bukan ciri-ciri komik adalah ....  
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  a.   dibuat untuk menyampaikan cerita 

  b.   gambar dan teks harus seimbang 

  c.   menggunakan bahasa sehari-hari 

  d.   gambar tidak membentuk jalinan cerita 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Komik pada gambar di atas bersifat ....  

  a.   menghina 

  b.   membujuk 

  c.   mengajari 

  d.   menghibur 

  

15.   Perhatikan gamabr berikut! 

 
Komik di atas bertema tentang ....  

  a.   memasak 

  b.   perlombaan 

  c.   lingkungan 

  d.   kerajinan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Isian  
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1.   Kedudukan setiap sila tidak ... daripada sila yang lain.  

  

2.   Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, biasanya keputusan diambil melalui ....  

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Olahraga sangat penting untuk kesehatan. Salah satunya yaitu kesehatan tulang. Kurangnya 
aktivitas menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya osteoporosis. Penurunan kepadatan tulang 
berarti tulang mudah patah. Faktor lain yang memengaruhi osteoporosis adalah merokok, obat-obatan, 
dan gagal ginjal dalam jangka panjang. 
Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah ....  

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Air yang kita manfaatkan berasal dari proses yang panjang yang disebut daur air. Daur air terjadi 
karena proses penguapan air oleh sinar matahari. Air yang berada di laut, sungai, danau, atau rawa 
menguap ke angkasa. Uap air itu kemudian terkumpul menjadi gumpalan awan. Suhu udara di 
angkasa rendah sehingga gumpalan awan mengembun menjadi kumpulan titik-titik air. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  

5.   Patah tulang disebut juga dengan ....  

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika kita terbiasa berjalan seperti gambar di atas, maka kita akan menderita penyakit ....  

  

7.   Jembatan ... menghubungkan Provinsi Jawa Timur dengan Pulau Madura.  

  

8.   Percampuran antara budaya asli dan budaya dari luar/asing disebut budaya ....  

  

9.   Bahasa yang digunakan untuk membuat komik biasanya ....  

  

10.   Komik memiliki pesan dan informasi yang ingin disampaikan melalui ... dan ... kepada pembacanya.  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 1 SUBTEMA 3  
MODEL T1-ST3-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta bersama-sama menjiwai sila 
keempat dan kelima. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pemungutan suara merupakan kegiatan pengambilan keputusan jika musyawarah 
tidak dapat dilakukan. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah hal yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan 
pokok paragraf tersebut adalah perbedaan tulang normal dan osteoporosis. 

  

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan atau hal yang sedang dibahas 
pada suatu paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah peran penting tulang 
dan otot dalam pembuatan gerabah. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kebiasaan duduk saat menulis pada meja yang terlalu pendek akan menyebabkan 
tulang belakang menjadi bengkok ke belakang sehingga disebut penyakit kifosis. 

  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Stiff merupakan penyakit kaku leher karena adanya gerakan yang salah atau 
gerakan yang terjadi secara tiba-tiba. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Tetanus merupakan penyakit otot karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani 
sehingga menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. 

  

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Judul komik di atas adalah Lomba Baca Puisi. jadi, tema komik di atas adalah 
perlombaan. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  lebih tinggi 

  Pembahasan  :  Setiap sila Pancasila memiliki kedudukan yang sama. 

  

2.  Jawaban  :  voting, pemungutan suara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  pentingnya olahraga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  daur air 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan yang dibahas pada suatu 

paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah daur air. 

  

5.  Jawaban  :  fraktura 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  lordosis 

  
Pembahasan  :  Gambar menunjukkan penyakit lordosis karena pada gambar terlihat bahwa tulang 

belakang membengkok ke depan. 

  

7.  Jawaban  :  Suramadu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  campuran 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  sederhana atau mudah dipahami 

  Pembahasan  :  Cerita pada komik biasanya lucu dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. 

  

10.  Jawaban  :  teks, gambar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 5 

 
TEMA 2 : UDARA BERSIH BAGI 

KESEHATAN  
SUB TEMA 1-3 
TIPE A DAN B 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Tanggung jawab terhadap Tuhan ditunjukkan oleh perilaku ....  

  a.   Eko turun dari sepeda saat melewati gang di dekat rumahnya 

  b.   Dondo menonton televisi setelah mencuci piring yang ia pakai 

  c.   Ayah Uni melaksanakan ronda malam sesuai jadwalnya 

  d.   Uni melaksanakan salat karena Uni beragama Islam 

  

2.   Yang merupakan perilaku bertanggung jawab dalam memelihara persatuan di masyarakat adalah .... 

  a.   menonjolkan perbedaan agama 

  b.   menghindari warga dari suku lain 

  c.   saling mengasihi antarsesama 

  d.   selalu absen dalam kegiatan warga 

  

3.   Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis Tionghoa di Indonesia 
adalah ....  

  a.   tahun baru Imlek dijadikan hari libur 

  b.   membuat UU Nomor 20 tahun 2008 

  c.   melarang penggunaan nama Tionghoa 

  d.   penghapusan kegiatan Cap Go Meh 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di masyarakat. 
Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan dengan membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi 
semua warga atau siskamling. Misalnya, membuat peraturan jam belajar masyarakat, melapor jika ada 
tamu menginap, dan pengadaan ronda malam. Upaya memelihara ketertiban dan keamanan di 
masyarakat yang dibuat hendaknya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat. 
Pada teks tersebut, yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan 
adalah ....  

  a.   tamu yang menginap 

  b.   setiap warga masyarakat 

  c.   petugas ronda malam 

  d.   petugas siskamling 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Cacing tanah memiliki pembuluh darah yang berada di bawah permukaan kulit. Darah cacing 
mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen yang masuk melalui kulit. Oksigen yang 
diikat hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, 
zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui 
permukaan kulit. 
Pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat pada teks adalah ...  

  a.   Mengapa cacing tanah mengandung hemoglobin? 

  b.   Kapan oksigen yang diikat hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh? 

  c.   Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? 

  d.   Apa alat pernapasan pada cacing tanah? 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Oksigen masuk ke dalam tubuh reptil melalui lubang hidung menuju tenggorokan. Setelah 
melewati tenggorokan, oksigen masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara yaitu 
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oksigen diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Pada buaya yang sering berkubang di air, 
lubang hidungnya dapat menutup ketika menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain 
itu, air juga dapat dicegah masuk dengan cara menutup tenggorokkannya menggunakan lidah. 
Informasi berikut yang terdapat pada paragraf tersebut adalah ....  

  a.   salah satu contoh hewan reptil adalah kura-kura 

  b.   pertukaran udara pada hewan reptil terjadi di dalam paru-paru 

  c.   buaya memiliki kemampuan berenang di dalam air 

  d.   lubang hidung pada buaya dapat membuka dan menutup 

  

7.   Paru-paru kanan terdiri atas ... gelambir.  

  a.   2 

  b.   3 

  c.   4 

  d.   5 

  

8.   Kerja mulut dan insang saat ikan menghirup napas adalah ....  

  a.   mulut menutup dan insang terbuka 

  b.   mulut terbuka dan insang menutup 

  c.   mulut dan insang menutup 

  d.   mulut dan insang terbuka 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

  a.   laring 

  b.   trakea 

  c.   bronkus 

  d.   bronkiolus 

  

10.   Berikut ini yang termasuk tanaman pertanian adalah ....  

  a.   kopi 

  b.   padi 

  c.   teh 

  d.   karet 

  

11.   Pinus merupakan hasil ....  

  a.   perhutanan 

  b.   pertanian 

  c.   perkebunan 

  d.   peternakan 

  

12.   Panca usaha tani termasuk ....  

  a.   intensifikasi pertanian 

  b.   ekstensifikasi pertanian 

  c.   diversifikasi pertanian 
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  d.   rehabilitasi pertanian 

  

13.   Lagu berikut bertangga nada mayor, kecuali ....  

  a.   Hari Merdeka 

  b.   Garuda Pancasila 

  c.   Gugur Bunga 

  d.   Maju Tak Gentar 

  

14.   Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang terdiri atas ....  

  a.   lima nada 

  b.   tujuh nada 

  c.   delapan nada 

  d.   sembilan nada 

  

15.   Nada yang dinaikkan dalam tangga nada minor zigana adalah ....  

  a.   nada ke 1, 4, dan 6 

  b.   nada ke 2, 3, dan 7 

  c.   nada ke 2, 5, dan 7 

  d.   nada ke 4, 6, dan 7 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Ayah atau ibu bekerja karena bertanggung jawab terhadap ....  

  

2.   Pemerintah menetapkan ... sebagai hari libur nasional untuk menghapuskan diskriminasi terhadap 
warga keturunan Tionghoa.  

  

3.   Menguraikan informasi yang akan kita cari dari teks bisa kita lakukan dengan menggunakan kata 
tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan yaitu ....  

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang 
mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir 
ke bagian insang yang terbuka. Pada saat itu, terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. 
Informasi yang terkandung pada paragraf tersebut adalah tentang ....  

  

5.   Saat bernapas, kita menghirup ....  

  

6.   Ketika terbang, burung bernapas dengan bantuan ....  

  

7.   Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian disebut dengan ... 
pertanian.  

  

8.   Kepiting adalah contoh hasil perikanan ....  

  

9.   Tangga nada yang terdiri atas delapan nada dengan jarak satu dan setengah disebut tangga 
nada ....  

  

10.   Tangga nada minor yang nada ke 4, 6, dan 7 dinaikkan setengah laras disebut tangga nada ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Udara Bersih bagi Kesehatan  

SUBTEMA : 1. Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tangga nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Uni bertanggung jawab terhadap Tuhan karena menjalankan perintah sesuai 
agamanya. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pemerintah melakukan penetapan Tahun Baru Tionghoa/Imlek sebagai hari libur 
nasional sebagai perwujudan antidiskriminasi bagi seluruh warga negara Indonesia. 

  

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ketertiban dan keamanan lingkungan pada teks tersebut menjadi tanggung setiap 
warga masyarakat. Jawaban bisa kita temukan pada kalimat pertama paragraf. 

  

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan c terdapat pada teks. 

Pertanyaan : Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? 

Jawaban : 

Darah cacing yang mengandung hemoglobin mengikat oksigen masuk 
melalui kulit, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh 
darah. Setelah diedarkan, zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida 
dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. 

 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Informasi pada pilihan jawaban b sesuai dengan kalimat ketiga yang terdapat pada 
paragraf. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ikan mengambil oksigen dengan cara memasukkan air ke dalam rongga mulut 
dengan cara mulut terbuka dan insang menutup. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bronkus merupakan percabangan dari trakea. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan hasil produksi pertanian tanpa 
menambah faktor produksi. Cara yang dilakukan oleh petani adalah dengan 
melakukan panca usaha tani. Panca usaha tani adalah suatu upaya dalam 
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meningkatkan sebuah produktivitas lahan yang meliputi pemilihan bibit unggul, 
pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan 
penyakit, serta pengairan atau irigasi yang baik. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu Gugur Bunga termasuk contoh lagu bertangga nada minor. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas delapan nada dengan 
jarak satu dan setengah. 

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  keluarga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  tahun baru Imlek 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  apa/apakah 

  
Pembahasan  :  Kata tanya apa/apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau 

perbuatan. 

  

4.  Jawaban  :  pernapasan ikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  oksigen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  kantong udara 

  
Pembahasan  :  Kantong udara pada burung berfungsi untuk menyimpan cadangan udara yang 

digunakan pada saat terbang. 

  

7.  Jawaban  :  ekstensifikasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  laut 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  diatonis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  minor zigana 

  
Pembahasan  :  Tangga nada minor zigana adalah tangga nada minor asli yang nada ke 4, 6 dan 7 

dinaikkan setengah laras. Nada ke 4, 6 dan ke 7 pada tangga nada minor zigana ini 
diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Yang merupakan perilaku bertanggung jawab dalam memelihara persatuan di masyarakat adalah .... 

  a.   menonjolkan perbedaan agama 

  b.   menghindari warga dari suku lain 

  c.   saling mengasihi antarsesama 

  d.   selalu absen dalam kegiatan warga 

  

2.   Tanggung jawab terhadap Tuhan ditunjukkan oleh perilaku ....  

  a.   Eko turun dari sepeda saat melewati gang di dekat rumahnya 

  b.   Dondo menonton televisi setelah mencuci piring yang ia pakai 

  c.   Ayah Uni melaksanakan ronda malam sesuai jadwalnya 

  d.   Uni melaksanakan salat karena Uni beragama Islam 

  

3.   Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 
anggap sama merupakan pengertian dari .... 

  a.   keluarga 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  d.   kekuasaan 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Insang dan mulut ikan saling bekerja sama saat bernapas. Ikan mengambil oksigen dengan cara 

memasukkan air ke dalam rongga mulut. Pada saat itu mulut terbuka, rongga mulut mengembang, dan insang 
menutup. Setelah air masuk, rongga mulut akan menyempit dan mulut menutup. Dalam waktu yang sama, tutup 
insang terbuka sehingga air yang awalnya masuk dari mulut dapat keluar melalui insang. Ketika melewati insang, 
oksigen yang terkandung di dalam air diserap oleh pembuluh darah. Pada saat yang bersamaan, pembuluh darah 
juga melepaskan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida keluar dari tubuh ikan bersama aliran air. 
Informasi yang terdapat pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   saat mengambil oksigen, mulut ikan terbuka, rongga mulut mengembang, dan insang menutup 

  b.   pembuluh darah berfungsi melepaskan oksigen dari tubuh ikan bersama aliran darah 

  c.   oksigen keluar dari tubuh ikan bersama aliran air dan sisa-sisa pernapasan 

  
d.   saat tutup insang terbuka, air yang semula masuk dari mulut dapat keluar melalui pembuluh 

darah 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Cacing tanah memiliki pembuluh darah yang berada di bawah permukaan kulit. Darah cacing mengandung 

hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen yang masuk melalui kulit. Oksigen yang diikat hemoglobin 
kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, zat sisa pernapasan berupa 
karbon dioksida dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. 
Pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat pada teks adalah ...  

  a.   Mengapa cacing tanah mengandung hemoglobin? 

  b.   Kapan oksigen yang diikat hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh? 

  c.   Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? 

  d.   Apa alat pernapasan pada cacing tanah? 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di masyarakat. 
Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan dengan membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi 
semua warga atau siskamling. Misalnya, membuat peraturan jam belajar masyarakat, melapor jika ada 
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tamu menginap, dan pengadaan ronda malam. Upaya memelihara ketertiban dan keamanan di 
masyarakat yang dibuat hendaknya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat. 
Pada teks tersebut, yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan 
adalah ....  

  a.   tamu yang menginap 

  b.   setiap warga masyarakat 

  c.   petugas ronda malam 

  d.   petugas siskamling 

  

7.   Berikut ini yang bukan merupakan organ pernapasan manusia adalah ....  

  a.   hidung 

  b.   paru-paru 

  c.   tenggorokan 

  d.   kerongkongan 

  

8.   Hewan yang alat pernapasannya lebih dari satu adalah ....  

  a.   ikan 

  b.   amfibi 

  c.   mamalia 

  d.   serangga 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 
 
Pada gambar tersebut, trakea ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

10.   Berikut ini yang termasuk tanaman pertanian adalah ....  

  a.   kopi 

  b.   padi 

  c.   teh 

  d.   karet 

  

11.   Kacang tanah termasuk hasil ....  

  a.   pertanian 

  b.   perkebunan 

  c.   perhutanan 

  d.   peternakan 

  

12.   Berikut ini yang bukan cara untuk meningkatkan hasil perkebunan adalah ....  

  a.   pemeliharaan tanaman baru 

  b.   pembakaran hutan 

  c.   pemberian modal 

  d.   memberikan penyuluhan 

13.   Tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1 - 1 disebut tangga 
nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   pentatonis 
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  d.   kromatis 

  

14.   Perhatikan susunan tangga nada berikut! 

 
Susunan tangga nada tersebut adalah tangga nada ....  

  a.   minor asli 

  b.   minor melodis 

  c.   minor harmonis 

  d.   minor zigana 

  

15.   Jarak atau interval tangga nada diatonis yaitu ....  

  a.   satu dan setengah 

  b.   satu dan dua 

  c.   dua dan setengah 

  d.   setengah dan tiga 

 
Soal Isian  

1.   UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan .... 

  

2.   Pemerintah menetapkan ... sebagai hari libur nasional untuk menghapuskan diskriminasi terhadap 
warga keturunan Tionghoa.  

  

3.   Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan yaitu berupa ....  

  

4.   Menjawab pertanyaan sesuai isi teks bisa dilakukan dengan terlebih dahulu ... teks.  

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pernapasan pada katak ditunjukkan oleh angka....  

  

6.   Insang merupakan organ pernapasan pada hewan ....  

  

7.   Penanaman dua tanaman atau lebih secara bersamaan atau dengan satu interval waktu yang singkat 
pada sebidang tanah yang sama disebut dengan ....  

  

8.   Menanam tanaman dengan sistem tumpang sari termasuk contoh ... pertanian.  

  

9.   Tangga nada minor yang memiliki susunan setiap urutan nada ke-7 dinaikkan setengah nada yaitu 
tangga nada ....  

  

10.   Lagu yang bersifat riang gembira biasanya menggunakan tangga nada diatonis ....  

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 1  
MODEL T2-ST1-B 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 49

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Uni bertanggung jawab terhadap Tuhan karena menjalankan perintah sesuai 
agamanya. 

  

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan c terdapat pada teks. 

Pertanyaan : Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? 

Jawaban : 

Darah cacing yang mengandung hemoglobin mengikat oksigen masuk 
melalui kulit, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh 
darah. Setelah diedarkan, zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida 
dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. 

 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ketertiban dan keamanan lingkungan pada teks tersebut menjadi tanggung setiap 
warga masyarakat. Jawaban bisa kita temukan pada kalimat pertama paragraf. 

  

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kerongkongan merupakan organ pencernaan. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya 
berjarak 1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1 - 1. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tangga nada diatonis minor harmonis yaitu susunan tangga nada minor yang 
setiap urutan nada ke-7 dinaikkan setengah nada. Tangga nada minor harmonis 
hampir sama dengan tangga nada minor asli, bedanya hanya menambahkan nada 
ketujuh yaitu nada 5 (sol) menjadi 5# (sol#). 
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15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas delapan nada dengan 
jarak satu dan setengah. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Etnis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  tahun baru Imlek 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  keterangan waktu 

  Pembahasan  :  Informasi yang didapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. 

  

4.  Jawaban  :  membaca 

  Pembahasan  :  Setelah membaca teks, kita bisa menjawab pertanyaan untuk memahami isi teks. 

  

5.  Jawaban  :  3 

  Pembahasan  :  Katak bernapas menggunakan paru-paru yang ditunjukkan oleh angka 3. 

  

6.  Jawaban  :  ikan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  tumpang sari 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  diversifikasi 

  
Pembahasan  :  Diversifikasi pertanian adalah usaha peningkatan hasil produksi pertanian dengan 

penganekaragaman faktor produksi. Salah satu caranya adalah menanam tanaman 
dengan sistem tumpang sari. 

  

9.  Jawaban  :  minor harmonis 

  

Pembahasan  :  Tangga nada diatonis minor harmonis yaitu susunan tangga nada minor yang setiap 
urutan nada ke-7 dinaikkan setengah nada. Nada ke 7 pada tangga nada minor 
harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda # atau biasa disebut tanda 
kres. 

  

10.  Jawaban  :  mayor 

  
Pembahasan  :  Salah satu ciri lagu bertangga nada diatonis mayor adalah lagu tersebut bersifat 

riang gembira. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Pendapat yang disampaikan dalam musyawarah harus ....  

  a.   banyak 

  b.   sedikit 

  c.   logis 

  d.   sama 

  

2.   Yang termasuk kewajiban sebagai warga masyarakat adalah ....  

  a.   menjaga keamanan lingkungan 

  b.   mendapat lingkungan yang aman 

  c.   menghindari tetangga dekat 

  d.   memeluk agama yang diyakini 

  

3.   Sebagai pertanggungjawaban atas kebersihan udara, pihak sekolah biasanya ....  

  a.   meniadakan kerja bakti 

  b.   menanam pohon di lingkungan sekolah 

  c.   melaksanakan upacara bendera 

  d.   mengadakan senam bersama 

  

  

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

Sakit Karena Salah Kita 

Hujan yang terus-menerus tidak hanya menyebabkan banjir dan longsor. Hujan juga menebar 
berbagai penyakit. Banjir dan tanah longsor sebenarnya tidak hanya karena hujan. Bencana itu juga 
timbul karena tanah tidak siap menerima kucuran air hujan. Hilangnya daerah resapan dan semakin 
banyaknya penyumbatan pada selokan juga bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. 

Demikian pula dengan rasa sakit yang menimpa kita. Sakit tidak semata-mata karena ancaman 
sumber penyakit. Akan tetapi, sakit juga bisa disebabkan tubuh tidak siap menerima perubahan 
cuaca. Ketika cuaca berubah, tubuh kita terkadang menjadi terasa tidak nyaman. Selera makan pun 
menjadi berkurang, Padahal, ketika tubuh tidak fit dan masukan makanan berkurang, penyakit 
sangat mudah menyerang kita. Oleh sebab itu, mari kita pelihara lingkungan agar tidak menjadi 
sarang penyakit. Kita pelihara tubuh agar tetap bugar. 

4.   Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf pertama teks tersebut adalah ....  

  a.   apa penyebab banjir dan tanah longsor? 

  b.   mengapa tubuh kita bisa merasakan sakit? 

  c.   bagaimana upaya kita agar tidak mudah terserang sakit? 

  d.   siapa yang harus memelihara lingkungan? 

  

5.   Mengapa cuaca yang berubah bisa menyebabkan tubuh kita sakit? 
Berdasarkan teks, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah .... 

  a.   karena makanan yang masuk ke tubuh berkurang 

  b.   karena tubuh tidak siap menerima perubahan cuaca 

  c.   karena kita tidak memelihara lingkungan 

  d.   karena adanya ancaman sumber penyakit 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  
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Kota besar merupakan pusat kegiatan perekonomian, industri, dan pembangunan. Di kota besar, 
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih besar. Banyak orang desa berbondong-bondong 
pergi ke kota. Ada yang pergi sendiri, ada pula yang mengajak saudara atau temannya. Mereka 
beranggapan bahwa hidup di kota lebih sejahtera. 
Informasi penting dari paragraf tersebut adalah ....  

  a.   di kota banyak pengangguran karena penduduknya padat 

  b.   bekerja di kota lebih terjamin daripada di desa 

  c.   orang desa pergi ke kota karena banyak saudaranya yang di kota 

  d.   kegiatan ekonomi, industri, dan pembangunan berpusat di kota 

  

7.   Pada penderita asma, ketika zat pemicu alergi masuk ke tenggorokan maka organ pernapasan yang 
terkena adalah ....  

  a.   bronkiolus 

  b.   bronkus 

  c.   trakea 

  d.   alveolus 

  

8.   Gejala penyakit tonsilitis adalah ....  

  a.   sulit bernapas, sulit menelan, dan pilek 

  b.   hidung berair, sesak napas, dan batuk berdarah 

  c.   sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam 

  d.   batuk berdarah, sakit tenggorokan, dan demam 

  

9.   Contoh gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh faktor fisik adalah ....  

  a.   organ pernapasan bayi prematur belum sempurna 

  b.   batuk-batuk saat menghirup udara kotor 

  c.   terkena penyakit kanker paru-paru 

  d.   terserang penyakit influenza 

  

10.   Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri adalah ....  

  a.   firma 

  b.   CV 

  c.   toko kelontong 

  d.   BUMN 

  

11.   Kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen disebut ....  

  a.   peternakan 

  b.   perdagangan 

  c.   industri 

  d.   agraris 

12.   Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut ....  

  a.   PT 

  b.   CV 

  c.   BUMN 

  d.   BUMS 
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13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut berasal dari daerah ....  

  a.   Jawa Barat 

  b.   Yogyakarta 

  c.   Jawa Timur 

  d.   DKI Jakarta 

  

14.   Properti tari yang digunakan pada tari Janger yaitu ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

15.   Dondo dan Ale berlatih gerakan tari Klono Topeng.  
Agar lebih bagus, mereka menggunakan properti tari sesuai gerakan asli tari Klono Topeng. 
Properti yang mereka gunakan adalah ....  

  a.   kipas 

  b.   tombak 

  c.   panah 

  d.   topeng 
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Soal Isian  

1.   Salah satu tata cara musyawarah adalah peserta musyawarah harus hadir ... musyawarah dimulai.  

  

2.   Mengikuti upacara pada hari Senin merupakan ... kita sebagai warga sekolah.  

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu 
menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan dengan menghirup udara 
secara langsung. Akan tetapi, burung bernapas dengan menghirup udara yang tersimpan di dalam 
pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke 
paru-paru. 
Dari paragraf tersebut, alat bantu pernapasan pada burung adalah ....  

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernapas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan 
jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan 
oleh faktor lain. Faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab gangguan pernapasan. Asap 
kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara 
menjadi kotor. Udara yang kotor sangat mengganggu proses pernapasan kita. Oksigen yang 
terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak 
napas. 

Sesuai paragraf tersebut, udara kotor dapat menyebabkan .... 

  

5.   Penyakit sinusitis dapat diobati dengan meminum obat ....   

  

6.   Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh ....  

  

7.   Kegiatan ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu disebut ....  

  

8.   Kegiatan ekonomi yang bergerak dalam layanan konsultasi hukum biasanya berbentuk ....  

  

9.   Properti tari yang digunakan pada tari Klono Topeng adalah ....  

  

10.   Tari Piring berasal dari daerah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Udara Bersih bagi Kesehatan  

SUBTEMA : 2. Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, 
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, 
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat bermusyawarah, kita tidak harus memberikan banyak pendapat. Yang 
terpenting adalah logis dan sesuai dengan masalah yang dibahas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf pertama teks tersebut ditunjukkan 
oleh opsi A. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cuaca yang berubah bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Hal ini dikarenakan tubuh 
tidak siap menerima perubahan cuaca. 
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat ketiga dan keempat paragraf kedua teks 
tersebut. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Informasi pada opsi D sesuai dengan isi paragraf. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tonsilitis disebabkan oleh bakteri atau virus dengan gejala sakit tenggorokan, sulit 
menelan, dan demam. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri biasanya memiliki modal terbatas dan 
dikelola secara sederhana. Contoh kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri adalah 
toko kelontong. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tarian tersebut merupakan tari Serimpi. Tari Serimpi adalah salah satu 
tarian klasik dari Yogyakarta yang ditarikan beberapa penari wanita cantik dan 
anggun. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tari Janger merupakan tari daerah dari Bali yang ditarikan dengan properti berupa 
kipas. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Klono Topeng menggunakan properti berupa topeng. 

. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sebelum 

  
Pembahasan  :  Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai agar musyawarah 

dapat dimulai tepat waktu. 

  

2.  Jawaban  :  kewajiban 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  pundi-pundi udara 

  
Pembahasan  :  Jawaban bisa kita temukan pada kalimat pertama, Saat terbang, pernapasan 

burung dibantu oleh pundi-pundi udara. 

  

4.  Jawaban  :  gangguan pernapasan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  antibiotik 

  
Pembahasan  :  Sinusitis disebabkan oleh segala sesuatu yang menghambat aliran udara ke rongga 

hidung yang dapat diobati dengan meminum antibiotik. 

  

6.  Jawaban  :  virus influenza 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  firma 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  firma 

  
Pembahasan  :  Firma adalah kegiatan ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 

dua sekutu. Firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan 
keuangan. 

  

9.  Jawaban  :  topeng 

  Pembahasan  :  Sesuai namanya, tari Klono Topeng menggunakan properti berupa topeng. 

  

10.  Jawaban  :  Sumatera Barat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

 
 
 
 

 
  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 58

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kegiatan berikut dilakukan untuk menjaga kebersihan kelas, kecuali ....  

  a.   Melaksanakan tugas piket dengan sesuai jadwal yang ditentukan. 

  b.   mengadakan kerja bakti membersihkan kelas tiap akhir bulan 

  c.   tugas piket dilaksanakan pada waktu istirahat jika terlambat 

  d.   menyimpan bungkus-bungkus makanan di laci meja kelas 

  

2.   Sebagai pertanggungjawaban atas kebersihan udara, pihak sekolah biasanya ....  

  a.   meniadakan kerja bakti 

  b.   menanam pohon di lingkungan sekolah 

  c.   melaksanakan upacara bendera 

  d.   mengadakan senam bersama 

3.   Made pandai menarikan berbagai tari dari Bali. Made senang saat mengajari teman-temannya tari 
Bali. 
Hal ini menunjukkan bahwa Made memiliki hak ....  

  a.   menikmati lingkungan bersih 

  b.   bebas memeluk dan menjalankan agama 

  c.   mengembangkan kebudayaan daerah 

  d.   mendapatkan perlindungan hukum 

  

  

Paragraf berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya! 
Perhatikan teks berikut!  

Asma merupakan gangguan organ pernapasan berupa penyumbatan pada saluran pernapasan. 
Asma disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. 
Penyakit asma bisa ditandai dengan gejala berupa dada yang terasa sesak, batuk, dan napas terasa 
berat. Penyakit asma bisa diobati dengan pemberian inhaler. Inhaler merupakan alat yang berfungsi 
untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung. Inhaler digunakan dengan 
cara diisap melalui mulut. 

4.   Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat dalam paragraf adalah ....  

  a.   apa penyebab penyakit asma? 

  b.   bagaimana gejala penyakit asma? 

  c.   apa fungsi inhaler bagi penderita asma? 

  d.   siapa yang biasanya mudah terkena penyakit asma? 

  

5.   Sesuai paragraf tersebut, fungsi inhaler adalah ....  

  a.   alat untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan 

  b.   alat untuk mengurangi batuk pada penderita asma 

  c.   alat yang digunakan dengan cara diisap oleh mulut penderita asma 

  d.   mengatasi sesak napas pada penderita asma 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Hal ini dilakukan agar laju konsumsi listrik 
dapat diredam. Sebab, melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi 
listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Oleh sebab 
itu, perilaku membatasi konsumsi listrik bisa dimulai dari diri sendiri. 
Informasi penting dari paragraf tersebut adalah ....  

  a.   konsumsi listrik harus dibatasi agar tidak terjadi lonjakan harga energi di pasar 

  b.   subsidi listrik harus disediakan oleh negara untuk menekan lonjakan harga energi 

  c.   harga energi di pasar global melonjak karena negara melakukan pembatasan subsidi 
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  d.   warga yang tidak membatasi konsumsi listrik tidak akan mendapat subsidi listrik dari negara 

7.   Penyakit pernapasan berikut yang tidak menular adalah ....  

  a.   flu 

  b.   TBC 

  c.   asma 

  d.   batuk 

  

8.   Pada umumnya udara di desa lebih segar dan baik untuk pernapasan karena ....  

  a.   banyak asap kendaraan bermotor 

  b.   banyak pepohonan dan tanaman 

  c.   sedikit bangunan rumah 

  d.   banyak air sungai 

9.   Penyakit yang disebabkan oleh virus adalah ....  

  a.   asma 

  b.   influenza 

  c.   emfisema 

  d.   kanker paru-paru 

10.   Usaha salon bergerak di bidang ....  

  a.   jasa 

  b.   industri 

  c.   perdagangan 

  d.   pertanian 

  

11.   Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri adalah ....  

  a.   firma 

  b.   CV 

  c.   toko kelontong 

  d.   BUMN 

12.   Kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen disebut ....  

  a.   peternakan 

  b.   perdagangan 

  c.   industri 

  d.   agraris 

  

13.   Dondo dan Ale berlatih gerakan tari Klono Topeng.  
Agar lebih bagus, mereka menggunakan properti tari sesuai gerakan asli tari Klono Topeng. 
Properti yang mereka gunakan adalah ....  

  a.   kipas 

  b.   tombak 

  c.   panah 

  d.   topeng 

  

14.   Properti tari yang digunakan pada tari Janger yaitu ....  

  

a.   
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b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

15.   Tarian berikut yang berasal dari daerah Jambi adalah ....  

  a.   tari Klono Topeng 

  b.   tari Rangguk Ayak 

  c.   tari Piring 

  d.   tari Serampang Duabelas 

 
 
Soal Isian  

1.   Tumpukan sampah di pinggir jalan merupakan akibat dari masyarakat yang tidak ....  

  

2.   Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk ... sebagai warga 
masyarakat.  

  

3.   Perhatikan informasi berikut!  

Asap yang berasal dari pembakaran sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung partikel 
kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. 

Dari informasi tersebut, kita bisa menulis pertanyaan dengan kata tanya .... 

  

4.   Perhatikan kalimat berikut! 

Pertanyaan : ... alat pernapasan burung? 

Jawaban : Alat pernapasan burung adalah paru-paru. 

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan tersebut adalah ....  

  

5.   Pada penderita asma, saat zat pemicu masuk ke tenggorokan maka dinding bronkus akan ....  

  

6.   Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh ....  

  

7.   Koperasi adalah bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas ....  

  

8.   Kegiatan ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu disebut ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Properti tari pada gambar tersebut dinamakan ....  
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10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut menggunakan properti berupa ....  

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 2  
MODEL T2-ST2-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Made telah 
mengembangkan kebudayaan daerah dengan belajar dan mengajari orang lain 
kebudayaan daerahnya. 

  

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada opsi D tidak terdapat dalam paragraf. 

  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Fungsi inhaler pada paragraf tersebut adalah untuk memasukkan obat ke dalam 
saluran pernapasan. Jawaban bisa kita temukan pada kalimat kelima, Inhaler 
merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran 
pernapasan secara langsung. 

  

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Informasi penting dari paragraf tersebut adalah konsumsi listrik harus dibatasi agar 
tidak tidak terjadi lonjakan harga energi di pasar. 

  

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Asma disebabkan oleh alergi suatu benda sehingga bukan merupakan penyakit 
menular. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pepohonan dan tanaman dapat menghasilkan udara segar yang baik untuk 
pernapasan. 

  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan 
benda melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat lain sesuai dengan 
kebutuhan. 
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11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri biasanya memiliki modal terbatas dan 
dikelola secara sederhana. Contoh kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri adalah 
toko kelontong. 

  

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Klono Topeng menggunakan properti berupa topeng. 

  

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tari Janger merupakan tari daerah dari Bali yang ditarikan dengan properti berupa 
kipas. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tari Rangguk Ayak merupakan tari daerah yang berasal dari Jambi. Tari ini digunakan 
sebagai suatu upacara penerimaan tamu. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bertanggung jawab 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  kewajiban 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  mengapa 

  
Pembahasan  :  Informasi tersebut berisi tentang keterangan alasan terjadinya sesuatu hal. Dengan 

demikian, kata tanya yang tepat yaitu mengapa. 

  

4.  Jawaban  :  apa 

  
Pembahasan  :  Informasi yang didapat dari kata tanya apa yaitu penjelasan mengenai suatu hal atau 

benda. 

  

5.  Jawaban  :  membengkak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  virus influenza 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  kekeluargaan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  firma 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  kipas 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  kipas 
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Pembahasan  :  Gambar tersebut merupakan gambar tari Kipas Pakarena dari daerah Sulawesi 

Selatan. tarian tersebut menggunakan properti berupa kipas. 

 
 
 
 
 
 

 
SOAL 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 3  

MODEL T2-ST3-A 
 
 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ale menunjukkan bentuk tanggung jawab di ....  

  a.   rumah 

  b.   keluarga 

  c.   masyarakat 

  d.   diri sendiri 

  

2.   Sikap yang diperlukan untuk menjaga kedamaian dalam keragaman di masyarakat adalah .... 

  a.   kerja keras dan egois 

  b.   tanggung jawab dan toleransi 

  c.   tenggang rasa dan individualisme 

  d.   egois dan pantang menyerah 

  

3.   Tugas kelompok dikerjakan bersama ....  

  a.   orang tua 

  b.   kelompok lain 

  c.   teman sekelompok 

  d.   diri sendiri 

  

  

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

Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah. Vitamin K juga berperan untuk menghentikan perdarahan 
saat kita terluka. Selain itu, vitamin K dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Vitamin K banyak terdapat di 
dalam hati, sayur-sayuran hijau dan berdaun banyak, serta susu. Jika tubuh kekurangan vitamin K, proses 
pembekuan darah terganggu dan tubuh akan mengeluarkan darah terus-menerus saat terluka. 

4.   Informasi yang didapat dari paragraf tersebut adalah ....  

  a.   upaya mencegah kekurangan vitamin K 

  b.   kondisi tubuh jika kekurangan vitamin K 

  c.   peran vitamin K bagi tubuh 

  d.   ciri-ciri tubuh yang kekurangan vitamin K 

  

5.   Apa fungsi vitamin K bagi tubuh sesuai paragraf tersebut?  
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  a.   Membantu proses pembekuan darah. 

  b.   Membantu mengeluarkan darah saat terluka. 

  c.   Menjadi pembentuk sel darah merah. 

  d.   Membawa oksigen dan sari-sari makanan. 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

Tanaman bambu sangat bermanfaat. Batang dari tanaman bambu bisa dibuat berbagai macam 
kebutuhan. Misalnya, digunakan untuk membuat kentongan. Bambu juga digunakan sebagai bahan 
untuk membuat rumah. Selain itu, bambu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat 
berbagai kerajinan. Seperti hiasan yang digunakan pada kolam ikan. 

Informasi yang dibahas pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   manfaat tanaman bambu 

  b.   hasil olahan bambu 

  c.   bambu sebagai bahan membuat rumah 

  d.   tempat hidup tanaman bambu 

  

7.   Salah satu cara menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu ....  

  a.   menghindari udara kotor 

  b.   tinggal di ruangan ber-AC 

  c.   tinggal di daerah dingin 

  d.   memakai masker setiap saat 

8.   Berikut ini yang bukan merupakan bahaya kabut asap adalah ....  

  a.   menyebabkan banjir dan tanah longsor 

  b.   menyebabkan infeksi pada organ pernapasan 

  c.   menyebabkan iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan 

  d.   menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA) 

  

9.   Zat-zat yang dapat mengganggu organ pernapasan, kecuali ....  

  a.   debu 

  b.   oksigen 

  c.   asap rokok 

  d.   kabut asap 

  

10.   Menghargai pekerjaan seorang pemulung dapat ditunjukkan dengan ....  

  a.   membuang sampah sembarangan 

  b.   tidak membuang sampah sembarangan 

  c.   menaruh curiga yang berlebihan terhadap pemulung 

  d.   mengusir pemulung saat sedang mencari sampah 

  

11.   Bahan baku yang digunakan untuk membuat baju adalah ....  

  a.   plastik 

  b.   kayu 

  c.   damar 

  d.   kapas 

  

12.   Pak Ahmad adalah seorang buruh di pabrik sepatu. 
Pak Ahmad akan memperoleh balas jasa berupa ....  

  a.   upah 

  b.   komisi 

  c.   provisi 
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  d.   laba 

13.   Langkah pertama menggambar cerita adalah ....  

  a.   menentukan tokoh cerita 

  b.   menyiapkan alat dan bahan 

  c.   membuat sketsa 

  
d.   mewarnai gambar 

 

14.   Berikut ini merupakan media yang digunakan dalam teknik pewarnaan kering, kecuali ....  

  a.   pensil warna 

  b.   oil pastel 

  c.   cat air 

  d.   krayon 

  

15.   Berikut ini yang disebut sketsa adalah .... 

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 
 
 
Soal Isian  

1.   Pembakaran sampah akan mengakibatkan ... udara.  

2.   Kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga ... lingkungan.  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Makhluk hidup memiliki beberapa ciri seperti bernapas, makan, bergerak, dan berkembang biak. 
Berdasarkan ciri tersebut, manusia, tumbuhan dan hewan termasuk makhluk hidup. Meskipun sama-
sama makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan memiliki perbedaan. Misalnya, perbedaan 
jenis makanan, cara berjalan, hingga cara berkembang biak. Selain memiliki perbedaan, makhluk 
hidup juga memiliki persamaan. Salah satu persamaannya yaitu memerlukan oksigen untuk 
bernapas. Makhluk hidup mengambil oksigen dengan cara yang berbeda-beda. Oksigen sangat 
penting untuk kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga 
ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen dapat kita jaga dengan cara menanam dan merawat 
tumbuhan. Daun pada tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. 

Dari paragraf tersebut, persamaan makhluk hidup adalah .... 

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. 
Misalnya, sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung juga merupakan 
sumber pangan pokok masyarakat Madura. Selain itu, singkong, talas, dan sederet bahan pangan 
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lain sebagai makanan pokok bagi kelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber 
pangan masyarakat Indonesia. 

Informasi penting dari paragraf tersebut adalah .... 

5.   Organ pernapasan kita akan terjaga jika menghirup udara yang mengandung ....  

6.   Asap kendaraan bermotor mengandung zat berbahaya berupa gas ....  

7.   Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh ....  

8.   Jika barang hasil produksi tidak laku, produsen akan mengalami ....  

9.   Pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer disebut teknik pewarnaan ....  

10.   Oil pastel merupakan media yang digunakan dalam teknik pewarnaan .... 
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 2. Udara Bersih bagi Kesehatan  

SUBTEMA : 3. Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di 
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 9 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tempat umum merupakan tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi, 
harus dijaga kebersihannya. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut berisi informasi tentang peran vitamin K bagi tubuh. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sesuai paragraf tersebut, peran vitamin K bagi tubuh meliputi: 

 membantu proses pembekuan darah, 

 menghentikan perdarahan saat terluka, serta 

 membantu pembentukan tulang. 

  

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang manfaat tanaman bambu. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kita harus menghindari udara kotor agar organ pernapasan kita tidak terganggu. 

  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kabut asap dapat mengganggu organ pernapasan. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Oksigen merupakan zat yang kita perlukan untuk bernapas. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Upah adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai balas jasa atas 
pekerjaannya. 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sebelum mulai menggambar, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih 
dahulu. Misalnya kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, spidol, pewarna, cat 
air, dan krayon. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cat air termasuk media yang digunakan dalam teknik pewarnaan basah. 

  

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sketsa yaitu gambar rancangan secara kasar seperti pada gambar A. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  pencemaran, polusi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  kebersihan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  membutuhkan oksigen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  keanekaragaman sumber pangan 

  
Pembahasan  :  Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah keanekaragaman sumber 

pangan. 

  

5.  Jawaban  :  oksigen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  karbon monoksida 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  distributor 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  kerugian 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  basah 

  
Pembahasan  :  Teknik pewarnaan basah adalah pewarnaan menggunakan media yang 

memerlukan pengencer. 

  

10.  Jawaban  :  kering 

  
Pembahasan  :  Teknik pewarnaan kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak 

memerlukan bahan pengencer. Contoh media yang digunakan dalam teknik 
pewarnaan kering adalah pensil warna, krayon, dan oil pastel. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Perilaku tidak bertanggung jawab atas sampah akan mengakibatkan hal berikut, kecuali ....  

  a.   menyebabkan banjir 

  b.   menimbulkan penyakit 

  c.   menyebabkan pencemaran 

  d.   menambah keindahan 

  

2.   Saat ada orang yang menunjukkan perilaku bertanggung jawab, kita sebaiknya ....  

  a.   menjauhinya 

  b.   mencontohnya 

  c.   menyorakinya 

  d.   menghindarinya 

  

3.   Segala perbuatan yang kita lakukan harus dapat .... 

  a.   merugikan orang lain 

  b.   dipertanggungjawaban 

  c.   meningkatkan kemeriahan 

  d.   menguntungkan diri sendiri 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Tanaman bambu sangat bermanfaat. Batang dari tanaman bambu bisa dibuat berbagai macam kebutuhan. 
Misalnya, digunakan untuk membuat kentongan. Bambu juga digunakan sebagai bahan untuk membuat 
rumah. Selain itu, bambu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai kerajinan. Seperti 
hiasan yang digunakan pada kolam ikan. 

Informasi yang dibahas pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   manfaat tanaman bambu 

  b.   hasil olahan bambu 

  c.   bambu sebagai bahan membuat rumah 

  d.   tempat hidup tanaman bambu 

  

5.   Berikut ini yang bukan merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk memelihara 
organ pernapasan adalah ....  

  a.   membersihkan lingkungan rumah 

  b.   menjaga kelembapan ruangan 

  c.   menanam tumbuhan hijau 

  d.   menebang pohon 

  

6.   Organ pernapasan dapat kita jaga melalui ....  

  a.   menghirup debu dan asap 

  b.   kebiasaan merokok 

  c.   menghirup udara kotor 

  d.   membersihkan rongga hidung secara teratur 

  

7.   Berikut ini yang bukan merupakan cara memelihara organ pernapasan adalah ....  

  a.   olahraga secara teratur 

  b.   menghindari polusi udara 

  c.   makan sebanyak-banyaknya 
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  d.   menggunakan masker jika terjadi kabut asap 

8.   Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ....  

  a.   industri 

  b.   perdagangan 

  c.   ekonomi 

  d.   produksi 

9.   Pak Ahmad adalah seorang buruh di pabrik sepatu. 
Pak Ahmad akan memperoleh balas jasa berupa ....  

  a.   upah 

  b.   komisi 

  c.   provisi 

  d.   laba 

  

10.   Kegiatan menghasilkan barang disebut kegiatan ....  

  a.   produksi 

  b.   distributor 

  c.   konsumsi 

  d.   ekonomi 

  

11.   Berikut merupakan cara menyempurnakan sketsa gambar cerita yang telah dibuat, kecuali ....  

  a.   menghapus garis-garis yang tidak perlu 

  b.   menghapus garis-garis yang tidak rapi atau salah 

  c.   menambah garis atau coretan agar gambar lebih bagus 

  d.   menambah objek gambar baru agar lebih variatif 

  

12.   Perhatikan gambar cerita berikut! 

 
Gambar cerita tersebut bertema ....  

  a.   bencana kekeringan 

  b.   bencana banjir 

  c.   menanam pohon bersama 

  d.   lingkunganku hijau dan sehat 

  

13.   Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah yang harus dilakukan jika ingin menggambar 
cerita adalah ....  

  a.   menentukan tema 

  b.   mewarnai gambar 

  c.   membuat sketsa 
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  d.   menentukan teknik pewarnaan 

 
Soal Isian  

1.   Hasil suatu musyawarah harus kita laksanakan dengan penuh .... 

  

2.   Jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan jumlah sampah semakin ....  

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sampah merupakan masalah umum yang selalu dihadapi masyarakat. Masalah sampah dapat 
semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terus 
meningkat juga membuat sampah semakin banyak. Sementara lahan tempat penampungan 
sampah sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan tidak semua sampah dapat tertampung. Keadaan 
ini diperparah oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 

Paragraf tersebut menyampaikan informasi penting tentang .... 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. 
Misalnya, sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung juga 
merupakan sumber pangan pokok masyarakat Madura. Selain itu, singkong, talas, dan sederet 
bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi kelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga 
termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. 

Informasi penting dari paragraf tersebut adalah .... 

  

5.   Pohon sangat berperan bagi organ pernapasan karena pohon dapat menghasilkan ....  

  

6.   Organ pernapasan kita akan terjaga jika menghirup udara yang mengandung ....  

  

7.   Orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan memilah sampah untuk dijual ke pengepul 
disebut ....  

  

8.   Barang yang dikonsumsi oleh konsumen dibuat oleh ....  

  

9.   Gambar cerita biasanya memuat ... lebih banyak daripada teks cerita.  

  

10.   Sketsa gambar cerita sebaiknya dibuat menggunakan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 2 SUBTEMA 3  
MODEL T2-ST3-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang manfaat tanaman bambu. 

  

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menebang pohon dapat menyebabkan udara menjadi panas sehingga tidak baik 
untuk kesehatan organ pernapasan. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Makan sebanyak-banyak bukan merupakan cara memelihara organ pernapasan. 
Cara memelihara organ pernapasan yaitu mengonsumsi makanan yang sehat, 
bersih, dan bergizi. 

  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Upah adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai balas jasa atas 
pekerjaannya. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kita tidak perlu menambah objek gambar baru pada sketsa yang telah kita buat. 
Menyempurnakan sketsa bisa dilakukan dengan menghapus garis-garis yang tidak 
perlu dan tidak rapi. Kita juga bisa menambah garis atau coretan agar gambar 
tampak lebih bagus dan menarik. 

  

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Dalam gambar cerita tersebut diceritakan pohon-pohon yang ditebangi. Kemudian, 
saat hujan mengakibatkan banjir sehingga orang-orang mengungsi ke tempat yang 
aman. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Langkah kedua menggambar cerita setelah alat dan bahan sudah siap adalah 
membuat sketsa. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tanggung jawab 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  meningkat, banyak, bertambah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  masalah sampah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  keanekaragaman sumber pangan 

  Pembahasan  :  Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah keanekaragaman sumber pangan. 

  

5.  Jawaban  :  oksigen 

  
Pembahasan  :  Pohon dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat 

penting bagi pernapasan. 

  

6.  Jawaban  :  oksigen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  pemulung 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  produsen 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang membuat barang atau jasa. 

  

9.  Jawaban  :  gambar  

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  pensil 

  
Pembahasan  :  Untuk membuat sketsa gambar cerita, sebaiknya kita menggunakan pensil agar 

ketika salah bisa dihapus dengan mudah. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 5 

 
TEMA 3 : MAKANAN SEHAT  

SUB TEMA 1-3 
TIPE A DAN B 

 
 
  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 76

SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Sebatang lidi akan mudah dipatahkan, sedangkan segenggam lidi akan sulit dipatahkan. 
Hal ini menunjukkan bahwa ... membuat kita kuat.  

  a.   sebatang lidi 

  b.   segenggam lidi 

  c.   persatuan 

  d.   keragaman 

2.   Cara memainkan alat musik daerah di Indonesia ada beragam. Kecapi dimainkan dengan cara ....  

  a.   digesek 

  b.   dipetik 

  c.   dipukul 

  d.   ditiup 

  

3.   Indonesia memiliki alat musik daerah yang beragam. Kecapi merupakan alat musik daerah dari ....  

  a.   Jawa Barat 

  b.   Nusa Tenggara Timur 

  c.   Sulawesi Utara 

  d.   Sumatera Barat 

4.   Gambar iklan harus dibuat menarik dan sesuai dengan ....  

  a.   isi iklan 

  b.   pembuat iklan 

  c.   kata kunci 

  d.   sasaran iklan 

  

5.   Rencana yang akan dilakukan untuk membuat iklan yang berisi hal-hal penting yang terdapat pada 
iklan disebut ....  

  a.   layout 

  b.   rancangan iklan 

  c.   storyboard 

  d.   kata kunci 

6.   Berdasarkan sifatnya, iklan program wajib belajar termasuk jenis iklan ....  

  a.   niaga 

  b.   pengumuman 

  c.   nonniaga 

  d.   media cetak 

7.   Makanan yang mengandung protein antara lain ....  

  a.   jagung dan nasi 

  b.   daging dan ketela 

  c.   daging dan tempe 

  d.   minyak ikan dan susu 
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8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Lambung sapi bagian omasum ditunjukkan oleh angka ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Lambung kelenjar ditunjukkan oleh angka ....  

  a.   4 

  b.   3 

  c.   2 

  d.   1 

10.   Berikut ini adalah contoh interaksi sosial, kecuali ....  

  a.   Andi dan Siti berdiskusi kelompok 

  b.   Ayu menyapa tetangganya saat lewat 

  c.   Ana sedang membaca buku di kamar 

  d.   Ibu guru sedang mengajar di kelas 

11.   Berikut ini yang termasuk interaksi sosial adalah ....  

  a.   nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca 

  b.   manusia hidup dekat dengan sumber makanan 

  c.   berpamitan dengan ayah dan ibu 

  d.   petani membajak sawah 

12.   Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, 
dan kelompok dengan kelompok disebut dengan ....  

  a.   komunikasi 

  b.   interaksi 

  c.   interaksi sosial 

  d.   interaksi primer 

13.   Lagu bertangga nada mayor biasanya dinyanyikan dengan ....  

  a.   bersemangat 

  b.   kurang bersemangat 

  c.   sedih 

  d.   terharu 

14.   Berikut tidak termasuk lagu bertangga nada mayor yaitu ....  

  a.   Hari Merdeka 

  b.   Indonesia Raya 

  c.   Halo-Halo Bandung 

  d.   Gugur Bunga 

15.   Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu bertangga nada ....  

  a.   mayor 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 78

  b.   minor 

  c.   kromatis 

  d.   pentatonis 

 
 
 
 
Soal Isian  

1.   Ada berbagai jenis upacara adat di Indonesia, Rambu solo termasuk ke dalam upacara ....  

  

2.   Angklung merupakan alat musik daerah yang dimainkan dengan cara ....  

  

3.   Kalimat yang digunakan pada iklan bersifat ....  

  

4.   Berdasarkan sifatnya, iklan dibagi menjadi dua yaitu iklan ... dan iklan ....  

  

5.   Gerak peristaltik terjadi di ....  

  

6.   Gigi yang berfungsi untuk memotong makanan adalah gigi ....  

  

7.   Kerja bakti merupakan contoh interaksi sosial di lingkungan ....  

  

8.   Proses interaksi antara siswa dengan siswa terjadi di ....  

  

9.   Alat musik Bonang berasal dari daerah ....  

  

10.   Alat musik Sasando dimainkan dengan cara ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Makanan Sehat  

SUBTEMA : 1. Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

1 soal 1 s/d 1 

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 2 soal 2 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tangga nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

1 soal 1 s/d 1 

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 1 soal 2 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-A 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu unsur iklan yaitu gambar. Gambar pada iklan dibuat sesuai dengan isi 
iklan. Oleh sebab itu, gambar iklan dibuat semenarik mungkin. 

  

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rancangan iklan adalah Rencana yang akan dilakukan untuk membuat iklan yang 
berisi hal-hal penting yang terdapat pada iklan. 

  

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berdasarkan sifatnya, iklan dibagi menjadi dua yaitu iklan niaga dan iklan nonniaga. 
Iklan program wajib belajar termasuk jenis iklan nonniaga yaitu iklan yang dibuat 
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

  

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Membaca buku bukan contoh interaksi sosial karena tidak menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu-lagu yang bertangga nada mayor biasanya bersifat riang gembira dan 
dinyanyikan dengan semangat. 

  

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada minor. 

  

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan bersemangat dan riang, sehingga 
termasuk lagu bertangga nada mayor. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kematian 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  digoyangkan, digetarkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  persuasif atau mengajak 

  
Pembahasan  :  Fungsi iklan antara lain untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk baik 

berupa barang, jasa, maupun kegiatan kepada masyarakat. Dengan demikan, 
kalimat iklan bersifat persuasif atau mengajak masyarakat. 

  

4.  Jawaban  :  niaga dan nonniaga 

  Pembahasan  :  Iklan dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu iklan niaga dan iklan nonniaga. 

  

5.  Jawaban  :  kerongkongan 

  
Pembahasan  :  Gerak peristaltik adalah gerak meremas dan mendorong makanan dari 

kerongkongan menuju ke lambung. 

  

6.  Jawaban  :  seri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  sekolah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  Jawa Timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  dipetik 

  
Pembahasan  :  Sasando merupakan alat musik dari daerah Nusa Tenggara Timur yang dimainkan 

dengan cara dipetik. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Sebatang lidi akan mudah dipatahkan, sedangkan segenggam lidi akan sulit dipatahkan. 
Hal ini menunjukkan bahwa ... membuat kita kuat.  

  a.   sebatang lidi 

  b.   segenggam lidi 

  c.   persatuan 

  d.   keragaman 

  

2.   Indonesia memiliki alat musik daerah yang beragam. Kecapi merupakan alat musik daerah dari ....  

  a.   Jawa Barat 

  b.   Nusa Tenggara Timur 

  c.   Sulawesi Utara 

  d.   Sumatera Barat 

  

3.   Berikut ini perbedaan antara kecapi dan sasando yang tepat adalah .... 

  a.   baik kecapi maupun sasando dimainkan dengan cara dipetik 

  b.   kecapi terbuat dari bambu, sedangkan sasando terbuat dari kayu sentul 

  c.   kecapi terbuat dari kayu sentul, sedangkan sasando terbuat dari bambu dan lontar 

  d.   kecapi terbuat dari bambu dan daun lontar, sedangkan sasando terbuat dari kayu 

  

4.   Sesuai unsur-unsur iklan, isi iklan ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil dari ....  

  a.   visual 

  b.   judul dan subjudul 

  c.   kata kunci 

  d.   gambar 

  

5.   Rencana yang akan dilakukan untuk membuat iklan yang berisi hal-hal penting yang terdapat pada 
iklan disebut ....  

  a.   layout 

  b.   rancangan iklan 

  c.   storyboard 

  d.   kata kunci 

  

6.   Berdasarkan sifatnya, iklan program wajib belajar termasuk jenis iklan ....  

  a.   niaga 

  b.   pengumuman 

  c.   nonniaga 

  d.   media cetak 
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7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

8.   Organ yang berfungsi menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan adalah ....  

  a.   lambung 

  b.   usus halus 

  c.   usus besar 

  d.   usus buntu 

9.   Makanan yang mengandung protein antara lain ....  

  a.   jagung dan nasi 

  b.   daging dan ketela 

  c.   daging dan tempe 

  d.   minyak ikan dan susu 

10.   Berikut ini yang termasuk interaksi sosial adalah ....  

  a.   nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca 

  b.   manusia hidup dekat dengan sumber makanan 

  c.   berpamitan dengan ayah dan ibu 

  d.   petani membajak sawah 

  

11.   Contoh interaksi sosial yang dilakukan oleh petani adalah ....  

  a.   membajak sawah dengan traktor 

  b.   memberi pupuk pada tanaman 

  c.   bercakap-cakap dengan petani lain 

  d.   menyiangi rumput yang mengganggu 

12.   Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, 
dan kelompok dengan kelompok disebut dengan ....  

  a.   komunikasi 

  b.   interaksi 

  c.   interaksi sosial 

  d.   interaksi primer 

  

13.   Lagu bertangga nada mayor biasanya dinyanyikan dengan ....  

  a.   bersemangat 

  b.   kurang bersemangat 

  c.   sedih 

  d.   terharu 

  

14.   Susunan jarak tangga nada minor adalah ....  

  a.   1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1 - 1 

  b.   1 – 1 - ½ - 1 -1 – 1 -  ½ 

  c.   1 – 1 - 1 - 1 -½ – 1 -  ½ 

  d.   1 – ½ - 1 - 1 -½ – 1 -  ½ 
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15.   Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu bertangga nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   kromatis 

  d.   pentatonis 

Soal Isian  

1.   Ada berbagai jenis upacara adat di Indonesia, Rambu solo termasuk ke dalam upacara ....  

  

2.   Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia tidak menghalangi untuk ... sama.  

  

3.   Mengenalkan atau mempromosikan suatu produk baik berupa barang, jasa, maupun kegiatan 
kepada masyarakat merupakan ... iklan.  

  

4.   Kalimat yang digunakan pada iklan bersifat ....  

  

5.   Sisa-sisa makanan hasil pencernaan pada burung akan dikeluarkan melalui ....  

  

6.   Getah empedu berfungsi untuk ....  

  

7.   Berpamitan dengan ayah dan ibu termasuk interaksi sosial di lingkungan ....  

  

8.   Membangun rumah di daerah yang tidak rawan bencana adalah contoh interaksi manusia dengan 
lingkungan ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Cici membuat alat musik sederhana dari bahan sekitar. 
Musik ritmis yang dibuat Cici seperti pada gambar tersebut menyerupai ....  

  

10.   Musik ritmis triangle dimainkan dengan cara ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 1  
MODEL T3-ST1-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian tubuh kecapi terbuat dari kayu sentul. Selain senar, bagian sasando juga 
terdiri dari bambu dan anyaman daun lontar. 

  

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Isi iklan efektif ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil dari judul dan subjudul. 

  

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rancangan iklan adalah Rencana yang akan dilakukan untuk membuat iklan yang 
berisi hal-hal penting yang terdapat pada iklan. 

  

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berdasarkan sifatnya, iklan dibagi menjadi dua yaitu iklan niaga dan iklan nonniaga. 
Iklan program wajib belajar termasuk jenis iklan nonniaga yaitu iklan yang dibuat 
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah usus 
yang ditunjukkan oleh nomor 1. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

  

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu-lagu yang bertangga nada mayor biasanya bersifat riang gembira dan 
dinyanyikan dengan semangat. 
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14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan bersemangat dan riang, sehingga 
termasuk lagu bertangga nada mayor. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kematian 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  bekerja 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  fungsi 

  
Pembahasan  :  Fungsi iklan antara lain untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk baik 

berupa barang, jasa, maupun kegiatan kepada masyarakat. 

  

4.  Jawaban  :  persuasif atau mengajak 

  
Pembahasan  :  Fungsi iklan antara lain untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk baik 

berupa barang, jasa, maupun kegiatan kepada masyarakat. Dengan demikan, 
kalimat iklan bersifat persuasif atau mengajak masyarakat. 

  

5.  Jawaban  :  kloaka 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  mencerna lemak 

  Pembahasan  :  Getah empedu dihasilkan oleh hati untuk mencerna lemak. 

  

7.  Jawaban  :  keluarga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  alam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  marakas 

  

Pembahasan  :  Gambar musik ritmis pada gambar tersebut menyerupai marakas. Berikut ini gambar 
alat musik marakas. 

 

  

10.  Jawaban  :  dipukul 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Keragaman sosial budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan untuk ....  

  a.   bersatu 

  b.   berselisih 

  c.   bertengkar 

  d.   beradu 

2.   Yang termasuk menghargai keragaman yang tumbuh di masyarakat adalah ....  

  a.   membedakan suku yang satu dengan yang lain 

  b.   mencela tradisi yang tumbuh di masyarakat 

  c.   tidak membanggakan suku sendiri 

  d.   mendukung kegiatan budaya di masyarakat 

3.   Kerja sama dalam keragaman dibutuhkan dalam hal-hal berikut, kecuali ....  

  a.   memenuhi kebutuhan hidup 

  b.   membantu korban bencana alam 

  c.   menyelenggarakan upacara adat 

  d.   mengambil barang milik orang lain 

4.   Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri iklan adalah ....  

  a.   menggunakan kalimat yang singkat 

  b.   terdapat gambar yang menarik 

  c.   bersifat deskriptif 

  d.   terdapat kata kunci 

5.   Perhatikan iklan berikut! 

 
Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ....  

  a.   Susu mengandung gizi dan nutrisi yang tinggi 

  b.   Belilah susu di toko-toko terdekat 

  c.   Susu "MILK" mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

  d.   Minumlah 2 gelas susu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

6.   Perhatikan iklan berikut! 

 
Isi iklan tersebut adalah ....  
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  a.   imbauan untuk anak Indonesia bersekolah 

  b.   ajakan untuk menciptakan sekolah yang layak 

  c.   menawarkan sekolah yang berkualitas untuk anak 

  d.   menawarkan kerja sama mendirikan sekolah umum 

  

7.   Pola makan yang tidak teratur akan menyebabkan penyakit ....  

  a.   mag 

  b.   tifus 

  c.   diare 

  d.   usus buntu 

8.   Penyerapan air yang terlalu banyak pada usus besar akan menyebabkan penyakit ....  

  a.   konstipasi 

  b.   kolera 

  c.   diare 

  d.   tifus 

9.   Berikut ini yang bukan merupakan penyakit pencernaan manusia adalah ....  

  a.   tetanus 

  b.   tifus 

  c.   mag 

  d.   diare 

10.   Pernyataan berikut yang benar tentang proses jual beli buah adalah ....  

  a.   kegiatan distribusi dilakukan oleh petani 

  b.   kegiatan produksi dilakukan oleh pedagang 

  c.   kegiatan produksi dilakukan oleh petani 

  d.   kegiatan konsumsi dilakukan oleh pedagang 

  

11.   Dalam alur kegiatan ekonomi, makan sayuran termasuk kegiatan ....  

  a.   ekonomi 

  b.   produksi 

  c.   konsumsi 

  d.   distribusi 

  

12.   Pada proses jual beli sayur, petani berperan sebagai ....  

  a.   produsen 

  b.   distributor 

  c.   konsumen 

  d.   ekonom 

  

13.   Berikut yang bukan properti tari Baksa Kembang adalah ....  

  a.   bogam 

  b.   rangkaian bunga 

  c.   selendang 

  d.   kipas 

  

14.   Senjata yang digunakan sebagai properti dalam tari Kancet Papatai adalah ....  

  a.   keris 

  b.   rencong 

  c.   parang 

  d.   mandau 

  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 89

15.   Properti tari Kuda Lumping adalah ....  

  a.   topeng dan panah 

  b.   pedang dan kuda kepang 

  c.   pedang dan tombak 

  d.   barong dan topeng 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan arti dari semboyan ....  

  

2.   Tradisi mengarak anak sehari sebelum dikhitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa 
disebut .... 

  

3.   Pengungkapan perasaan pada saat iklan ditayangkan disebut ....  

  

4.   Iklan dibuat menarik agar masyarakat tertarik dengan hal yang ditawarkan. Salah satu hal yang perlu 
diperhatikan dalam pembuatan iklan adalah penggunaan ... yang mendukung isi iklan.  

  

5.   Penyakit yang ditandai dengan meningkatnya produksi asam lambung adalah ....  

  

6.   Virus yang dapat menyebabkan diare adalah ....  

  

7.   Berlatih memainkan alat musik daerah adalah contoh pembangunan ....  

  

8.   Pak Basri adalah pedagang salak. Dalam kegiatan ekonomi, Pak Basri berperan sebagai ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut berasal dari daerah ....  

  

10.   Salah satu fungsi properti dalam tari yaitu membantu memperjelas karakter ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Makanan Sehat  

SUBTEMA : 2. Pentingnya Makanan Sehat bagi Tubuh  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  d 

4.  Jawaban  :  c 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat iklan pada opsi C sesuai dengan gambar dan ciri-ciri iklan. 

6.  Jawaban  :  a 

7.  Jawaban  :  a 

8.  Jawaban  :  a 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tetanus merupakan gangguan pada otot manusia. 

10.  Jawaban  :  c 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Petani berperan 
sebagai produsen dengan menghasilkan sayur. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Baksa Kembang tidak menggunakan kipas sebagai propertinya. 

14.  Jawaban  :  d 

15.  Jawaban  :  b 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Bhinneka Tunggal Ika 

2.  Jawaban  :  Sisingaan 

3.  Jawaban  :  visualisasi 

  Pembahasan  :  Visualisasi adalah pengungkapan perasaan pada saat iklan ditayangkan. 

4.  Jawaban  :  kata kunci 

  
Pembahasan  :  Kata kunci berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan pendengar, sekaligus 

menyampaikan pesan pada iklan agar diterima oleh masyarakat. 

5.  Jawaban  :  mag 

6.  Jawaban  :  rotavirus 

7.  Jawaban  :  sosial budaya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  distibutor 

  
Pembahasan  :  Distributor adalah orang yang mendistribusikan barang atau jasa dari produsen 

kepada konsumen. Pak Basri mendistribusikan salak dari petani kepada 
pembeli/konsumen. 

9.  Jawaban  :  Jawa Barat 

  Pembahasan  :  Gambar tari tersebut menunjukkan tari Merak yang berasal dari daerah Jawa Barat. 

10.  Jawaban  :  penari 

  
Pembahasan  :  Karakter penari maupun tema tarian yang ditarikan oleh penari tersebut dapat terlihat 

dari properti yang digunakan. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 2  
MODEL T3-ST2-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Keragaman makanan tradisional di Indonesia harus terus kita ....  

  a.   singkirkan 

  b.   lestarikan 

  c.   hindari 

  d.   abaikan 

  

2.   Yang termasuk menghargai keragaman yang tumbuh di masyarakat adalah ....  

  a.   membedakan suku yang satu dengan yang lain 

  b.   mencela tradisi yang tumbuh di masyarakat 

  c.   tidak membanggakan suku sendiri 

  d.   mendukung kegiatan budaya di masyarakat 

  

3.   Keragaman budaya Indonesia yang tinggi tercermin dari ....  

  a.   kecelakaan yang terjadi 

  b.   tarian daerah yang dimiliki 

  c.   konflik antarsuku yang terjadi 

  d.   budaya korupsi yang sulit dihilangkan 

  

4.   Media yang digunakan untuk menampilkan iklan dalam bentuk suara dan gambar bergerak adalah .... 

  a.   televisi 

  b.   radio 

  c.   surat kabar 

  d.   telepon 

  

5.   Bahasa yang digunakan pada sebuah iklan harus menggunakan bahasa ....  

  a.   gaul 

  b.   asing 

  c.   sehari-hari 

  d.   santun 

  

6.   Berikut yang bukan ciri-ciri iklan media elektronik adalah ....  

  a.   dapat disimpan dan dibaca kapan saja 

  b.   ditampilkan secara singkat 

  c.   ditampilkan melalui radio atau televisi 

  d.   disajikan menggunakan video 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Penyakit yang terjadi karena adanya gangguan dari organ pencernaan yang ditunjuk tanda panah 
adalah .... 
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  a.   mag 

  b.   tifus 

  c.   konstipasi 

  d.   usus buntu 

  

8.   Gejala penyakit kolera antara lain ....  

  a.   feses berubah warna, feses mengeras, dan dehidrasi 

  b.   feses terdapat darah, feses mengeras, dan dehidrasi 

  c.   diare, feses berubah warna, dan dehidrasi 

  d.   diare, feses mengeras, dan dehidrasi 

  

9.   Rotavirus adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit ....  

  a.   usus buntu 

  b.   kolera 

  c.   diare 

  d.   mag 

  

10.   Kegiatan distribusi pada jual beli sayur dilakukan oleh ....  

  a.   pedagang 

  b.   peternak 

  c.   nelayan 

  d.   petani 

  

11.   Orang yang pekerjaannya menanam sayuran adalah ....  

  a.   peternak 

  b.   petani 

  c.   nelayan 

  d.   pedagang 

  

12.   Pak Doni adalah seorang petani salak. Dalam kegiatan ekonomi, Pak Doni berperan sebagai ....  

  a.   ekonom 

  b.   distributor 

  c.   konsumen 

  d.   produsen 

  

13.   Senjata yang digunakan sebagai properti dalam tari Kancet Papatai adalah ....  

  a.   keris 

  b.   rencong 

  c.   parang 

  d.   mandau 

  

14.   Berikut yang bukan properti tari Baksa Kembang adalah ....  

  a.   bogam 

  b.   rangkaian bunga 

  c.   selendang 

  d.   kipas 
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15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Properti yang digunakan dalam tarian tersebut adalah ....  

  a.   panah 

  b.   keris 

  c.   tongkat 

  d.   pedang 

 
 
Soal Isian  

1.   Masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki persamaan. Salah satunya, mereka memiliki 
ikatan yang berdasarkan pada ....  

2.   Kerja sama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan sangat dibutuhkan untuk ... suatu 
pertunjukkan. 

  

3.   Agar kita dapat menjelaskan isi iklan di televisi, kita perlu ..., ..., dan ... iklan dengan saksama.  

4.   Sebelum memperagakan sebuah iklan, kita harus memahami ....  

  

5.   Penyakit yang ditandai dengan meningkatnya produksi asam lambung adalah ....  

  

6.   Penyakit yang ditandai dengan berubahnya warna feses menjadi cairan putih keruh adalah ....  

  

7.   Berlatih memainkan alat musik daerah adalah contoh pembangunan ....  

  

8.   Tempat terjadinya jual beli disebut dengan ....  

9.   Salah satu fungsi properti dalam tari yaitu membantu memperjelas karakter ....  

  

10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut berasal dari daerah ....  
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 2  

MODEL T3-ST2-B 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gerakan-gerakan setiap tarian daerah ada yang sama, tetapi ada pula yang berbeda. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Iklan yang berbentuk suara dan gambar bergerak biasanya ditampilkan pada media 
televisi. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Iklan efektif menggunakan bahasa yang santun. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berikut ini ciri-ciri iklan media elektronik. 

 Dimuat di media elektronik seperti televisi dan radio. 

 Menyampaikan informasi dalam bentuk audio (suara) dan visual (gambar 
yang bergerak). 

 Hanya ditampilkan secara singkat. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Organ yang ditunjuk adalah usus besar. Salah satu penyakit pada usus besar adalah 
konstipasi. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kolera merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio 
cholerae dengan gejala diare, feses berubah warna, dan dehidrasi. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Pak Doni berperan 
sebagai produsen dengan menghasilkan salak. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Salah satu properti yang digunakan dalam tari Kancet Papatai adalah 
mandau. Mandau merupakan salah satu senjata suku Dayak yang merupakan 
pusaka turun temurun dan dianggap sebagai barang keramat atau memiliki 
kesaktian. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Baksa Kembang tidak menggunakan kipas sebagai propertinya. 

  

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  persahabatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  keberhasilan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  melihat, mendengarkan, dan membaca 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  isi iklan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  mag 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  kolera 

  
Pembahasan  :  Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae 

sehingga mengakibatkan diare secara terus menerus dan feses berubah warna 
menjadi cairan putih keruh. 

  

7.  Jawaban  :  sosial budaya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  pasar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  penari 

  
Pembahasan  :  Karakter penari maupun tema tarian yang ditarikan oleh penari tersebut dapat 

terlihat dari properti yang digunakan. 

  

10.  Jawaban  :  Jawa Barat 

  Pembahasan  :  Gambar tari tersebut menunjukkan tari Merak yang berasal dari daerah Jawa Barat. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Organisasi P3A senantiasa ikut menjaga lingkungan berikut, kecuali ....  

  a.   fisik 

  b.   sosial 

  c.   budaya 

  d.   rohani 

  

2.   Apa yang akan terjadi jika tidak ada kerukunan antarpetani dalam organisasi P3A?  

  a.   Masalah-masalah dalam pertanian dapat diatasi. 

  b.   Para petani dapat saling bertukar pikiran masalah pertanian. 

  c.   Para petani saling berebut saat menggunakan air irigasi. 

  d.   Para petani dapat mencurahkan pendapat untuk mengatasi masalah. 

3.   Berikut ini manfaat mempunyai teman dengan keterampilan yang beragam, kecuali ....  

  a.   berbagi pengetahuan 

  b.   saling belajar 

  c.   melengkapi satu sama lain 

  d.   mudah mencari masalah 

  

4.   Perhatikan iklan berikut! 

 
 
Iklan tersebut termasuk jenis iklan ....  

  a.   penawaran 

  b.   permintaan 

  c.   niaga 

  d.   non-niaga 

  

5.   Perhatikan gambar berikut! 
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Kalimat iklan yang tepat sesuai gambar tersebut adalah ....  

  a.   JusQu, minuman segar pelepas dahaga 

  b.   Sekali coba, Anda tak lupa kesegarannya 

  c.   Mengandung vitamin C 

  d.   Silakan dicicipi dulu, ya 

  

6.   Iklan dibuat dengan tujuan ....  

  a.   memberikan hiburan kepada masyarakat 

  b.   memberi pengetahuan secara detail tentang barang atau jasa kepada masyarakat 

  c.   menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan 

  d.   mengajak masyarakat untuk menggunakan dana yang tersedia 

  

7.   Berikut ini yang bukan merupakan cara menjaga kesehatan organ pencernaan adalah ....  

  a.   makan makanan yang bergizi 

  b.   pola makan teratur 

  c.   olahraga teratur 

  d.   merokok 

  

8.   Sikap yang baik terkait pola makan adalah ....  

  a.   hanya makan sayuran saja 

  b.   menjaga pola makan yang seimbang 

  c.   banyak mengonsumsi makanan berlemak 

  d.   tidak mengonsumi makanan yang berlemak 

  

9.   Berikut ini yang bukan merupakan manfaat buah pisang bagi organ pencernaan adalah ....  

  a.   mencegah luka pada lambung 

  b.   mencegah radang pada usus halus 

  c.   meningkatkan produksi asam lambung 

  d.   menjaga keseimbangan asam lambung 

  

10.   Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah contoh pembangunan sosial budaya karena dirancang 
untuk ....  

  a.   memisahkan petani kaya dan petani miskin 

  b.   meningkatkan kesejahteraan pengurusnya 

  c.   membuat petani kesulitan mencari air 

  d.   meningkatkan kesejahteraan petani 

  

11.   Berlatih memainkan alat musik daerah adalah contoh upaya masyarakat dalam pembangunan ....  

  a.   ekonomi 

  b.   politik 

  c.   hankam 
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  d.   sosial budaya 

  

12.   Dengan berdirinya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), maka ....  

  a.   petani padi akan rugi 

  b.   air di sawah akan habis 

  c.   jatah air petani akan berkurang 

  d.   kesejahteraan petani akan meningkat 

  
 

13.   Motif batik kawung ditunjukkan oleh gambar ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Alat batik pada gambar di atas disebut ....  

  a.   gawangan 

  b.   malam 
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  c.   canting 

  d.   bandul 

  

15.   Tempat untuk meletakkan kain yang akan dibatik dengan canting disebut ....  

  a.   malam 

  b.   bandul 

  c.   gawangan 

  d.   dingklik 

  

 
Soal Isian  

1.   Indonesia memiliki corak batik yang beragam. Kita harus merasa ... terhadap keragaman ini.  

  

2.   Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi ....  

  

3.   Pokok pikiran yang digunakan untuk membuat iklan disebut ....  

  

4.   Storyboard digunakan untuk menyampaikan ... kepada penonton.  

  

5.   Buah pisang dapat meningkatkan produksi lendir dalam lambung sehingga dapat ... kadar asam 
lambung.  

  

6.   Buah pisang dapat mencegah radang pada ... dan ....  

  

7.   Mengairi sawah adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan ....  

  

8.   Suku Minahasa berasal dari Provinsi ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Teknik membatik pada gambar di atas disebut teknik ....  

  

10.   Corak kain batik yang mempunyai arti simbol yaitu batik ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 3. Makanan Sehat  

SUBTEMA : 3. Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

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

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Organisasi P3A ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Iklan tersebut berisi tentang ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti program 
imunisasi polio. Iklan tersebut termasuk jenis iklan layanan masyarakat atau iklan 
non-niaga. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat iklan pada pilihan jawaban a sesuai dengan gambar iklan dan ciri-ciri bahasa 
iklan. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tujuan iklan yaitu menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan. 

  

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Merokok dapat menyebabkan luka pada lambung. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  
Pisang mengandung kalium yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi lendir 
dalam perut sehingga membantu menurunkan kadar asam lambung. 

  

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Motif batik kawung merupakan salah satu motif batik yang berasal dari daerah Solo. 
Motif batik kawung ditunjukkan oleh gambar pada pilihan jawaban b. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gawangan merupakan tempat untuk meletakkan kain yang akan dibatik. Gawangan 
terbuat dari kayu atau bambu. Gawangan bisa dipindah-pindah tergantung kebutuhan 
si pembatik. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bangga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  suku, bangsa, agama, budaya, sosial, kegiatan ekonomi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  tema iklan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  ide cerita 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  menurunkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  lambung dan usus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  alam 

  Pembahasan  :  Sawah adalah contoh lingkungan alam. 

  

8.  Jawaban  :  Sulawesi Utara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  Canting Tulis 

  
Pembahasan  :  Teknik Canting Tulis merupakan teknik pembuatan motif batik menggunakan alat 

berupa canting. Membatik dengan canting tulis seperti ini disebut teknik membatik 
tradisional. 

  

10.  Jawaban  :  tradisional 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kerja sama dalam suatu kelompok akan menghasilkan hasil yang .... 

  a.   minimal 

  b.   kurang 

  c.   maksimal 

  d.   biasa 

  

2.   Ada beragam jenis dan motif batik di masyarakat. Sikap kita terhadap motif batik daerah lain 
adalah ....  

  a.   meremehkan batik daerah lain 

  b.   merasa malu karena banyak motif batik 

  c.   merasa bangga dengan batik daerah lain 

  d.   melarang batik daerah lain untuk dibeli 

  

3.   Saat kerja kelompok di sekolah, kita sering menemui perbedaan. Perbedaan tersebut sering 
memberi manfaat seperti berikut, kecuali ....  

  a.   setiap anggota kelompok dapat saling bertukar pendapat mengenai berbagai hal yang dibahas 

  b.   belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari anggota kelompok lain 

  
c.   jika terjadi masalah, diharapkan anggota kelompok mampu menyelesaikannya dalam 

kebersamaan 

  d.   memudahkan anggota kelompok mencari pemicu masalah dalam kelompok 

  

  

Iklan berikut digunakan untuk menjawab dua soal di bawahnya. 
Perhatikan iklan berikut! 

 

4.   Isi iklan tersebut adalah ....  

  a.   peringatan hari demam berdarah nasional 

  b.   ajakan untuk mencegah demam berdarah 

  c.   cara menguras bak penampungan 

  d.   cara melakukan 3M 

  

5.   Iklan tersebut dibuat oleh ....  

  a.   Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia 

  b.   panitia Hari Demam Berdarah Nasional 

  c.   Dinas Kesehatan Republik Indonesia 

  d.   Menteri Kesehatan 
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6.   Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Kalimat iklan yang sesuai gambar tersebut adalah ....  

  a.   WinEx Elit, Harga Selangit 

  b.   WinEx Trendi, Nyaman di Kaki 

  c.   WinEx kuat tak tahan karat 

  d.   Mau Keren, WinEx Pilihannya 

  

7.   Cara menjaga kesehatan organ pencernaan dari penyakit mag yang tepat adalah ....  

  a.   banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C 

  b.   selalu makan tepat waktu 

  c.   banyak minum air putih 

  d.   rajin berolahraga 

  

8.   Kandungan buah pisang yang dapat menjadi lapisan anti radang pada lambung dan usus adalah ....  

  a.   kalsium 

  b.   kalium 

  c.   zat besi 

  d.   fosfor 

  

9.   Makanan di dalam mulut sebaiknya ....  

  a.   dikunyah hingga lumat sehingga tidak memperberat kerja lambung 

  b.   dikunyah hingga lumat agar tidak tersedak 

  c.   masih berbentuk kasar agar mudah masuk ke lambung 

  d.   masih berbentuk kasar agar mudah dicerna oleh lambung 

  

10.   Sanggar Karawitan Puspa Nayaga berasal dari Provinsi ....  

  a.   Jawa Tengah 

  b.   DI Yogyakarta 

  c.   Jawa Barat 

  d.   Bali 

  

11.   Sanggar Tari Kambang Tigarun berasal dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Selatan 

  b.   Kalimantan Tengah 

  c.   Kalimantan Selatan 

  d.   Nusa Tenggara Barat 

  

12.   Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah contoh pembangunan sosial budaya karena 
dirancang untuk ....  

  a.   memisahkan petani kaya dan petani miskin 

  b.   meningkatkan kesejahteraan pengurusnya 

  c.   membuat petani kesulitan mencari air 

  d.   meningkatkan kesejahteraan petani 
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13.   Warna coklat dalam membatik menggunakan ....  

  a.   wedel 

  b.   soga 

  c.   nila 

  d.   gula batu 

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Nama motif batik pada gambar di atas adalah ....  

  a.   batik Kawung 

  b.   batik Parang Kusumo 

  c.   batik Mega Mendung 

  d.   batik Ceplok 

  

15.   Daerah penghasil batik yang cukup terkenal di luar Pulau Jawa adalah ....  

  a.   Pekalongan 

  b.   Surakarta 

  c.   Yogyakarta 

  d.   Jambi 

 
 
Soal Isian  

1.   Saling melempar tanggung jawab bisa menjadi kekurangan saat bekerja dalam .... 

2.   Suatu organisasi memiliki anggota yang beragam. Oleh karena itu, organisasi memiliki ... yang 
menjadi pemersatu antaranggota.  

3.   Kualitas iklan ditentukan dengan penggunaan ....  

4.   Perhatikan iklan berikut! 

 
Iklan tersebut berisi imbauan untuk ....  

5.   Buah pisang dapat mencegah radang pada ... dan ....  

6.   Buah pisang dapat meningkatkan produksi lendir dalam lambung sehingga dapat ... kadar asam 
lambung.  

7.   Bahasa Minang berasal dari Provinsi ....  

8.   Pak Dendi adalah ketua P3A di daerahnya. Hari ini Pak Dendi akan memimpin musyawarah dengan 
para petani. Interaksi yang terjadi antara Pak Dendi dengan para petani adalah contoh interaksi 
manusia dengan lingkungan ....  

9.   Bahan baku atau bahan utama yang digunakan untuk membuat batik tulis tradisional adalah ....  

10.   Alat untuk membatik yang terbuat dari tembaga dan berfungsi menorehkan cairan malam/lilin pada 
pola kain disebut .... 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 3 SUBTEMA 3  
MODEL T3-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Iklan tersebut berisi tentang ajakan untuk mencegah demam berdarah. 

  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat iklan pada pilihan jawaban d sesuai dengan gambar dan ciri-ciri iklan. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Makan tepat waktu akan menjaga kesehatan lambung karena lambung bekerja 
secara teratur. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Soga adalah pewarna coklat yang diolah dari bahan-bahan kayu atau kulit kayu 
soga, kayu tegeran, bunga somba, blendok tembalung, godorukem, dan gula batu, 
sedangkan wedel dan nila menghasilkan warna biru. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Motif batik pada gambar tersebut adalah motif Mega Mendung. Motif ini merupakan 
motif batik terkenal dari daerah Cirebon. 

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Di Provinsi Jambi, daerah yang terkenal sebagai sentra penghasil batik adalah 
Sebrang Kota Jambi. Beberapa motif yang diproduksi batik Jambi antara lain kapal 
sanggat, tampuk manggis, bungo keladi, serta merak ngeram. 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 109

Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kelompok, grup, tim 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  tujuan 

  
Pembahasan  :  Tujuan dalam organisasi menjadi pemersatu antaranggota karena dilaksanakan 

dengan semangat kebersamaan. 

  

3.  Jawaban  :  kata kunci 

  
Pembahasan  :  Pemilihan kata kunci yang tepat akan memengaruhi kualitas iklan secara 

keseluruhan. 

  

4.  Jawaban  :  bijak memilih makanan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  lambung dan usus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  menurunkan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  Sumatera Barat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  sosial 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  malam 

  

Pembahasan  :  Malam atau yang sering disebut sebagai lilin, merupakan salah satu bahan baku 
penting untuk membuat batik, khususnya batik tulis dan batik cap. Fungsi dari 
bahan ini dalam proses pembuatan batik adalah untuk menutupi bagian tertentu 
agar tidak terkena pewarna. 

  

10.  Jawaban  :  canting 

  
Pembahasan  :  Canting merupakan peralatan utama yang digunakan untuk membatik. Canting 

terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di 
ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam/lilin pada pola. 
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KUMPULAN SOAL HARIAN 
KELAS 5 

 
TEMA 4 : SEHAT ITU PENTING  

SUB TEMA 1-3 
TIPE A DAN B 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini upaya masyarakat agar mendapatkan hak atas lingkungan sehat ....  

  a.   membakar sampah-sampah plastik di dekat rumah 

  b.   menebangi pohon-pohon di sekitar rumah 

  c.   membuat genangan-genangan air di kaleng bekas 

  d.   mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan 

  

2.   Saat ada seseorang yang bertanya alamat ketua RT, tindakanmu adalah ....  

  a.   lari ke dalam rumah 

  b.   meninggalkannya 

  c.   menunjukkan dengan sopan 

  d.   pura-pura tidak tahu 

3.   Nama baik keluarga merupakan tanggung jawab dari ....  

  a.   kepala keluarga 

  b.   orang tua 

  c.   anak-anaknya saja 

  d.   semua anggota keluarga 

4.   Perhatikan pantun berikut!  

Ibu tani membawa nampan, 
nampan dibawa diisi roti. 
Ayo kawan ingat pahlawan, 
jasa pahlwan sungguh berarti. 
Pantun tersebut berisi tentang ....  

  a.   ajakan kepada kawan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan 

  b.   ajakan untuk mengingat pahlawan karena jasanya sangat berarti 

  c.   ajakan agar mendatangi makam pahlawan dan mendoakannya 

  d.   para pahlawan yang telah meninggal dan meninggalkan jasa yang sangat berarti 

5.   Pantun termasuk jenis ....  

  a.   puisi baru 

  b.   puisi lama 

  c.   puisi pendek 

  d.   cerita pendek 

6.   Pantun berikut yang berisi nasihat adalah ....  

  

a.   Kita menari keluar bilik, 
sebarang tari kita tarikan. 
Kita bernyanyi adik-beradik, 
sebarang nyanyi kita nyanyikan. 

  

b.   Pisang mas bawa berlayar, 
masak sebiji di atas peti. 
Utang mas boleh dibayar, 
utang budi dibawa mati. 

  

c.   Besar buahnya pisang batu, 
jatuh melayang selaranya. 
Saya ini anak piatu, 
sanak saudara tidak punya. 

  

d.   Tangan dicuci menjadi wangi, 
kaki dicuci tangan berkelit. 
Apalah arti punya ilmu tinggi, 
kalau hati setinggi langit. 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 112

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pembuluh darah yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

  a.   vena 

  b.   arteri 

  c.   arteri pulmonalis 

  d.   vena pulmonalis 

  

8.   Peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak melewati pembuluh kapiler darah disebut sistem 
peredaran darah ....  

  a.   besar 

  b.   kecil 

  c.   terbuka 

  d.   tertutup 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   3 – 5 – 6 – 10 – 8 

  b.   4 – 2 – 1 – 7 – 8 

  c.   8 – 7 – 1 – 2 – 3 

  d.   9 – 10 – 6 – 5 – 3 

  

10.   Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah ....  

  a.   pertandingan basket antarsekolah 

  b.   ibu guru berbicara di depan siswa-siswinya 

  c.   ibu mengajari anaknya untuk menabung 

  d.   ayah sedang menasehati anaknya 

  

11.   Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan adalah ....  

  a.   perang saudara/perang antarsuku 

  b.   pertengkaran antara dua orang 

  c.   pertentangan antara dua negara 

  d.   para siswa melakukan kerja kelompok 

  

12.   Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan adalah ....  

  a.   pertengkaran antara dua orang 

  b.   para siswa melakukan kerja kelompok 

  c.   mengikuti pemilihan umum ditingkat apapun 

  d.   gotong royong membersihkan selokan 
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13.   Berikut ini termasuk lagu bertangga nada minor, kecuali ....  

  a.   Syukur 

  b.   Terima Kasihku 

  c.   Tanah Airku 

  d.   Indonesia Raya 

  

14.   Lagu daerah Apuse dari Provinsi Papua merupakan contoh lagu bertangga nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   pelog 

  d.   slendro 

  

15.   Tangga nada G minor yang benar adalah ....  

  
a.   

 

  
b.   

 

  
c.   

 

  
d.   

 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Lingkungan sehat akan mendorong ... untuk hidup sehat.  

  

2.   Tengil berjanji akan mengikuti kerja bakti pada hari Minggu. Tetapi, pada hari Minggu Tengil justru 
pergi berenang. Tindakan Tengil merupakan tindakan yang tidak ....  

  

3.   Setiap baris pada pantun terdiri dari ... sampai ... suku kata.  

  

4.   Pantun yang berisi nasihat disebut pantun ....  

  

5.   Keping darah dapat membantu proses pembekuan darah saat luka karena mengandung ....  

  

6.   Kecepatan denyut jantung bisa kita ketahui menggunakan alat yang disebut ....  

  

7.   Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut juga interaksi yang bersifat ....  

  

8.   Ibu yang sedang menasihati anaknya merupakan interaksi sosial individu dengan ....  

  

9.   Lagu yang diawali dan diakhiri dengan nada Do = C biasanya bertangga nada ....  

  

10.   Lagu Bintang Kecil bertangga nada ....  

  

 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  
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KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Sehat Itu Penting  

SUBTEMA : 1. Peredaran Darahku Sehat  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah 
manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tangga nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah 
manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jika kita tahu alamat yang ditanyakan, kita tunjukkan alamat tersebut dengan sopan. 
Jika tidak tahu, kita beritahukan yang sebenarnya agar orang lain tidak tersesat. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Isi pantun tersebut adalah ajakan unjuk mengingat pahlawan karena jasa-jasanya 
sangat berarti. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pantun termasuk puisi lama yang terikat jumlah bait dan baris. Selain pantun, puisi 
lama terdiri atas karmina, syair, gurindam, seloka, dan talibun. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pantun pada pilihan d berisi nasihat agar jangan tinggi hati (sombong) meskipun 
punya ilmu yang tinggi/pandai. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah menuju ke jantung. 

  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan - arteri pulmonalis - paru-paru - vena 
pulmonalis - serambi kiri. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Lagu Indonesia Raya termasuk lagu bertangga nada mayor. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lagu Apuse termasuk lagu bertangga nada minor, sebab lagu ini dinyanyikan 
dengan kurang bersemangat dan bernada sedih. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  warga, masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  bertanggung jawab 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  8 sampai 12 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri pantun yaitu satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 

  

4.  Jawaban  :  nasihat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  fibrinogen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  elektrokardiograf 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  asosiatif 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  individu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  mayor 

  
Pembahasan  :  Salah satu ciri lagu bertangga nada mayor adalah biasanya diawali dan diakhiri 

dengan nada Do = C. 

  

10.  Jawaban  :  mayor 

  
Pembahasan  :  Lagu Bintang Kecil dinyanyikan dengan semangat dan riang gembira, sehingga 

termasuk lagu mayor. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 1  
MODEL T4-ST1-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Ayah Uni mendapat undangan rapat warga. Sebagai warga yang bertanggung jawab, ayah Uni 
harus ....  

  a.   mengingkari hasil rapat 

  b.   menghindari undangan rapat 

  c.   melaksanakan hasil rapat 

  d.   meninggalkan rapat yang baru mulai 

2.   Nama baik keluarga merupakan tanggung jawab dari ....  

  a.   kepala keluarga 

  b.   orang tua 

  c.   anak-anaknya saja 

  d.   semua anggota keluarga 

  

3.   Kesehatan peredaran darah ... kita jaga.  

  a.   susah 

  b.   wajib 

  c.   tidak harus 

  d.   tidak perlu 

4.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

Padi ditanam lurus berjajar, 
pagar harus dicat supaya mulus. 
.... 
.... 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ....  

  
a.   Kalau Anda rajin dan tekun, 

pastilah menjadi anak pintar. 

  
b.   Mari kawan kita berdisiplin, 

kalau ingin hidup bahagia. 

  
c.   Bermain jangan lupa waktu, 

kita harus ingat kepada Tuhan. 

  
d.   Jika kamu rajin belajar, 

tentu ujianmu akan lulus. 

5.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

.... 

.... 
Melihat ibu sudah datang, 
hati cemas jadi hilang. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi sampiran pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Di sini kosong di sana kosong, 

tak ada batang tembakau. 

  
b.   Dibawa itik pulang petang, 

dapat rumput bilang-bilang. 

  
c.   Jalan-jalan di dekat pohon, 

tampak indah hijau rumput. 

  
d.   Kalau puan, puan cerana, 

ambil gelas di dalam peti. 
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6.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

Kelap kelip lampu di kapal, 
anak kapal main sekoci. 
.... 
.... 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Lagi kecil rajin belajar, 

sudah besar senanglah nanti. 

  
b.   Jangan hanya kamu berkhayal, 

tapi belajarlah selagi dini. 

  
c.   Belajarlah selagi dini, 

sudah besar senanglah hati. 

  
d.   Belajarlah selagi dini, 

jangan hanya kamu berkhayal. 

  

7.   Peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah disebut sistem peredaran 
darah ....  

  a.   besar 

  b.   kecil 

  c.   terbuka 

  d.   tertutup 

  

8.   Darah dari paru-paru diangkut oleh pembuluh ....  

  a.   arteri pulmonalis 

  b.   vena pulmonalis 

  c.   kapiler 

  d.   aorta 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Arteri pulmonalis ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

10.   Seorang kakak sedang mengajari adiknya membaca merupakan contoh interaksi sosial ....  

  a.   kelompok dengan individu 

  b.   individu dengan individu 

  c.   individu dengan kelompok 

  d.   kelompok dengan kelompok 

  

11.   Berikut ini yang bukan contoh interaksi yang mengarah pada persatuan adalah ....  

  a.   bermain bersama teman-teman secara sportif 

  b.   para siswa melakukan kerja kelompok 

  c.   gotong royong membersihkan selokan 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 119

  d.   perang saudara/perang antarsuku 

  

12.   Berikut ini yang bukan contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan adalah ....  

  a.   pertengkaran antara dua orang 

  b.   pertentangan antara dua negara 

  c.   perang saudara/perang antarsuku 

  d.   gotong royong membersihkan selokan 

  

13.   Lagu daerah Apuse dari Provinsi Papua merupakan contoh lagu bertangga nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   pelog 

  d.   slendro 

  

14.   Urutan nada yang disusun secara berjenjang dinamakan ....  

  a.   tangga nada 

  b.   paranada 

  c.   dinamika nada 

  d.   pola nada 

  

15.   Tanda mol yaitu nada yang ... sebanyak ½ laras.  

  a.   dinaikkan 

  b.   diturunkan  

  c.   ditambahkan 

  d.   dikembalikan 

 
 
Soal Isian  

1.   Ale ikut kerja bakti di lingkungan rumahnya. Ale pun mendapatkan ... atas lingkungan yang sehat.  

2.   Setiap individu mempunyai tanggung jawab, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, ... , maupun 
bangsa dan negara.  

  

3.   Perhatikan pantun berikut!  

Mulut manis hati yang baik, 
itulah nasihat turun temurun. 
Benda apa yang akan naik, 
apabila hujan akan turun. 
Pola persajakan yang digunakan pada pantun tersebut adalah ....  

4.   Perhatikan pantun berikut!  

Batik lurik dari Jawa, 
sarung kotak dari Padang. 
Hati siapa tak akan ketawa, 
orang botak minta dikepang. 
Berdasarkan jenisnya, pantun tersebut termasuk pantun ....  

5.   Otot penyusun bilik jantung lebih ... dari pada otot penyusun serambi jantung.  

  

6.   Keping darah dapat membantu proses pembekuan darah saat luka karena mengandung ....  

  

7.   Pertandingan voli antarkampung merupakan interaksi sosial kelompok dengan ....  

8.   Ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup disebut dengan ....  

  

9.   Lagu Bintang Kecil bertangga nada ....  
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10.   Tanda kres yaitu nada yang ... sebanyak ½ laras,  

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 1  

MODEL T4-ST1-B 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kesehatan peredaran darah wajib kita jaga karena akan memengaruhi kesehatan 
seluruh tubuh. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Bagian sampiran pantun bersajak a - b. Dengan demikian, bagian isi pantun juga 
harus bersajak a - b. 
Padi ditanam lurus berjajar, ---------- (a) 
pagar harus dicat supaya mulus. ----- (b) 
Jika kamu rajin belajar, --------------- (a) 
tentu ujianmu akan lulus. ------------- (b) 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bagian isi pantun tersebut bersajak a - b. Dengan demikian, sampiran pantun juga 
bersajak a - b. 
Melihat ibu sudah datang, -------- (a) 
hati cemas jadi hilang. ----------- (b) 
Dibawa itik pulang petang, ------- (a) 
dapat rumput bilang-bilang. ------ (b) 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bagian sampiran pada pantun tersebut bersajak a - b. Dengan demikian, bagian isi 
pantun juga harus bersajak a - b. 
Kelap kelip lampu di kapal, ------------ (a) 
anak kapal main sekoci. --------------- (b) 
Jangan hanya kamu berkhayal, ------- (a) 
tapi belajarlah selagi dini. ------------- (b) 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari 
paru-paru menuju ke jantung. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung 
ke paru-paru. 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  d 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gotong royong membersihkan selokan adalah contoh interaksi yang mengarah pada 
persatuan. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lagu Apuse termasuk lagu bertangga nada minor, sebab lagu ini dinyanyikan 
dengan kurang bersemangat dan bernada sedih. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Adapun susunan 
tangga nada yang sering kita jumpai biasa dikenal dengan solmisasi, yaitu do re mi 
fa sol la si do. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 121

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  hak 

  Pembahasan  :  Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. 

  

2.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  a-b-a-b 

  

Pembahasan  :  Mulut manis hati yang baik,     (a) 
itulah nasihat turun temurun.   (b) 
Benda apa yang akan naik,      (a) 
apabila hujan akan turun.        (b) 

  

4.  Jawaban  :  jenaka 

  
Pembahasan  :  Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon sehingga membuat pembaca 

tertawa. 

  

5.  Jawaban  :  tebal 

  
Pembahasan  :  Otot penyusun bilik lebih tebal karena bilik berfungsi untuk memompa darah ke 

seluruh tubuh. 

  

6.  Jawaban  :  fibrinogen 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  kelompok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  lingkungan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  mayor 

  
Pembahasan  :  Lagu Bintang Kecil dinyanyikan dengan semangat dan riang gembira, sehingga 

termasuk lagu mayor. 

  

10.  Jawaban  :  dinaikkan  

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-A 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam ....  

  a.   undang-undang dasar 

  b.   peraturan menteri 

  c.   peraturan daerah 

  d.   keputusan presiden 

  

2.   Salah satu asas dalam pemilihan ketua RW adalah ....  

  a.   lugas 

  b.   luas 

  c.   labil 

  d.   langsung 

  

3.   Lama ketua RW menjabat adalah ....  

  a.   3 tahun 

  b.   4 tahun 

  c.   5 tahun 

  d.   6 tahun 

  

4.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

Lihat mentari saat petang, 
sungguh indah dipandang mata. 
.... 
.... 

Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Melihat ibu sudah datang, 

hati cemas jadi gembira. 

  
b.   Ayah bunda cobalah lihat, 

adik menangis ingin mainan. 

  
c.   Melihat bunda pulang lekas, 

hatiku senang bukan kepalang. 

  
d.   Bunda, kita pergi ke sawah, 

adik di rumah tak berkawan. 

  

5.   Perhatikan puisi rumpang berikut!  

.... 

.... 
Sejak kecil rajin belajar, 
bila besar menjadi pandai. 
Kalimat sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ....  

  
a.   Anak kecil jangan nakal, 

anak nakal sangat dibenci. 

  
b.   Pohon ubi menjalar di kebun, 

dipotong ramai-ramai. 

  
c.   Pohon durian jangan dipanjat, 

karena sangat berbahaya. 

  
d.   Lilin kecil nyala berpijar, 

nyala terang di balik tirai. 
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6.   Perhatikan pantun berikut!  

Ke pasar membeli buah manggis, 
membeli manggis dengan mertua. 
Ibu ingin mempunyai anak gadis, 
agar dapat membantu orang tua. 

Makna pantun tersebut adalah .... 

  a.   seorang ibu ingin membeli manggis bersama mertuanya 

  b.   seorang ibu ingin membeli manggis dengan anak gadisnya 

  c.   seorang ibu yang ingin memiliki anak gadis agar dapat membantu pekerjaannya 

  d.   seorang ibu yang ingin dibelikan manggis oleh anak gadisnya 

7.   Leukemia disebabkan oleh .... 

  a.   meningkatnya produksi sel darah merah 

  b.   berkurangnya produksi sel darah merah 

  c.   meningkatnya produksi sel darah putih 

  d.   berkurangnya produksi sel darah putih 

  

8.   Penyakit yang disebabkan oleh penumpukan darah di dalam pembuluh vena disebut .... 

  a.   sklerosis 

  b.   varises 

  c.   stroke 

  d.   hipertensi 

  

9.   Pada pangkal pembuluh nadi terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit yang disebut .... 

  a.   valvula bikuspidalis 

  b.   valvula trikuspidalis 

  c.   valvula semilunaris 

  d.   miokardium 

10.   Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membuat sandal refleksi adalah ....  

  a.   plastik 

  b.   kayu 

  c.   logam 

  d.   tanah liat 

11.   Saat mengikuti kegiatan jalan sehat kita dapat menyaksikan pemandangan sekitar yang hijau dan 
segar. Ini membuktikan bahwa manusia sedang berinteraksi dengan lingkungan ....  

  a.   sendiri 

  b.   alam 

  c.   buatan 

  d.   sosial 

  

12.   Bahan baku utama untuk membuat mebel adalah ....  

  a.   minyak bumi 

  b.   tanah liat 

  c.   karet 

  d.   kayu 
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13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Properti di atas tepat digunakan pada tarian ....  

  a.   tari Panji Semirang 

  b.   tari Wira Pertiwi 

  c.   tari Kuda Lumping 

  d.   tari Bedhaya Ketawang 

  

14.   Pola lantai tari Piring adalah ....  

  a.   garis lengkung dan membentuk lingkaran 

  b.   garis lurus dan diagonal 

  c.   garis lengkung dan zig-zag 

  d.   garis lurus dan melingkar 

  

15.   Pola lantai berikut digunakan dalam tarian Seudati, kecuali ....  

  a.   pola lantai garis lurus 

  b.   pola lantai lengkung 

  c.   pola lantai zig-zag 

  d.   pola lantai melingkar 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Pemilihan ketua RW dapat diikuti seluruh warga masyarakat yang sudah memiliki hak 
menggunakan suara merupakan asas pemilu, yaitu .... 

2.   Voting sering dilakukan untuk mengambil keputusan karena prosesnya ... daripada musyawarah.  

3.   Perhatikan pantun berikut!  

Sungguh elok bunga di kebun, 
warnanya indah ketika mekar. 
Jangan lupa belajar tekun, 
agar menjadi anak pintar. 

Pantun tersebut berisi perintah agar kita .... 

4.   Perhatikan pantun berikut!  

Letakkan parang ke dalam sena, 
belah bulu taruhlah tamu. 
Barang kerja takkan sempurna, 
bila tidak menaruh ilmu. 

Isi pantun tersebut berupa nasihat untuk .... 

5.   Darah yang kurang mengalir ke jantung karena terjadi penyumbatan pembuluh darah dapat 
menyebabkan penyakit ....  

6.   Tekanan darah rendah disebut juga ....  

7.   Interaksi yang terjadi antara pengusaha sandal refleksi dengan karyawannya merupakan contoh 
interaksi manusia dengan lingkungan ....  

8.   Kegiatan jual beli antara pengusaha sandal refleksi dengan pemasok kayu termasuk contoh ... 
sosial.  
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9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Properti tari yang digunakan pada gambar di atas yaitu ....  

10.   Properti merupakan perlengkapan yang dikenakan penari pada saat ....  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 2  

MODEL T4-ST2-A 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Sehat Itu Penting  

SUBTEMA : 2. Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 2 soal 9 s/d 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST1-A 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan daerah 
berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pemilihan ketua RW harus berasaskan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, 
Rahasia, Jujur, dan Adil) 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sesuai peraturan perundangan, ketua RW menjabat selama 3 tahun. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sampiran pantun tersebut bersajak a-b. Dengan demikian, bagian isi pantun juga 
bersajak a-b. 
Lihat mentari saat petang, ------------- (a) 
sungguh indah dipandang mata. ------- (b) 
Melihat ibu sudah datang, -------------- (a) 
hati cemas jadi gembira. --------------- (b) 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Bagian isi pantun bersajak a-b. Dengan demikian, bagian sampiran juga bersajak a-
b. 
Lilin kecil nyala berpijar, ----------- (a) 
nyala terang di balik tirai. --------- (b) 
Sejak kecil rajin belajar, ----------- (a) 
bila besar menjadi pandai. -------- (b) 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  
Varises disebabkan oleh melemahnya kinerja katup vena sehingga terjadi 
penumpukan darah di dalam pembuluh vena. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 127

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Kuda Lumping merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Properti yang 
di gunakan dalam pertunjukan tari Kuda Lumping adalah kuda kepang. 

  

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pola lantai yang digunakan dalam tari Piring adalah garis lengkung dan membentuk 
lingkaran. 

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pola lantai melingkar tidak digunakan dalam tarian Seudati. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  umum 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  lebih cepat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  tekun belajar 

  
Pembahasan  :  Isi pantun ditunjukkan pada baris ketiga dan keempat, yaitu perintah untuk tekun 

belajar. 

  

4.  Jawaban  :  menuntut ilmu 

  
Pembahasan  :  Isi pantun ditunjukkan pada baris ketiga dan keempat. Pantun tersebut berisi 

nasihat untuk menuntut ilmu. 

  

5.  Jawaban  :  jantung koroner 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  hipotensi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  sosial 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  interaksi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  selendang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  menari 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Ketua RT yang terpilih secara sah harus kita ....  

  a.   jauhi 

  b.   tuntut 

  c.   ejek 

  d.   terima 

  

2.   Sebagai warga masyarakat, kita ... untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan.  

  a.   dilarang 

  b.   tidak boleh 

  c.   bertanggung jawab 

  d.   diharamkan 

  

3.   Pelanggaran saat pemilihan harus kita ....  

  a.   biarkan 

  b.   laporkan 

  c.   sembunyikan 

  d.   lakukan 

  

4.   Perhatikan pantun berikut!  

Jalan-jalan ke pasar baru, 
beli baju, sepatu, dan kain. 
Rajin belajar memanglah perlu, 
jangan dulu utamakan main. 

Isi pantun tersebut adalah .... 

  a.   anjuran berjalan-jalan ke pasar baru 

  b.   anjuran membeli baju 

  c.   perlunya belajar dan jangan mengutamakan bermain 

  d.   ajakan bermain bersama 

  

5.   Perhatikan pantun berikut!  

Anak keling pulang berobat, 
ambil kawat di atas peti. 
Kalau betul mau bersahabat, 
jangan dibuat setengah hati. 

Isi pantun tersebut adalah .... 

  a.   kalau ingin bersahabat ambillah kawat di atas peti 

  b.   bila ingin bersahabat harus dilandasi rasa sepenuh hati 

  c.   persahabatan anak keling yang sedang pulang berobat 

  d.   persahabatan yang setengah hati 

  

6.   Perhatikan pantun berikut!  

Jalan-jalan ke pasar ikan, 
tidak lupa membeli kerang. 
Wahai kawan bolehkah kenalan,              
banyak kawan hati pun senang. 

Pantun balasan yang sesuai dengan pantun tersebut adalah .... 
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a.   Burung dara di atas awan, 
terbang tinggi tenang sekali. 
Tentu saja wahai kawan, 
aku pun akan senang sekali. 

  

b.   Melihat langit sedang berawan, 
akan turun hujan dan halilintar. 
Saya bangga dengan kawan, 
karena dia sangat pintar. 

  

c.   Malang benar katak di taman, 
sedang sakit tak ada obat. 
Memang benar katamu teman, 
aku kini tak punya sahabat. 

  

d.   Duku memang buah yang menawan, 
lebih enak dari buah kedondong. 
Aku kini tak punya kawan, 
karena aku bersikap sombong. 

  

7.   Valvula trikuspidalis terletak di antara .... 

  a.   serambi kiri dan bilik kiri 

  b.   serambi kanan dan bilik kanan 

  c.   serambi kiri dan serambi kanan 

  d.   bilik kiri dan bilik kanan 

  

8.   Pembatas antara ruang jantung disebut ....  

  a.   perikardium 

  b.   endokardium 

  c.   valvula bikuspidalis 

  d.   valvula trikuspidalis 

  

9.   Gejala penyakit leukemia antara lain ....  

  a.   mudah lelah, tangan terasa dingin, dan pusing 

  b.   jantung berdebar-debar, badan lemah dan pusing 

  c.   mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri di tulang 

  d.   sesak napas dan terasa sakit di bagian dada 

  

10.   Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membuat sandal refleksi adalah ....  

  a.   plastik 

  b.   kayu 

  c.   logam 

  d.   tanah liat 

  

11.   Bahan baku utama untuk membuat mebel adalah ....  

  a.   minyak bumi 

  b.   tanah liat 

  c.   karet 

  d.   kayu 

  

12.   Pernyataan berikut yang bukan ciri-ciri interaksi sosial adalah ....  

  a.   kontak sosial sebagai tahapan pertama 

  b.   hubungan timbal balik yang saling me_mengaruhi 

  c.   tidak ada reaksi dari pihak lain 

  d.   komunikasi sebagai pengantar interaksi 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 131

  

13.   Pola lantai diagonal artinya penari membentuk garis ....  

  a.   lurus ke samping kanan atau kiri 

  b.   lurus ke belakang atau depan 

  c.   menyudut ke kanan atau ke kiri 

  d.   melengkung ke depan atau kiri 

  

14.   Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi pola lantai seperti berikut, 
kecuali ....  

  a.   garis horisontal 

  b.   garis diagonal 

  c.   zig-zag 

  d.   angka delapan 

  

15.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Tari pada gambar di atas berasal dari ....  

  a.   Aceh 

  b.   Bali 

  c.   Jambi 

  d.   Medan 

 
 
Soal Isian  

1.   Apabila tidak mencapai mufakat setelah diadakan musyawarah, dapat dilakukan ....  

  

2.   Pemilihan ketua RW dapat diikuti seluruh warga masyarakat yang sudah memiliki hak menggunakan 
suara merupakan asas pemilu, yaitu .... 

  

3.   Bentuk sastra lama yang bersajak a-b-a-b disebut ....  

  

4.   Perulangan bunyi pada akhir baris pantun disebut ....  

  

5.   Darah yang kurang mengalir ke jantung karena terjadi penyumbatan pembuluh darah dapat 
menyebabkan penyakit ....  

  

6.   Hemofilia adalah penyakit peredaran darah karena faktor ....  

  

7.   Lembaga kursus menjahit adalah contoh jenis pendidikan ....  

  

8.   Udin dan keluarganya mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Ketua RW. Selama 
di perjalanan, keluarga Udin bercakap-cakap dengan warga lainnya. Interaksi tersebut merupakan 
contoh interaksi manusia dengan lingkungan ....  

  

9.   Properti merupakan perlengkapan yang dikenakan penari pada saat ....  
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10.   Tari Mandau dari Kalimantan menggunakan properti berupa ... dan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 2  
MODEL T4-ST2-B 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita bertanggung jawab mengamati jalannya pengambilan keputusan agar 
keputusan yang diambil adil. 

  

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Isi puisi ditunjukkan oleh baris ketiga dan keempat. Pantun tersebut berisi 
tentang perlunya belajar dan jangan mengutamakan bermain. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Isi pantun dapat disimpulkan dari baris ketiga dan keempat. Pantun tersebut 
menjelaskan bila kita ingin bersahabat harus dilandasi rasa sepenuh hati. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ketika berbalas pantun, pantun yang diucapkan untuk membalas memiliki tema dan 
isi yang sama dengan pantun lawan bicara. Pantun yang tepat untuk membalas 
pantun lawan bicara adalah opsi a. 

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pola lantai angka delapan terbentuk dari pola lantai garis lengkung. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan gambar tari Kecak yang berasal dari daerah Bali. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  voting, pemungutan suara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  umum 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  pantun 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  rima 

  Pembahasan  :  Rima adalah perulangan bunyi pada akhir baris pantun. 

  

5.  Jawaban  :  jantung koroner 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  keturunan 

  
Pembahasan  :  Penyakit hemofilia adalah salah satu penyakit keturunan yang diwariskan oleh 

orangtua kepada anaknya ketika dilahirkan.  

  

7.  Jawaban  :  nonformal 

  
Pembahasan  :  Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

  

8.  Jawaban  :  sosial 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  menari 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  mandau, talawang/tameng 

  
Pembahasan  :  Tari Mandau adalah kesenian tradisional suku Dayak, Kalimantan 

Tengah. Properti yang wajib digunakan dalam pertunjukan tari mandau adalah 
senjata mandau dan talawang atau tameng. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Menghormati orang lain merupakan ... setiap orang.  

  a.   hak 

  b.   kewajiban 

  c.   sanksi 

  d.   tanggung jawab 

  

2.   Jika kita ingin air yang bersih dan tidak tercemar, maka kita wajib untuk ....  

  a.   mendapat udara yang bersih 

  b.   menjaga kebersihan udara 

  c.   membuang sampah di sungai 

  d.   menjaga kebersihan sumber air 

  

3.   Berikut ini akibat tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kecuali ....  

  a.   Muncul kesenjangan di masyarakat. 

  b.   Lingkungan menjadi lebih aman. 

  c.   Lingkungan menjadi tidak sehat. 

  d.   Terjadi bencana akibat ulah manusia. 

  

4.   Perhatikan pantun berikut!  

Batu apung terasa ringan, 
.... 
Hormatlah kepada teman, 
agar tidak mendapat musuh. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

  a.   disimpan di kain lusuh 

  b.   dilempar ke arah sungai 

  c.   tertutup rumput di tepi danau 

  d.   di tangan batu kugenggam 

5.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

Turun lembah jalannya landai, 
turun gunung berputar-putar. 
.... 
.... 

Baris yang tepat untuk melengkapi bagian isi pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Kalau ingin jadi anak pandai,  

rajin-rajinlah bermain gitar. 

  
b.   Kalau ingin jadi anak pandai,  

rajin-rajinlah kamu belajar. 

  
c.   Rajinlah kamu berandai-andai,  

kalau ingin jadi anak pintar. 

  
d.   Kalau naik komedi putar,  

kita akan murah senyum. 

6.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

... 

... 
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Heran aku memikirkannya, 
sepanjang hari bermuka masam. 

Baris yang tepat untuk melengkapi bagian sampiran pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Sungguh indah bila dipandang, 

sebagai kembang saat malam. 

  
b.   Bintang muncul saat malam, 

sebagai kembang saat senja. 

  
c.   Bintang muncul saat senja, 

sebagai kembang saat malam. 

  
d.   Saat temaram muncul bintang, 

sungguh indah bila dipandang. 

7.   Cara yang benar untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah adalah ....  

  a.   mengonsumsi makanan bergizi 

  b.   olahraga terus-menerus 

  c.   tidur dalam waktu lama 

  d.   mengurangi makanan berlemak 

8.   Berikut ini yang bukan merupakan upaya mencegah penyakit peredaran darah adalah ....  

  a.   istirahat yang cukup 

  b.   olahraga secara teratur 

  c.   menghindari asap rokok 

  d.   mengonsumi makanan berkolesterol tinggi 

  

9.   Pola makan berikut yang merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesehatan peredaran darah 
adalah ....  

  a.   banyak mengonsumsi makanan berlemak 

  b.   mengurangi konsumsi makanan berlemak 

  c.   banyak mengonsumsi makanan berprotein 

  d.   mengurangi konsumsi makanan berprotein 

  

10.   Contoh interaksi sosial dalam bidang politik adalah ....  

  a.   kegiatan jual beli di pasar 

  b.   kegiatan pemilihan umum 

  c.   memberi salam pada guru 

  d.   kegiatan kerja bakti 

11.   Interaksi sosial yang dilakukan oleh ibu dan pedagang sayur adalah di bidang ....  

  a.   sosial dan budaya 

  b.   ekonomi 

  c.   politik 

  d.   moral 

12.   Contoh interaksi sosial di bidang moral adalah ....  

  a.   kegiatan jual beli di pasar 

  b.   menghormati orang yang sudah tua 

  c.   kegiatan festival seni dan budaya 

  d.   para menteri bertemu dengan presiden 
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13.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Sketsa gambar di atas bertema ....  

  a.   kegiatan piknik bersama 

  b.   kegiatan belajar di kelas 

  c.   kegiatan pramuka 

  d.   kegiatan ulang tahun  

  

14.   Benda berikut ini diperlukan dalam membuat gambar cerita, kecuali .... 

  a.   penghapus 

  b.   jangka sorong 

  c.   pensil 

  d.   penggaris 

  

15.   Sketsa gambar cerita biasanya dibuat dengan ....  

  a.   pulpen 

  b.   spidol 

  c.   pensil 

  d.   krayon 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Jadi, kewajiban siswa adalah ....  

  

2.   Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya 
sadar akan tanggung jawabnya sebagai .... 

  

3.   Perhatikan pantun berikut!  

Asam kandis asam gelugur, 
ketiga asam si riang-riang. 
Menangis mayat di pintu kubur, 
teringat badan tidak sembahyang. 

Pantun tersebut termasuk jenis pantun .... 

  

4.   Pantun yang bisa menghibur hati dan membuat orang lain tertawa adalah pantun ....  

  

5.   Sistem peredaran darah hewan mamalia termasuk sistem peredaran darah ....  

  

6.   Pada peredaran darah hewan mamalia, darah dari bilik kanan akan dipompa ke ....  

  

7.   Budaya daerah kita dapat dikenal oleh daerah lain karena adanya ... antarwarga masyarakat.  

  

8.   Piket kelas merupakan contoh interaksi sosial dalam bidang ... dan ....  
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9.   Alat untuk menggambar cerita yang menggunakan pengencer minyak disebut ....  

  

10.   Karakter tokoh dalam gambar cerita biasanya ada dua yaitu tokoh ... dan ....  

 
 
 
 
 
 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 4. Sehat Itu Penting  

SUBTEMA : 3. Cara Memelihara Kesehatan Organ Peredaran Darah Manusia 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

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

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

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

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan 
manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 9 s/d 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

2.  Jawaban  :  d 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri pantun yaitu bersajak a-b-a-b. Untuk melengkapi baris kedua pada 
pantun tersebut, kita harus memperhatikan rima akhir baris keempat. Pilihan 
jawaban a memiliki rima akhir yang sesuai dengan rima akhir baris keempat. 
Batu apung terasa ringan, --------------- (a) 
disimpan di kain lusuh. ------------------ (b) 
Hormatlah pada teman, ----------------- (a) 
agar tidak mendapat musuh. ----------- (b) 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Untuk melengkapi bagian isi pada pantun, kita harus memperhatikan rima akhir 
pada bagian sampiran. Bagian sampiran pantun bersajak a-b. Dengan demikian, 
bagian isi juga bersajak a-b. 
Turun lembah jalannya landai, ------------------- (a) 
turun gunung berputar-putar. -------------------- (b) 
Kalau ingin jadi anak pandai,  -------------------- (a) 
rajin-rajinlah kamu belajar. ---------------------- (b) 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Untuk melengkapi bagian sampiran pada pantun, kita harus memperhatikan rima 
akhir pada bagian isi pantun. Bagian isi pada pantun tersebut bersajak a-b. Dengan 
demikian, bagian sampiran juga bersajak a-b. 
Sungguh indah bila dipandang, ---------- (a) 
sebagai kembang saat malam. ---------- (b) 
Heran aku memikirkannya, -------------- (a) 
sepanjang hari bermuka masam. ------- (b) 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Makanan yang mengandung kolesterol tinggi dapat menyebabkan beberapa 
penyakit pada organ peredaran darah. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah 
sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar sketsa di atas menunjukkan gambar anak-anak sedang melakukan 
kegiatan pramuka. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
suatu benda dengan tingkat keakuratan secara pasti dan akurat. Ketelitian ukuran 
jangka sorong dapat mencapai seperseratus milimeter. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pensil biasanya digunakan untuk membuat sektsa gambar. Hal ini dikarena pensil 
mudah dihapus jika ada gambar yang salah atau tidak rapi. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  belajar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  warga masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  agama 

  Pembahasan  :  Sesuai isinya, pantun tersebut termasuk jenis pantun agama. 

  

4.  Jawaban  :  jenaka 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  tertutup 

  
Pembahasan  :  Darah pada hewan mamalia mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah 

sehingga termasuk sistem peredaran darah tertutup. 

  

6.  Jawaban  :  paru-paru 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  interaksi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  sosial, budaya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  cat minyak 

  
Pembahasan  :  Cat minyak adalah cat yang berasal dari bahan atau partikel berminyak. Efek yang 

dihasilkan cat minyak memberi efek pantulan cahaya yang cemerlang. 

  

10.  Jawaban  :  utama, pembantu 

  
Pembahasan  :  Dalam membuat gambar cerita yang baik, kita harus menyertakan tokoh beserta 

karakternya. Adapun tokoh dalam gambar cerita ada dua yaitu tokoh utama dan 
tokoh pembantu. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Penggunaan hak yang bertanggung jawab yaitu ....  

  a.   memilih semua calon ketua RT 

  b.   menyapu sampah ke jalan 

  c.   menyampaikan pendapat dengan santun 

  d.   memeluk beberapa agama sekaligus 

  

2.   Mematuhi aturan lalu lintas merupakan ... setiap pengguna jalan.  

  a.   hak 

  b.   kewajiban 

  c.   tanggung jawab 

  d.   hukuman 

  

3.   Pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah kehidupan masyarakat 
yang ....  

  a.   harmonis 

  b.   hedonis 

  c.   terisolasi 

  d.   disintegrasi 

4.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

... 

... 
Bunda mati bapak tiada, 
kini aku tinggal sendiri. 
Baris yang tepat untuk melengkapi pantun rumpang tersebut adalah ....  

  

  
a.   Ayo teman marilah maju, 

mari maju ke Belanda. 

  
b.   Menyimpan buah di dalam peti, 

peti dibawa di depan mata. 

  
c.   Hitam-hitam si buah manggis, 

biar hitam manis rasanya. 

  
d.   Jalan-jalan ke kota Panda, 

lihat itik berlari-lari. 

  

5.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

Jalan-jalan ke Pasar Baru, 
sungguh senang bertemu teman. 
.... 
.... 

Baris pantun yang sesuai untuk melengkapi pantun tersebut .... 

  
a.   Jadikan buku sahabatmu, 

banyak manfaat di masa depan. 

  
b.   Jika kamu rajin belajar, 

pasti akan pintar. 

  
c.   Jika engkau rajin membaca, 

niscaya akan tercapai citamu. 
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d.   Setinggi langit cita-citamu, 

akan tercapai bila belajar. 

6.   Perhatikan pantun berikut!  

Pergi memancing membawa kail, 
bukan beta hendak marah. 
Hewan apa hitam kecil, 
beriringan merayap di dinding rumah. 

Jawaban yang tepat untuk pantun teka-teki tersebut adalah .... 

  a.   cecak 

  b.   semut 

  c.   tikus 

  d.   tokek 

  

7.   Penyakit arterisklerosis merupakan penyakit ....  

  a.   penyumbatan pembuluh arteri 

  b.   pembengkakan pembuluh arteri 

  c.   pecahnya pembuluh arteri 

  d.   penyempitan pembuluh arteri 

  

8.   Pada sistem peredaran darah hewan mamalia, darah dari paru-paru akan mengalir ke jantung 
bagian ....  

  a.   bilik kiri 

  b.   bilik kanan 

  c.   serambi kiri 

  d.   serambi kanan 

  

9.   Berikut ini yang bukan merupakan manfaat beladiri bagi jantung adalah ....  

  a.   memaksimalkan kerja otot jantung 

  b.   menambah penyumbatan pembuluh darah 

  c.   membakar lemak yang berlebih dalam tubuh 

  d.   menghindari resiko penyakit serangan jantung 

  

10.   Kegiatan pemilihan umum adalah contoh interaksi sosial di bidang ....  

  a.   sosial dan budaya 

  b.   ekonomi 

  c.   politik 

  d.   moral 

11.   Interaksi sosial yang dilakukan oleh ibu dan pedagang sayur adalah di bidang ....  

  a.   sosial dan budaya 

  b.   ekonomi 

  c.   politik 

  d.   moral 

12.   Manakah yang bukan contoh interaksi sosial dalam bidang politik?  

  a.   Kegiatan jual beli di toko sembako. 

  b.   Indonesia ikut menyelesaikan konflik di Kamboja. 

  c.   Para menteri bertemu dengan presiden. 

  d.   Kegiatan pemilihan umum. 

  

13.   Cerita berjudul Ibu Mencari Kayu Bakar diilustrasikan dengan suasana .... 

  a.   perkotaan 
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  b.   metropolitan 

  c.   mall 

  d.   hutan 

14.   Gambar yang menjelaskan suatu cerita disebut ....  

  a.   foto 

  b.   ilustrasi 

  c.   drafting 

  d.   irama 

  

15.   Sebelum memulai tahapan menebalkan dan mewarnai gambar, tahap pertama dalam 
merencanakan gambar adalah membuat ....  

  a.   drawing 

  b.   sketsa 

  c.   siluet 

  d.   ilustrasi 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat 
disebut ....  

  

2.   Hidup dengan aman, tenang, dan damai adalah ... setiap warga yang harus didapat.  

  

3.   Perhatikan pantun berikut!  

Burung dara terbang tinggi, 
selalu menjadi yang pertama. 
Hilangkan rasa gamang di hati, 
mari kita bernyanyi .... 

Kata yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

  

4.   Sampiran digunakan sebagai pijakan untuk menyamakan ... pada akhir baris.  

  

5.   Seseorang yang menderita penyakit anemia harus banyak mengonsumsi makanan yang 
mengandung ....  

  

6.   Jantung koroner adalah gangguan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh 
darah yang tersumbat adalah ....  

  

7.   Piket kelas merupakan contoh interaksi sosial dalam bidang ... dan ....  

  

8.   Memberi salam pada guru adalah contoh interaksi sosial dalam bidang ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Sketsa gambar di atas adalah buah .... 
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10.   Gambar ilustrasi dibuat untuk ... isi tulisan.  

 
 
 

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 4 SUBTEMA 3  
MODEL T4-ST3-B 

 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Untuk melengkapi bagian sampiran pada pantun, kita harus memperhatikan rima 
akhir pada bagian isi pantun. Bagian isi pada pantun tersebut bersajak a-b. Dengan 
demikian, bagian sampiran juga bersajak a-b. 
Jalan-jalan ke kota Panda, --------- (a) 
lihat itik berlari-lari. ---------------- (b) 
Bunda mati bapak tiada, ----------- (a) 
kini aku tinggal sendiri. ------------ (b) 

  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Untuk melengkapi bagian isi pada pantun, kita harus memperhatikan rima akhir pada 
bagian sampiran pantun. Bagian sampiran pada pantun tersebut bersajak a-b. 
Dengan demikian, bagian isi juga bersajak a-b. 
Jalan-jalan ke Pasar Baru, ------------------- (a) 
sungguh senang bertemu teman. ----------- (b) 
Jadikan buku sahabatmu, ------------------- (a) 
banyak manfaat di masa depan. ------------ (b) 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pertanyaan pada pantun teka-teki ditunjukkan pada baris ketiga dan keempat. 
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah semut. 

  

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Arterisklerosis merupakan penyakit penyumbatan pembuluh arteri yang disebabkan 
adanya penumpukan kolesterol di pembuluh arteri. 

  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegiatan jual beli di toko sembako adalah contoh interaksi sosial dalam bidang 
ekonomi. 

  

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Suasana hutan adalah suasana yang tepat untuk menunjukkan ilustrasi cerita "Ibu 
Mencai Kayu bakar". Sebab, umumnya kayu bakar akan dijumpai di daerah hutan. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu cerita. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  hak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  bersama 

  

Pembahasan  :  Untuk melengkapi pantun tersebut, kita harus memperhatikan rima pada akhir baris. 
Baris yang rumpang adalah baris keempat sehingga kita harus memperhatikan 
akhiran pada baris kedua pantun tersebut. Kata yang memiliki bunyi akhir seperti 
"pertama" adalah "bersama". 

  

4.  Jawaban  :  rima 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  zat besi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  arteri 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  sosial, budaya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  moral 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  apel 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  mempertegas/memperjelas 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUMPULAN SOAL HARIAN 

KELAS 5 
 

TEMA 5 : GERAK HEWAN DAN MANUSIA  
SUB TEMA 1-3 
TIPE A DAN B 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dalam naskah ....  

  a.   Sumpah Pemuda 

  b.   Proklamasi 

  c.   Pembukaan UUD 

  d.   Pancasila 

  

2.   Berikut ini sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali ....  

  a.   toleran 

  b.   intoleran 

  c.   individual 

  d.   liberal 

3.   Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada ....  

  a.   hari kebangkitan nasional 

  b.   hari Sumpah Pemuda 

  c.   hari kemerdekaan Indonesia 

  d.   hari Kesaktian Pancasila 

  

4.   Hal-hal berikut yang tidak termasuk hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran 
adalah ....  

  a.   menuliskan informasi dengan bahasa yang singkat 

  b.   isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada 

  c.   menuliskan pokok-pokok informasi yang penting 

  d.   menuliskan semua kalimat yang terdapat pada paragraf 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki perbedaan budaya dan adat istiadat. Perbedaan 
tersebut tidak menyebabkan perpecahan. Itulah hebatnya bangsa Indonesia. Meskipun tampak 
berbeda-beda, pada dasarnya bangsa Indonesia adalah satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu 
bahasa yaitu Indonesia. 

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

  
a.   Perbedaan budaya dan adat istiadat tiap-tiap suku bangsa di Indonesia tidak menyebabkan 

perpecahan. 

  b.   Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. 

  c.   Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. 

  d.   Walaupun mereka berbeda-beda tetapi tetap satu. 

6.   Hal-hal berikut yang tidak termasuk hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran 
adalah ....  

  a.   menuliskan informasi dengan bahasa yang singkat 

  b.   isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada 

  c.   menuliskan pokok-pokok informasi yang penting 

  d.   menuliskan semua kalimat yang terdapat pada paragraf 

  

7.   Insektivora adalah hewan yang memakan ....  

  a.   tumbuhan 

  b.   serangga 

  c.   daging 
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  d.   ikan 

8.   Komponen berikut yang merupakan komponen biotik adalah ....  

  a.   air dan hewan 

  b.   matahari dan udara 

  c.   tumbuhan dan hewan 

  d.   tanah dan tumbuhan 

  

9.   Eko memiliki sebuah kebun yang ditanami banyak bunga mawar. Kumpulan bunga mawar di 
kebun Eko disebut ....  

  a.   individu 

  b.   populasi 

  c.   habitat 

  d.   komunitas 

  

10.   Peta merupakan alat penting dalam geografi karena mempunyai beberapa fungsi seperti berikut, 
kecuali ....  

  a.   menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi 

  b.   menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah 

  c.   menggambarkan bentuk berbagai gejala di permukaan bumi 

  d.   sebagai pendukung kegiatan pemerintahan 

  

11.   Garis pada peta yang berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis disebut ....  

  a.   garis tepi peta 

  b.   garis astronomis 

  c.   legenda peta 

  d.   simbol peta 

  

12.   Garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur adalah garis ....  

  a.   astronomis 

  b.   geografis 

  c.   astrologis 

  d.   demografis 

  

13.   Yang termasuk alat musik ritmis di bawah ini adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   
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14.   Lagu Cicak Cicak di Dinding merupakan lagu bertangga nada mayor yang bertema ....  

  a.   binatang 

  b.   manusia 

  c.   lingkungan 

  d.   permainan 

  

15.   Alat musik yang hanya bisa memainkan irama dalam lagu disebut ....  

  a.   alat musik melodis 

  b.   alat musik ritmis 

  c.   ansambel vokal 

  d.   ansambel gabungan 

 
Soal Isian  

1.   Organisasi modern pertama di Indonesia adalah ....  

2.   Keragaman yang tidak disikapi dengan baik akan menyebabkan ....  

3.   Perhatikan kalimat berikut!  

Para perajin gerabah mendapat subsidi dari pemerintah. 

Arti kata subsidi pada kalimat tersebut adalah .... 

4.   Pikiran pokok menjadi dasar pengembangan sebuah ....  

5.   Buaya merupakan contoh jenis hewan ....  

6.   Ekosistem yang dibuat oleh campur tangan manusia disebut ....  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Gambar di atas merupakan simbol ... pada peta.  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas merupakan simbol ....  

9.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Alat musik pada gambar di atas disebut ....  
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10.   Perhatikan gambar berikut. 

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

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Ekosistem  

SUBTEMA : 1. Komponen Ekosistem  

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
hidup 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tangga nada 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
hidup 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

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

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan Indonesia pada butir ketiga 
Sumpah Pemuda yang berbunyi: 
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

  

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran: 

 Menuliskan pokok-pokok informasi yang penting. 

 Menuliskan informasi dengan bahasa yang singkat. 

 Menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. 

 Isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada. 
Pilihan jawaban d bukan merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum 
membuat peta pikiran. 

  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama paragraf. Kalimat utama 
paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama. Perbedaan budaya dan adat 
istiadat tiap-tiap suku bangsa di Indonesia tidak menyebabkan perpecahan. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran: 

 Menuliskan pokok-pokok informasi yang penting. 

 Menuliskan informasi dengan bahasa yang singkat. 

 Menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. 

 Isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada. 
Pilihan jawaban d bukan merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum 
membuat peta pikiran. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup seperti tumbuhan dan 
hewan. 

  

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Populasi merupakan kumpulan individu sejenis sehingga kumpulan dari jenis 
bunga mawar merupakan populasi. 

  

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar a adalah alat musik rebana. Rebana termasuk alat musik ritmis. 

  

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis 
berfungsi untuk mengiringi dan membentuk irama. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Budi Utomo 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  perpecahan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  bantuan uang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  paragraf 

  
Pembahasan  :  Untuk membuat suatu paragraf, hal pertama yang menjadi dasar adalah menentukan 

pikiran pokok. Dengan demikian, pikiran pokok menjadi dasar pengembangan 
sebuah paragraf. 

  

5.  Jawaban  :  karnivora 

  Pembahasan  :  Buaya merupakan hewan karnivora karena buaya memakan daging. 

  

6.  Jawaban  :  ekosistem buatan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  pelabuhan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  sungai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  pianika 

  
Pembahasan  :  Gambar di atas menunjukkan alat musik pianika. Pianika termasuk alat musik 

melodis yang dimainkan dengan cara ditiup. 

  

10.  Jawaban  :  ketipung 

  Pembahasan  :  Ketipung adalah alat musik rtimis yang dimainkan dengan cara dipukul. 
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SOAL  
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 1  
MODEL T5-ST1-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada ....  

  a.   hari kebangkitan nasional 

  b.   hari Sumpah Pemuda 

  c.   hari kemerdekaan Indonesia 

  d.   hari Kesaktian Pancasila 

2.   Berikut ini termasuk usaha menjaga persatuan Indonesia, kecuali ....  

  a.   Pengamanan perbatasan oleh prajurit TNI. 

  b.   Pendidikan kewarganegaraan bagi para siswa. 

  c.   Pertempuran 10 November di Surabaya. 

  d.   Konser musik yang mengusung tema persatuan. 

  

3.   Apa yang mendorong terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda?  

  a.   Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. 

  b.   Keinginan untuk menjadi pejabat ketika Indonesia merdeka. 

  c.   Para pemuda ingin menjadi pahlawan bangsa Indonesia. 

  d.   Pemuda ingin merebut sumber daya alam yang dikuasai penjajah. 

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki perbedaan budaya dan adat istiadat. Perbedaan tersebut 
tidak menyebabkan perpecahan. Itulah hebatnya bangsa Indonesia. Meskipun tampak berbeda-
beda, pada dasarnya bangsa Indonesia adalah satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu 
Indonesia. 

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

  
a.   Perbedaan budaya dan adat istiadat tiap-tiap suku bangsa di Indonesia tidak menyebabkan 

perpecahan. 

  b.   Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. 

  c.   Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. 

  d.   Walaupun mereka berbeda-beda tetapi tetap satu. 

5.   Hal-hal berikut yang tidak termasuk hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran 
adalah ....  

  a.   menuliskan informasi dengan bahasa yang singkat 

  b.   isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada 

  c.   menuliskan pokok-pokok informasi yang penting 

  d.   menuliskan semua kalimat yang terdapat pada paragraf 

  

6.   Hewan berikut yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya adalah ....  

  a.   belalang 

  b.   kupu-kupu 

  c.   kecoa 

  d.   siput 

  

7.   Contoh hewan yang memakan biji-bijian adalah ....  

  a.   ayam 

  b.   anjing 

  c.   katak 

  d.   monyet 
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8.   Pada daur hidup kupu-kupu, ulat akan membungkus tubuhnya dengan benang-benang yang 
disebut ....  

  a.   pupa 

  b.   larva 

  c.   nimfa 

  d.   imago 

  

9.   Ahli dalam pembuatan peta disebut dengan ....  

  a.   seismograf 

  b.   kartograf 

  c.   theograf 

  d.   petagrafer 

  

10.   Kartografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ....  

  a.   peta 

  b.   atlas 

  c.   globe 

  d.   denah 

  

11.   Pada mata angin arah utara selalu menunjuk ke ....  

  a.   atas 

  b.   bawah 

  c.   kanan 

  d.   kiri 

  

12.   Berikut termasuk alat musik melodis, kecuali ....  

  a.   seruling 

  b.   pianika 

  c.   terompet 

  d.   drum 

  

13.   Perhatikan gambar berikut. 

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

  a.   harpa 

  b.   harmonika 

  c.   piano 

  d.   pianika 

  

14.   Yang tidak termasuk alat musik ritmis adalah ....  

  a.   tamborin 

  b.   drum 

  c.   ketipung 

  d.   kolintang 
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Soal Isian  

1.   Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan tidak lepas dari pengaruh berdirinya 
organisasi ....  

  

2.   Organisasi modern pertama di Indonesia adalah ....  

  

3.   Menggali informasi dari teks bisa dilakukan dengan membuat pertanyaan sesuai isi teks. Saat 
membuat pertanyaan, hal utama yang harus kita perhatikan yaitu penggunaan ....  

  

4.   Perhatikan kalimat berikut!  

Para perajin gerabah mendapat subsidi dari pemerintah. 

Arti kata subsidi pada kalimat tersebut adalah .... 

  

5.   Gigi taring dimiliki oleh hewan jenis ... dan ....  

  

6.   Ekosistem yang kandungan airnya memiliki kadar garam yang rendah disebut ....  

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas merupakan simbol ....  

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas merupakan simbol ... pada peta.  

  

9.   Ale bermain alat musik gong. Ia memukul gong beberapa kali. Saat dipukul, gong menghasilkan 
suara yang keras namun tidak bernada. Alat musik gong termasuk alat musik ....  

  

10.   Perhatikan gambar berikut. 

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

PENILAIAN HARIAN  
KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 1  

MODEL T5-ST1-B 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pertempuran 10 November di Surabaya merupakan perjuangan menjaga persatuan 
Indonesia saat Inggris ingin kembali menjajah Indonesia. 

  

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama paragraf. Kalimat utama 
paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama. Perbedaan budaya dan adat 
istiadat tiap-tiap suku bangsa di Indonesia tidak menyebabkan perpecahan. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran: 

 Menuliskan pokok-pokok informasi yang penting. 

 Menuliskan informasi dengan bahasa yang singkat. 

 Menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. 

 Isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada. 
Pilihan jawaban d bukan merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum membuat 
peta pikiran. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya adalah 
metamorofosis sempurna. Dalam daur hidupnya, kupu-kupu mengalami 
metamorfosis sempurna. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ulat akan membungkus tubuhnya dengan benang-benang yang disebut pupa atau 
kepompong. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Drum termasuk alat musik ritmis. 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat musik pada gambar tersebut adalah harmonika, cara memainkannya yaitu 
dengan ditiup. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kolintang merupakan alat musik melodis. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Budi Utomo 

  
Pembahasan  :  Berdirinya Budi Utomo, pada 20 Mei 1908 diperingati sebagai hari Kebangkitan 

Nasional. 

  

2.  Jawaban  :  Budi Utomo 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  kata tanya 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  bantuan uang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  karnivora dan omnivora 

  
Pembahasan  :  Gigi taring berfungsi untuk mengoyak mangsa sehingga hanya dimiliki oleh hewan 

yang memakan hewan lain seperti karnivora dan omnivora. 

  

6.  Jawaban  :  ekosistem air tawar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  sungai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  bandar udara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  ritmis 

  
Pembahasan  :  Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya gong yang 

dipukul. 

  

10.  Jawaban  :  ketipung 

  Pembahasan  :  Ketipung adalah alat musik rtimis yang dimainkan dengan cara dipukul. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Para pemuda ingin Soekarno segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia karena ....  

  a.   mendengar berita kekalahan Jepang 

  b.   mendapat izin dari pemerintah Jepang 

  c.   ingin berganti menjajah negara Jepang 

  d.   Indonesia mengalahkan Jepang dalam perang 

  

2.   Sumber alam di Indonesia harus dikelola dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Hal ini dikuatkan dalam UUD 1945 melalui pasal .... 

  a.   30 ayat 3 

  b.   31 ayat 3 

  c.   32 ayat 3 

  d.   33 ayat 3 

  

3.   Semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan rumah yaitu ....  

  a.   menghindari tetangga yang terkena musibah 

  b.   belajar bersama dengan teman di ligkungan rumah 

  c.   meninggalkan orang tua yang sedang repot 

  d.   menghindari kegiatan kerja bakti yang diadakan 

  

  

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

Musim hujan telah tiba. Pada musim hujan, air sungai di perkotaan meluber ke daerah pemukiman 
penduduk. Hal ini disebabkan daerah aliran sungai terlalu sempit dan dangkal. Kebiasaan 
masyarakat yang membuang sampah ke sungai menyebabkan aliran sungai terhambat. Sampah-
sampah itulah yang membuat sungai tidak bersahabat lagi dengan manusia. 

4.   Ringkasan yang tepat dari paragraf tersebut adalah ....  

  
a.   Pada musim hujan, banjir terjadi karena daerah aliran sungai terlalu sempit dan dangkal akibat 

dari kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. 

  
b.   Para penduduk seharusnya tidak membuang sampah di sekitar sungai agar aliran sungai tidak 

terhambat sehingga banjir tidak akan terjadi. 

  
c.   Bencana banjir dapat membawa kerugian yang besar bagi kehidupan manusia, makhluk hidup 

lain, dan lingkungan sekitar. 

  
d.   Pembuangan sampah di sekitar aliran sungai akan membuat pemukiman rumah di sekitar 

sungai menjadi tidak sehat dan mendatangkan bencana. 

  

5.   Sesuai paragraf tersebut, mengapa air sungai di perkotaan bisa meluber ke pemukiman warga?  

  a.   Karena sungai di perkotaan tidak lagi bersahabat dengan manusia. 

  b.   Karena debit air pada musim hujan melebihi daya tampung sungai. 

  
c.   Karena daerah aliran sungai terlalu sempit dan dangkal akibat masyarakat membuang sampah 

ke sungai. 

  d.   Karena sampah-sampah membuat sungai tidak bersahabat lagi dengan manusia. 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sudah banyak calon pemudik yang menjadi korban calo. Calo sanggup mencarikan tiket untuk para 
pemudik dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan, bisa dua kali lipat harga tiket. Namun, para 
pemudik tetap saja tergiur untuk membelinya. Hal ini karena mereka ingin pulang ke kampung 
halaman meskipun dengan harga tiket yang melambung. 
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Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah .... 

  a.   Siapa yang menjadi korban para calo? 

  b.   Mengapa para calo suka menaikkan harga tiket? 

  c.   Mengapa para pemudik ingin pulang ke kampung halaman? 

  d.   Apakah para pemudik tidak rugi dengan harga tiket yang tinggi? 

  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup pada gambar adalah ....  

  a.   amensalisme 

  b.   mutualisme 

  c.   komensalisme 

  d.   parasitisme 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Simbiosis yang terjadi pada gambar di atas adalah ....  

  a.   parasitisme 

  b.   amensalisme 

  c.   mutualisme 

  d.   komensalisme 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Simbiosis yang terjadi pada gambar di atas adalah ....  

  a.   parasitisme 

  b.   mutualisme 

  c.   amensalisme 

  d.   komensalisme 

  

10.   Laut yang menjorok ke daratan dinamakan ....  

  a.   selat 

  b.   teluk 

  c.   tanjung 

  d.   semenanjung 

  

11.   Penduduk di daerah dataran tinggi menanami tanahnya dengan ....  

  a.   padi 

  b.   bakau 

  c.   kaktus 
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  d.   sayuran 

  

12.   Tempat untuk mendarat dan tinggal landasnya pesawat terbang dinamakan ....  

  a.   bandar udara 

  b.   pelabuhan 

  c.   terminal 

  d.   stasiun 

  

13.   Tari Golek Manis menggunakan properti tari berupa .... 

  a.   sampur 

  b.   keris 

  c.   kipas 

  d.   boneka 

  

14.   Penutup kepala berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu yang dikenakan oleh para 
penari Caping Ngancak disebut ....  

  a.   topi  

  b.   caping 

  c.   mahkota 

  d.   sampur 

  

15.   Berikut ini adalah properti yang digunakan dalam tarian Turuk Langgai, kecuali ....   

  a.   daun-daunan 

  b.   hiasan kepala dari manik-manik 

  c.   tongkat 

  d.   bulu unggas 

 
Soal Isian  

1.   Membantu saudara atau orang tua yang sedang repot merupakan wujud semangat gotong royong di 
lingkungan .... 

2.   Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari ....  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sisa makanan dan bakteri di gigi sering kita jumpai. Jika tidak dibersihkan, sisa-sisa makanan 
tersebut dapat mengikis gigi. Keduanya akan membentuk satu titik yang tidak terlihat. Semakin 
lama, titik tersebut akan membentuk lubang gigi. Oleh karena itu, menggosok gigi sesudah makan 
sangat penting untuk dilakukan. 

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

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Karena uang logam dan uang kertas cukup merepotkan bila dipakai untuk belanja banyak barang, 
diciptakanlah uang plastik. Bukan uang yang terbuat dari plastik, lho! Uang plastik adalah istilah atau 
sebutan untuk kartu debet, kartu ATM, dan kartu kredit. Kita sering melihat orang membayar dengan 
kartu yang digesek di mesin kasir? Nah itulah penggunaan uang plastik. 

Sesuai paragraf tersebut, mengambil uang menggunakan kartu ATM merupakan contoh 
penggunaan .... 

5.   Konsumen yang tidak dapat dimakan lagi oleh hewan lainnya disebut ....  

6.   Kutu dapat menyebabkan gatal pada kucing. Hubungan antara kutu dan kucing tersebut merupakan 
simbiosis ....  

7.   Sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan 
barang kargo maupun penumpang ke dalamnya disebut ....  

8.   Permukiman penduduk adalah contoh kenampakan ....  

  

9.   Tari Gandrung dari Lombok, NTB menggunakan properti berupa ....  
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10.   Tari Topeng Klana berasal dari ....  

  

 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
 

JENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Ekosistem  

SUBTEMA : 2. Hubungan Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
hidup 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 03 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal 13 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
hidup 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

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

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-A 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir mendengar berita lewat radio bahwa 
Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang Indonesia pun bersiap-siap 
memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang 
diberikan sebagai hadiah Jepang. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pasal 33 ayat 3 berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"  
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kembali ke Pasal 33 UUD 1945", 
https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945. 
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 
 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kembali ke Pasal 33 UUD 1945", 
https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945. 
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 
 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kembali ke Pasal 33 UUD 1945", 
https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945. 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ringkasan paragraf adalah penyajian suatu paragraf secara lebih singkat. Kalimat 
pada opsi a merupakan ringkasan dari paragraf tersebut. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Air sungai di perkotaan bisa meluber ke pemukiman warga karena daerah aliran 
sungai terlalu sempit dan dangkal akibat masyarakat membuang sampah ke sungai. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah pertanyaan a, 
"Siapa yang menjadi korban para calo?" jawabannya adalah calon pemudik. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tumbuhan paku dan pohon inangnya termasuk simbiosis komensalisme karena 
tumbuhan paku mendapatkan tempat tinggal pada pohon tersebut sementara 
tumbuhan paku tidak mengambil makanan dari pohon tersebut sehingga pohon tidak 
dirugikan oleh tumbuhan paku. 

8.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Anggrek dan pohon inangnya termasuk simbiosis komensalisme karena anggrek 
mendapatkan tempat tinggal pada pohon tersebut sementara anggrek tidak 
mengambil makanan dari pohon tersebut sehingga pohon tidak dirugikan oleh 
anggrek. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Ikan hiu dan remora termasuk simbiosis komensalisme karena ikan remora 
mendapatkan sisa makanan dan perlindungan dari ikan hiu sementara ikan hiu tidak 
mendapat keuntungan dan tidak merasa terganggu dengan ikan remora. 

10.  Jawaban  :  b 

11.  Jawaban  :  d 
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  Pembahasan  :  Udara di daerah dataran tinggi dingin sehingga cocok untuk menanam sayuran. 

12.  Jawaban  :  a 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tari Golek Manis merupakan tarian yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Tarian 
ini menggunakan properti berupa boneka. 

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Caping merupakan penutup kepala yang berbentuk kerucut dan terbuat dari 
anyaman bambu. Properti ini dikenakan oleh para penari tari Caping Ngancak dalam 
pementasannya. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Turuk Langgai tidak menggunakan properti berupa tongkat. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  rumah/keluarga 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  pentingnya menggosok gigi 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang pentingnya menggosok gigi. 

  

4.  Jawaban  :  uang plastik 

  Pembahasan  :  Pada paragraf tersebut, kartu ATM merupakan contoh uang plastik. 

  

5.  Jawaban  :  konsumen puncak 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  parasitisme 

  
Pembahasan  :  Kutu mengisap darah pada tubuh kucing sehingga tubuh kucing menjadi gatal. 

Dalam hal ini kutu mendapat keuntungan dan kucing mendapat kerugian. 

  

7.  Jawaban  :  pelabuhan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  buatan 

  
Pembahasan  :  Kenampakan buatan adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat perbuatan dari 

manusia. 

  

9.  Jawaban  :  kipas 

  
Pembahasan  :  Tari Gandrung Lombok adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Lombok, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tarian ini dilakukan secara berpasangan 
antara para penari wanita dan pria, dengan properti berupa kipas. 

  

10.  Jawaban  :  Jawa Barat 

  Pembahasan  :   

  

 
 
 
 
 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 166

 
 
 
 
 

SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di ....  

  a.   Jalan Pegangsaan Timur No. 46 Jakarta 

  b.   Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta 

  c.   Jalan Pegangsaan Timur No. 66 Jakarta 

  d.   Jalan Pegangsaan Timur No. 76 Jakarta 

  

2.   Bapak proklamator Indonesia adalah ....  

  a.   Soekarno dan Moh. Hatta 

  b.   Soekarno dan Soeharto 

  c.   Soekarno dan Moh. Yamin 

  d.   Soekarno dan Soedirman 

  

3.   Wikana dan Darwis merupakan dua tokoh muda yang mendesak Bung Karno untuk segera ....  

  a.   mengadakan perundingan dengan Jepang 

  b.   membentuk negara beserta perangkatnya 

  c.   meninggalkan kota Rengasdengklok 

  d.   mengumumkan proklamasi kemerdekaan 

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Mata pencaharian suku Badui adalah bercocok tanam. Mereka menanam padi, kacang, terung, dan 
cabai. Selain itu, masyarakat suku Badui juga menanam pisang, petai, dan jengkol. Cara bercocok 
tanamnya masih sangat tradisional. Mereka tidak mau menggunakan traktor. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah .... 

  a.   Cara bertanamnya masih sangat tradisional. 

  b.   Mata pencaharian suku Badui adalah bercocok tanam. 

  c.   Mereka menanam padi. 

  d.   Mereka tidak mau menggunakan traktor. 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

Berekreasi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berekreasi tidak perlu ke tempat 
pariwisata. Berekreasi yang terpenting adalah dapat menumbuhkan semangat untuk beraktivitas 
lagi. Dengan biaya yang minim, kita bisa melakukan rekreasi. Kita tidak perlu mengeluarkan ongkos 
transport yang cukup mahal, tiket masuk tempat wisata, dan ongkos makan yang mahal ketika 
berada di tempat wisata. 

Pertanyaan berikut yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah .... 

  a.   Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan rekreasi? 

  b.   Di mana kita bisa melakukan rekreasi? 

  c.   Apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan rekreasi? 

  d.   Bagaimana cara melakukan rekreasi yang menyenangkan? 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

Virus adalah salah satu makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Besarnya hanya 1/10.000 
kepala jarum. Virus hanya bisa dilihat lewat mikroskop elektron. Virus merupakan salah satu 
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penyebab infeksi. Kalau sudah masuk tubuh, virus hanya membutuhkan waktu 5-7 hari untuk 
menimbulkan infeksi. Virus bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. 

Isi paragraf tersebut adalah .... 

  a.   virus bisa menyerang apa saja terutama pada saluran pernapasan 

  b.   virus merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan menyebabkan infeksi 

  c.   virus merupakan binatang yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop 

  d.   virus penyebab penyakit flu hanya membutuhkan waktu 5-7 hari untuk menyerang tubuh 

  

7.   Simbisosis yang bersifat saling menguntungkan disebut ....  

  a.   amensalisme 

  b.   mutualisme 

  c.   komensalisme 

  d.   parasitisme 

  

8.   Bunga mendapatkan keuntungan ketika dihisap madunya oleh lebah karena ....  

  a.   bunga tidak cepat layu 

  b.   bunga tidak mudah dipetik 

  c.   bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah 

  d.   bunga dapat menghasilkan madu yang lebih banyak 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika belalang mati karena dibasmi oleh petani, maka pernyataan berikut yang benar adalah ....  

  a.   jumlah padi berkurang 

  b.   jumlah katak bertambah 

  c.   jumlah ular bertambah 

  d.   jumlah elang berkurang 

  

10.   Masyarakat daerah pegunungan menanami tanahnya dengan ....  

  a.   tanaman bakau 

  b.   tanaman kaktus 

  c.   palawija 

  d.   sayuran 

  

11.   Penduduk yang berada di daerah pesisir laut sebagian besar bekerja sebagai ....  

  a.   petani 

  b.   nelayan 

  c.   tukang kayu 

  d.   tukang kebun 

  

12.   Tempat untuk mendarat dan tinggal landasnya pesawat terbang dinamakan ....  

  a.   bandar udara 

  b.   pelabuhan 

  c.   terminal 
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  d.   stasiun 

  

13.   Gerakan tari Turuk Langgai yaitu ....  

  a.   lincah dan dinamis 

  b.   lemah gemulai 

  c.   lemah lembut 

  d.   cepat dan statis 

14.   Tari Caping Ngancak ditarikan secara ....  

  a.   tunggal 

  b.   berpasangan 

  c.   berkelompok 

  d.   sendirian 

  

15.   Bokor berisi bunga adalah properti yang sering digunakan dalam tari ....  

  a.   tari Merak 

  b.   tari Pendet 

  c.   tari Lengger 

  d.   tari Jaipong 

  

 
 
Soal Isian  

1.   Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh ....  

  

2.   Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi dijahit oleh ....  

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sisa makanan dan bakteri di gigi sering kita jumpai. Jika tidak dibersihkan, sisa-sisa makanan 
tersebut dapat mengikis gigi. Keduanya akan membentuk satu titik yang tidak terlihat. Semakin lama, 
titik tersebut akan membentuk lubang gigi. Oleh karena itu, menggosok gigi sesudah makan sangat 
penting untuk dilakukan. 

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

  

4.   Informasi yang disajikan pada teks nonfiksi disusun berdasarkan ....  

  

5.   Tempat tinggal suatu makhluk hidup disebut ....  

  

6.   Tumbuhan yang menyebabkan kerugian bagi tumbuhan yang ditumpanginya disebut tumbuhan ....  

  

7.   Gunung Sinabung merupakan contoh kenampakan ....  

  

8.   Permukiman penduduk adalah contoh kenampakan ....  

  

9.   Dalam pementasannya, tari Turuk Langgai diiringi oleh kendang tradisional khas suku Mentawai 
yang disebut ....  

  

10.   Tari Gandrung dari Lombok, NTB menggunakan properti berupa ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 2  
MODEL T5-ST2-B 

 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Mengumumkan proklamasi kemerdekaan merupakan desakan dari dua tokoh muda, 
yaitu Wikana dan Darwis. 

  

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran utama yang akan dikembangkan. 
Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama "Mata pencaharian 
suku Badui adalah bercocok tanam." 

  

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pertanyaan pada opsi b sesuai dengan isi paragraf. 

  

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut berisi tentang virus merupakan makhluk hidup yang berukuran 
sangat kecil dan menyebabkan infeksi. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika belalang mati, maka jumlah padi akan bertambah karena tidak ada yang 
memakannya sementara jumlah katak, ular, dan elang akan berkurang karena tidak 
ada sumber makanan. 

  

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Udara di daerah pegunungan dingin sehingga cocok untuk menanam sayuran. 

  

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gerakan tari Turuk Langgai sangat sederhana namun lincah, dinamis, dan 
bersemangat. 
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14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dalam pertunjukannya, Tari Caping Ngancak ditarikan secara berkelompok. Tarian 
ini biasanya dilakukan oleh 9 orang penari wanita dengan formasi dan gerakan yang 
kompak, lincah dan penuh makna. 

  

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tari Pendet merupakan tarian dari daerah Bali, yang menggunakan properti berupa 
bokor berisi bunga. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Sayuti Melik 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  Fatmawati 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  pentingnya menggosok gigi 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang pentingnya menggosok gigi. 

  

4.  Jawaban  :  fakta 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  habitat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  parasit 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  alam 

  Pembahasan  :  Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena proses alam. 

  

8.  Jawaban  :  buatan 

  
Pembahasan  :  Kenampakan buatan adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat perbuatan 

dari manusia. 

  

9.  Jawaban  :  tuddukat 

  
Pembahasan  :  Tuddukat adalah alat musik tradisional khas suku Mentawai. Bentuknya serupa 

kendang atau kentongan yang terdiri dari tiga kayu yang dilubangi di bagian 
atasnya. Lubang ini berfungsi seperti lubang pada gitar. 

  

10.  Jawaban  :  kipas 

  
Pembahasan  :  Tari Gandrung Lombok adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Lombok, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tarian ini dilakukan secara berpasangan 
antara para penari wanita dan pria, dengan properti berupa kipas. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-A 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Kekayaan budaya yang beragam merupakan modal untuk mengembangkan budaya Indonesia 
yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia merupakan makna kesatuan dalam 
bidang ....  

  a.   sosial 

  b.   ekonomi 

  c.   budaya 

  d.   wilayah 

2.   Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya adalah ....  

  a.   menghargai pendapat orang lain jika menguntungkan dirinya sendiri 

  b.   memberi bantuan kepada korban bencana dari daerahnya saja 

  c.   bekerja sama dengan semua warga, meskipun berbeda suku 

  d.   tidak turut serta dalam merawat fasilitas umum 

  

3.   Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan ....  

  a.   ilmiah 

  b.   ekonomi 

  c.   rakyat 

  d.   nusantara 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut! 

Secara alami, sel-sel otak kita mengalami penuaan. Sel-sel yang menua itu akan diganti dengan sel 
baru. Proses regenerasi sel-sel otak ini terjadi terutama pada saat kita beristirahat. Jika kita kurang 
tidur, sel-sel otak yang sudah rusak tidak cepat diganti. Jika terjadi secara berkepanjangan, 
misalnya karena insomnia kronis atau kurang istirahat akan menyebabkan kepikunan datang lebih 
cepat. 

Sama seperti stres, kurang tidur juga bisa menyebabkan gangguan konsentrasi. Gangguan ini yang 
selanjutnya menyebabkan seseorang menjadi pelupa. Masalah ini bersifat sementara. Jika problem 
tidur segera diatasi, gangguan konsentrasi pun bisa segera diselesaikan. Dengan demikian, fungsi 
memori akan kembali normal. 

4.   Apa judul yang sesuai untuk teks tersebut?  

  a.   Arti Penting Beristirahat 

  b.   Sel-Sel Mengalami Penuaan 

  c.   Penyebab Kurang Tidur 

  d.   Proses Regenerasi Sel-Sel Otak 

  

5.   Pak Rudi mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang. 
Kalimat di bawah ini yang sama maknanya dengan kalimat di atas adalah ....  

  a.   Ibu mengiris bawang dengan pelan-pelan. 

  b.   Hanif mengayuh sepedanya dengan kuat. 

  c.   Pembalap itu memasuki garis finish yang pertama. 

  d.   Kiki berlari dengan cepat karena dikejar anjing. 

  

6.   
Keadaan hutan kini sangat kritis. Banyak hutan gundul. Penebangan liar marak terjadi. Sebaliknya, 
reboisasi tidak dilakukan. Kini hutan-hutan menjadi gersang dan tandus. 
Ringkasan yang tepat dengan paragraf di atas adalah ....  

  a.   Kini hutan gundul dan tandus. 
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  b.   Banyak hutan ditebangi. 

  c.   Keadaan hutan kritis. 

  d.   Kebakaran melanda hutan. 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar jaring-jaring makanan di atas, hewan yang dapat mengisi nomor 1 dan 2 
adalah ....  

  a.   katak dan kambing 

  b.   kambing dan ular 

  c.   burung dan sapi 

  d.   katak dan ular 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar rantai makan di atas, jika populasi burung pipit berkurang maka akan 
mengakibatkan ....  

  a.   populasi ulat meningkat 

  b.   populasi tikus meningkat 

  c.   populasi elang meningkat 

  d.   populasi belalang berkurang 

  

9.   Pemanfaatan makhluk hidup oleh manusia tidak akan mengganggu kelestarian jika dilakukan 
dengan cara ....  

  a.   penangkapan ikan dengan jaring 

  b.   pembukaan hutan untuk perumahan 

  c.   menebang hutan untuk lahan pertanian 

  d.   perburuan binatang terutama pada musim kawin 

  

10.   Pempek adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Selatan 

  b.   Lampung 

  c.   Jawa Barat 

  d.   Jawa Tengah 

  

11.   Piso surit adalah senjata tradisional dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Utara 
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  b.   Sumatera Selatan 

  c.   Jawa Timur 

  d.   Maluku 

12.   Dugderan adalah upacara adat dari Provinsi ....  

  a.   Bengkulu 

  b.   Jawa Barat 

  c.   Jawa Tengah 

  d.   Sulawesi Utara 

  

13.   Properti tari Merak berupa hiasan sanggul yang terdapat di belakang mahkota berbentuk burung 
merak jantan yang sedang memperlihatkan keindahannya disebut ....  

  a.   apok 

  b.   sesuping 

  c.   garuda mungkur 

  d.   kilat bahu 

  

14.   Ciri khas yang terdapat pada tari Merak adalah ....  

  a.   propertinya lengkap 

  b.   kostumnya warna-warni 

  c.   gerakannya cepat 

  d.   penarinya banyak 

  

15.   Alat berikut digunakan untuk membuat topeng dari kayu, kecuali ....  

  a.   pisau tatah 

  b.   gergaji 

  c.   amplas 

  d.   stapler  

 
Soal Isian  

1.   Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang 
diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas .... 

2.   Wilayah negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara ..., ..., dan ... beserta seluruh 
kekayaan alamnya.  

3.   Banyak rumah penduduk roboh. Peristiwa itu terjadi pada saat hujan gerimis masih turun. Tiba-tiba, 
langit terlihat hitam dan awan bergerak. Orang-orang mengira itu adalah lautan burung yang 
sedang terbang. Awan hitam itu bergerak semakin mendekat. Gerakan angin semakin kencang. 
Angin itu memorak-porandakan rumah penduduk. Ternyata, angin puting beliung telah melanda 
kota Yogyakarta. 
 
Inti paragraf tersebut adalah ....  

4.   Paman membawa oleh-oleh dari Bandung. 
Sinonim kata oleh-oleh adalah ....  

5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar di atas, hewan yang dapat berperan sebagai konsumen puncak adalah ....  

  

6.   Jaring-jaring makanan selalu berawal dari ... dan diakhiri oleh ....  

7.   Rumah Panjang adalah rumah adat dari Provinsi ....  
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8.   Rumah Musalaki adalah rumah adat dari Provinsi ....  

9.   Iringan musik yang digunakan dalam tari Merak adalah ....  

10.   Kayu yang mudah dipahat atau diukir untuk dijadikan topeng adalah ... dan ....  

KISI-KISI 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-A 

 

ENIS SOAL : Penilaian Harian  

KELAS : 5  

SEMESTER : 1  

TEMA : 5. Ekosistem  

SUBTEMA : 3. Keseimbangan Ekosistem 

   

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
hidup 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 2 soal 13 s/d 14 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 1 soal 15 s/d 15 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
hidup 

2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal 9 s/d 9 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 1 soal 10 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-A 

 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap 
diri dan bentuk geografisnya. 

  

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks di atas berisi penjelasan pentingnya istirahat karena waktu istirahat sel-sel 
otak mengalami regenerasi (penggantian sel-sel otak yang rusak) 

  

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sinonim kata kencang adalah cepat. 

  

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ringkasan yang paling tepat adalah "Kini hutan gundul dan tandus." karena pokok 
pikiran paragraf tersebut adalah keadaan hutan sekarang  yang telah gundul. 

  

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hewan pemakan serangga diantaranya adalah katak dan hewan pemakan kelinci 
diantaranya adalah ular. 

  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika populasi burung pipit berkurang maka populasi ulat akan meningkat karena 
tidak ada yang memakan ulat. 

  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Penangkapan ikan menggunakan jaring tidak akan merusak ekosistem sehingga 
aman digunakan. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Garuda mungkur merupakan salah satu perlengkapan tari Merak berupa hiasan 
sanggul yang terdapat di belakang mahkota berbentuk burung merak jantan yang 
sedang memperlihatkan keindahannya. 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 176

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tari Merak memiliki properti yang unik dan khas, yaitu terdapat pada kostumnya 
yang warna-warni dan memiliki motif seperti bulu merak.   

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Membuat topeng dari kayu tidak membutuhkan stapler. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kekeluargaan 

  
Pembahasan  :  Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan 

ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 
dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

  

2.  Jawaban  :  darat, laut, udara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  Angin puting beliung telah melanda kota Yogyakarta. 

  Pembahasan  :   

  

4.  Jawaban  :  buah tangan 

  Pembahasan  :   

  

5.  Jawaban  :  elang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  produsen dan pengurai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  Kalimantan Timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Nusa Tenggara Timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  gending Macan Ucul 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  sengon, pule 

  
Pembahasan  :  Kayu yang sering digunakan sebagai bahan dasar membuat topeng adalah kayu 

sengon dan kayu pule. Kedua jenis kayu ini mudah ditemui disekitar kita serta 
mudah untuk dipahat atau diukir. 
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SOAL 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-B 

 
Soal Pilihan Ganda  

1.   Kekayaan budaya yang beragam merupakan modal untuk mengembangkan budaya Indonesia 
yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia merupakan makna kesatuan dalam 
bidang ....  

  a.   sosial 

  b.   ekonomi 

  c.   budaya 

  d.   wilayah 

  

2.   Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya adalah ....  

  a.   menghargai pendapat orang lain jika menguntungkan dirinya sendiri 

  b.   memberi bantuan kepada korban bencana dari daerahnya saja 

  c.   bekerja sama dengan semua warga, meskipun berbeda suku 

  d.   tidak turut serta dalam merawat fasilitas umum 

  

3.   Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan ....  

  a.   ilmiah 

  b.   ekonomi 

  c.   rakyat 

  d.   nusantara 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut! 

Secara alami, sel-sel otak kita mengalami penuaan. Sel-sel yang menua itu akan diganti dengan sel baru. 
Proses regenerasi sel-sel otak ini terjadi terutama pada saat kita beristirahat. Jika kita kurang tidur, sel-sel 
otak yang sudah rusak tidak cepat diganti. Jika terjadi secara berkepanjangan, misalnya karena insomnia 
kronis atau kurang istirahat akan menyebabkan kepikunan datang lebih cepat. 

Sama seperti stres, kurang tidur juga bisa menyebabkan gangguan konsentrasi. Gangguan ini yang 
selanjutnya menyebabkan seseorang menjadi pelupa. Masalah ini bersifat sementara. Jika problem tidur 
segera diatasi, gangguan konsentrasi pun bisa segera diselesaikan. Dengan demikian, fungsi memori akan 

kembali normal. 

4.   Apa judul yang sesuai untuk teks tersebut?  

  a.   Arti Penting Beristirahat 

  b.   Sel-Sel Mengalami Penuaan 

  c.   Penyebab Kurang Tidur 

  d.   Proses Regenerasi Sel-Sel Otak 

  

5.   Pak Rudi mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang. 
Kalimat di bawah ini yang sama maknanya dengan kalimat di atas adalah ....  

  a.   Ibu mengiris bawang dengan pelan-pelan. 

  b.   Hanif mengayuh sepedanya dengan kuat. 

  c.   Pembalap itu memasuki garis finish yang pertama. 

  d.   Kiki berlari dengan cepat karena dikejar anjing. 

  

6.   
Keadaan hutan kini sangat kritis. Banyak hutan gundul. Penebangan liar marak terjadi. Sebaliknya, 
reboisasi tidak dilakukan. Kini hutan-hutan menjadi gersang dan tandus. 
Ringkasan yang tepat dengan paragraf di atas adalah ....  

  a.   Kini hutan gundul dan tandus. 
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  b.   Banyak hutan ditebangi. 

  c.   Keadaan hutan kritis. 

  d.   Kebakaran melanda hutan. 

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar jaring-jaring makanan di atas, hewan yang dapat mengisi nomor 1 dan 2 
adalah ....  

  a.   katak dan kambing 

  b.   kambing dan ular 

  c.   burung dan sapi 

  d.   katak dan ular 

  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar rantai makan di atas, jika populasi burung pipit berkurang maka akan 
mengakibatkan ....  

  a.   populasi ulat meningkat 

  b.   populasi tikus meningkat 

  c.   populasi elang meningkat 

  d.   populasi belalang berkurang 

  

9.   Pemanfaatan makhluk hidup oleh manusia tidak akan mengganggu kelestarian jika dilakukan 
dengan cara ....  

  a.   penangkapan ikan dengan jaring 

  b.   pembukaan hutan untuk perumahan 

  c.   menebang hutan untuk lahan pertanian 

  d.   perburuan binatang terutama pada musim kawin 

10.   Pempek adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Selatan 

  b.   Lampung 

  c.   Jawa Barat 

  d.   Jawa Tengah 

  

11.   Piso surit adalah senjata tradisional dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Utara 
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  b.   Sumatera Selatan 

  c.   Jawa Timur 

  d.   Maluku 

12.   Dugderan adalah upacara adat dari Provinsi ....  

  a.   Bengkulu 

  b.   Jawa Barat 

  c.   Jawa Tengah 

  d.   Sulawesi Utara 

  

13.   Properti tari Merak berupa hiasan sanggul yang terdapat di belakang mahkota berbentuk burung 
merak jantan yang sedang memperlihatkan keindahannya disebut ....  

  a.   apok 

  b.   sesuping 

  c.   garuda mungkur 

  d.   kilat bahu 

  

14.   Ciri khas yang terdapat pada tari Merak adalah ....  

  a.   propertinya lengkap 

  b.   kostumnya warna-warni 

  c.   gerakannya cepat 

  d.   penarinya banyak 

  

15.   Alat berikut digunakan untuk membuat topeng dari kayu, kecuali ....  

  a.   pisau tatah 

  b.   gergaji 

  c.   amplas 

  d.   stapler  

 
 
Soal Isian  

1.   Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang 
diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas .... 

  

2.   Wilayah negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara ..., ..., dan ... beserta seluruh 
kekayaan alamnya.  

  

3.   Banyak rumah penduduk roboh. Peristiwa itu terjadi pada saat hujan gerimis masih turun. Tiba-tiba, 
langit terlihat hitam dan awan bergerak. Orang-orang mengira itu adalah lautan burung yang 
sedang terbang. Awan hitam itu bergerak semakin mendekat. Gerakan angin semakin kencang. 
Angin itu memorak-porandakan rumah penduduk. Ternyata, angin puting beliung telah melanda 
kota Yogyakarta. 
 
Inti paragraf tersebut adalah ....  

  

4.   Paman membawa oleh-oleh dari Bandung. 
Sinonim kata oleh-oleh adalah ....  
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5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar di atas, hewan yang dapat berperan sebagai konsumen puncak adalah ....  

  

6.   Jaring-jaring makanan selalu berawal dari ... dan diakhiri oleh ....  

  

7.   Rumah Panjang adalah rumah adat dari Provinsi ....  

  

8.   Rumah Musalaki adalah rumah adat dari Provinsi ....  

  

9.   Iringan musik yang digunakan dalam tari Merak adalah ....  

  

10.   Kayu yang mudah dipahat atau diukir untuk dijadikan topeng adalah ... dan ....  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN HARIAN  

KELAS 5 TEMA 5 SUBTEMA 3  
MODEL T5-ST3-B 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri 
dan bentuk geografisnya. 

4.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teks di atas berisi penjelasan pentingnya istirahat karena waktu istirahat sel-sel 
otak mengalami regenerasi (penggantian sel-sel otak yang rusak) 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sinonim kata kencang adalah cepat. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ringkasan yang paling tepat adalah "Kini hutan gundul dan tandus." karena pokok 
pikiran paragraf tersebut adalah keadaan hutan sekarang  yang telah gundul. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hewan pemakan serangga diantaranya adalah katak dan hewan pemakan kelinci 
diantaranya adalah ular. 

  

8.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Jika populasi burung pipit berkurang maka populasi ulat akan meningkat karena 
tidak ada yang memakan ulat. 

  

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Penangkapan ikan menggunakan jaring tidak akan merusak ekosistem sehingga 
aman digunakan. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Garuda mungkur merupakan salah satu perlengkapan tari Merak berupa hiasan 
sanggul yang terdapat di belakang mahkota berbentuk burung merak jantan yang 
sedang memperlihatkan keindahannya. 

  

14.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tari Merak memiliki properti yang unik dan khas, yaitu terdapat pada kostumnya 
yang warna-warni dan memiliki motif seperti bulu merak.   

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Membuat topeng dari kayu tidak membutuhkan stapler. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kekeluargaan 

  
Pembahasan  :  Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan 

ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 
dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

  

2.  Jawaban  :  darat, laut, udara 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  Angin puting beliung telah melanda kota Yogyakarta. 

  Pembahasan  :   

  

4.  Jawaban  :  buah tangan 

  Pembahasan  :   

  

5.  Jawaban  :  elang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  produsen dan pengurai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  Kalimantan Timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  Nusa Tenggara Timur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  gending Macan Ucul 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  sengon, pule 

  
Pembahasan  :  Kayu yang sering digunakan sebagai bahan dasar membuat topeng adalah kayu 

sengon dan kayu pule. Kedua jenis kayu ini mudah ditemui disekitar kita serta 
mudah untuk dipahat atau diukir. 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 1 : GERAK HEWAN DAN MANUSIA 
SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 

PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.1   

SBdP : 3.1 

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Sila yang mendasari sila kedua adalah ....  

  a.   sila pertama 

  b.   sila ketiga 

  c.   sila keempat 

  d.   sila kelima 

  

2.   Dalam pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan ....  

  a.   suara terbanyak 

  b.   suara paling sedikit 

  c.   suara yang sama 

  d.   suara yang tidak sah 

  

3.   Sila ketiga Pancasila mengandung nilai ....  

  a.   ketuhanan 

  b.   kemanusiaan 

  c.   persatuan 

  d.   kerakyatan 

  

4.   Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi hal-hal berikut, kecuali ....  

  a.   persamaan hak 

  b.   persamaan derajat 

  c.   persamaan kewajiban 

  d.   persamaan kekayaan 

  

5.   Perhatikan simbol sila berikut! 

 
Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dengan simbol tersebut adalah ....  

  a.   merayakan hari besar keagamaan 

  b.   menjenguk orang sakit 

  c.   mengikuti kerja bakti 

  d.   menghukum pelanggar hukum dengan adil 

  

6.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tindakan Uni dan teman-temannya pada gambar tersebut paling sesuai dengan nilai ....  

  a.   ketuhanan 

  b.   kemanusiaan 

  c.   persatuan 

  d.   kerakyatan 
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7.   Menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap ....  

  a.   kepribadian 

  b.   tanggung jawab 

  c.   kebersamaan 

  d.   ketuhanan 

  

8.   Nilai kemanusiaan dapat diterapkan dengan hal-hal berikut, kecuali ....  

  a.   mencintai sesama manusia 

  b.   menegakkan kebenaran 

  c.   menjunjung rasialisme 

  d.   memelihara kebersamaan 

  

9.   Persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap berikut, kecuali ....  

  a.   cinta tanah air 

  b.   rela berkorban demi bangsa 

  c.   memajukan pergaulan 

  d.   meningkatkan chauvinisme 

  

10.   Mengejek cara beribadah agama lain dapat berdampak ....  

  a.   perselisihan antarumat beragama 

  b.   pembangunan yang merata 

  c.   
hubungan masyarakat semakin erat 

  d.   lingkungan yang tidak nyaman 

  

  

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

      Otot pada manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan tersebut 
dilakukan secara sadar. Gerakan yang disengaja juga membutuhkan usaha pada tiap bagian otot. 
Gerakan yang disengaja sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, gerak ketika berjalan, 
membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. 
      Otot manusia juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja. Gerakan tersebut terjadi 
secara otomatis. Misalnya, gerakan ketika bernapas, gerak pencernaan melalui sistem pencernaan 
dan gerakan detak jantung. 

11.   Gagasan pokok paragraf pertama teks tersebut adalah ....  

  a.   peran otot secara keseluruhan 

  b.   contoh gerakan yang disengaja 

  c.   peran otot dalam gerakan tidak disengaja 

  d.   peran otot dalam gerakan yang disengaja 

  

12.   Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks adalah ....  

  a.   gerak ketika berjalan termasuk gerakan disengaja 

  b.   gerakan yang dilakukan secara sadar adalah gerakan disengaja 

  c.   gerakan detak jantung termasuk gerakan tidak disengaja 

  d.   gerakan yang terjadi secara otomatis misalnya gerakan mengangkat 

  

13.   Gagasan pendukung paragraf kedua teks tersebut adalah ....  

  a.   gerakan tidak sengaja terjadi secara otomatis 

  b.   gerakan disengaja sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari 

  c.   gerakan disengaja membutuhkan usaha pada tiap bagian otot 

  d.   peran otot dalam gerakan tidak disengaja 
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14.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kita dapat bersepeda karena adanya organ gerak dalam tubuh kita. Kita dapat melatih otot dan 
tulang dalam tubuh kita dengan bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat otot bagian betis, paha, 
pinggul, dan lengan. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot pada jantung. Saat mengayuh sepeda, 
otot jantung juga turut bekerja. Bersepeda dapat mencegah penyakit pada otot dan tulang. 
Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat pada paragraf yaitu ...  

  a.   Apa yang akan terjadi pada otot jantung jika kita bersepeda? 

  b.   Bagian otot manakah yang akan diperkuat dengan kegiatan bersepeda? 

  c.   Penyakit apa yang bisa dicegah dengan kegiatan bersepeda? 

  d.   Kapan kegiatan bersepeda sebaiknya dilakukan? 

  

  

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

      Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga 
kestabilan tubuh. Sebagian aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan posisi duduk. Oleh sebab itu, 
sangat penting bagi kita mengetahui posisi duduk yang benar. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
kesehatan tulang punggung kita. 

      Posisi duduk yang benar dapat mencegah nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher. Pada 
saat kita duduk, usahakan posisi kepala segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks 
dengan lengan atas berada pada kedua sisi tubuh. Posisi siku menempel tubuh dan menekuk 
membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung ditopang secara penuh dengan penopang pada saat 
tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang dudukan kursi dan sejajar lantai. 
Sementara itu, lutut setinggi panggul dan membentuk sudut 90 derajat. 

15.   Kalimat utama paragraf pertama pada teks tersebut adalah ....  

  
a.   Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga 

kestabilan tubuh 

  b.   Sebagian aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan posisi duduk 

  c.   Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita mengetahui posisi duduk yang benar 

  d.   Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita 

  

16.   Gagasan pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah ....  

  a.   jenis-jenis gangguan tulang 

  b.   posisi duduk yang benar 

  c.   posisi kepala saat duduk 

  d.   hubungan posisi duduk dan tulang punggung 

  

17.   Salah satu gagasan pendukung paragraf kedua pada teks tersebut yaitu ....  

  a.   posisi duduk dapat mencegah sakit tulang 

  b.   cara menjaga kesehatan tulang punggung 

  c.   posisi kepala saat duduk 

  d.   posisi duduk saat aktivitas sehari-hari 

  

18.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Tulang dan otot berperan penting dalam proses pembuatan gerabah. Tulang pada tangan dan 
kaki tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot merupakan organ gerak aktif yang dapat 
menggerakkan tulang. Jenis otot yang melekat pada tulang yaitu otot lurik. Otot ini dapat memendek 
dan memanjang sehingga menimbulkan gerak. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  a.   proses pembuatan gerabah 

  b.   jenis otot yang digunakan dalam pembuatan gerabah 

  c.   kerja otot dan tulang dalam pembuatan gerabah 
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  d.   peran penting tulang dan otot dalam pembuatan gerabah 

  

19.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Aktivitas yang kita lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. (2) Ketika beraktivitas, kita 
pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. (3) Tulang dan otot yang kuat, membuat tubuh kita menjadi 
sehat. (4) Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. (5) 
Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang 
dan otot. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (5) 

  b.   (4) 

  c.   (2) 

  d.   (1) 

  

20.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya yang indah 
sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu-kupu memiliki badan 
kecil, tetapi sayapnya lebar. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

  a.   warna kupu-kupu 

  b.   ciri-ciri kupu-kupu 

  c.   kupu-kupu merupakan hewan yang lucu 

  d.   gerak kupu-kupu 

  

21.   Berikut ini yang termasuk gambar kartun adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

22.   Berikut merupakan bentuk-bentuk seni gambar, kecuali .... 

  a.   komik 
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  b.   kartun 

  c.   karikatur 

  d.   dongeng 

  

23.   Pengertian komik sebenarnya adalah ...  

  a.   gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan 

  b.   gambar acak tapi berilustrasi 

  c.   karangan dengan gambar acak 

  d.   seni grafiti pada dinding dan kertas 

  

24.   Isi cerita dalam komik biasanya ....  

  a.   sedih  

  b.   lucu 

  c.   kaku 

  d.   prihatin 

  

25.   Rancangan gambar yang berupa goresan kasar disebut ....  

  a.   gambar rancangan 

  b.   gambar konstruksi 

  c.   gambar relief 

  d.   gambar sketsa 

  

26.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas termasuk ....  

  a.   komik 

  b.   pamflet 

  c.   cerita bergambar (cergam) 

  d.   karikatur 

  

27.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Sketsa gambar di atas bertema ....  

  a.   kegiatan piknik bersama 

  b.   kegiatan belajar di kelas 

  c.   kegiatan pramuka 

  d.   kegiatan ulang tahun  

  

28.   Pengertian sampul yang benar adalah ....  

  a.   bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi depan dan belakang 
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  b.   bagian terluar dari buku yang terdiri dari sisi depan saja 

  c.   bagian terluar dari buku yang terdiri dari sisi belakang saja 

  d.   bagian isi buku yang di dalamnya terdapat gambar ilustrasi 

  

29.   Ilustrasi atau gambar dalam sebuah buku sekolah berfungsi untuk ...  

  a.   memperjelas tulisan 

  b.   hiasan 

  c.   hafalan 

  d.   rangkuman 

  

30.   Gambar desain sampul dengan tampilan putih dan tulisan sederhana merupakan ragam desain 
sampul berdasarkan ....  

  a.   kebutuhan buku 

  b.   tampilan buku 

  c.   bidang buku 

  d.   tema buku 

 
 
Soal Isian  

1.   Menyerobot antrean merupakan perilaku yang tidak sesuai Pancasila. 
Perilaku tersebut dapat mengakibatkan terjadi ... antarpengantre.  

2.   Setiap warga negara memiliki kedudukan yang ....  

3.   Ikhlas dan sukarela saat tolong-menolong merupakan pengamalan nilai ....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Air yang kita manfaatkan berasal dari proses yang panjang yang disebut daur air. Daur air terjadi 
karena proses penguapan air oleh sinar matahari. Air yang berada di laut, sungai, danau, atau rawa 
menguap ke angkasa. Uap air itu kemudian terkumpul menjadi gumpalan awan. Suhu udara di 
angkasa rendah sehingga gumpalan awan mengembun menjadi kumpulan titik-titik air. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kapal Pinisi memiliki beberapa jenis. Namun pada umumnya, Pinisi memiliki dua jenis. Jenis 
pertama yaitu lamba atau lambo. Jenis ini merupakan Pinisi modern yang dilengkapi motor diesel 
(PLM). Jenis yang kedua yaitu palari. Jenis palari merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung 
dan ukurannya lebih kecil daripada lamba. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi mendukung tubuh, terutama otot pada rangka. (2) 
Ketika kita duduk atau berdiri, otot-otot rangka melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat 
sendi dan menopang tulang. (3) Otot rangka memegang peran penting dalam menentukan kekuatan 
tubuh secara keseluruhan dan kemampuan melakukan aktivitas fisik. (4) Dengan demikian, tubuh 
berada pada posisi yang tepat. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

7.   Gagasan pokok pada teks lisan bisa ditentukan dengan terlebih dahulu ... teks dengan saksama.  

8.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Ragam atau corak gambar islutrasi di atas adalah ....  
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9.   Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca lebih 
mudah  memahami ... dan ... cerita.  

10.   Gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter lucu dan aneh disebut ....  

 
 
 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari 

10 soal 1 s/d 10 

Bahasa Indonesia  10 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 10 soal 11 s/d 20 

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 10 soal 21 s/d 30 

 

ISIAN 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari 

3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  4 soal  

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 4 soal 4 s/d 7 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal 8 s/d 10 

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 1 SESI 1 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sesuai dengan bunyi sila ketiga, sila ini mengandung nilai persatuan. 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Bangsa Indonesia akan mampu menegakkan dan memelihara kebersamaan 
dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Rantai merupakan simbol sila kedua Pancasila. Menjenguk orang sakit merupakan 
perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bekerja sama tanpa melihat perbedaan suku merupakan bentuk persatuan. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kita harus menghargai orang lain agar kebersamaan selalu terjaga. 
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8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama apapun warna kulit 
ataupun bentuk rambut. Jadi, kita harus selalu menjauhi rasialisme. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Chauvinisme merupakan bentuk dari perasaan cinta, bangga, royalitas yang tinggi, 
fanatisme, atau kesetiaan pada tanah air (negara) tanpa mempertimbangkan 
pandangan dari orang lain atau bangsa lain. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah hal yang dibahas pada sebuah paragraf. 
Gagasan pokok paragraf pertama teks tersebut yaitu peran otot dalam gerakan 
yang disengaja. 

12.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pernyataan pada pilihan jawaban d tidak sesuai dengan isi teks karena gerakan 
mengangkat terjadi secara sadar dan termasuk gerakan disengaja. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan utama. Gagasan 
pendukung paragraf kedua teks tersebut yaitu gerakan tidak sengaja terjadi secara 
otomatis. Gagasan pendukung tersebut terdapat pada kalimat kedua paragraf 
kedua, Gerakan tersebut terjadi secara otomatis. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan jawaban d tidak terdapat pada paragraf. 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf pertama pada teks terletak di awal paragraf, yaitu Tulang 
punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga 
kestabilan tubuh. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok teks adalah inti permasalahan atau hal yang sedang dibahas pada 
suatu teks. Gagasan pokok paragraf kedua teks tersebut adalah posisi duduk yang 
benar. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gagasan pendukung paragraf kedua: 

 posisi kepala saat duduk, 

 posisi bahu saat duduk, 

 posisi siku saat duduk, 

 posisi punggung saat duduk, 

 posisi paha dan panggung saat duduk, 

 posisi lutut saat duduk. 

18.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan atau hal yang sedang dibahas 
pada suatu paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah peran penting 
tulang dan otot dalam pembuatan gerabah. 

19.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Aktivitas yang kita 
lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. 

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Dongeng merupakan karya seni berupa teks cerita atau tulisan. Meskipun 
terkadang juga disertai dengan gambar, namun dongeng lebih fokus pada teks 
atau cerita. 
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23.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Komik adalah gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan sehingga 
membentuk jalinan cerita.   

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Umumnya, komik menyajikan isi cerita yang bersifat lucu atau humor. 

25.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Gambar sketsa adalah rancangan gambar berupa sketsa kasar atau garis 
besarnya saja. 

26.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Cergam adalah cerita yang disertai dengan gambar. Gambar hanya menceritakan 
salah satu adegan dalam sebuah cerita. 

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gambar sketsa di atas menunjukkan gambar anak-anak sedang melakukan 
kegiatan pramuka. 

28.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

29.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ilustrasi atau gambar dalam sebuah buku sekolah berfungsi untuk memperjelas 
tulisan. 

30.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berdasarkan tampilannya, ragam desain sampul dibedakan menjadi dua jenis. Ada 
gambar desain sampul dengan tampilan putih dan tulisan sederhana. Ada pula 
gambar desain sampul penuh warna disertai gambar. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  keributan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  sama 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  Pancasila 

  Pembahasan  :  Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan salah satunya tolong menolong. 

  

4.  Jawaban  :  daur air 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan yang dibahas pada suatu 

paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah daur air. 

  

5.  Jawaban  :  jenis kapal Pinisi 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan yang dibahas pada suatu 

paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah jenis kapal Pinisi. 

  

6.  Jawaban  :  (1) 

  
Pembahasan  :  Kalimt utama paragraf yaitu kalimat yang berisi inti permasalahan dalam suatu 

paragraf. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf atau 
ditunjukkan oleh nomor (1). 

  

7.  Jawaban  :  mendengarkan 

  
Pembahasan  :  Teks lisan adalah teks yang didengarkan. Untuk itu, gagasan pokok pada teks lisan 

bisa ditentukan dengan terlebih dahulu mendengarkan teks dengan saksama. 

  

8.  Jawaban  :  dekoratif 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :   isi, pesan  

  
Pembahasan  :  Pembaca komik akan merasa lebih mudah memahami isi dan pesan cerita dalam 

komik melalui penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana. 

  

10.  Jawaban  :  karikatur 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 1 : GERAK HEWAN DAN MANUSIA 
SESI 2 : IPA, IPS 

IPA : 3.1 

IPS : 3.1  

Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah ....  

  a.   memberi bentuk tubuh 

  b.   membentuk daging 

  c.   menegakkan tubuh 

  d.   tempat melekatnya otot 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tulang yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah tulang ....  

  a.   dada 

  b.   rusuk 

  c.   belikat 

  d.   selangka 

  

3.   Salah satu ciri otot jantung adalah ....  

  a.   kontraksinya sangat lambat 

  b.   bekerja dengan kesadaran manusia 

  c.   strukturnya memiliki garis gelap terang 

  d.   berbentuk silindris dan memiliki cabang 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika bentuk tulang kaki seseorang seperti pada gambar, maka orang tersebut menderita penyakit .... 

  a.   osteoporosis 

  b.   rakhitis 

  c.   kifosis 

  d.   lordosis 

  

5.   Berdasarkan struktur tubuhnya, siput termasuk hewan ....  

  a.   bertulang belakang 

  b.   bertulang banyak 

  c.   avertebrata 

  d.   vertebrata 

  

6.   Hewan vertebrata adalah hewan yang ....  

  a.   bertulang lunak 

  b.   bertulang keras 

  c.   bertulang belakang 

  d.   tidak bertulang belakang 
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7.   Untuk menjaga kesehatan tulang, maka kita sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung .... 

  a.   vitamin A dan kalium 

  b.   vitamin A dan kalsium 

  c.   vitamin D dan kalium 

  d.   vitamin D dan kalsium 

  

8.   Tulang yang bukan penyusun wajah adalah tulang ....  

  a.   pipi 

  b.   dahi 

  c.   hasta 

  d.   pelipis 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, tulang rusuk sejati dan tulang dada ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 dan 4 

  b.   2 dan 3 

  c.   3 dan 5 

  d.   4 dan 5 

  

10.   Siswa kelas 5 SD masih dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, siswa kelas 5 SD perlu 
membiasakan diri dengan cara ....  

  a.   duduk yang tegak 

  b.   berdiri membungkuk 

  c.   tidur tengkurap 

  d.   tidur menggulung 

  

11.   Otot yang terletak menempel pada tulang adalah otot ....  

  a.   tulang 

  b.   lurik 

  c.   polos 

  d.   jantung 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tulang yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   pinggang 

  b.   panggul 

  c.   duduk 

  d.   kemaluan 
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13.   Seseorang yang selalu melakukan aktivitas terus menerus secara berlebihan akan menyebabkan otot 
menjadi lebih besar. Penyakit ini disebut ....  

  a.   kram 

  b.   stiff 

  c.   atrofi 

  d.   hipertrofi 

  

14.   Contoh hewan vertebrata yang bergerak menggunakan otot perut adalah ....  

  a.   ular 

  b.   siput 

  c.   buaya 

  d.   cacing 

  

15.   Gambar berikut yang menunjukkan penyakit lordosis adalah ....  

  

a.   

 

  

b.   

 

  

c.   

 

  

d.   

 

  

16.   Berikut ini yang merupakan daerah dataran tinggi di Pulau Madura adalah ....  

  a.   Bangkalan 

  b.   Pakong 

  c.   Sampang 

  d.   Pamekasan 

  

17.   Berikut ini yang merupakan contoh peta umum adalah ....  

  a.   peta kependudukan 

  b.   peta pariwisata 

  c.   peta jalan raya 

  d.   peta pertambangan 

  

18.   Gunung berapi pada peta digambarkan dengan ....  

  a.   garis merah 

  b.   segitiga hitam 

  c.   segitiga merah 

  d.   kotak merah 
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19.   Matahari bersinar dengan sangat terik dan kulit merasa panas. Saat itu cuaca dapat disebut ....  

  a.   cerah 

  b.   panas 

  c.   berawan 

  d.   dingin 

  

20.   Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah ....  

  a.   Islam 

  b.   Katolik 

  c.   Kristen 

  d.   Hindu 

  

21.   Suku Asmat, Dani, dan Biak berasal dari Pulau ....  

  a.   Kalimantan 

  b.   Sumatra 

  c.   Papua 

  d.   Jawa 

  

22.   Pantai yang terdapat di Pulau Kalimantan adalah ....  

  a.   Pantai Carita 

  b.   Pantai Sorake 

  c.   Pantai Losari 

  d.   Pantai Teluk Tamiang 

  

23.   Berikut syarat pembuatan peta yang benar, kecuali ....  

  a.   jaraknya sesuai dengan skala yang ditetapkan 

  b.   bentuknya mendekati yang sesungguhnya 

  c.   ada keterangan singkat mengenai keadaan peta tersebut 

  d.   harus indah dan artistik 

  

24.   Suku-suku yang berasal dari Provinsi Banten adalah ....  

  a.   Batak, Gayo, dan Melayu 

  b.   Madura, Jawa, dan Dani 

  c.   Badui, Sunda, Banten 

  d.   Alas, Banten, dan Melayu 

  

25.   Upacara membakar jenazah orang Hindu di Bali disebut ....  

  a.   Dugderan 

  b.   Tedhak Siten 

  c.   Labuhan 

  d.   Ngaben 

  

26.   Berikut ini adalah manfaat dari danau, kecuali untuk ....  

  a.   sumber air 

  b.   irigasi pertanian 

  c.   tempat membuang limbah 

  d.   Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
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27.   Kegunaan inset pada sebuah peta adalah untuk menunjukkan ....  

  a.   isi peta secara garis besar 

  b.   informasi-informasi yang ada pada peta 

  c.   arti simbol-simbol yang digunakan pada peta 

  d.    lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas 

  

28.   Pada musim penghujan udara akan terasa ....  

  a.   panas 

  b.   hangat 

  c.   dingin 

  d.   sejuk 

  

29.   Garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur adalah garis ....  

  a.   astronomis 

  b.   geografis 

  c.   astrologis 

  d.   demografis 

  

30.   Peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang artinya ....  

  a.   gambaran bumi 

  b.   tiruan bumi 

  c.   kain penutup meja 

  d.   hamparan daratan 

 
Soal Isian  

1.   Tulang bahu tersusun atas tulang ... dan ....  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tulang yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah tulang ....  

3.   Berdasarkan tulang belakang, tubuh hewan digolongkan menjadi dua yaitu ... dan ....  

4.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika kita terbiasa berjalan seperti gambar di atas, maka kita akan menderita penyakit ....  

5.   Tetanus disebabkan oleh bakteri ....  

6.   Komponen pada peta yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta 
disebut ....  

7.   Sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan 
barang kargo maupun penumpang ke dalamnya disebut ....  

8.   Pada bulan April sampai dengan Oktober Indonesia mengalami musim ....  

9.   Cuaca yang ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit 
jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat adalah cuaca ....  

10.   Nelayan banyak ditemui di daerah yang berwarna ... pada peta.  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 1 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  15 soal   

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

5 soal  6 s/d 10  

 
KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 
KELAS 6 TEMA 1 SESI 2 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Fungsi rangka antara lain memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat 
melekatnya otot, dan melindungi organ bagian dalam. 

2.  Jawaban  :  c 

3.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Ciri-ciri otot jantung antara lain kontraksinya sedang, bekerja tanpa kesadaran 
manusia, berbentuk silindris, dan memiliki cabang. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar di atas merupakan gambar penyakit rakhitis karena tulang kaki berbentuk 
seperti huruf X. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Siput tidak mempunyai tulang belakang sehingga siput termasuk hewan avertebrata. 

6.  Jawaban  :  c 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kesehatan tulang dapat dijaga dengan mengonsumsi makanan yang mengandung 
vitamin D, kalsium, dan fosfor. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tulang hasta menyusun rangka anggota gerak atas. 

9.  Jawaban  :  a 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Duduk dengan tegak akan membuat pertumbuhan tulang belakang menjadi lurus. 

11.  Jawaban  :  b 

12.  Jawaban  :  b 

13.  Jawaban  :  d 
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14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ular merupakan hewan vertebrata (mempunyai tulang belakang) dan bergerak 
menggunakan otot perutnya. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lordosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk sehingga tulang 
belakang menjadi melengkung ke depan. 

16.  Jawaban  :  b 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran umum atau ketampakan yang 
bersifat umum suatu daerah. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Simbol gunung berapi adalah segitiga merah. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cuaca panas merupakan cuaca yang terjadi di saat matahari bersinar dengan sangat 
terik. Udara di luar ruangan akan terasa hangat hingga panas serta di siang hari akan 
terasa membakar kulit terutama pada jam 12 siang ke atas. 

20.  Jawaban  :  a 

21.  Jawaban  :  c 

22.  Jawaban  :  d 

23.  Jawaban  :  d 

24.  Jawaban  :  c 

25.  Jawaban  :  d 

26.  Jawaban  :  c 

27.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kegunaan inset pada peta adalah untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan 
pada kedudukan sekitar yang lebih luas. Misalnya, inset wilayah Kepulauan 
Karimunjawa pada peta Jawa Tengah dengan maksud agar wilayah Kepulauan 
Karimunjawa tersebut tampak lebih besar dari semestinya. 

28.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada musim penghujan, hujan akan turun hampir setiap hari sehingga membuat 
udara terasa dingin. 

29.  Jawaban  :  a 

30.  Jawaban  :  c 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  belikat dan selangka 

2.  Jawaban  :  betis 

3.  Jawaban  :  vertebrata dan avertebrata 

  
Pembahasan  :  Vertebrata adalah hewan bertulang belakang dan avertebrata adalah hewan yang 

tidak bertulang belakang. 

4.  Jawaban  :  lordosis 

  
Pembahasan  :  Gambar menunjukkan penyakit lordosis karena pada gambar terlihat bahwa tulang 

belakang membengkok ke depan. 

5.  Jawaban  :  Clostridium tetani 

6.  Jawaban  :  inset 

7.  Jawaban  :  pelabuhan 

8.  Jawaban  :  kemarau 

  Pembahasan  :  Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. 

9.  Jawaban  :  cerah 

10.  Jawaban  :  biru 

  
Pembahasan  :  Warna biru pada peta merupakan daerah perairan. Mayoritas penduduk di sekitar 

perairan bekerja sebagai nelayan. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 5 

 

TEMA 2 : UDARA BERSIH BAGI KESEHATAN 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.2   

SBdP : 3.1, ; 3.2 ; 3.3 

Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 

  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 202

SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Segala perbuatan yang kita lakukan harus dapat .... 

  a.   merugikan orang lain 

  b.   dipertanggungjawaban 

  c.   meningkatkan kemeriahan 

  d.   menguntungkan diri sendiri 

  

2.   Tindakan tidak bertanggung jawab ditunjukkan oleh perilaku ....  

  a.   membakar daun dan plastik di lingkungan rumah 

  b.   melaksanakan ronda malam dengan tertib 

  c.   memilah sampah-sampah yang akan dibuang 

  d.   membayar pajak kendaraan tepat waktu 

  

3.   Uni membeli minuman dalam botol. Berikut ini perilaku bertanggung jawab yang bisa dilakukan Uni 
terhadap botol bekas minumannya, kecuali ....  

  a.   membuangnya di tempat sampah 

  b.   mengumpulkannya untuk didaur ulang 

  c.   melempar di sungai agar mengapung 

  d.   diberikan kepada pemulung 

  

4.   Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti menanggung apa yang ....  

  a.   orang lain lakukan 

  b.   masyarakat lakukan 

  c.   orang tua lakukan 

  d.   kita lakukan 

  

5.   Yang termasuk hak sebagai warga masyarakat adalah ....  

  a.   menaati aturan lalu lintas 

  b.   menikmati lingkungan bersih 

  c.   menghormati semua tetangga 

  d.   menjaga kebersihan lingkungan 

  

6.   Berikut ini termasuk tanggung jawab ayah dalam keluarga, kecuali ....  

  a.   kebersihan rumah 

  b.   keamanan rumah 

  c.   kesejahteraan keluarga 

  d.   kesejahteraan masyarakat 

  

7.   Pendapat yang disampaikan dalam musyawarah harus ....  

  a.   banyak 

  b.   sedikit 

  c.   logis 

  d.   sama 

  

8.   Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ditunjukkan oleh perilaku ....  

  a.   Ayah Ale bekerja keras untuk menafkahi keluarganya 

  b.   Ayah Uni melaksanakan ronda malam sesuai jadwalnya 
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  c.   tim nasional bulutangkis berjuang untuk memenangkan pertandingan 

  d.   Dondo dan keluarga aktif ke gereja untuk beribadah 

  

9.   Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 
anggap sama merupakan pengertian dari .... 

  a.   keluarga 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  d.   kekuasaan 

  

10.   Anak dapat ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dengan cara membantu orang tua. 
Anak boleh membantu pekerjaan orang tua dengan syarat berikut, kecuali ....  

  a.   membantu sesuai kemampuan 

  b.   kegiatan belajar tidak terganggu 

  c.   tetap memiliki waktu bermain 

  d.   bekerja pada jam sekolah 

  

11.   Perhatikan paragraf berikut!  

Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Hal ini dilakukan agar laju konsumsi listrik 
dapat diredam. Sebab, melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi 
listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Oleh sebab 
itu, perilaku membatasi konsumsi listrik bisa dimulai dari diri sendiri. 
Informasi penting dari paragraf tersebut adalah ....  

  a.   konsumsi listrik harus dibatasi agar tidak terjadi lonjakan harga energi di pasar 

  b.   subsidi listrik harus disediakan oleh negara untuk menekan lonjakan harga energi 

  c.   harga energi di pasar global melonjak karena negara melakukan pembatasan subsidi 

  d.   warga yang tidak membatasi konsumsi listrik tidak akan mendapat subsidi listrik dari negara 

  

  

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

Aktivitas Bernapas pada Manusia 

      Setiap waktu, manusia melakukan aktivitas bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup 
oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Bernapas membutuhkan kekuatan otot. 
Otot pernapasan yang utama adalah diafragma. Diafragma memiliki bentuk seperti kubah yang 
terdapat di dalam tubuh manusia. Diafragma terdapat di bagian bawah rongga dada. 

      Diafragma akan berkontraksi menjadi datar jika kita menghirup udara. Paru-paru akan membesar 
untuk menampung udara. Hal ini disebabkan oleh otot-otot tulang rusuk yang mengangkat tulang 
rusuk. Sebaliknya, otot diafragma akan relaksasi jika kita membuang napas. Otot tulang rusuk juga 
akan mengendur sehingga paru-paru mengecil ke ukuran semula. 

12.   Informasi yang terdapat pada teks adalah ....  

  a.   diafragma terletak di bagian bawah rongga dada 

  b.   diafragma akan berkontraksi menjadi datar jika kita membuang napas 

  c.   saat menghirup udara, diafragma berkontraksi dan paru-paru mengecil 

  d.   saat mengeluarkan udara, diafragma relaksasi dan paru-paru mengembang 

  

13.   Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat pada teks adalah ...  

  a.   Kapan manusia melakukan aktivitas bernapas? 

  b.   Bagaimana bentuk diafragma saat kita menghirup udara? 

  c.   Kekuatan otot apa yang dibutuhkan saat pernapasan? 

  d.   Mengapa otot tulang rusuk berperan dalam pernapasan? 
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14.   Sesuai teks, bentuk otot diafragma saat kita membuang napas adalah ....  

  a.   mengembang 

  b.   datar 

  c.   relaksasi 

  d.   seperti kubah 

  

15.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Cacing tanah memiliki pembuluh darah yang berada di bawah permukaan kulit. Darah cacing 
mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen yang masuk melalui kulit. Oksigen yang 
diikat hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, 
zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui 
permukaan kulit. 
Pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat pada teks adalah ...  

  a.   Mengapa cacing tanah mengandung hemoglobin? 

  b.   Kapan oksigen yang diikat hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh? 

  c.   Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? 

  d.   Apa alat pernapasan pada cacing tanah? 

  

16.   Perhatikan paragraf berikut!  

Olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan tubuh. Olahraga juga bermanfaat untuk 
menyehatkan tubuh. Jika setiap hari kita berolahraga, tubuh pun menjadi sehat dan kuat. Tubuh 
sehat akan membuat daya tahan tubuh menjadi kuat. Dampaknya, bibit penyakit pun sulit masuk ke 
dalam tubuh. 
Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ....  

  a.   kapan sebaiknya olahraga dilakukan? 

  b.   mengapa kita harus melakukan olahraga setiap hari? 

  c.   apa manfaat melakukan olahraga? 

  d.   bagaimana cara melakukan olaharaga yang benar? 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Makanan sehat yang diperlukan tubuh termasuk empat sehat lima sempurna. Empat sehat terdapat 
pada makanan pokok, lauk-pauk, sayur-mayur, dan buah-buahan. Sementara itu, lima sempurnanya 
adalah susu. Kelima jenis makanan tersebut mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh yang 
disebut nutrisi. Nutrisi terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Menurut 
fungsinya, kandungan gizi dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu zat tenaga, zat pembangun, 
dan zat pengatur. Zat tenaga terdiri dari karbohidrat dan lemak. Zat pembangun terdiri dari protein 
dan mineral. Sementara itu, zat pengatur terdiri dari mineral, vitamin, dan air. 

Selain makanan yang mengandung berbagai gizi, tubuh kita juga membutuhkan air. Air berguna 
untuk membantu darah membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Air juga berguna 
untuk membuang kotoran dan racun dari dalam tubuh melalui urine dan keringat. Tubuh kita 
memerlukan delapan sampai sepuluh gelas air setiap harinya. Kita juga bisa meminum jus buah 
atau susu agar minum air lebih menyenangkan. 

17.   Apa saja yang termasuk empat sehat lima sempurna pada teks tersebut?  

  
a.   Empat sehat lima sempurna adalah makanan pokok, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan 

susu. 

  b.   Empat sehat lima sempurna adalah karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. 

  c.   Empat sehat lima sempurna adalah makanan pokok, lemak, protein, vitamin, dan air. 

  
d.   Empat sehat lima sempurna adalah makanan pokok, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan 

air. 

  

18.   Zat pembangun pada tubuh terdiri dari ....  

  a.   protein dan vitamin 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 205

  b.   vitamin dan air 

  c.   protein dan mineral 

  d.   karbohidrat dan lemak 

  

19.   Pada teks tersebut, karbohidrat dan lemak termasuk ke dalam golongan ....  

  a.   zat pengatur 

  b.   zat pembangun 

  c.   zat nutrisi 

  d.   zat tenaga 

  

20.   Pada teks tersebut, karbohidrat dan lemak termasuk ke dalam golongan ....  

  a.   zat pengatur 

  b.   zat pembangun 

  c.   zat nutrisi 

  d.   zat tenaga 

  

21.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Komik pada gambar di atas bersifat ....  

  a.   menghina 

  b.   membujuk 

  c.   mengajari 

  d.   menghibur 

  

22.   Perhatikan gambar cerita berikut! 

 
Gambar cerita tersebut bertema ....  
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  a.   bencana kekeringan 

  b.   bencana banjir 

  c.   menanam pohon bersama 

  d.   lingkunganku hijau dan sehat 

  

23.   Berikut ini media pewarna dalam gambar ilustrasi, kecuali ....  

  a.   cat air 

  b.   pensil warna 

  c.   krayon 

  d.   cat tembok 

  

24.   Berikut yang termasuk alat musik ritmis adalah ....  

  a.   terompet 

  b.   seruling 

  c.   piano 

  d.   tamborin 

  

25.   Lagu Syukur merupakan contoh lagu bertangga nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   pentatonis 

  d.   dramatis 

  

26.   Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu bertangga nada ....  

  a.   mayor 

  b.   minor 

  c.   kromatis 

  d.   pentatonis 

  

27.   Jarak antarnada dalam tangga nada diatonis mayor adalah ....  

  a.   1 – 1 - ½ - 1 - 1 – 1 -  ½ 

  b.   1 - ½ - 1 -1 – 1 -  ½ - 1 

  c.   1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1 - 1 

  d.   1 - 1 - ½ – 1 - ½ - 1 - 1 

  

28.   Tarian dari Bali yang menggunakan properti berupa kipas adalah ....  

  a.   tari Barong 

  b.   tari Legong 

  c.   tari Kecak 

  d.   tari Pendet 

  

29.   Berikut properti yang digunakan pada tarian bertema peperangan, kecuali ....  

  a.   tombak 

  b.   keris 

  c.   pedang 

  d.   kipas 

  

30.   Tari Jaipong ditarikan dengan properti berupa ....  

  a.   sampur 

  b.   kipas 
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  c.   keris 

  d.   tombak 

  

 
 
Soal Isian  

1.   UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan .... 

  

2.   Tumpukan sampah di pinggir jalan merupakan akibat dari masyarakat yang tidak ....  

  

3.   Kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga ... lingkungan.  

  

4.   Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan yaitu berupa ....  

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Proses pernapasan manusia diawali dengan menghirup udara melalui hidung. Dalam rongga 
hidung, udara disaring oleh rambut halus sehingga debu dan kotoran tidak ikut masuk. Udara dalam 
rongga hidung juga dilembapkan oleh lendir. Selanjutnya, udara masuk menuju trakea melalui faring 
dan laring. Udara dari trakea kemudian menuju paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus. 
Paragraf tersebut membahas tentang ....  

  

6.   Perhatikan pertanyaan dan jawaban berikut! 

Pertanyaan : ... cara menghindari kabut asap? 

Jawaban : 
Kabut asap bisa kita hindari dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama 
bagi penderita jantung dan gangguan pernapasan. 

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi bagian pertanyaan sesuai jawaban tersebut adalah .... 

  

7.   Perhatikan paragraf berikut!  

Salah satu gangguan pada indra mata adalah rabun jauh. Rabun jauh adalah kurang jelasnya 
penglihatan jika melihat dari jarak jauh. Kita tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jaraknya 
jauh. Gangguan ini dapat diatasi dengan memakai kacamata minus. Agar kita tidak mengalami rabun 
jauh, kita harus menjaga kesehatan mata. Salah satunya tidak membaca terlalu dekat. Usahakan 
jarak mata dengan buku kira-kira sepanjang siku. 

Dari paragraf tersebut, cara mengatasi rabun jauh yaitu dengan .... 

  

8.   Ciri khas komik yaitu menggunakan percakapan dalam gelembung-gelembung kata atau dikenal 
dengan istilah ....  

  

9.   Pencipta lagu Hari Merdeka adalah ....  
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10.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Nama tarian pada gambar tersebut adalah ....  

  

 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

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

10 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: 
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

10 soal  11 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal  21 s/d 23  

3.2 Memahami tangga nada 4 soal  24 s/d 27  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal  28 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

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

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: 
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

4 soal  4 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 1 soal  8 s/d 8  

3.2 Memahami tangga nada 1 soal  9 s/d 9  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal  10 s/d 10  

 

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 209

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Saat bermusyawarah, kita tidak harus memberikan banyak pendapat. Yang 
terpenting adalah logis dan sesuai dengan masalah yang dibahas. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa merupakan bentuk 
tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 

9.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Anak boleh membantu pekerjaan orang tua asal tidak mengganggu kegiatan di 
sekolah. Anak tetap harus memiliki waktu untuk bermain dan belajar. 

11.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Informasi penting dari paragraf tersebut adalah konsumsi listrik harus dibatasi agar 
tidak tidak terjadi lonjakan harga energi di pasar. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Informasi pada pilihan jawaban a terdapat pada teks. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pada pilihan jawaban d tidak terdapat pada teks. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bentuk otot diafragma saat kita membuang napas yaitu relaksasi. Jawaban bisa kita 
temukan pada kalimat keempat paragraf kedua, Sebaliknya, otot diafragma akan 
relaksasi jika kita membuang napas. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan pilihan c terdapat pada teks. 

Pertanyaan : Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? 

Jawaban : 

Darah cacing yang mengandung hemoglobin mengikat 
oksigen masuk melalui kulit, kemudian diedarkan ke seluruh 
tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, zat sisa 
pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air kembali 
dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. 

 

16.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban pada pertanyaan D tidak terdapat pada paragraf. 

17.  Jawaban  :  a 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 210

  Pembahasan  :  Makanan empat sehat lima sempurna terdapat pada makanan pokok, lauk-pauk, 
sayur-mayur, buah-buahan, dan susu. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada teks tersebut, zat pembangun terdiri dari protein dan mineral. Jawaban bisa 
kita temukan pada kalimat kedelapan. 

19.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Karbohidrat dan lemak termasuk ke dalam golongan zat tenaga. Jawaban bisa kita 
temukan pada kalimat ketujuh. 

20.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Karbohidrat dan lemak termasuk ke dalam golongan zat tenaga. Jawaban bisa kita 
temukan pada kalimat ketujuh. 

21.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Dalam gambar cerita tersebut diceritakan pohon-pohon yang ditebangi. Kemudian, 
saat hujan mengakibatkan banjir sehingga orang-orang mengungsi ke tempat yang 
aman. 

23.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Cat tembok digunakan untuk mengecat tembok. 

24.  Jawaban  :  d 

25.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Lagu Syukur dinyanyikan dengan penuh haru, kurang bersemangat dan terkesan 
sedih, sehingga termasuk lagu bertangga nada minor. 

26.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan bersemangat dan riang, sehingga 
termasuk lagu bertangga nada mayor. 

27.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

28.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tari Legong dipentaskan dengan properti berupa kipas. 

29.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

30.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tari Jaipong merupakan tari tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Properti yang 
digunakan pada tari Jaipong adalah sampur atau selendang. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  Etnis 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  bertanggung jawab 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  kebersihan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  keterangan waktu 

  Pembahasan  :  Informasi yang didapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. 

  

5.  Jawaban  :  proses pernapasan manusia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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6.  Jawaban  :  bagaimana 

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

suatu hal. 

  

7.  Jawaban  :  memakai kacamata minus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  balon kata 

  
Pembahasan  :  Teks atau kata-kata dalam komik biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung kata 

atau balon kata yang diserasikan dengan gambar. 

  

9.  Jawaban  :  H. Mutahar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

10.  Jawaban  :  tari Reog Ponorogo 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 2 : UDARA BERSIH BAGI KESEHATAN 

SESI 2 : IPA, IPS 
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IPA : 3.2 

IPS : 3.3  

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pernapasan serangga ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

2.   Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok merupakan contoh penyebab gangguan pernapasan 
pada faktor ....  

  a.   fisik 

  b.   penyakit 

  c.   lingkungan 

  d.   keturunan 

  

3.   Teman Uni menderita penyakit asma. Ketika dia menghirup debu secara berlebihan, debu tersebut 
akan masuk ke tenggorokan sehingga ....  

  a.   dinding bronkus akan membengkak dan berdarah 

  b.   dinding bronkus akan membengkak dan menghasilkan lendir 

  c.   dinding bronkiolus akan mengempi dan berdarah 

  d.   dinding bronkiolus akan mengempis dan menghasilkan lendir 

  

4.   Oksigen dapat masuk dalam tubuh cacing melalui ....  

  a.   mulut 

  b.   hidung 

  c.   spirakel 

  d.   permukaan tubuh 

  

5.   Pernapasan dada diatur oleh kerja ....  

  a.   otot antartulang rusuk 

  b.   otot diafragma 

  c.   otot tulang dada 

  d.   otot rongga dada 

  

6.   Cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat, kecuali ....  

  a.   malas berolahraga 

  b.   tidak merokok 

  c.   menghindari tempat polusi udara 

  d.   menjaga kebersihan lingkungan 

  

7.   Zat-zat yang dapat mengganggu organ pernapasan, kecuali ....  

  a.   debu 

  b.   oksigen 
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  c.   asap rokok 

  d.   kabut asap 

  

8.   Bakteri Diplococcus pneumoniae menyebabkan penyakit ....  

  a.   sinusitis 

  b.   pneumonia 

  c.   TBC 

  d.   influenza 

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 
 
Fungsi organ yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah ....  

  a.   menyerap oksigen yang terkandung di dalam air 

  b.   menyerap karbon dioksida yang terkandung di dalam air 

  c.   alat gerak 

  d.   mengatur gerak naik turun saat berenang 

  

10.   Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh terjadi di ....  

  a.   alveolus 

  b.   bronkiolus 

  c.   bronkus 

  d.   trakea 

  

11.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, laring ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

12.   Pada saat kita menghembuskan napas, maka ....  

  a.   paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru tinggi 

  b.   paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah 

  c.   paru-paru mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru tinggi 

  d.   paru-paru mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah 

  

13.   Pada umumnya udara di desa lebih segar dan baik untuk pernapasan karena ....  

  a.   banyak asap kendaraan bermotor 

  b.   banyak pepohonan dan tanaman 

  c.   sedikit bangunan rumah 

  d.   banyak air sungai 
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14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, trakea ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

15.   Berikut ini yang bukan merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk memelihara 
organ pernapasan adalah ....  

  a.   membersihkan lingkungan rumah 

  b.   menjaga kelembapan ruangan 

  c.   menanam tumbuhan hijau 

  d.   menebang pohon 

  

16.   Jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan basah adalah ....  

  a.   tembakau 

  b.   ketela pohon 

  c.   kacang tanah 

  d.   padi 

  

17.   Salah satu BUMN yang seluruh modalnya berasal dari negara yaitu ....  

  a.   perusahaan umum 

  b.   perusahaan perseroan 

  c.   perusahaan jawatan 

  d.   perusahaan swasta 

  

18.   Menghargai pekerjaan seorang pemulung dapat ditunjukkan dengan ....  

  a.   membuang sampah sembarangan 

  b.   tidak membuang sampah sembarangan 

  c.   menaruh curiga yang berlebihan terhadap pemulung 

  d.   mengusir pemulung saat sedang mencari sampah 

  

19.   Jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa yaitu ....  

  a.   pengrajin keramik 

  b.   pembuat ukiran 

  c.   petugas paramedis 

  d.   pedagang asongan 

  

20.   Menanam padi termasuk kegiatan ekonomi di bidang ....  

  a.   perdagangan 

  b.   pertanian 

  c.   industri 

  d.   jasa 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 216

  

21.   Koperasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari dinamakan koperasi ....  

  a.   produksi 

  b.   jasa 

  c.   konsumsi 

  d.   simpan pinjam 

  

22.   Toko kelontong adalah contoh usaha di bidang ....  

  a.   pertanian 

  b.   perdagangan 

  c.   peternakan 

  d.   industri 

  

23.   Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri adalah ....  

  a.   firma 

  b.   CV 

  c.   toko kelontong 

  d.   BUMN 

  

24.   Usaha koperasi berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh badan usaha lainnya. Usaha yang 
dilakukan koperasi bertujuan membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sedangkan 
usaha yang dilakukan badan usaha lainnya lebih mementingkan usaha ....  

  a.   meningkatkan kesejahteraan pemilik saham 

  b.   mencari keuntungan sebesar-besarnya 

  c.   yang tidak dilakukan koperasi 

  d.   yang bertujuan sosial 

  

25.   Menangkap ikan adalah contoh kegiatan ....  

  a.   produksi 

  b.   distribusi 

  c.   konsumsi 

  d.   ekonomi 

  

26.   Kelinci merupakan hasil ....  

  a.   pertanian 

  b.   perkebunan 

  c.   perikanan 

  d.   peternakan 

  

27.   Kepiting merupakan hasil ....  

  a.   pertanian 

  b.   perkebunan 

  c.   perikanan 

  d.   peternakan 

  

28.   Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut ....  

  a.   PT 

  b.   CV 

  c.   BUMN 

  d.   BUMS 
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29.   Contoh hasil perikanan darat adalah ....  

  a.   lele 

  b.   salmon 

  c.   tongkol 

  d.   kakap 

  

30.   Fungsi distribusi dari kegiatan ekonomi adalah ....  

  a.   menetapkan harga 

  b.   mengolah barang dan jasa 

  c.   memenuhi kebutuhan hidup 

  d.   menyalurkan barang dan jasa 

 
 
Soal Isian  

1.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan adanya penyakit .... 

  

2.   Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh ....  

  

3.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pernapasan yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

  

4.   Rambut halus pada rongga hidung berfungsi untuk ....  

  

5.   Jika kita menghirup udara pada saat terjadi kabut asap, sebaiknya kita meminum banyak air putih 
agar ....  

  

6.   Kegiatan bercocok tanam pada lahan yang luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi 
disebut ....  

  

7.   Kepiting adalah contoh hasil perikanan ....  

  

8.   Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk ... kebutuhan hidupnya.  

  

9.   Dalam suatu kegiatan ekonomi, penjahit berperan sebagai ....  

  

10.   Membajak sawah dengan traktor termasuk contoh ... pertanian.  

 
  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 218

KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 2 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  15 soal   

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan 
manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

5 soal  6 s/d 10  

 

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Serangga bernapas menggunakan trakea yang ditunjukkan oleh nomor 2. 

  

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Cacing bernapas menggunakan kulit sehingga oksigen masuk ke dalam tubuh 
melalui permukaan tubuhnya. 

  

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Oksigen merupakan zat yang kita perlukan untuk bernapas. 

  

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Organ yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah insang. Insang berfungsi untuk 
menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida. 

  

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Alveolus merupakan gelembung udara yang terletak di paru-paru yang berfungsi 
sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 

  

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pada saat kita menghembuskan napas, maka paru-paru akan mengempis sehingga 
tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara di luar 
sehingga udara mengalir ke luar tubuh. 

  

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Pepohonan dan tanaman dapat menghasilkan udara segar yang baik untuk 
pernapasan. 

  

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Menebang pohon dapat menyebabkan udara menjadi panas sehingga tidak baik 
untuk kesehatan organ pernapasan. 

  

16.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Pertanian lahan basah adalah kegiatan pertanian yang 
menggunakan/memanfaatkan lahan basah sebagai tempat menanam tanaman. 
Contoh tanaman yang dapat ditanam di lahan basah adalah padi. 

  

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jenis pekerjaan di bidang jasa adalah jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan 
benda melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

  

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

22.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri biasanya memiliki modal terbatas dan 
dikelola secara sederhana. Contoh kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri adalah 
toko kelontong. 

  

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. 

  

26.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

28.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

29.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Perikanan darat dikenal juga dengan perikanan ikan air tawar. Contoh ikan air tawar 
adalah lele. 

  

30.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kanker paru-paru 

  
Pembahasan  :  Gambar menunjukkan paru-paru pada perokok sehingga menunjukkan penyakit kanker 

paru-paru. 

  

2.  Jawaban  :  virus influenza 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  trakea 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

4.  Jawaban  :  menyaring debu dan kotoran  

  
Pembahasan  :  Kotoran dan debu yang masuk bersama udara disaring oleh rambut halus pada rongga 

hidung sehingga udara yang masuk menjadi bersih. 

  

5.  Jawaban  :  partikel yang menempel pada tenggorokan dapat larut 

  
Pembahasan  :  Meminum air putih dapat membantu melarutkan partikel yang menempel pada 

tenggorokan sehingga dapat terbuang bersama kotoran. 

  

6.  Jawaban  :  perkebunan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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7.  Jawaban  :  laut 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

8.  Jawaban  :  memenuhi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

9.  Jawaban  :  produsen 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang membuat barang atau jasa. 

  

10.  Jawaban  :  mekanisasi 

  
Pembahasan  :  Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan menggunakan mesin-

mesin pertanian modern. 
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SOAL PTS 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 5 

 

TEMA 3 : MAKANAN SEHAT 

SESI 1 : PPKn, BAHASA INDONESIA, SBDP 
PPKn : 3.3   

BHS. INDONESIA : 3.4   

SBdP : 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini yang merupakan upacara kematian di Indonesia adalah ....  

  a.   rambu solo 

  b.   lompat batu 

  c.   garebeg 

  d.   bakar batu 

  

2.   Manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, setiap manusia ....  

  a.   dapat berdiri sendiri 

  b.   dapat hidup tanpa orang lain 

  c.   tidak bergantung satu sama lain 

  d.   saling bergantung satu sama lain 

  

3.   Yang bertanggung jawab untuk makan makanan sehat adalah ....  

  a.   diri sendiri 

  b.   orang tua 

  c.   saudara 

  d.   guru 

  

4.   Cara memainkan alat musik daerah di Indonesia ada beragam. Kecapi dimainkan dengan cara ....  

  a.   digesek 

  b.   dipetik 

  c.   dipukul 

  d.   ditiup 

  

5.   Semboyan bangsa Indonesia tertulis pada ....  

  a.   lagu Indonesia Raya 

  b.   Garuda Pancasila 

  c.   bendera merah putih 

  d.   Pancasila 

  

6.   Kolintang, angklung, kecapi, dan sasando merupakan nama ....  

  a.   tarian daerah 

  b.   lagu daerah 

  c.   bahasa daerah 

  d.   alat musik daerah 

  

7.   Sanggar Ramayana memiliki ratusan siswa. Para siswanya memiliki budaya, suku, serta agama 
yang beragam. Namun, keragaman tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan 
bakat. 
Berikut ini bentuk keragaman dalam Sanggar Ramayan, kecuali ....  

  a.   budaya 

  b.   suku 

  c.   sifat 

  d.   agama 
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8.   Berikut ini keragaman budaya di Indonesia, kecuali ....  

  a.   kesenian daerah 

  b.   cara berpakaian 

  c.   model rambut 

  d.   senjata tradisional 

  

9.   Alat musik daerah biasanya terbuat dari alam. Angklung merupakan alat musik daerah yang terbuat 
dari ....  

  a.   kayu sentul 

  b.   bambu 

  c.   daun lontar 

  d.   batu 

  

10.   Mewujudkan persatuan bangsa dalam keragaman dapat dilakukan dengan ....  

  a.   melanggar lalu lintas 

  b.   menolong korban bencana 

  c.   menyebar berita palsu 

  d.   menjual hasil bumi 

  

11.   Perhatikan ilustrasi berikut!  

Pemerintah DKI tidak henti-hentinya menggalakkan kebersihan kota. Masyarakat diajak bersama 
untuk menjaga, meningkatkan, dan menggalakkan kebersihan. Berbagai poster dipasang di setiap 
sudut kota. Begitu pula dengan berbagai slogan dipampang, seperti bersih itu indah. 

Dari ilustrasi tersebut, kalimat iklan yang sesuai adalah ... 

  a.   Ajaklah keluarga Anda untuk sehat! 

  b.   Meningkatkan kebersihan harus dimulai sejak dini! 

  c.   Budayakan hidup sehat untuk diri kita, lingkungan keluarga, dan masyarakat! 

  d.   Bersih diri menggambarkan cermin pribadi. 

  

12.   Perhatikan iklan berikut! 

 
 
Iklan tersebut berisi ajakan tentang ....  

  a.   membeli buku 

  b.   membaca buku 

  c.   menuntut ilmu 

  d.   mengoleksi buku 

  

13.   Perhatikan teks berikut! 

(1) Radio akan tetap jaya meski teknologinya dianggap lama. 
(2) Musik, pendidikan, politik, bahkan curhat bisa anda dapatkan melalui radio. 
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(3) Meski selalu muncul teknologi baru, radio tetap bikin keluarga semakin seru. 
(4) Jika terganggu penglihatan Anda, radio adalah solusinya. 

Kalimat iklan yang sesuai dengan teks tersebut adalah .... 

  a.   Radio membuat penglihatan kita terganggu 

  b.   Radio adalah teknologi yang baru 

  c.   Sangat susah mendengarkan musik di radio 

  d.   Radio membuat keluarga semakin seru 

  

14.   Perhatikan iklan berikut! 

 
 
Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ....  

  a.   Susu mengandung gizi dan nutrisi yang tinggi 

  b.   Belilah susu di toko-toko terdekat 

  c.   Susu "MILK" mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

  d.   Minumlah 2 gelas susu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

  

15.   Iklan pemberitahuan kematian termasuk jenis iklan ....  

  a.   niaga 

  b.   nonniaga 

  c.   permintaan 

  d.   pengumuman 

  

  

Iklan berikut digunakan untuk menjawab 2 soal di bawahnya. 
Perhatikan iklan berikut! 

 

16.   Iklan tersebut berisi tentang ....  

  a.   pentingnya air bagi kehidupan 

  b.   pentingnya air bagi organ tubuh 
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  c.   jumlah air yang diperlukan 

  d.   fungsi air bagi jantung 

17.   Sasaran yang dituju dari iklan tersebut adalah ....  

  a.   orang dewasa 

  b.   orang lanjut usia 

  c.   semua orang yang membaca iklan 

  d.   orang yang memiliki gangguan penyakit dalam 

  

18.   Perhatikan iklan berikut! 

 
Berdasarkan media yang digunakan, iklan tersebut termasuk jenis iklan ....  

  a.   media elektronik 

  b.   media cetak 

  c.   lowongan pekerjaan 

  d.   permintaan 

  

19.   Iklan dibuat dengan tujuan ....  

  a.   memberikan hiburan kepada masyarakat 

  b.   memberi pengetahuan secara detail tentang barang atau jasa kepada masyarakat 

  
c.   menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang 

ditawarkan 

  d.   mengajak masyarakat untuk menggunakan dana yang tersedia 

  

20.   Berikut yang termasuk iklan layanan masyarakat adalah ....  

  a.   Gunakan pupuk "Dewi Sri", mutu terbaik, harga terjamin 

  b.   Merokok dapat menyebabkan gangguan jantung dan janin 

  c.   Terima kasih Anda telah mematuhi rambu-rambu lalu lintas 

  d.   Rojo Lele, rajanya beras Indonesia 

  

21.   Lagu berikut bertangga nada mayor, kecuali ....  

  a.   Hari Merdeka 

  b.   Garuda Pancasila 

  c.   Gugur Bunga 

  d.   Maju Tak Gentar 

  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 227

22.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tangga nada pada gambar tersebut termasuk tangga nada ....  

  a.   diatonis mayor 

  b.   minor asli 

  c.   minor harmonis 

  d.   minor melodis 

  

23.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Musik ritmis sederhana pada gambar tersebut berfungsi sebagai pengganti alat musik ....  

  a.   triangle 

  b.   drum 

  c.   marakas 

  d.   tamborin 

  

24.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut dinamakan tari ....  

  a.   Topeng 

  b.   Reog 

  c.   Kuda Lumping 

  d.   Perang 

  

25.   Properti tari Piring adalah ....  

  a.   tombak 

  b.   keris 

  c.   piring 

  d.   selendang 

  

26.   Tarian yang menggunakan properti selendang yaitu ....  

  a.   tari Piring 

  b.   tari Kipas Pakarena 

  c.   tari Serimpi 

  d.   tari Payung 
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27.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Nama motif batik pada gambar di atas adalah ....  

  a.   batik Kawung 

  b.   batik Parang Kusumo 

  c.   batik Mega Mendung 

  d.   batik Ceplok 

  

28.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Teknik yang digunakan dalam proses membatik di atas adalah ....  

  a.   canting tulis 

  b.   cap 

  c.   celup ikat 

  d.   colet 

  

29.   Berikut adalah daerah penghasil kain batik terbesar di Indonesia, kecuali ....  

  a.   Pekalongan 

  b.   Yogyakarta 

  c.   Solo 

  d.   Jepara 

  

30.   Perhatikan gambar berikut! 

  
Motif batik pada gambar di atas bernama ....  

  a.   motif hias kawung 

  b.   motif awan 

  c.   motif bintang kembar 

  d.   motif parang rusak 

 
 
Soal Isian  

1.   Saling melempar tanggung jawab bisa menjadi kekurangan saat bekerja dalam .... 
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2.   Meskipun kita memiliki bahasa daerah yang beragam, kita harus selalu menjunjung bahasa ... sebagai 
bahasa persatuan.  

  

3.   Karena keragamannya, bangsa Indonesia mempunyai semboyan ....  

  

4.   Iklan media cetak menyampaikan informasi dalam bentuk ... dan ....  

  

5.   Sebelum memperagakan sebuah iklan, kita harus memahami ....  

  

6.   Agar kita dapat menjelaskan isi iklan di televisi, kita perlu ..., ..., dan ... iklan dengan saksama.  

  

7.   Pengungkapan perasaan pada saat iklan ditayangkan disebut ....  

  

8.   Perhatikan susunan tangga nada berikut! 

 
Tangga nada tersebut adalah tangga nada ....  

  

9.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut berasal dari daerah ....  

  

10.   Motif batik Mega Mendung merupakan batik yang terkenal dan menjadi ikon batik daerah ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  10 soal   

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 010 soal  1 s/d 10  

Bahasa Indonesia  10 soal   

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

10 soal  11 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  10 soal   

3.2 Memahami tangga nada 3 soal  21 s/d 23  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal  24 s/d 26  

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 4 soal  27 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  4 soal   

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 

4 soal  4 s/d 7  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.2 Memahami tangga nada 1 soal  8 s/d 8  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal  9 s/d 9  

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 1 soal  10 s/d 10  

 

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Rambu Solo merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal 
dunia ke alam baka di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. 

2.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  d 

7.  Jawaban  :  c 

8.  Jawaban  :  c 

9.  Jawaban  :  b 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat iklan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah kalimat pada pilihan 
jawaban c. 

12.  Jawaban  :  b 
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  Pembahasan  :  Iklan pada gambar tersebut berisi tentang ajakan membaca buku agar menjadi orang 
yang berilmu. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak dan meyakinkan 
masyarakat. Kalimat iklan pada opsi D sesuai dengan teks yang dipaparkan. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat iklan pada opsi C sesuai dengan gambar dan ciri-ciri iklan. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Iklan pemberitahuan kematian berisi tentang informasi kepada masyarakat sehingga 
termasuk jenis iklan pengumuman. 

16.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Iklan tersebut berisi tentang pentingnya air bagi organ tubuh kita. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Iklan tersebut ditujukan kepada semua orang yang membaca iklan. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua yaitu iklan media cetak 
dan iklan media elektronik. Iklan lowongan pekerjaan tersebut termasuk jenis iklan 
media cetak karena dicetak di surat kabar. 

19.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tujuan iklan yaitu menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan. 

20.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Iklan layanan masyarakat ditunjukkan oleh kalimat pada pilihan jawaban b. Iklan 
tersebut ditujukan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. 

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Lagu Gugur Bunga termasuk contoh lagu bertangga nada minor. 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Tangga nada diatonis minor melodis yaitu tangga nada minor yang setiap urutan nada 
ke–6 dan ke-7 dinaikkan setengah nada dengan cara diberi tanda #. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan musik ritmis sederhana menyerupai drum yang terbuat 
dari kaleng bekas ditutup balon atau karet. Musik ritmis tersebut dimainkan dengan 
cara dipukul menggunakan stik mirip drum. 

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan tarian Reog yang berasal dari daerah Ponorogo, Jawa 
Timur. 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

26.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Serimpi merupakan tarian dari Yogyakarta yang menggunakan properti berupa 
selendang. 

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Motif batik pada gambar tersebut adalah motif Mega Mendung. Motif ini merupakan 
motif batik terkenal dari daerah Cirebon. 

28.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

29.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jepara merupakan salah satu daerah penghasil ukiran kayu terbesar di Indonesia. 

30.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Motif parang rusak digambarkan dengan dua pola baris daun-daun runcing dan 
segitiga ditempatkan berhadap-hadapan. 
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Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  kelompok, grup, tim 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

2.  Jawaban  :  Indonesia 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

3.  Jawaban  :  Bhinneka Tunggal Ika 

  
Pembahasan  :  Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini 

menggambarkan masyarakat Indonesia yang beragam. 

  

4.  Jawaban  :  tulisan dan gambar 

  
Pembahasan  :  Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di media cetak seperti koran, majalah, 

tabloid, dan brosur/selebaran. Informasi yang disampaikan pada iklan media cetak 
umumnya berbentuk tulisan dan gambar. 

  

5.  Jawaban  :  isi iklan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

6.  Jawaban  :  melihat, mendengarkan, dan membaca 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

  

7.  Jawaban  :  visualisasi 

  Pembahasan  :  Visualisasi adalah pengungkapan perasaan pada saat iklan ditayangkan. 

  

8.  Jawaban  :  minor asli 

  

Pembahasan  :  Tangga nada minor asli adalah tangga nada minor dengan nada-nada pokok yang 
masih asli. Tangga nada ini diperoleh dari nada la (6) atau nada keenam dari tangga 

nada mayor, susunannya yaitu  . 

  

9.  Jawaban  :  Jawa Barat 

  Pembahasan  :  Gambar tari tersebut menunjukkan tari Merak yang berasal dari daerah Jawa Barat. 

  

10.  Jawaban  :  Cirebon 

  
Pembahasan  :  Mega Mendung merupakan motif batik yang terkenal dan menjadi ikon batik daerah 

Cirebon. Motif batik ini mempunyai ciri khas dan keunikan yang tidak ditemui di 
daerah penghasil batik lain.  
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 3 : MAKANAN SEHAT 

SESI 2 : IPA, IPS 
IPA : 3.3 

IPS : 3.2  

 
Soal Pilihan Ganda  : 30 
Soal isian    : 10 
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SOAL PTS 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 2 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Usus besar terbagi menjadi tiga bagian yaitu ....  

  a.   usus dua belas jari, usus kosong, dan usus penyerapan 

  b.   usus dua belas jari, usus kosong, dan usus buntu 

  c.   usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun 

  d.   usus besar naik, usus besar melintang, dan usus buntu 

  

2.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Makanan pada gambar tersebut banyak mengandung.... 

  a.   karbohidrat 

  b.   protein 

  c.   lemak 

  d.   vitamin 

  

3.   Kandungan buah pisang yang dapat menjadi lapisan anti radang pada lambung dan usus adalah ....  

  a.   kalsium 

  b.   kalium 

  c.   zat besi 

  d.   fosfor 

  

4.   Perhatikan gambar berikut! 
 
Penyakit yang terjadi karena adanya gangguan dari organ pencernaan yang ditunjuk tanda panah 
adalah ....  

  a.   mag 

  b.   tifus 

  c.   konstipasi 

  d.   usus buntu 

  

5.   Cara menjaga kesehatan organ pencernaan dari penyakit mag yang tepat adalah ....  

  a.   banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C 

  b.   selalu makan tepat waktu 

  c.   banyak minum air putih 

  d.   rajin berolahraga 

  

6.   Proses yang terjadi di usus besar adalah ....  

  a.   penyerapan sari-sari makanan 

  b.   penyerapan air, vitamin, dan mineral 

  c.   mencerna makanan dengan bantuan enzim 

  d.   mencerna makanan dengan bantuan dinding usus 

7.   Organ yang berfungsi menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan adalah ....  

  a.   lambung 

  b.   usus halus 
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  c.   usus besar 

  d.   usus buntu 

  

8.   Makanan yang mengandung lemak antara lain ....  

  a.   kuning telur dan minyak ikan 

  b.   daging dan tempe 

  c.   jagung dan susu 

  d.   ketela dan sagu 

  

9.   Urutan jalannya proses pencernaan manusia yang benar adalah ....  

  a.   mulut --> tenggorokan --> lambung --> usus halus --> usus besar --> anus 

  b.   mulut --> tenggorokan --> lambung --> usus besar --> usus halus --> anus 

  c.   mulut --> kerongkongan --> lambung --> usus halus --> usus besar --> anus 

  d.   mulut --> kerongkongan --> lambung --> usus besar --> usus halus --> anus 

  

10.   Gigi sapi tersusun dari ....  

  a.   gigi seri dan gigi taring 

  b.   gigi seri dan gigi geraham 

  c.   gigi taring dan gigi geraham 

  d.   gigi seri dan gigi susu 

  

11.   Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tifus adalah ....  

  a.   Escherichia coli  

  b.   Clostridium tetani 

  c.   Salmonella thypi 

  d.   Vibrio cholerae 

  

12.   Makanan yang mengandung karbohidrat antara lain ....  

  a.   jagung, susu, dan buah-buahan 

  b.   sayuran, daging, dan susu 

  c.   nasi, jagung, dan ketela 

  d.   nasi, daging, dan tempe 

  

13.   Organ pencernaan yang tidak berfungsi untuk mencerna makanan adalah ....  

  a.   mulut 

  b.   kerongkongan 

  c.   lambung 

  d.   usus halus 

  

14.   Pada proses pencernaan, air liur berfungsi untuk ....  

  a.   membantu melarutkan dan menghaluskan makanan 

  b.   mengatur letak makanan 

  c.   mendorong makanan agar dapat ditelan 

  d.   menyerap sari-sari makanan 

  
 
 

15.   Makanan yang dapat digunakan untuk mengobati diare adalah ....  

  a.   pisang 

  b.   jeruk 
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  c.   susu 

  d.   keju 

  

16.   Pada proses jual beli sayur, petani berperan sebagai ....  

  a.   produsen 

  b.   distributor 

  c.   konsumen 

  d.   ekonom 

  

17.   Sanggar Karawitan Puspa Nayaga berasal dari Provinsi ....  

  a.   Jawa Tengah 

  b.   DI Yogyakarta 

  c.   Jawa Barat 

  d.   Bali 

  

18.   Contoh interaksi sosial yang dilakukan oleh petani adalah ....  

  a.   membajak sawah dengan traktor 

  b.   memberi pupuk pada tanaman 

  c.   bercakap-cakap dengan petani lain 

  d.   menyiangi rumput yang mengganggu 

  

19.   Berikut ini yang merupakan contoh pembangunan sosial adalah ....  

  a.   kegiatan ekonomi di pasar 

  b.   berlatih tari di sanggar tari 

  c.   berlatih memainkan alat musik daerah 

  d.   menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi 

  

20.   Sanggar karawitan adalah contoh upaya masyarakat dalam pembangunan ....  

  a.   sosial budaya 

  b.   ekonomi 

  c.   politik 

  d.   hankam 

  

21.   Dalam alur kegiatan ekonomi, makan sayuran termasuk kegiatan ....  

  a.   ekonomi 

  b.   produksi 

  c.   konsumsi 

  d.   distribusi 

  

22.   lnteraksi sosial pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat karena manusia merupakan ....  

  a.   makhluk sosial 

  b.   makhluk politik 

  c.   makhluk individu 

  d.   makhluk budaya 

  
 
 

23.   Dengan berdirinya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), maka ....  

  a.   petani padi akan rugi 

  b.   air di sawah akan habis 
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  c.   jatah air petani akan berkurang 

  d.   kesejahteraan petani akan meningkat 

  

24.   Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah contoh pembangunan sosial budaya karena dirancang 
untuk ....  

  a.   memisahkan petani kaya dan petani miskin 

  b.   meningkatkan kesejahteraan pengurusnya 

  c.   membuat petani kesulitan mencari air 

  d.   meningkatkan kesejahteraan petani 

  

25.   Contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga adalah ....  

  a.   membeli gula di warung 

  b.   berdiskusi kelompok 

  c.   berpamitan dengan ayah dan ibu 

  d.   menyapa tetangga ketika bertemu 

  

26.   Sanggar Tari Kambang Tigarun berasal dari Provinsi ....  

  a.   Sumatera Selatan 

  b.   Kalimantan Tengah 

  c.   Kalimantan Selatan 

  d.   Nusa Tenggara Barat 

  

27.   Eko sedang makan buah mangga. Kegiatan yang dilakukan Eko termasuk kegiatan ....  

  a.   ekonomi 

  b.   produksi 

  c.   konsumsi 

  d.   distribusi 

  

28.   Pak Doni adalah seorang petani salak. Dalam kegiatan ekonomi, Pak Doni berperan sebagai ....  

  a.   ekonom 

  b.   distributor 

  c.   konsumen 

  d.   produsen 

  

29.   Berlatih memainkan alat musik daerah adalah contoh upaya masyarakat dalam pembangunan ....  

  a.   ekonomi 

  b.   politik 

  c.   hankam 

  d.   sosial budaya 

  

30.   Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, 
dan kelompok dengan kelompok disebut dengan ....  

  a.   komunikasi 

  b.   interaksi 

  c.   interaksi sosial 

  d.   interaksi primer 

  

 
Soal Isian  

1.   Getah empedu berfungsi untuk ....  
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2.   Getah empedu dihasilkan oleh ....  

  

3.   Cairan yang dapat digunakan untuk mengobati diare adalah ....  

  

4.   Penyakit yang ditandai dengan seringnya buang air besar adalah ....  

  

5.   Jagung adalah contoh makanan yang mengandung ....  

  

6.   Kerja bakti merupakan contoh interaksi sosial di lingkungan ....  

  

7.   Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf 
hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan ....  

  

8.   Ayah Cici sedang memanen buah mangga. Kegiatan yang dilakukan oleh ayah Cici disebut kegiatan .... 

  

9.   Membangun rumah di daerah yang tidak rawan bencana adalah contoh interaksi manusia dengan 
lingkungan ....  

  

10.   Tempat terjadinya jual beli disebut dengan ....  
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KISI-KISI 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

KELAS 6 TEMA 3 SESI 2 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 30 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  15 soal   

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia 
serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

15 soal  1 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  15 soal   

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

15 soal  16 s/d 30  

 

ISIAN 10 soal   

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia 
serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

5 soal  1 s/d 5  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

5 soal  6 s/d 10  

 
KUNCI JAWABAN 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  a 

3.  Jawaban  :  b 

4.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Bagian yang ditunjuk adalah bagian umbai cacing. Penyakit yang dapat terjadi pada 
umbai cacing yaitu usus buntu. 

5.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Makan tepat waktu akan menjaga kesehatan lambung karena lambung bekerja 
secara teratur. 

6.  Jawaban  :  b 

7.  Jawaban  :  b 

8.  Jawaban  :  a 

9.  Jawaban  :  c 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gigi sapi tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Gigi taring pada sapi tidak 
berkembang karena sapi tidak memerlukan gigi taring untuk mengoyak makanan. 

11.  Jawaban  :  c 

12.  Jawaban  :  c 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Makanan di dalam kerongkongan tidak mengalami proses pencernaan karena 
kerongkongan hanya saluran pencernaan. 

14.  Jawaban  :  a 

15.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pisang dapat mengobati diare karena mengandung kalium yang berfungsi untuk 
memadatkan feses dan zat pektin yang berfungsi untuk menyerap kelebihan air yang 
masuk ke dalam tubuh. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Petani berperan 
sebagai produsen dengan menghasilkan sayur. 
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17.  Jawaban  :  b 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan 
ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. 

20.  Jawaban  :  a 

21.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. 

22.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Manusia disebut dengan makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. 
Manusia membutuhkan orang lain. 

23.  Jawaban  :  d 

24.  Jawaban  :  d 

25.  Jawaban  :  c 

26.  Jawaban  :  c 

27.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. 

28.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Pak Doni berperan 
sebagai produsen dengan menghasilkan salak. 

29.  Jawaban  :  d 

30.  Jawaban  :  c 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  mencerna lemak 

  Pembahasan  :  Getah empedu dihasilkan oleh hati untuk mencerna lemak. 

2.  Jawaban  :  hati 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  oralit 

  
Pembahasan  :  Cairan oralit dapat mengobati diare karena cairan oralit dapat mengembalikan cairan 

tubuh yang hilang bersama feses. 

4.  Jawaban  :  diare 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  karbohidrat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  sosial 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  produksi 

  Pembahasan  :  Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. 

9.  Jawaban  :  alam 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

10.  Jawaban  :  pasar 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 1 : GERAK HEWAN DAN MANUSIA 

PPKn : 3.1   

BHS. INDONESIA : 3.1   

IPA : 3.1 

IPS : 3.1 

SBdP : 3.1 

Soal Pilihan Ganda  : 
25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 
10 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan ....  

  a.   menghitung kancing 

  b.   melempar koin 

  c.   mengadakan musyawarah 

  d.   mengambil pendapat pribadi 

  

2.   Pancasila merupakan satu kesatuan yang ....  

  a.   berbeda 

  b.   terpisah 

  c.   utuh 

  d.   kurang 

  

3.   Berikut ini dampak negatif perilaku manusia terhadap alam, kecuali ....  

  a.   tanah longsor 

  b.   banjir 

  c.   udara bersih 

  d.   sungai kotor 

  

4.   Berikut ini pemilu yang diadakan di Indonesia, kecuali ....  

  a.   pemilihan kepala desa 

  b.   pemilihan camat 

  c.   pemilihan walikota 

  d.   pemilihan gubernur 

  

5.   Menyontek tugas teman merupakan perilaku yang tidak sesuai nilai Pancasila saat di ....  

  a.   rumah 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  d.   tempat bermain 

  

  

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 
Perhatikan teks berikut!  

Tarantula 

      Tarantula merupakan salah satu jenis laba-laba raksasa (1). Tarantula termasuk kelompok 
hewan nokturnal (2). Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari (3). Tarantula 
biasanya mencari makan pada malam hari (4). Makanan utama tarantula adalah serangga (5). 

    Tarantula bergerak dengan lambat dan berhati-hati menggunakan delapan kaki (6). Selain memiliki 
delapan kaki, tarantula umumnya berukuran lebih besar dari laba-laba (7). Tarantula memiliki bulu-
bulu halus di tubuh dan kaki (8). Trantula dapat dijumpai di daerah tropis, subtropis, dan daerah kering 
(9). Itulah beberapa ciri tarantula (10). 

6.   Kalimat utama paragraf pertama pada teks tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (1) 

  b.   (2) 

  c.   (3) 

  d.   (5) 
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7.   Gagasan pokok paragraf kedua teks tersebut adalah ....  

  a.   tarantula memiliki delapan kaki 

  b.   bentuk tubuh tarantula 

  c.   ciri-ciri tarantula 

  d.   tempat hidup tarantula 

  

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

  a.   tarantula termasuk kelompok hewan nokturnal yang pasif di malam hari 

  b.   tarantula termasuk salah satu jenis serangga yang besar 

  c.   tarantula memiliki delapan buah kaki untuk bergerak 

  d.   tarantula memiliki ukuran yang sama dengan laba-laba 

  

9.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Otot manusia bisa mengalami penyakit atau kelainan. (2) Kelainan tersebut antara lain 
hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. (3) Hipertrofi terjadi karena pembesaran otot akibat 
bekerja terus-menerus secara berlebihan, sedangkan atrofi yaitu kelainan berupa otot mengecil, 
lemah, dan menurunnya fungsi otot. (4) Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher akibat cedera 
otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang, sedangkan tetanus yaitu kejang atau 
kaku otot yang disebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (1) 

  b.   (2) 

  c.   (3) 

  d.   (4) 

  

10.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Aktivitas yang kita lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. (2) Ketika beraktivitas, kita 
pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. (3) Tulang dan otot yang kuat, membuat tubuh kita menjadi 
sehat. (4) Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. (5) 
Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang 
dan otot. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   (5) 

  b.   (4) 

  c.   (2) 

  d.   (1) 

  

11.   Hewan berikut yang termasuk hewan vertebrata adalah ....  

  a.   cumi-cumi 

  b.   belalang 

  c.   siput 

  d.   ular 

  

12.   Patah tulang yang tidak sampai keluar dari kulit disebut .... 

  a.   fraktura terbuka 

  b.   fraktura tertutup 

  c.   fisura terbuka 

  d.   fisura tertutup 

  

13.   Ale memutar leher secara tiba-tiba sehingga menyebabkan leher terasa kaku, maka Ale mengalami 
penyakit ....  

  a.   stiff 
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  b.   kram 

  c.   tetanus 

  d.   atrofi 

14.   Berdasarkan struktur tubuhnya, ikan termasuk hewan ....  

  a.   vertebrata 

  b.   avertebrata 

  c.   bertulang banyak 

  d.   tidak bertulang belakang 

15.   Tulang yang dapat menggerakkan punggung ke depan dan ke belakang adalah tulang ....  

  a.   dada 

  b.   paha 

  c.   rusuk 

  d.   belakang 

  

16.   Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah ....  

  a.   India 

  b.   Thailand 

  c.   Malaysia 

  d.   Kamboja 

  

17.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pakaian adat pada gambar tersebut berasal dari Provinsi ....  

  a.   Aceh 

  b.   Sumatera Utara 

  c.   Kalimantan Barat 

  d.   Sulawesi Selatan 

  

18.   Penganut agama Hindu banyak ditemukan di Pulau ....  

  a.   Jawa 

  b.   Bali 

  c.   Sulawesi 

  d.   Papua 

  

19.   Agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Pulau Bali adalah ....  

  a.   Islam 

  b.   Katolik 

  c.   Kristen 

  d.   Hindu 

  

20.   Daerah di bawah ini yang termasuk dataran tinggi adalah ....  

  a.   Madiun 

  b.   Surakarta 

  c.   Dieng 

  d.   Palembang 
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21.   Berikut yang bukan ciri-ciri komik adalah ....  

  a.   dibuat untuk menyampaikan cerita 

  b.   gambar dan teks harus seimbang 

  c.   menggunakan bahasa sehari-hari 

  d.   gambar tidak membentuk jalinan cerita 

  

22.   Berikut ini media pewarna dalam gambar ilustrasi, kecuali ....  

  a.   cat air 

  b.   pensil warna 

  c.   krayon 

  d.   cat tembok 

  

23.   Berikut merupakan bentuk-bentuk seni gambar, kecuali .... 

  a.   komik 

  b.   kartun 

  c.   karikatur 

  d.   dongeng 

  

24.   Komik biasanya menggunakan bahasa yang ....  

  a.   sulit dipahami 

  b.   mudah dipahami 

  c.   bertele-tele 

  d.   bahasa resmi 

  

25.   Perhatikan gamabr berikut! 

 
Komik di atas bertema tentang ....  

  a.   memasak 

  b.   perlombaan 

  c.   lingkungan 

  d.   kerajinan 

 
Soal Isian  

1.   Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai 
dengan sila .... 

2.   Menyerobot antrean merupakan perilaku yang tidak sesuai Pancasila. 
Perilaku tersebut dapat mengakibatkan terjadi ... antarpengantre.  

3.   Setiap warga negara memiliki kedudukan yang ....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      (1) Otot memiliki fungsi penting bagi tubuh kita. (2) Otot dapat bekerja tanpa kesadaran manusia, 
seperti otot jantung. (3) Otot jantung dapat terus bekerja meskipun kita dalam keadaan tidur. (4) Otot 
dapat berfungsi karena karunia dari Tuhan. (5) Kita harus memanfaatkan karunia Tuhan untuk hal-hal 
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berguna dengan sebaik-baiknya. (6) Misalnya, kita memanfaatkannya untuk membantu ibu membawa 
barang belanjaan. 
Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor ....  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Kapal Pinisi memiliki beberapa jenis. Namun pada umumnya, Pinisi memiliki dua jenis. Jenis 
pertama yaitu lamba atau lambo. Jenis ini merupakan Pinisi modern yang dilengkapi motor diesel 
(PLM). Jenis yang kedua yaitu palari. Jenis palari merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung dan 
ukurannya lebih kecil daripada lamba. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....  

6.   Inti pembahasan dari suatu teks disebut ....  

7.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Berdasarkan pengelompokan tulang belakang, hewan pada gambar di atas termasuk hewan ....  

8.   Polio dapat menyebabkan penyakit otot yang disebut ....  

9.   Siput bergerak menggunakan ....  

10.   Musim yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi disebut musim ....  

11.   Peta kependudukan adalah contoh peta ....  

12.   Suku Gayo mendiami Provinsi ....  

13.   Sketsa gambar cerita sebaiknya dibuat menggunakan ....  

14.   Ciri khas komik yaitu menggunakan percakapan dalam gelembung-gelembung kata atau dikenal 
dengan istilah ....  

15.   Alat untuk menggambar cerita yang menggunakan pengencer minyak disebut ....  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Tuliskan nilai luhur dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa!  

2.   Tuliskan perilaku yang tidak sesuai nilai sila pertama Pancasila!  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Gotong royong merupakan modal dasar terciptanya kehidupan yang harmonis. Gotong royong 
akan membuat masyarakat lebih sering bersilaturahmi dan kerja sama. Dengan demikian akan terjalin 
solidaritas antarwarga masyarakat. Seiring munculnya rasa solidaritas, muncul juga rasa empati dan 
simpati. Rasa ini yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. 
Tentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf tersebut!  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Setiap aktivitas yang kita lakukan menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berjalan, 
berlari, menulis, bahkan saat duduk kita menggunakan tulang dan otot. Kita perlu menjaga kesehatan 
tulang dan otot. Jika kita tidak memeliharanya, aktivitas sehari-hari akan terganggu. Memelihara 
kesehatan tulang dan otot perlu dilakukan dengan baik dan benar. 
Tentukan kalimat utama dan gagasan pokok paragraf tersebut!  

5.   Sebutkan organ gerak pada burung berserta fungsinya!  

6.   Sebutkan tiga ciri-ciri otot lurik!  

7.   Sebutkan batas daratan Pulau Madura!  

8.   Sebutkan tiga keuntungan kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi!  

9.   Apa yang dimaksud dengan ragam desain gambar sampul berdasarkan kebutuhan buku? 
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10.   Perhatikan gambar komik berikut! 

 
Baca dan cermatilah komik di atas dengan saksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut. 
a. Apa judul yang tepat untuk komik di atas? 
b. Menceritakan tentang apakah komik di atas?  
c. Pesan apa yang bisa diambil dari komik di atas?  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 
KELAS 5 TEMA 1 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak manusia 

5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 5 soal  21 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak manusia 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 3 soal  13 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 2 soal  1 s/d 2  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 1 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan sesuai dengan nilai sila 
keempat Pancasila. 

2.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh karena setiap sila saling berkaitan 
dan tidak ada sila yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada sila yang lain. 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  b 

5.  Jawaban  :  b 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf pertama pada teks adalah Tarantula merupakan salah satu 
jenis laba-laba raksasa. Kalimat tersebut ditunjukkan oleh nomor (1). 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah hal yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan 
pokok paragraf kedua teks tersebut adalah ciri-ciri tarantula. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pernyataan pada pilihan jawaban c sesuai dengan isi teks. Pernyataan tersebut 
sesuai dengan kalimat keenam pada teks. 

9.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf adalah kalimat yang memuat gagasan pokok paragraf. 
Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, ditunjukkan oleh nomor 
(1). 

10.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Aktivitas yang kita 
lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. 

11.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Hewan vertebarata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Salah satu 
hewan yang mempunyai tulang belakang adalah ular. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  
Stiff merupakan penyakit kaku leher karena adanya gerakan yang salah atau 
gerakan yang terjadi secara tiba-tiba. 

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.1 Memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak manusia 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal  9 s/d 10  
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14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Ikan mempunyai tulang belakang sehingga ikan termasuk hewan vertebrata. 

15.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Salah satu penyusun tulang belakang adalah 12 ruas tulang punggung. 

16.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Gambar pakaian adat tersebut adalah pakaian Ulee Balang yang berasal dari Aceh. 

18.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Cat tembok digunakan untuk mengecat tembok. 

23.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Dongeng merupakan karya seni berupa teks cerita atau tulisan. Meskipun terkadang 
juga disertai dengan gambar, namun dongeng lebih fokus pada teks atau cerita. 

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Cerita pada komik biasanya lucu dan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah 
dipahami. 

25.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Judul komik di atas adalah Lomba Baca Puisi. jadi, tema komik di atas adalah 
perlombaan. 

 
 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  5, lima, kelima 

  
Pembahasan  :  Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan 

umum menunjukkan adanya keadilan sosial. 

2.  Jawaban  :  keributan 

3.  Jawaban  :  sama 

4.  Jawaban  :  (1) 

  
Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang fungsi otot. Kalimat utama paragraf tersebut 

yaitu Otot memiliki fungsi penting bagi tubuh kita, ditunjukkan oleh kalimat nomor (1). 

5.  Jawaban  :  jenis kapal Pinisi 

  
Pembahasan  :  Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan yang dibahas pada suatu 

paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah jenis kapal Pinisi. 

6.  Jawaban  :  gagasan pokok 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  avertebrata 

  
Pembahasan  :  Hewan pada gambar tidak mempunyai tulang belakang sehingga termasuk hewan 

avertebrata 

8.  Jawaban  :  atrofi 

  
Pembahasan  :  Polio dapat menyebabkan otot menjadi mengecil. Ukuran otot yang lebih kecil dari 

semula disebut dengan atrofi. 

9.  Jawaban  :  otot perut 

10.  Jawaban  :  penghujan 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  khusus/tematik 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  Aceh 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  pensil 

  
Pembahasan  :  Untuk membuat sketsa gambar cerita, sebaiknya kita menggunakan pensil agar 

ketika salah bisa dihapus dengan mudah. 

14.  Jawaban  :  balon kata 

  
Pembahasan  :  Teks atau kata-kata dalam komik biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung 

kata atau balon kata yang diserasikan dengan gambar. 

15.  Jawaban  :  cat minyak 

  
Pembahasan  :  Cat minyak adalah cat yang berasal dari bahan atau partikel berminyak. Efek yang 

dihasilkan cat minyak memberi efek pantulan cahaya yang cemerlang. 

 
 
 
 
 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Nilai luhur dari sila 1 adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin 
beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang 
sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. 

2.  Jawaban  :  Perilaku yang tidak sesuai nilai sila pertama Pancasila. 

 Melarang orang lain beribadah. 

 Berbuat gaduh saat orang lain beribadah. 

 Mengejek cara beribadah agama lain. 

 Mencoret-coret tempat ibadah. 

3.  Jawaban  :  Gagasan pokok: Gotong royong sebagai modal kehidupan yang harmonis. 
Kalimat pendukung 1: Gotong royong akan membuat masyarakat lebih sering 
bersilaturahmi dan kerja sama. 
Kalimat pendukung 2: Dengan demikian akan terjalin solidaritas antarwarga 
masyarakat. 
Kalimat pendukung 3: Seiring munculnya rasa solidaritas, muncul juga rasa empati dan 
simpati. 
Kalimat pendukung 4: Rasa ini yang akan mempererat dan memperkuat hubungan 
masyarakat. 

4.  Jawaban  :  Kalimat utama paragraf tersebut: Setiap aktivitas yang kita lakukan menggunakan alat 
gerak berupa tulang dan otot. 
Gagasan pokok paragraf tersebut: Setiap aktivitas membutuhkan alat gerak. 

  Pembahasan  :   

  

5.  Jawaban  :  Berikut organ gerak pada burung beserta fungsinya. 

 Sayap berfungsi untuk terbang. 

 Kaki berfungsi untuk berjalan. 

6.  Jawaban  :  Berikut ini ciri-ciri otot lurik. 

 Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. 

 Otot lurik melekat pada rangka. 

 Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. 

 Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling 
cepat dibanding otot lainnya. 

 Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. 

7.  Jawaban  :  
Batas daratan Pulau Madura adalah sebagai berikut. 

 Sebelah utara: Pulau Kalimantan. 

 Sebelah barat: Pulau Jawa. 

 Sebelah selatan: Pulau Jawa. 

 Sebelah timur: Kepualauan Sabalana. 

8.  Jawaban  :  
Keuntungan kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 
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 Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. 

 Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. 

 Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. 

 Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama. 

 Sebagai penambah devisa negara. 

9.  Jawaban  :  Ragam desain sampul berdasarkan kebutuhan buku artinya desain sampul buku yang 
dibedakan berdasarkan tema atau bidang buku. Contohnya antara lain: buku 
pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. 

10.  Jawaban  :  Berdasarkan komik pada gambar di atas, maka: 
a. judul yang tepat untuk komik tersebut adalah "Bermain Sepak Bola". 
b. Komik tersebut menceritakan tentang anak-anak yang bermain sepakbola di 
lapangan. 
c. Pesan yang bisa diambil dari komik di atas antara lain sebagai berikut: 

 kita harus kompak saat bertanding atau bekerjasama dengan anggota 
kelompok agar bisa tujuan kita tercapai, 

 menang dan kalah adalah hal biasa dalam permainan. Kita tidak boleh marah 
ketika tim kita tidak menang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 2 : UDARA BERSIH BAGI KESEHATAN 

PPKn : 3.2   

BHS. INDONESIA : 3.2   

IPA : 3.2 

IPS : 3.3 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 
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Soal Pilihan Ganda  : 
25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 
10 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 1 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Yang merupakan perilaku bertanggung jawab dalam memelihara persatuan di masyarakat adalah ....  

  a.   menonjolkan perbedaan agama 

  b.   menghindari warga dari suku lain 

  c.   saling mengasihi antarsesama 

  d.   selalu absen dalam kegiatan warga 

  

2.   Mengapa kita bisa ikut berperan dalam kegiatan pemilihan ketua RW dengan cara mengamati 
jalannya pemilihan?  

  a.   karena kita membuat pemilihan lebih meriah 

  b.   karena kita ikut menjadi saksi jalannya pemilihan 

  c.   karena kita mendukung salah satu calon ketua RW 

  d.   karena tanpa kita, pemilihan tidak bisa berlangsung 

  

3.   Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap 
sama merupakan pengertian dari .... 

  a.   keluarga 

  b.   sekolah 

  c.   masyarakat 

  d.   kekuasaan 

  

4.   Siswa berhak belajar di kelas dengan tenang. Kewajiban siswa adalah menjaga ....  

  a.   ketertiban 

  b.   keamanan 

  c.   keindahan 

  d.   keserasian 

  

5.   Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis Tionghoa di Indonesia 
adalah ....  

  a.   tahun baru Imlek dijadikan hari libur 

  b.   membuat UU Nomor 20 tahun 2008 

  c.   melarang penggunaan nama Tionghoa 

  d.   penghapusan kegiatan Cap Go Meh 

  

  

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

Lemak berperan melindungi sel tubuh, mempercepat pembekuan darah jika terluka, dan membantu 
melarutkan vitamin. Ada dua macam lemak, yaitu hewani dan nabati. Lemak hewani berasal dari telur, 
keju, dan daging. Lemak hewani yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol dapat membahayakan 
kesehatan jika terlalu banyak dikonsumsi. Sementara itu, lemak nabati terkandung dalam alpukat, 
zaitun, kacang, dan minyak sayur. Lemak nabati sangat baik untuk kesehatan. 

6.   Informasi berikut yang terdapat pada paragraf adalah ....  

  a.   lemak hewani yang mengandung kolesterol sangat baik untuk kesehatan 

  b.   lemak hewani berasal dari alpukat, zaitun, kacang, dan minyak sayur 

  c.   jika kita terluka, lemak dapat mempercepat proses pembekuan darah 

  d.   lemak nabati berasal dari telur, keju, dan daging 

  

7.   Apa saja peran lemak dalam tubuh sesuai paragraf tersebut?  
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  a.   Mengandung lemak jenuh yang dapat membahayakan kesehatan. 

  b.   Menunjang kesehatan tulang dan gigi. 

  c.   Menjadi sumber utama energi bagi tubuh. 

  d.   Melindungi sel tubuh dan membantu melarutkan vitamin. 

  

  

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

Jangan menyepelekan sakit gigi. Jangan berpikir bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan hal 
yang sederhana. Sebenarnya, kesehatan gigi dan mulut bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi 
organ dalam lainnya. Persoalan gigi tidak berhenti pada gigi semata. Ketika tubuh tidak sehat, apa 
yang terjadi pada gigi akan mengganggu organ lain pada tubuh. Masalah gigi juga akan 
memunculkan penyakit-penyakit sistemik. Misalnya, gangguan jantung, otak, hati, dan lainnya. 
Rendahnya kesadaran masyarakat ke dokter gigi menjadikan kondisi ini sering terlewatkan. Meskipun 
penderita akan merasakan sakit yang tidak tertahankan, namun kondisi ini sering kali dianggap 
sepele. Padahal, dari sebuah lubang di gigi inilah sebuah perjalanan baru dari suatu penyakit bisa 
menyerang manusia. 

8.   Informasi yang terdapat pada teks adalah ....  

  a.   menjaga kesehatan gigi dan mulut bisa dilakukan dengan rajin menggosok gigi 

  b.   sakit gigi bisa menjadi awal munculnya penyakit lain 

  
c.   salah satu penyebab sakit gigi adalah kurangnya kesadaran untuk memeriksakan diri ke dokter 

gigi 

  d.   seseorang yang tidak memperhatikan kebersihan gigi biasanya akan mudah terserang penyakit 

  

9.   Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah ....  

  a.   bagaimana cara mengobati sakit gigi? 

  b.   mengapa seseorang bisa terkena sakit gigi? 

  c.   siapa yang mudah terserang sakit gigi? 

  d.   apa akibat jika kita menyepelekan sakit gigi? 

  

10.   Perhatikan paragraf berikut!  

Tanaman bambu sangat bermanfaat. Batang dari tanaman bambu bisa dibuat berbagai macam 
kebutuhan. Misalnya, digunakan untuk membuat kentongan. Bambu juga digunakan sebagai bahan 
untuk membuat rumah. Selain itu, bambu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat 
berbagai kerajinan. Seperti hiasan yang digunakan pada kolam ikan. 

Informasi yang dibahas pada paragraf tersebut adalah .... 

  a.   manfaat tanaman bambu 

  b.   hasil olahan bambu 

  c.   bambu sebagai bahan membuat rumah 

  d.   tempat hidup tanaman bambu 

  

11.   Bakteri Diplococcus pneumoniae menyebabkan penyakit ....  

  a.   sinusitis 

  b.   pneumonia 

  c.   TBC 

  d.   influenza 
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12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, trakea ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

13.   Zat-zat yang dapat mengganggu organ pernapasan, kecuali ....  

  a.   debu 

  b.   oksigen 

  c.   asap rokok 

  d.   kabut asap 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut, organ yang di dalamnya terdapat rambut getar untuk menolak debu 
ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pernapasan reptil ditunjukkan oleh nomor .... 

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

16.   Selain untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, badan usaha 
milik swasta juga bertujuan untuk ....  

  a.   meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

  b.   meningkatkan pendapatan pemerintah 
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  c.   mencari keuntungan 

  d.   membantu pembangunan 

  

17.   Kepiting merupakan hasil ....  

  a.   pertanian 

  b.   perkebunan 

  c.   perikanan 

  d.   peternakan 

18.   Jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa yaitu ....  

  a.   pengrajin keramik 

  b.   pembuat ukiran 

  c.   petugas paramedis 

  d.   pedagang asongan 

  

19.   Badan usaha milik pemerintah pusat disebut juga ....  

  a.   BUMN 

  b.   BUMD 

  c.   PMDA 

  d.   PMDN 

  

20.   Anggota koperasi sekolah adalah ....  

  a.   petani 

  b.   siswa  

  c.   orang tua 

  d.   pedagang 

  

21.   Berikut ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar cerita, kecuali ....  

  a.   pensil 

  b.   krayon 

  c.   penghapus 

  d.   gunting 

  

22.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Sampul buku pada gambar di atas termasuk jenis sampul ....  

  a.   penuh motif 

  b.   tanpa motif 

  c.   hitam putih 

  d.   penuh warna 

  

23.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Alat musik tiup pada gambar di atas disebut ....  
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  a.   harpa 

  b.   harmonika 

  c.   piano 

  d.   pianika 

  

24.   Dalam tangga nada C minor, nada yang diturunkan ½ laras adalah sebagai berikut, kecuali ....  

  a.   E menjadi Es 

  b.   A menjadi As 

  c.   B menjadi Bes 

  d.   F menjadi Fes 

  

25.   Pola lantai diagonal artinya penari membentuk garis ....  

  a.   lurus ke samping kanan atau kiri 

  b.   lurus ke belakang atau depan 

  c.   menyudut ke kanan atau ke kiri 

  d.   melengkung ke depan atau kiri 

 
 
Soal Isian  

1.   Ketertiban di lingkungan rumah, ... , dan masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita. 

  

2.   Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu 
tempat disebut ....  

  

3.   Keamanan sekolah merupakan tanggung jawab petugas keamanan dan seluruh ....  

  

4.   Perhatikan pertanyaan dan jawaban berikut! 

Pertanyaan : 
... cara 
menghindari 
kabut asap? 

Jawaban : 

Kabut asap 
bisa kita hindari 
dengan 
mengurangi 
aktivitas di luar 
rumah, 
terutama bagi 
penderita 
jantung dan 
gangguan 
pernapasan. 

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi bagian pertanyaan sesuai jawaban tersebut adalah .... 

  

5.   Perhatikan paragraf berikut!  

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. 
Misalnya, sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung juga 
merupakan sumber pangan pokok masyarakat Madura. Selain itu, singkong, talas, dan sederet 
bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi kelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga 
termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. 

Informasi penting dari paragraf tersebut adalah .... 

  

6.   Perhatikan paragraf berikut!  
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Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen dapat diperoleh melalui udara yang bersih. 
Jika udara kotor, maka sistem pernapasan kita dapat terganggu. Salah satu penyebab udara kotor 
adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Udara kotor harus kita hindari. Segera tutup hidung dan 
mulut jika udara di jalan yang kita lewati kotor. Selain itu, kita bisa menghindar ke tempat yang 
memiliki udara bersih. Salah satu contoh tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang 
memiliki banyak pohon. 

Sesuai paragraf tersebut, udara menjadi kotor disebabkan oleh .... 

  

7.   Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh ....  

  

8.   Percabangan dari bronkus disebut ....  

  

9.   Cacing bernapas menggunakan ....  

  

10.   Penggunaan kembali material atau bahan yang sudah tidak digunakan menjadi bentuk lain disebut 
dengan ....  

  

11.   Penanaman dua tanaman atau lebih secara bersamaan atau dengan satu interval waktu yang 
singkat pada sebidang tanah yang sama disebut dengan ....  

  

12.   Jika barang hasil produksi tidak laku, produsen akan mengalami ....  

  

13.   Alat untuk menggambar cerita yang menggunakan pengencer minyak disebut ....  

  

14.   Ketipung dimainkan dengan cara ....  

  

15.   Pola lantai segilima merupakan susunan pola lantai yang terbentuk dari pola lantai garis ....  

  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan jenis-jenis tanggung jawab yang kamu ketahui!  

  

2.   Perhatikan tabel berikut! 

Lingkungan Tanggung Jawab  Akibat Tidak 
Dilaksanakan 

Sekolah 

Guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 
waktu yang ditentukan 

  

Penjaga sekolah menjaga keamanan dan ketertiban di 
lingkungan sekolah. 

  

Seluruh warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan 
sekolah. 

  

Lengkapi isi tabel tersebut!  

  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

      Ikan di dalam akuarium berenang ke sana ke mari. Cici sangat senang melihat tingkah ikan-ikan 
peliharaannya. Cici mengamati gerak mulut ikan yang terbuka dan menutup. Ikan-ikan tersebut seolah-
olah menelan air. Cici berpikir, apa yang sebenarnya dilakukan ikan-ikan itu? 
Dari paragraf tersebut, apa yang diperhatikan Cici saat melihat ikan-ikan hiasnya?  

  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  
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Perkembangan teknologi sekarang ini menyebabkan orang lebih sering menggunakan otak daripada 
otot. Keadaan fisik menjadi pasif dan statis. Kesegaran jasmani maupun rohani pun berkurang akibat 
pekerjaan yang sama dan membosankan. Terlebih lagi, jika pekerjaan itu dilakukan hanya dengan 
duduk. Menurut WHO, angka kematian akibat penyakit jantung meningkat. Hal ini disebabkan kurang 
gerak sehingga kesegaran jasmani menurun. Jika tubuh kurang gerak, peredaran darah kurang lancar. 
Hal ini menyebabkan distribusi zat-zat makanan ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Gangguan lain 
yang mungkin terjadi karena kurang gerak yaitu denyut jantung menjadi cepat. 

Sesuai paragraf tersebut, apa yang menyebabkan angka kematian akibat penyakit jantung meningkat? 

  

5.   Bagaimana cara burung bernapas pada saat terbang?  

  

6.   Sebutkan urutan proses pernapasan pada ikan!  

  

7.   Apakah yang dimaksud dengan pertanian lahan kering?  

  

8.   Sebutkan tiga cara menghargai usaha pembuatan benda-benda daur ulang!  

  

9.   Made ingin mewarnai gambar cerita yang telah dia buat. Made ingin mewarnainya dengan teknik 
pewarnaan basah. Bagaimana cara melakukan pewarnaan dengan teknik basah? Jelaskan 
jawabanmu!  

  

10.   Tulislah susunan nada pada tangga nada G mayor!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 1 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

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

5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

5 soal 6 s/d 10 

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara 
memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

5 soal 11 s/d 15 

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

5 soal 16 s/d 20 

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal 21 s/d 22 

3.2 Memahami tangga nada 2 soal 23 s/d 24 

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal 25 s/d 25 

ISIAN 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan  3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara 
memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 1 soal 13 s/d 13 

3.2 Memahami tangga nada 1 soal 14 s/d 14 

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal 15 s/d 15 

ESSAY 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan  2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.2 Memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara 
memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.3 Memahami peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.1 Memahami gambar cerita 1 soal 9 s/d 9 

3.2 Memahami tangga nada 1 soal 10 s/d 10 
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KUNCI JAWABAN 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 
KELAS 5 TEMA 1 

 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

2.  Jawaban  :  b 

3.  Jawaban  :  c 

4.  Jawaban  :  a 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Pemerintah melakukan penetapan Tahun Baru Tionghoa/Imlek sebagai hari libur 
nasional sebagai perwujudan antidiskriminasi bagi seluruh warga negara Indonesia. 

6.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut memuat beberapa informasi. Salah satu informasi yang terdapat 
pada paragraf tersebut yaitu lemak dapat mempercepat proses pembekuan darah 
jika kita terluka. 

7.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sesuai paragraf tersebut, peran lemak dalam tubuh adalah melindungi sel tubuh 
dan membantu melarutkan vitamin. Jawaban bisa kita temukan pada kalimat 
pertama. 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Informasi pada opsi B sesuai dengan isi paragraf. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dari pertanyaan D terdapat pada paragraf. 

10.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Paragraf tersebut membahas tentang manfaat tanaman bambu. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Oksigen merupakan zat yang kita perlukan untuk bernapas. 

14.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Organ yang di dalamnya terdapat rambut getar untuk menolak debu adalah trakea 
yang ditunjukkan oleh nomor 3. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Repti bernapas menggunakan paru-paru yang ditunjukkan oleh nomor 3. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jenis pekerjaan di bidang jasa adalah jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan 
benda melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara 
sama dengan badan usaha milik pemerintah. 

20.  Jawaban  :  b 

21.  Jawaban  :  d 

22.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Gambar sampul buku di atas termasuk jenis buku dengan tampilan sederhana dan 
hitam putih. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat musik pada gambar tersebut adalah harmonika, cara memainkannya yaitu 
dengan ditiup. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sekolah 

  Pembahasan  :  Kita harus menjaga ketertiban di manapun kita berada. 

2.  Jawaban  :  masyarakat 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  warga sekolah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  bagaimana 

  
Pembahasan  :  Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses 

terjadinya suatu hal. 

5.  Jawaban  :  keanekaragaman sumber pangan 

  Pembahasan  :  Hal yang dibahas pada paragraf tersebut adalah keanekaragaman sumber pangan. 

6.  Jawaban  :  asap kendaraan bermotor 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

7.  Jawaban  :  virus influenza 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

8.  Jawaban  :  bronkiolus 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  kulit 

  
Pembahasan  :  Cacing bernapas menggunakan kulit. Kulit cacing terdapat pembuluh darah yang 

berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. 

10.  Jawaban  :  daur ulang 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

11.  Jawaban  :  tumpang sari 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  kerugian 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  cat minyak 

  
Pembahasan  :  Cat minyak adalah cat yang berasal dari bahan atau partikel berminyak. Efek yang 

dihasilkan cat minyak memberi efek pantulan cahaya yang cemerlang. 

14.  Jawaban  :  dipukul 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  lurus 

  
Pembahasan  :  Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi seperti garis 

horizontal, garis diagonal, garis lurus ke depan, zig-zag, segitiga, segi empat, dan 
segi lima. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab. 

 Tanggung jawab terhadap Tuhan. 

 Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 

 Tanggung jawab terhadap keluarga. 
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 Tanggung jawab terhadap orang lain. 

 Tanggung jawab terhadap masyarakat. 

 Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 

2.  Jawaban  :  Akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab di sekolah. 

Lingkungan Tanggung Jawab  Akibat Tidak Dilaksanakan 

Sekolah 

Guru dan siswa melakukan kegiatan 
pembelajaran sesuai waktu yang 
ditentukan 

Kegiatan belajar tidak berjalan 
karena guru tidak datang atau 
siswa banyak yang datang 
terlambat. 

Penjaga sekolah menjaga keamanan 
dan ketertiban di lingkungan sekolah. 

Terjadi pencurian di sekolah 
karena penjaga sekolah tidak 
bertugas. 

Seluruh warga sekolah menjaga 
kebersihan lingkungan sekolah. 

Lingkungan sekolah menjadi 
kotor karena seluruh warga 
sekolah tidak menjaga 
kebersihan. 

 

3.  Jawaban  :  Saat melihat ikan-ikan hiasnya, Cici memperhatikan gerak mulut ikan yang terbuka 
dan menutup. 

4.  Jawaban  :  Penyebab angka kematian akibat penyakit jantung meningkat adalah kurangnya 
aktivitas gerak seseorang sehingga kesegaran jasmani menurun dan denyut jantung 
menjadi cepat. 

5.  Jawaban  :  Saat terbang, burung bernapas dengan bantuan kantong udara. Saat sayap 
dikepakkan ke bawah, maka kantong udara akan mengempis sehingga udara keluar 
dari kantong udara menuju paru-paru. Saat sayap dikepakkan ke atas, kantong 
udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam 
kantong udara.  

6.  Jawaban  :  Air masuk melalui hidung → air mengalir ke insang → oksigen dalam air diikat oleh 
pembuluh darah di dalam insang → terjadi pertukaran oksigen dan karbon 
dioksida → oksigen diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida keluar melalui 
insang. 

7.  Jawaban  :  Pertanian lahan kering adalah kegiatan pertanian yang 
menggunakan/memanfaatkan lahan kering sebagai tempat menanam tanaman. 

8.  Jawaban  :  Berikut ini cara menghargai usaha pembuatan benda-benda daur ulang. 

 Membeli dan menggunakan barang dari benda-benda daur ulang. 

 Memperkenalkan usaha pembuatan benda-benda daur ulang ke khalayak 
umum. 

 Membantu membuat benda-benda daur ulang. 

 Memilah sampah sesuai dengan jenisnya. 

 Tidak membuang sampah sembarangan. 

9.  Jawaban  :  Cara mewarnai dengan teknik pewarnaan basah yaitu dengan menyapukan atau 
menggosokkan media pewarna seperti cat air atau tinta pada permukaan gambar 
dengan bantuan kuas.  

10.  Jawaban  :  Susunan tangga nada G mayor adalah sebagai berikut. 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 3 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini perbedaan antara kecapi dan sasando yang tepat adalah .... 

  a.   baik kecapi maupun sasando dimainkan dengan cara dipetik 

  b.   kecapi terbuat dari bambu, sedangkan sasando terbuat dari kayu sentul 

  c.   kecapi terbuat dari kayu sentul, sedangkan sasando terbuat dari bambu dan lontar 

  d.   kecapi terbuat dari bambu dan daun lontar, sedangkan sasando terbuat dari kayu 

2.   Meskipun berbeda agama, distributor dan penjual di pasar tetap ....  

  a.   bersaing 

  b.   bekerja sama 

  c.   berjauhan 

  d.   bermusuhan 

  

3.   Kerja sama dalam suatu kelompok akan menghasilkan hasil yang .... 

  a.   minimal 

  b.   kurang 

  c.   maksimal 

  d.   biasa 

  

4.   Yang bukan merupakan kelebihan saat bekerja dalam kelompok adalah ....  

  a.   hasil pekerjaan lebih maksimal karena dipikirkan oleh banyak orang 

  b.   jika hasil pekerjaan/tugas buruk, maka akan ditanggung sendiri 

  c.   pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan oleh beberapa orang 

  d.   belajar keterampilan menyelesaikan konflik 

  

5.   Tradisi Sisingaan merupakan tradisi yang berasal dari daerah ....  

  a.   Subang, Jawa Barat 

  b.   Wonosobo, Jawa Tengah 

  c.   Boyolali, Jawa Tengah 

  d.   Nganjuk, Jawa Timur 

  

6.   Media yang digunakan untuk menampilkan iklan dalam bentuk suara dan gambar bergerak 
adalah ....  

  a.   televisi 

  b.   radio 

  c.   surat kabar 

  d.   telepon 

  

7.   Berikut yang bukan ciri-ciri iklan media elektronik adalah ....  

  a.   dapat disimpan dan dibaca kapan saja 

  b.   ditampilkan secara singkat 

  c.   ditampilkan melalui radio atau televisi 

  d.   disajikan menggunakan video 

  

8.   Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri iklan adalah ....  

  a.   menggunakan kalimat yang singkat 

  b.   terdapat gambar yang menarik 

  c.   bersifat deskriptif 
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  d.   terdapat kata kunci 

9.   Perhatikan iklan berikut! 

 
Berdasarkan media yang digunakan, iklan tersebut termasuk jenis iklan ....  

  a.   media elektronik 

  b.   media cetak 

  c.   lowongan pekerjaan 

  d.   permintaan 

  

10.   Perhatikan iklan berikut! 

 
 
Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ....  

  a.   Susu mengandung gizi dan nutrisi yang tinggi 

  b.   Belilah susu di toko-toko terdekat 

  c.   Susu "MILK" mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

  d.   Minumlah 2 gelas susu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

  

11.   Kandungan buah pisang yang dapat menjadi lapisan anti radang pada lambung dan usus adalah ....  

  a.   kalsium 

  b.   kalium 

  c.   zat besi 

  d.   fosfor 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pencernaan yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah ....  

  a.   rumen 

  b.   retikulum 

  c.   omasum 

  d.   abomasum 
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13.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pencernaan yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah .... 

  a.   rumen 

  b.   retikulum 

  c.   omasum 

  d.   abomasum 

  

14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

  

15.   Pembentukan makanan menjadi gumpalan kasar dengan bantuan kontraksi otot pada hewan 
ruminansia adalah ....  

  a.   rumen 

  b.   retikulum 

  c.   omasum 

  d.   abomasum 

  

16.   Berikut ini yang bukan contoh interaksi sosial adalah ....  

  a.   Pak Rudi sedang membaca koran di teras 

  b.   Andi menyapa tetangganya saat lewat 

  c.   Susi dan Dito sedang berdiskusi 

  d.   Siti bermain boneka dengan adik 

  

17.   Contoh interaksi sosial dalam bidang ekonomi adalah ....  

  a.   kegiatan kerja bakti 

  b.   kegiatan pemilihan umum 

  c.   memberi salam pada guru 

  d.   kegiatan jual beli di pasar 

  

18.   Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan adalah ....  

  a.   pertengkaran antara dua orang 

  b.   para siswa melakukan kerja kelompok 

  c.   mengikuti pemilihan umum ditingkat apapun 

  d.   gotong royong membersihkan selokan 

  

19.   Ibu Hani adalah seorang pedagang di pasar. Dalam kegiatan ekonomi, Ibu Hani berperan 
sebagai ....  

  a.   ekonom 
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  b.   distributor 

  c.   konsumen 

  d.   produsen 

  

20.   Syarat terjadinya interaksi adalah ....  

  a.   melibatkan setidaknya dua pihak 

  b.   berlangsung terbuka 

  c.   terjadi secara tidak disengaja 

  d.   menghasilkan konflik 

  

21.   Tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada ....  

  a.   Do = C 

  b.   Do = A 

  c.   La = A 

  d.   La = C 

  

22.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Properti yang digunakan pada tari tersebut adalah ....  

  a.   piring 

  b.   topeng 

  c.   rebana 

  d.   sampur 

  

23.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Tarian pada gambar tersebut dinamakan tari ....  

  a.   Topeng 

  b.   Reog 

  c.   Kuda Lumping 

  d.   Perang 

  

24.   Daerah penghasil batik yang cukup terkenal di luar Pulau Jawa adalah ....  

  a.   Pekalongan 

  b.   Surakarta 

  c.   Yogyakarta 

  d.   Jambi 

  

25.   Hasil karya Indonesia yang telah diakui dunia adalah ....  

  a.   batik 

  b.   relief 
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  c.   ornamen 

  d.   ukiran 

Soal Isian  

1.   Banyaknya iklan masyarakat tentang pentingnya toleransi antarsuku atau antaragama menunjukkan 
kepedulian masyarakat terhadap keragaman semakin .... 

  

2.   Dengan teman yang berbeda agama dan suku, kita harus selalu bersikap saling .... 

  

3.   Walaupun terdapat banyak perbedaan, sebaiknya masyarakat tetap ... sebagai bangsa Indonesia.  

  

4.   Kata-kata yang menjadi inti pada iklan dan berfungsi mempermudah masyarakat untuk memahami 
maksud iklan disebut ....  

  

5.   Perhatikan iklan berikut! 
 

 
 
Iklan tersebut bertujuan agar masyarakat ....  

  

6.   Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi tiga yaitu iklan ..., ..., dan ....  

  

7.   Pada retikulum terjadi pembentukan makanan menjadi gumpalan kasar yang disebut ....  

  

8.   Proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim disebut ....  

  

9.   Penyakit yang ditandai dengan berubahnya warna feses menjadi cairan putih keruh adalah ....  

  

10.   Bertemunya para menteri dengan presiden merupakan interaksi sosial dalam bidang ....  

  

11.   Sanggar Tari Kambang Tigarun adalah salah satu sanggar tari yang melestarikan tarian ....  

  

12.   Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah organisasi yang mengurusi masalah ....  

  

13.   Seruling termasuk ke dalam alat musik ....  

  

14.   Properti yang digunakan penari Tayub adalah ....  

  

15.   Bahan baku atau bahan utama yang digunakan untuk membuat batik tulis tradisional adalah ....  

  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Sebutkan apa yang kamu ketahui mengenai perayaan Cap Go Meh!  

  

2.   Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan 
pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama?  
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3.   Tentukan perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik!  

  

4.   Perhatikan iklan berikut! 
 

 
Jelaskan unsur gambar pada iklan tersebut!  

  

5.   Apa yang dimaksud dengan pencernaan secara mekanis?  

  

6.   Sebutkan tiga penyebab gangguan pada organ pencernaan!  

  

7.   Apakah yang dimaksud dengan sanggar tari?  

  

8.   Jelaskan pengertian dari pembangunan sosial budaya!  

  

9.   Perhatikan gambar berikut 

 
Lengkapilah deskripsi sesuai gambar tersebut! 

  

10.   Sebutkan 3 macam bahan baku yang digunakan untuk membuat topeng!  
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KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 3 

 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 5 soal 1 s/d 5 

Bahasa Indonesia  5 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau 
elektronik 

5 soal 6 s/d 10 

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

5 soal 11 s/d 15 

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

5 soal 16 s/d 20 

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal  

3.2 Memahami tangga nada 1 soal 21 s/d 21 

3.3 Memahami properti tari daerah 2 soal 22 s/d 23 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 2 soal 24 s/d 25 

ISIAN 15 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 3 soal 1 s/d 3 

Bahasa Indonesia  3 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau 
elektronik 

3 soal 4 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

3 soal 7 s/d 9 

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

3 soal 10 s/d 12 

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal  

3.2 Memahami tangga nada 1 soal 13 s/d 13 

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal 14 s/d 14 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 1 soal 15 s/d 15 

ESSAY 10 soal  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal  

3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 2 soal 1 s/d 2 

Bahasa Indonesia  2 soal  

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau 
elektronik 

2 soal 3 s/d 4 

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal  

3.3 Memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 
cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

2 soal 5 s/d 6 

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal  

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

2 soal 7 s/d 8 

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal 9 s/d 9 

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 1 soal  10 s/d 10  
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 3 
 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Bagian tubuh kecapi terbuat dari kayu sentul. Selain senar, bagian sasando juga 
terdiri dari bambu dan anyaman daun lontar. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Iklan yang berbentuk suara dan gambar bergerak biasanya ditampilkan pada media 
televisi. 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Berikut ini ciri-ciri iklan media elektronik. 

 Dimuat di media elektronik seperti televisi dan radio. 

 Menyampaikan informasi dalam bentuk audio (suara) dan visual (gambar 
yang bergerak). 

 Hanya ditampilkan secara singkat. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Berikut ini ciri-ciri iklan. 

 Bersifat persuasif atau mengajak. 

 Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 

 Terdapat kata kunci. 

 Menggunakan gambar yang menarik dan sesuai isi iklan. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua yaitu iklan media 
cetak dan iklan media elektronik. Iklan lowongan pekerjaan tersebut termasuk jenis 
iklan media cetak karena dicetak di surat kabar. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Kalimat iklan pada opsi C sesuai dengan gambar dan ciri-ciri iklan. 

11.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah usus 
yang ditunjukkan oleh nomor 1. 

15.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

16.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Membaca koran bukan contoh interaksi sosial karena tidak menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

17.  Jawaban  :  d 
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  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Distributor adalah orang yang mendistribusikan barang atau jasa dari produsen 
kepada konsumen. Pedagang mendistribusikan barang dagangan dari produsen 
kepada pembeli/konsumen. 

20.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

21.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Salah satu ciri lagu bertangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan 
nada Do = C. 

22.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Nama tarian pada gambar tersebut adalah tari Rangguk Ayak dari daerah Jambi. 
Tarian tersebut menggunakan properti berupa rebana. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Gambar tersebut menunjukkan tarian Reog yang berasal dari daerah Ponorogo, 
Jawa Timur. 

24.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Di Provinsi Jambi, daerah yang terkenal sebagai sentra penghasil batik adalah 
Sebrang Kota Jambi. Beberapa motif yang diproduksi batik Jambi antara lain kapal 
sanggat, tampuk manggis, bungo keladi, serta merak ngeram. 

25.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Batik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia dan 
ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  tinggi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  menghormati, menghargai 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  bersatu 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  kata kunci 

  
Pembahasan  :  Kata kunci pada iklan merupakan kata-kata yang menjadi inti pada iklan dan 

berfungsi mempermudah masyarakat untuk memahami maksud iklan. 

5.  Jawaban  :  menghemat energi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  penawaran, permintaan, dan pengumuman 

  
Pembahasan  :  Jenis iklan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga yaitu iklan penawaran, iklan 

permintaan, dan iklan pengumuman. 

7.  Jawaban  :  bolus 

  

Pembahasan  :  
Retikulum merupakan tempat pembentukan makanan menjadi gumpalan kasar 
yang disebut bolus. Makanan diaduk dengan bantuan kontraksi otot dinding 
retikulum. 

8.  Jawaban  :  pencernaan kimiawi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

9.  Jawaban  :  kolera 

  
Pembahasan  :  Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae 

sehingga mengakibatkan diare secara terus menerus dan feses berubah warna 
menjadi cairan putih keruh. 

10.  Jawaban  :  politik 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 
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11.  Jawaban  :  daerah 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  irigasi 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  melodis 

  
Pembahasan  :  Seruling merupakan alat musik yang menghasilkan nada atau melodi. Oleh sebab 

itu seruling termasuk ke dalam alat musik melodis.  

14.  Jawaban  :  selendang 

15.  Jawaban  :  malam 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Cap Go Meh. 

 Perayaan diikuti oleh masyarakat etnis Tionghoa. 

 Dilaksanakan pada hari ke-15 bulan pertama atau hari ke-15 setelah Imlek. 

 Banyak atraksi yang ditampilkan seperti barongsai, liong atau naga raksasa, shio, 
dan dewa-dewa. 

 Biasanya ada tatung, yaitu orang yang dirasuki oleh roh dewa. 

2.  Jawaban  :  Orang-orang yang memiliki perbedaan dapat saling membantu dan bekerja sama karena 
manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Selain itu, orang-orang juga saling 
menghormati, menerima, dan bertoleransi. Jadi, meskipun memiliki perbedaan mereka 
tetap bekerja sama. 

3.  Jawaban  :  Berikut ini perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik.  

Iklan Media Cetak Iklan Media Elektronik 

 Dimuat di media cetak seperti 
koran, majalah, tabloid, 
brosur/selebaran. 

 Menyampaikan informasi dalam 
bentuk tulisan dan gambar. 

 Contoh: iklan lomba membaca 
puisi, iklan lowongan pekerjaan. 

 Dimuat di media elektronik 
seperti televisi dan radio. 

 Menyampaikan informasi 
dalam bentuk audio (suara) 
dan visual (gambar yang 
bergerak). 

 Contoh: iklan obat batuk di 
televisi, iklan vitamin anak di 
radio. 

 

4.  Jawaban  :  Gambar yang digunakan pada iklan sesuai dengan tujuan iklan yaitu menunjukkan 
kebersamaan dalam perbedaan. Gambar yang disajikan cukup menarik dan jelas. 
Gambar tersebut menggambarkan persatuan dalam perbedaan. 

5.  Jawaban  :  Pencernaan secara mekanis adalah pencernaan dengan bantuan organ pencernaan.  

6.  Jawaban  :  Berikut ini penyebab gangguan pada organ pencernaan.  

 Pola makan tidak teratur 

 Kebersihan makanan dan alat makan tidak terjaga 

 Jenis makanan 

 Mengunyah makanan secara tidak sempurna 

7.  Jawaban  :  Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi 
kreativitas seni masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. 

8.  Jawaban  :  Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana 
yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

9.  Jawaban  :  Berikut deskripsi sesuai gambar tersebut. 
a. Nama tari        : tari Piring 
Asal daerah     : Sumatera Barat 
Properti yang digunakan : piring 
 
b. Nama tari        : tari Payung 
Asal daerah     : Sumatera Barat 
Properti yang digunakan : payung 

10.  Jawaban  :  Topeng bisa dibuat dari beberapa bahan utama sebagai berikut. 

 kayu 

 kertas 
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 gipsum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 4 : SEHAT ITU PENTING 

PPKn : 3.2 

BHS. INDONESIA : 3.6 

IPA : 3.4 

IPS : 3.2 

SBdP : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 

Soal Pilihan Ganda  : 
25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 
10 
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SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 4 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Mengapa kita bisa ikut berperan dalam kegiatan pemilihan ketua RW dengan cara mengamati 
jalannya pemilihan?  

  a.   karena kita membuat pemilihan lebih meriah 

  b.   karena kita ikut menjadi saksi jalannya pemilihan 

  c.   karena kita mendukung salah satu calon ketua RW 

  d.   karena tanpa kita, pemilihan tidak bisa berlangsung 

  

2.   Seorang umat beragama mempelajari dan melaksanakan nilai kebaikan agamanya menunjukkan 
kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap ....  

  a.   masyarakat 

  b.   Tuhan 

  c.   bangsa 

  d.   negara 

  

3.   Berikut ini merupakan pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai 
warga masyarakat dengan baik, kecuali ....  

  a.   Kehiupan masyarakat yang harmonis. 

  b.   Hak-hak masyarakat selalu terpenuhi. 

  c.   Terjadi disintegrasi di masyarakat. 

  d.   Pembangunan yang merata. 

  

4.   Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat 
seperti .... 

  a.   Menentukan jadwal berangkat kerja. 

  b.   Menentukan jadwal siskamling. 

  c.   Pemilihan menu makan malam. 

  d.   Pemilihan tempat perayaan ulang tahun. 

  

5.   Orang tuamu mendapat undangan untuk memilih ketua RT yang baru. Apa yang sebaiknya kamu 
lakukan?  

  a.   melarang orang tua untuk pergi memilih 

  b.   mengajak orang tua pergi jalan-jalan 

  c.   mengingatkan orang tua untuk memilih 

  d.   meminta orang tua memilih semua calon 

  

6.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

Kemumu di dalam semak, 
jauh melayang selaranya. 
.... 
.... 

Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Meski ilmu setinggi langit, 

tidak sembahyang apa gunanya. 

  
b.   Meski ilmu tinggi tegak, 

tidak sembahyang apa gunanya. 

  
c.   Meskipun ilmu sangat tinggi, 

tidak sembahyang apa gunanya. 
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d.   Meski ilmu tinggi tegak, 

tapi jangan tinggi hati. 

7.   Perhatikan pantun rumpang berikut!  

... 

... 
Heran aku memikirkannya, 
sepanjang hari bermuka masam. 

Baris yang tepat untuk melengkapi bagian sampiran pantun tersebut adalah .... 

  
a.   Sungguh indah bila dipandang, 

sebagai kembang saat malam. 

  
b.   Bintang muncul saat malam, 

sebagai kembang saat senja. 

  
c.   Bintang muncul saat senja, 

sebagai kembang saat malam. 

  
d.   Saat temaram muncul bintang, 

sungguh indah bila dipandang. 

  

8.   Perhatikan pantun berikut!  

Tupai delapan memakan duku, 
duku dimakan bersama-sama. 
Wahai kawan dengarlah aku, 
aku berpantun untuk Anda. 

Pantun yang tepat untuk membalas pantun tersebut adalah .... 

  

a.   Anak ayam turun sepuluh, 
mati satu tinggal sembilan. 
Tuntut ilmu bersungguh-sungguh,  
suatu jangan ketinggalan. 

  

b.   Duku dimakan oleh ayahku, 
dukunya habis tinggal kulitnya. 
Silakan engkau berpantun untukku, 
aku akan mendengarkannya. 

  

c.   Terbang elang ke seberang, 
lalu hinggap di kayu ara. 
Kelak tidak dipandang orang, 
supaya jangan cidera 

  

d.   Bunga anggrek pohon benalu, 
buah berangan dari Jawa. 
Kalau cerdik pikir dahulu, 
jangan diri dapat kecewa. 

  

9.   Perhatikan pantun berikut!  

Bunga kenanga di atas kubur, 
pucuk sari pandan jawa. 
Apa guna sombong dan takabur, 
rusak hati badan binasa. 

Pantun tersebut termasuk jenis pantun .... 

  a.   jenaka 

  b.   remaja 

  c.   anak-anak 

  d.   nasihat 

  

10.   Perhatikan penggalan pantun berikut!  

Nyanyian sendu di kala rindu, 
rindu kepada Ayah dan Bunda. 
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... 

... 

Baris berikut yang tepat untuk melengkapi bagian isi pantun adalah .... 

  
a.   Kalau kamu mau berguna, 

jangan melawan pada ibu. 

  
b.   Kalau kamu menuntut ilmu, 

kelak berguna saat dewasa. 

  
c.   Kalau kamu menuruti bunda, 

kelak hidupmu berguna. 

  
d.   Kalau kamu menuntut ilmu, 

turuti bunda selalu. 

  

11.   Stroke terjadi karena pecahnya pembuluh darah di ....  

  a.   pergelangan tangan 

  b.   betis 

  c.   otak 

  d.   jantung 

  

12.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Arteri pulmonalis ditunjukkan oleh nomor ....  

  a.   1 

  b.   2 

  c.   3 

  d.   4 

13.   Valvula bikuspidalis terletak di antara .... 

  a.   serambi kiri dan bilik kiri 

  b.   serambi kanan dan bilik kanan 

  c.   serambi kiri dan serambi kanan 

  d.   bilik kiri dan bilik kanan 

  

14.   Penyakit peredaran darah karena faktor nonketurunan antara lain .... 

  a.   hemofilia dan hipotensi 

  b.   hemofilia dan thalassemia 

  c.   thalassemia dan leukemia 

  d.   jantung koroner dan hipertensi 

15.   Gangguan pada darah karena bentuk sel darah merah tidak beraturan disebut .... 

  a.   hemofilia 

  b.   thalassemia 

  c.   anemia 

  d.   leukemia 

  

16.   Berpamitan dengan ayah dan ibu sebelum berangkat sekolah adalah contoh interaksi sosial di 
bidang ....  

  a.   sosial dan budaya 

  b.   ekonomi 

  c.   politik 
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  d.   moral 

17.   Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, 
dan kelompok dengan kelompok disebut dengan ....  

  a.   komunikasi 

  b.   interaksi 

  c.   interaksi sosial 

  d.   interaksi primer 

18.   Berikut ini yang termasuk interaksi sosial adalah ....  

  a.   nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca 

  b.   manusia hidup dekat dengan sumber makanan 

  c.   berpamitan dengan ayah dan ibu 

  d.   petani membajak sawah 

19.   Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan adalah ....  

  a.   pertengkaran antara dua orang 

  b.   para siswa melakukan kerja kelompok 

  c.   mengikuti pemilihan umum ditingkat apapun 

  d.   gotong royong membersihkan selokan 

  

20.   Berikut ini yang merupakan contoh pembangunan sosial budaya adalah ....  

  a.   kegiatan penyuluhan kesehatan 

  b.   kegiatan ekonomi di pasar 

  c.   berlatih tari di sanggar tari 

  d.   kegiatan koperasi 

  

21.   Cat minyak merupakan pewarna yang digunakan dengan teknik pewarnaan ....  

  a.   basah 

  b.   kering 

  c.   biasa 

  d.   padat 

  

22.   Gambar berurutan yang membentuk alur cerita disebut ....  

  a.   sampul 

  b.   kartun 

  c.   komik 

  d.   brosur 

  

23.   Perhatikan gambar berikut. 

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

  a.   harpa 

  b.   harmonika 

  c.   piano 

  d.   pianika 

  

24.   Alat musik ritmis berfungsi memainkan ....  

  a.   melodi 

  b.   irama 

  c.   syair 

  d.   tempo 
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25.   Tari berikut yang menggunakan properti berupa keris adalah ....  

  a.   Tari Baksa Kambang 

  b.   Tari Bambangan Cakil 

  c.   Tari Rangguk Ayak 

  d.   Tari Remo 

Soal Isian  

1.   Tumpukan sampah di pinggir jalan merupakan akibat dari masyarakat yang tidak ....  

2.   Setiap individu mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat akan 
menciptakan kehidupan bermasyarakat yang .... 

3.   Banyak warga yang tidak bertanggung jawab dan membuang sampah di sungai. Tindakan warga 
tersebut akan merugikan warga sekitar. Salah satunya adalah menyebabkan ....  

4.   Perhatikan pantun berikut!  

Burung jalak terbang lepas, 
burung di sawah memakan padi. 
Jadi anak janganlah malas, 
nilainya merah menyesal nanti. 
Sajak yang digunakan pada pantun tersebut adalah ....  

5.   Perhatikan pantun berikut!  

Asam kandis asam gelugur, 
ketiga asam si riang-riang. 
Menangis mayat di pintu kubur, 
teringat badan tidak sembahyang. 

Pantun tersebut termasuk jenis pantun .... 

6.   Isi pantun dapat disimpulkan pada baris ... dan ....  

7.   Seseorang yang menderita penyakit anemia harus banyak mengonsumsi makanan yang 
mengandung ....  

8.   Otot penyusun bilik jantung lebih ... dari pada otot penyusun serambi jantung.  

9.   Pembuluh arteri terbesar disebut ....  

10.   Untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usaha pembuatan sandal refleksi maka perlu 
dilakukan ....  

11.   Interaksi yang terjadi antara pengusaha sandal refleksi dengan karyawannya merupakan contoh 
interaksi manusia dengan lingkungan ....  

12.   Piket kelas merupakan contoh interaksi sosial dalam bidang ... dan ....  

13.   Pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer disebut teknik pewarnaan ....  

14.   Cici menyanyikan lagu Syukur dengan penuh penghayatan.Lagu tersebut bertangga nada ....  

15.   Perhatikan gambar berikut. 

 
Properti tari yang digunakan pada gambar di atas yaitu ....  

 
 
Soal Uraian/Essay  

1.   Tuliskan prinsip dari rasa solidaritas sosial!  

2.   Di lingkungan rumah Dondo, ada sampah yang berserakan di jalan karena tempat sampah tidak 
memadai. Pengguna jalan menjadi terganggu. Pemandangan juga menjadi tidak enak dipandang. Apa 
yang bisa dilakukan warga untuk mengatasi masalah tersebut?  

3.   Buatlah sebuah pantun berbalas dengan tema persahabatan!  

4.   Sebutkan ciri-ciri pantun!  

5.   Apa yang dimaksud dengan penyakit anemia?  

6.   Buatlah urutan sistem peredaran darah pada burung!  

7.   Sebutkan tiga contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam!  
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8.   Apakah yang dimaksud dengan sanggar tari?  

9.   Sebutkan ciri-ciri gambar cerita!  

10.   Sebutkan lima contoh alat musik ritmis yang kamu ketahui!  

 
 
 
 

KISI-KISI 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 4 
 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan  5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan 
untuk kesenangan 

5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 2 soal  21 s/d 22  

3.2 Memahami tangga nada 2 soal  23 s/d 24  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal  25 s/d 25  

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

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

3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan 
untuk kesenangan 

3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 1 soal  13 s/d 13  

3.2 Memahami tangga nada 1 soal  14 s/d 14  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal  15 s/d 15  

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan  2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan 
untuk kesenangan 

2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   
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KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKAS

I SOAL 

3.4 Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia 

2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.2 Memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.1 Memahami gambar cerita 1 soal  9 s/d 9  

3.2 Memahami tangga nada 1 soal  10 s/d 10  

KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 4 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Disintegrasi = perpecahan. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

5.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

6.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Untuk melengkapi bagian isi pada pantun, kita harus memperhatikan rima akhir 
pada bagian sampiran. Bagian sampiran pantun bersajak a-b. Dengan demikian, 
bagian isi juga bersajak a-b. 
Kemumu di dalam semak, ---------------------- (a) 
jauh melayang selaranya. ---------------------- (b) 
Meski ilmu tinggi tegak, ------------------------ (a) 
tidak sembahyang apa gunanya. -------------- (b) 

7.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Untuk melengkapi bagian sampiran pada pantun, kita harus memperhatikan rima 
akhir pada bagian isi pantun. Bagian isi pada pantun tersebut bersajak a-b. Dengan 
demikian, bagian sampiran juga bersajak a-b. 
Sungguh indah bila dipandang, ---------- (a) 
sebagai kembang saat malam. ---------- (b) 
Heran aku memikirkannya, -------------- (a) 
sepanjang hari bermuka masam. ------- (b) 

8.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Ketika berbalas pantun, pantun yang diucapkan untuk membalas memiliki tema dan 
isi yang sama dengan pantun lawan bicara. Pantun yang tepat untuk membalas 
pantun lawan bicara adalah opsi b. 

9.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Isi pantun tersebut adalah nasihat agar kita tidak sombong dan takabur sehingga 
pantun tersebut termasuk pantun nasihat. 

10.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Bagian sampiran pantun tersebut bersajak a - b. Jadi, bagian isi yang tepat untuk 
pantun tersebut juga bersajak a - b. 
Nyanyian sendu di kala rindu, ---------- (a) 
rindu kepada Ayah dan Bunda. --------- (b) 
Kalau kamu menuntut ilmu, ------------ (a) 
kelak berguna saat dewasa. ------------ (b) 

11.  Jawaban  :  c 
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  Pembahasan  :  Stroke merupakan penyakit yang disebabkan pecahnya pembuluh darah di otak 
sehingga saraf-saraf di otak kurang mendapatkan oksigen. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung 
ke paru-paru. 

13.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

15.  Jawaban  :  b 

16.  Jawaban  :  d 

17.  Jawaban  :  c 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 
antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya 
terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

21.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Teknik pewarnaan basah adalah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan 
pengencer. Contoh media yang digunakan dalam teknik pewarnaan basah adalah 
tinta, cat air, dan cat minyak. 

22.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ciri khas komik adalah 
teks ceritanya padat dan ringkas. 

23.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat musik pada gambar tersebut adalah harmonika, cara memainkannya yaitu 
dengan ditiup. 

24.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Alat musik ritmis digunakan untuk memainkan lagu yang tidak bernada. Contoh alat 
musik ritmis adalah triangel, gendang, tamborin, drum, dan simbal. 

25.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa 
khususnya Jawa Tengah. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan 
raksasa. Properti yang digunakan dalam Tari Bambangan Cakil adalah keris. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  bertanggung jawab 

2.  Jawaban  :  harmonis, rukun 

3.  Jawaban  :  banjir, sungai kotor, pencemaran air 

4.  Jawaban  :  a-b-a-b 

  

Pembahasan  :  Burung jalak terbang lepas, -------- (a) 
burung di sawah memakan padi. -- (b) 
Jadi anak janganlah malas, -------- (a) 
nilainya merah menyesal nanti. ---- (b) 

5.  Jawaban  :  agama 

  Pembahasan  :  Sesuai isinya, pantun tersebut termasuk jenis pantun agama. 

6.  Jawaban  :  ketiga dan keempat 

  Pembahasan  :  Bagian pantun yang merupakan isi ditunjukkan oleh baris ketiga dan keempat. 

7.  Jawaban  :  zat besi 

8.  Jawaban  :  tebal 
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Pembahasan  :  Otot penyusun bilik lebih tebal karena bilik berfungsi untuk memompa darah ke seluruh 

tubuh. 

9.  Jawaban  :  aorta 

10.  Jawaban  :  reboisasi 

  
Pembahasan  :  Bahan baku untuk membuat sandal refleksi adalah kayu. Kayu berasal dari pohon yang 

ditebang di hutan. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon 
tersebut, maka perlu dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. 

11.  Jawaban  :  sosial 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

12.  Jawaban  :  sosial, budaya 

13.  Jawaban  :  basah 

  
Pembahasan  :  Teknik pewarnaan basah adalah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan 

pengencer. 

14.  Jawaban  :  minor 

15.  Jawaban  :  selendang 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja 
sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik 
secara keuangan maupun tenaga. 

2.  Jawaban  :  
Yang bisa dilakukan warga untuk mengatasi masalah tersebut adalah warga dapat 
menyediakan dua macam tempat sampah yaitu tempat sampah anorganik dan organik. 
Tempat sampah anorganik digunakan untuk sampah yang  dapat didaur ulang, seperti 
kertas dan botol. Sementara tempat sampah organik digunakan untuk membuang sampah 
yang bisa membusuk, seperti daun dan sisa makanan. Kumpulan sampah organik tersebut 
kemudian dapat diolah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, warga juga dapat 
mengadakan kerja bakti pada hari Minggu. Kegiatan yang dilakukan saat kerja bakti antara 
lain membersihkan tumpukan sampah dan memasang tempat sampah yang baru. Selain 
itu, warga juga bisa melakukan gerakan mengurangi sampah dimulai dari rumah masing-
masing. 

3.  Jawaban  :  
Tumbuh tinggi pohon cemara, 
di sebelahnya ada buah duku. 
Jangan sembarangan jika bicara, 
karena bisa menyinggung perasaanku. 

Jalan-lalan ke toko pak Mamat, 
lalu membeli boneka panda. 
Janganlah marah wahai sahabat, 
karena aku hanya bercanda. 

4.  Jawaban  :  Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. 
(1) Satu bait terdiri atas empat baris. 
(2) Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 
(3) Baris ketiga dan keempat merupakan isi. 
(4) Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 
(5) Rima akhir berpola a-b-a-b. 

5.  Jawaban  :  Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah karena tubuh kekurangan zat 
besi. 

6.  Jawaban  :  
Bilik kanan - paru-paru - serambi kiri - bilik kiri - seluruh tubuh (kecuali paru-paru) - serambi 
kanan. 

7.  Jawaban  :  
Berikut ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. 

 Manusia hidup dekat dengan sumber makanan. 

 Petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. 

 Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. 

 Manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. 

 Petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. 



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 285

8.  Jawaban  :  Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi 
kreativitas seni masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. 

9.  Jawaban  :  Gambar cerita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

 Memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. 

 Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. 

10.  Jawaban  :  Berikut ini contoh alat musik ritmis.  

 Kendang 

 Tamborin 

 Rebana 

 Drum 

 Ketipung 

 Triangle 

 Marakas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 
 

TEMA 5 : EKOSISTEM 

PPKn : 3.4 

BHS. INDONESIA : 3.7 

IPA : 3.5 

IPS : 3.1 

SBdP : 3.2 ; 3.3 

Soal Pilihan Ganda  : 
25 
Soal isian    : 15 
Soal Essay    : 
10 

  



BANK SOAL KELAS 5 SEMESTER 1 

 

 By agung ade yulianto 286

SOAL PAS 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 5 
 

Soal Pilihan Ganda  

1.   Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, kecuali ....  

  a.   pantang menyerah 

  b.   kedaerahan 

  c.   rela berkorban 

  d.   keadilan 

  

2.   Bapak proklamator Indonesia adalah ....  

  a.   Soekarno dan Moh. Hatta 

  b.   Soekarno dan Soeharto 

  c.   Soekarno dan Moh. Yamin 

  d.   Soekarno dan Soedirman 

  

3.   Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di ....  

  a.   Jalan Pegangsaan Timur No. 46 Jakarta 

  b.   Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta 

  c.   Jalan Pegangsaan Timur No. 66 Jakarta 

  d.   Jalan Pegangsaan Timur No. 76 Jakarta 

  

4.   Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 
Kalimat tersebut merupakan bunyi Sumpah Pemuda butir ....  

  a.   pertama 

  b.   kedua 

  c.   ketiga 

  d.   keempat 

  

5.   Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan ....  

  a.   ilmiah 

  b.   ekonomi 

  c.   rakyat 

  d.   nusantara 

  

  

Bacalah teks berikut kemudian jawablah 4 pertanyaan di bawahnya! 

Pameran Kartun Meriahkan Pesta Kesenian Bali 

      Pesta kesenian Bali ke-30 tahun ini kembali digelar di Taman Budaya Denpasar, Bali, baru-baru 
ini. Selain tarian dan musik tradisional Bali, pameran kartun berskala internasional juga digelar. Tidak 
kurang dari 50 karikatur buah tangan kartunis dari dalam dan luar negeri bisa dinikmati. 
      Karikatur tersebut disajikan dalam gaya lugas dan menghibur dengan latar belakang berbagai 
peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat dan di dunia pariwisata. Alhasil, kartun itu dapat 
mengundang senyum para pengunjung. "Saya senang sekali pada kartun karena merupakan simbol 
demokrasi. Jika kartun dilarang, saya khawatir dengan kelangsungan demokrasi," kata Heinz, 
wisatawan asal Jerman. Pihak penyelenggara berharap pameran ini tidak hanya menghibur, tetapi 
mampu mengasah sikap kritis terhadap berbagai peristiwa. 

6.   Di manakah pesta kesenian Bali digelar?  

  a.   Denpasar 

  b.   Denpasar, Bali 

  c.   Taman Budaya 

  d.   Taman Budaya Denpasar, Bali 
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7.   Pameran apa yang memeriahkan Pesta Kesenian Bali ke-30?  

  a.   Tarian dan musik tradisional 

  b.   Pesta kesenian 

  c.   kartun 

  d.   kerajinan 

  

8.   Harapan penyelenggara pameran terhadap pameran kartun adalah ....  

  a.   dapat menghibur pengunjung 

  b.   dapat menarik pengunjung 

  c.   dapat menghibur dan mengasah sikap kritis pengunjung 

  d.   dapat meramaikan pariwisata 

  

9.   Mengapa Heinz menyukai kartun?  

  a.   karena lucu dan indah 

  b.   karena merupakan simbol demokrasi 

  c.   karena mengundang senyum 

  d.   karena menghibur 

  

10.   Sepanjang malam, Kota Jakarta tampak terang-benderang karena diterangi lampu jalanan. 
Antonim dari kata yang dicetak miring adalah ....  

  a.   sunyi-senyap 

  b.   gegap-gempita 

  c.   gelap-gulita 

  d.   berkelap-kelip 

  

11.   Simbiosis yang terjadi pada cacing pita dengan tubuh manusia adalah ....  

  a.   amensalisme 

  b.   parasitisme 

  c.   komensalisme 

  d.   mutualisme 

  

12.   Hewan yang dapat hidup pada ekosistem gurun adalah .... 

  a.   unta dan ular 

  b.   unta dan rubah 

  c.   ular dan serigala 

  d.   rusa kutub dan pinguin 

  

13.   Telur nyamuk akan menetas menjadi ....  

  a.   nimfa 

  b.   pupa 

  c.   tempayak 

  d.   imago 
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14.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Jika belalang mati karena dibasmi oleh petani, maka pernyataan berikut yang benar adalah ....  

  a.   jumlah padi berkurang 

  b.   jumlah katak bertambah 

  c.   jumlah ular bertambah 

  d.   jumlah elang berkurang 

  

15.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada jaring-jaring makanan di atas, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah ....  

  a.   udang 

  b.   ikan kecil 

  c.   fitoplankton 

  d.   zooplankton 

  

16.   Peta merupakan alat penting dalam geografi karena mempunyai beberapa fungsi seperti berikut, 
kecuali ....  

  a.   menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi 

  b.   menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah 

  c.   menggambarkan bentuk berbagai gejala di permukaan bumi 

  d.   sebagai pendukung kegiatan pemerintahan 

  

17.   Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu ....  

  a.   Samudra Hindia dan Samudra Pasifik 

  b.   Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik 

  c.   Samudra Atlantik dan Samudra Hindia 

  d.   Samudra Artik dan Samudra Atlantik 

  

18.   Brunei Darussalam adalah negara yang masih satu pulau dengan Pulau ....  

  a.   Sumatra 

  b.   Jawa 

  c.   Kalimantan 

  d.   Sulawesi 

  

19.   Laut yang berbatasan dengan Pulau Madura di sebelah utara adalah ....  

  a.   Laut Jawa 

  b.   Laut Banda 

  c.   Laut Bali 
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  d.   Laut Natuna 

  

20.   Teluk Bayur adalah nama pelabuhan di Provinsi ....  

  a.   Aceh 

  b.   Sumatera Utara 

  c.   Sumatera Barat 

  d.   Riau 

21.   Tangga nada diatonis biasa dikenal dengan urutan nada ....  

  a.   do re mi fa sol la si  

  b.   do re mi fa sol la si do 

  c.   re mi fa sol la si do re 

  d.   sol fa mi re do re mi  

  

22.   Urutan nada yang disusun secara berjenjang dinamakan ....  

  a.   tangga nada 

  b.   paranada 

  c.   dinamika nada 

  d.   pola nada 

  

23.   Tarian yang menggunakan properti selendang yaitu ....  

  a.   tari Piring 

  b.   tari Kipas Pakarena 

  c.   tari Serimpi 

  d.   tari Payung 

  

24.   Tari Kancet Papatai merupakan tarian yang bertema ....  

  a.   lingkungan 

  b.   binatang 

  c.   perang 

  d.   cinta kasih 

  

25.   Berikut ini adalah properti yang digunakan dalam tarian Turuk Langgai, kecuali ....   

  a.   daun-daunan 

  b.   hiasan kepala dari manik-manik 

  c.   tongkat 

  d.   bulu unggas 

 
Soal Isian  

1.   Membantu siswa yang terkena musibah merupakan wujud semangat gotong royong di lingkungan .... 

  

2.   Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetaplah satu kebulatan wilayah nasional dengan 
segala isi dan kekayaannya merupakan makna kesatuan dalam bidang ....  

3.   Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari ....  

4.   Perhatikan paragraf berikut!  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa acara televisi khususnya sinetron sudah mendarah daging pada 
masyarakat Indonesia. Menonton televisi tidak hanya untuk melepas lelah. Akan tetapi, sudah benar-
benar menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan. Pada kalangan tertentu, seperti kalangan ibu-
ibu ataupun remaja putri, setiap harinya mereka memiliki agenda untuk menonton acara sinetron. 

Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat .... 

5.   Ringkasan dibuat dengan mengambil ... suatu teks.  
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6.   Banyak rumah penduduk roboh. Peristiwa itu terjadi pada saat hujan gerimis masih turun. Tiba-tiba, 
langit terlihat hitam dan awan bergerak. Orang-orang mengira itu adalah lautan burung yang sedang 
terbang. Awan hitam itu bergerak semakin mendekat. Gerakan angin semakin kencang. Angin itu 
memorak-porandakan rumah penduduk. Ternyata, angin puting beliung telah melanda kota 
Yogyakarta. 
 
Inti paragraf tersebut adalah ....  

7.   Tumbuhan yang menyebabkan kerugian bagi tumbuhan yang ditumpanginya disebut tumbuhan ....  

8.   Hubungan antara dua makhluk hidup dimana salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan dan 
makhluk hidup lainnya mendapat kerugian disebut ....  

9.   Kupu-kupu mengalami metamorfosis ....  

10.   Peta yang menggambarkan ketampakan khusus pada daerah tertentu disebut peta ....  

11.   Indonesia menjadi tujuan pariwisata utama adalah dampak kondisi geografis Indonesia sebagai 
negara maritim di bidang ....  

12.   Rumah Nuwou Sesat berasal dari Provinsi ....  

13.   Perhatikan gambar berikut. 

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

14.   Tangga nada yang terdiri atas delapan nada dengan jarak satu dan setengah disebut tangga nada .... 

15.   Tari Kancet Papatai biasa disebut juga tari ....  

 
Soal Uraian/Essay  

1.   Bagaimana arti wawasan nusantara secara luas?  

2.   Sebutkan manfaat yang diperoleh dari peristiwa Sumpah Pemuda!  

3.   Perhatikan paragraf berikut!  

Fast food disajikan untuk orang-orang yang selalu sibuk dan seolah-olah tidak punya waktu. Makanan 
jenis ini dapat disajikan dalam waktu yang singkat. Bahkan, fast food dapat langsung disantap tanpa 
harus menunggu lama. Namun, ada efek kurang bagus jika terlalu sering mengonsumsi makanan fast 
food. Berbagai penyakit berbahaya, seperti obesitas, kanker, dan jantung dapat menyerang dengan 
cepat. 

Tuliskan ringkasan dari paragraf tersebut! 

4.   Perhatikan paragraf berikut! 

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Tanah pertanian, sawah, kebun, dan ladang ada 
di pedesaan. Padi, jagung, ubi, dan berbagai hasil bumi ditanam di pedesaan. Hasil panen dari 
tanaman yang ditanam di pedesaan dijual ke perkotaan. Selain bertani, penduduk pedesaan juga 
beternak. Ada yang beternak kerbau, lembu, ayam, itik, bebek, dan kambing. Hewan ternak dipelihara 
untuk diambil daging, susu, atau telurnya. Sementara itu, lembu dan kerbau dimanfaatkan untuk 
membajak sawah dan menarik gerobak. 
 
Tuliskan gagasan pokok dan informasi penting dari paragraf tersebut! 
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5.   Perhatikan gambar berikut! 

 
Sebutkan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan di atas!  

6.   Apa yang dimaksud dengan herbivora?  

7.   Apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam?  

8.   Sebutkan batas-batas laut Pulau Sumatra!  

9.   Sebutkan 3 contoh alat musik melodis yang kamu ketahui!  

10.   Uni dan Cici melihat pertunjukkan pentas tari Merak di balai desa. Mereka kagum melihat gerakan tari 
Merak yang indah, anggun, dan memesona tersebut. Jika diamati, setiap gerakan dalam tari Merak 
seperti mengandung makna tertentu. 
Menceritakan tentang apakah tari Merak dari Jawa Barat tersebut? Jelaskan jawabanmu!  

 
KISI-KISI 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 
KELAS 5 TEMA 5 

KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH 

SOAL 
IDENTIFIKASI 

SOAL 

PILIHAN GANDA 25 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 soal   

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup 5 soal  1 s/d 5  

Bahasa Indonesia  5 soal   

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 5 soal  6 s/d 10  

Ilmu Pengetahuan Alam  5 soal   

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 5 soal  11 s/d 15  

Ilmu Pengetahuan Sosial  5 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

5 soal  16 s/d 20  

Seni Budaya dan Prakarya  5 soal   

3.2 Memahami tangga nada 2 soal  21 s/d 22  

3.3 Memahami properti tari daerah 3 soal  23 s/d 25  

 

ISIAN 15 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  3 soal   

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup 3 soal  1 s/d 3  

Bahasa Indonesia  3 soal   

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 3 soal  4 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Alam  3 soal   

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 3 soal  7 s/d 9  

Ilmu Pengetahuan Sosial  3 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

3 soal  10 s/d 12  

Seni Budaya dan Prakarya  3 soal   
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KUNCI JAWABAN 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

KELAS 5 TEMA 5 
 

Jawaban Soal Pilihan Ganda  

1.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

2.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

3.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

4.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Sumpah Pemuda 
 
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air 
Indonesia. 
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

5.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri 
dan bentuk geografisnya. 

6.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jawaban dapat ditemukan pada kalimat pertama paragraf 1. 

7.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dapat ditemukan pada paragraf 1 kalimat kedua. 

8.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Jawaban dapat ditemukan pada paragraf 3 kalimat pertama. 

9.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Jawaban dapat ditemukan pada paragaraf 2 kalimat kedua. 

10.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Antonim kata terang-
benderang adalah gelap-gulita. 

11.  Jawaban  :  b 

3.2 Memahami tangga nada 2 soal  13 s/d 14  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal  15 s/d 15  

 

ESSAY 10 soal   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 soal   

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup 2 soal  1 s/d 2  

Bahasa Indonesia  2 soal   

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi 2 soal  3 s/d 4  

Ilmu Pengetahuan Alam  2 soal   

3.5 Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 2 soal  5 s/d 6  

Ilmu Pengetahuan Sosial  2 soal   

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, 
sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

2 soal  7 s/d 8  

Seni Budaya dan Prakarya  2 soal   

3.2 Memahami tangga nada 1 soal  9 s/d 9  

3.3 Memahami properti tari daerah 1 soal  10 s/d 10  
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  Pembahasan  :  
Cacing pita dengan tubuh manusia termasuk simbiosis parasitisme karena cacing 
pita mendapat makanan di dalam usus manusia sementara manusia justru 
mengalami kerugian karena sari-sari makanan menjadi berkurang akibat 
keberadaan cacing pita. 

12.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

13.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Dalam daur hidup nyamuk, telur akan menetas menjadi tempayak atau jentik-jentik. 

14.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Jika belalang mati, maka jumlah padi akan bertambah karena tidak ada yang 
memakannya sementara jumlah katak, ular, dan elang akan berkurang karena tidak 
ada sumber makanan. 

15.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Fitoplankton merupakan tumbuhan kecil yang berada di dalam laut. 

16.  Jawaban  :  d 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

17.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

18.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

19.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Sudah jelas. 

20.  Jawaban  :  c 

21.  Jawaban  :  b 

  Pembahasan  :  Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas delapan nada dengan 
jarak satu dan setengah. Tangga nada diatonis biasa dikenal dengan urutan nada 
do re mi fa sol la si do. 

22.  Jawaban  :  a 

  Pembahasan  :  Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Adapun susunan 
tangga nada yang sering kita jumpai biasa dikenal dengan solmisasi, yaitu do re mi 
fa sol la si do. 

23.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Serimpi merupakan tarian dari Yogyakarta yang menggunakan properti berupa 
selendang. 

24.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Kancet Papatai merupakan sebuah tarian bertema perang yang berasal dari 
Kalimantan Timur. 

25.  Jawaban  :  c 

  Pembahasan  :  Tari Turuk Langgai tidak menggunakan properti berupa tongkat. 

 
Jawaban Soal Isian  

1.  Jawaban  :  sekolah 

2.  Jawaban  :  wilayah 

3.  Jawaban  :  Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 

4.  Jawaban  :  pertama 

  
Pembahasan  :  Gagasan utama paragraf adalah hal yang dibahas pada suatu paragraf. Pada paragraf 

tersebut, gagasan utama paragraf adalah sinetron sudah mendarah daging di 
Indonesia. 

5.  Jawaban  :  inti/gagasan pokok 

  
Pembahasan  :  Ringkasan merupakan informasi tentang suatu hal atau kejadian yang disampaikan 

secara lebih singkat dari teks aslinya. Dengan demikian, ringkasan dibuat dengan 
mengambil inti sari atau gagasan pokok teks. 

6.  Jawaban  :  Angin puting beliung telah melanda kota Yogyakarta. 
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7.  Jawaban  :  parasit 

8.  Jawaban  :  simbiosis parasitisme 

9.  Jawaban  :  sempurna 

  
Pembahasan  :  Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan bentuk 

dalam setiap tahapnya. 

10.  Jawaban  :  khusus/tematik 

11.  Jawaban  :  ekonomi 

12.  Jawaban  :  Lampung 

13.  Jawaban  :  ketipung 

  Pembahasan  :  Ketipung adalah alat musik rtimis yang dimainkan dengan cara dipukul. 

14.  Jawaban  :  diatonis 

15.  Jawaban  :  Perang Bersama 

  
Pembahasan  :  Tari Kancet Papatai adalah sebuah tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. 

Tarian ini juga sering disebut Tari Perang Bersama. 

 
Jawaban Soal Essay/Uraian  

1.  Jawaban  :  Secara luas wawasan nusantara dapat diartikan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia 
mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 

2.  Jawaban  :  Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda. 

 mempererat persaudaraan, 

 newujudkan kerukunan, 

 menumbuhkan semangat bekerja keras, 

 meningkatkan semangat gotong royong membangun bangsa, 

 memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

3.  Jawaban  :  Fast food merupakan makanan cepat saji yang memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan fast food yaitu tidak membutuhkan waktu lama untuk menyantapnya. Tetapi, fast 
food memiliki kekurangan karena banyak penyakit berbahaya yang mengintai penyuka fast 
food. 

4.  Jawaban  :  Gagasan pokok: wilayah pedesaan di Indonesia. 
Informasi penting: 

 Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan pedesaan. 

 Di pedesaan terdapat tanah pertanian, sawah, kebun, dan ladang. 

 Di pedesaan terdapat berbagai hasil bumi. 

 Penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. 

 Hewan ternak yang ada di pedesaan antara lain lembu, kerbau, ayam, itik, bebek, 
dan kambing. 

5.  Jawaban  :  1. Padi → burung → musang → elang → pengurai 

2. Padi → burung → elang → pengurai 

3. Padi → tikus → musang → elang → pengurai 

4. Padi → tikus → elang → pengurai 

6.  Jawaban  :  Hebivora adalah hewan pemakan tumbuhan. 

7.  Jawaban  :  Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena proses alam. 

8.  Jawaban  :  
Batas-batas laut Pulau Sumatra adalah sebagai berikut. 

 Sebelah utara: Teluk Benggala. 

 Sebelah barat: Samudra Hindia. 

 Sebelah selatan: Selat Sunda. 

 Sebelah timur: Selat Malaka dan Selat Karimata. 

9.  Jawaban  :  Contoh alat musik melodis antara lain: 

 seruling 

 terompet 

 harmonika 

 flute 

 saxophone 
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 recorder 

 trombone 

10.  Jawaban  :  Tarian Merak dari Jawa Barat menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak 
jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Gerakan dalam tari Merak 
terinspirasi oleh keindahan bulu-bulu dan gerak laku burung Merak. 

 
 
 


