BAHASA INDONESIA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SDIT ALAM IKM AL MUHAJIRIN
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 (PAS-1)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Satuan Pendidikan

: SD

Kelas/ Semester

: VI (enam) / 1 (satu)

Hari/ Tanggal

: Selasa, 14 Desember 2021

Waktu

: 2 x 35 menit

Nama

:………………………………….

PETUNJUK UMUM
A. Soal Pilihan Ganda
1.
Pilihlah jawaban yang tersedia pada lembar soal.
2.
Tulislah lebih dahulu nama lengkap pada kolom yang tersedia
3.
Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya.
4.
Laporkan pada Pengawas Kelas jika terdapat tulisan kurang jelas, naskah yang tidak lengkap
atau rusak.
5.
Kerjakan setiap soal dengan teliti dan benar.
6.
Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah.
7.
Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D di depan pernyataan yang paling tepat.
8.
Bila ada pilihan ganda terdapat jawaban yang dianggap salah, dan kamu ingin
memperbaikinya, coretlah dengan dua garis lurus mendatar pada jawaban yang dianggap
salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang benar.
9.
Contoh :
Jawaban semula
:
A
B
C
D
Diperbaiki menjadi :
A
B
C
D
B. Soal Isian Pendek
1.
Bacalah soal dengan teliti.
2.
Jawablah pertanyaan dengan mengisi titik-titik yang tersedia di lembar soal.
3.
Koreksi ulang sebelum jawaban kamu dikumpulkan.
C. Soal Isian Panjang (ESSAY)
1.
Bacalah soal dengan teliti dan pahami perintahnya.
2.
Jawablah pertanyaan di lembar soal atau lembar jawaban yang diberikan oleh pengawas.
3.
Koreksi ulang sebelum jawaban dikumpulkan.

SELAMAT BEKERJA

I.

Soal Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c dan d pada jawaban yang paling benar !
Paragraph berikut untuk soal nomor 1 dan 3
Globalisasi dibangun pada era interimperial trade atau perdagangan antarkaum
penjajah. 2) Perdagangan antarnegara di Eropa selanjutnya dengan Amerika merupakan
serangkaian kerja sama lokal. 3) Kerja sama tersebut mendukung kekuatan di kawasan Eropa.
4) Jadi, globalisasi telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi antara perusahaan multinasional
di satu Negara untuk merebut pasar dunia.
1. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada angka . . . .
a. 1)

c. 4)

b. 3)

d. 2)

2. Arti kata kolaborasi adalah . . . .
a. perpaduan

c. penampilan

b. rekan kerja

d. kerja sama

3. Topik masalah paragraf tersebut adalah . . . .
a. globalisasi dibangun pada era perdagangan antarkaum penjajah
b. globalisasi melibatkan kompetisi antara perusahaan multinasional
c. kerja sama pada era globalisasi mendukung kekuatan ekonomi di Eropa
d. perdagangan di Eropa merupakan serangkaian kerja sama lokal
4.

Pasangan antara kata tanya dan jawaban yang tepat pada tabel berikut adalah . . .
Kata tanya

5.

Jawaban

a. Di mana

Desa Lingarjati, Kuningan, Jawa Barat

b. Apa

Gedung Linggarjati dahulu adalah rumah seorang ibu

c. Siapa

Tanggal 17 Agustus 1945

d. Bagaimana

Kesepakatan tersebut disepakati dalam sebuah perundingan

Kata tanya “mengapa” adalah salah satu kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi
penting dalam sebuah bacaan. Di bawah ini makna yang tepat untuk kata tanya “mengapa’
adalah . . .
a. Berkaitan dengan alasan yang terjadi dalam bacaan
b. Berkaitan dengan orang yang ada dalam bacaan
c. Berkaitan dengan uraian peristiwa di dalam bacaan
d. Berkaitan dengan tempat kejadian

6.

7.

Di bawah ini yang termasuk Syarat dari kalimat efektif adalah ....
a. logis, jelas, baku

b. logis, indah, baku

b. tepat, indah, baku

d. sejajar, pas, indah

Perhatikan paragraf berikut ini.
Hari Minggu kemarin, terjadi tanah longsor di desa Suka Maju. Saat itu, Situasi sangat genting.
Beberapa orang-orang berteriak-teriak. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri.
Perbaikan yang tepat untuk kalimat bergaris bawah adalah . . .
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a. Orang-orang banyak berteriak.
b. Beberapa orang berteriak-teriak.
c. Beberapa orang sedang berteriak-teriak.
d. Orang-orang banyak sekali berteriak-teriak.
8.

Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) definisi umum- deskripsi bagian - deskripsi manfaat
(2) pernyataan umum - deretan penjelasan - interpretasi
(3) tesis – argumentasi - penegasan ulang
(4) pernyataan umum – argumentasi – interpretasi
Pernyataan yang merupakan struktur teks eksplanasi yang benar adalah. . .

9.

a. 1)

c. 3)

b. 2)

d. 4)

Pengelompokan kosakata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia yang tepat pada tabel
berikut adalah . . .
Kosakata Baku

Kosakata Tidak Baku

a. Akta, adpokat, rapi

Akte, advokat, rapih

b. Indra, jemaah, junior

Indera, jamaah, yunior

c. Gangster, hetrografi, ihram

Gangster, heterografi, ikhram

d. Amandemen, hakikat, genius

Amendemen, hakekat, jenius

10. Konjungsi oleh karena itu pada paragraf tersebut termasuk jenis. . .
a. korelatif

c. subrdinatif

b. koordinatif

d. antar kalimat

11. Di bawah ini pernyataan yang dapat kita lakukan dalam membuat kesimpulan, kecuali . . .
a. Menyusun teks dengan kosakata sendiri

c. Mengunakan kosakata baku

b. Menyusun kata sesuai kalimat yang ada

d. Menggunakan kalimat efektif

12. Di bawah untuk ini langkah-langkah untuk membaca intensif, kecuali . . .
a. Membaca teks bacaan dengan sungguh-sungguh
b. Menandai informasi yang dianggap penting
c. Menyiapkan teks bacaan
d. Menggunakan stuktur bahasa yang tepat
13. Hetty mengisi sebuah formulir untuk mengikuti lomba tari di sekolahnya. Hetty sangat antusias
untuk mengikuti lomba tersebut. Sinonim kata yang bercetak tebal adalah . . .
a. Pasrah

c. Dilema

b. Apatis

d. Semangat

14. Kepada para siswa-siswi yang akan mengikuti lomba mewarnai, segera berkumpul di ruang
guru. Kalimat tersebut akan lebih efektif jika diperbaiki menjadi . . .
a. Kepada para siswa yang akan mengikuti lomba mewarnai, segera berkumpul di ruang guru.
b. Kepada para siswa-siswa, peserta gerak jalan segera berkumpul.
c. Para siswa segera berkumpul.
d. Para siswa-siswi peserta lomba mewarnai, segera berkumpul di ruang guru.
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Formulir berikut untuk nomor 15-18!
Formulir Pendaftaran
Pekan Seni se-ASEAN
Nama lengkap
Umur
Kelas
Alamat rumah
Nomor telepon orang tua
Nama sekolah
Alamat sekolah

: Akilah Prastiwi
: 11 Tahun
: V (lima)
: Jalan Kencana 432, Bogor
: 08137622618
: SD Nusantara
: Jalan Wastukancana 32, Bogor

1

2

Bandung, 5 Mei 2019
3
Akilah Prastiwi
4
Akilah Prastiwi

15. Kegiatan yang diikuti pengisi formulir adalah . . . .
a. lomba sains dan seni se-ASEAN

c. kegiatan pekan seni se-ASEAN

b. pertukaran pelajar se-ASEAN

d. kemah pelajar se-ASEAN

16. Formulir tersebut diisi di kota . . . .
a. Bogor

c. Bandung

b. Yogyakarta

d. Surakarta

17. Formulir tersebut digunakan untuk keperluan . . . .
a. pendaftaran pesan seni se ASEAN
b. pendaftaran lomba pidato lingkungan
c. pendaftaran ekstrakurikuler pencak silat
d. pendaftaran peserta didik baru di SD Nusantara
18. Informasi yang tidak sesuai dengan isi formulir tersebut adalah . . . .
a. Pengisian formulir dilakukan oleh guru SD Nusa Bangsa.
b. Pekan seni se-ASEAN diselenggarakan di Jakarta
c. Aprilia Syahputri akan mengikuti lomba sains se-ASEAN
d. Formulir tersebut diisi di Jakarta Utara pada 5 Mei 2019
Teks berikut untuk soal nomor 19 dan 20.
Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia.
Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian baik materi
ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa
bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup tak
terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam
yang ditakuti oleh setiap orang.
19. Pada teks tersebut terdapat kata yang menjadi penunjuk waktu. Kata tersebut ialah ....
a. Belakangan ini

c. Tidak berlebihan

b. Menjadikan

d. Berdampak

20. Teks di atas mengandung sebuah fakta tentang sebuah peristiwa alam yang mana juga di sebut
sebagai . . .
a. Teks kesimpulan

c. Teks eksplanasi

b. Teks sejarah

d. Teks berita
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21. Berikut informasi yang dapat ditemukan dalam formulir ujian khusus adalah . . .
a. Nama pengirim barang

c. lembar jawaban

b. Nama mata pelajaran

d. tanda tangan penerima

22. Pengisian nama dalam formulir jawaban khusus berfungsi sebagai . . .
a. Informasi alamat lengkap penerima barang
b. Informasi orang yang mengirimkan barang
c. Identitas peserta ujian pada formulir jawaban
d. Identitas pengawas ujian yang diisi oleh petugas sekolah
23. Di bawah ini cara mengisi lembar formulir yang tepat adalah . . .
a. Memberi simbol segitiga pada kolom jawaban
b. Memperhatikan alamat pengirim agar tidak terjadi kesalahan
c. Menuliskan informasi pada kolom dengan memberi tanda silang pada bagian angka/huruf
d. Membuat lubang pada kolom huruf/angka sesuai dengan perintah
24. Berikut ini struktur teks eksplanasi yang benar, kecuali . . .
a. Topik masalah

c. Penjelasan baku

b. Deret penjelasan

d. Kesimpulan

25. Gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah paragraph dapat ditemukan dalam kalimat utama
atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraph kalimat utama terdapat pada . . .
a. Akhir kalimat

c. selalu di awal dan akhir kalimat

b. Awal, akhir ataupun awal dan akhir kalimat

d. awal kalimat

Formulir berikut untuk soal nomor 26 dan 27 !

26. Isian yang tepat untuk mengisi angka 1) adalah . . .
a. Pendidikan

c. alamat

b. Keterampilan

d. domisili

27. Isian yang tepat untuk mengisi angka 2) adalah . . .
a. Surabaya, 20 April 2019

c. Surabaya, 20 April 2016

b. Surabaya/20 April 2019

d. Surabaya 20 April 2006
4

28. Di bawah ini petunjuk pengisian formulir yang tepat, kecuali . . .
a. Tanda tangan tidak disertai dengan nama lengkap
b. Isilah formulir dengan menggunakan huruf kapital
c. Tuliskan alamat rumah / alamat sekolah secara lengkap
d. Isilah formulir menggunakan nama lengkap
29. Bacalah teks bacaan berikut.
Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya panas (temperatur) rata-rata atmosfer, ahli laut,
dan daratan Bumi. Pada saat ini, Bumi menghadapi pemanasan yang cepat. Para ahli menganggap
hal ini disebabkan aktivitas manusia.
Informasi penting dari paragraf tersebut adalah . . .
a. Pada saat ini, Bumi sedang mengalami pemanasan yang cepat.
b. Atmosfer, laut, dan daratan Bumi menghangat.
c. Aktivitas manusia yang menyebabkannya.
d. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya panas matahari
30. Petunjuk pengisian formulir jawaban khusus menjelaskan tentang cara mengisi kolom. Berikut
ini data yang tertera dalam penjelasan pengisian kolom, kecuali . . .
a. Tanggal lahir orang tua

c. nama peserta ujian

b. Nomor peserta ujian

d. mata pelajaran yang diujikan

II.

Isian Pendek

Isilah dengan jawaban yang tepat !
Bacalah paragraph berikut untuk menjawab soal nomor 1 – 2 !
a) Pada 14 Agustus 1945, Jepang mengirimkan surat ke kedutaannya di Swiss dan Swedia. b)
Jepang menyatakan menyerah pada Sekutu. c) Kekalahan Jepang dari Sekutu ini membuat
golongan muda Indonesia mendorong Soekarno dan Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan
RI.
1.

Kalimat utama paragraph tersebut ditunjukkan oleh huruf . . . .

2.

Informasi pokok paragraph tersebut adalah upaya untuk memperjuangkan . . . .

3.

Perhatikan aspek-aspek berikut.
1) Kalimat harus memiliki stuktur lengkap
2) Kalimat harus ringkas dan tidak bertele-tele
3) Kalimat harus memiliki bentuk sejajar
4) Kalimat harus logis dan tidak ambigu
Aspek-aspek di atas adalah aspek yang harus diperhatikan dalam . . . .

4.

Penulisan kembali daftar riwayat hidup dapat dilakukan dalam bentuk . . . . .

5.

Referensi bagi petugas ekspedisi adalah formulir . . . .

6.

Dalam formulir jawaban khusus, informasi berupa jenis mata pelajaran yang diujikan dapat
ditemukan dalam kolom . . . .

5

7.

Pemakaian listrik hijau di Indonesia memang kurang popular. Kondisi ini disebabkan
minimnya informasi dan sosialisasi.
Bentuk baku dari kata yang bercetak tebal adalah . . . .

8.

Salah satu kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah menggunakan kalimat . . . .

9.

Menyajikan informasi berupa fakta merupaka tujuan dari teks . . . .

10.

Perhatikan formulir berikut.

Tempat pembuatan daftar riwayat hidup sesuai dengan isi formulir di atas adalah . . . .

III. Essay
Kerjakan soal-soal berikut !
1.

Cermati paragraph berikut.
Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi.
Misalnya, pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menggunakan air sungai atau
waduk. Ada beberapa proses yang terjadi sebelum listrik dihasilkan oleh PLTA. Air dari
sungai atau waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air
masuk ke tangki pengaman tekanan. Setelah itu, air akan masuk ke dalam pipa pesat. Air
kemudian dialirkan dan diarahkan ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar
mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi dari air mampu menggerakkan turbin.
Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian diatur
kapasitas tegangannya. Setelah itu, energi listrik dialirkan oleh transformer dan dibagikan
pada konsumen melalui saluran transmisi.
Tuliskan proses aliran listrik air menjadi listrik sesuai dengan isi paragraph di atas !

2.

Bacalah teks di bawah ini
Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin yang terdiri atas kata bio
yang berarti "hidup” dan teknos yang berarti teknologi serta logos yang berarti "ilmu.”
Selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap
rangkaian proses biologis alam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan
prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan
biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya semisal biologi molekuler,
komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya.
Berdasarkan teks di atas sebutkan informasi penting yang disampaikan dan berikan
tanggapanmu sesuai dengan isi teks tersebut yang menjelaskan tentang bioteknologi !
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3.

Perhatikan gambar berikut.
Formulir Pengiriman Barang
Data Penerima
Nama lengkap
Alamat
Kode pos
Telepon
Data Pengirim
Nama lengkap
Alamat

: Eko Laksamana
: Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah
: 54363
: 0813450000
: Naufal Putra
: Jalan Dewi Sartika Nomor 32, Karawang (Jawa Barat)

Sebutkan Informasi yang tertera pada formulir pengiriman barang tersebut !
4.

Tentukan sinomim dan antonim dari kata – kata berikut.
No

5.

Kata

Sinonim

antonim

1)

Internasional

…………………………… ……………………………

2)

Darurat

…………………………… ……………………………

3)

Hati-hati

…………………………… ……………………………

Perhatikan formulir berikut.

Isilah formulir tersebut sesuai identitas dirimu !
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KUNCI JAWABAN PAS-1 T.A 2021-2022 MAPEL BAHASA INDONESIA
I. PILIHAN GANDA
1
2
3
4
5

C
D
C
A
A

6
7
8
9
10

A
B
B
B
D

11
12
13
14
15

B
D
D
D
C

16
17
18
19
20

C
A
A
A
C

21
22
23
24
25

B
C
C
C
B

26
27
28
29
30

A
A
A
D
A

II. ISIAN PENDEK
1. C
2. Kemerdekaan
3. Pengembangan informasi penting / pembuatan kalimat efektif
4. Narasi
5. pengiriman barang
6. mata ujian
7. Populer
8. pasif
9. Eksplanasi
10. Sumedang

III.
Essay
1. Proses aliran air menjadi listrik
a. Air dari waduk/sungai masuk melalui pintu
b. Air yang masuk diatur oleh katup pengamanan
c. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan
d. Air di dalam pipa pesat
e. Pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin
f. Air mengalir melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan pengatur tekanan untuk
mendapatkan tekanan energy yang besar.
g. Energy potensial air lalu mengerakan turbin
h. Energy gerak tersebut kemudian diubah menjadi energy listrik oleh generator
i. Energy listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh
transformer. Energy listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi.
2. Informasi yang disampaikan yaitu Bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi
Tanggapan tentang teks tersebut adalah kemajuan ilmu teknologi turut menunjang proses
perkembangan bioteknologi.
3.

4.

Informasi yang tertera pada formulir pengiriman barang sebagai berikut:
a. Data penerima, meliputi nama lengkap penerima, alamat lengkap (kecematan,
kabupaten/kota, dan provinsi), kode pos, dan nomor telepon
b. Data pengirim meliputi nama lengkap pengirim, alamat lengkap (kecematan, kabupaten/kota,
dan provinsi), kode pos, dan nomor telepon
c. Data lainnya, meliputi tempat dan tanggal pengiriman, tanda tangan dan nama pengirim, serta
nama dan tanda tangan petugas.
Tabel sinonim antonim
No
Kata
Sinonim
antonim
1)

Internasional

Antarbangsa

Nasional

2)

Darurat

Bahaya

Stabil

3)

Hati-hati

Waspada

ceroboh
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5.

Mengisi formulir
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Skor Penilaian

I.

Pilihan Ganda
 Satu Butir Soal Pilihan Ganda Bobotnya 1
NA (PG)
1 (30)

II.

= Total Perolehan
= 30

Isian
 Skor Penilaian Untuk Nomor 1 s.d 10
Uraian Jawaban
Jawaban Betul
Jawaban Salah
NA (Isian)
3 (10)

III.

Skor
3
1

= Total Perolehan
= 30

Essay
 Skor Penilaian Untuk Nomor 1 s.d 5
Uraian Jawaban
Jawaban Benar
Jawaban Mendekati Benar
Jawaban Mengarah Ke Benar
Jawaban Kurang Tepat
Jawaban Salah

IV.

Skor
8
7
5
3
1

 NA (Essay) = Total Perolehan
 8 (5)
= 40
PenilaianAkhir
NILAI AKHIR = Nilai PG + Nilai Isian + Nilai Essay
NILAI AKHIR = 30 + 30 + 40
NILAI AKHIR = 100
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