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
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Hari/ Tanggal
Waktu
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: Bahasa Indonesia
: SD
: II (dua)/ (Belum Bisa Membaca) I(Satu)
: Selasa / 14 Desember 2021
: 70 menit
:………………………………….

PETUNJUK UMUM
A. Soal Pilihan Ganda
1. Pilihlah jawaban yang tersedia pada lembar soal.
2. Tulislah lebih dahulu nama dan kelas 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, atau C 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

Diperbaiki menjadi

:

A

B

C

SELAMAT BEKERJA

1

I. Soal Pilihan Ganda
Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b atau c pada jawaban yang paling benar!
1. Aisyah adalah anak yang tidak sombong.
Kalimat berikut yang mengandung makna ungkapan kiasan di atas adalah . . . .
a. Ayah memiliki sifat penyabar.
b. Mirna anak yang rendah hati.
c. Lisa tidak sombong meskipun dia Juara kelas.
2.

Sebuah benda memiliki ciri-ciri berikut.
(1) Berwujud padat.
(2) Permukaan halus.
(3) Berwarna cokelat.
(4) Digunakan untuk duduk.
Benda tersebut adalah . . . .
a. Meja
b. Kursi
c. Lemari
Denah berikut untuk menjawab soal nomor 3 – 4.

3. Sebelah kanan rumah Mela adalah . . .
a. Sekolah
b. Toko buku
c. Rumah Arini
4. Kata yang tepat terkait letak rumah Arini adalah . . .
a. Rumah Arini terletak di depan toko kue
b. Rumah Arini terletak di depan rumah Mela
c. Rumah Arini terletak di depan toko buku
5. Kalimat terkait gotong royong terdapat pada . . .
a. Ghifari dan Fajar bekerja sama membuat prakarya
b. Kakak menyayangi adik
c. Raja menghormati kedua orang tua
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Perhatikan gambar berikut.

6. Kalimat yang tepat sesuai gambar adalah . . . .
a. Warga sedang membersihkan jalan
b. Warga sedang melakukan bersih-bersih lingkungan
c. Warga sedang bergotong royong membersihkan lingkungan
Perhatikan gambar berikut.

7. Kalimat yang tepat sesuai gambar di atas adalah . . .
a. Ibu Tina menjual buah
b. Ibu Tina membeli buah
c. Pak Abi membeli buah
8. Ibu Amirah membeli ikan satu kilo di pasar.
Kata terkait jual beli adalah . . .
a. Membeli
b. Satu kilo
c. Pasar
9. Vida membeli minyak goreng di pedagang sembako.
Kata bercetak tebal memiliki makna yang sama dengan . . .
a. Pembeli
b. Barang
c. Penjual
10. Syakira dapat merasakan udara sejuk setiap hari. Syakira dapat melihat hamparan padi
menguning. Syakira juga dapat melihat peternak menggiring bebek. Syakira tinggal di . . .
a. Pegunungan
b. Pedesaan
c. Kota
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11. Pak Nafis adalah seorang petani.
Hari itu pak Nafis akan menebar benih padi.
Pak Nafis menebar benih padi di . . .
Kata tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah . . .
a. Sawah
b. Kebun
c. Ladang
12. Kalimat berikut terkait peduli kepada orang lain berupa berbagi adalah . . .
a. Gibran dan Daffa bekerja bakti membersihkan kelas
b. Naufal dan Zaid bekerja sama membawa buku ke ruang guru
c. Abi memberi kue kepada Raja
13. Tina merawat adiknya yang sedang sakit. Kata terkait peduli kepada orang lain dalam
kalimat adalah . . .
a. Adik
b. Sakit
c. Merawat
14.

Aisyah adalah anak yang dermawan.
Aisyah menyumbang boneka miliknya ke panti asuhan.

Kata bercetak tebal pada kalimat di atas adalah . . . .
a. Suka peduli
b. Suka memberi
c. Suka menolong
15. Halaman rumah Aisyah tampak . . . karena ditanami bunga yang berwarna warni. Kata yang
tepat untuk mengisi titik-titik adalah . . . .
a. Bersih
b. Indah
c. Rapi
16. Perhatikan kalimat berikut.
(i) Halaman rumah yang bersih tampak indah.
(ii) Sampah membuat lingkungan rumah menjadi kumuh.
(iii) Lingkungan rumah yang kotor menjadi sarang penyakit.
Kalimat yang menggunakan kata terkait lingkungan sehat terdapat pada nomor . . . .
a. (i)
b. (ii)
c. (iii)
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Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 17 dan 18.
Saat hujan, selokan di depan rumah Vida meluap.
Air selokan meluap karena tersumbat sampah.
Air selokan pun tampak keruh.
17. Kata terkait lingkungan tidak sehat pada bacaan, yaitu . . . .
a. Sampah dan keruh
b. Selokan dan rumah
c. Air dan selokan.
18. Kata yang dicetak tebal memiliki makna sama dengan kata . . . .
a. Tidak bau
b. Tidak lancar
c. Tidak jernih
perhatikan gambar berikut.

19. Kalimat yang sesuai gambar di atas adalah . . . .
a. Halaman rumah tampak tidak rapi
b. Halaman rumah tampak bersih dan rapi
c. Halaman rumah yang kotor banyak sampah
20. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan kelas adalah . . . .
a. Membuang sampah di laci meja
b. Mengelap kaca jendela kelas
c. Meletakkan sapu di depan kelas
Perhatikan gambar berikut.

21. Kalimat yang tepat berdasarkan gambar adalah . . . .
a. Ruang kelas itu tampak kotor
b. Ruang kelas itu tampak rapi
c. Ruang kelas tampak bersih
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22. Tempat bermain yang bersih membuat . . . saat bermain.
a. Nyaman
b. Gatal
c. Sakit
Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 23 dan 24.
Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi di udara.
Polusi udara berdampak buruk bagi kesehatan.
Polusi udara dapat menyebabkan ISPA.
ISPA singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

23. Polusi udara adalah . . . yang terjadi di udara.
a. Pembersihan
b. Penguatan
c. Pencemaran
24. Penyakit yang disebabkan oleh polusi udara adalah . . . .
a. Cacar air
b. Diare
c. ISPA
25. Daffa merapikan mainan seusai bermain. Kalimat tersebut menggunakan kata terkait
menjaga . . . .
a. Kebersihan
b. Kesehatan
c. Keselamatan
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KUNCI JAWABAN PAS-1 T.A 2021-2022 MAPEL BAHASA INDONESIA
A. PILIHAN GANDA
1. B

11. A

21. A

2. B

12. C

22. A

3. A

13. C

23. C

4. C

14. B

24. C

5. A

15. B

25. A

6. C

16. A

7. B

17. A

8. A

18. C

9. C

19. B

10. B

20. B

Skor Penilaian
I.

Pilihan Ganda
 Satu Butir Soal Pilihan Ganda Bobotnya 4

NA (PG) = 100 Poin

II.

Penilaian Akhir

NILAI AKHIR = Nilai PG
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