
UPTD SDN KURSIGURU.COM
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)

TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama : ............................. No absen : …………………
Hari / Tanggal : ............................ Waktu :  90 Menit
Kelas :  IV (Empat) Semester : 1 (Ganjil)

I. Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar !

1. Sebutkan suku yang terkenal di Indonesia, kecuali ….

a.  Suku sunda c.  Suku maya

b.  Suku batak d.  Suku jawa

2. Jelaskan yang kamu ketahui tentang alat musik daerah yang sesuai dengan gambar dibawah ini !

a.  Gong c.  Angklung

b.  Kendang d.  Drum

3. Tari bungong jeumpa merupakan tarian daerah yang berasal dari …..

a.  Aceh c.  Sumatera Barat

b.  Sumatera Utara d.  Riau

4. Berikut bukan sikap terhadap teman yang berbeda suku adalah …..

a.  Saling menghargai c.  Bekerjasama dalam kebaikan

b.  Saling menolong d.  Saling membedakan

5. Apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam kita yang tidak dapat diperbaharui?

a.  Menggunakan berlebihan c.  Menghemat dan melestarikan

b.  Menghabiskan selagi masih ada d.  Digunakan sembarangan

6. Berikut kewajiban terhadap lingkungan, kecuali….

a.  Penanaman pohon c.  Terhindar dari penyakit

b.  Menjaga kebersihan lingkungan
d.  Membuang sampah di

tempatnya

7. Berikut yang bukan termasuk manfaat membaca adalah …..

a.  Menambah wawasan c.  Melatih keterampilan

b.  Menambah ilmu pengetahuan d.  Melatih keseimbangan



8. Jenis paragraf berdasarkan gagasan pokok, kecuali …..

a.  Paragraf Induktif c.  Paragraf Deduktif

b.  Paragraf Konduktif d.  Paragraf Campuran

9. Tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Aku menjenguk ke sana. Aku dan ibuku menunggu di
ruang bersalin. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Setelah beberapa saat kami masuk ruangan.
Tanteku telah melahirkan dengan selamat. Bayinya sangat lucu. Kami merasa bahagia.
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ...

a.  Tanteku melahirkan di Rumah

Sakit dengan selamat

c.  Aku dan Ibuku menunggu di

ruang bersalin

b.  Aku menjenguk di Rumah Sakit d.  Bayinya sangat lucu

10. Jum’at bersih merupakan kebiasaan baik sekolah kami. Setiap hari kami membersihkan ruangan kelas
dan merawat taman secara bersama-sama. Aku terbiasa mendapat bagian menyiram tanaman. Aku
sangat gembira karena bersentuhan dengan bunga-bunga yang indah di waktu itu.

Inti pada teks di atas berada pada …..

a.  Membersihkan ruang kelas dan

merawat taman setiap hari

c.  Bersentuhan dengan bunga

–bunga yang indah

b.  Menyirami tanaman d.  Jumat bersih di Sekolah

11. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, termasuk batu bara. Berikut manfaat dari
batubara yaitu

a.    Sebagai bahan bangunan c.   Sebagai bahan perhiasan

b.    Menghasilakan metanol untuk

bahan bakar

d.   Menghasilkan sulfur

12. Peran minyak bumi sangat penting bagi kehidupan sehari hari dalam membangun perekonomian
masyarakat. Berikut manfaat minyak bumi, kecuali …..

a.  Bahan bakar c.  Pembangkit listrik

b.  Industri kimia d.  Menggoreng

13. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam?

a.  Tanaman akan mati c.  Tanaman tetap tumbuh

b.  Tananaman dapat berkembang d.  Tanaman dapat berkembang

14. Yang bukan merupakan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan dirumah yaitu ….

a.  Merawat c.  Memberi pupuk

b.  Menyirami d.  Membiarkan

15. Perhatikan gambar di bawah ini !



Apa dampak sikap pada gambar diatas, kecuali …

a.  Hutan rusak c.  lingkungan bersih

b.  Kepunahan hewan d.  Bencana banjir

16. Berikut tanaman yang dapat tumbuh didataran rendah, kecuali….

a.  Padi c.  jagung

b.  Teh d.  Singkong

17. Manfaat tanaman jahe, kecuali …..

a.  Mengatasi Gangguan Saluran

Pernapasan

c.  Menyembuhkan luka bakar

b.  Membantu Menjaga Kesehatan

Pencernaan

d.  Menyembuhkan Batuk

18. Perhatikan gambar dibawah ini !

Dari gambar diatas disebutkan bagian-bagian tubuh dari kumbang. Antena kumbang berfungsi untuk .....

a.  Merasakan keberadaan makanan c.  Mengindentifikasi musuh

b.  Melindungi diri d.  Menimbulkan suara

19. Fungsi selaput kaki pada bebek

a.  Berenang c.  Menangkap mangsa

b.  Berjalan d.  Keseimbangan

20. Berikut hewan yang terancam punah di Indonesia, kecuali …..

a.  Komodo c.  Orangutan

b.  Cendrawasih d.  Gajah jawa

II. Isilah titik titik dengan jawaban yang tepat !

1. Perhatikan gambar berikut !



Jelaskan yang kamu ketahui tentang gambar diatas !

2. Sebutkan manfaat kerjasama !

3. Perhatikan bacaan berikut !

Ujian Sekolah telah usai, kini hasil ujian siswa dibagikan. Dalam deretan daftar mahasiswa yaitu
Heri, Udin, Alan dan Nana mendapatkan nilai yang memuaskan yaitu mendapatkan nilai 10 untuk mata
pelajaran Matematika.

Sedangkan untuk siswa lain kebanyakan hanya mendapatkan nilai 70-90 dan hanya satu orang
yang mendapat nilai kurang dari 70. Dari keseluruhan nilai mata pelajaran Matematika dapat
disimpulkan bahwa siswa cukup bagus dalam mengerjakan soal Matematika.

Apa gagasan pokok dalam bacaan diatas?

4. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 kilometer.
Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan
Siapiapi. Dan bahkan, hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik
perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah
berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara.Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi
industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri
mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011
dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya.Pada tahun 2013, produksi ikan
tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton, dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang
dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Bayuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan,
pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan.

Ide pokok pada bacaan diatas adalah?

5.

Gambar diatas merupakan budaya masyarakat Nias yang disebut …..

6. Sebutkan 3 sumber energi dalam kehidupan sehari hari !

7. Sebutkan manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor!

8. Bagaimanakah proses terbentuknya batubara?

9. Sebutkan bagian –bagian dari tumbuhan !

10. Bebek dan ayam merupakan jenis hewan unggas namun mempunyai habitat hidup yang erbeda. Apa

perbedaan karakterisik tempat hidup bebek dan ayam?



KUNCI JAWABAN

I.
1. C 6. C 11. B 16. B
2. B 7. D 12. D 17. C
3. A 8. B 13. A 18. A
4. D 9. A 14. D 19. A
5. C 10. A 15. C 20. D

II.

1. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut Rumah Gadang. Rumah
Gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya
sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal.
Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut
gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah Bagonjong

2. Manfaat kejasama :
● Menumbuhkan semangat persatuan
● Melatih sikap sosial bermasayarakat
● Suatu pekerjaan menjadi lebih efektif dan ringan

3. Siswa cukup bagus dalam mengerjakan soal Matematika

4. Banyuwangi merupakan salah satu penghasil ikan laut terbesar di Indonesia

5. Fahombo Batu atau lompat batu

6. Energi panas,  energi listrik, dan energi air

7. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor:

● Pembakaran lebih sempurna

● Gas buang menjadi lebih bersih

● Tarikan lebih ringan.

● Suara mesin lebih halus

● Hemat bahan bakar hingga 20 %

● Memperpanjang usia mesin

● Ramah  lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat  penggunaan bahan bakar fosil, dan

mengurangi pencemaran

8. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batubara

terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan

mengalami proses pembentukan batu bara

9. Akar, Bunga, Daun, Batang, Buah, Biji

10. Bebek ditempat perairan sedangkan ayam di darat


