
SDN KURSIGURU.COM
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)

TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama : ............................. No absen : …………………
Hari / Tanggal : ............................ Waktu :  90 Menit
Kelas :  V (Lima)

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

1. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pancasila sila pertama adalah

a.  Kebebasan beragama c.  Bermusyawarah

b.  Saling tolong menolong
d.  Keseimbangan hak dan

kewajiban

2. Gotong royong termasuk pengamalan dari sila

a.  1 c.  3

b.  2 d.  4

3.

Ide pokok paragraf diatas adalah …..

a.  Prinsip gotong royong c.  Pembangunan yang baik

b.  Kehidupoan sejahtera d.  Masyarakat yang harmonis

4.



Tuliskan ide pokok pada paragraf diatas !

a.  Kesamaan orga gerak hewan dan

manusia

c.  Alat gerak pasif dan alat gerak

aktif

b.  Dua macam alat gerak
d.  sistem gerak pada hewan dan

manusia

4. Salah satu contoh mata pencaharian di daerah pesisir pantai adalah …..

a.  Petani c.  Peternakan

b.  Nelayan d.  Perkebunan

5. Pemanfaatan sumber daya laut bagi ekonomi masyarakat adalah…

a. Pertambangan minyak bumi lepas pantai.

b. Batu bara

c. Budi daya ikan lele

d. perkebunan.

6. Kelainan otot yang membesar dan menjadilebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan/aktivitas yang
terus-menerus secara berlebihan adalah….

a.  Hipertrofi c.  Stiff

b.  Atrofi d.  tetanus

7. Untuk mencegah tejadi kelainan pad organ gerak, kecuali…

a. Membiasakan pola duduk / tidur

/ berjalan yang benar (tidak

membungkuk dsb)

c. Cukup asupan nutrisi terutama

kalsium dan fosfor

b. Rutin berolahraga
d.  kurang terkena (terpapar) sinar

matahari pagi

9. Gambar di bawahini merupakan kelainan oto yang bernama…

a.  Hipertrofi c.  Stiff



b.  Atrofi d.  tetanus

10. Bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah…

a.  tidak mengikuti kerja bakti c.  menjaga ketertiban lingkungan

b.  membuang sampah pada

tempatnya
d.  berdiam diri di rumah.

11. Salah satu cara menghargai kegiatan ekonomi yaitu …
a. Membeli barang/jasa tersebut
b. Menawar dengan harga paling rendah
c. Memilih untuk membeli barang import
d. Tidak mau tahu dengan kegiatan usaha masyarakat sekitar

12. Manfaat menghargai kegiatan usaha ekonomi adalah, kecuali …..

a. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya.

b. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain.
c. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut
d. Iri terhadap keberhasilan usaha tersebut

13. Di bawah ini yang tidak termasuk cara memelihara kesehatan alat pernafasan yaitu ...
a. Tidak meninggalkan kebiasaan merokok
b. Berolahraga secara teratur
c. Makan makanan yang bergizi
d. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan

14. Salah satu cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu . . . .
a. Tinggal dilingkungan ber-AC
b. Berolahraga teratur
c. Tinggal didaerah dingin
d. Menutup mulut dengan tangan.

15. Penyakit yang tidak disebabkan karena rokok adalah ....
a. gangguan kehamilan
b. jantung
c. flu
d. kanker

16. Berikut ini yang bukan bentuk keragaman sosial budaya di lingkungan masyarakat adalah ...

a.  perbedaan lingkungan geografis c.  kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri.

b.  kemampuan dalam bekerja d.  perbedaan agama atau kepercayaan,

17. Yang termasuk dampak positif dari keragaman sosial budaya masyarakat Indoneisa kecuali ...
a. meningkatkan Pendapatan Negara
b. mengangkat status masyarkat
c. menjadi Daya Tarik Bagi Turis Asing
d. membentuk Masyarakat yang Toleran

18. Perhatikan data-data berikut ini !
1. bersifat persuasif.
2. Mengutamakan unsur kata-kata
3. Memadukan unsur gambar dengan kata, gerak, dan suara.
4. Mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata.
5. Dipajang di tempat umum.



6. Disampaikan melalui media massa.
Berdasarkan data di atas, yang merupakan unsur-unsur sebuah poster adalah …

a.  1,2,3 c.  1,3,5

b.  1, 2,5 d. 1,4,5

19. Dibawah ini bentuk interaksi manusia dengan lingkungan keculai ...

a.  Bercocok tanam c.  Memelihara hewan ternak sapi

b.  Menjadi nelayan d.  bekerja di kantor

20. Interaksi manusia dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap pembangunan budaya masyarakat
Indonesia ...
a. melepasakan dua burung merpati
b. membuang sampah pada tempatnya
c. menanam padi saat musim hujan
d. bergotong royong membangun tempat peribadatan

II. Jawablah pertanyaan beikut dengan tepat !

1.

Gambar diatas merupakan pengamalan pancasila sila ke …..

2. Perhatikan paragraf berikut !

Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para

nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut, jangan

sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Para generasi muda hendaknya ikut

memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang

menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut merupakan sahabat.

Gagasan utama paragraf tersebut adalah …..

3. Apa yang di maksud dengan iklan elektronik ...
4. Sebutkan 3 contoh iklan media elektronik ...
5. Sebutkan jenis pekerjaan masyarakat sesuai tempat tinggal!
6. Sebutkan penyebab salah satu kelainan pada organ gerak!
7. Bacalah teks dibawah ini!



Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat
menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang
terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan
gangguan pernapasan.

8. Buatlah kalimat pertanyaan sesuai isi bacaan!
9. Norma kesopanan atau adat istiadat antara masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda-beda, namun

memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan … .
10. Bagaimana keadaan iklim di Indonesia?



KUNCI JAWABAN

I.

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

II.

1. Sila ke 4

2. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut

merupakan sahabat

3. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik seperti
4. - Iklan di TV

- Iklan di radio
- Iklan di Internet

5. Masyarakat yang tinggal didaerah pegunungan berprofesi sebagai petani sayuran
6. Lordosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung

pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang.
7. Menyapu halaman rumah
8. Apa yang menyebabkan dayu batk-batuk?
9. Kedamaian

10. Macam-macam otot pada manusia :

● Otot Polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak

sadar atau saraf otonom, otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong dimana

kedua ujungnya runcing dan mempunyai 1 inti sel.

● Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam

pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran.

● Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot

jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karna adanya persamaan yang ada

pada otot jantung misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah


