
KISI-KISI PENILAIAN AKHIR TAHUN SEKOLAH DASAR 
TAHUN PELAJARAN 2018-2019 

TEMA 5 
 
KELAS  : I (satu) 
BENTUK TES : a. Pilihan ganda : 15 soal, butir nomor 1-15 

b. Isian : 15 soal, butir nomor 16-30 
c. Uraian :   5 soal, butir nomor 30-35 

 

No. MUATAN KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL NO 
SOAL 

1. PPKN 3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila”. 

Disajikan pernyataan bunyi sila Pancasila, peserta didik dapat 
menentukan simbol Pancasila sesuai bunyi Pancasila dengan tepat. 

 
 

1 
 

  3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam 
kehidupan  sehari-hari di rumah. 

Disajikan gambar, peserta didik dapat menentkan aturan yang berlaku 
ketika bermain di rumah bersama teman dengan benar. 

 
 
 

2 

  3.3 Mengidentifikasi keberagaman karateristik individu di 
rumah. 

Disajikan gambar anggota keluarga, peserta didik dapat menentukan 
ciri-ciri dari salah satu anggota keluarga dengan benar. 
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  3.4 Mengidentifikasi bentuk kerja sama dalam 
keberagaman di rumah. 

Disajikan gambar, Peserta didik dapat menentukan manfaat kerjasama 
di rumah dengan benar. 
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2. B.Indo 3.8 Merinci ungkapan  penyampaian terima kasih,  
permintaan maaf, tolong,  dan pemberian pujian,  
ajakan, pemberitahuan,  perintah, dan petunjuk  kepada 
orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun 
secara lisan dan  tulisan yang dapat dibantu dengan 
kosa kata bahasa daerah. 

Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan ungkapan pujian 
dengan benar. 

 
 
 
 

5 

   Disajikan gambar dan pernyataan  yang rumpang, peserta didik dapat 
menentukan kalimat ungkapan yang rumpang dengan tepat. 

6 

  3.11 Mencermati puisi anak/ syair lagu (berisi ungkapan 
kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, 
kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 

Disajikan syair lagu, peserta didik dapat menentukan isi dari syair lagu 
dengan benar. 

 
 
 



dengan tujuan untuk kesenangan. 7 

3. Mat 3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 
99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. 

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan nama bilangan 
dari suatu bilangan dengan benar. 
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  3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai 
tempat penyusun lambang bilangan menggunakan 
kumpulan benda konkret serta cara membacanya. 

Disajikan gambar kumpulan benda, peserta didik dapat menentukan 
nilai tempat suatu bilangan dengan benar. 
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  3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka 
dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menetukan kalimat 
perbandingan dua bilangan dengan tepat. 

 
 

10 

  3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 
sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan hasil operasi 
hitung dengan benar dan tepat. 

 
11 

4. SBdP 3.2 Mengenal elemen musik melalui lagu. Disajikan teks syair lagu, peserta didik mampu menentukan tempo lagu 
dengan benar. 
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  3.3 Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Disajikan gambar kegiatan, peserta didik dapat menentukan gerakan 
menirukan tumbuhan dengan tepat. 
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  3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi. Disajikan pernyataan bahan-bahan pembuat karya seni, peserta didik 
mampu menentukan jenis karya seni melalui bahan tersebut dengan 
benar. 
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  3.4 Mengenal bahan alam dalam berkarya. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bahan pembuatan 
karya dari alam dengan benar. 
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 PKN 3.3 Mengidentifikasi keberagaman karateristik individu di 
rumah. 

Disajikan gambar, Peserta didik dapat menentukan perbedaan 
karakteristik yang ada dlam anggota keluarga dengan benar. 
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  3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam 
kehidupan  sehari-hari di rumah. 

Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menentukan aturan yang 
berlaku ketika bermain di rumah. 

17 

  3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila”. 

Disajikan pernyataan, Peserta didik mampu menentukan simbol sila 
Pancasila dengan benar. 

18 

  3.4 Mengidentifikasi bentuk kerja sama dalam 
keberagaman di rumah. 

Disajikan gambar kegiatan, peserta didik dapat menentukan bentuk 
kerjasama sesuai gambar  dengan benar. 
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 B.Indo 3.8 Merinci ungkapan  penyampaian terima kasih,  
permintaan maaf, tolong,  dan pemberian pujian,  
ajakan, pemberitahuan,  perintah, dan petunjuk  kepada 
orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun 
secara lisan dan  tulisan yang dapat dibantu dengan 
kosa kata bahasa daerah. 

Disajikan gambar dan pernyataan, peserta didik dapat menentukan 
ungkapan permintaan maaf dengan tepat. 
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  Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan kalimat ajakan 
dengan benar. 
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  3.11 Mencermati puisi anak/ syair lagu (berisi ungkapan 
kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, 
kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan 
dengan tujuan untuk kesenangan. 

Disajikan teks puisi, peserta didik mampu menentukan ungkapan isi dari 
puisi tersebut dengan tepat. 
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 Matematika 3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 
99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. 

Disajikan gambar kumpulan benda, peserta didik dapat menentukan 
banyak benda dengan tepat. 
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  3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai 
tempat penyusun lambang bilangan menggunakan 
kumpulan benda konkret serta cara membacanya. 

Disajikan garis bilangan, peserta didik dapat menentukan urutan 
bilangan dengan tepat. 
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  3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka 
dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 

Disajikan dua bilangan, peserta didik mampu menentukan kalimat 
perbandingan pada dua bilangan tersebut dengan menggunakan kata 
perbandingan dengan benar. 
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  3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 
sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

Disajikan gambar kumpulan benda, peserta didik dapat menentukan 
hasil operasi hitung dengan benar dan tepat. 

26 

 SBdP 3.2 Mengenal elemen musik melalui lagu. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan tempo sebuah 
lagu dengan benar. 

27 

  3.3 Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan gerakan menirukan 
tumbuhan dengan benar. 
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  3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi. Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menyebutkan bahan utama 
dari pembuatan lempung terigu dengan benar. 

29 

  3.4 Mengenal bahan alam dalam berkarya. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bahan alam dalam 
pembutan karya seni dengan benar. 
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 PKN 3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila”. 

Disajikan kata acak, Peserta didik dapat menyusun kata acak tersebut 
menjadi salah satu bunyi Pancasila dengan benar. 
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 B.Indo 3.8 Merinci ungkapan  penyampaian terima kasih,  
permintaan maaf, tolong,  dan pemberian pujian,  
ajakan, pemberitahuan,  perintah, dan petunjuk  kepada 
orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun 
secara lisan dan  tulisan yang dapat dibantu dengan 
kosa kata bahasa daerah. 

Peserta didik dapat menuliskan kalimat ajakan dengan benar.  
32 

 Matematika 3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka 
dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. 

Disajikan bilangan acak, peserta didik dapat mengurutkan bilangan acak 
tersebut dari dengan benar. 
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  3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 
sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat melakukan operasi hitung 
dengan benar dan tepat. 
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 SBdP 3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan alat dan bahan 
membuat bubur kertas dengan benar. 
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