
KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER I – SDN BALEWANGI I  TP. 2013-2014 
 

Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA  Bentuk Soal Jml Soal Bobot STI 

Kelas : VI/I Pilhan Ganda 15 1 15 
Isian  10 2 20 

Jumlah soal/ waktu :  30/ 70 Uraian (Essay) 5 3 15 
Guru Kelas :  Lilis Aisyah, S.pd. 

Endang, S.Pd. 
Jumlah 30 5 50 

Pelaksanaan UTS Selasa, 8 Oktober 2013  
 

No. Kompetensi Dasar 
Jml 
Soal 

Per-KD 
Indikator/ Materi Soal 

Jenjang 
Kognitif 

Rasio 
(%) 

Jumlah 
Soal 

Bentuk Soal/Jml/ No Soal 

Ket. PG  Isian  Uraian  

Jml no Jml No jml No. 

1 1.1 Menuliskan hal-hal 
penting/ pokok dari 
suatu teks yang 
dibacakan 

  Mencatat hal-hal pokok dari suatu teks yang dibacakan. 

 Mengembangkan hal-hal penting/ pokok dari suatu teks 
menjadi cerita baru yang menarik secara tertulis.   

C.1 
 

10 3 3 5,7, 
8 

- - - -  

C.2 3 1 1 20 - - - -  

C.3 3 1     1 3  

2 1.2 Mengidentifikasi tokoh, 
watak, latar, tema atau 
amanat dari cerita 
anak yang dibacakan 

  Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. 

 Menjelaskan sifat-sifat tokoh dalam cerita. 

 Menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau 
paragraph yang mendukung. 
.  

C.1 7 2 2 2, 
13 

- - - -  

C.2 3 1 1 18 - - - -  

C.3 7 2 2 1, 
12 

- - - -  

3 2.1 Menyampaikan pesan 
/ informasi yang 
diperoleh dari berbagai 
media dengan bahasa 
yang runtut, baik, dan 
benar 

  Menjelaskan berita yang didengar. 

 Menanggapi berita yang telah didengar. 

 Menyimpulkan berita yang didengar secara tertulis. 

 Menyampaikan isi pesan / informasi dari berbagai media 
dengan bahasa yang runtut dan komunikatif.   

C.1 
3 1 - - - - 1 2  

C.2 
10 3 3 15,9, 

11 
- 
 

- 
 

- 
 

  

C.3 
 

0         

4 2.2 Menanggapi 
(mengkritik/memuji) 
sesuatu hal disertai 
alasan dengan 
menggunakan bahasa 
yang santun 

  

 Mencatat pokok-pokok isi pesan /informasi. Menyampaikan 
kritik/pujian disertai alasan yang masuk akal dengan 
bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. 

 Membuat percakapan dengan penggunaan tanda baca 
yang tepat  

 Menjawab pertanyaan tentang isi pesan/ informasi.  
 
 
 
 

C.1 
 

17 5   4 5,2 
3,4 

 
1 

 
4 

 

C.2 3 1 1 4 - - - -  

C.3 3 1 - - - - 1 5  



No. Kompetensi Dasar 
Jml 
Soal 

Per-KD 
Indikator/ Materi Soal 

Jenjang 
Kognitif 

Rasio 
(%) 

Jumlah 
Soal 

Bentuk Soal/Jml/ No Soal 

Ket. PG  Isian  Uraian  

Jml no Jml No jml No. 

5 3.1.Mengisi formulir 
(pendaftaran, kartu 
anggota, wesel pos, 
kartu pos, daftar 
riwayat hidup, dll) 
dengan benar. 

  Mengisi formulir daftar riwayat hidup sesuai dengan aturan 
penulisannya 

 Menarasikan isi formulir 

 Membuat formulir pendaftaran kegiatan di sekolah1 

C.1 3 1 1 3 - - - -  

C.2 3 1 1 17 - - - -  

C.3 3 1 1 19 - - - -  

6 
 
 
 

7 

3.2.Menanggapi informasi 
dari kolom/ rubrik 
khusus (majalah anak, 
koran, dll)  

 
4.1.Mengubah puisi ke 

dalam bentuk prosa 
dengan bentuk prosa 
dengan tetap 
memperhatikan makna 
puisi 

  Mencatat ide pokok pada tiap paragraf. 

 Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki sinonim dan 
antonim serta menuliskan sinonim atau antonimnya. 

 

 Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa sederhana dengan 
memperhatikan makna atau isi puisi 

C.1 7 2 2 
6, 
16 

- - - -  

C.2 7 2 1 14 1 1    

 
C.3 

 
3 

 
1 
 

     
1 

 
1 

 

Jumlah - - 30 15 10 5  

 

Mengetahui : 

Kepala SDN Balewangi I, 

 

 

MUNIARSIH, S.Pd.,M.M.Pd. 

NIP 19640211 198410 2005 

  

Guru Kelas VI.B 

 

 

ENDANG, S.Pd. 

NIP 196810171992121001 

 

 

Balewangi, 5 Oktober 2013 

Guru Kelas VI.A 

 

 

LILIS AISYAH, S.Pd. 

NIP 196501151988032005 
 

 
 

www.efullama.Wordpress.com 
 

 
 
 
 
 

 
 



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 

DINAS PENDIDIKAN 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CISURUPAN 

SD NEGERI BALEWANGI I 
 

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL (UTS) 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas  : VI (Enam) 

Waktu  : 70 menit 

 

I.   Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 

 Untuk Soal nomor 1 – 2  

Dari Pasar Senen, mereka melanjutkan perjalanan ke terminal lainnya. Wina dan Sita 

yang semula cemberut berubah gembira. Mereka memperhatikan berbagai hal yang 

selama ini luput dari perhatian mereka. Pengamen, penyemir, sepatu, penjaja 

permen, penjual air minum, dan tukang koran begitu banyak mereka jumpai di 

sepanjang jalan. 

 

1.  Dimana latar cerita di atas……. 

 a. Stasiun  b. Pasar c. Perkampungan d. Alun-alun 

2.  Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut…… 

 a. Sita 

b. Wina 

c. Wina dan Sita 

d. Pengamen  

3.  Pada waktu mendaftar menjadi anggota suatu perkumpulan, kita harus mengisi .... 

 a. formulir  b. buku tamu c. kuitansi  d. buku harian 

4.  Ibu    ... (meletakkan kopor) 

   “Bawa kopor ini, Mir!” 

Amir ... “Baik, Bu.” (mengangkatnkopor dan masuk) 

Tanda titik-titik tersebut seharusnya diisi dengan tanda baca .... 

 a. Titik (.) 

b. Titik koma (;) 

c. Titik dua (:) 

d.  Koma (,) 

5.  Penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat ... 

 a. Ibukota jawa barat adalah bandung 

b. Ibukota jawa Barat adalah Bandung 

c. Ibukota Jawa barat adalah Bandung 

d. Ibukota Jawa Barat adalah Bandung 

6.  Penelitian membuktikan bahwa negara kita termasuk negara yang boros dalam 

penggunaan air, listrik, dan telepon. 

Antonim kata boros adalah ... 

 a. hemat b. kikir c. berhati-hati  d. dermawan  

7.  Roni pergi membantu Ibu. Roni pulang dari sekolah. 

Kata penghubung yang tepat untuk menggabungkan kedua kalimat di atas adalah .... 

 a. meskipun  b. maka  c. setelah  d. dan 

8.  Penggunaan tanda garis miring berfungsi sebagai kata ganti tiap terdapat pada 

kalimat….. 

 a. Tahun ajaran 2007/2008 

b. Kamu pilih biru/merah 

c. Harganya Rp.100,00/lembar 

d. Tempat/Tanggal lahir Bandung, 1 

Januari 2000 

9.  Buatlah lukisan bunga itu.....! 

Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah...... 

 a. Sekeras-kerasnya 

b. Sebaik-baiknya 

c. Seindah-indahnya 

d. Semerah-merahnya 

10.  Karena gemas, Laras (cubit) pipi Ita. 

Kata yang tepat untuk kalimat diatas adalah.... 

 a. dicubit           b.   tercubit c. mencubit        d.  cubit-cubit 

11.  Pelajaran Mengarang 

      “Firdaus, kamu pandai mengarang, kembangkan bakatmu,” puji Pak Wanto. 

“Selama 15 tahun menjadi guru, baru kali ini saya memberi nilai 10 untuk sebuah 

karangan.” 

        Sorak-sorai dari teman-temannya bergemuruh. Kemudian, Pak Wanto 

menyuruhku membacakan hasil karanganku. Setiap kalimat yang kubaca mendapat 

tertawaan dari teman-teman. 

 

Makna ungkapan kembangkan bakatmu  dalam kutipan cerita tersebut adalah..... 

1 a. memuji  b. memotivasi  c. menyindir  d. menghargai  

12.  Latar dalam cerita Pelajaran Mengarang tersebut adalah..... 

 a. di Jakarta b. di TMII c. di sekolah d. di Dufan  

13.  Berikut termasuk tokoh dalam cerita Pelajaran Mengarang adalah..... 

 a. Dayat  b. Firdaus c. Umar  d. Agus  

14.  Untuk mempermudah dalam pemahaman puisi, kita bisa mengubah menjadi..... 

 a. Soneta  b. Fabel  c. Prosa  d. Esai  

Nama    : 
No Abs   : 



15.  Informasi dapat disampaikan melalui media cetak. 

Berikut yang tidak termasuk media cetak adalah...... 

 a. Televisi 

b. Majalah  

c. Surat kabar  

d. Brosur  

16.  Target untuk meraih sukses. 

Sinonim kata sukses adalah..... 

 a. berhasil 

b. gagal 

c. lancar  

d. berhati-hati 

17.  Berikut adalah informasi yang termasuk dalam daftar riwayat hidup, kecuali.... 

 a. Nama 

b. Prestasi   

c. Cita-cita 

d. Alamat  

18.  “Pergi kau, jangan mengambil genjer di sawahku!” hardik Nyi Endit kepada 

penduduk yang sedang mencari genjer di sawahnya. 

Sifat Nyi Endit pada penggalan cerita di atas adalah...... 

 a. Rakus              b.   Tamak c. Serakah           d.   Kikir  

19.  FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama                           : Anwar Setiadi 

Tempat/Tanggal lahir  : Garut, 1 Januari 1990 

Jenis kelamin               : Laki-laki 

Agama                          : Islam 

Alamat                          : Jalan A. Yani No.5, Garut 

No. Telepon                 : (0262) 788753 

Nama Orang Tua         : Suseno Setiadi 

 

Mengetahui                                                               Garut, 9 Oktober 2012 

Orang tua,                                                                          pendaftar 

 

 

Suseno  Setiadi                                                              Anwar Setiadi 

Pada formulir di atas, Anwar Setiadi dilahirkan pada tanggal...... 

 a. 1 Januari 1991 

b. 2 Januari 1992 

c. 1 Januari 1990 

d. 1 Januari 1993 

20.  Berikut yang bukan merupakan unsur instrinsik cerita adalah...... 

 a. tema         

b. setting 

c. sudut pandang      

d. latar belakang pengarang 

 

II.  Isilah titik-titik dibawah ini! 

1. Mengubah puisi ke dalam karangan yang berbentuk prosa disebut........... 

2. Ayah menangkap seekor burung di halaman rumah. Kata dasar dari kata 

menangkap adalah.......  

3. Susunlah menjadi kalimat yang benar. 

Pernak-pernik-biru-koleksi-Rini-berwarna-mengumpulkan-senang. 

4. me-    +    siksa      ................... 

kalimat : ................................................................................................................ 

5. buatlah kalimat kritikan beserta saran mengenai anak sekolah yang sering buang 

sampah sembarangan. 

Kritik    : ..................................................................................................................... 

Saran     : ..................................................................................................................... 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan parafrase! 

2. Tuliskan 3 judul cerita rakyat yang pernah kamu dengar atau kamu baca! 

3. Sebutkan 3 unsur instrinsik dari sebuah cerita! 

4. Buatkah kalimat dengan mengunakan kata-kata berikut. 

a. Menyelam  

b. Transportasi  

5. Buatlah sebuah percakapan singkat yang bertema Liburan! 

 

 

 

 

 

 

 


