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Nama (name) : _____________________________________ 
Kelas (year) : Year 6  
Tanggal (date) : _____________________________________ 
Topik (topic) : Persiapan Penilaian Tengah Semester (PTS) 
    (Preparation of Mid Semester Test)  
 
A. Silanglah (x) pilihan jawaban yang paling benar!  

Bacalah lirik lagu “Burung Kutilang” 
pada buku tema 1untuk menjawab 
pertanyaan 1 s.d. 5! 
1. Tempat burung kutilang berbunyi 

dan bersiul adalah di… . 
A. akar pohon cemara   
B. batang pohon cempaka 
C. pucuk pohon cemara  
D. pucuk pohon cempaka 

 
2. Sinonim dari ‘bosan’ adalah… . 

A. jemu    
B. suka 
C. siul     
D. berseru 

 
3. Makhluk hidup yang ada pada lirik 

lagu tersebut adalah… . 
A. burung kutilang   
B. burung kutilang dan pohon 

cempaka 
C. pohon cempaka   
D. langit, burung kutilang, dan 

pohon cempaka 
 

4. Kalimat yang tidak bermajas di 
bawah ini adalah… . 
A. Di pucuk pohon cempaka, 

burung kutilang bersiul-siul 
sepanjang hari tanpa bosan. 

B. Di pucuk pohon cempaka, 
burung kutilang mengangguk-
angguk sambil bernyanyi. 

C. Di pucuk pohon cempaka, 
saya melihat burung 
kutilang. 

D. Di pucuk pohon cempaka, 
burung kutilang berlompat-
lompatan dan menentang 
langit biru. 
 
 
 

5. Arti kata ‘menentang’ pada lirik 
lagu tersebut adalah… . 
A. melihat ke atas    
B. melihat ke ketinggian 
C. memandang dengan berani 
D. memandang dari atas pohon 

 
Bacalah lirik lagu “Indonesia 
Pusaka” pada buku tema 1 untuk 
menjawab pertanyaan 6 s.d. 10! 

6. Sinonim kata ‘beta’ adalah… . 
A. bapak    
B. saya 
C. ibu     
D. kami 

 
7. Harta benda peninggalan orang 

yang telah meninggal disebut… . 
A. pusaka    
B. kuasa 
C. beta    
D. pertiwi 

 
8. Indonesia tanah air beta, pusaka 

abadi nan jaya. 
Kalimat tersebut adalah contoh 
majas… . 
A. hiperbola    
B. personification 
C. hyperbola    
D. personifikasi 

 
9. Arti kata ‘menutup mata’ pada lirik 

lagu adalah… . 
A. pingsan    
B. silau 
C. tidur    
D. meninggal dunia 
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10. Di sana tempat lahir beta, dibuai 
dibesarkan bunda. 
Di mana ‘di sana’ itu? 
A. pusaka    
B. Indonesia 
C. rumah    
D. suatu tempat 

 
Bacalah lirik lagu “Kupu-Kupu yang 
Lucu” pada buku tema 1 untuk 
menjawab pertanyaan 11 s.d. 15! 

Kupu-kupu yang ..(11).. 
Ke mana engkau ..(12).. 
Hilir mudik mencari bunga-bunga 

yang kembang. 
 

11. Kata yang tepat untuk melengkapi 
adalah… . 
A. elok    
B. lucu  
C. cantik    
D. indah 

 
12. Kata yang tepat untuk melengkapi 

adalah… . 
A. jalan    
B. tidur 
C. terbang    
D. lari 

 
13. Hilir mudik mencari bunga-bunga 

yang kembang. 
Siapa yang hilir mudik? 
A. bunga    
B. kupu-kupu 
C. pemilik bunga   
D. saya 

 
14. Kupu-kupu hilir mudik mencari 

bunga-bunga yang kembang. 
Kalimat tersebut mengandung 
majas… . 
A. personifikasi   
B. hyperbola  
C. personificasi   
D. hiperbola 

 
 
 
 

15. Arti kata hilir mudik adalah… . 
A. lari-lari    
B. ke sana kemari 
C. terbang-terbang   
D. belok sana sini 

 
Bacalah lirik lagu “Laskar Pelangi” 
pada buku tema 1 untuk menjawab 
pertanyaan 16 s.d. 23! 

16. Makna kata “laskar” adalah… . 
A. pemimpin    
B. pendatang 
C. pasukan    
D. pelajar 

 
17. “Bersyukurlah pada Yang Kuasa, 

cinta kita di dunia… selamanya” 
Yang Kuasa adalah… . 
A. Presiden    
B. Tuhan 
C. Orang tua    
D. Diri sendiri 

 
18. Antonim kata “menaklukkan” 

adalah… . 
A. mengalahkan   
B. menyerah  
C. memenangkan   
D. menundukkan 

 
19. Mimpi adalah kunci untuk 

menaklukkan dunia. 
Kalimat tersebut mengandung 
majas… . 
A. personifikasi   
B. hiperbola  
C. personificasi   
D. hyperbola 

 
20. Tak kan terikat waktu. 

Kalimat tersebut memiliki arti yang 
sama dengan kalimat… . 
A. Kembangkan semangat dalam 

diri. 
B. Cita-cita sangat penting untuk 

dapat meraih kesuksesan. 
C. Terus berjuang sampai 

kapanpun. 
D. Merdekalah untuk mencapai 

cita-cita. 
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21. Mimpi adalah kunci untuk 
menaklukkan dunia. 
Kalimat tersebut memiliki arti yang 
sama dengan kalimat… . 
A. Kembangkan semangat dalam 

diri. 
B. Cita-cita sangat penting 

untuk dapat meraih 
kesuksesan. 

C. Terus berjuang sampai 
kapanpun. 

D. Merdekalah untuk mencapai 
cita-cita. 
 

22. Bebaskan mimpimu di angkasa. 
Kalimat tersebut memiliki arti yang 
sama dengan kalimat… . 
A. Kembangkan semangat dalam 

diri. 
B. Cita-cita sangat penting untuk 

dapat meraih kesuksesan. 
C. Terus berjuang sampai 

kapanpun. 
D. Merdekalah untuk mencapai 

cita-cita. 
 

23. Warnai bintang di jiwa. 
Kalimat tersebut memiliki arti yang 
sama dengan kalimat… . 
A. Kembangkan semangat 

dalam diri. 
B. Cita-cita sangat penting untuk 

dapat meraih kesuksesan. 
C. Terus berjuang sampai 

kapanpun. 
D. Merdekalah untuk mencapai 

cita-cita. 
 

Bacalah teks “Hutan Kalimantan 
sebagai Paru-Paru Dunia” pada 
buku tema 1 untuk menjawab 
pertanyaan 24 s.d. 30! 

24. Hutan yang ada di mana menjadi 
salah satu dari paru-pari terbesar 
di bumi? 
A. di Kalimantan   
B. di Jawa 
C. di Sumatra 
D. di Papua 

 
25. Berapa luas hutan di Kalimantan 

pada tahun 2013? 
A. dua puluh enam koma enam 

juta hektar 
B. dua enam koma enam juta 

hektar 
C. dua enam puluh koma enam 

juta hektar 
D. dua puluh enam koma enam 

puluh juta hektar 
 

26. Berdasarkan analisis FWI, 
deforestasi di Indonesia pada 
periode 2009-2013 mencapai 
sekitar… . 
A. 4.500.000 hektar 
B. 4,500,000 hektar 
C. 4:500:000 hektar 
D. 4500000 hektar 

 
27. Kepanjangan dari FWI adalah… . 

A. Forest Wact Indonesia 
B. Fores Watch Indonesia 
C. Forest Watch Indonesia 
D. Foreste Watc Indonesia 

 
28. Setiap tahun Indonesia kehilangan 

hutan sebesar … hektar. 
A. 26,6 juta 
B. 4,5 juta 
C. 1,13 juta 
D. 4.5 juta 

 
29. Apa penyebab berkurangnya luas 

hutan? 
A. permukiman 
B. perkebunan kelapa sawit 
C. penebangan liar 
D. jawaban A, B, dan C benar 

 
30. Apa dampak kerusakan hutan? 

A. banyak permukiman 
B. perkebunan kelapa sawit 

semakin luas 
C. punahnya hewan-hewan 

langka 
D. penebangan liar yang sering 

terjadi 
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Bacalah teks “Hari Bebas 
Kendaraan Bermotor” pada buku 
tema 1 untuk menjawab pertanyaan 
29 s.d. 36! 

31. Apa masalah yang dibahas dalam 
berita Hari Bebas Kendaraan 
Bermotor? 
A. polusi angin  
B. polusi air 
C. polusi udara  
D. polusi di angin 

 
32. Mengapa Hari Bebas Kendaraan 

Bermotor harus ada? 
A. karena kendaraan bermotor 

menghasilkan gas 
pembuangan yang 
menyebabkan udara kurang 
sehat untuk dihirup 

B. karena kendaraan bermotor 
tidak menghasilkan gas 
pembuangan yang 
menyebabkan udara kurang 
sehat untuk dihirup 

C. karena kendaraan bermotor 
menghilangkan gas 
pembuangan yang 
menyebabkan udara kurang 
sehat untuk dihirup 

D. karena kendaraan bermotor 
tidak menciptakan gas 
pembuangan yang 
menyebabkan udara kurang 
sehat untuk dihirup 
 

33. Siapa yang beraktivitas di kawasan 
Hari Bebas Kendaraan Bermotor? 
A. anak-anak 
B. orang tua 
C. anak muda 
D. masyarakat 

 
34. Di mana Hari Bebas Kendaraan 

Bermotor diadakan? 
A. jalan tertentu di pedesaan 
B. jalan tertentu di seluruh kota  
C. jalan tertentu di pegunungan 
D. jalan tertentu di beberapa 

kota besar 
 

35. Kapan Hari Bebas Kendaraan 
Bermotor diadakan? 
A. setiap hari 
B. setiap saat 
C. setiap hari Minggu 
D. setiap hari Sabtu 

 
36. Bagaimana pelaksanaan Hari 

Bebas Kendaraan Bermotor? 
A. Kendaraan bermotor seperti 

mobil, bus, sepeda motor 
dilarang melewati jalan-jalan 
yang digunakan untuk 
kegiatan Hari Bebas 
Kendaraan Bermotor. 

B. Kendaraan bermotor seperti 
mobil, bus, sepeda motor 
diharapkan melewati jalan-
jalan yang digunakan untuk 
kegiatan Hari Bebas 
Kendaraan Bermotor. 

C. Kendaraan bermotor seperti 
mobil, bus, sepeda motor 
diperbolehkan melewati jalan-
jalan yang digunakan untuk 
kegiatan Hari Bebas 
Kendaraan Bermotor. 

D. Semua kendaraan seperti 
sepeda kayuh, mobil, bus, 
sepeda motor dilarang 
melewati jalan-jalan yang 
digunakan untuk kegiatan Hari 
Bebas Kendaraan Bermotor. 
 

37. Kepada para tamu dipersilakan 
masuk. 
Mengapa kalimat  tersebut tidak 
efektif? 
A. tidak hemat 
B. maknanya lebih dari satu 
C. tidak memiliki subjek 
D. ejaannya salah 
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38. Kalimat efektif untuk nomor 37 
adalah… . 
A. Kepada tamu dipersilakan 

masuk. 
B. Para tamu-tamu dipersilakan 

masuk. 
C. Para tamu dipersilakan 

masuk. 
D. Kepada para tamu 

dipersilahkan masuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Saya berjalan-jalan di pantai. 
Perbaikan kalimat di atas 
adalah… . 
A. Saya berjalan-jalan di pantai 

setiap hari. 
B. Di pantai saya berjalan-jalan. 
C. Saya berjalan-jalan di 

pinggir pantai. 
D. Saya di pantai berjalan-jalan. 

 
40. Kalimat yang efektif adalah, 
kecuali… . 
A. Saya berdoa sebelum makan. 
B. Saya mempelajari tentang 

kalimat efektif. 
C. Suasana di rumah Ibu Diyah 

sangat sepi. 
D. Suasana di SES ramai sekali.

 
 

B. Tulislah jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan berikut! 
41. Buatlah kalimat dengan kata: 

a. menaklukkan 
b. hilir mudik 

 
42. Tulis jenis majas dan artinya! 

No. Kalimat Jenis Majas 

1 Matahari mulai beristirahat saat malam tiba. ….personifikasi 

2 Harga mobil itu setinggi langit. ….hiperbola 
 

 
43. Lengkapilah dengan kata tanya yang tepat! 

… hutan di Indonesia disebut paru-paru dunia? Karena menghasilkan banyak oksigen. 
(Mengapa) 

44. Ubahlah menjadi kalimat efektif! 
Akibat gangguan asap kebakaran dikalimantan, sudah dua hari sekolahku di liburkan. 
 
Akibat gangguan asap kebakaran di Kalimantan, sudah dua hari sekolahku 
diliburkan. 


