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Lampiran 1. Surat Balasan Observasi 
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Lampiran 2. Surat Balasan Uji Coba 
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Lampiran 3. Hasil Uji Judges 
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Lampiran 4. Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Sebelum Revisi 

Kisi-kisi Instrumen Penilaian berbasis HOTS Pada Tema Kepemimpinan 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/ Semester : VI/2 

Jumlah soal : 30 Soal 

Kurikulum 2013 
 

Kompetensi Dasar 

 

Indikator 
Bentuk 

Soal 

No Soal Ranah 

Kognitif 

3.3 Menganalisis posisi dan 

peran Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, sosial, budaya, 

teknologi, dan pendidikan 

dalam lingkup ASEAN. 

3.2.1 Menentukan faktor 

penyebab keberagaman 

Indonesia. 

Pilihan 

Ganda 

1 

2 

3 

C 

3 

C 

4 

C 

4 

3.2.2. Menganalisis posisi dan 

peran Indonesia dalam 

kerja sama di bidang 

ekonomi, politik, sosial, 

budaya, teknologi, dan 

pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

 4 

5 

C 

4 

C 

3 

3. 2 Menghubungkan ciri 3.2.1 Menganalisis perbedaan 

ciri pubertas pada laki- 

laki dan perempuan 

setelah masa pubertas 

Pilihan 6 C 

pubertas pada laki-laki dan Ganda 7 4 

perempuan dengan  8 C 

kesehatan reproduksi.  9 3 
C 

   4 
   C 
   4 

  

3.2.2 Membandingkan 

perbedaan ciri fisik 

perempuan sebelum dan 

setelah mengalami 

pubertas 

  
10 

 
C 

 11 3 
 12 C 
  4 
  C 

  3 
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3.1Menganalisis penerapan 

nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.1.1Menganalisis penerapan 

nilai-nilai Pancasila secara 

utuh sebagai satu kesatuan 

dalam kehidupan sehari- 

hari. 

Pilihan 

Ganda 

13 

14 

15 

16 

C 

3 

C 

3 

C 

4 

C 

4 

 

3.1.2Menganalisis pelaksanaan 

nilai-nilai Pancasila 

  

17 

18 

19 

 

C 

4 

C 

4 

C 

4 

3.3 Menggali isi teks pidato 

yang didengar dan dibaca. 

3.3.1 Menguraikan hal pokok 

dalam teks pidato. 

Pilihan 

Ganda 

20 

21 

22 

C 

3 

C 

4 

C 
4 

 

3.3.2 Menganalisis konsep urutan 

isi pidato 

  

23 

24 

24 

 

C 

4 

C 

4 

C 
3 

3.1Memahami reklame. 3.2.1Menentukan ciri-ciri reklame Pilihan 

Ganda 

26 

27 

28 

C 

4 

C 

3 

C 
4 

3.2.2Menganalisis jenis-jenis dan 

sifat reklame 

  

29 

30 

 

C 

4 

C 

4 
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Lampiran 5. Instrumen Uji Coba Sebelum Revisi 

Mata Pelajaran : Tematik 

Tema : 7 ( Kepemimpinan) 

Kelas/Semester : VI/2 

Waktu : 90 Menit 
 

Petunjuk pengerjaan soal: 

 
a) Tuliskan identitas diri Anda pada lembar jawaban yang disediakan! 

b) Bacalah soal dengan teliti, jika ada soal yang kurang jelas tanyakan kepada 

guru! 

c) Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar di 

lembar jawaban yang disediakan! 

d) Jawablah semua pertanyaan yang disediakan! 

 
 

Soal Pilihan Ganda! 
 

1. Menteri luar negeri Indonesia yang ikut serta menandatangani Deklarasi 

Bangkok adalah …. 

a. Thanat Khoman 

b. Adam Malik 

c. Tun Abdul Rozak 

d. S. Rajaratman 

2. Masyarakat Indonesia cukup beragam. Berikut faktor penyebab keberagaman 

masyarakat Indonesia, kecuali… 

a. Letak strategis Indonesia. 

b. Memiliki nenek moyang sama 

c. Perbedaan kondisi alam dan iklim 

d. Bentuk Negara kepulauan 

3. Salah satu faktor keragaman masyarakat Indonesia adalah letak strategis 

Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis karena … 

a. Berada di dua benua yaitu Hindia dan Pasifik 

b. Berada di Kepulauan Asia 

c. Berada di Daratan luas 

d. Berada di dua benua yaitu Asia dan Benua Australia 

4. Mengapa Indonesia bisa bergabung dengan ASEAN? 

a. Karena letak Indonesia yang berada di Asia Tenggara 

b. Karena Indonesia memiliki persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, 

nasib, dan kepentingan diberbagai bidang dengan Negara-negara di Asia 

Tenggara 

c. Karena agar Indonesia mudah melakukan kegiatan ekspor impor 

d. Karena wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan 

nasional di forum internasional 

5. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali …. 
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a.  Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di 

Asia Tenggara 

b.  Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap 

menghormati keadilan dan penegakan hokum 

c.  Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah 

dari kawasan benua lain 

d.  Memajukan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) 
6. Perhatikan ciri-ciri pubertas berikut! 

1) Dada membidang 

2) Tumbuh jakun 

3) Tumbuh payudara 

4) Mulai tumbuh jerawat pada wajah 

5) Pinggul membesar sementara pinggang mengecil 

6) Tumbuh kumis 

7) Terjadi perubahan suara yaitu menjadi lebih berat 

Ciri pubertas yang tepat terjadi pada anak perempuan ditunjukan pada nomor 

…. 

a.   1, 4, 5, 6 

b.   2, 1, 3, 7 

c.   3, 1, 4, 5 

d.   4, 5, 2, 7 

7. Perubahan primer tubuh Iaki-laki pada masa pubertas adalah …. 

a. Tumbuh jakun 

b. Dada terlihat bidang 

c. Tumbuh kumis 

d. Mimpi basah pada malam hari 

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Pelebaran pinggul. 

(2) Suara menjadi semakin berat. 

(3) Membesarnya pita suara. 

(4) Tumbuhnya rambut di daerah tertentu. 

Ciri perkembangan fisik yang dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan 

ditunjukkan nomor ... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

9. Sinta mengalami masa pubertas pada usia 14 tahun, Dani pada usia 15 tahun, 

sedangkan Ranti pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa .... 

a. Masa pubertas hanya muncul pada laki-laki 
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b. Masa pubertas diawali ketika anak-anak 

c. Awal masa pubertas tidak sama 

d. Awal masa pubertas sama 

10. Menstruasi pada wanita menandakan terjadinya…. 

a. Pendarahan pada alat vital wanita 

b. Adanya penyakit kista 

c. Pendarahan pada alat pencemaan 

d. Mulai berfungsinya organ reproduksi seorang wanita 

11. Anak perempuan yang telah menginjak masa pubertas biasanya akan 

mengalami tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda anak perempuan yang telah 

mengalami pubertas adalah .... 

a. Suaranya parau 

b. Dadanya bidang 

c. Pinggul melebar 

d. Tumbuhnya kumis dan jenggot 

12. Perhatikan hal-hal berikut ini! 

(1) Kulit menjadi semakin halus. 

(2) Mengalami menstruasi. 

(3) Tumbuhnya kumis, janggut, dan cambang. 

(4) Organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur. 

Perkembangan fisik pada anak laki-laki di masa puber ditunjukkan oleh 

nomor .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

13. Nilai juang yang sangat dicontohkan oleh para perumus Pancasila yang 

mengajarkan kepada kita untuk menghargai pendapat yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan pendapat kita, nilai juang tersebut ialah …. 

a. Kebersamaan 

b. Toleransi 

c. Musyawarah 

d. Kerja keras 

14. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila … 

Pancasila. 

a. Kedua 

b. Ketiga 

c. Keempat 

d. Kelima 
 

15. Perhatikan gambar di bawah ini ! 



78 
 

 

 
 

 

 

Sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yang digambarkan pada 

gambar tersebut ialah… 

a. Musyawarah 

b. Menjenguk teman sakit 

c. Gotong royong 

d. Toleransi 

16. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur ketetanegaraan Negara. 

Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai… 

a. Pandangan hidup bangsa 

b. Moral pembangunan bangsa 

c. Jiwa kepribadian bangsa 

d. Dasar negara 

17. Mengembangkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat 

manusia merupakan perwujudan sila ke… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

18. Pernyataan di bawah ini yang bukan bentuk tanggung jawab sebagai warga di 

lingkungan sekitar yaitu ... 

a. Melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar 

b. Menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar 

c. Melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan 

d. Melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan 

19. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Hidup tenang dan damai 

2) Menghargai sesama manusia 

3) Hak mendapat perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya 

4) Menolong sesama manusia 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang menjadi hak warga masyarakat adalah 

.... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 3 

d. 1 dan 4 

20. Salah satu kelemahan metode naskah dalam berpidato adalah …. 

a. Pidato terencana dengan baik 

b. Melatih daya ingat 
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c. Urut dan sistematis 

d. Membosankan 

21. Kalimat yang tepat untuk mengawali pidato adalah kecuali…. 

a. Cukup lama waktu yang saya habiskan di sini. 

b. Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa] 

c. Saya kira sekolah kita tidak menyenangkan seperti ini. 

d. Demikian atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih 

22. Yang termasuk bagian struktur dari sebuah pidato adalah …. 

a. Salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup 

b. Pendahuluan, isi, salam penutup 

c. Pendahuluan, impromtu, menghafal naskah 

d. Pendahuluan, naskah, menghafal teks 

23. Bacalah teks dibawah ini! 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang 

manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi – teknologi canggih yang 

diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan 

kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian 

kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan 

berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi – teknologi yang sudah ada 

secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya – budaya sehari – hari yang 

telah ada. 

Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita 

dapatkan dengan penggunaan teknologi – teknologi. Sebagai contoh, kita dapat 

berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan 

menggunakan telefon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan 

rumah tangga, seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun memasak nasi 

dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. Bahkan internet pun 

sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari – hari kita. Biasanya dimanfaatkan 

untuk dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat, seperti 

bermain permainan yang disediakan internet. 

Pada kutipan teks di atas, dapat kita lihat bahwa kedua paragraf tadi sudah masuk 

ke dalam hal penting yang ingin disampaikan yaitu bagian.. 

a. Pendahuluan 

b. Isi 

c. Penutup 

d. Salam penutup 

24. Perhatikan kutipan teks berikut! 

Para hadirin yang terhormat, 

Izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan kesan selama tiga tahun 

kami bersekolah disini. Selama berada disini, Bapak dan Ibu guru telah 

membimbing kami dengan penuh kesabaran. Kami tidak hanya diajarkan 
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ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan budi pekerti. Mudah- 

mudahan semua itu dapat menjadi bekal kami dalam menghadapi kehidupan 

di masa yang akan datang. 

Cuplikan pidato di atas berisi ungkapan… 

a. Terimakasih 

b. Rasa syukur 

c. Permintaan maaf 

d. Harapan 

25. Ciri-ciri nada diatonis mayor ialah. . . . 

a. Bernuansa sedih 

b. Memiliki interval 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1 

c. Biasanya diawali dan diakhiri nada la 

d. Biasanya diawali dan diakhiri nada do 

26. Ukuran cepat lambatnya menyanyikan sebuah lagu disebut .... 

a. Nada 

b. Tempo 

c. Irama 

d. Birama 

27. Syarat yang harus diperhatikan dalam membuat reklame ialah…. 

a. Benar, indah, menarik dan unik 

b. Jelas, indah dan mahal 

c. Menarik, unik, jelas dan tegas 

d. Indah, mahal dan benar 

28. Bacalah ciri-ciri reklame di bawah ini! 

1). Tulisan jelas dan terbaca 

2). Susunan kalimat singkat, padat dan jelas 

3). Dilengkapi gambar yang menarik 

4) mengandung kalimat ajakan 

Ciri-ciri diatas merupakan ciri dari…. 

a. Brosur 

b. Stiker 

c. Poster 

d. Spanduk 

29. Perhatikan hal-hal berikut! 

1. Logo 

2. Spanduk 

3. Poster 

4. Radio 

5. Baliho 

6. Papan nama 

Berikut yang termasuk dalam reklame visual ialah…. 

a. 1, 2, 4 

b.   1, 3, 5 
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c.   2, 3, 4 

d.   4, 1, 6 

30. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Tulisan yang ada dalam poster harus jelas dan mudah dipahami 

(2) Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan diingat pembaca 

(3) Gambar harus memenuhi halaman poster 

(4) Tulisan menggunakan huruf kapital 

(5) Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik 

Syarat poster yang baik adalah…. 

a.   (1), (2), (5) 

b.   (1), (3), (5) 

c.   (2), (3), (5) 

d.   (2), (4), (5) 
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Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Butir 
 



 

 

 

Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas 
 



 

 

Lampiran 8. Hasil Uji Indeks Daya Beda 
 



 

 

 

Lampiran 9. Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

 



 

 

Lampiran 10. Hasil Uji Kualitas Pengecoh 
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Lampiran 11. Kisi-kisi Instrumen Setelah Uji Coba 

Kisi-kisi Instrumen Penilaian Berbasis HOTS Pada Tema Kepemimpinan 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester : VI/ 2 

Jumlah Soal 30 

Kurikulum 2013 
 

 

 
N 

o 
Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kognitif Bentu 

k 
soal 

Jumla 

h 

Kun 

ci C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

1 3.3Menganalisis 3.2.1Menganalisis 

posisi dan peran 

Indonesia dalam 

kerja sama di 

bidang politik dan 

sosial budaya, 

dalam lingkup 
ASEAN. 

   √   Piliha 1 B 

C 

 posisi dan peran  n  

 Indonesia dalam  Gand 2 
 kerja sama di  a  

 bidang ekonomi,    

 politik, sosial,    

 budaya,    

 teknologi, dan 

pendidikan 

dalam lingkup 

ASEAN. 

   

3.2.2 Mengali 

peran Indonesia 

dalam kerjasama 
bidang ekonomi 

dalam lingkup 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

3 

 

4 

D 

B 

  ASEAN.    

  3.3.1Mengumpulka 
n informasi tentang 

    √  Piliha 
n 

5 A 

  peran Indonesia 
dalam berbagai 

bentuk kerjasama 

 Gand 

a 

6 A 

  dibidang IPTEK     

  dalam lingkup     

  ASEAN     

2 3.2Menghubung 3.2.1Menentukan 

perbedaan ciri 

awal pubertas 

pada laki-laki 

dan 
perempuan 

   √   Piliha 7 C 

D 

 kan ciri pubertas  n  

 pada laki-laki  Gand 8 
 dan perempuan  a  

 dengan    

 kesehatan    

 reproduksi. 3.2.2 

Memperjelas 

ciri pubertas 

laki-laki dan 

perempuan 

dengan 

kesehatan 

reproduksi 

    √  Piliha 9 C 
   n   

   Gand 10 C 

   a   
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  3.2.3 

Mengevaluasi 

upaya menjaga 

kesehatan 

reproduksi 

    √  Piliha 

n 

Gand 

a 

11 

 
 

12 

B 

 
 

C 

3.3.1Membanding 

kan perbedaan 

ciri fisik laki- 

laki dan 

perempuan 

sebelum dan 

setelah 

mengalami 
pubertas 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

13 

 
 

14 

C 

A 

3 3.1Menganalisis 

penerapan 

nilai-nilai 

Pancasila 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

3.1.1Menentukan 

penerapan 

nilai 

pancasila 

dalam 

kehidupan 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

15 

 

16 

A 

C 

3.1.2Memperjelas 

penerapan 

nilai-nilai 

Pancasila 

secara utuh 

sebagai satu 
kesatuan 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

17 

 

18 

D 

C 

3.1.3 Menemukan 

pelaksanaan 

nilai-nilai 

Pancasila 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

    √  Piliha 

n 

Gand 

a 

19 

 

20 

B 

B 

4 3.3 Menggali isi 

teks pidato yang 

didengar dan 

dibaca. 

3.3.1 Menguraikan 

hal pokok 

dalam teks 

pidato. 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

21 

 

22 

B 

B 

3.3.2 Menentukan 

pesan dan kalimat 

persuasif dalam 

teks pidato 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

23 

 

24 

D 

 

D 

3.3.3 

Mengumpulkan 

urutan isi pidato 

    √  Piliha 

n 

Gand 
a 

25 

 

26 

B 

 

A 
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5 3.1Memaham 

i reklame. 

3.2.1Menentukan 

ciri-ciri 

reklame 

  √    Piliha 

n 

Gand 

a 

27 

 

28 

C 

C 

3.2.2Menganalisis 

jenis-jenis 

dan sifat 

reklame 

   √   Piliha 

n 

Gand 

a 

29 

 

30 

B 

A 
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Lampiran 12. Instrumen Setelah Uji Coba 

 

Mata Pelajaran : Tematik 

Tema : 7 ( Kepemimpinan) 

Kelas/Semester : VI/2 

Petunjuk pengerjaan soal: 

 
a. Tuliskan identitas diri Anda pada lembar jawaban yang disediakan! 

b. Bacalah soal dengan teliti, jika ada soal yang kurang jelas tanyakan kepada 

guru! 

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

lembar jawaban yang disediakan! 

d. Jawablah semua pertanyaan yang disediakan! 

 
 

Soal Pilihan Ganda! 
 

1. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap dua tahun melalui SEA (Southeast 

Asia) games merupakan bentuk kerja sama antar ruang ASEAN di bidang…. 

a. politik 

b. sosial Budaya 

c. ekonomi 

d. keamanan 

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 

2. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) 

3. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) 

4. Pembukaan pusat promosi ASEAN 

5. Penyelanggaraan Proyek Industri 

Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam kerjasama Indonesia dibidang 

politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN ialah…. 

a. 1 dan 4 

b. 3 dan 4 

c. 1 dan 3 

d. 4 dan 5 

3. Adanya MEA memberikan dampak bagi kehidupan Negara-negara yang ada 

di ASEAN. Bagi Negara yang belum siap menghadapi adanya MEA, maka 

salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah meningkatnya angka 

pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah 

dampak buruk yang timbul oleh adanya MEA yaitu…. 

a. menggunakan robot untuk meningkatkan produktivitas industri 

b. memudahkan visa kerja untuk tenaga kerja asing 

c. menarik tenaga ahli asing untuk bekerja di Indonesia 

d. meningkatkan keterampilan dan pendidikan penduduknya 
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4. Peran Indonesia di ASEAN dalam ekonomi ditujukan untuk menghilangkan 

hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara 

anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Peran Indonesia 

dalam bidang ekonomi ini berupa…. 

a. sektor industri dan pangan 

b. transportasi dan pariwisata 

c. keuangan dan pertukaran pelajar 

d. jasa dan produksi 

5. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN 

yang memiliki bidang keahlian di bidang pengetahuan. Kerjasama ini 

diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada ahli untuk mengembangkan 

berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Dari 

pernyataan tersebut, merupakan kerjasama Negara anggota ASEAN dalam 

bidang…. 

a. IPTEK 

b. pendidikan 

c. ekonomi 

d. politik 

6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Negara-negara 

ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya 

kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat 

mendorong terjadinya peningkatan produk inovasi untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Yang termasuk kerjasama dibidang IPTEK ialah…. 

a. Lomba SEA Games dan pertukaran pelajar 

b. APASTI dan AFTA 

c. ASCC dan MEA 

d. OPEC dan Lomba SEA Games 

7. Perhatikan ciri-ciri pubertas berikut! 

1) Mengalami menstruasi 

2) Tumbuh jakun 

3) Tumbuh payudara 

4) Mulai tumbuh jerawat pada wajah 

5) Pinggul membesar sementara pinggang mengecil 

6) Tumbuh kumis 

7) Terjadi perubahan suara yaitu menjadi lebih berat 

Ciri awal pubertas yang tepat terjadi pada anak perempuan ditunjukan pada 

nomor …. 

a.   1, 4, 5, 6 

b.   2, 1, 3, 7 

c.   1, 3, 4, 5 

d.   4, 5, 2, 7 

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Pelebaran pinggul. 

(2) Suara menjadi semakin berat. 
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(3) Membesarnya pita suara. 

(4) Tumbuhnya rambut di daerah tertentu. 

(5) Tumbuhnya jerawat di wajah 

Ciri perkembangan fisik yang dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan 

ditunjukkan nomor …. 

a. (1) dan (3) 

b. (2) dan (4) 

c. (3) dan (1) 

d. (4) dan (5) 

9. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Merokok dan minuman beralkohol 

2. Menjalankan pola hidup sehat 

3. Membersihkan vagina dan anus dengan air bersih 

4. Menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas 

5. Mengkonsumsi makanan cepat saji 

Yang bukan merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan 

reproduksi pria…. 

a. 1 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 5 

d. 4 dan 5 

10. Di bawah ini merupakan cara menjaga kebersihan organ reproduksi ialah…. 

a. menggunakan celana dalam yang ketat 

b. menggunakan pembersih vagina dengan pH tinggi 

c. mengganti celana minimal 2 kali sehari 

d. memangku laptop 

11. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan saat menstruasi pada 

perempuan ialah…. 

a. tidak keramas dan tidak mandi 

b. mengganti pembalut setiap beberapa jam sekali 

c. membersihkan vagina dengan sabun yang mengandung parfum 

d. menggunakan celana ketat dan mandi sekali dalam sehari 

12. Berikut ini alasan dianjurkan untuk tidak menggunakan celana dalam 

berbahan nilon ialah…. 

a. karena tidak menyerap air dan keringat 

b. karena celana dalam mudah berbau busuk 

c. karena mengganggu kesehatan reproduksi 

d. karena menganggu kulit pada area reproduksi 

13. Perhatikan hal-hal berikut ini! 

(1) Kulit menjadi semakin halus. 

(2) Mengalami menstruasi. 

(3) Tumbuhnya kumis, jakun, dan cambang. 
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(4) Organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur. 

(5) Perubahan suara 

(6) Pertambahan tinggi badan 

Perkembangan fisik pada anak laki-laki di masa puber ditunjukkan oleh 

nomor .... 

a. (1) dan (5) 

b. (2) dan (4) 

c. (3) dan (5) 

d. (4) dan (6) 

14. Perkembangan fisik pada perempuan di masa puber ialah.. 

a. pinggul membesar dan mengalami menstruasi 

b. menstruasi dan bertambahnya tinggi badan 

c. perubahan suara dan tumbuhnya jakun 

d. pertambahan tinggi badan dan dada membidang 

15. Di bawah ini yang merupakan pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab ialah… 

a. menggunakan bahasa persatuan yakni bahasa indonesia 

b. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 

c. berani membela kebenaran dan keadilan 

d. selalu musyawarah dalam mengambil keputusan 
 

16. Perhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berikut! 

1) Nasionalis 

2) Saling mencintai sesama manusia 

3) Tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain 

4) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa 

5) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

6) Gotong royong dan kekeluargaan 

Berdasarkan uraian diatas, yang merupakan nilai-nilai sila kedua ialah…. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3 dan 5 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 4 dan 6 

17. Sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, 

artinya…. 

a. sila-sila pancasila tidak boleh dibolak-balik 

b. sila-sila pancasila tidak boleh dipisah-pisah 

c. sila-sila pancasila tidak boleh ditafsirkan sendiri-sendiri 

d. sila-sila pancasila mempunyai arti yang berkesinambungan 

18. Pernyataan di bawah ini yang bukan bentuk tanggung jawab sebagai warga di 

lingkungan sekitar yaitu ... 

a. melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar 

b. menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar 
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c. melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan 

d. melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan 

19. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Hidup tenang dan damai 

2) Menghargai sesama manusia 

3) Hak mendapat perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya 

4) Menolong sesama manusia 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang menjadi kewajiban menjadi warga 

masyarakat adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 3 

d. 1 dan 4 

1. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Berdasarkan gambar di atas, tindakan yang dilakukan jika melihat kejadian 

tersebut…. 

a. ikut melakukan tawuran 

b. melaporkan ke pihak yang berwajib 

c. menonton tawuran antar pelajar 

d. panik dan bersembunyi 

2. Perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato! 

(1) Salam penutup 

(2) Isi pidato 

(3) Pembuka 

(4) Penutup 

(5) Salam pembuka 

Tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah . . . . 

a.   (3)-(5)-(2)-(1)-(4) 

b.  (3)-(5)-(2)-(4)-(1) 

c.   (5)-(3)-(2)-(4)-(1) 

d.  (5)-(3)-(2)-(1)-(4) 

3. Bacalah teks di bawah ini! 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang 

manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi – teknologi canggih 

yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan 
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kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat 

penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya 

secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi- 

teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya 

sehari- hari yang telah ada. 

Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan 

kita dapatkan dengan penggunaan teknologi – teknologi. Sebagai contoh, kita 

dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh 

dengan menggunakan telefon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal 

dalam urusan rumah tangga, seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun 

memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. 

Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari – hari kita. 

Biasanya dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk mencari informasi atau 

menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan internet. 

Pada kutipan teks di atas, dapat kita lihat bahwa kedua paragraf tadi sudah 

masuk ke dalam hal penting yang ingin disampaikan yaitu bagian.. 

a. pendahuluan 

b. isi 

c. penutup 

d. dalam penutup 

4. Bacalah teks pidato berikut dengan saksama! 

Hadirin yang berbahagia, 

Saat ini, intensitas curah hujan sangat tinggi. Sebagimana kita ketahuim sejak 

beberapa hari terakhir, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan 

sekitarnya. Tak pelak lagi, banjir pun datang tanpa permisi. Menurut data 

Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan yang tinggi masih akan 

berlagsung selama sepekan ke depan.Seiring datangnya bencana banjir, 

wabah penyakit pun biasanya akan muncul. Wabah penyakit yang dimaksud 

adalah leptospirosis dan diare. Leptospirosis merupakan penyakit hewan yang 

dapat menjangkiti manusia. Penyebabnya adalah bakteri berbentuk spiral 

bernama leptospira. Sementara itu, diare akan muncul karena wilayah yang 

tergenang banjir menjadi kotor. Jika terjangkit penyakit leptospirosis, 

penderita akan mengalami demam tinggi, mual, muntah, sekujur tubuh badan 

akan terasa sakit, air kencing berwarna merah tua, dan timbul bercak 

kemerahan di bola mata karena pecahnya pembuluh darah. 

Kalimat pesan yang terdapat dalam naskah pidato tersebut adalah …. 

a. berhati-hatilah terhadap curah hujan yang tinggi. 

b. perlunya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penyakit. 

c. perlunya memakai sepatu boot dan sarung tangan karet. 

d. jaga kebersihan lingkungan dengan menggalakan bersih-bersih lingkungan 

. 

5. Bacalah pidato di bawah ini! 
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(1) Pemilihan Presiden sebentar lagi akan dilaksanakan. 2) Sebagai warga 

negara yang baik Anda harus menggunakan hak pilih Anda dengan bijaksana. 

3) Artinya Anda harus memilih calon Presiden terbaik yang mampu 

membawa kebaikan bagi bangsa ini. 4) Oleh karena itu saya mengajak Anda 

jangan skeptis dengan menyia-nyiakan suara Anda. 5) Mari gunakan hak pilih 

Anda dengan benar dan bijaksana. 

Kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut terdapat pada kalimat angka... 

a. 1 dan 2 

b. 3 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 4 dan 5 

6. Kalimat yang tepat untuk mengawali pidato adalah …. 

a. cukup lama waktu yang saya habiskan di sini. 

b. pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa 

c. saya kira sekolah kita tidak menyenangkan seperti ini 

d. demikian atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih 

7. Yang termasuk bagian struktur dari sebuah pidato ialah …. 

a. salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup 

b. pendahuluan, isi, salam penutup 

c. pendahuluan, impromtu, menghafal naskah 

d. pendahuluan, naskah, menghafal teks 

8. Syarat yang harus diperhatikan dalam membuat reklame ialah…. 

a. benar, indah, menarik dan unik 

b. jelas, indah dan mahal 

c. menarik, unik, jelas dan tegas 

d. indah, mahal dan benar 

9. Bacalah ciri-ciri reklame di bawah ini! 

1). Tulisan jelas dan terbaca 

2). Susunan kalimat singkat, padat dan jelas 

3). Dilengkapi gambar yang menarik 

4) mengandung kalimat ajakan 

Ciri-ciri diatas merupakan ciri dari…. 

a. brosur 

b. stiker 

c. poster 

d. spanduk 

10. Perhatikan hal-hal berikut! 

1. Logo 

2. Spanduk 

3. Poster 

4. Radio 
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5. Baliho 

6. Papan nama 

Berikut yang termasuk dalam reklame visual ialah…. 

e. 1, 2, 4 

f. 1, 3, 5 

g.   2, 3, 4 

h.   4, 1, 6 

11. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Tulisan yang ada dalam poster harus jelas dan mudah dipahami 

(2) Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan diingat pembaca 

(3) Gambar harus memenuhi halaman poster 

(4) Tulisan menggunakan huruf capital 

(5) Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik 

Syarat poster yang baik adalah…. 

a.   (1), (2), (5) 

b.   (1), (3), (5) 

c.   (2), (3), (5) 

d.   (2), (4), (5) 
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Lampiran 13. Dokumentasi 
 

Saat meminta izin untuk melalukan penelitian 

 

Pelaksanaan Uji Coba Lapangan 



106 
 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Uji Coba Lapangan 
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