
 

 

KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER MATEMATIKA 

Tema :  5 ( Sehat itu penting ) 

Kelas / Semester  :  5 / 2 

Tema  :  6 dan 7 

Kompetensi Inti : 

1) Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

3) Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati, dan mencoba menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaanTuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4) Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

No Kompetensi Dasar Materi/Tema Indikator Soal Nomor Soal 
Bentuk 
Soal 

Ket 

 

3.6 Menentukan hubungan antar satuan 
kuantitas dalam kehidupan sehari-hari 
(rim, lusin, kodi). 
 

Satuan kuantitas 

Memahami kesetaraan antar satuan 
kuantitas (rim, lusin, kodi). 
Menggunakan kesetaraan satuan dalam 
perhitungan atau pemecahan soal. 
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4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, 
membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efektif dalam 
memecahkan masalah nyata seharihari 
yang berkaitan dengan konsep 
perbandingan, skala, dan hubungan 
antar kuantitas, serta memeriksa 
kebenaran jawabnya. 

Menuliskan model matematika dari 
masalah yang berkaitan dengan konsep 
antarsatuan kuantitas. 
 
Menerapkan strategi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan konsep perbandingan, skala, dan 
hubungan antarsatuan kuantitas. 
 
Memeriksa kebenaran jawaban dalam 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan konsep perbandingan, skala, dan 
hubungan antarsatuan kuantitas 
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dengan menganalisis hubungan antar 
simbol, informasi yang relevan, dan 
mengamati pola. 
 

sudut mengenal atau memprediksi suatu pola. 
 
Memberi contoh dan bukan contoh 
suatu konsep sesuai dengan definisi 
yang diberikan. 
 
Menentukan suatu konsep sesuai 
dengan sifat-sifat yang dimiliki. 
 
Menyajikan pernyataan matematika 
secara tertulis 
 
Menyajikan pernyataan matematika 
secara lisan, tertulis, dan diagram. 
 
Menggunakan cara induktif dalam 
mengenal atau memprediksi suatu pola. 
 
Memberi contoh dan bukan contoh 
suatu konsep sesuai dengan definisi 
yang diberikan. 
 
Menentukan suatu konsep sesuai 
dengan sifat-sifat yang dimiliki. 

 

4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh 
berbagai benda yang bergerak ke 
dalam tabel untuk memahami konsep 
kecepatan sebagai hasil bagi antara 
jarak dan waktu dan menggunakannya 
dalam penyelesaian masalah. 

Pengukuran 

Menghitung hasil bagi antara jarak dan 
waktu yang ditempuh berbagai benda 
bergerak. 
 
Menuliskan hubungan antara 
kecepatan, jarak, dan waktu. 
 
Menggunakan rumus kecepatan dalam 
penyelesaian masalah 

8, 9,10,11,12,13,14,15, 
16,17, 
 
38,39,40 
 
46 

PG 
 
isian 
 
essay 

 

 

 
4.12 Menemukan luas permukaan dan 
volume dari heksahedron dan prisma 
segi banyak. 

Bangun ruang 

Menemukan luas permukaan dan 
volume dari heksahedron dan prisma 
segi banyak. 
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Menghitung luas permukaan 
heksahedron dan prisma segi banyak. 
 
Menentukan rumus luas permukaan 
heksahedron dan prisma segi banyak 
 
Menghitung volume heksahedron dan 
prisma segi banyak. 
 
Menentukan rumus luas volume 
heksahedron dan prisma segi banyak. 
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4.9  
Mengukur besar sudut menggunakan busur derajat 
dan mengidentifikasi jenis sudutnya 

Menggunakan 
busur untuk 
menghitung sudut 

Membandingkan besar sudut 
 
Mengukur besar sudut dengan 
satuan derajat 
 
Menggambar sudut di bawah 
180°. 
 
Menunjukkan jenis-jenis sudut: 
sudut lancip, sudut siku-siku, 
dan sudut tumpul. 
 
Menunjukkan jenis-jenis sudut 
dari benda-benda di sekitar. 
 
Menunjukkan kegunaan jenisjenis 
sudut dalam kehidupan 
sehari-hari. 
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