Teks untuk soal nomor 1 s.d. 5
Manfaat Tomat
Hampir semua orang mengenal tomat sebagai bahan makanan. Ibu-ibu rumah tangga
menggunakan tomat sebagai bumbu masakan atau dicampur dalam masakan. Selain itu,
tomat yang sudah masak dapat dimakan begitu saja. Warna yang merah merekah, rasanya
segar manis kemasam-masaman, dapat menggugah selera makan.
Tomat mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh manusia. Zat-zat itu antara lain
vitamin C, vitamin A (karoten), dan mineral. Vitamin C dibutuhkan untuk memelihara
kesehatan gigi dan gusi. Selain itu dapat mempercepat sembuhnya luka-luka, serta
menghindarkan dari penyakit skorbut. Vitamin A dapat membantu menyembuhkan penyakit
rabun senja. Mineral dalam buah tomat dapat membangun sel darah merah.
Mengingat begitu banyaknya manfaat buah tomat, sudah selayaknya bila tanaman
tomat dibudidayakan. Pembudidayaannya tidaklah sulit karena dapat dilakukan oleh siapa
saja. Selain itu, tanaman tomat dapat tumbuh di mana saja, asal mendapat sinar matahari
yang cukup. Bahkan orang yang tidak memiliki lahan pun dapat membudidayakannya
dengan cara hidroponik.
1.

Mengapa buah tomat berguna bagi tubuh manusia?
Buah tomat berguna bagi tubuh manusia karena....
A. mengandung vitamin C yang sangat tinggi
B. dapat menyembuhkan semua jenis penyakit
C. mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh
D. warna dan rasanya menggugah selera makan

2.

Bagaimana membudidayakan tanaman tomat?
A. Tanaman tomat hanya dapat dibudidayakan dengan cara hidroponik.
B. Tanaman tomat ditanam di lahan yang mendapat sinar matahari cukup.
C. Pembudidayaan tanaman tomat dapat dilakukan oleh siapa saja.
D. Tanaman tomat dibudidayakan di lahan yang kurang sinar matahari.

3.

Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf ketiga adalah ...
A. Di mana tanaman tomat biasa dibudidayakan?
B. Apa manfaat buah buah tomat bagi manusia?
C. Mengapa tomat digunakan sebagai bumbu masakan?
D. Mengapa tanaman tomat layak untuk dibudidayakan?

4.

Ide pokok paragraf pertama adalah ...
A. Tomat sebagai bahan makanan.
B. Tomat enak dimakan begitu saja.
C. Kandungan zat pada tomat.
D. Budidaya tanaman tomat.

5.

Kalimat pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua ...
A. Tomat mengandung vitamin C, vitamin A, dan mineral.
B. Karoten dalam tomat berguna untuk memelihara gigi dan gusi.
C. Zat-zat yang terkandung dalam tomat dapat mencegah segala penyakit.
D. Mengonsumsi tomat setiap hari, tubuh akan terhindar dari penyakit.
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6. Petunjuk pemakaian obat penurun panas
1--6 tahun
: 2 x 1 sendok takar
7--12 tahun
: 3 x 1 sendok takar
Lebih dari 12 tahun
: 3 x 2 sendok takar
Ilham yang berusia 12 bulan sedang sakit panas. Aturan minum obat yang sesuai adalah
....
A. Satu sendok takar, satu kali sehari
B. Satu sendok takar, dua kali sehari
C. Dua sendok takar, dua kali sehari
D. Dua sendok takar, tiga kali sehari
7. ( 1 ) Bilas dengan air hingga bersih
( 2 ) Tuang ke telapak tangan secukupnya
( 3 ) Sobek atau gunting bungkus shampo sachet
( 4 ) Usap pada rambut/kulit kepala hingga berbusa
( 5 ) Basahi rambut terlebih dahulu
Urutan petunjuk penggunaan shampo sachet yang benar adalah ....
A. ( 5 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 1 )
B. ( 5 ), ( 3 ), ( 2 ), ( 1 ), ( 4 )
C. ( 5 ), ( 3 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 1 )
D. ( 5 ), ( 3 ), ( 1 ), ( 4 ), ( 2 )
8. Assalamu’alaikum,
Kak Permata, aku sekolah di SD Jaya Abadi. Begini Kak, setiap kali ulangan
matematika, temanku selalu datang ke mejaku. Ia pura-pura pinjam pensil atau
penghapus. Ternyata ia ingin mencontek jawabanku. Ketika aku larang, dia marah dan
berkata tidak mau berteman lagi denganku. Bagaimana menghadapi teman yang suka
mencontek, Kak?
Wassalamu’alaikum,
Nama dan alamat penulis ada di redaksi
Kalimat saran yang tepat sesuai rubrik tersebut adalah ...
A. Ajak temanmu mengerjakan ulangan bersama, jika diperlukan bantulah.
B. Sebaiknya kamu beri contekan saja, supaya temanmu tidak marah.
C. Laporkan saja kepada gurumu, supaya ia tidak mencontek lagi.
D. Ajaklah temanmu belajar, beri pengertian bahwa mencontek perbuatan tercela.

Pengumuman
Diberitahukan kepada seluruh siswa SD Harapan, bahwa sekolah akan mengadakan kerja
bakti. Kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Februari 2013. Untuk itu, semua
siswa diharap membawa peralatan kerja bakti.
9. Isi cuplikan pengumuman tersebut adalah ...
A. Semua siswa SD Harapan diharap membawa peralatan kerja bakti.
B. Semua siswa akan melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah.
C. Hari Sabtu, 23 Februari 2013 semua siswa membawa peralatan kerja bakti.
D. SD Harapan akan mengadakan kerja bakti pada hari Sabtu, 23 Februari 2013.
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Teks untuk soal nomor 10 s.d. 12
Saat istirahat ke dua, Tito langsung bergegas menuju penjual makanan yang berada di
luar halaman sekolah.
Rizky : “Tito, kenapa kamu membeli jajanan itu?” (melihat jajanan yang dibeli
Tito di kerumuni lalat)
Tito
: “ Memangnya kenapa?” (sambil terus menikmati makanannya)
Rama : “Bu Guru kan sudah menasihati kita supaya tidak jajan sembarangan.”
Tito
: “ Di sini kan tidak ada Bu Guru“ (sambil menengok ke kanan dan ke kiri)
“ Lagian, tadi pagi aku juga jajan seperti ini tidak apa-apa.”
Dimas : “ Sudahlah teman-teman, biarkan saja. Kemarin sore aku lihat Tito jajan
seperti itu juga. ” (melirik ke arah Tito)
Tito
: “ Aduh, perutku kenapa sakit ya?”(memegang perutnya yang sakit)
Rizky : “ Kenapa kamu, Tit?” (mendekati Tito)
Dimas : “ Nah, itulah akibatnya kalau jajan sembarangan!”
Rama : “ Sudah...sudah jangan saling menyalahkan. Ayo, kita antarkan Tito ke
UKS besama-sama!” (menggandeng Tito)
10. Tokoh utama drama tersebut adalah ....
A. Rizky
B. Tito
C. Rama
D. Dimas
11. Latar waktu teks drama tersebut adalah ....
A. pagi
B. sore
C. siang
D. petang
12. Amanat teks drama tersebut adalah ...
A. Pilihlah jajanan yang sehat.
B. Pilih jajanan yang kamu suka.
C. Pilihlah jajanan di luar halaman.
D. Jajan sebaiknya tidak diketahui guru.
13. Tanpa tanah, orang bisa membudidayakan tanaman bunga dan sayuran. Teknik ini
dikenal dengan istilah hidroponik. Sebagai ganti tanah, digunakan air dan benda-benda
berpori. Nutrisi tumbuhan dilarutkan dalam air supaya mudah diserap akar.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah ...
A. Tanpa tanah, orang bisa membudidayakan tanaman bunga dan sayuran.
B. Teknik ini dikenal dengan istilah hidroponik.
C. Sebagai ganti tanah, digunakan air dan benda-benda berpori.
D. Nutrisi tumbuhan dilarutkan dalam air supaya mudah diserap akar.
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Tika
Ayuk
Tika
Ayuk
Tika
Ayuk

:
:
:
:
:
:

“ Yuk, sore begini mengapa kamu masih di sini?”
“ Aku takut pulang Tik. Aku bersalah telah melanggar nasihat ibu.”
“ Lho,kenapa?”
“ Sejak tadi siang aku bermain sehingga lupa belajar.”
“ Ya, sudahlah! Ayo, sekarang kita pulang, jangan membuat ibumu cemas!”
“ Iya, Tik, mudah-mudahan ibuku tidak marah.”

14. Kesimpula isi percakapan tersebut adalah ....
A. Ibu cemas sehingga Ayuk takut pulang.
B. Ibu marah karena Ayuk lupa belajar.
C. Ayuk takut dimarahi ibunya.
D. Ayuk bermain sehingga lupa belajar.
Paragraf untuk soal nomor 15 s.d. 17
Rino berlibur di rumah nenek selama seminggu. Di sana, Rino belajar membatik.
Mula-mula ia kesulitan dalam membatik. Namun, lama-kelamaan Rino terampil juga
membatik. Ia pun merasa senang.
15. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah ....
A. Rino belajar membatik di rumah nenek.
B. Rino tidak kesulitan dalam membatik.
C. Sejak awal Rino sudah terampil membatik.
D. Awal belajar membatik Rino merasa senang.
16. Namun, lama-kelamaan Rino terampil juga membatik.
Arti kata terampil dalam kalimat tersebut adalah ....
A. ulet
B. rajin
C. tekun
D. mampu
17. Antonim kata senang pada paragraf tersebut adalah ....
A. menderita
B. sengsara
C. susah
D. sendu
18. Roni dan Rudi merantau ke Jakarta. Mereka tinggal serumah. Suka dan duka mereka
selalu bersama. Ketika ada rejeki mereka selalu berbagi. Namun ketika ada kesulitan
mereka juga saling membantu.
Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah.…
A. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
B. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing
C. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui
D. Bagai pinang dibelah dua
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19. Suatu hari Hasan menemukan dompet. Di dalam dompet terdapat surat-surat penting
dan uang dalam jumlah yang banyak. Awalnya ia berniat mengambil uang tersebut.
Namun ia segera menyadari. Mengambil uang bukan miliknya itu, bertentangan hati
nuraninya. Ia segera mengembalikan dompet beserta isinya kepada pemiliknya.
Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah…
A. tinggi hati.
B. besar hati.
C. kecil hati.
D. lurus hati.
20.

Pergi ke pasar beli kedondong.
Ketika pulang naik delman.
Jadi anak jangan berbohong.
Agar bisa dipercaya teman.
Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah…
A. Bila beli kedondong jangan lupa naik delman.
B. Jadilah anak yang jujur agar dipercaya teman.
C. Orang yang berbuat jujur banyak temannya.
D. Berbuatlah jujur kepada semua teman.

21. Teks 1
Sintia anak yang rajin. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya berjualan
gorengan di pasar. Sore harinya, ia masih menyiapkan makan malam untuk keluarga.
Meskipun lelah, ia merasa senang bisa membantu ibunya.
Teks 2
Namaku Arini. Aku duduk di kelas VI, aku rajin membaca. Setiap ada waktu luang
kugunakan untuk membaca. Ayah ibuku pun senang. Bangga rasanya ketika
pelajaran mengarang nilaiku 9.
Persamaan isi dua teks tersebut adalah kedua tokoh memiliki …
A. hobi yang sama
B. sifat yang sama
C. kegiatan yang sama
D. tugas yang sama
Teks untuk menjawab no 22 dan 23!
Nama Bus
Sedyo Utomo
Sumber Selamat
Sri Mulyo
Harapan Jaya

Jadwal Perjalanan Bus dari Yogyakarta
Berangkat
Tiba
08.00
11.00
10.00
24.15

20.45
17.00
14.00
06.10

Tujuan
Jakarta
Surabaya
Semarang
Surabaya

22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal perjalanan tersebut adalah…
A. Bus Sumber Selamat jurusan Surabaya berangkat pukul 11.00
B. Bus Sedyo Utomo jurusan Jakarta berangkat pukul 20.45
C. Bus Sri Mulyo jurusan Surabaya berangkat pukul 06.10
D. Bus Harapan Jaya jurusan Semarang berangkat pukul 24.15
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23. Bus yang tiba di Surabaya pagi hari adalah...
A. Bus Sedyo Utomo.
B. Bus Sumber Selamat.
C. Bus Harapan Jaya.
D. Bus Sri Mulyo.
24.

Pertemuan
Ucapan salam terdengar
Segera kubuka pintu
Aku kaget…
Saling memandang
Aku tak percaya…
Saudara kembarku datang
Yang telah lama menghilang
Kini dipertemukan lagi
Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah…
A. Bertemunya dua saudara yang mengagetkan sekali.
B. Ketidak percayaan ketika saudaranya pulang mendadak.
C. Bertemunya dua saudara kembar yang telah lama menghilang.
D. Bertemunya dua saudara, sehingga membuat kaget dan tak percaya.

25.
Persahabatan
Rini dan Wati berteman sudah lama. Orang tua Rini, kaya sedangkan orang
tua Wati miskin. Perbedaan tersebut tidak menghalangi persahabatan mereka. Di
manapun mereka berada selalu bersama. Ketika istirahat, Wati duduk melamun.
“Halo,Wati! Mengapa kamu melamun?” tanya Rini.
“Aku malu sama kamu, Rin.” sahut Wati.
“Lho, mengapa malu?” tanya Rini.
“Kamu orang kaya, sedangkan aku…?” jawab Wati.
“Sudahlah semua orang derajadnya sama. Ayo, kubelikan bakso!” ajak Rini
“Terimakasih, Rin. Kamu memang anak baik.” jawab Wati
Akhirnya mereka menuju ke kantin bersama.
Simpulan cerita tersebut adalah …
A. Rini dan Wati berteman sudah lama.
B. Orang tua Rini kaya sedangkan orang tua Wati miskin.
C. Rini membelikan Wati makanan bakso di kantin sekolah.
D. Persahabatan yang tidak membedakan kaya dan miskin.
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Bacalah cuplikan laporan berikut untuk menjawab soal nomor 26 dan 27!
Pada hari Sabtu, 5 Januari 2013 kami melakukan studi wisata ke Museum
Batik Danar Hadi Solo.Menyimpan museum tersebut alat batik dan hasil batik
zaman dahulu. Alat batik tersebut antara lain canting berbagai ukuran, kompor,
wajan dan anglo. Bahan untuk membatik yaitu kain, malam, dan pewarna kain,
baik kimia maupun alami. Di sana juga tersimpan bermacam-macam motif batik dari
berbagai daerah.
26. Isi laporan tersebut adalah ….
A. Studi wisata ke Museum Batik Danar Hadi Solo, pada Sabtu, 5 Januari 2013.
B. Telah dilakukan wisata batik ke Solo pada hari Sabtu, 5 Januari 2013
C. Museum Batik Danar Hadi adalah satu-satunya museum di Solo.
D. Alat-alat batik hanya dapat dilihat di Museum Danar Hadi Solo.
27. Menyimpan museum tersebut alat batik dan hasil batik zaman dahulu.
Stukur kalimat tersebut yang benar adalah …
A. Museum zaman dahulu menyimpan alat batik dan hasil batik tersebut.
B. Museum tersebut menyimpan alat batik dan hasil batik zaman dahulu.
C. Museum tersebut zaman dahulu menyimpan alat batik dan hasil batik.
D. Museum tersebut menyimpan alat batik zaman dahulu dan bahan batik.
28. Dita
Rita
Ani
Rita
Ani

: “ Lho, rasa sayurnya kok asin , sih?”
: “Seharusnya Ratna menambahkan gula ke dalam sayurnya.”
: “Iya, padahal aku sudah menyuruhnya, tadi!”
: “Ratna justru menambahkan garam.”
: “Rasanya jadi tidak enak, kan?

Topik percakapan tersebut adalah …
A. memasak bersama
B. makan bersama
C. belajar memasak
D. mencicipi masakan
Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 29 s.d 31!
Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan
raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu
rambu-rambu lalu lintas, dan mau menangnya sendiri. Selain itu, banyak kendaraan
yang tidak dilengkapi spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan,
kacelakaan lalu lintas dapat berkurang.
29. Ringkaan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah…
A. Kecelakaa lalu lintasdisebabkan karena banyak kendaraan yang tidak dilengkapi
spion.
B. Kecelakaan terjadi karena pemakai jalan kebut-kebutan dan melanggar rambu
lalu lintas.
C. Penyebab utama kecelakaan karena tidak menaati peraturan lalu lintas yang
berlaku
D. Penyebab kecelakaan lalu lintas karena pemakai jalan tidak menaati peraturan
lalu lintas

halaman 7 dari 13

30. Tema dari paragraf tersebut adalah…
A. kendaraan
B. transportasi
C. lalu lintas
D. kecelakaan
31. Pesan yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah ….
A. hindari terjadinya kecelakaan
B. patuhilah peraturan lalu lintas
C. taati peraturan yang berlaku
D. berhati-hatilah di jalan raya
Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 32 dan 33!
Ibu
Engkau sungguh hebat
Walau beban sungguh berat
Engkau seorang diri
Bekerja tiada henti
Tuk biaya anakmu ini
Kau bekerja tanpa penat
Agar aku jadi anak hebat
32. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi tersebut adalah …
A. kerja keras seorang ibu demi masa depannya
B. ibu bekerja keras karena anaknya hebat.
C. kerja keras ibu demi keberhasilan anaknya.
D. ibu yang hebat anaknya pasti hebat.
33. Makna kata penat dalam kutipan puisi tersebut adalah ….
A. lunglai
B. jenuh
C. bosan
D. letih
34. Petunjuk membuat teh celup
(1) Teh celup siap dihidangkan.
(2) Tuang air panas ke dalam cangkir.
(3) Siapkan cangkir.
(4) Aduk menggunakan sendok.
(5) Masukkan teh celup dan gula ke dalam cangkir.
Urutan cara membuat telur goreng yang tepat adalah…
A. (3)-(4)-(2)-(1)-(5)
B. (3)-(2)-(5)-(4)-(1)
C. (3)-(5)-(4)-(2)-(1)
D. (3)-(2)-(4)-(5)-(1)
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35.(1) Olah raga ini dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya.
(2) Lari pagi adalah olahraga yang sangat populer, sederhana, dan murah.
(3) Dikatakan sederhana karena tidak membutuhkan peralatan khusus.
(4) Populer karena semua orang pasti mengenalnya bahkan pernah melakukannya.
Urutan yang tepat agar menjadi paragraf yang padu …
A. (2)-(1)-(4)-(3)
B. (2)-(4)-(3)-(1)
C. (4)-(2)-(3)-(1)
D. (2)-(4)-(1)-(3)
36. Rico memilih buku.
Rico membeli buku.
Penggabungan dua kalimat tersebut yang tepat adalah …
A. Rico memilih buku atau membelinya.
B. Rico memilih buku serta membelinya.
C. Rico memilih buku untuk membelinya.
D. Rico memilih buku kemudian membelinya.
37. Farida tetap berangkat ke sekolah ... hujan tidak kunjung reda.
Kata hubung yang tepat penulisannya untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah
….
A. biarpun
B. maupun
C. meski pun
D. sekali pun
Yth. Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI
di tempat
Dengan hormat,
...
hari, tanggal
waktu
tempat
acara

:
:
:
:

Rabu, 13 Maret 2013
14.00-15.30
Aula SD Cendekia
Sosialisasi Ujian Nasional

Atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
38. Kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi surat undangan yang tersebut adalah ....
A. Mengharap kehadiran Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI
B. Mengharap atas kehadiran Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI
C. Mengharapkan kehadiranya Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI
D. Mengharapkan atas kehadirannya Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI
39. Hai (...) Dewi (...) Bagaimana kabarmu?
Tanda baca yang tepat pada kalimat surat di atas adalah....
A. ( , ) dan ( . )
B. ( , ) dan ( , )
C. ( , ) dan ( ! )
D. ( ! ) dan ( , )
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40.
PENGUMUMAN
Diberitahukan kepada siswa SD Jaya bahwa, kegiatan ekstrakurikuler tari akan
dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 14.30-16.00 WIB. Siswa yang ikut
dalam kegiatan tersebut ... datang tepat waktu.
Kata yang tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah....
A. dimohon
B. dihimbau
C. diminta
D. disuruh
41. Dimas
Didit
Dimas
Didit
Dimas
Didit

: “Dit, nanti berangkat les bersama aku, ya?”
: “Ogah, ah! Aku ndak akan berangkat les, Dim.”
: “Mengapa kamu tidak akan berangkat?”
: “Ya bosanlah, masa tiap hari les? Aku mau main bola aja, Dim.”
: “ Bagaimana kalau kita berangkat les dulu? Setelah les baru kita main bola.”
: “ ....”

Kalimat yang sesuai untuk melengkapi dialog tersebut adalah …
A. Oke, itu ide yang bagus. Kita bermain bola saja.
B. Baiklah, tapi bener ya, nanti kita main bola?
C. Okelah, aku akan menyusulmu ke lapangan.
D. Baiklah aku segera menuju ke tanah lapang.
42. Kirana lahir di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 1 Januari 2000.
Sejak berusia tujuh tahun ia tinggal di Gunungkidul. Sekarang ia tercatat sebagai siswa
di sekolah favorit di Wonosari. Kirana seorang muslim. Karena kepandaiannya
mendongeng, Kirana diikutkan dalam lomba mendongeng. Sebelumnya Kirana diminta
mengisi formulir lomba mendongeng.
Formulir Pendaftaran Lomba Mendongeng
Nama
Tempat/tanggal lahir
Alamat
Agama
Sekolah

: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5)

Isian yang tepat untuk melengkapi formulir data nomor 2 sesuai ilustrasi adalah …
A. Galur, 1 Januari 2000
B. Wonosari, 1 Januari 2000
C. Gunungkidul, 1 Januari 2000
D. Kulon Progo, 1 Januari 2000
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43. Hadirin yang saya hormati,
Bencana alam dapat menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Banyaknya
bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini mungkin merupakan teguran tuhan yang
maha kuasa. ... Namun demikian, sebagai manusia kita harus tetap waspada
menghadapi bencana alam.
Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah ...
A. Marilah kita menolong korban bencana alam.
B. Untuk itu marilah kita berdoa kepada-Nya.
C. Marilah kita bahu-membahu menghadapi bencana.
D. Untuk itu marilah kita berusaha jangan ada bencana.
44. Banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini mungkin merupakan teguran tuhan
yang maha kuasa.
Penulisan ejaan yang benar kata yang dicetak miring adalah ....
A. Banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini mungkin merupakan
teguran Tuhan Yang Maha Kuasa.
B. Banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini mungkin merupakan
teguran Tuhan yang Maha Kuasa.
C. Banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini mungkin merupakan
teguran
Tuhan yang Mahakuasa.
D. Banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini mungkin merupakan
teguran Tuhan Yang Mahakuasa.
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SEKOLAH DASAR BINA BANGSA
Alamat: Jalan Lingkar Utara Piyaman
Nomor : 37/SDBB/II/2013
Hal
: Undangan
Yth. Pengurus Komite SD Bina Bangsa
di tempat
Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Anda pada rapat koordinasi yang akan kami selenggarakan
pada,
hari,tanggal : Jumat, 8 Februari 2013
waktu
: 14.30 sampai dengan selesai
tempat
: ruang pertemuan SD Bina Bangsa
Atas kehadiran Anda, diucapkan terima kasih.
Kepala Sekolah,
Dra. Rukmini, M.M.

45. Kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak tebal pada surat di atas adalah …
A. Bapak/Ibu.
B. Bapak-bapak.
C. Saudara-saudara.
D. Saudara/saudari.
46. Imam Hidayat melakukan pengamatan. Objek pengamatannya adalah Puskesmas II
Sukasari. Pengamatan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2013. Hasil pengamatannya
menunjukkan bahwa keadaan puskesmas dan lingkungannya bersih. Keadaan ruangan
praktek dokter budi tertata rapi bersih dan nyaman. Pasien yang datang sebagian
besar orang tua. Dokter dan pegawai puskesmas memberikan pelayanan dengan ramah.
Penulisan ejaan yang tepat kalimat dicetak tebal pada cuplikan laporan tersebut adalah
...
A. Keadaan ruang praktik Dokter Budi tertata rapi, bersih, dan nyaman.
B. Keadaan ruang praktek Dokter Budi tertata rapi, bersih, dan nyaman.
C. Keadaan ruangan praktik dokter Budi tertata rapi, bersih dan nyaman.
D. Keadaan Ruangan Praktek Dokter Budi tertata rapi bersih dan nyaman.
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47.

Laporan Kegiatan
Pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 SD Bina Mulia melaksanakan kegiatan pentas
seni. Pesertanya adalah siswa-siswi kelas I sampai dengan VI. .... Ada berbagai cabang
seni yang dipentaskan. Pentas seni berjalan dengan lancar.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah….
A. Kegiatan pentas seni tersebut sangatlah bermanfaat bagi siswa-siswi
B. Para siswa SD Bina Mulia melaksanakan pentas seni dengan penuh semangat
C. Sebelumnya siswa SD Bina Mulia melakukan persiapan selama beberapa hari
D. Tujuannya untuk memupuk bakat dan kreativitas siswa di bidang seni pentas

48. Pagi hari pergi ke kebun
...
Kalau kita belajar tekun
Niscaya menjadi pintar
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian sampiran pantun tersebut adalah …
A. Di kebun banyak mawar
B. Memetik bunga mawar
C. Petik setangkai bunga mawar
D. Bunga melati dan bunga mawa
49. Perhatikan gambar berikut!

Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ....
A. Bagus dan Ayu sedang belajar. Mereka belajar ditemani ayah dan ibu. Ayah duduk
sambil membaca. Ibu berdiri di samping ayah.
B. Bagus dan Ayu sedang belajar. Ayah duduk sambil memperhatikan Bagus dan Ayu.
Sedangkan ibu mengajak mereka untuk makan malam dulu.
C. Keluarga Pak Budi sedang berkumpul. Mereka belajar bersama. Bagus belajar
menulis, sedangkan Ayu membaca. Ibu menyiapkan makanan untuk mereka.
D. Keluarga Pak Budi berkumpul di ruang keluarga. Bagus belajar membaca. Ayu
belajar menulis. Mereka sedang membicarakan rencana liburan minggu depan.
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50. Dulu, Oki anak yang malas belajar. Oki lebih banyak bermain dengan teman-temannya.
Nilai-nilai ulangannya selalu jelek. ... Ia siap menghadapi ujian akhir sekolah.
Harapannya ia mendapat nilai yang memuaskan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...
A. Sekarang Oki sudah pandai.
B. Oki pun menyesali perbuatannya.
C. Namun, sekarang ia tekun belajar.
D. Oki berjanji kepada orang tuanya.
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