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Bacaan untuk Soal Nomor 1 s.d. 5 

Seledri, Si Hijau Segar yang Penuh Khasiat 

Seledri merupakan jenis tanaman herba tegak dengan tinggi sekitar 25-100 cm. Batangnya bersegi 
dan berjalur membujur, dengan bunga kecil berwarna putih kehijauan. Seledri berbatang kecil, sehingga 
seluruh bagiannya digunakan sebagai sayur. Cara mengembangbiakkannya melalui biji dan 
memindahkan anak rumpunnya.  

Seledri sangat bermanfaat karena mengandung berbagai vitamin dan zat gizi penting. Vitamin yang 
dikandung seledri adalah A, B, dan C. Adapun zat gizinya antara lain serat, sodium, kalium, magnesium, 
protein. Selain itu mempunyai kalsium, garam pospat, minyak asiri, dan saponin. Karena itu, seledri 
dapat menyembuhkan panas anak, reumatik, gagal ginjal, dan lain-lain. Seledri juga bisa menurunkan 
kadar asam urat, hormon stres, tekanan darah tinggi. Bahkan seledri menormalkan gula darah, menjaga 
kesehatan gigi, jantung, tulang, dan kecantikan. 

Ada cara dan aturan mengonsumsi seledri. Dengan mengunyahnya, zat dalam daun menguatkan 
gigi dan menetralisir bau tajam makanan. Seledri juga bisa dibuat jus, dimakan sebagai lalapan, dan 
penyedap rasa. Agar lebih bermanfaat, sebaiknya kita mengonsumsi setiap hari. Tetapi kita harus 
mengonsumsinya secara wajar, jika 

      berlebihan justru berakibat kurang baik. 

1. Mengapa seledri sangat bermanfaat? 
Seledri sangat bermanfaat karena.... 

A. mengandung berbagai zat yang dapat menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit 
B. mudah didapat dan dikonsumsi, harganya murah, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan  
C. mengandung vitamin A, B, C, D, dan berbagai mineral yang sangat penting bagi kesehatan 

manusia 
D. merupakan  tanaman  herbal yang  mudah dikembangbiakkan dan dapat menjaga 

kesehatan jantung dan gigi 

2. Bagaimana cara mengonsumsi seledri agar memberi manfaat yang tepat? 
Cara mengonsumsi seledri yaitu dengan.... 

A.   diminum dalam bentuk jus dan jumlahnya sesuai takaran 
B. dikonsumsi setiap hari dengan jumlah tidak berlebihan 
C. setiap hari makan seledri dengan jumlah banyak supaya cepat sembuh 
D. dikunyah, diminum dalam bentuk jus, sebagai lalapan, dan penyedap rasa 

3. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama adalah.... 
A. Mengapa kita harus mengonsumsi seledri? 
B. Kapan seledri berkembang biak? 
C. Apa yang dimaksud dengan seledri? 
D. Di mana kita mengembangbiakkan seledri? 

4. Ide pokok paragraf ketiga bacaan tersebut adalah.... 
A. seledri menguatkan gigi dan menetralisir bau 
B. cara dan aturan mengonsumsi seledri 
C. seledri bisa dibuat jus dan dibuat lalapan 
D. seledri harus dikonsumsi setiap hari 

 
5. Kalimat yang sesuai dengan paragraf kedua adalah.... 

A. seledri mengandung vitamin B, C, dan D 
B. seledri dapat menyembuhkan gula darah 
C. seledri mengandung kalsium dan magnesium 
D. seledri mengandung vitamin dan zat-zat penting 

6.                       Petunjuk Pemakaian Obat Flu 
      1--5 tahun :2 x ¼ tablet 
      6--12 tahun :3 x ½ tablet 
      dewasa  :3 x 1 tablet 

   diminum sesudah makan 

 Dira yang lahir tahun 2004 sedang sakit flu. Aturan pemakaian obat yang tepat 
      adalah.... 

A. Sehari minum dua kali, setiap minum ½ tablet sesudah makan 
B. Sehari minum tiga kali, setiap minum ½ tablet sebelum makan 
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C. Sehari minum tiga kali, setiap minum ½ tablet sesudah makan 
D. Sehari minum tiga kali, setiap minum 1 tablet sesudah makan 

7. (1) Aturlah besar kecilnya api. 
(2) Tekan dan putar tombol ke kanan. 
(3) Buka segel ujung tabung lalu pasang regulatornya. 
(4) Tekan dan putar tombol ke arah kiri hingga menyala. 
(5) Gunakan sesuai kebutuhan 

Urutan petunjuk penggunaan kompor gas tersebut yang benar adalah… 
A. (3) - (4) - (1) - (5) - (2)  
B. (3) - (4) - (2) - (1) - (5)  
C. (4) - (3) - (1) - (5) - (1) 
D. (4) - (3) - (5) - (1) - (2) 

8.                                              Counter Down Tidak Berfungsi 
Saya sering mengamati traffic light di Kota Yogya. Ternyata sebagian besar alat counter down 

(hitungan detik menurun) sudah rusak.  Hal ini membuat alat tersebut tidak berfungsi seperti yang 
diharapkan. Tentu saja ini sangat memprihatinkan. Ternyata benar olok-olok di negara maju tentang 
negara berkembang. Menurut mereka, orang di negara berkembang bisa memasang atau membeli 
peralatan modern. Sayangnya, mereka gagal memelihara dan memanfaatkan dengan baik. 

Demi kelancaran lalu lintas, sebaiknya pihak berwenang memperbaiki peralatan agar berfungsi 
kembali. 

Nama penulis ada di SKH Kedaulatan Rakyat  

Kalimat saran yang sesuai dengan rubrik Surat Pembaca tersebut adalah.... 
A. Masyarakat harus berhati-hati jika berada di jalan raya 
B. Kita harus mengkritisi segala fasilitas umum di jalan raya 
C. Pihak berwenang sebaiknya segera membeli peralatan counter down  
D. Sebaiknya pihak berwenang segera memperbaiki counter down 

 
9. Bacalah pengumuman berikut ini! 

Pengumuman 

     Diberitahukan kepada para siswa SD Insan Mulia, bahwa dalam rangka memperingati Hari Anak 
Nasional, sekolah akan mengadakan bakti sosial ke Panti Asuhan Kasih Ibu. Untuk itu, para siswa 
diharapkan menyumbangkan bantuan berupa baju pantas pakai, beras, buku bacaan, atau bentuk uang 
tunai seikhlasnya. 
 Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih atas perhatian para siswa. 
 
        Yogyakarta, 15 Juli 2012 
         Kepala Sekolah, 
 
        Drs. Mulyono, M.Pd. 
Isi pengumuman tersebut adalah.... 

A. Siswa SD Insan Mulia diminta menyumbang bantuan seikhlasnya untuk bakti sosial dalam 
rangka memperingati Hari Anak Nasional. 

B. Siswa SD Insan Mulia diminta menyumbang buku bacaan untuk bakti sosial dalam rangka 
peringatan Hari Anak Nasional. 

C. Siswa SD Insan Mulia diminta mengumpulkan uang untuk bakti sosial dalam rangka peringatan 
Hari Anak Nasional. 

D. Siswa kelas VI SD  Insan  Mulia  diminta menyumbang baju pantas pakai dalam  
rangka bakti sosial. 

Teks drama untuk soal nomor 10 s.d. 12  

Lina : “Bagaimana cerita buku itu, Rat? Bagus nggak?” (menepuk bahu Ratna) 
Ratna : “Bagus. Ceritanya seru dan mengharukan.”  
     (menaruh buku di rak khusus buku cerita) 
Lina : “Ceritain dong...” (menggandeng tangan Lina menuju meja baca)  
Santi : “Betul, Rat. Aku juga ingin tahu.”  (mendekati Ratna) 
Ratna : “Lebih baik kalian membaca sendiri dulu. Pasti lebih seru.” 
Lina : “Malas, Rat. Terlalu tebal bukunya.” 
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Seruni : “Ah, dasar kamu pemalas, Lin!” 
Ratna : “Menurutku, kita memang tidak boleh malas membaca.” (tersenyum kepada  
                    Seruni) 

10. Tokoh utama teks drama tersebut adalah.... 
A. Lina 
B. Ratna 
C. Santi 
D. Seruni 

11. Latar tempat penggalan drama tersebut adalah.... 
A. sekolah 
B. halaman 
C. perpustakaan 
D. laboraturium 

 
12. Amanat drama tersebut adalah.... 

A. Sebaiknya jangan memaksa teman 
B. Kita harus rukun dengan teman 
C. Kita harus rajin membaca buku 
D. Bacalah buku-buku yang tebal 

13.        Husna membeli bunga mawar dan kue. Hari ini tanggal 22 Desember yang diperingati sebagai hari 
Ibu. Ia akan memberikan mawar dan kue itu kepada ibunya. 
Itulah kebiasaan Husna setiap hari Ibu. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah.... 
A. Husna membeli bunga mawar dan kue 
B. Hari ini tanggal 22 Desember yang diperingati sebagai hari Ibu 
C. Ia akan memberikan mawar dan kue itu kepada ibunya 
D. Itulah kebiasaan Husna setiap hari Ibu 

14. Rafif : “Ko, kamu mau ikut ke rumah Sulhan nanti sore?” 
Eko : “Memangnya ada apa?” 
Rafif : “Mengerjakan tugas IPA.” 
Eko : “Masih lama. Minggu depan kan mengumpulkannya?” 
Sulhan : “Makin cepat makin baik. Siapa tahu nanti ada tugas lain menyusul.” 
Eko : “Betul juga. Ok, nanti aku jemput kamu ya, Fif?” 

Kesimpulan dialog tersebut adalah.... 
A. Eko akan menjemput Sulhan untuk belajar IPA bersama-sama 
B. Rafif dan Eko akan mengerjakan tugas IPA dari guru bersama-sama. 
C. Jika ada tugas dari guru, harus segera dikerjakan bersama-sama. 
D. Rafif, Eko, dan Sulhan akan mengerjakan tugas IPA bersama-sama. 

Teks bacaan untuk soal nomor 15 s.d. 17 

Andi gemar bermain musik. Alat musik yang dimainkanya seruling bambu. Jari-jari lentik Andi 
sangat lihai memainkan alat musik  tersebut. Banyak orang yang terkagum-kagum mendengar 
serulingnya. Meskipun banyak orang yang mengaguminya, Andi tidak 
sombong. 

15. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah…. 
A. Alat musik yang dimainkan Andi seruling  
B. Banyak orang terkagum-kagum seruling Andi 
C.  Andi tidak sombong meskipun bemain seruling 
D.  Andi gemar bermain musik seruling bambu 

16. Arti kata lihai pada paragraf tersebut adalah…. 
A. pandai 
B. cerdas 
C. unggul 
D. terampil 
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17. Meskipun banyak orang yang mengaguminya, Andi tidak sombong. 
      Antonim sombong adalah…. 

A. kecil hati 
B. tinggi hati 
C. rendah hati 
D. patah hati 

18.         Pak Iwan seorang dokter yang kaya-raya. Pak Iwan tidak pernah sombong. Selain itu, Pak Iwan 
sangat dermawan kepada penduduk kampung. Sekarang Pak Iwan sudah meninggal. Meski begitu, warga 
kampung tak pernah lupa akan kebaikan hati Pak Iwan.  
 

 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah.... 
A. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak 
B. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang 
C. Gajah berjuang melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah 
D. Gajah mati karena gadingnya, harimau terlompat karena belangnya 

19.           Anisa anak yang pandai dalam pelajaran. Ia juga pandai bergaul dengan teman-temannya. Karena 
itu, Anisa sering dimintai bantuan pak guru untuk membantu siswa di kelas yang kesulitan belajar. Jika 
pak guru berhalangan hadir, Anisa pula yang 
dipercaya untuk menyampaikan tugas kepada teman-temannya.  

 Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah.... 
A. bertangan dingin 
B. panjang tangan 
C. ringan tangan  
D. tangan kanan 

20. Ke Beringharjo beli ketupat 
        Jangan lupa beli bakpia 
        Jujurlah selalu setiap saat 
        Hati tenang, orang percaya          

        Amanat pantun tersebut adalah.... 
A. Jika ke Beringharjo belilah ketupat dan bakpia untuk oleh-oleh 
B. Kalau kita selalu jujur, hati akan tenang dan dipercaya orang lain 
C. Kita harus menjadi orang jujur agar disukai dan dipercayai orang lain 
D. Kalau ingin hidup tenang, saat membeli ketupat dan bakpia harus jujur 

 

Bacalah kedua teks berikut ini! 

Teks 1. 
 Enggar gemar bermain bola. Setiap sore dia selalu bermain bola di lapangan. Meskipun 

kegemarannya bermain bola, Enggar tidak pernah melupakan belajarnya. 
      Baginya belajar tetap nomor satu. Dia selalu menjadi juara I di kelasnya. 

Teks 2. 
Rama menjadi juara satu di kelasnya. Hobi Rama mengumpulkan perangko. Koleksi perangkonya 

sudah sangat banyak. Bahkan perangko dari berbagai negara juga ia kumpulkan. Walaupun koleksi 
perangkonya banyak, ia tak pernah melupakan belajarnya.  

21. Persamaan kedua teks bacaan tersebut adalah…. 
A. Hobi Enggar dan Rama main bola 
B. Kegemaran Enggar dan Rama sama  
C. Mereka menjadi juara satu di kelasnya 
D. Kedua anak itu memiliki kegemaran yang sama 
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Teks bacaan untuk soal nomor 22 s.d. 23 

JADWAL KEBERANGKATAN PENERBANGAN BANDARA ADISUCIPTO YOGYAKARTA 
MASKAPAI TUJUAN  JAM 
AIR ASIA CENGKARENG 15.05 
SRIWIJAYA SURABAYA 19.30 
LION DENPASAR 20.50 
SRIWIJAYA BALIK PAPAN 14.00 
LION BATAM 12.20 
AIR ASIA BALIK PAPAN 14.00 
GARUDA DENPASAR 20.20 

.  
22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal penerbangan tersebut adalah…. 

A. Pesawat terbang Air Asia tujuan Cengkareng berangkat pukul 15.05 
B. Tujuan Denpasar dan Batam dengan pesawat Lion berangkat pukul 12.20 
C. Pesawat terbang Air Asia tujuan Balikpapan berangkat pukul 14.10 
D. Sriwijaya tujuan Surabaya dan Balikpapan berangkat pukul 14.00 

23. Pak Banu pergi ke Denpasar pukul 20.20 dengan pesawat …. 
A. Lion  
B. Air Asia 
C. Sriwijaya 
D. Garuda 

Perhatikan puisi berikut! 

                     Ibu 
Oh ibu……  
Meski hanya lewat lantunan doamu 
Engkau selalu hadir menemaniku 
Dikala aku sendu  
Dikala aku rindu 
Oh ibu sungguh mulia jasamu 
Semoga Tuhan selalu memberkatimu 

24. Isi yang terkandung pada puisi tersebut adalah…. 
A. doa anak untuk ibunya 
B. Jasa ibu bagi kemuliaan anak 
C. kehadiran ibu yang dirindukan 
D. Makna seorang ibu bagi anak 

      Teks Cerita Anak 

              Anak Kucing 
Minggu pagi, suasana jalan desa tampak lengang. Hana dan Mita bersepeda santai menyusuri jalan 

itu. Tiba-tiba Hana menghentikan sepedanya. Ciiiiiiiiiiiiiiit…..!  Suara rem sepeda berdecit. 
“Lihat, ada anak kucing terjepit pagar!” teriak Hana. 
“Apa?!” teriak Mita. 
“Lihat tuh, kasihan anak kucing itu!” kata Hana. 
“Uh…jijai aku melihatnya!” teriak Mita. 
“Kasihan Mit, yuk kita tolongin!” pinta Hana. 
“Gak  ...ah! Aku gak mau! Jijik aku melihatnya, biar mampus!” teriak Mita. 
“Tolong, Mit!” pinta Hana. 
“Tidak!” bentak Mita. 

Karena teriakan Mita yang cukup keras, mengundang perhatian Galang yang kebetulan lewat di 
jalan itu. Galang turun dari sepedanya, jlug! 

“Ada apa dengan kalian?” kata Galang. 
“Ini Lang, Hana mau nolongin kucing itu, tapi aku jijik melihatnya!” teriak Mita. 

           “Kasihan Lang kucing itu butuh pertolongan!” kata Hana. 
“Mit, kata Hana benar meskipun hanya binatang kita perlu menolongnya. Kucing juga makhluk 

hidup. Seperti halnya manusia, kucing juga membutuhkan  
pertolongan,” kata Galang. 
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25. Dari cuplikan cerita anak tersebut dapat disimpulkan bahwa…. 
A. Hana menolong anak kucing 
B. Galang menolong anak kucing 
C. Mita ikut menolong kucing 
D. Mereka menolong kucing 

 
Teks cuplikan laporan 

Pada hari Sabtu, 19 Februari 2013, SD N Sukamaju mengadakan kegiatan akuatik renang. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan di kolam renang Umbang Tirta, Yogyakarta. Adapun peserta kegiatan 
siswa kelas VI sejumlah 36 anak. Dalam keadaan sehat semua siswa selama kegiatan berlangsung. 

26. Isi cuplikan laporan tersebut adalah…. 
A. Kegiatan renang di Umbang Tirta pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2013 
B. Kegiatan kelas VI SD Sukamaju di Umbang Tirta pada 19 Februari 2013 
C. Jumlah peserta renang di Umbang Tirta diikuti oleh 38 siswa kelas VI 
D. Peserta kegiatan renang kelas VI di Umbang Tirta dalam keadaan sehat 

27. Dalam keadaan sehat semua siswa selama kegiatan berlangsung. 
Perbaikan struktur kalimat tersebut yang benar adalah…. 

A. Selama kegiatan berlangsung semua siswa dalam keadaan sehat 
B. Selama kegiatan berlangsung dalam keadaan sehat semua siswa 
C. Semua kegiatan berlangsung selama dalam keadaan siswa sehat 
D. Selama kegiatan berlangsung  siswa semua dalam keadaan sehat  

Perhatikan percakapan berikut! 

     Andi : “Zak, adikmu sembuh belum?” 
     Zaki : “Kondisinya sudah lebih baik. Rama boleh pulang hari ini.” 
     Andi : “Emangnya dia sakit apa, Zak?” 
     Zaki : “Kata dokter, Rama kena DB.” 
     Andi : “Apa itu DB, Zak?” 
     Zaki : “DB atau Demam Berdarah, penyakit ini disebabkan oleh gigitan  
                            nyamuk aedes aegypti 
     Andi : “Oooo…” 

28. Topik percakapan kedua anak tersebut adalah…. 
A. gigitan nyamuk 
B. demam berdarah 
C. aedes aegypti 
D. kesembuhan Rama 

Teks bacaan untuk soal nomor 29 s.d. 31 

 Tubuh memerlukan vitamin A.  Vitamin A sangat baik untuk kesehatan mata.  Apabila kita 
kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan. Salah satu sumber 
vitamin A adalah wortel. Jadi agar mata kita sehat, konsumsilah wortel.  

29. Ringkasan dari teks tersebut adalah…. 
A. Wortel mengandung vitamin A yang baik untuk mata 
B. Tubuh memerlukan vitamin yang ada dalam wortel 
C. Semua vitamin itu berguna untuk kesehatan mata 
D. Kekurangan wortel dapat menyebabkan kebutaan 

30. Tema yang tepat dari bacaan tersebut adalah…. 
A. kesehatan 
B. kebutaan 
C. vitamin 
D. wortel 

31.  Pesan yang terkandung dalam bacaan tersebut adalah… 
A. Makanlah semua vitamin agar sehat 
B. Wortel baik untuk kesehatan tubuh 
C. Kebutaan terjadi karena kurang vitamin 
D. Konsumsilah wortel agar mata kita sehat 
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Perhatikan puisi berikut! 
            Doaku 
Tuhan, 
Tiap hari tiap malam 
Aku belajar aku berdoa 
Tiap buku tiap soal 
Aku kejar aku baca 
 Kabulkan asaku, Tuhan 
 Semua soal dapat kukerjakan 
 Saat ujian tiba 
 Tuk banggakan ayah bunda 

32. Pernyataan yang sesuai dengan puisi tersebut adalah… 
A. keinginan seorang anak untuk selalu belajar dengan tekun 
B. harapan seorang anak agar bisa membanggakan orang tuanya 
C. permintaan seorang anak agar pintar dalam pelajaran 
D. permohonan seorang anak untuk mendapatkan ilmu 

33. Kabulkan asaku, Tuhan. Makna kata asa dalam kalimat tersebut yaitu… 
A. harapan 
B. permintaan 
C. niat 
D. ide 

34. (1) Bilas dengan air bersih lalu dikukus 
(2) Bungkus dengan plastik atau daun 
(3) Rebus kedelai  
(4) Tiriskan, setelah dingin berilah ragi tempe 
(5) Kupas kulit arinya dengan alat penggilingan 

Urutan cara membuat tempe kedelai yang tepat adalah …. 
A. (3) – (5) – (4) – (2) – (1)  
B. (3) – (5) – (4) – (1) – (2)  
C.  (3) – (5) – (1) – (4) – (2)  
D. (3) – (5) – (1) – (2) – (4)  

35. (a) Mereka hidup damai. 
      (b) Haikal anak seorang petani. 
      (c) Keluarga Haikal tinggal di desa. 
      (d) Masyarakat di desanya saling peduli. 

      Urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf padu adalah.... 
A. (b) – (d) – (c) – (a)  
B. (b) – (c) – (d) – (a) 
C. (c) – (d) – (a) – (b) 
D. (c) – (b) – (a) – (d)  

36. Nadania belajar secara teratur. 
      Nadania ingin lulus ujian tahun ini. 

      Dua kalimat tunggal tersebut digabung menjadi.... 
A. Nadania belajar secara teratur jika ingin lulus ujian tahun ini. 
B. Nadania belajar secara teratur meskipun ingin lulus ujian tahun ini  
C. Nadania belajar secara teratur karena ingin lulus ujian tahun ini  
D. Nadania belajar secara teratur kalau ingin lulus ujian tahun ini  

37. Pesta ulang tahun Dian meriah ... hanya sederhana. 
      Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah... 

A. meskipun 
B. meski pun 
C. maupun 
D. sekali pun 
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38. Hal :Undangan     Yogyakarta, 18 Februari 2013 
      Kepada 
      Siswa kelas VI SD N Jaya 
      di Yogyakarta 
 
      Ditunggu kehadiran teman-teman besok pada, 
 hari/tanggal :Kamis, 21 Februari 2013  
 waktu  :pukul 13.00 s.d. selesai 
 tempat  :ruang kelas VI 
 acara  :membahas persiapan perpisahan sekolah. 
 
       ... Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. 
       Ketua Panitia 
                ttd 
       Rasyid Hakim 
 
      Surat undangan tersebut harus dilengkapi dengan kalimat efektif.... 

A. Teman-teman harus datang agar acara lancar 
B. Semua teman harus hadir dalam pertemuan ini 
C. Dimohon supaya saudara menghadiri acara ini    
D. Harap teman-teman datang tepat pada waktunya 

39. Hai (1) apa kabar (2) Lila (3) 
      Tanda baca yang tepat untuk kalimat surat tersebut... 

A. (,) ; (,) ; (?) 
B. (!) ; (,) ; (?) 
C. (.) ; (,) ; (?) 
D. (,) ; (?) ; (!) 

Perhatikan penggalan pengumuman berikut! 

  Diumumkan kepada siswa kelas VI SD Maju ... akan diadakan tes pendalaman materi. Tes tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2013. Diharap para  

      siswa mempersiapkan diri. 

40. Kata yang tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut... 
A. jika 
B. maka 
C. bahwa 
D. karena 

Bacalah dialog berikut! 

      Guru :”Sudah siap alat-alat batiknya, anak-anak?” 
      Lintang :”Maaf Bu, saya lupa membawa kain!” 
      Yano :”Hu...kamu memang malas!” 
      Guru :”...”  
      Yano :”Maaf, Bu!” 
      Guru :”Ya, siapa pun tidak boleh menghina orang lain.” 

41. Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut... 
A. Yano, hargai dan hormati teman-temanmu 
B. Yano, jangan ganggu teman-temanmu 
C. Yano, tidak boleh mengejek teman 
D. Lintang, ambil peralatan membatik 
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Perhatikan ilustrasi berikut! 

Wulan tinggal bersama kedua orang tuanya di Jln. P. Senopati No. 55 Yogyakarta. Ayahnya bernama 
Drs. Abdul Latif dan ibunya Dra. Nuraini, berasal dari Surabaya. Wulan dilahirkan di Kota Kembang 
pada tanggal 5 Mei 2001. Ia melaksanakan salat  

       lima waktu. Sebentar lagi ia menempuh ujian nasional. 

                        Formulir Perpustakaan SD N Maju Jaya 

      Yang bertandatangan di bawah ini: 
 Nama   : (1) 
 Tempat/tgl lahir : (2) 
 Kelas   : (3) 
 Jenis kelamin  : (4) 
 Agama   : (5) 
 Alamat   : (6) 
      Mohon dicatat sebagai anggota perpustakaan SD N Maju Jaya. 

       Pemohon 
       ................ 

42. Untuk melengkapi isian formulir data (2) berdasar ilustrasi tersebut adalah... 
A. Bandung, 5 Mei 2001 
B. Surabaya, 5 Mei 2001 
C. Yogyakarta, 5 Mei 2001 
D. Kota Kembang, 5 Mei 2001 

       Perhatikan penggalan teks pidato berikut! 

43.  Anak-anak, minggu depan kalian akan melaksanakan ujian nasional. Sambutlah hari-hari menjelang 
ujian seperti kalian menanti datangnya hari ulang tahun. Tahun lalu 
nilai ujian masih rendah. ... Semoga nilai ujian kita tahun meningkat.  

      Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut... 
A. Jangan lupa berdoa setiap hari agar dapat mengerjakan ujian nasional! 
B. Mari, kita songsong ujian nasional tahun ini dengan senang hati! 
C. Ayo, belajar setiap saat sebelum ujian nasional datang agar cita-cita tercapai! 
D.  Oleh karena itu, mari kita tingkatkan semangat belajar dan rajin berdoa! 

44. Perbaikan kalimat pidato yang dicetak miring adalah... 
A. Anak-anak, minggu depan kalian akan melaksanakan  ujian nasional . 
B. Anak-anak, minggu depan kalian melaksanakan ujian Nasional . 
C. Anak-anak, minggu depan kalian akan melaksanakan Ujian Nasional. 
D. Anak-anak, Minggu depan kalian akan melaksanakan Ujian Nasional. 
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Perhatikan surat resmi berikut! 

 
 
45. Kata yang tepat untuk memperbaiki kata mereka pada surat tersebut adalah.... 

A. Bapak-bapak 
B. Bapak/Ibu 
C. Ibu-ibu 
D. Anda sekalian 

Bacalah cuplikan laporan berikut! 

  Warga Desa Sumbermulyo memperingati HUT RI ke-67. Acara dimeriahkan dengan berbagai lomba: 
balap karung, tarik tambang, dan panjat pinang. Lomba dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Agustus 
2012 di lapangan desa. Semua warga antusias  

      mengikuti kegiatan tersebut. 

46. Warga Desa Sumbermulyo memperingati HUT RI ke-67 
Penulisan kalimat tersebut yang benar adalah... 

A. Warga desa Sumbermulyo memperingati HUT RI ke-67 
B. Warga Desa sumbermulyo memperingati HUT RI ke-67 
C. Warga Desa Sumbermulyo memperingati HUT RI ke-67 
D. Warga Desa Sumbermulyo memperingati HUT RI ke 67 

 
 

Bacalah laporan pengamatan berikut! 

Laporan Pengamatan 

      Pelapor   : Aprilia Sari 
      Objek Pengamatan  : Kantin Sekolah  
      Tempat Pengamatan : SD N Merah Putih 
      Waktu Pengamatan  : 17 Februari 2013 
      Hasil Pengamatan  : 

Keadaan kantin SD N Merah Putih bersih, rapi, dan nyaman. ... Murid-murid antre jajan di 
kantin sekolah. Petugas kantin melayani pembeli dengan 

                 ramah.  

 

SEKOLAH DASAR PUTRA BANGSA 
Jln. Mataram 55 Yogyakarta 

================================================== 
Nomor :05/SD-PB/II/2013      Yogyakarta, 20 Februari 2013 
Hal :Undangan 
 
 Yth. Bapak/Ibu Wali Siswa 
         kelas VI SD Putra Bangsa 
         di Yogyakarta 
 
 Dengan hormat, 
 Mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan 
dilaksanakan pada, 

hari  : Sabtu 
tanggal  : 23 Februari 2013 
pukul  : 07.30 – selesai  
tempat  : ruang kelas VI SD Putra Bangsa 

 
 Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan 
terima kasih. 
     Kepala sekolah 
 
     Sarwo Edi, M.Pd. 
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47. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah.... 
A. Segala macam barang dagangan dijual di sana 
B. Makanan yang dijual bermacam-macam dan bergizi 
C. Setiap hari siswa wajib jajan di kantin sekolah 
D. Jajanan di kantin sekolah tidak menarik 

Bacalah pantun berikut ini! 

Kokok ayam terdengar merdu 
      Tanda pagi akan menjelang 
      ...... 
      Masa depan akan gemilang 

48. Kalimat untuk melengkapi pantun tersebut... 
A. Ayo kawan tuntutlah ilmu 
B. Ayo siapa bernyanyi merdu 
C. Mari membeli buku-buku 
D. Mari kumpulkan bukumu 

Perhatikan gambar berikut! 
        

 
 
 
 
 
 
 
          
49. Paragraf yang sesuai gambar tersebut adalah…          

A.  Untuk memperingati hari Kartini diadakan berbagai lomba. Salah satunya lomba balap karung. 
Pesertanya ada tiga orang. Salah satunya terjatuh. 

B.  Di lapangan diadakan lomba balap karung. Tiga orang anak sedang bertanding. Mereka berusaha 
saling mendahului. Yudha menjadi juara pertama. 

C.  Sekolah mengadakan lomba balap karung. Pesertanya tiga orang. Yudha menjadi juara pertama. 
Kepala Sekolah memberi hadiah kepada para pemenang. 

D.  Di lapangan ada lomba balap karung. Tiga orang anak sedang bertanding. Mereka berusaha 
saling mendahului. Penonton memberi semangat kepada mereka. 

50.  Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan 
pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus 
pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit 
weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. ... 

     Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut... 
A. Oleh sebab itu, penyakit ini berbahaya 
B. Oleh karena itu, kita makan makanan bergizi seimbang 
C. Oleh sebab itu, tikus berbahaya bagi kehidupan manusia 
D. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan 
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Kunci 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. B 
5. D 
6. C 
7. A 
8. D 
9. A 
10. B 

 

11. C 
12. C 
13. D 
14. D 
15. D 
16. A 
17. C 
18. B 
19. D 
20. B 

21. C 
22. A 
23. A 
24. D 
25. A 
26. B 
27. A 
28. B 
29. A 
30. A 

31. D 
32. B 
33. A 
34. C 
35. B 
36. C 
37. A 
38. D 
39. B 
40. C 

41. C 
42. A 
43. D 
44. C 
45. B 
46. C 
47. B 
48. A 
49. D 
50. D 

 
 

 
 


