Bacaan untuk soal nomor 1 s.d. 5
Manfaat Sayuran Hijau
Sayuran hijau memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Kandungan zat gizinya seperti vitamin,
zat besi, dan serat sangat diperlukan tubuh kita. Vitamin bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh agar
tetap sehat. Zat besi bermanfaat membantu proses pembentukan sel darah merah. Sementara itu, serat
sayuran berguna untuk melancarkan pencernaan. Zat-zat gizi tersebut di antaranya terdapat pada bayam,
kangkung, brokoli, dan daun singkong.
Apabila kita jarang mengonsumsi sayuran hijau, akan berakibat tidak baik bagi kesehatan. Pertama,
kita rentan terhadap penyakit. Kedua, kita dapat menderita anemia atau kekurangan darah. Ketiga, kita
mudah mengalami sembelit.
Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Sayuran yang
akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Sayuran tersebut jangan dimasak
terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan rusak atau berkurang.
1. Apa manfaat zat besi yang terkandung dalam sayuran hijau?
Zat besi yang terkandung dalam sayuran hijau bermanfaat untuk ....
A. menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat
B. membantu proses pembentukan sel darah merah
C. mempercepat proses pembekuan darah saat terjadi luka
D. melancarkan pencernaan sehingga tidak mengalami sembelit
2. Mengapa sayuran hijau tidak boleh dimasak terlalu lama?
Sayuran hijau tidak boleh dimasak terlalu lama karena ....
A. kandungan zat gizinya akan rusak atau berkurang
B. serat yang terkandung di dalamnya tidak berfungsi
C. jika dikonsumsi dapat mengganggu alat pencernaan
D. vitamin dan zat besi dalam sayuran hijau akan hilang
3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah …
A. Bagaimana cara memasak sayuran hijau yang benar?
B. Bagaimana cara mencuci dan memotong sayuran hijau?
C. Mengapa sayuran hijau harus dimasak sebelum dikonsumsi?
D. Apa yang menyebabkan hilangya zat gizi pada sayuran hijau?
4. Ide pokok paragraf kedua adalah …
A. Pentingnya mengonsumsi sayuran hijau.
B. Sayuran hijau bermanfaat bagi kesehatan.
C. Akibat jarang mengonsumsi sayuran hijau.
D. Penyebab anemia, sembelit, dan penyakit lain.
5. Kalimat berikut yang sesuai dengan paragraf pertama adalah …
A. Sayuran hijau perlu dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi.
B. Penderita anemia disebabkan jarang mengonsumsi sayuran hijau.
C. Sayuran hijau mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh.
D. Kandungan gizi pada sayuran hijau yaitu serat, vitamin, dan zat besi.
6. Petunjuk penggunaan obat penurun panas
0--1 tahun
1--2 tahun
2--6 tahun
6--12 tahun

: 3 x ½ sendok takar
: 3 x 1 sendok takar
: 3 x 1½ sendok takar
: 3 x 2 sendok takar

Adik Kartika yang berusia 18 bulan sekarang sakit panas. Aturan minum obat penurun
yang sesuai adalah ...
A. Tiga hari sekali, setiap minum setengah sendok takar.
B. Tiga hari sekali, setiap minum satu sendok takar.
C. Tiga kali sehari, setiap minum satu sendok takar.
D. Tiga kali sehari, setiap minum dua sendok takar.
7.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

panas

Tariklah tangkai pompa ke atas.
Doronglah tangkai pompa ke bawah.
Lepaskan ujung selang pompa dari lubang ban sepeda
Lakukan berulang-ulang sampai ban sepeda cukup terisi udara.
Injaklah penahan keseimbangan agar pompa tetap dalam posisi berdiri.
Pasanglah ujung selang pompa ke lubang ban sepeda yang kurang udara.

Urutan petunjuk penggunaan pompa angin yang tepat adalah ….
A. (5) – (6) – (2) – (1) – (4) – (3)
B. (5) – (6) – (3) – (1) – (2) – (4)
C. (6) – (5) – (1) – (2) – (4) – (3)
D. (6) – (5) – (2) – (1) – (4) – (3)
8.

Telah hilang tas berisi uang dan dokumen penting di tempat parkir Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Tas
tersebut hilang pada hari Jumat, 8 Februari 2013 antara pukul 10.00--13.00. Bapak/Ibu/Saudara yang
menemukan dimohon menghubungi Bimasena dengan nomor HP 086328077000. Kami akan memberi
imbalan sepantasnya. Terima
kasih.
Kalimat saran yang tepat untuk rubrik tersebut adalah ....
A. simpan baik-baik di rumah karena isinya merupakan barang berharga
B. kembalikan dompet kepada pemiliknya dengan menghubungi Bimasena
C. hubungi Bimasena melalui HP-nya dan mintalah imbalan yang dijanjikan
D. kembalikan dokumen pentingnya, sementara uangnya bisa dimanfaatkan

9.

Pengumuman
Diumumkan kepada seluruh siswa SD Mulia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun SD
Mulia ke-30, sekolah akan mengadakan jalan sehat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari
Minggu, 14 April 2013 mulai pukul 07.00. Para siswa
harap datang ke sekolah tepat waktu.
Isi cuplikan pengumuman tersebut adalah …
A. Hari ulang tahun SD Mulia yang ke-30 dimeriahkan dengan kegiatan jalan sehat mulai dari depan
sekolah.
B. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 mulai pukul 07.00 para siswa SD Mulia mengikuti
lomba jalan sehat.
C. SD Mulia akan mengadakan jalan sehat pada hari Minggu, 14 April 2013 untuk memperingati
hari ulang tahun sekolah ke-30.
D. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-30, SD Mulia mengadakan jalan sehat pada
hari Minggu, pada pukul 07.00.
Teks drama untuk soal nomor 10 s.d. 12
(Pada suatu sore, Jaka, Rudi, dan Fahrul hendak bermain bola.)
Jaka
: ”Hasan ...!” (berteriak sambil memegang bola)
Rudi
: ”San, Hasan ...!” (berteriak lebih keras)
Hasan : ”Ada apa teman-teman?” (keluar rumah menemui teman-temannya)
Jaka
: ”Ayo, main bola, San!”
Hasan : ”Tidak ah, aku baru mengerjakan PR! Memangnya PR kalian dah beres?”
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Fahrul
Hasan
Jaka
Hasan

: ”PR urusan nanti!”
: ”Ini kan sudah sore! Kalau main bola, bisa-bisa PR-ku tidak selesai!”
: ”Kamu ini, nanti malam kan masih ada waktu!”
: ”Sekali tidak, tetap tidak!” (sambil menggelengkan kepala)

10. Tokoh utama pada teks drama tersebut adalah ….
A. Fahrul
B. Hasan
C. Rudi
D. Jaka
11. Latar tempat teks drama tersebut adalah ….
A. di depan ruang kelas
B. di depan rumah Hasan
C. di dalam rumah Hasan
D. di lapangan sepak bola
12. Amanat teks drama tersebut adalah …
A. Bersikaplah yang baik terhadap teman.
B. Gunakan seluruh waktu untuk belajar.
C. Utamakan belajar daripada bermain.
D. Kerjakan PR sebelum malam tiba.
13.

Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda (1). Setiap daerah memiliki bahasa
daerah (2). Jenis tarian, pakaian adat, dan rumah adat pun ada di setiap
daerah (3). Memang, bangsa Indonesia kaya akan budaya (4).
Kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

14. Sinta
Arimbi
Sinta
Arimbi
Sinta
Arimbi

: ”Hebat! Bagaimana caranya kamu bisa membaca puisi sebagus itu, Ar?”
: ”Kupahami dulu isinya, lalu kubaca dengan penghayatan.”
: ”Selain itu?”
: ”Aku berlatih di rumah. Aku minta pendapat ibu tentang penampilanku dalam membaca
puisi, lalu berlatih lagi.”
: ”Pantas bagus! Aku ingin bisa membaca puisi sepertimu!”
: ”Jangan memujiku berlebihan, Sin! Aku juga baru belajar!”

Kesimpulan isi percakapan tersebut adalah ...
A. Arimbi menjelaskan cara-cara membaca puisi yang benar kepada Sinta.
B. Sinta memberikan pujian kepada Arimbi yang pandai membaca puisi.
C. Pengalaman belajar membaca puisi Arimbi diceritakan kepada Sinta.
D. Sinta berkeinginan dapat membaca puisi seperti Arimbi, temannya.
Paragraf untuk soal nomor 15 s.d. 17
Banyak hal yang dapat membuat suasana belajar menjadi nyaman. Saat belajar, kita dapat memutar
lagu yang kita sukai. Tempat belajar juga dapat kita sesuaikan. Kalau sedang bosan di kamar, belajar
dapat dilakukan di taman. Kuncinya jangan
sampai aktivitas belajar kita terganggu atau mengganggu orang lain.
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15. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ...
A. Suasana belajar yang menyenangkan dapat kita ciptakan melalui berbagai hal.
B. Kita harus membuat suasana belajar yang nyaman tanpa gangguan orang lain.
C. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan apabila dilakukan di taman.
D. Kenyamanan dalam belajar hanya akan tercipta saat kita belajar di rumah.
16. Kuncinya jangan sampai aktivitas belajar kita terganggu atau mengganggu orang lain.
Arti kata aktivitas adalah ....
A. kegiatan
B. perbuatan
C. pengalaman
D. kepentingan
17. Kalau sedang bosan di kamar, belajar dapat dilakukan di taman.
Antonim kata bosan dalam kalimat tersebut adalah ....
A. tahan
B. kerasan
C. nyaman
D. gembira
18.

Lestari anak yang rajin. Ia selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Ibunya seorang penjual kue.
Setiap pagi, Lestari berangkat sekolah sambil membawa kue untuk dijual
di kantin sekolah.
Peribahasa yang tepat untuk Lestari adalah ...
A. Sudah jatuh terimpit tangga.
B. Air cucuran atap, jatuhnya ke pelimbahan juga.
C. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian.
D. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui.

19. Bayu mengunjungi neneknya di desa. Ia membawakan neneknya geplak Bantul.
Bayu tahu bahwa makanan kesukaan neneknya adalah geplak.
Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A. buah tangan
B. ringan tangan
C. tangan hampa
D. panjang tangan
20. Makan nasi dengan udang
Tak lupa pula lauk kerupuk
Ujian janganlah kau curang
Itu perbuatan yang buruk
Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah ...
A. Menyontek boleh asalkan tidak ketahuan.
B. Jika makan lauknya ikan dan kerupuk.
C. Saat ujian saja diperlukan kejujuran.
D. Jujur adalah perilaku yang terpuji.
21. Teks 1
Pada hari Sabtu, kelas VI SD Harapan mengunjungi Pusat Pelestarian Satwa Jogjakarta (PPSJ). Mereka
belajar langsung mengamati hewan-hewan yang ada di sana. Mereka berkeliling sambil mencatat
hewan-hewan yang harus dijaga kelestariannya.
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Teks 2
Pada hari Rabu, kelas V SD Sukasari mengunjungi Museum Perjuangan. Mereka mengamati bendabenda bersejarah yang ada di museum itu. Hal-hal penting mereka
catat. Hasil pengamatan mereka, dikumpulkan pada guru kelas.
Persamaan kedua teks tersebut adalah ...
A. Kedua SD mengadakan liburan bersama-sama.
B. Mereka melaksanakan pembelajaran di luar kelas.
C. Kedua SD mengunjungi PPSJ dan Museum Perjungan.
D. SD Harapan dan SD Sukasari mengunjungi tempat bersejarah.
Teks untuk soal nomor 22 dan 23
Jadwal Pesawat Terbang dari Bandara Adisucipto
Nama Pesawat
Jurusan
Berangkat
Garuda
Jakarta
06.00
Garuda
Denpasar
12.45
Wing Air
Surabaya
06.05
Lion Air
Denpasar
20.30
Sriwijaya
Jakarta
11.40
Sriwijaya
Balikpapan
13.30
22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal pesawat terbang tersebut adalah ...
A. Pesawat Garuda jurusan Jakarta berangkat pukul 13.30.
B. Pesawat Wing Air jurusan Jakarta berangkat pukul 06.05.
C. Pesawat Garuda jurusan Denpasar berangkat pukul 12.45.
D. Pesawat Sriwijaya jurusan Balikpapan berangkat pukul 16.20.
23. Paman akan pulang ke Denpasar pada malam hari.
Pesawat yang tepat dinaiki paman adalah ....
A. Garuda
B. Batavia
C. Lion Air
D. Sriwijaya
24.

Pahlawanku
Pahlawan....
Kau berjuang tuk negara
Kau korbankan jiwa raga
Kau jadi pelita bangsa
Karenamu bangsaku jadi berjaya
Kan kukenang slama-lamanya
Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah ...
A. Pahlawan berjuang untuk kemerdekaan.
B. Mengenang jasa pahlawan yang telah gugur.
C. Kekaguman terhadap pengorbanan pahlawan.
D. Pengorbanan pahlawan sampai titik darah penghabisan.
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25.

Buah Kesombongan
Di tengah hutan belantara, hiduplah sekawanan burung. Salah satunya Burung Deo. Ia berwajah
sangat tampan. Ketampanan yang ia miliki membuatnya sombong.
“Di hutan ini tidak ada burung yang setampan aku,” ujar Deo di depan teman-temannya.”Kalian pasti
kagum padaku,” ujarnya lagi. Burung-burung lainnya geleng-geleng kepala.
Suatu hari Deo terbang mengelilingi hutan. Tanpa sengaja ia menabrak pohon besar. Ia terjatuh dan
badannya pun lemas.
Datanglah seekor Elang. Dalam hatinya berkata, ”Wah, ada makanan lezat!”
Ketika Elang hendak memangsanya, datanglah teman-teman Deo. Mereka mengusir Elang itu. Deo
pun terselamatkan. “Terima kasih ya, kalian telah menolongku.
Maafkan atas kesombonganku,” kata Deo.
Kesimpulan isi cerita anak tersebut adalah ...
A. Deo selamat dari serangan elang berkat bantuan teman-temannya.
B. Tak ada teman yang membantu Deo karena ia sombong.
C. Tanpa bantuan, Deo dapat menyelamatkan diri.
D. Deo tidak membutuhkan bantuan burung lain.

Teks laporan untuk soal nomor 26 dan 27
Lahar dingin melanda Kabupaten Magelang. Bencana itu telah menyebabkan jembatan
Srowol di Kabupaten Magelang putus. Warga harus menempuh jarak lebih lama dua kali untuk bisa
sampai ke kota Magelang. Banyak
pekerja dan pelajar terlambat sampai tujuan.
26. Isi laporan tersebut adalah ...
A. Bencana lahar dingin telah melanda Kabupaten Magelang.
B. Adanya lahar dingin menyebabkan jembatan Srowol putus dan rusak.
C. Banyak pekerja dan pelajar terlambat sampai tujuan karena lahar dingin.
D. Jembatan Srowol putus akibat lahar dingin sehingga transportasi terganggu.
27. Warga harus menempuh jarak lebih lama dua kali untuk bisa sampai ke kota Magelang.
Struktur kalimat tersebut yang benar adalah ...
A. Warga sampai ke kota Magelang lebih lama karena harus menempuh jarak dua kali.
B. Warga harus menempuh dua kali jarak lebih lama agar sampai ke kota Magelang.
C. Agar sampai ke kota Magelang lebih lama, mereka harus menempuh jarak dua kali.
D. Warga harus menempuh jarak dua kali lebih lama untuk sampai ke Kota Magelang.
28. Anggi
: “Da, besok kamu ada acara?”
Nida
: “Tidak. Memang ada apa?”
Anggi
: “Antar aku ke puskesmas, ya!”
Nida
: “Ya, apa kamu sakit?”
Anggi
: “ Aku cuma mau periksa gigi.”
Nida
: “Memangya kamu sakit gigi?”
Anggi
: “Tidak. Aku rutin periksa gigi tiap enam bulan sekali.”
Topik percakapan tersebut adalah ....
A. periksa gigi
B. setia kawan
C. puskesmas
D. sakit gigi
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Paragraf untuk soal nomor 29 s.d. 31
Salah satu cara mencegah demam berdarah (DB) yaitu dengan membasmi sarang nyamuk Aedes
Aegypty. Caranya dengan menguras tempat-tempat penampungan air dan menutupnya. Jangan lupa
mengubur kaleng-kaleng bekas agar kaleng tersebut tidak
digenangi air.
29. Ringkasan paragraf tersebut adalah ...
A. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypty.
B. Penyakit DB dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan.
C. Penyakit DB dapat dicegah dengan menciptakan lingkungan bebas nyamuk.
D. Membasmi sarang nyamuk dilakukan dengan cara membersihkan tempat air.
30. Tema paragraf tersebut adalah ....
A. penyakit
B. kesehatan
C. pendidikan
D. lingkungan
31. Pesan yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah ...
A. Cegahlah penyakit demam berdarah dengan cara 3 M.
B. Jagalah kebersihan agar kita tidak mudah terserang penyakit.
C. Kita harus segera mencegah demam berdarah dengan imunisasi
D. Agar tidak terserang penyakit, kita membasmi nyamuk secepatnya.
Teks puisi untuk soal nomor 32 dan 33
Ayahku
Kurindu kasih sayangmu
Ku belum wujudkan asamu
Tapi kau tlah tiada
Tinggalkan isi dunia
32. Pernyataan yang sesuai dengan puisi tersebut adalah ...
A. Seorang ayah yang pergi jauh untuk selama-lamanya.
B. Persembahan doa dari anak untuk ayah yang telah tiada.
C. Kesedihan seorang anak karena ayahnya telah meninggal dunia.
D. Penyesalan anak yang belum dapat mewujudkan harapan ayahnya.
33. Ku belum wujudkan asamu.
Makna kata asa dalam kalimat tersebut adalah ....
A. cita-cita
B. harapan
C. kehendak
D. kemauan
34. (1) Iris buah pisang hingga menjadi tipis.
(2) Kupas kulit pisang yang masih mentah.
(3) Angkat dan tiriskan pisang dari penggorengan.
(4) Goreng pisang hingga berwarna kekuningan.
Petunjuk membuat ceriping pisang yang tepat adalah ....
A. (2) – (4) – (1) – (3)
B. (2) – (1) – (3) – (4)
C. (2) – (1) – (4) – (3)
D. (2) – (3) – (1) – (4)
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35. Bacalah kalimat acak berikut!
(1) Oleh karena itu marilah kita perbanyak minum susu.
(2) Susu sangat baik untuk kesehatan kita.
(3) Selain itu susu juga mengandung banyak vitamin.
(4) Susu mengandung banyak kalsium yang berguna bagi pertumbuhan tulang.
Urutan kalimat tersebut jika disusun menjadi paragraf yang padu adalah ....
A. (4) – (3) – (2) – (1)
B. (3) – (2) – (1) – (4)
C. (2) – (4) – (3) – (1)
D. (1) – (2) – (3) – (4)
36. Ayah Andi seorang pengusaha sukses.
Ayah Andi tidak sombong.
Gabungan kedua kalimat tersebut yang tepat adalah ...
A. Ayah Andi seorang pengusaha sukses meskipun tidak sombong.
B. Ayah Andi seorang pengusaha sukses walaupun tidak sombong.
C. Ayah Andi seorang pengusaha sukses biarpun tidak sombong.
D. Ayah Andi seorang pengusaha sukses tetapi tidak sombong.
37. Rina rajin membaca buku ... nilai ulangannya sudah bagus.
Kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
A. jikalau
B. apa bila
C. walaupun
D. meski pun
38. Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Bapak / Ibu pada,
hari, tanggal : Sabtu, 23 Februari 2013
waktu
: pukul 08.00
tempat
: SD Bakti Pratiwi
acara
: pertemuan wali murid
....
Kalimat yang efektif untuk melengkapi surat undangan tersebut adalah ...
A. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih.
B. Atas kehadiranmu diucapkan banyak terima kasih.
C. Atas kehadiran Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.
D. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya.
39. Rina (1) maaf ya (2) Aku baru sempat membalas suratmu (3)
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat surat tersebut adalah ....
A. ( , ) ; ( ! ) ; ( . )
B. ( , ) ; ( ? ) ; ( . )
C. ( ! ) ; ( , ) ; ( . )
D. ( , ) ; ( . ) ; ( ? )
40.

Pengumuman
Diumumkan kepada seluruh siswa SD Maju Jaya bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 akan
diadakan kegiatan Jumat Bersih. Seluruh siswa ... mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan kelas
masing-masing.
Kata yang tepat untuk melengkapi cuplikan pengumuman tersebut adalah ....
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A.
B.
C.
D.

dapat
wajib
perlu
bisa

41.
Budi
Yuli
Budi
Yuli
Budi

: “Yul, hari ini kamu les musik, ya?”
: “Tidak! Hari ini aku libur.”
: “Wah, kalau begitu kita ke rumah Dian, yuk!”
: “ ... “
: “Baiklah kalau begitu.”

Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks dialog tersebut adalah ...
A. Boleh saja, tapi aku minta izin ibu dulu!
B. Ya, kapan rencana kita pergi ke sana?
C. Memangnya di rumah Dian ada apa?
D. Nanti langsung ke rumahku saja!
42.

Anisa Nur Aini adalah putri pertama Bapak Andi Nugroho. Ia lahir di Gunung Kidul pada tanggal 9
Juli 2000. Sekarang ia tinggal bersama pamannya yang bernama Agung Nugroho di Jalan Mangkubumi
14 Yogyakarta. Anisa ingin ikut bimbingan belajar dan
ia diminta mengisi formulir pendaftaran.
FORMULIR PENDAFTARAN
Nama
: .... ( 1 )
Tempat, tanggal lahir : .... ( 2 )
Alamat
: .... ( 3 )
Nama Orang Tua
: .... ( 4 )
Isian formulir untuk nomor 1, 2, dan 4 adalah ....
A. Anisa Nur Aini; Yogyakarta, 9 Juli 2000; Andi Nugroho
B. Anisa Nur Aini; Yogyakarta, 9 Juli 2000; Agung Nugroho
C. Anisa Nur Aini; Gunung Kidul, 9 Juli 2000; Andi Nugroho
D. Anisa Nur Aini; Gunung Kidul, 9 Juli 2000; Agung Nugroho
Teks untuk soal nomor 43 dan 44
....
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas limpahan rahmat-Nya kepada kita. Kami mengucapkan
terimakasih kepada bapak / ibu wali murid yang telah hadir di sd nusabakt ini. Rapat ini dilaksanakan
dalam rangka menghadapi ujian nasional. Hal ini
kami lakukan karena hasil ujian tahun lalu di SD ini belum memuaskan.

43. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah ...
A. Oleh karena itu, ayo tingkatkan usaha dan semangat belajar!
B. Untuk itu, marilah kita berusaha meningkatkan prestasi sekolah ini!
C. Dengan demikian, ayolah, kita tingkatkan kerjasama antar sekolah!
D. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan nilai ujian sekolah kita tahun depan!
44. Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak / ibu wali murid yang telah hadir di sd
nusa bakti ini.
Perbaikan penulisan yang benar pada kalimat tersebut adalah ...
A. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/ibu yang telah hadir dalam rapat di sd Nusa
bakti ini.
B. Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu yang telah hadir dalam rapat di SD Nusa
Bakti ini.
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C. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak /Ibu yang telah hadir dalam rapat di SD Nusa
Bakti ini.
D. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak /ibu yang telah hadir dalam rapat di sd Nusa
Bakti ini.
45. Perhatikan surat berikut ini!
SEKOLAH DASAR NEGERI MERDEKA
Alamat : Jalan Proklamasi 10 Semarang
Nomor : 05/SD-M/II/2013
Hal
: Undangan
Yth. Wali Murid kelas VI
di tempat
Dengan hormat,
Kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat pada,
hari, tangal
: Kamis, 21 Februari 2013
waktu
: 08.00 – selesai
tempat
: SD Merdeka
acara
: Rapat Komite Sekolah
Atas perhatian dan kehadiran Anda diucapkan terimakasih.
Yogyakarta,18 Februari 2013
Kepala Sekolah

Arini, S.Pd.
Kata yang tepat untuk mengganti kata Anda tersebut adalah ....
A. Bapak/Ibu
B. rekan - rekan
C. teman - teman
D. Saudara/Saudari
46.

Pada hari Sabtu ,17 Februari 2013, para siswa SD Magersari melaksanakan ziarah ke makam Nyi
Ageng Serang. Makam itu terletak di daerah beku, kalibawang, kulon progo. Mereka melaksanakan
ziarah dalam rangka latihan kepramukaan. Kegiatan itu
dilaksanakan pada pukul 16.00 – 17.00.
Penulisan ejaan yang tepat untuk kalimat bergaris bawah pada teks tersebut adalah ...
A. Makam itu terletak di Daerah Beku, kalibawang, Kulon Progo.
B. Makam itu terletak di daerah Beku, Kalibawang, Kulon Progo.
C. Makam itu terletak di daerah beku, Kalibawang, kulon progo.
D. Makam itu terletak di Daerah beku, kalibawang, kulon progo.

47.

Pada tanggal 24 s.d. 28 Februari 2013 kami melaksanakan kegiatan PORSENI. ... Ada cabang olah
raga yang dipertandingkan. Kegiatan ini diikuti oleh tiga puluh
sekolah dasar yang ada di Kecamatan Mulia.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah ...
A. Kami melaksanakan kegiatan PORSENI selama satu minggu ke depan.
B. PORSENI dilaksanakan oleh siswa dan masyarakat dengan penuh semangat.
C. Kegiatan ini akan diikuti oleh masyarakat sekitar sekolah dari beberapa desa.
D. Kegiatan ini bertujuan memupuk bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni.
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48. Pergi ke laut mencari kerang
Jangan lupa membawa jala
...
...
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ...
A. Berbuat baik menolong orang
Pasti akan banyak pahala
B. Sesama teman haruslah sayang
Agar kita menjadi juara
C. Siang-siang ke tanah lapang
Tidak lupa membawa bola
D. Naik kapal ke tanah seberang
Singgah sebentar ke dermaga
49. Perhatikan gambar berikut!

Paragraf yang sesuai dengan gambar di atas adalah ...
A. Andi sedang membeli buku di Toko buku Baru. Ia ditemani oleh teman-temannya. Semua
teman-teman Andi membaca buku.
B. Para siswa mengunjungi Toko Buku “Baru”. Ada anak yang membaca buku dan ada yang
memilih buku. Seorang anak membawa buku ke kasir.
C. Andi dan teman- temannya pergi ke perpustakaan. Semua anak sedang mencari buku pelajaran.
Mereka dibimbing oleh gurunya.
D. Anak-anak sedang berdiskusi di perpustakaan . Yang berdiskusi ada 6 anak.
Mereka mencari buku untuk bahan diskusi.
50.

Arjuna anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pagi lalu membereskan tempat tidur, menyapu, dan
mencuci. Semua itu dikerjakannya sebelum berangkat ke sekolah.
Sepulang sekolah, ia mengantar makanan untuk orang tuanya ke sawah ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...
A. Dengan begitu, Arjuna menjadi lupa belajar.
B. Pantaslah Arjuna disenangi teman-temannya.
C. Karena itu, Arjuna anak paling pandai di kelasnya.
D. Meskipun demikian, Arjuna tidak melupakan belajar.
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