Bacaan untuk soal nomor 1 s.d. 5!
PUPUK ORGANIK
Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari
kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik
yang berasal dari sisa tumbuhan misalnya tanaman orok-orok.
Akhir-akhir ini, banyak petani beralih menggunakan pupuk organik untuk memupuk tanaman. Hal itu
disebabkan semakin banyaknya pupuk buatan yang dipalsukan. Pemalsuan pupuk biasanya dilakukan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak pemakaian pupuk palsu dapat menghambat pertumbuhan
tanaman. Akhirnya petani jugalah yang dirugikan.
Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka waktu kesuburan tanah
menjadi semakin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga semakin murah. Hasil
panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di
pasaran lebih tinggi. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat.
1. Mengapa para petani beralih menggunakan pupuk organik?
Para petani beralih menggunakan pupuk organik karena ....
A. semakin maraknya pupuk buatan yang dipalsukan
B. pupuk buatan dapat menghambat pertumbuhan
C. sekarang, para petani banyak yang dirugikan
D. pupuk organik murah harganya saat ini
2. Apa yang dimaksud pupuk organik?
Yang dimaksud pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari ....
A. kotoran hewan.
B. sisa makhluk hidup.
C. sisa tumbuhan.
D. tanaman orok-orok.
3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragaf ketiga adalah …
A. Siapa saja yang diuntungkan dari pemanfaaatan pupuk organik?
B. Apa saja keuntungan petani dari pemanfaatan pupuk organik?
C. Di mana para petani memanfaatkan pupuk organik?
D. Bagaimana cara para petani mendapatkan keuntungan?
4. Ide pokok paragraf kedua adalah …
A. Para petani rugi.
B. Dampak pemakaian pupuk.
C. Pupuk palsu marak.
D. Peralihan penggunaan pupuk.
5. Kalimat yang sesuai dengan paragraf kedua adalah …
A. Pupuk organik sangat merugikan para petani.
B. Pupuk organik dapat menghambat pertumbuhan tanaman.
C. Semakin banyak orang memalsukan pupuk organik.
D. Semakin banyak petani memilih pupuk organik.
6. Aturan pemakaian obat batuk:
0--5 tahun
: 2 x ½ sendok teh
6--10 tahun
: 3 x 1 sendok teh
11--15 tahun
: 3 x 1 sendok makan
lebih dari 15 tahun : 3 x 2 sendok makan
Andi sekarang berumur 15 tahun. Adiknya, lahir 5 tahun setelah Andi lahir. Adik Andi saat ini sedang
sakit batuk, aturan minum obat yang sesuai adalah …
A.
B.
C.
D.

Tiga kali sehari, setiap minum satu sendok teh.
Tiga kali sehari, setiap minum satu sendok makan.
Setengah sendok teh sekali minum,tiga kali sehari.
Dua sendok makan sekali minum,tiga kali sehari.

7. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Lakukan pembetulan.
Buka tutup penghapus cair.
Kocok terlebih dahulu.
Tunggu sampai kering betul.
Oleskan pada tulisan yang dimaksud.

Urutan petunjuk penggunaan penghapus cair yang benar adalah….
A. (2) - (3) - (5) - (4) - (1)
B. (3) - (2) - (5) - (4) - (1)
C. (2) - (3) - (5) – (1) - (4)
D. (3) - (2) - (1) - (5) - (4)
8. Pada hari Jumat, 8 Februari 2013 antara pukul 10.00--13.00 WIB, ayah saya telah kehilangan sebuah tas
berisi dokumen penting. Kejadian tersebut terjadi di tempat parkir RS Mata Dr Yap. Dikarenakan begitu
pentingnya dokumen-dokumen tersebut, mohon bagi yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi
nomor HP 08555507788 (Joko Susilo), 085292222111 (Suwardi). Barang siapa yang menemukan tas
tersebut akan mendapat imbalan yang sepantasnya.Terima kasih.
Identitas penulis ada pada redaksi SKH Kedaulatan Rakyat
Kalimat saran yang sesuai dengan isi rubrik tersebut adalah …
A. Sebaiknya jangan membawa tas yang berisi dokumen saat bepergian.
B. Bagi yang menemukan segera menghubungi ayah Joko Susilo.
C. Sebaiknya yang menemukan mengembalikan ke RS Mata Dr Yap.
D. Bagi yang menemukan segera menghubungi Suwardi.
9.

Pengumuman
Diumumkan kepada siswa SD Matahari, bahwa pelaksanaan seleksi Siswa Mahir Pidato diundur.
Pelaksanaan yang seharusnya hari Jumat, 12 Januari 2013, akan diadakan pada hari Sabtu, 20 Januari
2013. Para siswa diharapkan menyesuaikan diri.
Isi pengumuman tersebut adalah …
A. Pembatalan jadwal.
B. Penundaan jadwal.
C. Pemajuan jadwal.
D. Penegasan jadwal.

Teks drama untuk soal nomor 10 s.d. nomor 12
( Saat pulang sekolah, beberapa anak sedang bercakap-cakap)
Habib : “Rin, In, kapan kita jadi ke rumah Hasim?” (mendekati Rina dan Intan)
Intan : “Kita pulang dulu. Nanti, sehabis Asar saja, ya.”
Habib : “O, ya, tetapi aku belum punya kado buat Hasim saat ini.”
(dengan suara lirih penuh iba)
Rina : “Lho, bagaimana Habib ini?”
Intan : “Sudahlah , Rin, nanti kita berdua saja yang kasih kado ulang tahun Hasim!”
Rina : “Lantas, Habib kasih kado apa?”
Intan : “Maksudku, kado kita berdua kita jadikan satu untuk bertiga.”
Rina : “O, ya, kalau maunya begitu!”
Habib : “Terima kasih, kalian memang sahabatku yang baik.”
Rina
: “Jadi lho nanti sore, tapi jangan terlalu malam, ya!” (mereka berpisah menuju tujuan masingmasing)
10. Tokoh utama drama tersebut adalah ….
A. Habib
B. Intan
C. Rina
D. Hasim
11. Latar waktu drama tersebut adalah ….
A. malam hari
B. sore hari
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C. habis Asar
D. siang hari
12. Amanat teks drama tersebut adalah …
A. Kita harus memberi kado pada saat teman kita ulang tahun.
B. Kita harus mengumpulkan kado saat teman kita ulang tahun.
C. Kebersamaan harus selalu kita jaga dalam suka maupun duka.
D. Kita wajib merayakan ulang tahun walaupun tidak mempunyai kado.
13. Sore itu, Rista ingin mengerjakan tugas pelajaran Bahasa Indonesia di warnet. Rista mengajak Gibran
menuju warnet di seberang jalan dekat kantor pos. Sudah dua warnet yang mereka datangi tutup, karena
listrik mati. Akhirnya, Rista dan Gibran mengerjakan tugas di rumah.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah …
A. Sore itu, Rista ingin mengerjakan tugas pelajaran Bahasa Indonesia di warnet.
B. Rista mengajak Gibran menuju warnet seberang jalan dekat kantor pos.
C. Sudah dua warnet yang mereka datangi tutup karena listrik mati.
D. Akhirnya, Rista dan Gibran mengerjakan tugas di rumah.
14. Amri
Bagas
Amri
Ibu Bagas
Bagas
Ibu Bagas
Bagas

: “Gas, ayo berangkat les!”
: ”Sana berangkat dulu.Aku lagi asyik main game!”
: ”Ya, aku duluan.”
: ”Lho, tidak berangkat les kenapa, Nak?”
: “Pusing Bu, ngerjain Matematika.”
: “Jangan begitu , Gas! Lagian Amri saja berangkat!”
: “Ya, Bu, tapi habis les nanti siapin mi rebusnya!”

Kesimpulan isi percakapan tersebut adalah …
A. Bagas asyik bermain game.
B. Amri menghampiri Bagas pergi les.
C. Bagas mengutamakan belajar daripada bermain.
D. Bagas lebih asyik bermain game daripada belajar.
Paragraf untuk soal nomor 15 s.d. 17
Film “Laskar Pelangi“ berhasil menyedot perhatian penonton. Film tersebut menjadi bahan
perbincangan serius, bahkan diskusi bagi masyarakat. Para sutradara dan produser terinspirasi untuk
menghasilkan karya yang bermutu. Sukses film “Laskar Pelangi” memberi pengaruh hari depan dunia
perfilman Indonesia.
15. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah …
A. Penonton film “Laskar Pelangi” sangat puas.
B. Perbincangan yang terdapat dalam film tersebut serius.
C. Kesuksesan film “Laskar Pelangi” berpengaruh tehadap kemajuan perfilman.
D. Para sutradara dan produser terinspirasi membuat film “Laskar Pelangi”
16. Film tersebut menjadi bahan perbincangan serius, bahkan diskusi bagi masyarakat.
Arti kata serius dalam kalimat tersebut adalah …
A. benar-benar
B. sungguh-sungguh
C. sangat-sangat
D. hati-hati
17. Sukses film “Laskar Pelangi” memberi pengaruh hari depan dunia perfilman Indonesia.
Antonim sukses adalah ….
A. terpuruk
B. bangkrut
C. merugi
D. gagal
18. Fajar anak pendiam dan tidak sombong . Ketika berada di antara temann-temannya, dia diam. Ia pun
diam saat teman-temannya berebut menjawab pertanyaan guru. Namun, ia bisa menjawab pertanyaan
yang teman lain tidak bisa. Setiap ikut ulangan, Fajar selalu mendapat nilai memuaskan.
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Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah …
A. Air jernih ikannya jinak.
B. Air tenang menghanyutkan.
C. Air beriak tanda tak dalam.
D. Air besar batu bersibak.
19. Wati seorang mahasiswa yang rajin mengikuti latihan panjat tebing. Ketika diselenggarakan PON di
Pekanbaru, Wati ditunjuk sebagai wakil dari Yogyakarta. Wati memperoleh medali emas. Orang tua
Wati yang bekerja sebagai pemulung merasa senang dan puas atas keberhasilannya.
Ungkapan yang tepat untuk orang tua Wati adalah ….
A. besar hati
B. kecil hati
C. tinggi hati
D. rendah hati
20. Bunga melati bunga teratai
Keduanya indah mempesona
Kalau kamu ingin pandai
Hendaklah rajin membaca
Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah …
A. Hendaklah jadi anak pandai jika ingin membaca.
B. Anak yang pandai pasti rajin membaca.
C. Anak yang tidak pandai membaca, tidak rajin
D. Kalau ingin pandai harus rajin membaca.
21. Teks 1
Ketika bel istirahat berbunyi, anak-anak kelas VI langsung berebut untuk keluar. Ada beberapa anak
yang masuk perpustakaan . Setiap istirahat selalu masuk perpustakaan untuk membaca . Ani selalu
dipilih mengikuti lomba bercerita karena rajin membaca. Ani juga mengunjungi perpustakaan. Ani
memang anak yang rajin membaca.
Teks 2
Anak-anak mendapat tugas dari guru untuk mendiskusikan pemanasan global. Mereka mencari buku
bacaan tentang pemanasan global di perpustakaan. Setelah menemukan buku tersebut, mereka berdiskusi
di sana. Diskusi itu dipimpin oleh Budi. Hasil diskusi akan dibacakan di depan teman sekelas.
Persamaan kedua teks tersebut adalah ….
A. pelaku
B. waktu
C. tempat
D. kegiatan
Teks untuk soal nomor 22 s.d. 23
Jadwal Keberangkatan Penerbangan Bandar Udara Adi Sucipto
Maskapai
Garuda
Mandala
Lion Air
Sriwijaya
Mandala
Air Asia
Sriwijaya

Jurusan
Jakarta
Jakarta
Balikpapan
Balikpapan
Banjarmasin
Jakarta
Jakarta

Keberangkatan
06.30
06.10
08.55
15.00
12.20
14.10
11.55

Keterangan
Ditunda

22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal keberangkatan penerbangan tersebut adalah …
A. Pesawat jurusan Jakarta yang melakukan penerbangan terawal adalah Garuda.
B. Pesawat Air Asia adalah satu-satunya pesawat jurusan Banjarmasin.
C. Pesawat jurusan Balikpapan yang melakukan penerbangan awal adalah Lion Air.
D. Pesawat jurusan Jakarta yang melakukan penerbangan terakhir adalah Garuda.
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23. Pesawat yang melakukan penerbangan ke Balikpapan adalah ….
A. Mandala
B. Air Asia
C. Sriwijaya
D. Garuda
24.

Gempa Bumi
Jika bumi mulai bergetar
Cepat-cepat kita keluar
Jika goncangan semakin kuat
Berlindunglah selagi dapat
Gempa bumi ada
Kita harus waspada
Agar tidak celaka
Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah …
A. Jika terjadi gempa bumi, kita harus cepat keluar.
B. Kita harus selalu waspada, jika terjadi gempa bumi.
C. Jika goncangan gempa semakin kuat, kita harus berlindung.
D. Agar tidak celaka, kita harus menghindari gempa bumi.

25.

Bu Joko mengamati bagian bajunya yang hangus terkena setrika. Ia memanggil Rani, anak semata
wayangnya.
“Ran, siapa yang menghanguskan baju Ibu?” tanya Bu Joko sambil mengusap kepala Rani
“Saya tidak tahu, Bu, “ . jawab Rani yang tidak berani menatap wajah ibunya.
“ Ran, ibu minta kau jujur,” kata Bu Joko yang seolah-olah sudah mengetahui kejadian sebenarnya.
“ Hari ini Ibu kan ulang tahun. Rani tidak bisa member hadiah apapun . Rani ingin memberi kejutan
sebelum Ibu pulang. Rani menyetrika semua baju yang dijemur tadi pagi.
“Tapi….” Kata Rani sambil menangis.
“ Ran kejujuranmu adalah hadiah yang paling berharga untuk Ibu,” kata Bu Joko sambil memeluk
Rani dengan penuh kasih sayang.
Kesimpulan isi cerita anak tersebut adalah …
A. Baju Bu Joko hangus tersetrika.
B. Rani memberi kejutan kepada Bu Joko.
C. Rani mengelak menghanguskan baju.
D. Rani jujur mengakui kesalahannya.

Laporan untuk soal nomor 25 dan 26
26. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Magelang. Sebuah truk menabrak pagar. Truk itu membawa buahbuahan. Polisi segera datang membantu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Saat itu pula
diselamatkan korban kecelakaan dengan hati-hati.
Isi cuplikan laporan tersebut adalah …
A. Polisi datang membantu kelancaran lalu lintas di sekitarnya.
B. Terjadi kecelakaan sebuah truk di Jalan Magelang.
C. Kecelakaan mengakibatkan sopir truk menjadi korban.
D. Truk membawa buah-buahan di Jalan Magelang.
27. Saat itu pula diselamatkan korban kecelakaan dengan hati-hati.
Perbaikan struktur kalimat tersebut adalah ….
A. Korban diselamatkan kecelakaan saat itu pula dengan hati-hati.
B. Dengan hati-hati diselamatkan korban kecelakaan saat itu pula.
C. Dengan hati-hati saat itu pula diselamatkan korban kecelakaan.
D. Saat itu pula, korban kecelakaan diselamatkan dengan hati-hati.
28. Bagus
Heru
Bagus
Heru
Bagus
Heru

:”Ru, besok Minggu, pergi tidak ?”
:”Tidak , memangnya ada apa?”
:”Bagaimana kalau kita ikut uji coba!”
:”Uji coba apa?”
:”Uji coba ujian nasional.”
:”Ya , aku ikut.”
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Topik percakapan tersebut adalah ….
A. Bagus bertanya kapada Heru.
B. Bagus setuju mengikuti uji coba.
C. Heru tidak ingin mengikuti uji coba.
D. Bagus dan Heru akan mengikuti uji coba.
29. Pagi-pagi Wahyu sudah berangkat ke sekolah mengendarai sepeda. Jalan yang dilewati Wahyu
sangat ramai. Tiba-tiba, Wahyu melihat seorang nenek yang akan menyebrang jalan. Wahyu turun
dari sepeda untuk membantu nenek itu. Nenek itu mengucapkan terima kasih kepada Wahyu.
Ringkasan teks paragraf tersebut adalah ….
A. Wahyu melewati jalan yang ramai pada pagi hari
B. Wahyu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda.
C. Wahyu membantu seorang nenek menyebrang jalan
D. Wahyu anak sekolah yang peduli kepada orang lain
30. Tema paragraf tersebut adalah ….
A. penyeberangan jalan
B. budi pekerti
C. alat transportasi
D. jalan raya
31. Pesan yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah …
A. Oleh karena itu, sebaiknya menolong kalau disuruh saja.
B. Anak sekolah sepantasnya harus rajin menolong.
C. Sebaiknya kita peduli terhadap sesama.
D. Biasakanlah menolong kalau ada imbalannya.
Puisi untuk soal nomor 32 dan 33.
Waktu
dari hari ke hari
dari bulan ke bulan
engkau berjalan terus
terasa cepat kau berlalu
kini tak terasa
waktu sudah dekat
ikut ujian nasional
32. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi tersebut adalah ...
A. Waktu ujian nasional sudah dekat.
B. Perjalanan waktu dari hari ke bulan.
C. Hari ke hari sangat cepat berlalu.
D. Ujian nasional tinggal beberapa bulan.
33. Kini tak terasa waktu sudah dekat.
Makna kata kini adalah ….
A. dahulu
B. besok
C. kemarin
D. sekarang
34. (1) Singkong dikukus setengah matang, kemudian didinginkan.
(2) Singkong yang sudah diragi disimpan dalam wadah yang ditutup daun pisang.
(3) Setelah dua hari, singkong akan berubah menjadi tape.
(4) Singkong dikupas kemudian dicuci sampai bersih.
(5) Taburi singkong yang telah dingin dengan ragi.
Petunjuk cara membuat tape singkong yang tepat adalah ….
A. (4)-(1)-(5)-(2)-(3)
B. (4)-(5)-(2)-(1)-(3)
C. (4)-(1)-(5)-(3)-(2)
D. (1)-(4)-(5)-(2)-(3)
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35.
(1) Buku itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.
(2) Saat remaja, Kartini dipingit.
(3) Setelah wafat, surat-suratnya diterbitkan menjadi buku.
(4) Pada masa pingitannya, Kartini sering berkirim surat.
Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah ….
A.
B.
C.
D.

(4)-(2)-(3)-(1)
(2)-(4)-(1)-(3)
(2)-(4)-(3)-(1)
(2)-(3)-(1)-(4)

36. Hasan masih berbohong.
Teman-teman sudah mengetahui sifatnya.
Gabungan yang tepat untuk kedua kalimat tersebut adalah …
A. Hasan masih berbohong karena teman-teman sudah mengetahui sifatnya.
B. Hasan masih berbohong walaupun teman-teman sudah mengetahui sifatnya.
C. Hasan masih berbohong jika teman-teman sudah mengetahui sifatnya.
D. Hasan masih berbohong supaya teman-teman sudah mengetahui sifatnya.
37. Anak-anak sudah masuk kelas … guru tiba di sekolah.
Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …
A. tatkala
B. bila mana
C. mana kala
D. sebagaimana
38.
SEKOLAH DASAR BINA PUTRA BANGSA
Jalan Garuda 5 Kotabaru
Nomor : 10/SD BPB/II/2013
20 Februari 2013
Hal
: Undangan
Yth. Orang tua siswa
SD Bina Putra Bangsa
di tempat
Dengan hormat,
....
hari, tanggal : Kamis, 28 Februari 2013
waktu
: pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB
tempat
: Aula SD Bina Putra Bangsa
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Kepala sekolah,
Sri Handayani, S.Pd.

Kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi undangan tersebut adalah ...
A. Kami mengundang Bapak/Ibu orang tua siswa besok pada,
B. Kami memberitahukan bahwa orang tua siswa diundang pada,
C. Kami mengharapkan dengan sangat kehadirannya pada,
D. Kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada,
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39. Semoga kamu (…) kakak (…) adik (…) dan orang tuamu baik-baik saja (…)
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat surat tersebut adalah ….
A. (,), (,), (,), dan (.)
B. (,), (,), (,), dan (!)
C. (,), (,), (,), dan (!)
D. (,), (,), (.), dan (.)
40.

Pengumuman
Diberitahukan … siswa kelas V SD Mutiara Bangsa yang ditunjuk sebagai petugas upacara. Latihan
upacara bendera akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Januari 2013, pukul 15.00 WIB. Latihan
bertempat di halaman sekolah. Untuk itu, para petugas upacara diminta hadir tepat waktu.
Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah …
A. untuk
B. bagi
C. oleh
D. kepada

41. Bima
Ilham
Bima
Ilham
Bima
Ilham
Bima

: “Ham, ayo kita berenang!”
: “Maaf, Bim, aku tidak bisa ikut.”
: “…”
: “Orangtuaku sedang pergi. Aku disuruh menjaga rumah.”
: “Tapi, kita sudah berjanji dan teman-teman sudah menunggu di sungai.”
: “Sampaikan maafku kepada mereka!”
: “Baiklah, nanti akan kusampaikan.”

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah …
A. Mengapa kamu tidak bisa ikut?
B. Di mana orangtuamu sekarang?
C. Siapa yang disuruh menjaga rumah?
D. Apakah kamu tidak suka berenang?
42. Bambang Wijanarko lahir di RS Bhakti Husada Sleman pada 13 November 1982. Ayahnya bernama
Purnomosidi bekerja sebagai guru swasta. Ibunya Dwi Sulistyani bekerja sebagai perawat di sebuah
rumah sakit swasta. Ia tinggal di Jalan Pringgodani 17 Yogyakarta bersama pamannya. Pamannya
bernama Purwiyatno yang bekerja sebagai montir mobil. Ia pernah bersekolah di SD Tegalsari lulus
tahun 1994, SMP Negeri 5 Yogyakarta lulus tahun 1997, dan SMA Negeri 1 Yogyakarta lulus tahun
2000. Sekarang ia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Bambang akan mengisi formulir daftar riwayat
hidup sebagai berikut:
Formulir Daftar Riwayat Hidup
Nama
Tempat, tanggal lahir
Nama Orang Tua
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

:…
:…
:…
:…
:…
:…
:…

Isian yang tepat untuk nama dan pekerjaan sesuai ilustrasi tersebut adalah …
A. Purwiyatno, montir mobil
B. Bambang Wijanarko, karyawan swasta
C. Purnomosidi, guru swasta
D. Dwi Sulistyani, perawat
Teks pidato untuk nomor 43-44
Prestasi olahraga sekolah kita menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah
pembinaan yang tidak berkesinambungan. Pembinaan olahraga harus dilakukan sejak dini. Salah satu
cara yang kita tempuh adalah menyelenggarakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Siswa
dapat memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh guru penjaskes kita
bapak edi suharso spd. …
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43. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah ...
A. Marilah kita dukung tugasnya dengan memberikan semangat kepada para siswa.
B. Akhirnya, mari kita berdoa agar prestasi olahraga sekolah kita bisa seperti tahun ini.
C. Untuk itu, ayo kita ucapkan terima kasih atas kesediaannya memimpin kegiatan ini.
D. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan dengan cermat pidato yang saya sampaikan.
44. Kegiatan tersebut dipimpin oleh guru penjaskes kita bapak edi suharso spd.
Kata yang dicetak miring dapat diperbaiki menjadi …
A. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Guru Penjaskes kita, Bapak Edi Suharso, S.PD.
B. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Guru penjaskes kita Bapak Edi Suharso, S.Pd.
C. Kegiatan tersebut dipimpin oleh guru Penjaskes kita, Bapak Edi Suharso, S.Pd.
D. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Guru Penjaskes kita Bapak Edi Suharso, S,Pd.
45.

Nomor
Hal

PEMERINTAH DESA TELOGOSARI
Karangsari, Telogosari, Sukoharjo
: 10/PDT/II/2013
20 Februari 2013
: Pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan

Yth. Ketua Pemuda Desa Telogosari
Di Telogosari
Dengan hormat,
Kami mengharap kehadiran Anda pada:
hari, tanggal : Senin, 4 Maret 2013
waktu
: pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai
tempat
: Gedung Pertemuan Desa Telogosari
acara
: Pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan
Demikian, atas perhatian Anda diucapkan terima kasih.
Hormat Saya,
Kepala Desa,
Adi Suryanto
Kata yang tepat untuk mengganti Anda pada surat tersebut adalah ….
A. Adik
B. Bapak
C. Saudara
D. Kalian
46. Laporan Hasil Pengamatan
…
Berbagai jenis obat dijual di sana. Apotik ini menyediakan obat paten dan obat generik. Apotik Sehat
juga menyediakan ruang untuk praktek dokter sesuai jadual.
…
Penulisan yang tepat untuk kalimat yang dicetak miring dalam laporan tersebut adalah ...
A. Apotek Sehat juga menyediakan ruang untuk praktik dokter sesuai jadwal.
B. Apotik Sehat juga menyediakan ruang untuk praktek Dokter sesuai jadwal.
C. Apotek Sehat juga menyediakan ruang untuk praktek dokter sesuai jadual.
D. Apotik Sehat juga menyediakan ruang untuk praktik Dokter sesuai jadwal.
47. Data Laporan Pengamatan
Pelapor
: Budi Prasetyo
Tempat pengamatan
: Sekolah Dasar Mutiara Nusa
Waktu pengamatan
: Sabtu, 23 Februari 2013
Objek pengamatan
: Kegiatan Pameran Hasil karya Siswa
Hasil pengamatan
:
Kegiatan pameran hasil karya siswa SD Mutiara Nusa berlangsung meriah. Hasil karya yang dipamerkan
adalah lukisan dan barang kerajinan. … Harganya tertera pada setiap hasil karya yang dipamerkan.
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah …
A. Para pengunjung membeli hasil karya siswa dengan harga yang sangat murah.
B. Pengunjung bisa membeli hasil karya sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
C. Hasil penjualan karya siswa akan disumbangkan kepada panti asuhan yatim piatu.
D. Ada beberapa karya siswa yang dipajang tetapi tidak dijual kepada pengunjung.
48. Burung pelikan terbang jauh,
Turun ke danau mencari makan.
….
….
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah...
A. Jangan suka membuat gaduh
Karena sedang ada tamu di taman
B. Semangat jangan mudah rapuh
Cari pengetahuan demi kemajuan
C. Pergilah jauh-jauh
Untuk mencari pengalaman
D. Hidup jangan mencari musuh
Lebih baik mencari kawan
49.

Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah…
A. Dua regu sedang mengikuti lomba balap bakiak raksasa. Setiap regu terdiri dari tiga anak perempuan.
Mereka memakai bakiak yang berukuran besar. Beberapa di antara mereka memegang pinggang
peserta yang berada di depannya.
B. Dua regu sedang mengikuti lomba balap bakiak raksasa. Penonton bersorak memberikan semangat
kepada mereka. Mereka saling memegang pinggang temannya. Bakiak yang dipakai terbuat dari
kayu.
C. Dua regu sedang mengikuti lomba balap bakiak raksasa. Setiap regu terdiri dari tiga anak perempuan.
Peserta terdepan adalah pemimpin regu. Pemimpin regu memberi aba-aba kepada teman-temannya.
D. Dua regu sedang mengikuti lomba balap bakiak raksasa. Lomba ini adalah salah salah satu cabang
olahraga tradisional. Penonton memberikan semangat kepada para peserta lomba. Suasana lomba
ramai sekali.
50. Perkembangbiakan lalat melalui beberapa tahap. … Setelah bertelur, ia meninggalkan telurnya di
sembarang tempat. Telur itu akan menetas menjadi belatung. Setelah beberapa waktu, belatung akan
tumbuh menjadi lalat muda. Lalat muda akan berubah menjadi lalat dewasa dan siap untuk bertelur.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Lalat adalah binatang yang tidak bisa bertelur.
Lalat suka hinggap di tempat yang kotor.
Lalat dewasa akan menghasilkan telur.
Tahapan itu dimulai dari telur lalat.
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