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NASKAH SOAL 

UJIAN NASIONAL SD/MI 

BAHASA INDONESIA 

 

Wacana untuk soal nomor. 1 s/d 4 

Ketumbar, Bumbu Pembunuh Bakteri  

Meski bentuknya imut-imut, ketumbar bukanlah bumbu dapur biasa. Bumbu yang biji 

dan daunnya sering dipakai untuk melezatkan masakan ini ternyata bisa juga pembunuh bakteri 

dan pencegah keracunan makanan  

 Menurut tim peneliti dari Portugal, ketumbar atau dalam kuliner Barat disebut coriander 

ini ampuh membunuh 12 strain bakteri. Penelitian mereka menggunakan minyak ketumbar 

yang dihasilkan dari tanaman ketumbar. Cairan yang mengandung dari 1,6 persen minyak 

ketumbar itu cukup efektif untuk membunuh sel bakteri, termasuk Sellmonela E.coli, serta 

bakteri yang kebal terhadap anti biotik. Hasil penelitian tersebut di publikkasikan dalam 

Journal of Medical Microbiology. 

 “Minyak ketumbar bisa dipakai sebagai alternatif alami untuk antibiotik.kami melihat 

masa depan ketumbar sebagai obat klinis dalam bentuk lation,obat kumur, bahkan pil yang 

mampu mengatasi bakteri yang sudah kebal dengan antibiotik,” kata Fernanda Domingues, 

pemimpin dalam penelitian tersebut  

 Ia menjelaskan minyak ketumbar bekerja dengan cara merusak selaput yang 

mengelilingi sel bakteri serta menghambat proses penting, seperti pernafasan, sehingga bakteri 

itu mati. Dalam kuliner Asia tenggara termasuk Indonesia, biji ketumbar lebih sering dipakai 

sebagai bumbu. Sementara itu,di Negara lain, daunnya juga sering dipakai sebagai pelengkap 

salad atau penyedap rasa. 

  (sumber:http://health,kompas.com,29 agustus 2011, dengan pengubahan) 

1. Bagaimana cara minyak ketumbar bekerja dalam membunuh bakteri? 

A. Merusak selaput yang mengelilini sel bakteri.  

B. Mengganti selaput sel yang dirusak bakteri.  

C. Merusak sel yang terinfeksi bakteri. 

D.  D.merusak sel yang terinfeksi bakteri 

 

2. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf adalah… 

A. Siapa yang telah meneliti ketumbar ? 

B. Apa kegunaan ketumbar selain untuk melezatkan masakan ? 

C. Bagai mana masa depan ketumbar dalam dunia medis dalam kuliner Asia tenggara  

D. Apa fungsi ketumbar dalam kuliner Asia Tenggara ? 

 

3. Ide pokok paragraph ke-2 dalam bacaan di atas adalah… 

A. Minyak ketumbar dihasilkan dari tanaman ketumbar. 

B. Hasil penelitian mengenai ketumbar dipublikasikan dalam journal of medical micri 

biology. 

C. Cairan yang mengandung kurang dari 1,6 persen minyak ketumbar cukup efektif. 

D. Menurut tin pene liti dari Portugal ketumbar ampuh membunuh 12 stain bakteri.  

  

4. Pernyataan yang sesuai degan paragraf ke 2 dalam bacaan diatas adalah…   

A. Ketumbar mampu membunuh 12 juta bakteri. 

B. Sel bakeri yang mampu dibunuh ketumbar adalah sallmonela,E.coli, serta bakteri yang 

kebal terhadap antibiotic 
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C. Ketumbar adalah sebuah bumbu dapur biasa 

D. Ketumbar tidak mampu membunuh bakteri karena ketumbar hanya dapat di pakai 

sebagai penyedap rasa  

 

5. Perhatikan Petunjuk pemakaian berikut ! 

2x1 sendok the untuk usia 3-5 tahun  

2x1 sendok makan untuk usia6-12 tahun 

2x2 sendok makan untuk usia 12 tahun ke atas dan dewasa 

 

Petunjuk pemakaian obat diatas untuk usia 9 tahun adalah … 

A. dua kali sehari satu sendok teh.  

B. dua kali sehari setengah sendok makan.  

C. sekali sehari dua sendok makan . 

D. dua kali sehari satu sendok makan. 

 

6. Perhatikan petunjuk pemakaian berikut!  

Petunjuk pemakaian Blender. 

1) Tekan tombol on Pada blender. 

2) Masukan makan yang akan di blender. 

3) Masukan kabel blender pada stok kantak. 

4) Tekan tombol of pada blender apa bila makanan yang di blender sudah halus. 

5) Cabut kabel dari stok kontak setelah blender selesai digunakan.  

Urutan petunjuk pemakaian blen der yang tepat adalah … 

A. 3-1-2-4-5 

B. 3-2-1-4-5 

C. 3-2-1-5-4 

D. 3-1-2-5-4 

7. Bacalah kutipan rublik khusus berikut dengan cermat. 

    Rencana pemerintah mengimport beras dari Thailand pada bulan Oktober dapat menjadi 

pukulkan bagi petani karena saat itu adalah masa panen pada musim tanam ke tiga  

Menurut keterangan yang dikumpulkan kompas dari petani di beberapa daerah di Jawa Timur, 

Kamis (8/9), kenaikan harga beras sekarang ini, yang berkisar Rp.200-Rp.500 per kilogram, atau 

pun stok  Perum Bulog yang kurang memenuhi target tidak bisa dijadikan alas an pemerintah 

untuk mengimpor beras. Kenaikan harga bersifat temporer karena musim lebaran dan tidak sedang 

dalam musim panen. 

(sumber: kompas,9 september 2011) 

Kalimat saran yang tepat untuk menanggapi rubric khusus di atas adalah.. 

A. Sebaiknya dilakukan perbaikan agar petrani tidak merasa menderita terus menerus. 

B. Sebaiknya pemerintah menurunkan harga beras seceatnya agar rakyat tidak sengsara. 

C. Tidak ada alasan yang pantas untuk bertindak sewenang-wenang dalam mengambil 

untung dari hasil impor. 

D. Daripada melakukan impor, lebih baik pemerintah mengintensifkan pembelian gabah 

atau beras kepada petani. 
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8. Bacalah pengumuman tersebut 

Pengumuman 

Pada Hariri Senin,18 Sebtember 2011 akan diadakan rapat koordinasi anggota Karan Taruna RW 

012. Semua anggota diharapkan dating. Rapat dimulai pada pukul 19.00 -21.00 WIB di aula RW 

012 

 

Isi pengguman di atas adalah tentang… 

A. Rapat menentukan kepengurusan Karang Taruna RW 012 pada tanggal 18 Sebtember 2011 di 

aula RW 012. 

B. Rapat koordinasi anggota Karang Taruna RW 012 pada hari Senin, 18 Sebtember  2011 di 

aula RW 012. 

C. Rapat peremajaan karang Taruna RW 012 pada hari Senin , 18 Sebtember 2011 di aula RW 

012. 

D. Rapat Acara Karang Taruna RW 012 di aula RW 012 pukul 19.00-21.00 WIB. 

 Bacalah teks drama berikut untuk menjawab soal 9-11! 

 Pada suatu hari, Mira dan kawan-kawannya sedang menunggu kereta api jurusan Bogor di Stasiun 

Depok. 

 Mira : Ti, coba kamu lihat orang itu. Gerak-geriknya mencurigakan, ya? (sambil menyenggol tangan 

Siti) 

 Siti : yang pakai kacamata itu? 

 Mira : Iya. Masak dari tadi orang itu memandang kita terus 

 Danu : Kenapa Mir? (menoleh ke Mira) 

 Mira : Itu Nu, orang itu melihat kea rah kita terus. 

 Danu : O, orang itu namanya Pak Tarno. 

 Mira : Kok, kamu kenal? 

 Danu : Iya, dia tetangga dakat rumahku. Dia baik, kok! Dia melihat ke arah kita karna toko kue di 

belakng kita ini miliknya. Dia selalu memantau pembeli yang dating ke tokonya. 

 Mira : Oh, begitu rupanya. 

9. Tokoh utama pada teks drama di atas adalah . . . 

A. Danu 

B.  Pak Tarno 

C.  Mira 

D.  Siti 

10. Latar tempat yang terdapat pada drama tersebut adalah . . . 

A. kereta api 

B.  toko kue 

C.  Stasiun 

D.  sekolah 

11. Amanat yang terkandung dalam drama di atas adalah . . . 

A. Kita harus berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. 

B.  Kita harus mengenal lebih dalam orang yang kita kenal. 

C. Jangan terlalu memperhatikan orang asing. 

D. Jangan mudah mencurigai orang lain. 
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12. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. (ii) ASI mengandung banyak 

nutrisi penting bagi bayi.(iii)ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh 

kembang otak bayi.(iv) Selain itu, ASI mengandung immunoglobulin yang dapat meningkatkan 

kekebalan tubuh bayi. 

 Kalimat utama paragraph di atas terdapat pada nomor . . . 

A. i 

B. ii 

C. ii 

D. iv 

 

13. Tyas : Jangan menuduh dia dulu. Belum tentu dia yang mengambilnya. 

Arif :  Aku yakin dia yang mengambilnya. Tadi, cuma dia yang ada di situ. (sambil menunjuk kea 

rah kiri tubuhnya) 

Tyas : Mungkin saja kau lupa menaruhnya. (sambil memegang bahu Arif) 

Arif : Tidak! Aku tidak lupa! Tadi pagi aku memasukan uang SPP ke dalam tas. 

Tyas : Ya, sudah kalau begitu. Sekarang, kita laporkan saja kepada Bu Guru. 

Simpulan percakap di atas . . .  

A. Tyas menuduh Arif telah mengambil uang SPP-nya. 

B. Arif menuduh seseorang telah mengambil uang SPP-nya. 

C. Tyas berusaha untuk melaporkan kehilangan uang kepada Bu Guru. 

D. Arif mengingat-ingat ketika dia memasukkan uang SPP ke dalam tas.  

Bacalah paragraph di bawah ini ! 

        Dua jempol patut diacungkan untuk warga RW 008 yang telah berhasil mengadakan acara 

pagelaran wayang. Acara tersebut diadakan dalam rangka memeringati hari kemerdekaan RI. 

Selain acara tersebut, mereka juga mengadakan acara kampanye antinarkoba agar masyarakat 

dapat terhindar dari barang terlarang. 

14. Makna yang tersirat dalam penggalan kalimat bercetak miring adalah . . . 

A. Masyarakat cinta lingkungan 

B. Masyarakat dapat hidup sehat 

C. Masyarakat rajin membersihkan diri 

D. Masyarakat tidak menggunakan barang terlarang 

 

15. Arti kata kampanye dalam paragraf di atas adalah . . . 

A. Acara program 

B. Iklan suayu organisasi 

C. Gerakan serentak untuk mengadakan aksi 

D. Acara untuk memengaruhi masyarakat 

 

16. Antonim kata berhasil dalam paragraf di atas adalah . . . 

A. Bagus 

B. Lancar 

C. Sukses 

D. Gagal 
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17. Bacalah ilustrasi berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah …. 

A. Lempar batu sembunyi tangan. 

B. Bagai air di daun talas 

C. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. 

D. Air beriak tanda tak dalam. 

18. Bacalah ilustrasi berikut! 

 

 

 

 

Ungkapan yang sesuai untuk ilustras tersebut adalah …. 

A. buah tangan 

B. buah hati 

C. buah prestasi 

D. buah bibir 

 

19. Bacalah pantun berikut! 

 

 

 

Ketika sekolah angket untuk memilih kegiatan ekstra kurikuler, Rendi dengan 

mantap memilih kegiatan olahraga cabang sepak bola, karena Rendi memang hobi dengan 

sepak bola. Angket itu segera dikumpulkan kepada gurunya. Saat istirahat Rendi 

berbincang-bincang dengan temanya dan mereka mengatakan kalau sepak bola itu kurang 

keren karena banyak peminatnya, dan diajak untuk ikut renang saja. Rendipun menjadi 

bingung, dan setelah berpikir sejenak ia segera menghadap gurunya untuk merubah 

pilihannya. Sesampai di rumah kakaknya menganjurkan untuk ikut bulu tangkis saja, yang 

menurut kakaknya lebih keren. Keesokan harinya Rendi menghadap lagi pada gurunya dan 

menggantinya dengan bulu tangkis. 

 Dalam lomba keteladanan siswa Dini menjadi juara I tingkat kabupaten. Saat ini 

guru-guru dan teman-temannya selalu membicarakan prestasi Dini. Di rumahpun para 

tetangga juga selalu membicarakan prestasi Dini. Bahkan ketika ada orang-orang 

bergerombolpun ternyata juga sedang membicarakan prestasi Dini. 

Indah nian bunga melati 

Semerbak harum ke mana-mana 

Apalah guna berilmu tinggi 

Tidak sembahyang tiada berguna 
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Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah …. 

A. Ilmu yang kita peroleh tidak berguna jika tidak beribadah. 

B. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. 

C. Kita harus rajin belajar agar pintar. 

D. Kita tidak perlu belajar sungguh-sungguh. 

 

20. Teks 1 

 

 

 

 

Teks 2 

 

 

 

 Persamaan isi kedua teks di atas adalah …. 

A. Penontonnya banyak. 

B. Menggunakan peralatan yang sama. 

C. Oalhraga yang dilakukan di dalam gedung. 

D. Dilaksanakan untuk memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

 

 Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22! 

Jadwal Perjalanan Kereta api 7 Februari 2013 

 

No. 

Nama 

Kendaraan 
Jurusan Berangkat Tiba 

 

1. 

Kereta Api 

Argo Lawu 
Pasar Turi Surabaya – Pasar Senen Jakarta 17.25 05.30 

 

2. 

Kereta Api 

Argo Bromo 
Semarang Tawang – Pasar Senen Jakarta 06.30 11.45 

 

3. 

Kereta Api 

Argo Wilis 
Pasar Turi Surabaya – Semarang Tawang 11.30 14.50 

Pertandingan bulu tangkis dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia akan dimulai sebentar lagi. Segala persiapan telah dilakukan, bahkan 

para penonton sudah memenuhi gedung olahraga tersebut. Para penonton mencari tempat 

yang nyaman untuk memberi dukungan pada pemain kesayangannya. 

 Saat ini olahraga futsal sangat digemari para remaja. Olahraga futsal dilakukan di 

dalam gedung, sehingga tidak akan terganggu dengan cuaca. Malampun olahraga futsal 

tetap bisa dilakukan. 
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4. 

Kereta Api 

Mutiara 
Pasar Senen Jakarta – Solo Balapan 19.15 02.00 

 

21. Pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah …. 

A. Kereta Api Mutiara jurusan Jakarta – Surabaya berangkat pukul 19.15 tiba pukul 02.00. 

B. Kereta Api argo Lawu jurusan Jakarta – surabaya berangkat dari Pasar Senen pukul 11.30   

 tiba di Pasar Turi pukul 14.50. 

C. Kereta Api Argo Wilis berangkat dari Semarang Tawang pukul 11.30 tiba di Pasar Turi   

 Surabaya pukul 14.50. 

D. Kereta Api Argo Bromo berangkat dari Semarang Tawang pukul 06.30 tiba di Pasar Senen       

  Jakarta pukul 11.45. 

 

22. Kendaraan yang tepat dipilih untuk menuju Jakarta pada pagi hari adalah …. 

A. Kereta Api Argo Bromo. 

B. Kereta Api Argo Lawu. 

C. Kereta Api Argo Wilis. 

D. Kereta Api Mutiara. 

 

23. Bacalah puisi berikut! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isi puisi di atas adalah …. 

A. Perjakanan waktu yang melaju terus. 

B. Waktu yang meninggalkan 

Waktu 

Langkahmu …. 

Pelan tapi pasti 

Tiada pernah kau berhenti 

Di saat aku  malas kau tinggalkan aku 

Tak pernah kau menengok diriku 

Tinggalah sesal yang ada padaku 

Waktu …. 

Jangan kau tinggalkan aku 

Kau kan kumanfaatkan 

Kaau kan kuhargai 

Demi masa depanku nanti 
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C. Waktu yang tak pernah berhenti 

D. Menghargai waktu demi masa depan 

24. Bacalah cuplikan cerita anak berikut! 

  

 

 

 

 

 Kesimpulan cerita tersebut adalah …. 

A. Sebuah keluarga yang harmonis. 

B. Danang anak yang pintar dan rajin membantu orang lain. 

C. Danang anak yang pandai bergaul. 

D. Dasnang dijauhi tema-temannya karena sombong. 

 

 Perhatikan cuplikan laporan berikut untuk menjawab soal nomor 25 dan 26! 

  

 

 

 

 

 

25. Isi laporan tersebut adalah tentang …. 

A. Tanah humus yang cocok untuk tumbuhan strowberi. 

B. Kebun strowberi Pak Tarno tidak menggunakan pupuk buatan. 

C. Kunjungan ke kebun strowberi Pak Tarno. 

D. Kebun strowberi itu sangat luas dan subur. 

 

26. Penulisan kalimat yang bercetak miring pada laporan tersebut yang benar adalah …. 

A. Kebun strowberi itu sangat luas dan subur. 

B. Di mana kebun strowberi itu memiliki tanah subur dan luas. 

C. Kebun strowberi itu memiliki tanah sangat subur dan luas. 

Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah keluarga yang sangat bahagia. Di rumah 

tersebut dihuni oleh seorang ayah, ibu dan seorang anak laki-laki yang bernama Danang. 

Danang adalah anak yang pintar di sekolahnya. Selain pintar ia juga seorang anak yang baik 

hati. Danang anak yang rajin membantu orang tuanya dan jga teman-temannya, sehingga ia 

mempunyai banyak teman yang menyayanginya. Saat ini Danang berusia 8 tahun dan 

duduk di kelas III SD.   

 Pada hari Kamis, 7 Februari 2013 siswa-siswi SD Nusa Indah berkunjung ke kebun 

strowberi Pak tarno. Di mana kebun strowberi itu memiliki tanah yang subur dan luas. 

Walaupun tidak menggunakan pupuk buatan, tumbuhan strowberi di kebun itu tumbuh 

subur karena lahannya termasuk tanah humus dan terletak di wilayah yang cocok untuk 

tumbuhan strowberi. 
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D. Tanah kebun strowberi itu subur dan luas. 

 

 

27. Bacalah percakapan berikut! 

  

  

 

 

 

 

 

 Topik percakapan di atas adalah …. 

A. Pemandangan alam di desa. 

B. Udara di desa yang sangat segar. 

C. Bermain-main di desa. 

D. Keindahan rumah kakek. 

 

 Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 28 – 30 

   

 

 

 

 

28. Ringkasan yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah …. 

A. Semua pekerjaan dapat berjalan cepat dengan komputer. 

B. Komputer dapat membantu manusia dalam mengetik. 

C. Komputer sangat bermanfaat bagi manusia. 

D. Komputer dapat digunakan untuk bermain game. 

 

29. Tema dari bacaan tersebut adalah …. 

A. Komputer digunakan untuk bekerja. 

Nita :  “Di mana rumah kakekmu, Rani?” 

Rani :  “Rumah kakekku di desa.” 

Nita :  “Wah, senang dong, bisa bermain-main di desa.” 

Rani :  “Iya, di desa kita dapat melihat pemandangan alam   

     yang indah.” 

Nita :  “Memang, pemandangan alam di desa sangat indah  

     dan menyejukkan mata.” 

 

Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat 

membantu manusia mengetik, menyimpan data, atau menganalisis data. Komputer tidak 

hanya membantu pekerjaan. Komputer dapat memberi hiburan bagi manusia. Saat bosan, 

manusia dapat mendengarkan musik dan bermain game dari komputer. 
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B. Komputer meringankan pekerjaan manusia. 

C. Komputer merupakan hasil tehnologi. 

D. Komputer sarana hiburan bagi manusia. 

 

30. Pesan yang terkandung dalam bacaan tersebut adalah …. 

A. Gunakan komputer untuk membantu meringankan pekerjaan. 

B. Manusia sangat memerlukan komputer untuk membantu pekerjaan. 

C. Tanpa komputerpun manusia mampu bekerja dengan baik. 

D. Tidak semua orang dapat menggunakan komputer meskipun memudahkan pekerjaan. 

 

 Perhatikan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 31 dan 32! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Pernyataan yang sesuai dengan puisi tersebut adalah …. 

A. Orang tua juga memiliki jasa yang sangat besar dalam hidup anaknya. 

B. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena masih memiliki orang tua. 

C. Banyak sekali jasa ayah dan ibu pada kita. Kita tidak akan mampu membalasnya. 

D. Setiap anak pasti merasa jika ayah ibunya selalu membantunya dalam susah maupun senang. 

 

32. Kata yang bercetak miring pada puisi di atas bermakna …. 

Ayah Ibu 

Kaulah Malaikat penjaga dalam hidupku 

Kaulah pelita dalam gelapku 

Kaulah pegangan dalam rapuhku 

Kaulah penolong dalam susahku 

 Tak pernah sedikitpun kudengar kau mengeluh 

 Tak pernah sedikitpun kau kecewa 

 Ayah dan Ibu 

 Luar biasa kesabaran dan cintamu padaku 

 Luar biasa pengorbanan dan pengampunanmu padaku 

Luar biasa semua yang telah kau lakukan untukku 

Betapa beruntungnya aku lahir darimu 

Dibesarkan dan dijaga olehmu 

Jika bukan karenamu tak akan bisa aku seperti ini 

Berdiri tegar sampai hari ini 
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A. petunjuk 

B. pelipur 

C. penerang 

D. penjaga  

 

33.  

 

 

 

 

 Urutan yang tepat petunjuk menghidupkan CD player adalah …. 

A. (1) – (2) – (3) – (4) 

B. (3) – (1) – (4) – (2) 

C. (1) – (3) – (4) – (2) 

D. (4) – (2) – (3) – (1) 

34. Cara membuat es campur 

1. Tambahkan es serut secukupnya, lalu tuangkan sirup di atasnya 

2. Tuang 1-3 sdm susu kental manis dan sajikan 

3. Siapkan mangkuk atau gelas untuk es campur 

4. Kalau mau ditambahkan buah, bisa menggunakan bahan pilihan, secukupnya 

5. Masukkan daging kelapa muda, kolang-kaling, tapai singkong, cincau hitam,dan rumput laut 

masing-masing 2 sdm 

 

Urutan cara membuat es campur yang benar adalah . . . . 

a. 1 – 3 – 4 – 5 – 2     c.   3 – 5 – 4 – 1 – 2 

b. 3 – 5 – 1 – 4 – 2     d.   3 – 1 – 5 – 4 – 2 

 

35. Bacalah kalimat acak berikut! 

(1) Perihal ini bisa dilihat meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. 

(2) Angka kriminalitas di Indonesia juga makin membeludak, serta sangat kronis banyak yang 

tidak mengikuti program wajib belajar 9 tahun. 

(3) Yang pada mulanya 30% angka pengangguran sedangkan tahun ini jadi 40%. 

(4) Pada tahun 2008 mutu masyarakat Indonesia makin rendah. 

Urutan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah . . . . 

a. (4) – (3) – (1) – (2)    c.   (4) – (2) – (1) – (3) 

b. (4) – (1) – (3) – (2)    d.   (2) – (1) – (3) – (4) 

 

 

36. Adikku tahun ini belum bersekolah. 

Adikku sudah bisa menulis. 

Petunjuk menghidupkan CD player 

1) Tekan tombol power untuk menghidupkan CD player. 

2) Tekan tombol play untuk memutar CD. 

3) Pasang steker pada stopkontak. 

4) Tekan tombol eject untuk memasukkan CD. 
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Gabungan kedua kalimat di atas yang tepat adalah . . . . 

a. Adikku tahun ini belum bersekolah karena ia sudah bisa menulis. 

b. Adikku tahun ini belum bersekolah seandainya ia sudah bisa menulis. 

c. Adikku tahun ini belum bersekolah tetapi ia sudah bisa menulis. 

d. Adikku tahun ini belum bersekolah ketika ia sudah bisa menulis 

 

. 

 

37. Dia selalu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki . . . dia tahu kalau jarak antara rumah dan 

sekolahnya sangat jauh. 

Kata gabung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah . . . . 

a. karena      c.   dan 

b. meskipun     d.   jika 

 

 

38. Cermati surat undangan berikut! 

SD NEGERI 1 SAYUNG 

Jalan Pemuda Nomor 3, Demak, Indonesia 

 

No  : 003/UND/SD/IV/2013    Getasan, 12 April 2014 

Hal  : Undangan 

 

Yth. Kepada Bapak/Ibu Pengurus Komite SD Negeri 1 Sayung 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara rapat Komite SD Negeri 1 Sayung yang akan 

diselenggarakan pada: 

hari, tanggal : Sabtu, 17 April 2013 

waktu : Pukul 08.00 WIB 

tempat : Aula SD Negeri 1 Sayung 

keperluan : Pembahasan Program UN Tahun Pelajaran 2013/2014  

. . . . 

 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Nur Mahmudi, S.Pd. 

 

Kalimat efektif yang tepat untuk penutup surat tersebut adalah . . . . 

a. Atas perhatian Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan. 

b. Atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. 

c. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

d. Terima kasih Bapak/Ibu sekalian sudah bersedia hadir. 

 

39. Penulisan yang tepat untuk bagian orang yang dituju dalam surat undangan di atas adalah . . . . 

a. Yth. Kepada Bapak/Ibu pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri 1 Sayung 

b. Yth. Bapak dan Ibu pengurus Komite Sekolah SD NEGERI 1 SAYUNG 

c. Kepada Yth. Bapak atau Ibu Pengurus Komite SD Negeri 1 Sayung 

d. Yth. Bapak/Ibu Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri 1 Sayung 
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40. Perhatikan pengumuman berikut! 

Diumumkan kepada seluruh siswa SD Negeri Argorejo. . . . Bagi yang tidak memakai seragam 

lengkap silakan berdiri di barisan samping kiri petugas upacara. Setelah upacara selesai silakan 

membersihkan Aula SD Negeri Argorejo dan lingkungan sekitar aula. 

 

Kalimat yang menggunakan kata depan yang tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah . 

. . . 

a. Bagi yang terlambat mengumpulkan tugas akan mendapat hukuman. 

b. Pada upacara kali ini akan dihibur oleh Tari Prajuritan dari Semarang. 

c. Kita akan  melaksanakan upacara bendera hari Senin, 17 Agustus 2013 di lapangan. 

d. Para petugas upacara wajib datang sebelum bel masuk berbunyi untuk persiapan upacara. 

 

41. Najwa: “Selamat pagi, Kak! Saya Najwa, saya ke sini untuk melihat Kak Andik berlatih bola.” 

Andik : “Wah, saya sangat senang menerima kedatanganmu.” 

Najwa : . . . . 

Andik : “Sejak berumur tujuh tahun.” 

Najwa : “Permainan Kak Andik bagus sekali.” 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan rumpang tersebut adalah . . . . 

a. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kak Andik bermain bola? 

b. Kapan Kak Andik bermain bola profesional? 

c. Berapa umur Kak Andik sekarang? 

d. Kakak tolong beritahu saya, kapan ulang tahun kakak ya? 

  

42. Putri Wahidah akan mengikuti Lomba Membaca Puisi dalam rangka Hari Kartini di Kecamatan. Ia 

harus mengisi formulir data diri. Putri beragama Islam. Ia tinggal di Jl. Menoreh Raya No. 3 

Semarang Barat. Ia lahir di Kota Semarang, 8 Oktober 2001 dan saat ini kelas 6 SD Negeri 08 

Kota Semarang. 

Formulir yang diisikan sebagai berikut. 

Data Diri Peserta Lomba Membaca Puisi   

Nama   : . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .  

Tempat, tanggal lahir : . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 

Pendidikan  : . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 

Agama   : . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 

Alamat   : . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 

 

Pengisian formulir yang benar sesuai ilustrasi di atas adalah . . . . 

a. Putri Wahidah; Islam; kelas 6 SD Negeri 08 Kota Semarang; Jalan Menoreh Raya No. 3 

Semarang Barat; Kota Semarang, 8 Oktober 2001  

b. Putri Wahidah; Kota Semarang, 8 Oktober 2001; Islam; kelas 6 SD Negeri 08 Kota Semarang; 

Jalan Menoreh Raya No. 3 Semarang Barat 

c. Putri Wahidah; Kota Semarang, 8 Oktober 2001; Islam; Jalan Menoreh Raya No. 3 Semarang 

Barat ; kelas 6 SD Negeri 08 Kota Semarang 

d. Putri Wahidah; Kota Semarang, 8 Oktober 2001; kelas 6 SD Negeri 08 Kota Semarang; Islam; 

Jalan Menoreh Raya No. 3 Semarang Barat 

 

Bacalah teks pidato berikut untuk soal nomor 42 dan 43! 

Bapak Kepala Sekolah dan hadirin yang saya hormati, 
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Sebagai wakil dari kelas VI yang akan lulus, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai 

berikut. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan ibu guru yang sudah telah membimbing kami 

dari kelas I sampai saat ini. Kami jadi seperti ini atas jasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah 

orang tua kami di sekolah. Semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu mendapat pahala dari Tuhan Yang 

Maha Esa. Kami meminta maaf kepada Bapak dan Ibu Guru apabila selama menjadi siswa di 

sekolah ini telah berbuat atau berkata yang tidak berkenan di hati Bapk dan Ibu. Sekali lagi, kami 

mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ingin berpesan kepada adik-adik kelas I sampai dengan 

kelas V, belajarlah dengan rajin agar memperoleh nilai yang terbaik. 

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Maafkan atas segala kesalahan, baik 

yang kami sengaja maupun tidak. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. 

Semoga perpisahan ini hanya di lahir saja, di hati kita tetap satu dan menjaga nama baik sekolah. 

  

43. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi tesk pidato tersebut adalah . . . . 

a. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kita dapat 

berkumpul di sini dalam keadaan sehat. 

b. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah memberikan kelancaran pada acara ini. 

c. Mari kita ucapkan selamat pagi atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua sehingga 

kita bisa melaksanakan acara ini tanpa halangan suatu apa. 

d. Selamat pagi menjelang siang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat-Nya kita bisa berpisah dengan adik-adik tercinta.  

 

44. Penulisan kalimat yang bercetak miring pada pidato di atas salah. Penulisan yang benar adalah .... 

a. Saya ucapkan Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing kami dari 

kelas I sampai saat ini. 

b. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami 

sejak kelas I sampai saat ini. 

c. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah telah membimbing 

kami sejak kelas I sampai saat ini. 

d. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing kami 

sejak kelas I sampai saat ini. 

 

45. Perhatikan cuplikan surat di bawah ini! 

Dengan hormat, 

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) 

SD Negeri 5 Menara yang akan diselenggarakan pada: 

hari, tanggal : Sabtu, 5 November 2013 

waktu  : Pukul 09.00 WIB 

tempat  : Aula SD Negeri 5 Menara 

keperluan  : Rapat Persiapan Study Tour Kelas V 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian kalian, kami ucapkan terima kasih. 

 

Kepala Sekolah 

 

 

Gatot Pramono, S.Pd. 

 

Kata yang bercetak miring pada surat resmi di atas terdapat pemakaian kata yang tidak tepat, 

seharusnya ditulis . . . . 
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a. Anda       

b. Saudara 

c. Bapak/Ibu 

d.  kamu 

 

 

 

46. Pada hari Sabtu, 18 Nopember 2013, Kelompok Hasanudin mengadakan kunjungan ke gedung 

merdeka Bandung.  Kendaraan yang digunakan adalah bus pariwisata. Lama perjalanan sekitar 4 

jam karena lalu lintas di Kota Bandung macet. Gedung Merdeka Bandung merupakan tempat 

bersejarah yang harus dilestarikan. 

 

Penulisan yang tepat untuk kalimat bercetak miring dalam kutipan laporan tersebut adalah . . . . 

a. Pada hari Saptu, 18 Nopember 2013, kelompok Hasanudin mengadakan kunjungan ke gedung 

Merdeka Bandung. 

b. Pada hari Sabtu, 18 November 2013, Kelompok Hasanudin mengadakan kunjungan ke Gedung 

Merdeka Bandung. 

c. Pada hari Sabtu, 18 November 2013, kelompok hasanudin mengadakan kunjungan ke Gedung 

Merdeka bandung. 

d. Pada hari Sabtu, 18 Nopember 2013, Kelompok Hasanudin mengadakan kunjungan ke Gedung 

Merdeka Bandung. 

 

47. Laporan Hasil Kunjungan 

1. Objek   : Mengenal dunia penerbangan dan profesi pilot 

2. Waktu  : Minggu, 15 April 2012 

3. Tempat  : Skadron 31 Bandara Ahmad Yani Semarang 

4. Pengamat  : Farrah Kharisma Putri 

5. Hasil  : 

Untuk menunjang proses pembelajaran, TK Nasima Jalan Pusponjolo Tengah Raya 69 

Semarang menggelar kunjungan profesi ke Skadron 31 Bandara Ahmad Yani Semarang. 

Anak-anak diajak menonton film macam-macam helikopter di aula . . . Mereka merasa 

kegirangan berada di dalam helikopter.  

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah . . . . 

a. Setelah itu, mereka diajak langsung masuk helikopter dan diperkenalkan beberapa 

perlengkapan beserta fungsinya. 

b. Mereka sangat senang meskipun hanya diberikan kesempatan menonton gambar helikopter. 

c. Salah seorang pilot yang juga wali siswa, Joko Budiyanto mengaku senang teman-teman 

anaknya dapat juga mengamati langsung bandara helikopter. 

d. Bandara Ahmad Yani Semarang selalu ramai dikunjungi oleh sekolah-sekolah terutama 

berasal dari Taman Kanak-kanak. 

 

48. Buah mangga buah jambu 

Buah durian enak rasanya 

. . . . 

. . . . 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun di atas adalah . . . . 

a. Setiap hari memasak bumbu 

Enak rasa selamanya 

b. Berkata baik menurutnya 

Orang baik adalah aku 
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c. Jika kita naik kelas satu 

Akan dipuji orang tuanya 

d. Rajin-rajinlah menuntut ilmu 

Untuk bekal di hari tua 

 

 

49. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah . . . . 

a. Pak Khoirudin sedang memberikan pelajaran Bahasa Indonesia tentang cerita anak. Para 

siswa mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Pak Khoirudin dengan saksama. Hal itu 

disebabkan Pak Khoirudin bercerita dengan menarik dan menjiwai apa yang diceritakan. 

b. Minggu yang lalu, Siswa-siswi mengikuti Ujian Nasional di sekolahan. Mereka berhasil 

meraih yang terbaik tingkat Semarang. Oleh karenanya, Pak Rifa’i memberi hadiah buku 

yang sangat tebal. Buku itu berisi cara-cara meraih kesuksesan pada masa yang akan datang. 

c. Seorang direktur sedang memberikan pengarahan kepada para karyawan tentang pentingnya 

keselamatan dalam bekerja. Supaya pekerjaan bisa terlaksana dengan baik, seluruh karyawan 

harus bekerja dengan maksimal. 

d. Para siswa bersedih setelah menyimak pengumuman hasil try out UN yang tidak 

memuaskan. Mereka berjanji akan beruasah lebih baik bahkan mejadi yang terbaik di tingkat 

kecamatan. 

 

50. Perhatikan paragraf berikut! 

Pada 2013, sedikitnya 58 sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di 

Kota Yogyakarta akan dijadikan sekolah berwawasan lingkungan atau green school. Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) Secercah Harapan Indonesia yang akan membantu menerapkan program tersebut . . . 

Dengan kegiatan-kegiatan itu diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup kepada 

para siswa sejakdini dengan praktek nyata. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah . . . . 

a. Program ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti penanaman pohon, menyediakan 

tempat sampah organik dan anorganik, penyediaan sumur peresapan hujan, biopori, serta 

pengolahan sampah. 

b. Sekolahnya kini sudah menerapkan berbagai kegiatan untuk mendukung program sekolah 

berwawasan lingkungan atau green school. 

c. Jumlah sekolah yang disasar program ini rata-rata hingga lima sekolah per tahun dengan 

membagikan 1.000 bibit pohon, yang berupa pohon keras dan pohon buah-buahan yang 

diprediksi mudah tumbuh. 
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d. Program sekolah berwawasan lingkungan atau green school sebenarnya sudah ada sejak tahun 

2009 yang sebelumnya tidak ada keterlibatan lembaga swadaya masyarakat terkait. 

 

 

 

 

 

 

51. Perhatikan paragraf berikut! 

Banyak cara menanamkan karakter jujur dalam dunia pendidikan. Yang sudah populer dan banyak 

dipakai adalah model kantin kejujuran. Siswa, guru, dan karyawan membeli barang yang ada di 

kantin sekolah cukup dengan menaruh uang seharga barang yang dibeli pada tempat yang 

disediakan tanpa ada petugas yang melayani. Tetapi, pada prakteknya, ini belum membawa 

pengaruh besar pada sikap dan perilaku siswa sebagai imbas yang diharapkan. Buktinya, setiap 

UN berlangsung tetap ditemui kasus klasik seperti kebocoran soal, beredar kunci jawaban, sontek 

massal dan lain-lain. . . .  

 

Kalimat yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah . . . . 

a. Menyontek adalah bibit korupsi yang sangat merugikan negara maupun lembaga kerja 

manapun. 

b. Guru tidak perlu melanggar kode etik sekaligus menggadaikan harga dirinya dengan 

mendongkrak nilai ujian sekolah. 

c. Tidak ada celah bagi siswa untuk berpikir menyimpang dalam memperoleh nilai jika KBM 

dikawal dengan penuh komitmen. 

d. Mari membangun karakter kejujuran melalui dunia pendidikan untuk terbentuknya peradaban 

bangsa bermartabat.    
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Kunci Jawaban 

1. B 11. D 21. D 31. C 41. A 

2. B 12. A 22. A 32. C 42. D 

3. D 13. B 23. D 33. B 43. A 

4. B 14. C 24. B 34. C 44. B 

5. D 15. C 25. C 35. B 45. C 

6. B 16. D 26. D 36. C 46. B 

7. D 17. B 27. A 37. B 47. A 

8. B 18. D 28. C 38. C 48. D 

9. C 19. A 29. B 39. D 49. A 

10. C 20. C 30. A 40. C 50. A 

 


