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SElAMAT MENGERJAKAN

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (UUN)
yang tersedia dengan menggunakan pensH 20·sesllaipetunjuk di LJUN.

2. 'Bedlah tanela silang di depan nama ma~ ujian daq pilihan jawaban A, B, C, .
atau D yang Anela anggap benar pada LJUN. .
Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap ,
lembar soal memilUd nomor paket yang sarna dengan nomor paket yang
tertera pada cover.

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabiIa.terdapat lembar soal yang kurang
jelas, msak., atao. tidak lengkap.

5. Tersedia waktu 120 menit Wltuk mengerjakan paket tes tersebut.
6. ]umlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap bum soal terdapat 4 (empat)

pilihan jawaban. .
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulatoJi, HP, tabel matematika atau alat

bantu hitung lainnya.
8. PerikSalah pekerjaan Anda sebelUlIl;diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. .

...
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Tono : ··Kunthit Sebentar, jangan pulang dulu!ft (Sambi! melambaikan
tanganseusai pelajaran di sekolah)

Kunthi: "Ya, Ton ada apa? Sini kita duduk di teras!" (Mereka kemudian
dudukberhadapan)."

Tono "Begini j • mengapa kamu beberapa kali tidal< datang main bola di
lapangan?"

ltang "Ya, Kun kami sangat membutuhkan kamu di lapangan!"
Pandu "Maatkan ucapanku di depan kelas kemarin, Kunl"
Kunthi: "Aku memang perempuan, namun aku menyukai sepak bola!"
.Tono, Itang, dan Pandu (bersama-sama)

: "Betul, kami sangat membutuhkanmu!"
Kunthi: "Oke, Jika itu mau kaHan. Besok aku ak.an bergabung dengan kalian

di lapangan. Syaratnya, kalian janganmelecehkanku lagi sebagai
ketua!"

1.·· Tokoh utama teks drama tersebut ialah ....
A. Tono
B. Kunthi
C. Itang
D. Pandu

2. Latar tempat drama tersebut yaitu....
A. ruang kelas
B. lapangan
C.· teras kelas
D. halaman sekolah

3. Pesan y~g terdapat di dalam teks drama.tersebijt yang tepat adalah ...
A. Bermain·sepak bola harns ada pemimpinnya.
B. Melecehkan orang itu biasa dalam perrilainan.
C. Permainan sepak bola hooya untuk laki-Iaki.
D. Apa pun alasannya, pemimpin hams dihormati.

@Hak Clpm pnda PusntPenlli1illn pendldikan-BALlTBANO.KBMDIKBUD
,
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Bacalah!
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Banjir menggenangi Kota Bam sehingga menyebabkan kemacetan. Kendaraan
ti'ak dapat melaju 'cepat ,karena genangan air cukup tinggi. Mereka
m.emerlukan waktu lebih lama dua kali agar sampai ke pusat kota. Banyak
k¥yawan dan anak sekolah terlambat sampai dj tujuan.

4. lsi cuplikan laporan tersebut adalah ....
A. keterlambatan pegawai masuk kantor
B. kemacetan akibat banjir di Kota Bam
C. kendaraan tidak bisa melaju cepat karena genangan air
D. warga menempuh perjalanan lebihjauh

5. P~rbaikan kalimat yang bergaris bawah dalam laporan adalah ... ,
A. Agar smnpai ke pusat kota lebih lama, mereka memerlukan waktu

dua kali. '
B. Agar mereka lebih lama sampai ke pusat kota, memerlukan waktu

lebih lama dua kali.
C., Mereka memerlukan waktu dua kali waktu lebih lama agar sampai ke

pusat kota.
D. Mereka memerlukan waktu dua kali lebib lama agar sampai ke pusat ,

kota.

6. A,turan pemakaian ohat:

Usia 1 - 6 th, 1/4 tablet
Usia 7 - 10 th, 1I2'table14'
Usia 11 - 15 th, '1 tablet

',';

Qosis yang tepat untuk analtlusia 12 tabun adalah ....
A. 1 tablet
B. 3/4 tablet'
C. 1/2 tablet
D. 1/4 tablet

BIN-SD/MI·P2·2012/20 t3 CClHakCipta pada Pusat Penilaian Pendldlkan·BALITBANG·KBMDIKBUD
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"i l

7.Cermati teks berikut!

~

I

Anita, anak Pak Suharto senang menggambar. Ia akan
mendaftarkan diri di Sanggar Sem yang. beralamat di Jalan K.H.
Mansyur Nomor 75, Semarang. Anita lahir di Tegal, 28 April 2003.
Dia tinggal di Jalan Muria Nomor 5, Semarang. Adik. Anita
bemama Tanto. Adiknya itu berusia 2 tahoo karena ia lahir di
Semarang pada tangga12 Januari 2011.

FORMULIR SANGGAR SENI'
. . (l)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5)
: .,(6)

Nama
Tempat,tanggallahir
Alamat
Jenis Kelamin
Nama Ayah
Namalbu

Untuk mengisi kolom bemomor (1). dan (2) pada 'formulir yang tepat yaitu ....
A. Anita; Tegal, 28 April 2003 .
B. Tanto; Tegal,2 Januari 2011
C. Anita; Semarang,·28.Apri12003
D. Tanto; Semarang, 2 Januari 2011

8. Hatiku cerah hila tidak ada sampah.

Apa jadinya jika masyarakat tidak memperhatikan pameo itu.
Pencemaran sudah membahayakan soogai. Beberapa warga
membuang sampah di sungai. Ada pulapabrik yang .tidak. membuat
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan langsung mengalirkan
linibah pabrik itu ke sungai. Airnya menjadi kotor. Ikan-ikan akan
segera mati.

Kalimat saran yang tepat sesuai rubrik tersebut adalah ...
A. Masyarakat harus menyadari pentingnya sungai.
B. Masyarakat tidak menghiraukan lingkungan.
C. Masyarakat hendaknya menjaga kebersihan lingkungan.
D. Pengelola pabrik diberi pengarahan.

BIN~SD/MI·P2-2012/2013 ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALlTBANG~KEMDIKBUD
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..9. Pengumumim
'Telahhilang sebuah dompet warna merah atas nama Alamsyah yang
beralamat di Jalan Angkasa No. 14 Kemayoran Jakarta Pusat. Siapa

i saja yang menemukan dompet tersebut, harap segera
mengembalikan ke alamat saya dan a.I<.an dibeei imbalan
sepantasnya.

lsi pengumuman tersebut adalah ..~.
A. himbauan menjaga dompet
B. telah ditemukan dompet
C. promosi harga dompet
D. berita kehilangandompet

BaCl\8D uutuk soal nomor 10-14
Budidaya Mangga · .'.

Tanaman mangga dapat dibudidayakan dengan dua cara yaitu teknik
l~ot dan teknik alami yakni ditanam di kebun. Budidaya di dalam pot hanya
(mtuk usal;1a tanaman ,pekarangan atau untuk kebutuhan sendiri. Teknik ini
pilaksanakan oleh mereka yang tidak memiliki' laban luas sebagai usaha
penghijauan atau "go green". Budidaya. di kebtin dapat diusahakan dalam
Jumlah besar sebagai usaha perkebunan mangga. Usaha ini dilakukan oleh
J;nereka yang memiliki laban tuas. .
': Bibit mangga di daIam pot sebaiknya b~rasal dari pembiakansecara
eangkok, okulasi, atau enten. Bibit eangkok lebihcepat berbuah dibandingkan .
dengan bibit yang berasal dari biji. Bibit okulasi menghasilkan buah yang
lebih manis. Begitujuga bibitenten, buahnya manis.
, Pot yang digunakan disesuaikan dengan. ukuran tanaman. Dasar pot

dibuat berlubang untuk membuang air. Lubangtersebut dibuat keeil dengan
~juan media tanam tidak keluar bersama air.Tanaman tidak boleh terlalu
banyak air karena akan menjadi lembab dan bisa xnati.

Pemeliharaan tanaman dalam pot, disitam setiap pagi dan sore.
Ounakan air sumur atau roata air. Pemupukannya dapat melalui akar, daun,
~taukeduanya. .

10. .(\pa keunggulan bibit cangkok?
, A. Tanaman cepat berbuah.

B. Buahnya lebih manis.
C. Memiliki akar yang kuat.
D. Tahan terhadap harna.

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD
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Il: Mengapa dasar pot diberi lUbang?
," A. Supaya tanaman tidal< mati.

B.Untukketuamya mediatanam.
C. Untuk membuang air.
D. Agar tanamantetap lembab.

12. ~alimat tanya yang sesuai dengan isiparagraf pertama yaitu...
, A. 'Berapa jumlah mangga yang ditanam di aalam pot?

B. Siapayangmenanam manggadi dalam pot?
C. Dimana pot tanamanmangga diletakkan?
D. Mengapa penghijauan dilakukan?

13. lpe pokok paragrafkeempat adalah ...
'ii A. Cara menyiram tanaman di dalam pot.

B. Perawatan tanaman mangga di dalam pot.
C. Air yang digunakan untuk menyiram.
D. Jenis pupuk untuk tanaman di dalam pot.

14. Kalimat yang sesuai'isi paragraf kesatu adalah ...
A. Menanam mangga di dalam pot dilakukan oleh pemilik laban tuas.
B. Pemilik kebun luas tidak dapat menanam: mangga di dalam pot.
C. Usaha penghijauan dapat dilakukan olehpemilik laban yang sempit.
D. Penghijauan hanya dapat dilakukan dengan. caramenanam mangga.

"

BIN-SOYMI-P2-201212013 .©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALImANG-KEMDIKBUD
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Teks 1
Akhir musim hujan masih terjadi banjir yang melanda di berbagai

qaerah.Daerah pantura wilayah Jawa Timur yang dilaJui Bengawan Solo,
tergenang air. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air sungai
~elonjak. Lonjakan debit air inilah pemicu terjadinya bencana banjir. Selain
itu, lonjakan debit air juga mengakibatkan sedimentaSi sungai.

I

, Teks2
Bendungan Panglima Besar JenderalSudirman di Banjarnegara

t¢rancam mengering dalam waktu puluhan tahwi yang akan datang. Saat ini
~pdapan lumpumya sudah mencapai lebih 30% luas genangan. Bndapan
lUmpur itu akan terns mei:rlngkat. Hal itu disebabkan air sungai dari
pegunungan Dieng yang bennuara di bendungan terus membawa lumpur
sedimentasi.

Persamaan kedua teks di atas adalah ... -
A. Bencana banjirterjadi akibat erosi di daerah huiu sungai.
B. Sedimentasi lumpur di sungai berdampak buruk bagi lingkungan.
C. Brosi di hulu sungai mengakibatkan banjir di daerah sekitamya.
D. Sedimentasi lumpur mengancam fungsi bendungan.

BIN-SDIMI-P2-201212013 <ClHakCipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD
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lJntuk menjawab soalnoDlor 16 dan 11

Jadwal Perjalanan Transportasi Darat
Dari Kota Tegal

No. Nama Kendaraan Tuiuan Berai11rl{at Tiba
1. K.A. Kaligung Semarang 04.30 , 07.15
2. Bus Satria Rema.ia Jakarta 20.00 '" 05.30
3. Bus Karina Solo 13.30 18.00

!

4. K.A. Surya Utama Surabaya 17.00 04.15
5 K.A. Kaltiaga Semaranp; 16.00 18.00

16.'Penyataan yangsesuai denganjadwal perjalanan tersebut yaitu...
A. K.A. Surya UtaIna berangkat pukul ()4.15 dari Tegal dan tiba di

Surabaya pukul17.00. '
B. Bus Satria Remaja berangkat pukul 20.00 dari Tegal dan tiba di

Jakarta pukul 05.30.
C. Penumpang Bus Karina berangkat pukul 13.30 dari Solo dan tiba di

Tegal pukul 18.00. .
D. Penumpang K.A. Kaligimg berangkat dari Semarang pukul 04.30 dan

tiba di Tegal pukul 07.15 .

17. 'Amanda akan pergi ke kota Semarang dan harus.tiba di tempat tujuan sebelum
pukul 07.30,. maka kendaraan. yang sesuai dengan waktu dan tujuan Amanda
~da1ah .~.. '

o A. Bus Karina
B. K.A. Surya Utama
C. Bus SatriaRemaja '
D. K.A. Kaligung

18. Ketika Pak Guru masuk ke dalam kelas, beliau tangsung marah karena
melihat salah satu rrieJa di kelas itu penuh dengan eoretan. Yang

, berbuat hanya Ueok tetapi seluruh siswa dimarabi.

feribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
o A. Seekor kerbau menanduk sekelompok anak.

B. Kerbau punya susu, sapi punya nama.
C. Seekor kerbau berkubang, semua kena lumpumya.
D. Induk kerbau menanduk anak sendiri.

BIN..sQIMI~P2~2012l2013 ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKlml)
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..... '.

,

l.1ngkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
" A. rapuh mulut

B. perang mulut
C. cepat mulut
D. riang mulut

20. ~,,"-------------~
lPetani bekerja di sawah luas

':Sawah dibajak tanahpun subur
Jangan cepat merasa puas
,rI'etap belajar agar negeri makm~

~., .

P~san yang terkandung dalam pantun tersebut adalah ....
A. bekerja keras di sawah luas
B.' membajak sawahagar subur
C. belajar terns untuk membangun negeri
D. sawah subut negeri makmur

Bacaan untuk nomor 21-23

Itina selalu'mengasab bakatnya dalam bidang melukis. Setiap hari Minggu ia
giat ~erlatih di sanggar. Bahkansetiap ada perlombaan melukis Rina selalu
mengi~tinya. Semua itu, dilakukan Rina karena ia ingin menjadi seorang' pelukis
hebat..'!

21. P~myataail yangsesuai dengan isi bacaan di atas adalah ...
A. Dalam bidang belajar, Rina berusaha menjadi lebih baik.
B. Setiap hari Rioa rajin berlatih melukis di sanggar.

, C. Rina selalu menjadi pemenang dalam pedombaan.
'! D. Rina berharap menjadi pelukis hebat.

22. Iv.fakna kata mengasah pada bacaan tersebut adalah ....
. A. menguasai keterampilan melukis

B. menguatkan kemampuan meluk.is
C. melatih keahlian melukis
D. menambahpen~etahuan melukis

BIN-SD/MI-P2-2012/2013' ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan"BALITBANG-KEMDIKBUD
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23. Antonim kata giat dalam bacaan tersebut adalah ....
A. lamban
B.malas
C. lambat
D. bodoh

~.

24.

25.

Aku
Tiadahenti
Aku berbakti
Perintah ayah tidak terbantah
Nasihat ibu dirindu

Maksud yang terkandung dalam puisi tersebut adalah ...
A. Ayah yang penuh perhatian.
B. Anak yang menurut kepada ayah.
C. Anak yang berbakti kepada orang tua.
D. Ibu yang'selalu menasihati anaknya.

Ridwan adalah anak seorang pengusaha yang kaya raya. Dia juga
seorang anak yang terpandai di kelasnya. Ridwan disukai teman
temannya karena dia tidak. membeda-bedakan! dalam berteman. Dia .

.' memanfaatkan kekayaariorang tuanya untuk membantu ternan yang
mengalami kekurangan. Orang tua Ridwan sangat setuju dengan mat

, mulia anaknya itu.

iSimpulan cerita itu yang paling tepat adalah ...
A. Ternan-ternan Ridwan sangat baik.
B. Hidup Ridwan sangat enak.
G. .Bantuan Ridwan sangat bermanfaat.
D. Ridwan seoranganak yang berjiwa mulia.

. . \

BIN-SPIMI-P2-2012/2013 ©Hak Cipta pada Pusat Penitaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD
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•
26,. Qacalah paragrafberikutf

::,1

(1) Para siswa senang dengan adanya laboratorium bahasa yang bam.
(.2) Laboratorium bahasa ini dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap seperti
ItCD dan AC. (3) Mereka kini mempunyai tempat untuk belajar bahasa i

d~ngan lebih menyenangkan. (4)Siswa akan mudah menyerap pelajaran
dengan keberadaan laboratorium bahasa ini....''----- ----J

'I; ~ .

I<-alimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bemomor ....
A. (1) .
B. (2)
C. (3)
D. (4)

27. Perhatikan!

I,
I,

II .
I:
I
:

Ridwan
Arief
Ridwan
Arief
Ridwan
Arief

: "Rief, kapan kita mengerjakan tugas membuat kliping?"
: "Besok!".
: "Bagaimana kalau nanti sore?'"
: "Aku belum punya koran bekas.."
: "Di rumahku banyak. Datang saja ke rumahku!"
: "Oke, teril11akasih, yat" .

28.

Simpulan pereakapan di atas adalah ....
A. membantu ternan kelornpok
B. membeli koran bekas
C. meminta koran bek s kepada teman
D. reneana mengerjak tugas kelompok

Hai, apa kabar, Tini?
A,k:u di Jakarta dalam kead n sehat. Sebentar lagi aku akan menempuh ujian
n~sional. boa dan restumu a u tunggu Tin. .

I!bnulisan kalimat bereetak iring dalam baeaan di atas yang tepat adalah ...
A. Doa dan restumu, u tunggu Tin.
B. Doa dan restumu tunggu, Tin.
C. Doa, dan restumu a u tunggu, Tin.
D. Doa, dan res,tuffiu u tunggu Tin.

©Hak ipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD
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29.:Perhatikan!
"~I

·P.engumuma-n
Diberitahukan,kepada seluruh siswa SD Bintang. natam rangka

memperingati"Hari Pendidikan Nasional" pada tanggal2 Mei 2013 t sekolah
'.~ mengadakan lomba menulis puisi. ... yang ingin mengikuti lomba
tersebut harap mendaftarkan diri kepada panitia. , '

Kata yang tepat untukmelengkapi pengumuman di4 atas adalah ....
A. anak-anak
B. saudara
c. kami
D. mereka

30. ;Petunjuk cara membuat mainan.

K1) Pasang tali pada ujung badanmobil.
:(2) Potong dan bentuklah kuHt jeruk bali itu ses~ai bagian-bagian mobil.
:(3) Rangkaikan potongan tersebut dengan lidL
,(4) Ambil kulitjerok bali secukupnya.
';(5) Jalankan dengan cara memirik tali yangsudah,terpasang.

Urutan yang tepat petunjuk tersebut adalah ....
A. (2) (3) (1) (4) (5)
B. (2) (4) (3) (5) (1)
C. (4) (1) (5) (2) (3)
D. (4) (2) (3) (1) (5)

31. ! Perhatikan kalimat-kalimat acak berikut!
(1) Di sana ia membeli sepatu berwarna hitam.
(2) Tadi'malam Ardhan diantar ayah ke toko sepatu.

, (3) Terpaksa keesokan harinya Ardhan mengembalikan sepatu tersebut.
(4) Sesampai di rumah temyata ukuran sepatu itu besar sebelah.

Agar membentuk paragraf yang padu, kalimat-kalimat tersebut harns
diurutkan menjadi ....

A. (2) (1) (4) (3) ,
B. (2) (3) (1) (4)
C. (3) (1) (2) (4)
D. (4) (2) (1) (3)

:'::
BIN;;SD/MI-P2-2012/20 13 ©Hak Cipta pada Pusat Penilaia~ Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD



32.
,. Adinda pandai menan.
Adinda bam berusi~ .empat taboo.

"
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, _"lli.

Penggabungan dua kalimat tersebut yang benar adalah •..
A. Adinda pandai menari meskipoo baru berusia empat tahoo.
B. Adinda pandai menan sedangkan,baru berusia' empattahoo.
C. Adinda pandai menari tetapi baru berusia. empat taboo.
D. Adinda pandai menan dan berusia empat taboo.

33. Baealah!
,

Nisa "Put, apa yangakan kamu tampilkan dalam acara perpisahan?"
Putri "Baea puisi hasil karyaku!" _
Nisa "0, puisi yangdilombakan kemarin, ya?"
Putri "Betul, ini kesempatan ootuk memamel'kan puisi karyaku."
Nisa "Wah, ide bagus itu!"

Topik percakapan tersebut adalah ....
A. lomba membaea puisi
B. mengisi aeara perpisahan
C.' lutus ujian
D. lomba cipta puisi

BIN·SD/MI·P2.20I2/20I3 ©Hak Cipta pada Pusat Penihiian Pendidikan·BALlTBANG·KEMDIKBUD
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Untuk~oal nomor 34-36

Bicalah!

15 I P 2 I
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1

" Burung °elang di Hutan Tunas Rimba semakin langka. Keberadaan
s~twa -langka ini sudah mengkhawatirkan. Beberapa tahun lalu burung ini ;
masih sering terlihat. Namun l kini s'l!dah jarang ,terlihat lagi. Penduduk. <Ii
se~tar hutan masih tems meluburupurung tersebut demi keuntungan pribadi.
Hal ini bila dibiarkan terus menel'US dapat dipastikan burung elmg di Hutan
T~nas Rimba akan pW1ah.

"--""ii-'----...-.....---~- AA'~'..:r,~=c=., ..,~_=,'.io:~_ - ............----------'

36. P~san yang terkandWlg di dalam paragraftersebut ~dalah ...
- A. Burong elang harns dipelihara di rumah agar tidak punah.

B. Setelah cliburu, seharusnya burung elang dipelihara.
C. BUl'ung elang merupakan 5atwa langka dan harus dilindungi.
D. Sebaiknya burung elang yang diburu jangan dijuat

37.
[Mita berangkat ke sekolah memakai payung ... langit mendung

:

!tata hubung yang tepat untuk melengkapi. kaHmat rumpang tersebut adalah ....
A, tetapi
B. walaupun
C. supaya
D. sebab

BlN·SD/MI-P2·2012/20IJ
Ii
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38.

Yth. Wali Siswa Kelas VI
SD Tanah Mulia

Yogyak.artat ] Januan 2013

I

Atas perhatian BapaklIbu, kami mengucapkan terima kasih.

Dengan hormat,
Berhubung dengan kegiatan ujian akhir kelas'VI sudah dekat,

kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghaditi rapat pada
hari/tanggal : Sabtu, 9-2-20t~
pukul : 09.00 s.d 11.00
tempat : Aula SD Tanah Mulia

,

,

..

,. [....]
;

Kepala Sekolah,
Drs. Purwoko

Kalimat efekti f untuk melengkapi undangan tel'Se~ut adalah ...
A. Saya berharap saudara dapat hadir sangat tepat waktu.
B. Kami mengharapkan Bapakllbu berkenan hadir tepat waktu.
C. Saya menghimbau Anda semua hadir tepat waktu.
D.. Kami menghimbau BapakJIbu dapat hadir tepat waktunya.

Unt..:k soal nomOi" 39 - 40

Malam
Malam datang menjelang
Sang surya kembali ke balik bumi
Alam berselubung gelap
B~rsyukur

Sang dewi malam
Datang memancarkan wajalmya
Kcmilau mencrangi jagad raya

39. Pernyataan yang sesuai isi puisidi atas yaitu ....
A. Hari mcnjadi gelap ketika bintang bermunculan.
B. Malam menjadi terang ketika bulan memancarkan cahayanya.
C. Malam terang benderang sebab matahari me~ebarkan sinar.
D. Hari menjadi gelap ketika sang dewi Malam kembali menghilang.

-~

,
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40. I\!Iakna kata gelap didalam puisi tersebut adalah ....
A. keadaan tidal<. ada cahaya
B.tidak dapatberpikir jemih
c. tak mau berterus terang
D. tidak ada harapan lagi

41. , Yanto
':

Darsono, Yanto
Darsono

!

.' Yanto

: "Dar, besok bisa latihan renang?"
: "Bisa, jam berapa?"
: "Sepulang sekolah ya, kira-kira jam satu."
: "Berangkatnya bagaimana? SepedakU rusakl"
: [ ... j ,

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah ...
A. Baiklah, biaraku yang jemput karou.
B. Waduh,aku lupa Dar!
C. Ya sudah, kita tunggu saja di sinH
D. Baiklah, kamu memang ternan baik

42. fen,.mjuk penggunaan semir sepatu
(1) Gosoklah sepatu sampai mengkilap.
(2) Oleskan semir sepatu sampai merata.
(3) Bersihkan terlebih dabulu sepatu yang akan diSemir.
(4) Selanjutnya, ambilah botol semir sepatu dan bukalah tutupnya.

Urutan petunjuk tersebut yang tepat adalah ....
,: A. (1) (2) (3) (4)

B. (2) (1) (4) (3)
C. (3) (1) (4), (2)
D. (3) (4) (2) (1)

43. ,l>erhatikanl

Siswa kelas enam SO Cendekia berkunjung ke: tempat pengungsian korban
banjir. Kondisi para pengungsi sangat meperihatinkan. ... Hal ini disebabkan '
ipersediaan makanan, 'pakaian, dan obat-obatansangat terbatas. Saat ini, tim

';relawan masih memberikan pertolongan dengan alat seadanya.

iKalimat yang tepat untuk. melengkapi teks di atas adalah ... .
., A. Banyak pengungsi menderita kelaparan·dan sakit.

B. Para pengungsi terdiri atas anak-anak sampai orang dewasa.
C. Banyak. pengungsi yangtidak mendapat pertolongan.
D. Pengungsi terpaksa tidur berdesakan di tempat pengungsian.

BIN-SDIMI-P2-20I2/2013
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44. fermati pantun berikud

Berolahraga di hari Jumat
Janganlah lupa naik sepeda

.'
,
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.'
'.,

-iii ••

.1<.alimat yang tepat untuk melengkapi pantun di alas adalah ...
A. Agar selamat dunia akherat

Berbaktilah pOOa ayah bunda .
B. Agar tubuh sehat dan kuat

rajin-rajinlah beli sepeda
C. Jika ingin banyak. sahabat

rajin-rajinlah engkau berdoa
D. Jika tugas terasa berat

lebih baik. kita tunda

45.Paragrafyangsesuai isi gambar yaitu....
A. Anto menggandeng pengemis tua ke

tepi jalan. Di sana mereka
berbincang sambi! duduk di bawah
pohon. :Bntah apa yang mereka
bicarakan. Namun, mereka tampak
bersungguh-sungguh.

B. Anto .memberikan sebungkus
m3kanan kepada pengemis. Anto
merasa iba melihat pengemis yang
kelaparan _itu. Dengaq senyum
bahagia, pengemis itu mengucapkan
syukur.

C. Ketika pulang sekolah Anto bertemu
seorang pengemis. Pengemis itu
tampak segar dan bersemangat. ltu
sebabnya Anto mengajak pengemis
itu bennain bersama.

D. Pengemis tua itu berjalan mondar..
mandir. Dia tampak gusar. Beberapa
saat kemudian pengemis itu duduk.
Ia tampak sedih tanpa ada yang
mempedulikan.
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Pada tanggal 5 Oktober iOU, hari Senin sekolah mengadakan i

upaearabendera.Pelaksmlaan' upaoara daripukut07.30 - 08.10.
pembina upacarapak. anton. Pak Anton, menyampaikan beberapa
pesan.

Penulisan yang tepat -sesuai ejaan pada kalimat yang bergaris bawah
hdalah ....

A. Pembina Upacara Pak anton
B. Pembina upacara pak Anton
C. Pembina upacara pak anton
D. Pembina upacara Pak Anton

Untuk nomor 47-48

Perha~ikanteks pidato berikut!

ADak-anak yang saya sayangi.
P~da kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang
perpustakaan barn di sekolah kita. Gedung .Perpustakaan bam telah
diresmikan oleh kepala dinas pendidikan pada bulan april tahoo 2013.
~erpustakaan kita itu sudah dilengkapi dengan bennacam-macam buku. Ada
,buku fiksi dan ada buku non fiksi. Bapak berharap anak-anak memanfaatkan
"bpku-buku di ,perpustakaan dengan sebaik-baiknya.... Dengan membaca, kita ,

akan m~mperoleh banyak pengetahuan.

47. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi tekstersebut adalah ...
A. Mari, kita biasakan berkunjung ke perpustakaan!
B. Marl, kita budayakan gemar membaca!
C. Ayo, kita mengambil buku-buku tersebut!
D. Ayo, kita rawat buku-buku tersebut dengan 'baild

48. Penulisan kaliinat bergaris hawah pada teks tersebut yang benar adalah ...
A. Gedung perpustakaan telah diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan

pada bulan April tahoo 2013. .
B. GedWlg perpustakaan telah diresmikan oleh kepala Dinas Pendidikan

pada bulan April tahoo 2013.
C. Gedung perpustakaan telah diresmikan oleh kepala Dinas Pendidikan

pada Bulan April tahun 2013.
D. Gedung perpustakaan telah diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan

pada Bulan April tahun 2013.

BIN-SD/MI-P2-201212013
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50.

Yth. BapaklIbu Wali Kelas VI
SDN I Kertajaya
~i Kertajaya

Dengan honnat, ' '
¥ang bertanda tangan di bawah ini, saya orang tUa Ayu Rona Pratiwi siswa '
~elas VI SDN 1 Kertajaya. Melalui surat ini saya beritahukan bahwa hari ini
~eliau tidak masuk karena sakit.

,',

,

~ata beliau dalam baeaan tersebut seharusnyadiganti dengan kata ....
, A. mereka

B. kami
C. ia
D. anda

Kebersihan Kelas
k.ebersihan menjadi tanggung jawab warga I;<:elas. Setiap siswa
berkewajiban menjaga kebersihan ~elas.... Oleh: karena itu, petugas
piket harus hadir Iebih awal.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraftersebut adalah ...
A. Ketua kelas mengingatkan warga kelas untuk membawa alat

kebersihan.
B. Regu piket datang lebih awal daripada siswa lainnya.
C. Ketua kelas membentuk regu piket untukmembersihkan kelas.
D. Regu piket selalu bersiap-siap untuk membersihkankelas.
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