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Sukses Ujian Nasional 6 SD/MI - 1 

 
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 5 ! 

Anin tinggal di desa. Meskipun rumahnya sederhana, tetapi tampak bersih dan indah, 

karena Anin rajin membersihkan rumah. 

Halaman rumah Anin penuh dengan berbagai macam bunga yang ditata dengan rapi. 

Anin sangat gemar mengumpulkan berbagai jenis bunga ada bunga aster, mawar, melati, 

bahkan berbagai jenis anggrek.  

Setiap pagi dan sore Anin rajin menyirami bunga sehingga bunga tumbuh dengan subur 

dan sehat. Selain menyiram, Anin memberi pupuk dan menyiangi rumput yang ada di taman 

bunga itu setiap hari Minggu.  

Sebulan sekali bila diperlukan Anin memangkas ranting-ranting tanaman yang tidak 

begitu baik tumbuhnya agar tidak terlalu rimbun.  

Meskipun rumah Anin tidak mewah, tapi karena dirawat dengan baik menjadikan rumah 

tampak bersih dan indah sehingga begitu teman-teman sangat senang bermain di rumah Anin. . 

 

1. Apa kegiatan Anin setiap pagi dan sore ? 

Kegiatan Anin setiap pagi dan sore adalah …  

A. mengumpulkan berbagai macam bunga 

B. menanam bunga di halaman rumah 

C. merawat kebun bunga di halaman rumah 

D. mengajak teman-teman bermain di 

rumahnya 

  

2. Bagaimana Anin merawat kebun bunganya? 

A. dengan memberi pupuk dan menyiangi 

rumput setiap hari. 

B. dengan menanam berbagai jenis bunga. 

C. dengan menyiram setiap pagi dan sore 

D. dengan menyirami halamannya setiap 

hari 

 

3. Di mana Anin menanam bunga? 

Anin menanam bunga di… . 

A. belakang rumah 

B. halaman rumah 

C. di desa  

D. di tempat teman 

  

4. Mengapa kebun bunga Anin perlu disiram?  

Kebun bunga Anin perlu disiram agar … . 

A. halamannya tetap bersih 

B. agar tidak terlalu rimbun 

C. agar rumput-rumput tidak mengganggu 

tanamannya 

D. tanaman tumbuh subur dan sehat 

  

5. Kesimpulan isi bacaan tersebut adalah … . 

A. rumah yang indah tidak harus selalu 

mewah 

B. teman-teman Anin sangat senang 

bermain di rumah Anin 

C. kebun bunga sangat baik bila dirawat 

D. Anin tinggal di desa 

  

Bacalah teks dongeng berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 6 s.d. 8 ! 

Di dusun Medang Kawit ada seorang pemuda bernama Aji Saka yang sakti, rajin dan baik hati. Suatu 

hari, Aji Saka berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh  dua orang 

penyamun. Bapak tua yang akhirnya diangkat ayah oleh Aji Saka itu ternyata pengungsi dari Medang 

Kamulan. Mendengar cerita tentang kebuasan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka berniat menolong 

rakyat Medang Kamulan. Dengan mengenakan serban di kepala Aji Saka berangkat ke Medang 

Kamulan.  

Perjalanan menuju Medang Kamulan tidaklah mulus, Aji Saka sempat bertempur selama tujuh hari 

tujuh malam dengan setan penunggu hutan, karena Aji Saka menolak dijadikan budak oleh setan 

penunggu selama sepuluh tahun sebelum diperbolehkan melewati hutan itu. 
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6. Latar tempat dalam cerita tersebut adalah … .  

A. Medang Kamulan 

B. Medang Kawit 

C. Di sebuah dusun 

D. Hutan  

  

7. Watak Aji Saka  adalah … . 

A. pemberani  

B. pengkhianat  

C. keras kepala  

D. patuh  

  

8. Amanat dalam cerita tersebut adalah … . 

A. saat menjalankan tugas harus teliti  

B. keberanian membela kebenaran  

C. segala permasalahan jangan diselesaikan 

dengan adu keaktian  

D. setiap tugas harus dijadikan dengan 

kekuatan  

 

 

 

 

 

9. Bacalah penggalan dongeng berikut ! 

       La Dana adalah seorang anak petani dari Toraja. Ia sangat terkenal akan kecerdikannya. 

Kadangkala kecerdikan itu ia gunakan untuk memperdaya orang. Sehingga kecerdikan itu 

menjadi kelicikan… 

 

Watak La Dana pada cerita di atas adalah … . 

A. La Dana sangat terkenal 

B. La Dana sangat cerdik  

C. La Dana anak suka menipu 

D. La Dana anak yang santun 

  

10. Bacalah laporan berikut ! 

       Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfir. 

Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa 

sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna 

dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir 

dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat 

sebagai pelangi. 

Topik laporan tersebut adalah … . 

A. Pembiasan sinar matahari 

B. Warna warni pelang 

C. Fenomena pelangi 

D. Terjadinya pelangi 

 

11. Bacalah rubrik berikut ini ! 

Gizi.net - Khasiat jamur bagi kesehatan tubuh memang terbukti. Selain mengandung berbagai 

macam asam amino essensial, lemak, mineral, dan vitamin, juga terdapat zat penting yang 

berpengaruh terhadap aspek medis. Sejak berabad-abad lalu, jamur sudah menjadi makanan 

istimewa sehingga banyak orang menjadi penggemar.  

 

Isi rubrik tersebut adalah … .  

A. Khasiat jamur bagi kesehatan tubuh 

B. Jamur merupakan makanan istimewa 

C. Jamur banyak digemari orang 

D. Jamur menjadi makanan istimewa 
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Bacalah penggalan lirik lagu  berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13 ! 

Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara 

Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu 

Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari 

Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu 

Dunia dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali kepadaNya 

Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal 

Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi 

 

12. Amanat yang terdapat dalam syair lagu 

tersebut adalah … . 

A. agar kita tidak kesepian 

B. agar kita selalu ingat Tuhan 

C. agar selalu beramal 

D. agar kita jangan selalu bangga 

  

13. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak 

kau sadari 

Makna kata waktu terhenti adalah … . 

A. meninggal 

B. tidur 

C. istirahat  

D. lupa 

14. Bacalah penggalan teks drama berikut ! 

Bayu  : “Nih, untukmu” (sambil menyodorkan sepotong roti).  

Dede  : “Wah..! Kebetulan perutku lapar, darimana kau dapatkan roti ini Yu?” (Sambil meraih 

roti dari Bayu)  

Bayu  : “Beli di warung dekat perempatan sana” (sambil memakan roti)  

Dede  : “Makasih ! Sering-sering aja bawa makanan !” (Dede membuka bungkus roti yang 

diberikan Bayu) 

Amanat yang terdapat dalam teks drama tersebut adalah … . 

A. roti sangat cocok untuk perut yang lapar 

B. biasakan membeli makanan di warung terdekat  

C. bila memiliki makanan, berbagilah dengan teman  

D. kita harus sering-sering membawa makanan  
 

   Bacalah penggalan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16 ! 

Mi termasuk bahan makanan sumber hidrat arang (karbohidrat) yang berfungsi sebagai sumber 

energi utama, sekitar 50-70% dari total energi. Namun jeleknya, terigu yang sudah diolah menjadi 

mi instan tak lagi memiliki serat yang cukup karena sudah mengalami proses pabrikasi dan 

biasanya ditambah dengan bahan pengembang seperti karbonat  

Kandungan zat gizi dari mi instan tidak lengkap, tidak mengandung vitamin sama sekali dan cukup 

tinggi kandungan mineralnya. Kalaupun tadinya ada, zat gizi ini sudah hilang selama pengolahan. 

Selain itu, terdapat juga kandungan zat aditif, yaitu zat yang secara normal tidak dikonsumsi 

sebagai makanan, tapi ditambahkan untuk menambah penampilan, rasa, bentuk, ataupun 

mengawetkan makanan. Terlalu banyak mengkonsumsi mi tidak baik bagi kesehatan tubuh kita 
 

15. Tema cuplikan cerita tersebut adalah … . 

A. makanan 

B. pengolahan 

C. kesehatan 

D. pengetahuan 

 

16. Selain itu, terdapat juga kandungan zat aditif, yaitu zat yang secara normal tidak dikonsumsi sebagai 

makanan ….. . 

Maksud kata dikonsumsi adalah … . 

A. diubah 

B. dimakan 

C. dijadikan 

D. dijual 
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17. Amatilah denah lokasi berikut ! 

U Ru m ah

Ad i

Jl. Cem ara

Jl. P inus

J
l.

 M
a

n
g

g
a

Jl. Sawo
J l. D

u
ria

n

SD  Bangsa

 
Dari rumah Adi akan pergi ke sekolah, arah perjalanan yang paling tepat adalah … . 

A. dari rumah Adi menuju jalan Mangga, ke arah barat, sampai jalan Pinus belok ke jalan Durian 

belok ke barat jalan Sawo belok ke utara  

B. dari rumah Adi menuju ke jalan Mangga ke arah barat, sesampai jalan Cemara lurus  

C. dari rumah Adi menuju ke jalan Manggae, ke arah barat, sesampai jalan Durian belok ke utara, 

sesampai jalan Sawo belok ke utara 

D. dari rumah Adi menuju jalan Cemarar, sampai jalan Pinus mengarah ke utara, sesampai jalan 

Durian berbelok ke arah barat, setelah sampai sebelah barat jalan Sawo, belok ke utara  

  

18. Perhatikan dialog berikut ! 

(1) Mila  : “Bagaimana, Yu … aduh sudah jam delapan lebih!”  

(2) Dayu  : “Ada apa Mil, mengapa engkau gelisah ?  

(3) Mila  : “…”  

(4) Dayu  : “Sabar, kita tunggu 30 menit lagi. Semoga dia cepat datang!”  

(5) Mila  : “Bagaimana bisa kita sudah menunggu begitu lama, kita tinggal saja Hani, 

bagaimana?.”  

Kalimat yang tepat diucapkan oleh Mila pada dialog (3) adalah … . 

A. Hani bilang jam delapan tepat akan datang ! 

B. Nah, ternyata Hani sudah datang ! 

C. Akhirnya Hani datang juga ! 

D. Hai, mengapa Hani kamu ajak juga ! 

 

19. Bacalah data pribadi berikut ! 

Hanifah lahir di Solo, tanggal 20 Oktober 2000, satu tahun kemudian keluarga Hanifah pindah ke 

Semarang hingga sekarang. Hanifah tinggal di Jl. Durian No. 128 Semarang.  

Hanifah akan mengisi kartu perpustakaan di sekolahnya. Kartu anggota tersebut berikut.  

KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN 

SD NUSA BANGSA 

Nama     : (1) … . 

Tempat, tanggal lahir  : (2) … . 

Kelas    : (3) … . 

Alamat rumah   : (4) … . 

Semarang, 10 Juli 2011 

Kepala Perpustakaan 

 

Hidayat Santoso 

Isian yang tepat untuk nomor (1), (2), dan (4) adalah … . 

A. Hanifah; Semarang, 20 Oktober 2000; Jalan Durian 128 Semarang 

B. Hanifah; Solo, 20 Oktober 2000; Jalan Durian 128 Solo 

C. Hanifah; Solo, 20 Oktober 2000; Jalan Durian 128 Semarang 

D. Hanifah; Semarang, 20 Oktober 2000; Jalan Durian 128 Solo 
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20. Penulisan kata depan yang benar di bawah ini 

terdapat pada kalimat … . 

A. Amin mengambil buku diruang guru.  

B. Kolam ikanku terletak di belakang rumah.  

C. Odie meletakkan sepedanya didalam 

garasi.  

D. Banyak rumput tumbuh didepan rumahku.  

 

21. Kepala Dian memar 

Dian terjatuh saat bermain sepak bola 

Gabungan dua kalimat tersebut yang benar 

adalah … . 

A. Kepala Dian memar karena terjatuh saat 

bermain sepak bola.  

B. Kepala Dian memar dan terjatuh saat 

bermain sepak bola 

C. Kepala Dian memar bila terjatuh saat 

bermain sepak bola 

D. Kepala Dian memar andai terjatuh saat 

bermain sepak bola 

  

22. Perhatikan urutan kalimat berikut ! 

1. Tutup kembali bagian yang sudah dibuka.  

2. Buka tutup belender dan masukkan buah mangga yang telah dipisahkan dari bijinya. 

3. Tekan tombol on hingga buah lumat.  

4. Tuang jus di dalam gelas dan hidangkan.  

 

Urutan penggunaan belender secara tepat adalah … . 

A. 1-2-3-4 

B. 2-1-3-4 

C. 3-2-4-1 

D. 4-3-1-2 

  

23. Budi gemar mengoleksi uang kuno.  

Sinonim kata mengoleksi pada kalimat 

tersebut adalah … . 

A. mencari 

B. menyimpan 

C. mengumpulkan  

D. memberikan 

 

24. Akibat terkena tumpahan minyak, tanah itu 

menjadi tandus.  

Antonim kata tandus dalam kalimat tersebut 

adalah … . 

A. gersang 

B. gundul  

C. makmur  

D. subur  

 

25. Valentino Rossi… motornya dengan sangat 

kencang. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di 

atas adalah … . 

A. membersihkan 

B. membonceng  

C. mengendarai  

D. menduduki  

  

26. Bacalah kalimat acak berikut ! 

(1) Akibatnya, orang yang memakan makanan itu akan sakit perut.  

(2) Sebab, lalat akan hinggap pada makanan yang tidak tertutup.  

(3) Lalat yang hinggap pada makanan akan meninggalkan kuman dan bibit penyakit.  

(4) Makanan yang dihidangkan di meja harus selalu tertutup.  

Susunan paragraf yang padu adalah … .  

A. (1) - (2) – (4) – (3)  

B. (2) – (1) – (3) – (4)  

C. (3) – (2) – (1) – (4)  

D. (4) – (2) – (3) – (1)  
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27.  

 

Fafa anak yang rajin. Selesai sekolah ia langsung pulang ke rumah.  

Fafa tidak pernah bermain sebelum pulang ke rumah. Jika mau bermain, … . 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf 

di atas adalah … . 

A. ia selalu mengajak teman-temannya  

B. ia selalu meminta izin kepada orang 

tuanya 

C. ia selalu membawa HP kesayangannya 

D. ia cepat-cepat mengerjakan tugasnya  

 

28. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat 

dalam kalimat … . 

A. Saya pernah berwisata ke pulau bali.. 

B. Saat Hari Raya kami sekeluarga ke rumah 

nenek.  

C. Desak berasal dari pulau Lombok . 

D. Suku asmat pandai sekali memanah. 

 

29. Tiba tiba Pak Kepala sekolah mendatangi 

kelas kami 

Tanda baca yang tepat untuk melengkapi 

kalimat tersebut adalah … . 

A. (-) dan (!) 

B. (-) dan (.)  

C. (,) dan (.)  

D. (,) dan (!)  

 

30. Bacalah penggalan pantun berikut ! 

Tak kan lari gunung dikejar 

Kalau lari mengijak duri 

…  

…  

Bagian isi pantun yang tepat adalah … . 

A. Duri sebiji bikin nyeri 

Apa yang kamu cari 

B. Jika kamu malas belajar 

Akan rugi di kemudian hari 

C. Jika kamu ingin pintar 

Rajin-rajinlah belajar 

D. Air hujan jatuh di dahan  

Pohon-pohon saling beradu  

  

31. Perhatikan pantun berikut ! 

Merantau di tanah seberang 

…  

Kalau sudah jadi orang 

Jangan lupa beri sedekah 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 

sampiran pantun tersebut adalah … . 

A. Barangkali ada bintang 

B. Tinggal di pulau tak bertuan 

C. Pulang-pulang bawa hadiah  

D. Untuk bekal masa yang datang  

 

32. Dika berotak encer, sehingga selalu menjadi 

juara di kelasnya.  

Kalimat berita yang sama maksudnya dengan 

kalimat tersebut adalah … . 

A. Dika anak yang bodoh.  

B. Dika anak yang baik.  

C. Dika anak yang taat.  

D. Dika anak yang pintar.  

 

33. Amatilah gambar berikut ! 

 
Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut 

adalah … . 

A. Sungai di desa kami bisa dilalui 

kendaraan 

B. Banjir menggenangi ruas jalan di kota 

kami 

C. Akibat hujan deras air sungai menyeret 

kendaraan 

D. Akibat banjir banyak pohon yang tumbang 

 

34. Letak sekolah kami tidaklah sangat-sangat 

jauh dari bagian tepi jalan raya..  

Agar menjadi efektif perbaikan kalimat 

tersebut adalah … .  

A. Letak sekolah kami tidak jauh dari tepi 

jalan raya 

B. Letak sekolah kami tidaklah sangat jauh 

dari jalan raya 

C. Letak sekolah kami tidak sangat jauh dari 

jalan raya 

D. Letak sekolah kami tidak jauh dari tepi 

jalan raya 
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35.  

 

       Galih anak yang rajin, tekun dan suka menolong, meskipun orang tuanya miskin dia masih suka 

memberi sedekah. 

Kalimat yang mengungkapkan rasa kagum adalah … . 

A. Galih itu anak yang suka pamer ! 

B. Semestinya Galih tidak usah memberi! 

C. Wah, Galih anak yang baik! 

D. Wah, Galih itu anak yan suka cari muka ! 

  

36. Bacalah bacaan berikut dengan cermat ! 

Setiap pagi Anita bangun jam 05.00 pagi, dia harus membantu menyiapkan barang-barang 

dagangan ayahnya yang sudah menjadi tugasnya untuk dibawa ke pasar. Ayahnya menjual 

berbagai alat-alat rumah tangga seperti pisau dapur, wajan, kompor dan lain-lain. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan dalam paragraf di atas adalah … . 

A. Apa nama dagangan yang dijual Ayah Anita?  

B. Mengapa Anita bangun  jam 05.00?  

C. Bagaimana Anita menjual  peralatan rumah tangga?  

D. Mengapa Anita menjual peralatan ke pasar?  

 

37. Bacalah paragraf berikut dengan cermat ! 

Di  halaman rumah Andi banyak sekali terpajang tanaman dalam pot yang tumbuh kerdil.  

Walaupun kerdil, tanaman itu kelihatan indah bentuknya, Menurut Andi, tanaman semacam itu 

disebut bonsai.  Andi gemar sekali memelihara bonsai. Di rumahnya terdapat bermacam-macam 

bonsai. Ada bonsai beringin, asam, sawo, jeruk dan masih banyak lagi. 

Kalimat utama dari paragraf di atas adalah … . 

A. Bonsai yang indah mempunyai nilai seni yang tinggi 

B. Harga bonsai tinggi 

C. Bonsai sama dengan tanaman kerdil  

D. Bonsai banyak penggemarnya 

 

38. Bacalah teks berikut ! 

...  

Ia berjuang pada zaman revolusi fisik. Pak Dibyo mempunyai banyak pengalaman perjuangan. Ia 

sering bercerita tentang peristiwa pertempuran dan keberanian para pejuang melawan penjajah. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi awal cerita di atas adalah ... . 

A. Ibu Dibyo sedang membaca buku. 

B. Selamat sore Pak Dibyo. 

C. Mereka berkunjung ke rumah Pak Dibyo. 

D. Pak Dibyo seorang pejuang kemerdekaan. 

  

39. Bacalah penggalan teks pengumuman berikut ! 

Pengumuman 

…  

       Kegiatan Kemah Pramuka akan dilaksanakan Sabtu, 10 Juni 2011 akan dimulai pukul 

14.00.  

Kepada para petugas yang namanya tersebut di bawah ini dimohon mempersiapkan diri. Terima 

kasih.  

Magelang, 8 Juni 2012 

Koordinator Kegiatan Sekolah  

 

Bayu Aji  
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Kalimat tidak efektif dalam pengumuman 

tersebut diperbaiki menjadi … .  

A. Para petugas yang tersebut di bawah ini 

dimohon mempersiapkan diri.  

B. Kepada para petugas dimohon 

mempersiapkan diri.  

C. Petugas yang namanya tersebut di bawah 

ini dimohon mempersiapkan diri.  

D. Petugas berikut ini dimohon 

mempersiapkan diri.  

  

40. Setiap senja pemandangan … pantai Kuta itu 

sangat menawan.  

Kata depan yang tepat untuk melengkapi 

kalimat di atas adalah … . 

A. pada  

B. dari  

C. di  

D. ke  

   

41. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Kalimat iklan yang tepat adalah … . 

A. Durian adalah buah berduri yang enak 

rasanya 

B. Durian montong, enak, lezat, dan murah 

C. Durian baru datang dari Bengkulu 

nikmatilah 

D. Durian kami paling lezat yang kami 

datangkan dari Suamatera 

 

 

 

   Bacalah penggalan pidato berikut untuk mengerjakan soal nomor 42 dan 43 ! 

… . 

Belajar adalah kewajiban bagi setiap murid. Belajar tidak hanya membaca saja, tetapi juga dengan 

berlatih mengerjakan soal-soal, baik yang diberikan oleh guru maupun dengan cara mengerjakan di 

buku latihan soal.  

Dengan latihan soal, kalian dapat mengerti mana materi yang sudah dikuasai dengan baik maupun 

materi yang kurang dikuasai. 

… . 

 

42. Kalimat pembuka pidato yang tepat adalah …  

A. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak 

akan menyampaikan materi tentang 

Belajar efektif.  

B. Bapak akan menyampaikan pidato 

tentang menjawab soal. Dengarkanlah 

pidato Bapak.  

C. Anak-anak yang berbahagia, Bapak akan 

menyampaikan tema pidato tentang 

belajar.  

D. Anak-anak yang tersayang, perhatikan 

pidato Bapak yang bermanfaat untuk 

masa depanmu.  

 

43. Kalimat penutup yang tepat dalam pidato 

tersebut adalah … . 

A. Anak-anak, dengan belajar kamu akan 

rasakan manfaatnya.  

B. Anak-anak, kita harus selalu rajin belajar.  

C. Anak-anak, belajar itu merupakan 

kegiatan yang positif.  

D. Anak-anak, demikianlah yang Bapak 

sampaikan, semoga bermanfaat.  
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44. Bacalah penggalan undangan berikut ! 

… .  

Acara syukuran akan dilaksanakan besok pada :  

       Hari dan tanggal       : Minggu, 20 Agustus 2011 

       Pukul     : 14.00 WIB  

       Tempat    : Rumahku 

Saya mohon teman-teman diberikan kesehatan dan kemudahan  

Untuk menghindari undanganku.  

Salam sayang dariku 

(Odie)  

 

Kalimat pembuka untuk undangan tersebut 

adalah … . 

A. Dengan hormat, kapan kalian semua akan 

datang ke acara syukuranku?  

B. Teman-temanku yang bahagia dan baik 

hati, datanglah ke acara syukuran 

kelulusanku ya ?  

C. Sahabatku yang berbahagia, aku 

mengharap teman-teman datang pada 

acara syukuran kelulusanku.  

D. Sahabatku yang baik, saya sungguh-

sungguh menanti kehadiranmu besok.  

  

45. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Petunjuk pemakaian alat pada gambar 

tersebut adalah … . 

A. Masukkan stekker pada stop kontak. 

Tekan tombol on. Pilih saluran yang 

dikehendaki. Matikan selesai digunakan.  

B. Masukkan stekker pada stop kontak. 

Tekan tombol on. Atur kembali saluran 

yang dikehendaki. Atur volume suara.  

C. Tekan tombol on. Atur volume suara. Pilih 

saluran yang dikehendaki. Matikan selesai 

digunakan.  

D. Tekan tombol on. Masukkan stekker pada 

stop kontak, atur saluran dan volume 

yang dikehendaki.  

 

46. Gempa bumi telah (luluh lantak) rumah kami. 

Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kata 

tersebut adalah … . 

A. me-kan  

B. di-i 

C. me-i  

D. di-kan  

47. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Deskripsi yang sesuai dengan gambar 

tersebut adalah … . 

A. berbadan besar, berkaki empat, 

berhidung lebar dan dapat berlari cepat 

B. berbadan gemuk, berekor panjang, 

memiliki daun telinga yang panjang 

C. berbadan besar, berekor panjang dan 

memiliki leher yang panjang 

D. berbadan tinggi, berekor, memiliki leher 

yang panjang 

 

48.  

1. Cara yang tepat adalah belajar dengan 

giat.  

2. Teknologi terus berkembang. 

3. Manusia dituntut maju  sesuai 

perkembangan. 

4. Siapa yang bodoh akan tertinggal. 

 

Kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf 

yang baik harus disusun dengan urutan ... . 

A. 2 – 1 – 3 – 4 

B. 2 – 3 – 1 – 4 

C. 4 – 2 – 3 – 1 

D. 1 – 3 – 2 – 4  
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49. Bacalah penggalan paragraf berikut ! 

       Perilaku boros dalam pemakaian listrik 

harus diakhiri. Sebab, melonjaknya harga 

energi listrik di pasar global menyebabkan 

pembengkakan subsidi/bantuan listrik yang 

harus disedikan Negara. Selain itu, 

pemborosan, termasuk dalam penggunaan 

listrik, pada dasarnya adalah perilaku tidak 

terpuji.  

 

Ringkasan kalimat pada paragraf tersebut 

adalah … . 

A. Perilaku hemat dalam menggunakan 

listrik mempengaruhi subsidi/bantuan.  

B. Perilaku boros dalam menggunakan listrik 

menaikkan energi listrik.  

C. Perilaku boros dalam menggunakan listrik 

merupakan tindakan tidak terpuji.  

D. Perilaku hemat dalam menggunakan 

listrik menambah subsidi/bantuan.  

  

50. Perhatikan gambar berikut ! 

1. 

 

3. 

 

2. 

 

4. 

 

Urutan gambar tersebut agar menjadi cerita yang runtut adalah … . 

A. 2-3-1-4 

B. 2-1-3-4 

C. 4-3-1-2 

D. 3-4-1-2 
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1. Kelelawar terbang di tempat yang gelap tidak 

menabrak benda di sekitarnya, karena 

memiliki …. 

 A. penglihatan tajam 

 B. daya ekolokasi 

 C. pupil yang lebar 

 D. pendengaran yang tajam 

 

2. Hewan-hewan di bawah ini yang mempunyai 

sifat vivipar adalah … 

 A. ayam, bunglon, kambing, harimau 

 B. kambing, bunglon, lembu, harimau 

 C. lembu, kambing, hiu, harimau 

 D. hiu, ular, cicak, gajah 

 

3. Semua tumbuhan berguna bagi kehidupan 

sebab hampir semua tumbuhan menghasilkan 

…. 

 A. oksigen 

 B. makanan 

 C. keindahan 

 D. mencegah erosi 

 

4. Perilaku manusia banyak yang menyebabkan 

banjir bandang akhir-akhir ini adalah … 

 A. tebang pilih 

 B. buang sampah 

 C. menjebol tanggul 

 D. menggunduli hutan 

 

5. Jenis hama yang merusak popualsi tanaman 

padi adalah … 

 A. wereng, tikus, mati gadis, aortama 

 B. wereng, walang sengit, bulai, jamur 

 C. tikus, ulat, walang sangit, wereng 

 D. ular, wereng, katak, tikus, ulat 

 

6. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan 

katak, katak dimakan ular, burung elang 

makan ular, belalang dan ular berkedudukan 

sebagai …. 

 

 

 A. produsen/konsumen I 

 B. prosuden/pengurai 

 C. konsumen I/konsumen II 

 D. konsumen I/konsumen III 

 

7. Simbiosis mutualisme sering terjadi pada … 

 A. bunga+kupu-kupu; burung jalak+kerbau 

 B. ikan hiu + romura ; kerbau + burung jalak 

 C. benalu + jambu air ; ngangka + picisan 

 D. kupu-kupu + bunga ; jambu air + benalu 

 

8. Di bawah ini merupakan fungsi atau kegunaan 

rangka, kecuali … 

 A. mengatur suhu badan 

 B. melindungi bagian yang halus 

 C. menjaga tegaknya badan 

 D. menyimpan sumsun 

 

9. Pada gambar di bawah ini merupakan bagian 

mata yang berfungsi sebagai pengatur 

banyaknya cahaya yang masuk ke lensa …. 

  
A. nomor 1 

 B. nomor 2 

 C. nomor 3 

 D. nomor 4 

 

10. Gangguan pada mata yang menyebabkan 

orang tidak dapat membedakan garis tegak 

dan garis datar adalah … 

 A. miopi 

 B. hipermetropi 

 C. presbiopi 

 D. astigmatisme 
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11. Sistem pernafasan kita terdiri dari … 

 A. hidung, batang tenggorok, paru-paru, 

cabang tenggorok, alveolus 

 B. hidung, cabang tenggorok, alveolus, 

batang teggorok, paru-paru 

 C. hidung, batang tenggorok, cabang 

tenggorok, paru-paru 

 D. hidung, batang tenggorok, paru-paru, 

cabang tenggorok 

 

12. Gambar hewan di bawah ini yang bernafas 

dengan trachea adalah gambar …. 

  

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
A. nomor 1 dan 2 

B. nomor 2 dan 3 

C. nomor 3 dan 4 

D. nomor 1 dan 4 

 

13. Sari makanan diserap oleh darah merah pada 

bagian gambar  ditunjukkan … 

  
 A. nomor 1 

 B. nomor 2 

 C. nomor 3 

 D. nomor 4 

14. Di bawah ini bagian dari darah yang berguna 

untuk mengangkut sari makanan adalah … 

 A. plasma darah 

 B. butir darah merah 

 C. keping darah 

 D. sel darah putih 

 

15. Di bawah ini yang merupakan fungsi akar 

adalah …. 

 A. menghisap sari makanan 

 B. menjaga tegaknya batang 

 C. menyimpan cadangan makanan 

 D. tempat masak sari makanan 

 

16. Sari makanan yang sangat penting untuk 

partumbuhan adalah …. 

 A. karbohidrat 

 B. lemak 

 C. protein 

 D. vitamin 

 

17. Susunan menu yang terdiri dari 4 sehat 5 

sempurna …. 

 A. nasi, tempe, bayam, pepaya dan susu 

 B. nasi, telur, tahu, pepaya dan susu 

 C. nasi, daging, bayam, pepaya, jeruk 

 D. nasi, susu, daging, bayam, pisang 

 

18. Gambar paruh burung di bawah ini yang 

termasuk jenis burung pemakan daging, 

adalah …. 

1 

 
2 

 
3 

 
4 
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A. nomor 1 

B. nomor 2 

C. nomor 3 

D. nomor 4 

 

19. Pohon jati dan mahoni pada musim kemarau 

menyesuiakan diri dengan cara …. 

 A. mencari air yang banyak di musim hujan 

 B. di musim kemarau tidak berbunga 

 C. memiliki agar panjang di musim kemarau 

 D. mengnggugurkan daunnya untuk 

mengurangi penguapan air 

 

20. Peristiwa terbentuknya titik-titik air yang 

menempel pada dedaunan dan rerumputan di 

pagi hari merupakan proses … 

 A. penguapan 

 B. pembekuan 

 C. penyubliman 

 D. pengembunan 

 

21. Dalam pembuatan gula jawa memanfaatkan 

proses perubahan dari …. 

 A. gas menjadi cair 

 B. padat menjadi cair 

 C. cair menjadi padat 

 D. gas menjadi padat 

 

22. Sambungan rel kereta api dibuat agak 

renggang. Hal ini berkaitan dengan sifat besi 

yang …. 

 A. memuai jika suhunya tinggi 

 B. membeku jika suhunya rendah 

 C. mengkerut jika suhunya tinggi 

 D. mengembang jika suhunya rendah 

 

23. Motor di bawah ini menggunakan energi dari 

…. 

 
 A. bahan bakar fosil 

 B. panas bumi 

 C. matahari 

 D. angin 

 

24. Tindakan yang dapat dilakukan untuk 

menghemat energi adalah … 

 A. menyalakan AC (air Conditioner) saat 

hujan 

 B. mematikan kompor jika air sudah 

mendidih 

 C. selalu mengeringkan rambut dengan 

hairdryer (pengering rambut) 

 D. menggunakan seterika listrik setiap hari 

 

25. Pada saat peralatan di bawah ini digunakan 

terjadi perubahan energi dari 

energi….menjadi energi…. 

  
A. kimia, gerak 

B. listrik, panas 

C. listrik, gerak 

D. listrik, cahaya 

 

26. Terjun payung seperti di bawah ini 

memanfaatkan gaya …. 

  
A. gesek 

B. pegas 

C. magnet 

D. gravitasi 

 

27. Perhatikan gambar pesawat di bawah ini! 

 
 Dorongan pasir sepeti gambar di atas beban 

terbesar terdapat pada nomor ….. 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 
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28. Ibu guru meminta Iwan untuk memotong 

kukunya yang panjang. Pesawat sederhana 

yang dapat mempermudah pekerjaan Ian 

yaitu …. 

 A. tuas 

 B. roda 

 C. katrol 

 D. bidang miring 

 

29. Pada gambar di bawah ini, cahaya lilin tidak 

dapat dilihat oleh pengamat apabila layar 

karton tebal Y digerakkan sedikit mengikuti 

arah anak panah. Hal ini disebabkan karena 

perambatan cahaya … 

  
A. dipantulkan 

B. dibelokkan 

C. dibiaskan 

D. terhalang 

 

30. Bayangan yang dibentuk oleh spion pada 

kendaraan bermotor adalah … 

 A. maya, tegak, diperkecil 

 B. nyata, tegak, dan diperkecil 

 C. nyata, terbalik, dan diperbesar 

 D. nyata, tegak, dan sama besar 

 

31. Kelompok logam yang biasa digunakan untuk 

membuat perhiasan adalah … 

 A. tembaga, nikel, perak 

 B. perak, emas, platina 

 C. tembaga, perak, emas 

 D. nikel, platina, emas 

 

32. Pembuatan terasering di lereng bukit dan 

daerah pegunungan agar tanah tidak longsor 

diterjang air hujan disebut …. 

 A. reboisasi 

 B. sengkedan 

 C. hutan kota 

 D. penghijauan 

 

33. Gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah 

tanggal 27 Mei 2006 memberikan dampak 

yang sangat berat bagi masyarakat antara 

lain …. 

 A. awan panas 

 B. air sungai meluap 

 C. banjir lava 

 D. bangunan  runtuh 

 

34. Planet no. 5 pada gambar di bawah ini adalah 

…. 

  
A. Saturnus 

B. Uranus 

C. Yupiter 

D. Mars 

 

35. Jenis batuan yang terbentuk karena 

perubahan suhu dan tekanan adalah … 

 A. batuan baku 

 B. batuan endapan 

 C. batuan metamorf 

 D. batuan mulia 

 

36. Usaha untuk penggemburan tanah dilakukan 

dengan cara … 

 A. membajak 

 B. pemupukan 

 C. terasering 

 D. reboisasi 

 

37. Saat kita merebus air lama kelamaan air 

mendidih. Perpindahan kalor dalam  air 

tersebut merupakan peristiwa ... . 

A. konveksi 

B. konduksi 

C. radiasi 

D. alami 

 

38. Jenis pesawat sederhana yang sesuai 

digunakan untuk membuka tutup botol adalah 

...  

A. bidang miring 

B. roda berporos 

C. pengungkit 

D. katrol 
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39. Salah satu dampak negatif akibat 

penggunaan pestisida pada tanah yaitu.... . 

A. gunung menjadi gundul 

B. punahnya hewan air 

C. tanah menjadi tandus 

D. hujan asam 

 

40. Bumi berotasi pada porosnya dari barat ke 

timur. Akibat dari rotasi tersebut adalah ... . 

A. Matahari bergerak dari timur ke barat 

B. Matahari terbit tepat pada garis 

khatulistiwa 

C. Wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga 

wilayah waktu 

D. Aceh lebih dulu melihat matahari 

terbenam dari pada di Papua 
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1. Hasil 304.031 – (18.748 + 56.253) adalah … . 

B. 229.020 C. 229.150 

C. 229.030 D. 230.050 

  

2. Hasil 4.320 : 135 x 3 = … . 

A. 45  C. 76 

B. 52  D. 96 

 

3. Hasil dari 673 + (-425) : (-25) – 325  = … . 

A. 175  C. 325 

B. 250  D. 450 

 

4. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pagi hari     

-6 
o
C. Pada siang hari suhu tersebut naik 9 

o
C 

dan malam hari suhu turun 8
o
C.  

Suhu udara malam tersebut adalah …  

A. -7
0
C   C. 5

0
 C 

B. -5
0
C   D. 7

0
C 

  

5. Pak Joko memiliki 42 dos permen, setiap dos 

berisi 40 permen. Permen tersebut dibagikan 

kepada 28 siswa, masing-masing menerima 

sama banyak. Setiap siswa menerima ... . 

A. 30 buah C. 120 buah 

B.   60 buah D. 240 buah 

 

6. Hasil dari 
6

5
 +7

4

3
 adalah … . 

A. 8
24

7
  C. 8

12

7
 

B. 7
24

8
  D. 7

12

7
 

 

7. Hasil 12,05 – 6,275 = … . 

A. 5,775  C. 6,775 

B. 6,755  D. 7,755 

8. Hasil 
5

2
 : 2

7

2
 = … . 

A. 
35

32
  C. 

40

7
 

B. 2
7

2
  D. 2

35

4
 

9. Hasil panen padi pak tani 1
3

1
 kuintal padi pak 

tani masih menyimpan padi di lumbung 

sebanyak 
4

3
 kuintal. Padi tersebut dijual ke 

pedagang sebanyak 1,5 kuintal 

Sisa padi yang belum terjual ada… . 

A. 
4

3
 kuintal C. 

5

4
 kuintal 

B. 
12

7
 kuintal D. 

12

11
 kuintal 

 

10. Pak Roni membeli sepeda motor bekas 

seharga Rp10.000.000,00. Motor tersebut 

dijual dan mendapat untung 15%, keuntungan 

Pak Roni adalah… . 

A. Rp1.000.000,00 C. Rp11.500.000,00 

B. Rp1.500.000,00 D. Rp15.000.000,00 
 

11. KPK dari 24, 36, dan 48 adalah … . 

A. 72   C. 144 

B. 96   D. 288 
 

12. Tiga buah sepeda motor diuji kebutuhan 

bensinnya. Motor Yamaha diukur setiap 

menempuh 24 km, Motor  Suzuki setiap 36 

km dan jenis motor Honda setiap 40 km, 

Ketiga kendaraan dilakukan pengujian 

bersama-sama pertama kali pada jarak... . 

A. 120 km  C. 360 km 

B. 180 km  D. 480 km 
  

13. FPB dari 51, 68, dan 85 adalah   … . 

A. 7  C. 13 

B. 11  D. 17 
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14. Pak Lurah membeli 28 bibit rambutan, 56 bibit 

durian dan 98 bibit jeruk, akan diberikan 

kepada petani di daerahnya. Setiap petani 

menerima jenis dan jumlah bibit yang sama. 

Jumlah petani yang akan menerima bibit buah 

adalah… . 

A. 28   C. 14 

B. 16   D. 7 

15. Uang Ani 
5

2
 uang Indri, sedang uang Indri 

4

3
 

uang Mira. Jika selisih uang Ani dengan uang 

Mira Rp 28.000,00, jumlah uang Ani dan Indri 

adalah... .  

A. Rp 39.000,00  C. Rp 120.000,00  

B. Rp 42.000,00  D. Rp 144.000,00 

  

16. Pada peta jarak kota Magelang dengan 

Semarang pada peta 3 cm. Skala pada peta  

1 : 1.500.000.  

Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 

… . 

A. 36 km   C. 45 km 

B. 40 km   D. 60 km 
 

17. Nilai dari 4
2
 + 169  = … . 

A. 26  C. 36 

B. 29  D. 48 

 

18. Luas Sebuah kolam renang yang berbentuk 

persegi adalah 1.521 m
2
. Panjang kolam 

tersebut adalah… .  

A. 38 m  C. 46 m 

B. 39 m  D. 49 m 

  

19. Umur tanaman rambutan Budi 2 tahun, 5 

bulan. Rambutan mulai dapat berbuah sejak 

18 bulan. Jadi Rambutan tersebut telah 

berbuah selama... . 

A. 20 bulan C. 15 bulan 

B. 18 bulan D. 11 bulan 

  

20. Seorang penjual tali mempunyai tali 

sepanjang 6 m lebih 2 dm, lebih 4 cm. Dibeli 

oleh seseorang sepanjang 3 m lebih 9 dm 

lebih 5 cm. Sisa tali tersebut ada... . 

A. 1 m lebih 2 dm lebih 9 cm 

B. 1 m lebih 3 dm lebih 9 cm 

C. 2 m lebih 2 dm lebih 9 cm 

D. 2 m lebih 3 dm lebih 9 cm 

  

21. Bu Susi membeli empat gelang emas. Berat 

setiap gelang masing-masing 8 gram lebih 2 

dg lebih 50 mg. Berat seluruh gelang yang 

dibeli Bu Susi adalah... . 

A. 30 gram C. 34 gram 

B. 33 gram D. 35 gram 

 

22. Pak Tono mempunyai lahan seluas 16 ha 

lebih 2.000 m
2
. Seluas 7 ha lebih 8.000 m

2
 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 

Selebihnya untuk dibuat  60 kolam ikan. Luas 

tanah yang dibuat kolam ikan masing-masing 

ada… . 

A. 1.400 m
2 

C. 840 m
2
 

B. 1.240 m
2 

D. 140 m
2
 

  

23. Ibnu mempunyai 3 jirigen tempat air masing-

masing berisi 9 liter lebih 750 cm
3
 dan 1 

jirigen yang berisi 24 liter lebih 500 cm
3
. 

Seluruh air yang dapat ditampung pada jirigen 

tersebut ada...  

A. 42 liter 750 cm
3  

C. 52 liter 250 cm
3.
 

B. 43 liter 750 cm
3 

D. 53 liter 750 cm
3
 

  

24. Hanung mengendarai mobil dengan 

kecepatan rata-rata 40 km/jam. Ia menempuh 

jarak 240 km. Apabila ia berangkat pukul 

06.00 WIB maka ia akan sampai di tempat 

tujuan pada pukul... . 

A. 12.00 WIB C. 10.00 WIB 

B. 11.00 WIB D. 09.00 WIB 

  

25. Sebuah bangun datar memiliki 4 sisi sama 

panjang, 2 pasang sudut berhadapan sama 

besar , dan 2 simetri lipat.  

Bangun yang dimaksud  adalah … . 

A. persegi   C. persegi panjang 

B. jajargenjang D. belahketupat 

 

26. Perhatikan gambar berikut ! 

  
Banyak sisi bangun tersebut adalah … . 

C. 4 buah  C. 6 buah 

D. 5 buah  D. 9 buah 
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27. Perhatikan gambar berikut ! 

X

 
Hasil pencerminan terhadap garis X yang 

tepat adalah … . 

A. X

 
B. X

 
C. X

 
D. X

 
  

28. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Jika bangun diputar sejauh 135

o
 searah 

putaran jarum jam, posisinya menjadi… .  

A. 

 

B. 

 
C. 

 
D. 

 
  

29. Perhatikan gambar berikut ! 

d

c

b

a

 
Sumbu simetri lipat bangun tersebut,  

ditunjukkan oleh garis… . 

A. a, b dan c C. a, d dan c 

B. a, b dan d D. b, d dan c 

  

30. Perhatikan gambar berikut ! 

6 cm

8
 c

m

1
0

 c
m

1
4

 c
m

 
Keliling bangun di atas adalah … . 

A. 46 cm   C. 60 cm 

B. 50 cm   D. 64 cm 
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31. Rudi mempunyai kebun salak berbentuk 

persegipanjang dengan ukuran panjang 125 

meter dan lebar 75 meter. Keliling kebun 

salak Rudi adalah… 

A. 400 m  C. 210 m 

B. 390 m  D. 125 m 

  

32. Perhatikan gambar ! 

2 cm

4 cm

3
 c

m

 
Luas bangun datar tersebut adalah …   

A. 15 cm
2
   C. 27 cm

2
 

B. 21 cm
2  

D. 36 cm
2
 

 

33. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-

jaring kubus adalah … . 

1. 

 

3. 

 

2. 

 

4. 

 

Jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh gambar...  

A. (1) dan (4) C. (2) dan (4) 

B. (2) dan (3) D. (1) dan (4) 
 

34. Perhatikan gambar bangun berikut ini ! 

35 cm

8 cm

12 cm
 

Volume bangun tersebut adalah … . 

A. 2.360 cm
3 

C. 3.360 cm
3
 

B. 3.060 cm
3 

D. 4.460 cm
3
 

 

35. Perhatikan bangun balok berikut ! 

36 cm 12 cm

12 cm

12 cm

 
Luas permukaan bangun pada gambar 

adalah… . 

A. 2.736 cm
2
  C. 1.877 cm

2
 

B. 2.496 cm
2
  D. 1.584 cm

2
 

36. Diketahui koordinat titik (-2, 3), titik B(2, 3), 

titik C(0, -3), dan titik D(-4, -3). Apabila 

koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, 

maka akan terbentuk bangun … . 

A. Persegi  C. belah ketupat 

B. Trapezium D. jajargenjang 

 

37. Diagram hasil panen ikan Pak Ujang. 
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Selisih hasil ikan  tahun 2008 dan tahun 2012 

adalah... . 

A. 25 kg  C. 10 kg 

B. 20 kg  D. 5 kg 
 

38. Perhatikan diagram lingkar berikut! 

Le le

5%

10 %

20 %
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Jika ikan bawal ada 12.000 ekor, selisih ikan 

lele dengan ikan nila ada… 

A. 3.000 ekor C. 7.500 ekor 

B. 4.500 ekor D. 10.500 ekor 
  

39. Berikut data nilai matematika siswa kelas VI 

SD Sukasari : 

66 80 75 72 85 

62 76 75 76 85 

73 82 77 85 80 

80 80 75 75 81 

Nilai rata-ratanya adalah … . 

A. 77  C. 75 

B. 76  D. 74 
    

40. Data berat badan siswa SDN 1 sebagai 

berikut :  

37, 36, 38, 39, 35, 36, 39, 

38, 36, 39, 39, 37, 38, 37,  

34, 35, 37, 38, 34, 37, 38, 

36, 37, 38, 36, 38, 36, 37.  
 

Modus data tersebut … . 

A. 36 dan 37  C. 37 dan 38 

B. 36 dan 38  D. 38 dan 39 


