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 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : I 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1.        Di dunia ini, diketahui ada enam jenis penyu. Lima diantaranya terdapat di perairan Indonesia. 

Dua dari lima jenis penyu Indonesia, yaitu penyu sisik dan penyu hijau dapat dijumpai di Kepulauan 

Seribu.                                                                                                                                                               

 Penyu sisik termasuk keluarga kura-kura yang hidup di perairan laut. Sekarang, penyu sisik sudah 

langka dan hampir punah. Oleh karena itu, penyu sisik harus dilestarikan. 

Apa yang harus dilestarikan menurut bacaan di atas … . 

a. penyu sisik b. penyu Indonesia c.  penyu hijau d.  anak penyu 

2. … kesanmu terhadap puisi karanganku. 

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. mengapa b. berapa c.  Bagaimana d. di mana 

3. Di manakah pak pos berhenti? 

Jawaban yang tepat untuk kalimat tanya tersebut adalah …. 

a. Pak pos termasuk orang yang senang bercanda. 

b. Karena pak pos ingin mengantar surat mereka. 

c. Pak pos akan melanjutkan perjalanan. 

d. Pak pos berhenti di depan rumah kami. 

4. Pemerintah menyelenggarakan pergelaran seni dan budaya untuk menyambut Tahun Wisata.   

Pertanyaan yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah … . 

a. Kapan pemerintah menyelenggarakan pergelaran seni dan budaya? 

b. Dalam rangka apa pemerintah menyelenggarakan pergelaran seni dan budaya? 

c. Mengapa pemerintah menyelenggarakan pergelaran seni dan budaya? 

d. Bagaimana pemerintah menyelenggarakan pergelaran seni dan budaya? 

5. Kepadatan penduduk suatu tempat menimbulkan berbagai masalah sosial, misalnya banyaknya 

pengangguran berakibat meningkatnya berbagai tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal itu, 

pemerintah mencanangkan program penekanan laju pertumbuhan penduduk dengan KB.                                    

Kalimat yang merupakan simpulan berita di atas adalah … . 

a. Untuk menekan masalah sosial penduduk dianjurkan mengikuti program KB. 

b. Kepadatan penduduk menimbulkan masalah sosial. 

c. Masalah sosial ditimbulkan karena kepadatan penduduk, maka pemerintah mencangkan program 

KB. 

d. Masalah sosial misalnya pengangguran dapat berakibat tindak kejahatan. 

6. Perhatikan penggalan cerita berikut!                                                                             

 Pertandingan ini begitu menegangkan. Suara riuh penonton terdengar jelas di kupingku di 

lapangan hijau. Aku terus menggiring bola ke arah gawang lawan. Kulihat di belakang gawang lawan 

suporter Korea Selatan mengibarkan bendera mereka. Tapi itu tak meluluhkan semangatku, aku terus 

berlari. Kudengar suporter Indonesia meneriakkan namaku. Semangatku langsung membara.  

Latar yang terdapat dalam penggalan cerita tersebut adalah … . 

a. Lapangan sepak bola  c.  Lapangan basket 

b. Lapangan bulu tangkis  d.  Lapangan bola voli 

7.   Roro Jonggrang mau menerima lamaran Bandung Bondowoso. Akan tetapi, ia memberi satu 

syarat kepada Bondowoso. Bondowoso harus membuat seribu candi sebelum ayam jantan berkokok. 

Menjelang subuh, Bondowoso hampir menyelesaikan candi keseribunya. Roro Jonggrang menyuruh 

para wanita menumbuk lesung sehingga ayam jantan berkokok.                                                          

Sifat Roro Jonggrang dalam cerita tersebut adalah … . 

a. Rajin b. Cerdik c.  Lembut d. Pintar 

8. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

“Buaya juga tak mau mengaku bahwa ia yang telah menggigit Kerbau. Kerbau mengadu kepada 

Kancil. Kancil lalu membalas perbuatan Buaya. Buaya diminta mempraktekkan kembali bagaimana 

cara ia ditolong Kerbau. Kini, kayu besar telah kembali menghimpit badan Buaya. Buaya ter-

perangkap perbuatannya sendiri oleh kecerdikam Kancil.                                                         

Amanat yang dapat ditangkap dari penggalan cerita tersebut adalah … . 

a. Siapa yang berbohong akan kena getahnya. c. Buaya adalah hewan yang licik. 

b. Kancil dan Kerbau hewan yang baik. d. Berbohong itu dapat membawa celaka. 
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Siapa, sih yang tidak mengenal binatang laut yang cerdas dan lembut ini? Binatang ini bukan 

ikan, tetapi mamalia yang bernapas dengan paru-paru. Binatang ini juga dikenal sebagai sahabat 

manusia karena dapat memahami perintah dengan baik dan mengerti cara mematuhinya. Inilah 

dia, lumba-lumba, binatang yang dapat mengikuti perintah manusia. Nah, di balik kecerdasan dan 

kelembutannya, lumba-lumba juga menginspirasi para ilmuwan untuk menciptakan alat 

transportasi laut dan udara berteknologi tinggi. 

 (Rubrik Fauna majalah Bravo No. 9 Th. 2009) 

9. Bawang Putih dan Bawang Merah selalu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Namun, di sungai 

Bawang Merah tidak mengerjakan apa-apa. Ia menyuruh Bawang Putih mengerjakan semua 

pekerjaannya. Bawang Putih selalu baik kepada Bawang Merah. Akan tetapi, Bawang Merah tak 

pernah membalasnya dengan kebaikan. Bawang Merah justru tambah menyakiti Bawang Putih. 

Perbedaan watak antara Bawang Putih dan Bawang Merah adalah … . 

a. Jahat dan baik hati b. Usil dan baik hati c.  Sabar dan jahat d.  Baik hati dan sabar 

10. Haris : “Mengapa Ela tidak masuk sekolah ?” 

Hanif : “Kakek Ela sakit keras. Ela menjaganya di rumah sakit.” 

Haris : “Sakit keras? Dirawat di mana?” 

Hanif : “Sakit jantung, sekarang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo.” 

Dalam percakapan di atas pokok percakapan tersebut adalah … . 

a. Rumah sakit Dr. Sutomo c.  Kakek Ela sakit jantung. 

b. Ela tidak masuk sekolah  d.  Ruang perawatan rumah sakit 

11. Bacalah kutipan rubrik berikut:     

 

     

 

 

 

 

 

 

Rubrik tersebut berisi tentang … . 

a. Lumba-lumba yang bukan termasuk ke dalam jenis ikan. 

b. Lumba-lumba yang dapat mengikuti berbagai perintah manusia. 

c. Lumba-lumba yang cerdas, lembut, dan menginspirasi ilmuwan. 

d. Lumba-lumba adalah sahabat manusia dan bernapas dengan paru-paru. 

12.             Uangku  

Uangku telah habis  

Kubeli permen dan mainan  

Tidak kusangka habis jua  

Hingga tak bisa kutabung  

Aku menyesal kini  

Amanat yang tersirat pada puisi di atas adalah … . 

a. Jadilah anak yang boros  c.  Rajin-rajinlah menabung 

b. Berlakulah hemat dalam menggunakan uang d.  Jangan menyesal bila uangmu habis 

13. Wahai Kartini pahlawan bangsa 

Semangatmu begitu membara 

Kukenang jasamu bunga bangsa 

Wahai Kartini putri bangsa 

Kau membawa lentera 

Untuk menerangi kaum putri 

Demi kemajuan bangsa 

Makna kau membawa lentera adalah … . 

a. Kartini membawa lampu untuk penerangan c. Kartini membawa semangat untuk maju 

b. Kartini tidak melihat dalam kegelapan d. Kartini memberi lilin bagi kaum wanita.                

14. Nada : “Mia, ibu nyuruh kamu beli tepung beras untuk membuat bubur !” 

Mia    : “Ah, tidak mau ! Kakak saja !” 

Nada  : “Lho yang disuruh kamu, kok, malah ganti nyuruh kakak !” 

Mia     : “Pokoknya nggak mau !” 

Nada   : “Awas ya, nanti kalau buburnya matang kamu tidak boleh minta !” 

Pesan yang terdapat pada kutipan dialog tersebut … . 

a. Alangkah baiknya jika menurut kepada kakak c. Perintah orang tua wajib kita perhatikan 

b. Perintah orang tua harus dipahami d. Sebaiknya tidak membantah perintah orang tua 

Daganganku habis bukan karena laku, melainkan dicuri, “kata Abdi. Dari raut mukanya Pak  

Lukman bisa menebak kalau Abdi berbohong. “Aku tahu yang telah mencuri buah milikmu, “kata Pak 

Lukman. Sikap lembut Pak Lukman malah membuat Abdi gugup. Wajah Abdi memerah menahan 

malu. 

15. Tema cerita di atas adalah … . 

a.  kedisiplinan b.  kejujuran c.  keangkuhan d.  Ketabahan 
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16. Wajah Abdi memerah menahan malu. 

Penggalan kalimat di atas maksudnya … . 

a. Wajahnya memerah karena panas 

b. Kulitnya yang putih membuat wajahnya merah jika terkena sinar matahari 

c. Wajahnya memerah karena bertemu Pak Lukman yang lembut 

d. Wajahnya tampak memerah karena rasa malu akibat kebohongannya diketahui 

17.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari rumah Aal menuju stasiun kereta api, arah yang harus dilalui adalah … . 

a. ke barat – selatan b. ke timur – selatan c.  ke utara – barat d.  ke selatan – timur 

18. Haris  : “Tugas matematika sudah selesai belum, Mal ?” 

Akmal : “Belum. Saya tidak tahu caranya.” 

Haris : “Bagaimana kalau kita kerjakan bersama ?” 

Akmal : “… .” 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah … . 

a. Tidak perlu, karena saya sedang sibuk. c.  Wah, kebetulan aku bisa belajar darimu ! 

b. Apakah kamu bisa ?   d.  Percuma, waktunya sudah mendesak. 

19. Susanti Ramadhani lahir di Yogyakarta tanggal 17 Nopember 1997. Ia bersekolah di SDN Mulyo Rejo. 

Ia tinggal di sebelah SDN Sumber Rejo. 

Formulir Pendaftaran 

“Sanggar Pintar” 

 Nama  : … 

 Tempat, tanggal lahir : … 

 Alamat  : … 

 Sekolah  : … 

Isian yang tepat untuk baris sekolah pada formulir di atas yaitu … . 

a. SDN Sumber Rejo b. SDN Tunas Jaya c.  SDN Mulyo Rejo d.  SDN Barata Jaya  

20. Kalimat di bawah ini yang memuat kata depan ke- adalah … . 

a.  Karena air sungai meluap, rumah Edo kebanjiran. 

b.  Para penduduk kebingungan mencari tempat yang aman. 

c.  Kerugian akibat banjir bandang diperlukan miliaran rupiah. 

d.  Dokter Ana pergi ke Madiun untuk mengobati korban tanah longsor. 

21. Sinta boleh bermain. 

Sinta mau membantu ibu. 

Gabungan yang tepat dari kedua kalimat di atas adalah … . 

a. Sinta boleh bermain atau mau membantu ibu.  

b. Sinta boleh bermain tetapi mau membantu ibu. 

c. Sinta boleh bermain agar mau membantu ibu.  

d. Sinta boleh bermain asalkan mau membantu ibu. 

22. (1) Tekan tombol power 

(2) Tekan program yang diinginkan 

(3)  Sambungkaan kabel pada stop kontak 

(4)  Nikmati dan saksikan dengan santai 

Urutan yang tepat adalah … . 

a.  1 – 2 – 3 – 4 b.  4 – 3 – 2 – 1 c.  4 – 2 – 1 – 3 d.  3 – 1 – 2 – 4 

23. Harga minyak goreng kini melambung tinggi. 

Kata melambung bersinonim dengan kata … . 

a. terjangkau b.  terbeli c.  murah d.  mahal 

24. Pak lurah sangat menghargai jasa petugas PMI yang ikut mencari korban tanah longsor di Trenggalek 

Jawa Timur. 

Antonim kata menghargai dari kalimat di atas adalah … . 

a. menghormati b.  meremehkan c.  memahami d.  menolong 
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25. Pembangunan gedung sekolah dasar itu akhirnya … dalam 2 bulan. 

Kata berimbuhan yang sesuai untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. diselesaikan b.  terselesaikan c.  memperselesaikan d.  diperselesaikan 

26. 1.  Sopir menginjak rem untuk mengurangi kecepatan. 

2.  Truk oleng tak dapat dikendalikan . 

3.  Ban depan truk pecah. 

4.  Truk menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. 

Agar menjadi paragraf yang baik kalimat di atas disusun … . 

a. 1, 2, 3, 4 b.  1, 3, 2, 4 c.  3, 1, 2, 4 d.  3, 4, 1, 2 

27. Aku dan teman-teman asyki bermain air di tepi kolam. Temanku mengajak bermain di kolam itu 

sambil berenang. Paijo melompat duluan disusul Bejo, Paiman, dan Parmin. Aku melihat mereka 

asyik berenang. Setelah meloncat dari ketinggian, aku pun meloncat tanpa pikir panjang. Aku 

tenggelam dan tidak bisa muncul di permukaan air… . 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … . 

a. Tidak lama kemudian mereka menolong aku c. Semua senang melihat temannya tenggelam 

b. Bermain itu memang sangat mengasyikkan d. Belajar di tepi kolam  

28. dua ekor kepiting, angkaro dan tunturana berteman baik. mereka tinggal bersama di laut. Apabila 

laut surut, mereka bersembunyi karena takut kepada orang-orang yang mencari ikan dan kepiting. 

Kata yang harus diawali dengan huruf kapital adalah … . 

a.  Dua, Angkaro, Tunturana  c.  Dua, Tunturana, Kepiting 

b.  Dua, Angkaro, Berteman  d.  Dua, Laut, Kepiting 

29. Aduh, kakiku sakit 

Tanda baca yang tepat pada akhir kalimat di atas adalah … 

a. tanda seru  b. tanda tanya  c.  titik  d.  koma 

30. Jalan lurus menuju ke Tuban 

Terus pergi mengangkat peti 

… . 

Isi pantun yang tepat di atas adalah … . 

a.  Badan kurus bukan tak makan  c.  Badan kurus bukan tak makan 

     Badan gemuk makan hati   Kurus memikir si jantung hati 

b.  Badan kurus ditinggal tuan d.  Badan kurus karena tuan 

     Tuan kurus ditinggal pergi          Badan kurus karena pergi           

31. … 

Hati siapa yang tak gembira 

Karena aku naik kelas 

Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah … . 

a.  Burung melati burung dara c. Burung merpati burung dara 

     Terbang tinggi ke angkasa luas   Terbang tinggi bersama-sama 

b.  Burung merpati burung pekutut  d.  Burung merpati burung dara 

 Terbang tinggi ke angkasa luas 

32. Untuk merayakan kelulusan, mereka berdarmawista. 

Kalimat yang mempunyai makna sama dengan kalimat di atas adalah … . 

a.  Untuk merayakan kelulusan, mereka rekreasi 

b.  Untuk merayakan kelulusan, mereka berpestapora 

c.  Untuk merayakan kelulusan, mereka bernyanyi 

d.  Untuk merayakan kelulusan, mereka berjoget 

33. Perhatikan gambar di samping ini ! 

Kalimat poster yang baik dan menarik untuk gambar di atas adalah … 

a.  Jangan membuang sampah di tempat lain ! 

b.  Membuang sampah sembarangan penyakit datang ! 

c.  Buanglah sampah di tempat ini ! 

d.  Kita jaga kebersihan lingkungan agar penyakit enggan ! 

34. Kue yang dibuat ibu kemarin sangat lezat sekali. 

Kalimat di atas tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah … . 

a.  Kue yang dibuat ibu kemarin lezat sekali 

b.  Kue yang dibuat ibu kemarin sangat lezat 

c.  Kue yang dibuat ibu kemarin sangat amat lezat 

d.  Kue yang dibuat ibu kemarin sangat lezat dan enak 
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35. Kalimat untuk menyatakan kekaguman yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini adalah … . 

a.  Rini pandai bernyanyi. 

b.  Rudi sedang menonton Rini yang sedang bernyanyi 

c.  Wah, suara Rini sangat bagus ya ! 

d.  Suara Rini bagus 

36. Semua siswa sedang gotong royong membersihkan kelas mereka masing-masing. 

Kalimat tanya yang tepat untuk kegiatan di atas adalah … . 

a. Mengapa siswa gotong royong ? 

b.  Di mana siswa gotong royong membersihkan kelas ? 

c.  Bagaimana caranya siswa gotong royong ? 

d.  Siapa saja yang sedang gotong royong membersihkan kelas? 

37. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita, setiap orang haruslah bersabar dan ulet. Suatu tujuan atau cita-

cita tidak mungkin dapat dicapai dengan begitu saja. Tidak ada orang yang dapat mencapai cita-

citanya itu tanpa usaha, karena segala sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya. 

Ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas adalah … . 

a. Setiap orang mempunyai cita-cita 

b. Tujuan dan cita-cita diperoleh dengan bekerja keras dan ulet 

c.  Cita-cita tidak dapat dipaksakan 

d.  Segala sesuatu akan datang dengan sendirinya 

38. Pengumuman 

… . 

Lomba tersebut akan dilaksanakan pada : 

Hari : Sabtu 

Tanggal  :17 Agustus 2007 

Pukul  : 08.00–selesai 

Tempat : Aula SDN 06 Suka Makmur 

Jenis lomba  : Peragaan busana daerah, tarian tradisional, dan drama cerita rakyat 

Kalimat yang tepat untuk mengawali pengumuman di atas adalah … . 

a. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan mengada-

kan lomba gerak jalan 

b. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan mengada-

kan lomba karaoke 

c. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan mengada-

kan lomba menyanyi 

d. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan mengada-

kan lomba pentas budaya 

39. Pengumuman 

SEKOLAH DASAR SD MUHAMMADIYAH 11 
Jl. Dupak Bangunsari 50 – 54 Surabaya 

 Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 mengumumkan bahwa dalam rangka memperingati HUT 

ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia. SD Muhammadiyah 11 mengadakan gerak jalan, kegiatan 

ini akan diselenggarakan pada : 

Hari/tanggal  : Minggu/16 Agustus 2009 

Pukul  : 07.00 sampai selesai 

Tempat  : SD Muhammadiyah 11 

 Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, semua siswa diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut. 

     Surabaya, 13 Agustus 2009 

      Kepala Sekolah 

 

 

      Irwan, M.Pd.I 

Perhatikan kalimat terakhir pengumuman di atas, kalimat efektif yang seharusnya adalah ... . 

a. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, semua siswa diwajibkan mengikuti. 

b. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, semua siswa diwajibkan mengikuti kegiatan. 

c. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, semua siswa diwajibkan ikut. 
d. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, semua siswa diwajibkan mengikuti kegiatan gerak jalan. 

40. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat ... . 

a. Dilarang bersandar dipintu. c. Si Mamat beranjak menuju ke luar ruangan. 

b. Si Otong keluar dari perguruan silat. d. Dilarang parkir disini 

 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

41. Kalimat iklan yang tepat untuk produk di samping adalah ... . 

a. Bersih Menawan, Warna Cemerlang 

b. Ampuh menghilangkan noda membandel secara menyeluruh hingga 

ke serat kain yang paling sulit dijangkau 

c. Mencuci menjadi ringan, serasa dibantu oleh "Kekuatan 10 Tangan". 

Easy, Nyuci Jadi Enteng! 
d. Bersih, Lembut, dan Mudah Disetrika dalam 1 langkah mudah 

42. Di bawah ini yang merupakan kalimat pembuka dalam sebuah pidato adalah ... . 

a. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama-

sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk 

melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, 

dan negara tercinta. 

b. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air, marilah kita melakukan refleksi yang pertama, yaitu 

makna Indonesia Merdeka. Kemerdekaan adalah ”jembatan emas” demikian kata Presiden 

pertama kita, sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno. Melalui “jembatan emas” itu, 

bangsa Indonesia meninggalkan kegelapan alam penjajahan dan memasuki alam kemerdekaan 

dengan penuh sinar harapan. 

c. Memang, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kulminasi 

(puncak) dari suatu perjuangan yang menakjubkan. Kemerdekaan itu kita rebut, kita raih dan kita 

pertahankan dengan segala pengorbanan : dengan darah, keringat dan air mata. 

d. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini pula, ada isu penting yang ingin saya 

sampaikan dalam sidang Dewan yang terhormat ini, yaitu peran, tanggung-jawab dan kontribusi 

Indonesia di dunia internasional. 

43. Kalimat penutup yang paling tepat dalam sebuah pidato kenegaraan di bawah ini adalah ... . 

a. Hadirin yang saya muliakan, pada hakikatnya setiap bangsa memiliki cita-cita dan visi 

strategisnya. Cita-cita ini tidak datang dari langit, tetapi mesti kita raih dengan perjuangan dan 

kerja keras. Sebagai mana pepatah Bugis mengatakan, “resopa temmangingi namalomo naletei 

pammase dewata”, yang artinya hanya perjuangan dan kerja keras yang terus menerus yang akan 

mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. 

b. Terakhir, marilah kita mensyukuri karunia Tuhan kepada kita bangsa Indonesia bahwa dengan 

perjuangan dan kerja keras kita, kita telah berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Telah jauh kita berjalan sebagai suatu bangsa, dari sekedar bangsa jajahan menjadi anggota 

negara-negara G-20, yang ikut menentukan arah ekonomi dunia. 

c. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya 

kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, 

demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Dirgahayu Republik Indonesia! Terima kasih, 

d. Perjalanan kita memang masih panjang. Namun kita yakin, dengan semangat satu nusa, satu 

bangsa, dan satu bahasa, kita akan terus bersatu, bangkit dan maju, menuju masa depan yang 

gemilang. 

 
44. Assalamualaikum Wr. Wb 

Kpd yth : 

Bapak/Ibu guru Wali Kelas VI 
di tempat, 

Saya selaku orang tua murid dari anak kami yang bernama Abhiseka Dewa kelas IV, 

meminta ijin kiranya tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini.  

Adapun disebabkan sedang dalam masa pemulihan setelah operasi.  

Demikian untuk dimaklumi. Atas perhatian dan ijinnya disampaikan terimakasih. 

Team Dokter: 
R. S. OMNI Internasional 

Kalimat pembuka di bagian isi pada contoh surat di atas ditunjukkan dengan no ... . 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 

45. Perhatikan jenis obat di samping, petunjuk penggunaan obat yang benar adalah ... . 

a. diteteskan pada bagian yang luka c. diminum 3 kali sehari 
b. digosokkan pada bagian yang terasa pegal d. diminum 1 sendok teh, 3x sehari 

46. Dalam beberapa tahun kedepan, akan ... . gedung sekolah yang baru. 

Kata berawalan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ... . 

a. dibangunkan b. dibanguni c. dibangunkannya d. dibangun 

1 

2 

3 

4 
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47. Kalimat yang sesuai untuk mendiskripsikan serangga di samping adalah ... . 

a. mempunyai 4 sayap, bersisik,tubuh yang besar dan 10 kaki 

b. mempunyai 8 sayap, bersisik,tubuh yang langsing dan 8 kaki yang pendek 

c. mempunyai 4 sayap, bersisik,tubuh yang langsing dan 6 kaki yang panjang 

d. mempunyai 8 sayap, bersisik,tubuh yang besar dan 4 kaki 

48. LAPORAN 

 Hari Sabtu pada tanggal 12 Desember 2009 akan dilaksanakan kegiatan Sholat Lail bersama. ... . 

Diharapkan dengan kegiatan ini siswa memiliki pengetahuan yang lebih tentang keagamaan. 

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

a. Sebelumnya pada jam 20.00 dilakukan pembinaan Al–Islam sampai dengan jam 21.00, kegiatan 

diakhiri dengan Sholat Subuh berjamaah dan kultum. 

b. Setelah itu dilakukan pembinaan Al – Islam dan diakhiri dengan Sholat Subuh dan kultum. 

c. Selanjutnya dilakukan pembinaan Al–Islam sampai dengan jam 21.00, kegiatan diakhiri dengan 

Sholat Subuh berjamaah dan kultum. 
d. Kemudian dilakukan pembinaan Al–Islam, Sholat Subuh bersama dan kultum. 

49.  Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan enam kaki panjang. Antar 

spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Walau binatang kecil, namun salah satunya 

bisa menyebabkan penyakit yang bikin pusing, bahkan sampai kematian. Salah satu penyakit yang 

ditularkan adalah demam berdarah. Penyakit yang ditemukan di daerah tropis, dengan penyebaran 

geografis yang mirip dengan malaria. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk 

Aedes aegypti. 

Ringkasan dari paragraph di atas adalah ... . 

a. Nyamuk mempunyai dua sayap, tubuh yang langsing, dan enam kaki. 

b. Nyamuk penyebar penyakit malaria. 

c. Nyamuk penyebar penyakit demam berdarah. 
d. Nyamuk penyebar penyakit yang mematikan di daerah tropis. 

50. Urutkan nomor gambar di samping menjadi cerita yang runtut ... . 

1.     3.  

 

 

 

 

 

 

2.    4.  

 

 

 

 

 
 

a. 4-2-1-3 b. 4-1-2-3 c. 4-2-3-1 d. 4-3-2-1 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : II 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1.       Semut pemotong daun biasa disebut “atta”. Semut-semut ini biasanya membawa potongan daun di 

atas kepalanya. Daun yang ukurannya lebih besar dari tubuh para semut ini dibawa dengan cara 

ditahan dengan dagu mereka.    

 Daun-daun yang mereka bawa tidak mereka makan karena daun-daun itu bukan makanan 

mereka.Daun-daun ini mereka gunakan untuk memproduksi jamur.      

Apa guna daun-daun yang dibawa semut “atta” … . 

a. sebagai sarang   c.  sebagai makanan 

b. untuk memproduksi jamur      d.  untuk tempat persembunyian   

2. Jika kalian ingin melihat kawah Gunung Tangkuban Perahu lebih dekat, datanglah ke Kawah Domas. 

Kawah Domas terletak di sebelah timur Kawah Ratu. Untuk mencapai Kawah Domas, kalian harus 

melewati jalan setapak sepanjang 1,2 km yang dipenuhi pohon manarasa. Di Kawah Domas, kalian 

akan melihat sumur air panas yang bersuhu 90 derajat Celcius.                                                                        

Bagaimana cara supaya kita dapat  mencapai Kawah Domas … . 

a. menyusuri Gunung Tangkuban Perahu. c.  melintasi hutan yang dipenuhi pohon manarasa 

b. mendaki Gunung tangkuban Perahu d.  melalui jalan setapak sepanjang 1,2 Km 

3. Pak pos berhenti di depan rumahku. 

Pertanyaan yang tepat untuk kalimat di atas adalah … . 

a. Bagaimana cara pak pos berhenti ? c. Siapakah yang berhenti di depan rumahku ? 

b. Siapakah yang mendapat kiriman surat ? d. Di manakah rumah pak pos ? 

4. Pagi-pagi ibu Viola sudah marah-marah. Penyebab kemarahannya karena ulah anaknya Viola . Hari 

itu adalah hari pertama masuk sekolah. Ibu Viola sudah berkali-kali membangunkannya dari tidur. 

Namun, Viola tidak mengindahkan kata-kata ibunya. Akhirnya Viola terbangun. Dengan tergesa-gesa 

Viola masuk ke kamar mandi. Ibunya mengatakan, “Mengapa tidak tidur saja lagi, sekarang kan 

masih pukul 08.00. 

Pertanyaan dari kalimat yang bergaris bawah pada penggalan paragraf di atas adalah … . 

a. Mengapa ibu Viola marah-marah ? c. Apa penyebab kemarahaan ibu Viola ? 

b. Bagaimana tindakan ibu Viola ? d. Siapa yang pagi-pagi marah ? 

5. Safira tersenyum malu melihat hasil karangannya. Bu Ratih menatap seisi kelas, kemudian beliau 

mengatakan, “Meski tidak gampang, kalian tidak boleh putus asa. Sesuatu yang sulit akan menjadi 

mudah jika kalian membiasakan diri !”                                                                                                       

Isi dari paragraf tersebut adalah … . 

a. Safira tersenyum malu. 

b. Mengarang ternyata tidak gampang 

c. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah jika dibiasakan. 

d. Kita tidak boleh cepat putus asa dalam mengarang. 

6. … Begitu Dewatacengkar berada di ujung jurang. Aji Saka menyentakkan ujung kain yang 

digenggamnya. Bersama dengan itu, segulung ombak samudra yang besar menyambar tubuh    

Dewatacengkar ! Raja yang kejam itu langsung ditelan ombak ganas. Awan tiba-tiba gelap, 

Dewatacengkar berubah menjadi seekor buaya putih. Dan lenyaplah penguasa Medang yang kejam.     

Latar penggalan cerita di atas adalah … . 

a. ujung jurang b. samudra c. pantai d.  Kota Medang 

7. Perhatikan penggalan cerita berikut ini! 

“Hu … uh … aku kesal sekali,” keluh Ragelia kepada sahabatnya Aprilia. 

“Kenapa, sih Gel?” tanya April dengan sabar. 

“Aku enggak ngerti, ya, kenapa sih Fadhil selalu dapat meraih ranking satu.”  

“Ya, iyalah, Gel, dia itu rajin belajar. Nggak kayak kamu malas.”  

“Oh, jadi kamu sekarang malah membela Fadhil, bukan aku sahabatmu sendiri,” jawab Ragel dengan 

merengut.      

Dari penggalan cerita di atas, Ragelia mempunyai sifat … . 

a. pembohong b. pemarah c.  penyabar d. Kikir 
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8. Perhatikan penggalan cerita berikut!                                                                                                          

       Si Bekudis hanya duduk terdiam, sementara teman-temannya bermain dengan riang. Padahal, ia 

ingin sekali bermain dengan teman-temannya itu. Namun, dengan kulitnya yang penuh kudis, tidak 

satu pun temannya yang mau bermain dengannya. 

       Hingga suatu hari, salah satu temannya, sedang tertimpa kesulitan. Temannya, Otong tersangkut 

di pohon. Tak ada satu pun yang mau menolongnya. Mereka semua takut dengan ular yang berada di 

sisi Otong. Namun, si Bekudis, rela mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Otong. 

Pesan yang dapat ditangkap dari penggalan cerita di atas adalah … . 

a. Jangan bermain dengan orang jahat. c. Jangan melihat orang dari fisiknya. 

b. Jangan melupakan jasa baik teman. d. Jasa baik teman perlu kita hargai. 

9. Ketika ibu Malin Kundang menyapa anaknya, Malin Kundang tidak memperdulikan, bahkan ia 

menghardik dan menendangnya. Sikap seperti itu membuat ibunya tanpa sadar mengeluarkan kutukan 

terhadap anaknya. Akhirnya Malin Kundang berubah menjadi batu. 

Perbedaan watak antara Malin Kundang dan ibunya adalah … . 

a. durhaka dan jahat   c.  baik hati dan penyabar 

b. durhaka dan baik hati  d.  baik hati dan sombong   

10. Kebakaran hutan di Kalimantan Timur, sampai sekarang belum dapat dipadamkan,Regu pemadam 

kebakaran hutan, yang dibantu masyarakat setempat menemui kesulitan memadamkan api. Hal itu 

terjadi karena luasnya areal yang terbakar dan tiupan angin yang kencang, serta sulitnya menjangkau 

titik api. Sementara itu, kemarau yang berkepanjangan memperparah keadaan karena regu pemadam 

kebakaran kesulitan untuk mendapatkan air 

Isi pokok berita tersebut adalah … . 

a. Regu pemadam kebakaran menemui kesulitan. 

b. Titik-titik api sulit ditemukan. 

c. Kebakaran hutan di Kalimantan Timur sulit dipadamkan. 

d. Di Kalimantan Timur banyak kebakaran hutan. 

11. Suatu hari aku pergi ke stasiun kereta api. Aku menjemput saudara sepupuku yang datang dari luar 

kota. Aku menunggu di ruang tunggu sambil membaca buku cerita. Ibuku sedang menemani adikku 

ke toilet. Ayah duduk tenang di sampingku sambil membaca koran.Tiba-tiba ... . 

“Auwwwwww! Sakit!” teriakku. 

Seorang kakek yang berjalan di depanku tidak sengaja menginjak kakiku dengan tongkatnya. Jelas 

kakiku sakit sekali karena aku hanya mengenakan sandal jepit. 

Sumber: Bobo, Th. XXXVI (Raihana Adiba) 

Rubrik di atas menceritakan ... . 

a. Pengalaman menjemput saudara sepupu di stasiun kereta api. 

b. Pengalaman terinjak tongkat kakek. 

c. Pengalaman membaca buku cerita. 

d. Asyiknya membaca buku cerita di ruang tunggu. 

12. Sepatu, celana, baju, dan tasku baru 

Dibeli ibu di toko   

Teman-teman memujiku  

Ah, senangnya hatiku  

Tahukah teman-teman ?  

Dari mana kumiliki semua itu 

Itulah hasil tabunganku setahun  

Yang kusisihkan dari uang jajanku  

Dengan menabung  

Hidup jadi untung 

Hidup pun jadi hemat 

Dan hemat pangkal kaya 

       Amanat yang terkandung dalam puisi di atas adalah … . 

a. Kebiasaan menabung membuat hidup jadi untung 

b. Hati akan senang jika teman-teman memuji 

c. Biasakan menyisihkan uang jajan untuk ditabung 

d. Agar cepat kaya kita harus hemat 

13. Sungguh lucu …. 

Anak badak dan induknya 

Tuntutlah ilmu selagi kecil 

Sudah besar tinggal senangnya 

Kata yang sesuai untuk melengkapi pantun di atas adaalah …. 

a. si anak kancil b. si anak macan c. si anak gajah d.  si anak badak 
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14. Abi  : “Aku tidak suka jika dia bergabung dalam klub basket.” 

 Miftah : “Jangan begitu dong, Bi.” 

 Hanif : “Kita kan semua teman di sini.” 

 Abi  : “Pokoknya, aku tidak setuju kalau dia ikut. Kalian pilih aku atau dia ?” 

 Miftah : “Wah, jangan pakai suruh pilih gtu dong.” 

 Hanif : “Kita kan bisa bicara baik-baik.” 

Amanat yang terkandung dalam cuplikan drama di atas adalah … . 

a. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain 

b. Jangan suka marah-marah kepada orang lain 

c. Jangan suka membuat pilihan kepada orang lain 
d. Jangan suka ikut bergabung dalam klub basket 

Hari ini ada murid baru kelas VI. Namanya Erlangga. Ia murid pindahan dari Jakarta. Bu Muslimah 

mendudukkan Erlangga di bangku paling belakang. Ternyata, Erlangga murid yang pandai dan penurut. 

Erlangga juga murid yang rajin. Selama satu bulan bersekolah di SD Ceria, ia selalu datang lebih awal. 

Bahkan, ia sering mendapat pujian dari beberapa guru dan teman-temannya.   

15. Tema kutipan cerita anak tersebut … . 

a.  Bu Muslimah guru yang disiplin c.  Erlangga murid yang pandai 

b.  Bu Muslimah guru yang sabar d.  Erlangga murid yang nakal 

16. Selama satu bulan bersekolah di SD Ceria, ia selalu datang lebih awal. 

Maksud kalimat dalam cerita tersebut … . 

a. Erlangga rajin pergi ke sekolah 

b. Erlangga selalu memperhatikan pelajaran di sekolah 

c. Erlangga anak yang malas bersekolah 

d. Erlangga anak yang usil 

17.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan denah di atas, bangunan yang terletak di sebelah utara Jalan Semeru adalah … . 

a. SDN 05 pagi b.  Toko obat c. Supermarket d.  Toko baju 

18. Ragelia : He … Saf, sepertinya aku mendengar keramaian ! 

Safira : Oh, ya ! 

Ragelia : Sepertinya keramaian itu berasal dari kerumunan orang di ujung jalan sana. 

Safira : Kerumunan orang itu disebabkan karena telah terjadi kecelakaan. 

Ragelia : … . 

Safira : Karena pengendara motor  itu kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. 

Kalimat yang tepat diucapkan oleh Ragelia pada dialog di atas adalah … . 

a. Mengapa terjadi kecelakaan ?  c. Mengapa tidak ada yang tahu ? 

b. Apakah kecelakaan itu berlangsung lama ?  d. Bagaimana peristiwa itu ? 

19. Bentuk formulir pendaftaran yang paling benar adalah … 

a.  Alamat   : Jl. Anggrek 47 Jakarta 

     Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 1982 

 Nama  : Rudi Hermawan  

 Pekerjaan  : Karyawan Bank Bukopin 

b.  Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 1982 

 Nama  : Rudi Hermawan 

 Alamat   : Jl. Anggrek 47 Jakarta 

 Pekerjaan  : Karyawan Bank Bukopin 

c. Nama  : Rudi Hermawan 

 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 1982 

 Alamat   : Jl. Anggrek 47 Jakarta 

 Pekerjaan  : Karyawan Bank Bukopin 

d. Nama  : Rudi Hermawan 

 Pekerjaan  : Karyawan Bank Bukopin 

 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 1982 

 Alamat   : Jl. Anggrek 47 Jakarta 

1 

2 

5 

4 3 
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20. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat … 

a.  Bibi pergi kepasar.   c.  Ikan itu sudah dimakan kucing. 

b.  Bu Yuli memasak di dapur. d.  Turis itu datang dari Australia. 

21. Ayah membaca buku. 

Ibu menyulam taplak meja. 

Kalimat majemuk dari gabungan kalimat di atas adalah … . 

a.  Ayah membaca buku dan ibu menyulam taplak meja. 

b.  Ayah membaca buku serta ibu menyulam taplak meja. 

c.  Ayah membaca buku ketika ibu menyulam taplak meja. 

d.  Ayah membaca buku tetapi ibu menyulam taplak meja. 

22. 1) Masukkan gula dan kopi sesuai dengan selera. 

 2)  Siapkan cangkir kosong yang bersih. 

 3)  Aduklah hingga campuran larut benar. 

 4)  Tuangkan air panas ke dalam cangkir. 

 5)  Minuman siap dinikmati. 

 Urutan kalimat-kalimat di atas merupakancara membuat minuman kopi yang benar adalah … . 

a. 4-3-1-2-5 b.  2-1-4-3-5 c.  3-2-1-5-4 d.  5-3-2-4-1 

23. Kebakaran itu menimbulkan korban harta benda dan nyawa, dua orang tewas secara mengenaskan       

dalam peristiwa itu. 

 Sinonim kata mengenaskan adalah … . 

a. mengkhawatirkan b.  mengharukan c.  memilukan d.  menyedihkan   

24. Sejak dini kami dilatih untuk tidak bergantung pada orang lain. 

 Antonim dari kata yang bercetak miring adalah … . 

a.  sendiri b.  individu c.  mandiri d.  satu 

25. Ketika pergi ke dokter, pikiran dan perasaannya seolah … rasa ketakutan.  

 Bagian yang rumpang dalam kalimat di atas dapat dilengkapi dengan kata berimbuhan … . 

a. dihinggapi b.  terhinggapi c.  menghinggapi d.  kehinggapi 

26. 1.  Petugas ronda mengetahui kejadian itu. 

2.  Semalam pencuri masuk ke rumah. 

3.  Semua warga terbangun dan keluar rumah. 

4.  Petugas ronda memukul kentongan. 

5.  Barang-barang berharga dibawa semua. 

6.  Akhirnya pencuri itu tertangkap oleh warga dan petugas ronda. 

Susunan kalimat-kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah … . 

a. (2)-(3)-(5)-(1)-(6)-(4)  c.  (2)-(1)-(4)-(3)-(5)-(6) 

b. (2)-(5)-(1)-(4)-(3)-(6)  d.  (2)-(4)-(3)-(1)-(5)-(6) 

27. Bacalah teks berikut dengan saksama ! 

… Diantaranya adalah tidak boleh bicara terlalu lama. Telepon umum harus dijaga agar tidak rusak. 

Merusak telepon umum berarti merugikan masyarakat.  

Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah … . 

a.  Menggunakan telepon umum ada tata caranya 

b. Telepon umum dibangun oleh pemerintah 

c.  Telepon umum dibangun untuk masyarakat 

d.  Telepon umum alat komunikasi masyarakat  

28. ketika unang pergi ke perpustakaan, ia menemukan buku pengetahuan tentang membuat keranjang. 

dibacanya buku itu dengan teliti. kemudian, dicatat pula bagaimana cara membuat alat tersebut. 

Kata-kata yang penulisanya harus diawali huruf kapital adalah … . 

a.  Ketika,Unang, Perpustakaan, Pengetahuan, Dibacanya, Kemudian 

b.  Ketika, Unang, Dibacanya, Kemudian 

c.  Ketika , Unang, Dibacanya, Buku, Kemudian 

d. Unang, Perpustakaan, Dibacanya, Kemudian 

29. Penulisan tanda koma (,) dan tanggal pembuatan surat yang benar adalah … . 

a.  Jakarta ; 10 Maret 2008  b.  Jakarta 10 Maret 2008 

c.  Jakarta 10, Maret 2008  d.  Jakarta, 10 Maret 2008 

30. Pisang emas bawa berlayar 

Masak sebiji di dalam peti 

 ......................................... 

 ......................................... 
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah … . 

a.  Mahal emas  dapat dibayar  c.  Hutang emas dapat dibayar  

 Hutang  budi  dibawa mati   Hutang budi dibawa mati 

b.  Jika berhutang harus dibayar d.  Barang  pecah harus dibayar 

 Hutang budi dibawa mati   Hutang budi dibawa mati 

31. Sinar terang sang Matahari 

 Sampai menuju Selat Malaka 

 Tanah subur indah lestari 

 Indonesia tanah pusaka 

Sampiran dari pantun diatas terdapat pada … . 

a. Baris pertama dan baris ketiga  c. Baris kedua dan baris keempat 

b. Baris pertama dan baris kedua  d. Baris ketiga dan baris keempat 

32. Sungguh banyak aktivitas Ani pada hari ini. 

Kata aktivitas bersinonim dengan … . 

a. Kemajuan  b.  Kegiatan  c.  Keinginan d. Kegembiraan 

33. Perhatikan gambar di samping ! 

Kegiatan yamg berlangsung pada gambar  adalah ... 

a. Jembatan rusak , masyarakat memperbaiki secara gotong royong 

b. Kerjabakti membersihkan kampung agar kampung tertata bagus   

c.  Warga senang, jembatan di bongkar 

d.  Warga kampung bergotong royong membersihkan selokan 

34. Kalimat berikut yang efektif adalah … . 

a.  Bencana tidak memilih orang tua atau muda c.  Berangkat dari subuh hingga petang hari 

b.  Banyak sekali buku-buku yang telah ia baca d.  Ramai sekali para pengunjung di pantai  

35. Kalimat  yang mengungkapkan rasa kagum sesuai gambar di samping adalah … . 

a.  Sungguh mulia anak itu, aku bangga 

b.  Tak seharusnya nenek itu mendapat perhatian 

c.  Wah, kasihan sekali anak itu ! 

d.  Kelihatannya kedua anak itu mencari perhatian. 

36. Pak Rudi : “ Apakah kamu tahu gambar ini ?” 

Hasan : “ Tahu Pak ! Itu gambar badak.” 

Hasan  : “ Dan gambar ini tentu kamu sudah mengenalnya ?” 

Anisyah : ………………………………? 

Pak Rudi : “ Komodo berasal dari Nusa Tenggara Timur.” 

Percakapan di atas dilengkapi dengan pertanyaan … . 

a.  Berasal dari manakah komodo itu, Pak ? c.  Di mana gambar komodo itu dibeli ? 

c.  Berapa harga jual hewan komodo itu ? d.  Apakah makanan hewan komodo itu ? 

37. Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 tepatnya pukul 13.10 WIB mantan Presiden Republik 

Indonesia Muhammad Soeharto menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina 

Jakarta. Kerumunan orang memenuhi sepanjang jalan menuju Cendana. Mulai dari rakyat biasa 

sampai pejabat tinggi negara hadir di sana. Ucapan bela sungkawa terus mengalir kepada keluarga 

Cendana. Semua orang merasa kehilangan atas kepergiannya. Jasa-jasa beliau masih terasa hingga 

saat ini. Doa dari kami semoga kau berada dalam pangkuan-Nya. 

Kalimat utama paragraf diatas adalah … . 

a. Doa dari kami semoga kau berada dalam pangkuan dan lindungan-Nya 

b. Ucapan bela sungkawa terus mengalir kepada keluarga Cendana. 

c. Mantan Presiden Republik Indonesia Muhammad Soeharto, menghembuskan nafas terakhir. 

d. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat tinggi hadir di sana. 

38.      PENGUMUMAN 

 Ditujukan kepada warga RT 04 Dusun Rejamulyo. Diharapkan semua warga mengikuti kerja 

bakti, membersihkan lingkungan sekitar. Semua para warga RT 04 yang hadir agar supaya membawa 

alat kebersihan. 

Kalimat  tercetak miring dalam pengumuman sebaiknya diperbaiki menjadi … . 

a. Semua para warga RT 04 agar membawa alat kebersihan. 

b. Warga RT 04 yang hadir supaya membawa alat kebersihan. 

c. Para warga RT 04 yang hadir agar membawa alat kebersihan. 

d. Warga RT 04 yang hadir agar membawa alat kebersihan. 

 

 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

39.      PENGUMUMAN 

 Telah hilang sebuah dompet berwarna hitam beserta kartu pelajar dan surat-surat penting atas 

nama Afifah Nur Laili. Dompet hilang disekitar halaman sekolah. 

 Barang siapa menemukan dompet tersebut, dimohon mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu 

Afifah Nur Laili kelas VI Amien Rais atau dapat menyerahkan kepada petugas tata usaha. 

 Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih. 

     Surabaya,  10 Desember 2009 
      Kepala Tata Usaha  

      Ainul Bachri 

Perhatikan paragraf pertama pengumuman di atas, kalimat efektif yang seharusnya adalah ... . 

a. Telah hilang sebuah dompet berwarna hitam beserta kartu pelajar dan surat-surat penting atas 

nama Afifah Nur Laili, dompet hilang disekitar halaman sekolah. 

b. Telah hilang sebuah dompet berwarna hitam beserta kartu pelajar dan surat-surat penting atas 

nama Afifah Nur Laili disekitar halaman sekolah. 

c. Telah hilang sebuah dompet berwarna hitam beserta kartu pelajar dan surat-surat penting atas 

nama Afifah Nur Laili, hilang disekitar halaman sekolah. 

d. Telah hilang sebuah dompet berwarna hitam beserta kartu pelajar dan surat-surat penting di sekitar 

halaman sekolah. 

40. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat ... .  

a. Kain itu terletak di dalam lemari.  c. Kemana saja ia selama ini? 

b. Bermalam sajalah disini.  d. Kita perlu berpikir sepuluh tahun kedepan. 

41. Kalimat iklan yang baik untuk produk pembersih wajah di samping adalah ... . 

a. Melindungi kulit dari bakteri dan kuman, begitu lembut bahkan untuk kulit si kecil. 

b. Dengan busa lembut melimpahnya membuat kulit menjadi cantik alami. 

c. Busa pembersih mengangkat sel kulit mati sehingga menjadikan wajah lebih cerah. 

d. Mencegah timbulnya jerawat, mengurangi kadar minyak berlebih 

42. Kalimat pembukaan yang tepat untuk pidato keagaaman di bawah ini adalah ... . 

a. Seringkali ketika sedang asyik berjalan-jalan di pusat keramaian, seseorang tersesat dan tidak tahu 

jalan menuju pintu keluar 

b. Mengawali pidato pembukaan sidang, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin 

mengungkapkan rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wata‟ala, kita 

dapat hadir dan mengikuti Sidang Paripurna ini. 

c. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T Tuhan sekalian alam. Shalawat serta salam semoga 

tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, shahabat dan pengikutnya sampai hari akhir. 

d. Salah satu faktor terpenting untuk keberlangsungan keberadaan negara mana pun adalah 

kemampuannya mempertahankan diri. Sebagai bangsa, ia harus terus-menerus siap siaga 

menghadapi segala macam ancaman dan bahaya, baik dari dalam maupun dari luar 

43. Berikut ini adalah kalimat penutup dalam sebuah pidato yang baik, yaitu ... . 

a. Akhir kata, saya mendoakan aparat keamanan Indonesia dapat bekerja cepat dalam mengungkap 

kasus bom 17/7. 

b. Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak hadirin 

sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wa Ta'aala, 

karena kepada kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan 

suci Ramadhan pada tahun 1430 Hijriah ini. 

c. Atas nama shahibul bait, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang  setinggi-

tingginya kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian berkenan memenuhi undangan saya. 

d. Saudara-saudara. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak saudara-saudara se-bangsa dan 

se-tanah air untuk melakukan refleksi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia selama 64 tahun. 

44. Assalamualaikum Wr. Wb. 

Bapak & Ibu yang baik, apa kabar ? 

Ananda di Jakarta dalam keadaan sehat. Semoga Bpk & Ibu di Jogja demikian juga ... . 

Kalimat selanjutnya yang tepat untuk pembuka surat di atas adalah ... . 

a. Semoga Mbak Priska dan Ade berhasil di sini. c. Salam buat Mbak Priska dan Ade di sana 

b. Sekarang Ananda di Jakarta sudah bekerja. d. Do‟akan Ananda berhasil di Jakarta 

45. Petunjuk penggunaan yang sesuai dengan gambar di samping adalah ... . 

a. digosok–gosok pada bagian yang pegal. 

b. diminum 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam. takaran 1 sendok makan. 

c. teteskan pada mata kiri dan kanan, 2 – 3 tetes  

d. oleskan pada bagian yang terinfeksi dan tunggu hingga kering 
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46. Pagi hari para pedagang ... . berbagai dagangannya 

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ... . 

a. penawaran b. menawarkan c. menawar d. tawarkan 

47. Penjelasan yang tepat untuk menerangkan gambar di samping adalah ... . 

a. Seekor singa yang buas pun bisa melakukan atraksi yang menarik 

b. Pemangsa terkuat di daratan adalah singa 

c. Singa berbadan ikan adalah lambang negara Singapura 

d. Bulu yang tebal dibagian kepala, taring yang tajam, cakar yang kuat, itulah seekor singa jantan 

48. Laporan singkat hasil pemeriksaan gempa bumi di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, yang dilakukan oleh Tim Tanggap Darurat (TTD) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi (PVG), Badan Geologi, sebagai berikut : 

1. Lokasi Gempa bumi:  

Lokasi Pusat Gempa bumi terletak di laut berjarak 28 km Baratlaut Raba, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (menurut BMKG), dan berjarak 25 km Barat laut Raba, Nusa Tenggara Barat (menurut USGS). 

2.  Waktu Kejadian Gempa bumi: 

… . 

Kalimat yang tepat melengkapi point no. 2 di atas adalah … . 

a. Berdasarkan informasi dari BMKG pusat gempa bumi berada pada koordinat 8,24o LS dan 

118.65o BT, dengan magnitudo 6,7 SR pada kedalaman 25 km. 

b. Menurut USGS pusat gempa bumi berada pada koordinat 8,27°LS dan 118,633°BT dengan 

magnitudo 6,6 Mw pada kedalaman 32,9 km. 

c. Berdasarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunung api Rinjani, goncangan dirasakan dengan 

intensitas III MMI, yang diikuti oleh 10 gempa bumi susulan dengan intensitas yang lebih kecil. 

d. Berdasarkan informasi dari BMKG, Gempa bumi tersebut terjadi pada Senin, tanggal 9 November 

2009, pukul 03:41:46 WITA.  

49. Di sebuah desa, tinggallah dua orang kakak-beradik. Sifat kedua bersaudara ini sangat berbeda, yang 

tua bernama Hiroki, suka berbuat sesukanya dan sangat licik, sedangkan adiknya bernama Toshiro, 

mempunyai sifat sebaliknya: rajin bekerja dan jujur hatinya. Hiroki selalu iri hati dan selalu meng-

asingkan adiknya. Toshiro sudah hampir tidak tahan lagi tinggal bersama kakaknya yang jahat itu. 

Ringkasan dari cerita di atas adalah ... . 

a. Toshiro yang rajin bekerja dan jujur hatinya.  

b. Hiroki yang suka berbuat sesukanya dan sangat licik. 

c. Dua orang kakak-beradik yang berbeda sifat, yang tua bernama Hiroki dan adiknya Toshiro. 

d. Hiroki selalu iri hati lalu mengasingkan adiknya. 

50. Urutkan nomor gambar di samping menjadi cerita yang runtut ... . 
1.    3.  

 

 

 

 

2.    4.  

 

 

 

 

a. 1-2-3-4 b. 2-3-4-1 c. 4-1-3-2 d. 4-3-1-2 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : III 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

Perhatikan penggalan paragraf berikut!                                                                                                          

1. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785. Nama aslinya Raden Mas 

Ontowiryo. Ia putra Sultan Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogjakarta dari seorang 

garwo ampeyan (selir) R. A. Mangkarawati. Sejak kecil, ia diasuh oleh Ratu Ageng, permaisuri Sultan 

Hamengkubuwono I. Ia terkenal sebagai anak yang saleh dan merakyat.                                

Apa tema penggalan paragraf di atas? … . 

a.  Masa kecil pangeran Diponegoro c.  Orang tua Pangeran Diponegoro 

b.  Kehidupan Pangeran Diponegoro d.  Ibu asuh Pangeran Diponegoro 

2. Aziz dan Lukman akaan berkunjung ke kebun kakek Lukman. Untuk mencapai kebun kakek, Aziz 

dan Lukman membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit. Kedua anak itu berjalan kaki 

melewati pematang sawah untuk sampai ke kebun kakek. Kebun kakek Lukman letaknya memang di 

persawahan penduduk.  

Bagaimana Aziz dan Lukman mencapai kebun kakek Lukman? ... . 

a. Membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit 

b. Aziz dan Lukman berjalan kaki melewati pematang sawah untuk sampai ke kebun kakek. 

c. Kebun kakek terletak di persawahan penduduk. 

d. Aziz dan Lukman berada di kebun kakek cukup lama. 

3. Akmal dan Pak Woliono akan pergi meninjau lingkungan industri kecil yang terletak di Wedoro, 

Waru-Sidoarjo.Pengrajin tersebut anak-anak putus sekolah. Sebenarnya mereka bukan tidak mau 

sekolah. Akan tetapi, keadaan ekonomi orang tua mereka yang tidak memungkinkan. Berkat bantuan 

aparat desa setempat, mereka dihimpun untuk menghasilkan suatu kerajinan.  

Kalimat tanya yang sesuai dengan wacana tersebut adalah .. 

a. Kerajinan apa yang mereka hasilkan? 

b. Bagaimana perasaan Akmal ketika meninjau lingkungan industri kecil? 

c. Kemanakah hasil kerajinan itu dipasarkan? 

d. Dimanakah industri kecil yang dikunjungi Akmal dan Pak Woliono? 

4. Pagi itu Gita sibuk mempersiapkan dirinya. Hari itu tanggal 18 Januari 2010. Anak-anak mulai belajar 

lagi setelah liburan semester selama satu minggu. Ia menghampiri Elgi, karena rumah mereka 

berdekatan. Sesampai di sekolah, temen-temannya sudah datang dengan wajah yang gembira karena 

hari itu adalah hari pertama mereka memasuki semester genap.   

Mengapa pagi itu Gita tampak sibuk? 

a. Hari pertama masuk sekolah setelah liburan. c.  Gita akan menghampiri Elgi pergi ke sekolah. 

b. Hari itu libur semester ganjil. d. Hari pertama memasuki kelas baru. 

5. Leli : “Dwi, mengapa wajahmu tampak pucat sekali?” 

Dwi Ayu : “Ta, … tadi saya melihat orang tertabrak bus di jalan.” 

Leli : “Tapi mengapa wajahmu tampak pucat sekali?” 

Dwi Ayu : “Karena aku melihat banyak darah yang keluar dari orang itu.” 

Leli : “Oh, … begitu. 

Kesimpulan dari percakapan kedua anak tersebut adalah … .  

a.   Dwi Ayu tertabrak bus  c.  Leli ketakutan 

b.   Peristiwa kecelakaan  d.  Peristiwa tabrak lari 

6. Pada bulan Juli anak-anak mulai masuk sekolah setelah libur kenaikan selesai. Mereka mulai mem- 

persiapkan kegiatan belajar. Hari pertama masuk mereka masih mengatur dan membersihkan kelas 

masing-masing. Mazida dan Kandela saling bercerita pengalaman masa liburan. Mazida tidak tidak 

pergi kemana-mana. Ia membantu ibunya menjaga toko di rumah. Mazida memang anak yang rajin.  

Latar pada penggalan paragraf di atas adalah … . 

a. kelas b.  kantin c.  halaman d.  toilet  

7. Sesekali kelinci menoleh ke belakang. Ia takut kalau kura-kura dapat menyusulnya. Ternyata, dia 

tidak melihat kura-kura. “Ah, pasti kemenangan ada padaku. Aku lelah sekali. Sebaiknya aku tidur 

sebentar! Akan kubiarkan kura-kura melewatiku. Sampai aku bangun pun kura-kura tidak akan bisa 

menyusulku”.                                                                                                                                               

Watak kelinci dalam penggalan dongeng di atas adalah … . 

a. percaya diri b. cerdik c.  sombong d. malas 
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8. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

Semut merah merayap dari daun itu mendekati burung balam.  

“Terima kasih atas kebaikanmu, burung balam. Engkau telah menyelamatkan nyawamu,” katanya.                                                           

“Jangan berkata begitu, itu hanya suatu perbuatan yang tidak berarti.”                                                 

“Betapa pun aku tidak bisa melupakan jasamu, burung balam,” kata semut merah pula.    

“Bersyukurlah kepada Tuhan dan berhati-hatilah. Jangan sampai kau terjatuh lagi ke dalam air.  

Selamat tinggal!” ujar burung balam.                                                                                                           

Pesan yang dapat ditangkap dari penggalan cerita tersebut adalah … . 

a. Dengan sesama kita harus saling tolong menolong. 

b. Kita tidak dapat melupakan kebaikan orang lain. 

c. Kita sangat memerlukan pertolongan orang lain. 

d. Jasa baik teman perlu kita hargai dan hormati. 

9. Pak Achmad tinggal di dusun Bangunsari. Pak Achmad memiliki tiga putri. Ketiga putri Pak Achmad 

sangat cantik. Semua orang mengakui kecantikan ketiga putri Pak Achmad. Sayangnya, putri yang 

pertama lebih menyukai berdandan tanpa memperdulikan keluarganya. Putri sulung tidak pernah 

membantu Pak Achmad. Begitu pula putri tengah. Putri tengah senang makan. Setiap hari kerjanya 

hanya makan. Ia tidak pernah membantu adiknya saat memasak. Pantas saja Putri tengah lebih besar 

dibanding saudara-saudaranya. Untunglah Putri Bungsu selalu membersihkan rumah, mengatur rumah, 

memasak, dan membantu Pak Achmad. Putri Bungsu tidak pernah mengeluh melakukan hal itu. 

Perbedaan watak tokoh-tokoh dalam penggalan cerita tersebut ... . 

a. Putri sulung memiliki watak pesolek, putri tengah memiliki watak rajin, sedangkan putri bungsu 

memiliki sifat rajin. 

b. Putri sulung memiliki sifat rajin, putri tengah memiliki sifat pesolek, sedangkan putri bungsu 

memiliki sifat rakus. 

c. Putri sulung memiliki sifat pesolek, sedang putri tengah memiliki sifat rakus, sedangkan putri 

bungsu memiliki sifat rajin 

d. Putri sulung memiliki sifat rakus, putri tengah memiliki watak rajin, sedangkan putri bungsu 

memiliki sifat pesolek. 

10. Pada hari Jumat, 30 September 2009, gempa bumi yang dahsyat mengguncang Padang, Sumatra Barat. 

Gempa tersebut terjadi sore hari tepat pada pukul 17.16 WIB. Gempa yang berkekuatan                     

7,6  skala Richter membuat Padang porak poranda. Banyak korban jiwa yang berjatuhan dan harta 

benda musnah. 

Topik laporan tersebut adalah ... . 

a. kehilangan seseorang  c.  adanya tanah longsor 

b. kesedihan masyarakat  d.  Bencana alam 

11.        Alat transportasi, seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal laut tentu perlu dipelihara. Khusus 

transportasi darat kita juga harus memeliharanya. Kita tahu akhir-akhir ini banyak jalan yang rusak. 

Hujan dan banjir menambah parah kerusakan jalan. Sayangnya kita kurang memperhatikan itu semua. 

 Jalan yang rusak akan menghambat transportasi. Keterlambatan angkutan akan menghambat 

pemborosan dan biaya. Coba pikirkan cara menjaga jalan! 

Sumber: Bobo No. 03 Th. XXXVI 

Rubrik di atas membicarakan tentang ... . 

a. jalan yang rusak ada di mana-mana c.  cara memperbaiki jalan yang rusak 

b. kita harus memelihara jalan agar tidak rusak d.  jalan sebagai sarana utama harus dipelihara 

12. Tiga, empat teman baru  

 Lima, enam dalam jambangan  

 Kalau dapat teman baru  

 Teman lama jangan ditinggalkan   

 Amanat yang ingin disampaikan dalam pantun tersebut adalah … . 

a. Banyak teman banyak rezeki. c. Jangan menjadi anak sombong. 

b. Jangan membeda-bedakan teman. d. Jangan mengecewakan sesama teman 

13. Aku bekerja tidak memandang si kaya atau si miskin. Tidak pula mengeluh karena panas dan hujan. 

Kedatanganku sering dirindukan dan ditunggu-tunggu. Berita-berita dari sahabat yang jauh dapat 

diterima berkat jasaku.                                                                                                                             

Maksud “aku” dalam penggalan cerita tersebut adalah … . 

a. guru  b. pak pos c.  pengendar makanan d.  karyawan telepon 

14. Rudi  : “Zi, apakah kamu akan ikut lomba catur ?” 

Rozi  : “ Ya, tentu saja, Rud !” 

Rudi  : “Bagaimana dengan teman-teman yang lain ?” 

Rozi   : “Mereka juga akan ikut lomba catur.” 

Rudi   : “ Kapan kita mendaftar ke panitia, Zi ?” 
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Amanat yang sesuai dengan percakapan di atas adalah … . 

a. Mendaftar lomba catur  c.  Bermain catur bersama-sama 
b. Mengikuti lomba catur  d.  Latihan perlombaan catur 

Suatu hari, aku meminta pamanku untuk liburan ke Pantai Teleng Ria. Akan tetapi, pamanku menolak 

karena ujian akhir semester sudah dekat. Keesokan harinya, aku menawarkan celenganku kepada paman, 

tapi beliau tetap menolak. Aku hanya boleh liburan kalau waktu liburan telah tiba. Karena kesal, aku 

memecah celengan kesayanganku. Tak disangka, ternyata uangku telah habis. Aku lupa kalau uangnya 

telah kuambil beberapa bulan yang lalu untuk membeli boneka. Aku malu pada paman dan diriku sendiri. 

15. Tema cerita di atas adalah … . 

a.  Kesal pada paman   c.  Celenganku  

b.  Berlibur ke Pantai Teleng Ria d.  Malu pada paman 

16. Aku malu pada paman dan diriku sendiri 

Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah … . 

a. Paman malu karena tidak mau diajak berlibur di Pantai Teleng Ria   

b. Penyesalan pada diri sendiri karena kurang sabar menunggu liburan 

c. Malu karena memecah celenganku 

d. Paman tidak mau liburan ke Pantai Teleng Ria 

17.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

1. SD Harapan Bangsa   6.  Minimarket 

2. Bank Jatim   7.  Musholla 

3. Warnet   8.  Balai Kelurahan 

4. Kantor Pos   9.  Perpustakaan 

5. Rumah Mega 

Balai Kelurahan dan perpustakaan terletak di jalan … . 

a. Kemuning b.  Anggrek c.  Cempaka d.  Dahlia 

18. April  : “Hai, sedang apa, Dit ?” 

Dita   : “Ini lho, sedang menyelesaikan tugas dari Bu Robica !” 

April  : “O, ya !  Aku lupa, apa tugasnya ?” 

Dita   : “Tugasnya, kita disuruh membuat prakarya dari kulit telur.” 

April  : “ ... .” 

Dita  : “Terima kasih kembali, Pril !” 

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

a. “Terima kasih, Dit ! Aku memang benar-benar lupa.” 

b. “Aku tidak tahu, Dit !” 

c. “Terima kasih, mungkin aku salah dengar.”  

d. “Aku tidak diberi tahu oleh Bu Robica.” 

19. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(1) Nama  : … 

(2) Tempat, tanggal lahir : … 

(3) Jenis kelamin  : … 

(4) Agama  : … 

(5) Alamat  : … 

(6) Pekerjaan  : … 

Isian yang tepat untuk nomor urut (5), yaitu … . 

a. Jalan Prajurit Kulon 15, Surabaya c.  Jalan Jambu Merah Surabaya 

b. Nomor 9 Jalan Sudirman, Surabaya d.  Surabaya, 18 Agustus 2009 

20. Penggunaan kata depan ke- yang tepat adalah … . 

a.  Paman sampai ke terminal siang hari. c.  Tante baru saja sampai ke rumah. 

b.  Pak Yudi baru pergi ke kantor. d.  Kakak belajar ke sekolah. 

 

1 2 
4 3 7 

5 6 8 9 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

21. Azis anak yang disiplin.   

Sule teledor.   

Kalimat majemuk dari gabungan kalimat di atas adalah … . 

a. Azis anak yang disiplin dan Sule teledor. c. Azis anak yang disiplin tetapi Sule teledor. 

b. Azis anak yang disiplin karena Sule teledor.  d. Azis anak yang disiplin setelah Sule teledor. 

22. Perhatikan cara menanam padi berikut ini ! 

1.  Sementara itu bibit padi pun disemai di persemaian. 

2.  Mula-mula tanah digemburkan dengan dibajak. 

3.  Setelah cukup umur, dicabut lalu ditanam di sawah. 

4.  Kemudian diairi agar lunak dan siap ditanami. 

Urutan yang tepat adalah ... . 

a. 2-4-1-3 b.  3-2-4-1 c.  2-1-4-3 d.  4-3-1-2 

23. Setiap kejuaraan melahirkan juara. 

Sinonim kata juara adalah … . 

a. kampiun b.  pecundang c.  jagoan d.  kalah 

24. (1)  Amanda tampak gemuk sedangkan Amita tampak langsing. 

(2)  Kurus dan gendut itu tergantung dari pola makan kita. 

(3)  Fatur tampak gendut sedangkan Bella, adiknya tampak langsing. 

(4)  Walaupun dia kurus tapi tampak langsing juga. 

Kalimat yang mengandung antonim paling tepat terdapat pada kalimat nomor … . 

a.  satu b.  dua c.  tiga d.  empat  

25. Dia sedang … peristiwa kemarin. 

Untuk mengisi titik-titik di atas adalah … . 

a. perbincangi b.  diperbincangkan c.  memperbincangkan d.  berbincang 

26. 1.  Jarak antara air terjun yang satu dengan yang lainnya berjauhan. 

2.  Air yang mengalir pada tujuh curug berasaldari mata air di gunung. 

3.  Air terjun yang paling ramai dikunjungi adalah air terjun ke tujuh. 

4.  Sebab air terjun ini paling mudah dicapai pengunjung. 

Urutan kalimat yang benar adalah … . 

a. (2)-(4)-(1)-(3) b.  (2)-(4)-(3)-(1) c.  (2)-(1)-(4)-(3) d.  (2)-(1)-(3)-(4) 

27. Akibat sempitnya lahan pertanian, orang berpikir untuk mencari jalan keluar. Walaupun tanah untuk 

ditanami. Tidak ada, orang tetap bisa menanam apa yang mereka mau … . 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … . 

a. Lahan pertanian berkurang karena bangunan didirikan di lahan-lahan tersebut. 

b. Lahan pertanian di kota semakin sempit bahkan cenderung tidak ada. 

c. Cara tersebut adalah bertanam dengan menggunakan tanah. 

d. Hidroponik merupakan cara baru untuk mengatasi masalah dalam hal menanam tanaman. 

28. Penulisan huruf besar yang tepat dalam kalimat … . 

a.  Setiap Bulan ibu pergi mengunjungi nenek. c. Aku berlibur bersama adi dan Natasya. 

b.  Bulan April ini aku akan pindah ke Jakarta. d. Asyik sekali dapat pergi melihat Gunung. 

29. Penggunaan tanda baca  yang tepat terdapat dalam kalimat … . 

a.  Ibuku, akan kembali hari ini. c. Jauhi tempat ini segera. 

b.  Awas, jangan mendekat ! d. Apa, kamu yang melakukan semua ini ? 

30. Buah nangka buah kedondong 

 Jangan dimakan di siang terik 

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

a. Wahai teman jangan suka bohong, c. Hai teman jangan berbohong 

 Anak bohong dijauhi teman.  Bohong itu tidak baik 

b. Anak bohong dijauhi teman  d. Bohong itu tidak baik 

 Maka jangan suka berbohong  Maka itu jangan bohong 

31. … 

 Memilih teman jangan sembarangan, 

 Jangan sampai kamu tersesat. 

 

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun diatas ialah … . 

a. Muatan terisi dengan sangat,  c. Muatan sapi sangatlah banyak 

 Sapi besar menarik muatan   Sapi menarik dengan sangat 

b. Sapi besar menarik muatan d. Sapi menarik dengan sangat 

 Muatan terisi dengan sangat   Karena diisi muatan banyak 
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32. Ibu membeli buah-buahan di pasar buah. 

 Kalimat yang maknanya sama dengan kalimat diatas adalah … . 

a.  Ibu memetik buah anggur di halaman. 

b.  Ibu membeli bermacam-macam buah di pasar 

c.  Ibu memakan buah agar sehat. 

d.  Ibu membeli buah apel karena baik bagi kesehatan. 

33. Kalimat yang sesuai dengan gambar di samping adalah … . 

a.  Siswa-siswi kelas VI sedang naik gunung 

b.  Siswa kelas VI sedang berlatih keterampilan 

c.  Siswa-siswi kelas VI sedang berkemah 

d.  Siswa-siswi kelas VI sedang berlatih 

34. Anak-anak semua, besok ada ulangan matematika. 

 Perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif adalah … . 

a. Para anak-anak besok ada ulangan Matematika 

b. Anak-anak sekalian besok ada ulangan Matematika 

c. Anak-anak besok ada ulangan Matematika 

d. Para anak sekalian besok ada ulangan Matematika 

35. Fatimah anak yang rajin. Fatimah selalu bangun pagi dan membantu ibunya. Ia tidak pernah mengeluh       

saat membantu Ibunya. 

 Kalimat yang menyatakan kagum terhadap Fatimah adalah … . 

a. Sungguh, saya senang dan bangga terhadap Fatimah. 

b. Pada Zaman sekarang jarang sekali ditemukan anak yang rajin. 

c. Membantu ibu memang perbuatan yang terpuji. 

d. Semua anak seharusnya seperti Fatimahyang rajin 

36.  Sudah  banyak calon pemudik yang menjadi korban calo. Calo sanggup mencari tiket untuk para 

 pemudik dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan, bisa dua kali lipat harga tiket. Namun, para        

pemudik tetap saja tergiur karena mereka ingin pulang ke kampung halaman meskipun dengan harga  

tiket yang melambung. 

 Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah … . 

a. Siapa yang menjadi korban para calo ? 

b. Mengapa para calo suka menaikan harga tiket ? 

c. Mengapa para pemudik ingi pulang kampong halaman ? 

d. Apakah para pemudik tidak rugi dengan harga tiket yang tinggi ? 

37. 1) Olahraga dapat menjadikan tubuh bugar. 

 2)  Olahraga juga dapat dijadikan tubuh lebih sehat dan kuat. 

 3)  Selain itu, olahraga juga membuat otot tubuh mengendur. 

 4)  Olahraga memiliki banyak manfaat 

 Kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat ... . 

a. 1)  b. 3) c.  3) d.  4) 

38. … Lomba kebersihan akan diadakan pada tanggal 17 Maret 2009. Semua siswa diharapkan mem-

bawa peralatan kebersihan.  

Kalimat yang sesuai untuk melengkapi pengumuman di atas adalah … . 

a. Bagi siswa-siswi semuanya. 

b. SD Tuna Karya akan mengadakan lomba kebersihan. 

c. Yuk, ikutan lomba kebersihan. 

d. Semua siswa harus ikut serta lomba kebersihan. 

39. Pengumuman 

Ditujukan bagi segenap siswa putra putri yang merasa kehilangan handphone untuk mengambil 

handphone tersebut di ruang guru setelah waktu istirahat pertama. 

       Guru piket  

Kalimat efektif untuk pengumuman di atas adalah ... . 

a. Bagi segenap siswa putra putri yang merasa kehilangan handphone untuk mengambil handphone 

tersebut di ruang guru setelah waktu istirahat pertama. 

b. Bagi siswa putra putri yang merasa kehilangan handphone untuk mengambil handphone tersebut 

di ruang guru setelah waktu istirahat pertama. 

c. Bagi siswa yang merasa kehilangan handphone untuk mengambil handphone tersebut di ruang 

guru setelah waktu istirahat pertama. 

d. Bagi siswa yang merasa kehilangan handphone untuk mengambilnya di ruang guru setelah waktu 

istirahat pertama. 
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40. Kalimat dibawah ini yang menggunakan kata depan dengan tepat adalah ... . 

a. Aku ada disini.   c. Di mana kamu sekarang? 

d. Buku itu terletak didalam lemari. d. Piagam itu di keluarkan oleh Depkes RI. 

41. Kalimat iklan yang untuk gambar produk di samping adalah ... . 

a. Terbukti secara klinis membantu mengatasi masalah gigi sensitif dan menjaga gigi tetap 

sehat dan kuat. 

b. Rasa buah yang enak dan dingin disukai anak-anak. Membuat anak-anak lebih suka 

menggosok gigi. 

c. Satu-satunya pasta gigi pemutih yang mengandung Eureco, butiran halus yang melepas 

oksigen dan meresap ke dalam email gigi untuk mengangkat noda. 

d. Pasta gigi gel pertama di Indonesia dengan keunikan rasa 'twisty taste', yaitu perpaduan 

rasa buah segar dan rasa mint dingin yang sensasional. 

42. Kalimat di bawah ini yang baik untuk membuka pidato adalah ... . 

a. Adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita berkumpul 

merayakan ulang tahun teman kita Fajar. 

b. Assalamu‟alaikum Wr Bb, Salam takzim untuk kita semua. Puji Syukur kehadirat Allah swt, atas 

anugerahNya. Pertemuan dan acara malam ini adalah bukti karunia-Nya. 

c. Kini marilah kita akhiri acara ini dengan membaca do‟a akhir majelis. 

d. Acara selanjutnya adalah sambutan dari tokoh masyarakat pejuang provinsi Kepri yang juga 

budayawan yang tunak dengan seni dan sastra. Ia adalah Husrin Hood. 

43. Kalimat penutup yang tepat untuk sebuah acara ulang tahun adalah ... . 

a. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak / Ibu telah bersedia mengikuti acara ini 

sampai akhir. 

b. Akhirnya, setelah semua lomba selesai akan dilanjutkan dengan pembagian hadiah. 

c. Adik-adik, kita tutup acara ini dengan bersalaman sambil bersama-sama menyanyikan lagu 

selamat ulang tahun untuk teman kita Fajar. 

d. Oleh sebab itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah S.W.T atas kesehatan dan 

kebahagian kepada kita. 

44.       Surabaya, 5 Januari 2010 

Untuk sahabatku Firda  

di Surabaya 

 

 Oh, ya Firda, dua minggu lagi aku akan ke Surabaya untuk menjenguk kakekku. Aku akan pergi 

bersama ayah dan ibu. Kakakku tidak ikut karena ada kegiatan bersama teman-temannya. 

 Firda, kamu mau oleh-oleh apa? Aku belikan tas anyaman dari tikar atau rotan, ya. Di sini banyak 

barang kerajinan dari tikar atau rotan. Semuanya bagus-bagus, deh. Kamu pasti suka. 

Sampai disini dulu, ya, kabar dariku. Aku mau ikut ibu pergi ke pasar untuk membeli oleh-oleh. 

      Salam persahabatan, 

       Billa  

Kalimat yang tepat untuk membuka surat di atas adalah ... . 

a. Halo, siapakah ini?   c. Bagaimana keadaan keluargamu saat ini? 

b. Halo, Firda, apa kabarmu? d. Bersama surat ini, aku kirim kabar untukmu. 

45. Kalimat yang menunjukkan cara penggunaan jenis obat di samping adalah ... . 

a. Obat luar, teteskan pada bagian yang luka, tunggu hingga kering. 

b. 2 – 3 tetes pada mata merah, kering dan terinfeksi. 

c. Bersihkan luka, buka lapisan pelekat, lalu lekatkan dengan rapi di bagian yg terluka. 

d. Keluarkan sedikit pada tangan, gosok hingga berbusa, lalu usap pada muka. 

46. Dengan segala (rendah) hati, penulis (harap) kritik dan saran yang (bangun) dari pembaca buku ini. 

Imbuhan yang tepat untuk kata-kata dalam kurung sehingga menjadi kalimat yang baik adalah ... . 

a. rendah, berharap, membangun. c. kerendahan, mengharapkan , membangun 

b. kerendahan, mengharapkan , membangunkan. d. merendah, berharap, membangun 

47. Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar di samping adalah ... . 

a. Buatku tak ada yang lebih lezat dari masakan lauk kepiting. 

b. Binatang ini hidup di daerah laut dengan 4 pasang kaki dan 2 capit. 

c. Cangkang kepiting dapat dijadikan hiasan yang unik 

d. Lucu jika melihat kepiting ternyata tidak bisa berjalan kedepan tapi menyamping. 
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48. Usaha konveksi ini dinamakan ”Hiker”. Pemiliknya bernama Beny Yan Sulistyawan memperkerjakan 

22 orang dan 5 orang khusus yang memiliki keahliannya tersendiri. ... . Dia sendiri hanya memantau  

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat yang kosong pada laporan di atas adalah ... . 

a. Ada yang menangani bagian pembuatan model, pemotongan kain, desain, bordir dan sablon. 

b. Usaha konvesi tersebut beralamat di jalan Bantaran Indah IV no. 16 di pinggiran Kota Surabaya. 

c. Pengawasan mutu produksi penting agar pelanggannya puas dengan produknya 

d. Tersedia ruang tunggu bagi pelanggan yang akan mencocokkan model dan desain pesanan. 

49. Dr. Howard Gardner, seorang psikolog terkemuka dari Harvard University, menemukan bahwa 

sebenarnya pada dasarnya manusia telah memiliki beberapa jenis kecerdasan. Howard menyebutnya 

sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Mula-mula Howard menemukan tujuh 

kecerdasan, namun dalam perkembangan selanjutnya, ia berhasil menemukan satu kecerdasan lagi. 

Sehingga sampai hari ini diperkirakan setiap manusia memiliki delapan jenis kecerdasan. 

Jika diringkas, kalimat yang tepat dari uraian paragraf di atas adalah ... . 

a. Dr. Howard Gardner, seorang psikolog terkemuka dari Harvard University 

b. Dr. Howard Gardner penemu tujuh kecerdasan majemuk 

c. Dr. Howard Gardner berhasil menemukan delapan jenis kecerdasan yang dimiliki setiap manusia 

d. Dr. Howard Gardner adalah seorang psikolog penemu delapan kecerdasan majemuk 

50. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

1.    3.  

 

 

 

 

 
 

2.    4.  

 

 

 

 

 

 

 

Jadikan gambar di atas membentuk cerita yang runtut, maka urutan yang benar adalah … . 

a. 3-2-1-4 b. 1-4-2-3 c. 2-4-3-1 d. 4-3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : IV 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Bawang putih telah digunakan sebagai obat selama ribuan tahun. Bahkan, 3000 tahun SM para 

pujangga Cina telah menguji dan menulis manfaat bawang putih. Cendekiawan Yunani kuno, 

Aristoteles, juga telah menguji bawang putih pada tahun 335 SM. Bawang putih digunakan sebagai 

pengobatan. Tulisan Mesir kuno mencatat bahwa bawang putih diberikan kepada pekerja yang 

membangun piramida untuk menjaga mereka agar tetap kuat dan sehat. Orang Rusia menjadikan 

bawang putih sebagai ganti anti biotik dan dikenal sebagai “Penisilin Rusia” karena dipercaya 

mengandung 1/10 kebaikan penisilin. 

Sumber: http//www.e-smartschool.com/PNU/001/PNU0010021.asp 

Apa yang digunakan sebagai obat selama ribuan tahun ? 

Menurut bacaan di atas, jawabannya adalah ... . 

a. Bumbu b.  Penisillin c.  antibiotik d.  Bawang putih 

2. Perhatikan penggalan bacaan berikut! 

Hutan yang lebat bermanfaat sebagai payung bumi. Untuk membuktikannya, mari kita duduk di 

bawah pohon yang rindang. Tubuh kita akan terasa nyaman dan sejuk. Akan tetapi jika duduk di 

tempat yang tandus, matahari akan langsung menyengat kulit kita. Keringat akan mengucur dan mata 

pun akan terasa silau. Akhirnya kita tak akan terasa kenyamanan lagi. 

Bagaimana rasanya kalau kita duduk di bawah pohon yang rindang … . 

a. menahan sengatan sinar matahari c.  mata akan silau 

b. keringat akan mengucur. d.  nyaman dan sejuk 

3. Kata tanah terdengar sederhana. Akan tetapi, kegunaannya tidak sederhana. Di atas tanah, kita hidup 

dan menyelenggarakan kehidupan. Bahkan, sebagian besar kebutuhan hidup kita dihasilkan dari tanah.             

Di manakah kita menyelenggarakan kehidupan … . 

a.  air b.  tanah c.  udara d.  api  

4. Perhatikan penggalan bacaan berikut! 

Liburan akhir tahun telah tiba. Kami sekeluarga akan berlibur ke rumah nenek. Semua perlengkapan 

dan bekal telah kami siapkan, termasuk oleh-oleh untuk kakek dan nenek. Malam hari sebelum 

berangkat, aku hampir tak dapat memejamkan mata. Terbayang olehku wajah nenek yang manis dan 

pandai bercerita, serta wajah kakek yang lembut dan penuh kasih sayang.                                        

Mengapa malam hari sebelum berangkat, aku tak bisa tidur … . 

a. Karena terbayang wajah kakek dan nenek. 

b. Karena khawatir kalau terlambat bangun. 

c. Karena mempersiapkan perbekalan dan oleh-oleh. 

d. Karena merapikan pakaian yang akan dibawa                         

5. (1)  Pelajaran sekolah berlangsung pukul 06.20 s.d. 13.50 

(2)  Setiap hari belajar, setiap siswa wajib berpakaian seragam. 

(3)  Siswa harus hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum pelajaran di mulai. 

(4)  Siswa yang tidak masuk sekolah harus membuat surat ijin. 

Kesimpulan dari tata tertib tersebut adalah ... . 

a. Di sekolah siswa harus tertib dan disiplin. 

b. Siswa tidak boleh datang terlambat.  

c. Apabila tidak masuk sekolah, harus membuat surat ijin. 

d. Siswa berada di sekolah hanya selama 7,5 jam. 

6.   Nizar dan Agung dua sahabat karib yang mahir memainkan biola. Mereka mengamen selepas 

pulang dari sekolah. Diam-diam kebiasaannya mendapat perhatian dari Pak Feri. Dia ingin sekali 

pelanggannya yang sedang makan terhibur oleh permainan biola mereka. 

 Pak Feri merasa iba dengan kedua anak itu. Ia ingin menawarkan kerja kepada mereka. Tetapi,    

Pak Feri hanya menginginkan seorang saja. 

Latar penggalan cerita di atas adalah ... . 

a.  rumah b.  sekolah c.  pasar d.  rumah makan 

7. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

Tiba-tiba terdengar suara tawa dari balik pohon. “Ha ... ha ... ha, kura-kura lamban dan bodoh!   Mana 

mungkin engkau dapat berlari cepat kalau selalu membawa rumahmu yang berat dan buruk di 

punggungmu!” ejek seekor kelinci seraya menampakkan diri. “Lihatlah aku, lariku cepat, karena aku 

tidak pernah membawa rumahku ke mana-mana ! Ha ... ha ... ha!, “kata sang kelinci.     
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Sifat seekor kelinci dalam cerita tersebut adalah ... . 

a.  pemberani b.  bodoh c.  sombong d.  angkuh 

8. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

Pertengkaran Akmal dan Haris berujung perkelahian, untung Mifta datang melerai. Namun, apa 

hendak dikata, keduanya telah babak belur. Pipi Akmal memar kena pukulan Haris. Sedangkan Haris 

sendiri mengalami benjol di kepalanya. Begitulah, perkelahian itu tidak menghasilkan apa-apa, 

kecuali kerugian pada kedua belah pihak.  

Amanat cerita di atas adalah ... . 

a. sesungguhnya pertengkaran hanya akan menghasilkan kerugian. 

b. pertengkaran Haris dan Akmal. 

c. kegagalan Mifta sebagai pelerai pertengkaran. 

d. pertengkaran mengakibatkan luka fisik. 

9. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

... Bulan bersahabat dengan Bintang. Mereka sangat akrab dengan teman-temannya. Apalagi perilaku 

Bulan yang lucu membuat orang suka padanya. Bintang yang suka membantu teman yang 

membutuhkan pertolongan. 

Perbedaan watak dari kedua tokoh di atas adalah ... . 

a. Bulan humoris, sedangkan Bintang periang.  

b. Bintang dermawan, sedangkan Bulan periang. 

c. Bulan periang, sedangkan Bintang rajin bekerja. 

d. Bintang humoris, sedangkan Bulan periang. 

10. Terjadi kebakaran besar di kios Pasar Kliwon kemarin malam. Kios-kios yang terbakar adalah kios 

pakaian. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Namun, akibat dari kebakaran ini, para pedagamng 

mengalami kerugian besar. 

Ringkasan laporan peristiwa di atas adalah ... . 

a. Terjadi musibah yang menelan banyak korban. 

b. Terjadi kebakaran di kios Pasar Kliwon. 

c. Terjadi kebakaran kemarin malam. 

d. Para pedagang mengalami kerugian. 

11. Polisi menghentikan pengendara sepeda motor yang masih menggunakan helm batok. Pengendara 

tersebut dikenai tilang, karena telah melanggar peraturan lalu lintas. Aparat kepolisisan gencar me-

lakukan razia sebagai upaya sosialisasi kepada pengendara motor agar menggunakan helm standar 

demi keselamatannya.     

       Pikiran Rakyat, 6 Januari 2009 hal. 16 

Rubrik khusus tersebut berisi tentang ... . 

a. peraturan lalu lintas   c.  tilang pelanggar peraturan 

b. razia yang dilakukan aparat kepolisian d.  sosialisasi penggunaan helm standar 

12. Banyaklah masa antara masa 

Tidak seelok masa bersuka 

Meninggalkan sembahyang jadi biasa 

Tidak takut api neraka 

Amanat dari pantun tersebut adalah ... . 

a. Waktu luang sangat indah, tidak boleh lupa sembahyang agar tidak masuk neraka. 

b. Waktu luang yang sangat indah, harus digunakan untuk bersuka ria. 

c. Kita tidak boleh bergembira dan bersuka ria, tetapi meninggalkan sembahyang. 

d. Kita tidak boleh bersuka ria dan bergembira, tetapi selalu sembahyang agar tidak masuk neraka. 

13. Pagi itu kau bangunkan kami 

Dengan wajah masih mengantuk 

Namun kau begitu semangat 

Belaianmu memberi kami nafas 

Tanpa mengenal lelah 

Setelah bekerja seharian 

 Meski hanya di rumah 

 Tetapi tetap setia 

 Merawat kami dengan senyum manis 

 Dan ketegasan 

Isi pantun tersebut adalah ... . 

a. Seorang guru yang sabar, tabah, sayang, dan semangat. 

b. Seorang ibu yang sabar, setia, semangat, dan sayang. 

c. Kesabaran seorang pedagang berjualan demi anaknya. 

d. Ketegaran seorang kakak merawat hewan piaraannya. 
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14. Adelia : “Mi, apakah kamu sudah mendengar kabar gembira ?” 

Fahmi : “Kabar apa, Del ?” 

Adelia : “Rencana sekolah kita.” 

Fahmi : “Rencana yang mana ?” 

Adelia : “Besok pada tanggal 10 Januari sekolah kita mengadakan jalan sehat.” 

Isi dari percakapan di atas adalah … . 

a. Adelia mengetahui rencana sekolah c. Mereka senang mengikuti jalan sehat 
b. Fahmi belum mengetahui kabar gembira d. Rencana sekolah mereka pada bulan Januari 

Musim kemarau telah lama berlalu. Kini telah datang musim hujan. Cuaca di desa terasa sangat dingin. 

Pohon-pohon mulai menumbuhkan daunnya. Pak Yanto membersihkan selokan di depan rumahnya. Hal 

itu dilakukan agar ketika hujan deras tidak banjir. Sampah plastik yang ada di selokan dikumpulkan di 

pojok pekarangan. Setelah itu, sampah plastik tersebut dibakarnya. 

15. Tema cerita di atas adalah … . 

a.  Musim penghujan b.  Musim kemarau c.  Pak Yanto d.  Desa 

16. Musim kemarau telah lama berlalu. 

Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah … . 

a. Musim kemarau telah berakhir c.  Saat ini sedang musim hujan 

b. Kemarau telah berhenti  d.  Musim kemarau telah lewat 

17.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Di sebelah timur warnet terdapat … . 

a. Jalan Pattimura b.  Restoran c.  Toko Kurnia d.  Jalan Sudirman 

18. Diska : “Assalamu‟alaikum, Anti !” 

       Anti   : “Wa‟alaikumsalam, Diska ?” 

       Diska : “Mengapa tadi pagi kamu tidak berangkat ke sekolah ?” 

                    “Besok ada ulangan bahasa Arab lo !” 

       Anti   : “… 

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi percakapan telepon yang rumpang di atas adalah … . 

a. “Wah, untung kamu beritahu aku !” c. “Ya, aku sangat berterima kasih !” 

b. “Wah, kalau begitu besok aku akan masuk !” d. “Terima kasih, Dis. besok aku pasti masuk !” 

19. Nama :  Heru Kurniawan 

...  :  Kediri, 15 September 1959. 

Pekerjaan :  Wiraswasta 

Agama :  Islam 

Alamat :  Jl. Kalimantan 18 Madiun.  

Untuk melengkapi formulir, kolom yang belum terisi di atas adalah ... . 

a. Jenis kelamin b.  Tempat, tanggal lahir  c.  Kelahiran d.  Status 

20. Penulisan kata depan yang tepat pada kalimat di bawah ini adalah … . 

a.  Pencuri itu ditangkap polisi didepan rumahnya. 

b.  Penjahat itu ditangkap polisi kedesanya. 

c.  Rudi tertimpa pohon di samping sekolah. 

d.  Disamping Pak Bupati adalah Pak Camat. 

21. Kini masyarakat lega. 

Kampung mereka aman kembali. 

Kalimat majemuk dari gabungan kalimat di atas adalah … . 

a.  Kini masyarakat lega karena kampung mereka aman kembali.  

b.  Kini masyarakat lega oleh sebab itu kampung mereka aman kembali. 

c.  Kini masyarakat lega jika kampung mereka aman kembali. 

d.  Kini masyarakat lega tetapi kampung mereka aman kembali. 
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22. (1)  Setelah selesai masukkan ke dalam amplop. 

(2)  Siapkan kertas dan benda-benda pos lainnya.  

(3)  Kemudian masukkan surat ke Kantor Pos atau Bus Surat. 

(4)  Tulislah pesan atau berita.  

(5)  Amplop tempeli perangko. 

Urutan petunjuk cara berkirim surat yang benar adalah … . 

a. 2-4-1-5-3 b.  2-4-5-1-3 c.  2-4-1-3-5 d.  2-1-4-5-3 

23. Aku menyaksikan bentangan samudra luas. 

Kata bentangan pada kalimat di atas bersinonim dengan kata … . 

a. gulungan b.  anjungan c.  hamparan d.  pemandangan 

24. Ruangan berdinding bambu itu sempit. 

 Antonim kata sempit adalah … . 

a.  besar b.  luas c.  tinggi d.  kecil 

25. Para penduduk berusaha ... diri dari terjangan tanah longsor.  

Kata berimbuhan untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. menyelamatkan b.  terselamatkan c.  diselamatkan d.  penyelamat 

26. 1.  Kancil berteriak kesakitan. 

2.  Namun, ketika kancil menolongnya Buaya menggigit Kancil. 

3.  Ia meminta tolong pada Kancil. 

4.  Sang Buaya tertimpa kayu besar. 

Kalimat-kalimat acak tersebut akan menjadi sebuah cerita yang runtut bila disusun dengan urutan … .  

a. 4-1-2-3 b.  4-2-3-1 c.  4-3-2-1 d.  4-3-1-2 

27. Liburan yang lalu saya berlibur di rumah nenek. Di sana saya belajar menanam jagung di kebun 

nenek. Waktu saya akan pulang, tanaman jagung  itu sudah tumbuh dengan subur. Senang sekali 

rasanya. Saya berpesan kepada nenek supaya menjaga tanaman  jagung saya … . Saya menanyakan 

tanaman jagung saya. Setelah sebulan surat balasanpun datang. 

 Kalimat yang cocok untuk melengkapi bagian tengah cerita yang dihilangkan adalah … . 

a. Jagung saya ternyata sudah tumbuh. 

b. Nenek  menjual jagung saya ke pasar. 

c. Nenek saya seorang petani yang berhasil. 

d. Sebulan kemudian saya mengirim surat kepada nenek 

28. Penggunaan huruf besar yang tepat terdapat pada kalimat … . 

a.  Paman bekerja di rumah sakit Hasan Sadikin c.  Paman bekerja di rumah Sakit hasan Sadikin 

b.  Paman bekerja di rumah Sakit Hasan Sadikin d. Paman bekerja di rumah sakit hasan sadikin 

29. Kamu memang paling bisa bersandiwara Man! 

 Tanda koma(,) tepat diletakkan diantara kata … . 

a.  kamu dan memang   c.  bisa dan bersandiwara 

b.  memang dan paling   d.  bersandiwara dan Man 

30. Buah salak di dalam peti 

 Bunga mayang di atas nampan 

 Jadilah kau anak berbudi 

… 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah … . 

a. Untuk bekal masa depan nanti. c. Supaya  engkau menjadi mandiri. 

b.  Agar supaya engkau menjadi  pahlawan. d. Agar disayang banyak teman. 

31. … 

… 

 Bukan saya berkata bohong 

 Ada katak memikul kerbau 

 Kalimat yang tepat untuk mengisi sampiran pantun tersebut  adalah … . 

a. Kalau puan-puan utama , c. Berburu ke padang datar, 

 Ambillah gelas di dalam peti.  Mendapat rusa belang kaki 

b. Di sini kosong di sana kosong, d. Anak buaya di dalam tong, 

 Tak ada batang tembakau.  Ikan lele main rawa. 

32. Kakak membuat mainan. 

 Kalimat yang maknanya sama dengan kalimat di atas adalah … . 

a. Bibi membeli sayuran di pasar. c. Adik membaca buku di ruang tamu. 

b. Untuk pesta nanti ibu membeli kue. d. Rudi membuat mobil-mobilan. 
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33. Perhatikan gambar berikut !  

 Kalimat yang sesuai dengan gambar di samping adalah … . 

a. Di lapangan sedang diadakan lomba layang-layang 

b. Anak-anak sedang bermain layang -layang 

c. Doni sedang membuat layang-layang 

d. Ani sedang menggambar layang-layang 

34. Para siswa- siswa segera masuk ke dalam kelas. 

 Agar kalimat  tersebut efektif, perbaikannya adalah … . 

a. Para siswa segera masuk ke dalam kelas. c. Para siswa segera masuk kelas. 

b. Para siswa  segera masuk ke kelas  d. Siswa-siswa segera masuk ke dalam kelas. 

35. Kalimat ungkapan rasa kagum yang tepat berdasarkan 

 Gambar di samping adalah … . 

a. Wah, indah sekali pemandangannya ! 

b. Aku senang akan pemandangannya itu ! 

c. Saya sangat sering melihat pemandangan itu ! 

d. Pemandangan itu membuat senang hatiku ! 

36. Pada musim penghujan, wilayah DKI Jakarta dilanda banjir. Mengapa demikian ?  

       Faktor utama penyebab banjir adalah peralihan fungsi sungai menjadi tempat pembuangan   

       dan timbunan sampah. 

 Kalimat tanya yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah … . 

a. Siapa yang menyebabkan banjir ? 

b. Mengapa dijakarta banyak sampah ? 

c. Apa faktor utama penyebab banjir di Jakarta ? 

d. Bagaimana peran pemerintah menanggulangi banjir ? 

37. Becak dan delman juga dilarang beroperasi di jalur cepat. Masalahnya, kemacetan dan kecelakaan 

akan terus terjadi. Untuk menghindari hal itu, becak hanya bisa beroperasi di jalur lambat. Jalur 

cepat hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. 

 Kalimat utama pada  penggalan wacana tersebut adalah … . 

a. Becak dan delman dilarang beroperasi di jalur cepat. 

b. Masalah kemacetan lalu lintas. 

c. Sering terjadi kecelakaan. 

d. Kendaraan bermotor tidak boleh lewat di jalur lambat. 

38. Perhatikan kutipan isi pengumuman berikut ! 

... . Sehubungan dengan hal itu, semua siswa diharapkan hadir di halaman sekolah tepat pukul 

7.00WIB mengenakan pakaian  putih-putih. 

Kalimat pertama dari isi pengumuman tersebut yang tepat adalah … . 

a. Diumumkan kepada seluruh siswa MIN Ciputat, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan  

Nasional tanggal 2 Mei 2009, sekolah akan melaksanakan upacara. 

b. MIN Ciputat Jalan Dewi Sartika No. 2, Cimanggis 

c. Demikian pengumuman ini. Diharapkan untuk hadir. 

d. Demikian pengumuman ini. Kami harap seluruh siswa dapat melaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

39. Diumumkan bagi peserta paduan suara diharap segera berkumpul di ruang serbaguna besok, hari 

Sabtu tanggal 2 Januari 2009. 

Kalimat pengumuman di atas akan lebih efektif jika diubah menjadi ... . 

a. Diumumkan bagi peserta paduan suara agar berkumpul di ruang serbaguna besok Sabtu, tanggal 2 

Januari 2010. 

b. Peserta paduan suara diharap berkumpul di ruang serbaguna hari Sabtu 2 Januari 2010. 

c. Bagi peserta paduan suara diharap berkumpul di ruang serbaguna besok Sabtu, 2 Januari 2010. 

d. Peserta paduan suara sedang berkumpul di ruang serbaguna pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 

2010. 

40. Penulisan kata depan yang sesuai dengan EYD adalah ... . 

a. Perampokan itu melibatkan orang dalam, di antaranya staf sekuriti. 

b. Ketiga demonstran telah di lepas aparat sore harinya. 

c. Keadaan ekonomi dan moneter yang belum menentu, dimana secara tidak langsung telah 

memengaruhi usaha-usaha pemerintah. 

d. Hari sudah beranjak sore, bermalam saja di sini. 
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41. Kalimat iklan yang tepat untuk produk di samping adalah … . 

a. Formula baru yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap 

kuman dan menimbulkan busa yang kaya pada kulit. 

b. Bahan aktif yang menembus gigi untuk membebaskan rasa sakit akibat 

syaraf yang sensitif di dalam gigi dan gusi. 

c. dengan formula khusus laki-laki yang menjadikan wajah tampak cerah 

d. mengangkat sel kulit kusam disertai Crystal Powder yang menjaga kulit 

agar terlihat tidak mengkilat 

42. Bapak / Ibu Guru, Bapak / Ibu Wali Murid yang kami hormati, dan teman-temanku sekalian. 

... . 

Sebentar lagi, kami akan meninggalkan sekolah ini untuk melanjutkan ke sekolah baru yang lebih 

tinggi. Maafkan kami jika selama ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak 

menyenangkan dan juga menyakiti hati Bapak / Ibu guru selama ini. Akhirnya, perkenankan kami 

mengucapkan selamat jalan dan terimakasih atas semua yang telah kami terima. 

... . 

Kalimat pembuka yang tepat untuk pidato di atas adalah ... . 

a. Tujuan dari acara kita siang ini adalah perpisahan siswa-siswi kelas 6. 

b. Perpisahan merupakan peristiwa yang menyedihkan bagi kami semua siswa-siswi kelas 6. 

c. Hari ini bukanlah yang terakhir bagi kami, semoga kita semua bisa tetap menjaga hubungan ini. 

d. Kami tidak akan mengecewakan dan akan menjadi sosok yang akan mengharumkan sekolah ini. 

43. Sedangkan kalimat penutup yang tepat untuk pidato di atas adalah ... . 

a. Do‟akan kami agar sukses di karir kami yang baru. 

b. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kapada kami. 

c. Kami tidak akan mengecewakan dan akan menjadi sosok yang akan mengharumkan sekolah ini. 

d. Tujuan dari acara kita siang ini adalah perpisahan siswa-siswi kelas 6. 

44. ... . 
Kalau sekarang di Surabaya sedang musim hujan. Makanya, sekarang aku agak flu nih. 

Kalimat yang tepat sebagai pembuka contoh surat di atas adalah ... . 

a. Bagaimana kalau kamu datang ke kotaku Surabaya, Jey? 

b. Mengapa kamu tidak jadi berlibur ke Surabaya, Jey? 

c. Jey, bagaimana keadaan cuaca di Jakarta? 

b. Jey, apa kabarmu sekarang ? 

45. Aturan Minum:  

Sekiranya tidak ada petunjuk dari dokter, ikutilah takaran sebagai berikut:  

Bayi:  

Dibawah 1 tahun  = 3 x sehari 1/2 sendok teh.  

Anak-anak:  

1 - 4 tahun  = 3 x sehari 1 sendok teh.  

4 - 8 tahun  = 4 x sehari 1 sendok teh.  

8 - 12 tahun  = 3 x sehari 2 sendok teh. 

Untuk anak seusia kamu siswa kelas 6, maka aturan minum yang benar adalah ... . 

a. 3 x sehari 1/2 sendok teh. c 3 x sehari 1 sendok teh. 

b. 4 x sehari 1 sendok teh.  d. 3 x sehari 2 sendok teh. 

46. Obat ini tidak … . efek kerja sampingan yang tidak diinginkan. 

Kata berimbuhan yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah … . 

a. menimbuli b. menimbulkan c. ditimbulkan d. ditimbuli 

47. Penjelasan yang tepat sesuai gambar di samping adalah ... . 

a. Alat transportasi cepat, murah dan aman. 

b. Alat transportasi udara berpenumpang banyak, mengangkut dengan cepat. 

c. Transportasi udara dengan mesin jet, cepat dan mengangkut dalam jumlah besar. 

d. Alat transportasi yang paling digemari karena mengangkut dengan cepat. 

48. Muncul ide membuat pesawat terbang berukuran jumbo jet yang mampu melintasi berbagai negara. 

Tercatat Boeing 747 merupakan pesawat jumbo jet terbesar yang telah beroperasi secara komersial 

pada masa sekarang ... .  

Kalimat yang paling tepat berhubungan dengan laporan di atas adalah ... . 

a. Dengan alat transportasi ini diharapkan mampu memajukan bidang pariwisata. 

b. Dengan adanya pesawat berukuran jumbo, biaya tiket dapat dipangkas karena pesawat mampu 

mengangkut 300 lebih penumpang ke tujuan dalam satu kali pemberangkatan. 

c. Dengan ini mulai bermunculan maskapai-maskapai penerbangan swasta di Indonesia. 

d. Setelah itu berbagai inovasi bermunculan untuk kenyamanan penumpang.  
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49. Bioskop zaman dulu bermula di sekitar Lapangan Gambir (kini Monas). Bangunan bioskop masa itu 

menyerupai bangsal dengan dinding dari gedek dan beratapkan kaleng/seng. Setelah selesai pemutaran 

film, bioskop itu kemudian dibawa keliling ke kota yang lain. Bioskop ini dikenal dengan nama Talbot 

(nama dari pengusaha bioskop tersebut). 

Ringkasan untuk paragraf di atas adalah ... . 

a. Bioskop Talbot menyerupai bangsal dari gedek dan beratapkan seng, bioskop itu dapat dibawa 

keliling ke kota lain. 

b. Bioskop zaman dulu menyerupai bangsal, selesai pemutaran film, bioskop itu kemudian dibawa 

keliling ke kota yang lain. 

c. Bioskop di Lapangan Gambir menyerupai bangsal di kenal dengan nama Talbot (nama dari 

pengusaha bioskop tersebut). 

d. Bioskop zaman dulu bermula di sekitar Lapangan Gambir. Bangunannya menyerupai bangsal, 

dikenal dengan nama Talbot, bioskop itu dapat dibawa keliling kota. 

50. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Jadikan gambar di atas membentuk cerita yang runtut, maka urutan yang benar adalah … . 

a. (5)-(2)-(1)-(4)-(3) b. (2)-(1)-(3)-(4)-(5) c. (1)-(4)-(5)-(3)-(2) d. (4)-(1)-(5)-(3)-(2) 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : V 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Perhatikan wacana berikut!  

 Kualitas hasil tumbuhan holtikultura dipengaruhi oleh kesegarannya. Oleh karena itu, hasil 

jualnya juga sering berubah-ubah. Panen yang serentak dan melimpah akan menurunkan harga 

pasaran. Inilah yang harus diperhitungkan oleh para petani kebun. Itu pula perbedaan hasil tanaman 

pertanian dan holtikultura. Hasil pertanian, seperti padi dan jagung, dapat disimpan dalam waktu yang 

cukup lama.   

Apa yang menurunkan harga pasaran tanaman holtikultura … . 

a. panen serentak dan hasil melimpah c.  kalah bersaing dengan buah impor 

b. impor buah melimpah  d.  musim penghujan karena khawatir membusuk                                  

2.                                                     Buat sahabatku Hanif di Surabaya. 

Assalamu „alaikum Wr. Wb. 

Hallo, Hanif apa kabar? Mudah-mudahan keadaanmu dan keluarga di Surabaya sehat wal afiat, seperti 

halnya aku dan keluargaku di Malang. Hanif, pada liburan yang akan datang, aku ingin sekali ke 

rumahmu, boleh kan? Aku sudah rindu padamu. Aku ingin kita dapat bermain bersama-sama. Aku 

tunggu lho balasanmu! dulu kabar dariku, lain kali disambung lagi.   

Wassalamu „alaikum Wr. Wb. 

      Dari sahabatmu, 

      Alief 

Berdasarkan surat tersebut, bagaimana kabar Alief dan keluarganya … . 

a. ingin pergi ke Surabaya  c.  sehat wal afiat 

b. baik-baik    d.  rindu pada Hanif 

3. Abi suka mengusik binatang. Anjing yang sedang tidur-tiduran dilemparinya. Ayam yang lewat di 

depannya disepak. Kucing yang sedang makan ditakuti-takutinya. Pada suatu hari Abi berjalan-jalan 

di kebun orang tuanya. Kebun itu tidak jauh dari rumahnya. Di sana banyak pohon buah-buahan. Ada 

jambu, nangka, rambutan, daan durian. Tiba-tiba, Abi melihat sarang lebah menggantung di pohon 

nangka. Bentuknya mirip buah nangka. Niat jahatnya datang. Dilemparinya sarang lebah itu dengan 

batu-batu kecil. Pecahlah sarang lebah itu. Bahaya datang. Lebah-lebah mengejar Abi. Kepala, tangan, 

dan kakinya bengkak semua disengat lebah.                                                                                            

Di manakah Abi melempari sarang lebah … . 

a. di kebun buah  b. di pohon nangka c.  di dekat rumahnya d.  di pohon buah 

4. Hutan merupakan sumber penghidupan atau sumber ekonomi bagi manusia dan beberapa negara di 

dunia ini, termasuk negara kita ini. Dari segi ekonomi, hutan jati dapat menghasilkan kayu olahan 

untuk diekspor. Hasil hutan yang bukan jati, dapat diproduksi di dalam negeri menjadi kayu lapis, 

kertas, dan sebagainya.  

Mengapa hutan merupakan sumber ekonomi bagi manusia … . 

a. karena merupakan sumber penghidupan. c.  karena dapat mencegah banjir dan erosi  

b. karena dapat menghasilkan kayu olahan        d.  karena berfungsi sebagai paru-paru dunia 

5. Adelia tersenyum bangga ketika namanya disebut tim juri sebagai juara pertama pada lomba 

pemilihan Idola Indonesia. Ia tidak menyangka dapat menduduki posisi pertama. Pada awalnya ia 

merasa tidak percaya diri karena pesaing-pesaingnya berjumlah ribuan orang. Akan tetapi, ia tetap 

maju terus dan tampil bernyanyi dengan optimal.                                                                               

Kesimpulan dari penggalan paragraf di atas adalah … . 

a. ketiadaan semangat dalam diri Adelia. 

b. keberhasilan Adelia ketika memenangkan perlombaan menyanyi. 

c. perasaan Adelia terhadap hasil lomba. 

d. kehadiran orang lain menantang semangat Adelia. 

6. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

 Setiap malam bulan purnama, di Danau Toba terlihat seekor ikan menjelma menjadi putri cantik 

jelita. Putri jelita itu selalu tampak sedih karena merindukan putranya. Di masa lalu, di tempat mereka 

terjadi hujan yang lebat. Hujan yang lebat menenggelamkan suami dan anaknya. Airnya menggenang 

luas dan akhirnya membentuk suatu danau.   

Latar penggalan cerita di atas adalah … . 

a. desa yang tenggelam  c.  genangan air banjir 

b. danau toba   d.  danau 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

7. Si Pitung  adalah seorang pemuda yang soleh dari Rawa Belong. Ia rajin belajar mengaji pada Haji 

Naipin. Selesai belajar mengaji ia pun dilatih silat. Si Pitung merasa iba menyaksikan penderitaan 

yang dialami oleh rakyat kecil. Sementara itu, kompeni (sebutan untuk Belanda), sekelompok Tauke, 

dan Tuan Tanah hidup bergelimang kemewahan. Rumah dan ladang mereka dijaga oleh para centeng 

yang galak. Dengan dibantu oleh teman-temannya si Rais dan Jii, si Pitung mulai merencanakan 

perampokan terhadap Tuan Tanah dan Tauke kaya. Hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada rakyat 

miskin. 

Watak si Pitung dalam cerita di atas adalah … . 

a.  penakut b.  pendendam c.  pemberani d.  penipu 

8. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

… . Dewi Mutiara menyuruh seorang nenek jahat agar Dewi Rembulan dan putrinya menjadi buruk 

rupa. Nenek jahat berhasil menjadikan Dewi Rembulan dan putrinya buruk rupa. Sang raja menyuruh 

prajurit untuk membuang permaisuri dan putrinya ke hutan.  

 Peristiwa yang menimpa Dewi Rembulan dan putrinya terdengar oleh Pandita Agung (Penasihat 

Raja). Maka terjadilah pertarungan antara Pandita Agung dan nenek jahat itu. Pertarungan 

dimenangkan oleh Pandita Agung. 

Amanat yang terkandung dalam penggalan cerita di atas adalah … . 

a. berbuat kejahatan akan dibenci banyak orang. 

b. Kebaikan akan mengalahkan sifat iri dan dengki. 

c. Tidak boleh menghina kekurangan orang lain. 

d. Berbuat kebaikan akan disenangi banyak orang. 

9.   Dahulu kala di sebuah hutan hiduplah kancil dan buaya. Mereka tinggal di tempat yang berbeda. 

Buaya tinggal di sungai, sedangkan kancil di hutan. Pada suatu ketika kancil hendak mencari makan. 

Ia ingin menyeberang sungai, tetapi ia takut dimakan oleh buaya. 

 Timbullah dalam pikirannya untuk membohongi buaya. Iapun berkata pada buaya,”Hai, buaya! 

Jika kamu ingin memakanku, kumpulkanlah semua temanmu. Kalian akan memakan aku.” 

 Akhirnya, buaya pun mengumpulkan teman-temannyadan berbaris hampir ke seberang. Kancil 

pun mengatakan bahwa ingin menghitung buaya dahulu. Kemudian ia melompat ke punggung buaya 

sambil menghitung, satu ... dua ... tiga ...hingga akhirnya ia sampai ke seberang, kancil 

berkata, ”Selamat tinggal buaya.” Buaya baru sadar bahwa ia telah dibohongi kancil. 

Watak kancil dan buaya dalam cerita tersebut adalah ... . 

a. Buaya berwatak baik, kancil berwatak jahat. 

b. Buaya berwatak jahat, kancil berwatak baik. 

c. Kancil berwatak rendah hati, buaya berweatak cerdik. 

d. Kancil berwatak cerdik, buaya berwatak penurut. 

10. Pada hari Selasa, 11 Maret 2009 rumah Pak Wali dimasuki orang tak dikenal. Saat kejadian, rumah 

Pak Wali dalam keadaan kosong.Pak Wali dan keluarganya sedang ke luar kota. Menurut informasi 

dari Pak Wali, orang tak dikenal tersebut berhasdil membawa lap top dan sejumlah uang. 

Topik laporan yang paling tepat adalah ... . 

a. Kecelakaan  b.  Kebahagiaan c.  pencurian d.  Kesedihan 

11. Indonesia adalah salah satu negara yang padat penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 

lebih dari 210 juta jiwa. Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya. 

Pulau-pulau di luar Pulau Jawa masih jarang penduduknya, misalnya Pulau Sumatra, Kalimantan, dan 

Sulawesi. Persebaran penduduk di Indonesia kurang merata kepadatannya. Untuk mengurangi ke-

padatan penduduk di beberapa wilayah, pemerintah Indonesia mengadakan transmigrasi. 

Isi kutipan rubrik di atas adalah ... . 

a. Indonesia adalah negara berpenduduk padat 

b. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. 

c. Di  Sumatra masih terdapat banyak daerah yang masih jarang penduduknya. 

d. Transmigrasi dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. 

12. kemumu di dalam semak 

jatuh melayang selarasnya 

meski ilmu setinggi tegak 

tidak sembahyang apa gunanya 

Amanat yang ingin disampaikan adalah … . 

a. belajar harus terus menerus c.  jangan berdoa saja 

b. selain belajar juga harus berdoa d.  belajar saja tidak cukup 

13. Perjalanan panjang ini sungguh menyedihkan 

meninggalkan catatan kepedihan 

ditoreh di atas hati yang terluka 

tertusuk belati milik saudara 
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Makna baris pertama pada penggalan puisi di atas adalah … . 

a.  perjalanan yang jauh  c.  kehidupan yang menyedihkan 

b.  jalan yang panjang   d.  berjalan jauh membuat sedih 

14. Renaldy : “Saya dengar kamu menjadi juara matematika tingkat propinsi.” 

Novri : “Ini berkat doa teman-teman.” 

Renaldy : “Bagaimana kamu bisa menjadi juara ?” 

Novri : “Saya belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin berdoa kepada Allah.” 

Amanat yang terdapat pada teks drama di atas adalah … . 

a. Usaha akan berhasil jika berusaha dengan berbagai cara 

b. Usaha akan berhasil jika kerja sama dengan pejabat penting 

c. Percaya bahwa kita mampu pasti berhasil 
d. Usaha berhasil jika belajar yang tekun dan berdoa kepada Allah 

Fitri anak seorang wali kota. Beberapa waktu yang lalu aku berkunjung ke rumahnya. Sore harinya 

Firi mengajakku pergi keliling kota. Kami menuju salah satu jembtan. Orang-orang menyebutnya 

Jembatan Merah. Konon, jembatan itu disebut Jembatan Merah karena di tempat tersebut pernah terjadi 

pertempuran berdarah antara tentara Belanda dan pejuang Surabaya. Lalu aku duduk sambil melihat 

pemandangan di sana. Tak terasa hari mulai gelap, kami pun kembali ke rumah Fitri. 

15. Tema cerita di atas adalah … . 

a.  Anak seorang wali kota  

b.  Berkunjung ke rumah Fitri 

c.  Menikmati keindahan Jembatan Merah 

d.  Bermain dengan Fitri di sekitar Jembatan Merah 

16. Orang-orang menyebutnya Jembatan Merah 

Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah … . 

a. Jembatannya dicat merah 

b. Merah merupakan warna kesukaan Fitri 

c. Disebut Jembatan Merah karena di tempat tersebut pernah terjadi pertempuran berdarah antara 

tentara Belanda dan pejuang Surabaya 

d. Banyak lampu merah yang menyebabkan jembatan berwarna merah 

17.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Toko bunga   3. Wartel 

2. Kecamatan Krembangan 4. Puskesmas 

Deskripsi yang tepat untuk perjalanan Dinda dari toko bunga ke puskesmas sesuai dengan denah 

adalah … . 

a. Dari toko bunga Dinda keluar melewati Jalan Pipit – Jalan Betet 

b. Dari toko bunga Dinda keluar melalui Jalan Betet – Jalan Nuri – Jalan Garuda 

c. Dinda keluar dari toko bunga melalui Jalan Pipit – Jalan Betet – Jalan Rajawali 

d. Dinda menuju puskesmas keluar dari toko bunga melewati Jalan Pipit – Jalan Rajawali  

18. Dokter : “Sudah berapa lama anak ini sakit, Bu ?” 

Bu Dita : “Sudah lima hari dokter.” 

Dokter : “…” 

Bu Dita : “Saya pikir penyakitnya akan sembuh dokter !” 

Kalimat yang tepat diucapkan dokter sesuai percakapan di atas adalah … . 

a. “Mengapa tidak membawa dia secepatnya ke dokter ?” 

b. “Apa sebelumnya pernah berobat ke sini ?” 

c. “Kapan anak ini diperiksa dokter ?” 

d. “Siapa yang memeriksa anak ini, Bu ?” 

 

1 
2

1 

3

2

1 

4

2

1 
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19. Amanda Ramadhani lahir di kota Surabaya, tanggal 25 September 2006. 

Jika data tersebut dituliskan ke dalam formulir, maka bentuk penulisan biodata yang tepat adalah … . 

a. Nama : amanda ramadhani c. Nama : Amanda Ramadhani 

 Tempat lahir : Surabaya  Tempat lahir : Surabaya 

 Tanggal lahir : 25 September 2006  Tanggal lahir : 25 September 2006 
 Agama : Islam  Agama : Islam 

b. Nama : Amanda ramadhani d. Nama : amanda ramadhani 

 Tempat lahir : Surabaya  Tempat lahir : Surabaya 

 Tanggal lahir : 25 September 2006  Tanggal lahir : 25 – 9 – 2006 

 Agama : Islam  Agama : Islam 

20. Kalimat di bawah ini yang penulisan kata depannya tepat adalah … . 

a.  Saudagar kaya itu dipanggil untuk menerima ganti rugi. 

b.  Keamanan di desa Pak Yanto terganggu. 

c.  Pak Ahmad duduk dikursi tinggi. 

d.  Semua orang dikampungku bekerja bakti. 

21. Nenek datang dari desa. 

Ayah dan ibu sedang pergi ke luar kota. 

Penggabungan dari dua kalimat di atas yang paling tepat adalah … . 

a. Nenek datang dari desa lalu ayah dan ibu sedang pergi ke luar kota. 

b. Nenek datang dari desa dimana ayah dan ibu sedang pergi ke luar kota. 

c. Nenek datang dari desa walaupun ayah dan ibu sedang pergi ke luar kota. 

d. Nenek datang dari desa ketika ayah dan ibu sedang pergi ke luar kota. 

22. 1)  Tanah yang sudah bersih lalu diaduk rata. 

2)  Inilah cara membuat batu bata. 

3)  Lalu dikeluarkan dan dikeringkan. 

4)  Tanah liat dibersihkan dari batu dan kerikil. 

5)  Kemudian, dimasukkan ke dalam cetakan. 

Urutan yang tepat adalah … . 

a. 2-3-5-4-1 b.  2-4-1-5-3 c.  2-5-3-1-4 d.  2-1-3-5-4 

23. Letnan Sardi wafat setahun yang lalu dalam pertempuran menumpas GPK Aceh. 

Sinonim kata yang dicetak tebal adalah … . 

a. mati b.  meninggal c.  gugur d.  mampus 

24. Kata terang berantonim dengan kata ... . 

a.  benderang  b.  hidup c.  gelap  d.  jaga 

25. Intan akan … tari remo di acara pentas seni. 

Kata berimbuhan yang sesuai untuk mengisi kalimat rumpang di atas adalah … . 

a. ditampilkan b.  menampilkan c.  penampilan d.  dipertampilkan 

26. 1.  Untuk keperluan itulah kita membutuhkan alat transportasi. 

2.  Ada yang berangkat kerja, bertamasya. 

3.  Setiap hari orang bepergian. 

3.  Ada pula yang berangkat menuntut ilmu 

4.  Mereka ingin mencapai tujuan dengan mudah. 

Urutan yang benar untuk kalimat-kalimat di atas sehingga membentuk cerita yang runtut adalah … . 

a.  3-4-1-2-5 b.  3-5-1-2-4 c.  3-4-2-5-1 d.  3-2-4-5-1 

27. … Tempat itu berupa sebuah ruangan yang tidak begitu luas, terletak dibelakang rumah beliau. 

Dinding ruangan terbuat dari bambu. Pak Maman memperkerjakan enam orang pengrajin. Ada yang 

sedang memotong bambu, membersihkan rotan, membela-belah bambu, dan menganyam. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan diatas adalah … . 

a. Pak Maman memiliki rumah yang dipergunakan untuk menjual anyaman bambu. 

b.  Kami pergi melihat-lihat anyaman bambu para pekerja Pak Maman di dekat sekolah. 

c.  Kami ikut membantu Pak Maman membuat anyaman bambu yang akan dijual ke pasar. 

d.  Pada hari Sabtu, 12 Januari 2008 kami berkunjung  ke tempat usaha anyaman bambu. 

28. Kalimat di bawah ini yang menggunakan huruf  kapital dengan benar adalah … . 

a.  Hari ini Pak Dirman dan Pak Doni pergi ke Surabaya. 

b.  Bupati Pacitan mengadakan kunjungan ke desa jeruk. 

c.  Pegunungan jaya wijaya terletak di propinsi Papua. 

d.  Doni membaca novel Laskar Pelangi di perpustakaan 
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29. Kapan kamu pergi ke Surabaya Yun 

Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah … . 

a. (,) dan (?) b.  (.) dan (?) c.  (;) dan (!) d.  (.) dan (!) 

30. Kalau kita main catur, 

 Tidak lupa memegang kuda. 

… 

… 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah … . 

a. Jangan suka duduk melamun, c. Buat apa main denganmu, 

 Lebih baik berolahraga.   Jika bermain pasti curang. 

b. Mari bersama berolahraga, d. Kalau hidup kita teratur 

 Untuk bekal hidup sehat.  Badan sehat dan sejahtera. 

31. … 

… 

 Sejak kecil rajin belajar 

 Bila besar menjadi pandai 

Kalimat sampiran yang tepat adalah … . 

a. Anak kecil sangat nakal,  c. Pohon durian jangan dipanjat, 

 Anak nakal sangat dibenci  Karena sangat berbahaya. 

b. Pohon ubi menjalur di kebun, d. Lilin kecil nyala berpijar 

 Dipotong ramai-ramai.   Nyala terang di balik tirai 

32. Perbuatan Badu mencoreng muka keluarga. 

 Kalimat berikut bermakna sama dengan kalimat di atas adalah … . 

a. Prestasinya di bidang olahraga menambah gembira keluarga. 

b. Jangan hanya memberi harapan kepada para pegawai. 

c. Kelakuan orang itu menjadikan marah karyawan toko. 

d. Anton membuat malu ayah dirumah Pak Andi. 

33. Perhatikan gambar disamping ini !  

 Kalimat yang sesuai dengan gambar disamping  adalah … . 

a. Warga Sidorukun memperbaiki jembatan yang rusak secara gotong royong. 

b. Jembatan yang rusak tidak dapat dilewati kendaraan. 

c. Masyarakat selalu memperbaiki jembatan. 

d. Pak Lurah memerintahkan warga untuk memperbaiki jembatan yang rusak. 

34. Para hadirin dipersilakan berdiri sejenak. 

Perbaikan kalimat agar efektif adalah ... . 

a. Hadirin dipersilakan berdiri sejenak. c.  Para hadirin silakan berdiri sejenak. 

b. Hadirin-hadirin dipersilakan berdiri sejenak. d. Segenap para hadirin silakan berdiri sejenak. 

35. Perhatikan gambar disamping disamping !  

Kalimat yang mengungkapkan kekaguman sesuai gambar  di samping adalah … . 

a. Oh, malang benar prestasiku ! 

b. Wah, hebat benar piala itu ! 

c. Wah, hebat benar prestasi mereka ! 

d. Amboi, indah benar piala itu ! 

36. Hari itu hari ulang tahun SDN 01 Harapan. Dalam merayakannya diadakan berbagai lomba. Lomba 

tersebut, antara lain : melukis, baca puisi, senam, dan membuat sinopsis buku. Semua murid merasa 

senang dalam mengikuti lomba tersebut. 

Kalimat tanya yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah … . 

a. Bagaimana lomba  diadakan SDN 01 Harapan ? 

b. Bagaimana cara mengikuti lomba? 

c. Siapa peserta dalam lomba tersebut? 

d. Mengapa diadakan ulang tahun ? 

37. 1)  Hujan asam merupakan hujan yang ditakuti . 

2)  Hujan ini berasal dari gas buangan kendaraan dan pabrik. 

3)  Ketika gas-gas ini bercampur dengan butiran air di udara, unsur kimianya berubah menjadi cairan 

asam. 

4)  Hujan asam sangat kuat sehingga dapat merusak pohon, tanaman, bangunan, patung, serta 

meracuni daun dan sungai. 

Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor … . 

a. 1)  b. 3) c.  2) d.  4) 
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38. … di SDN Tlogojati, Batu, diharapkan segera mendaftarkan diri, paling lambat tanggal 25 Mei 2009 

kepada Bapak Adi Suseno dengan membawa surat izin dari orang tua. Demikian terimakasih. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah … . 

a. Para siswa harap mendaftarkan diri kepada Bapak Adi Suseno untuk mengikuti lomba. 

b. Diberitahukan kepada seluruh siswa yang akan mengikuti lomba. 

c. Seluruh siswa segera berkumpul di halaman sekolah untuk mengikuti lomba. 

d. Diberitahukan kepada siswa supaya membuat surat izin dari orang tua. 

39. PENGUMUMAN 

MERGER PT BANK DANPAC Tbk. DAN PT BANK PIKKO 
Tbk. KEDALAM PT BANK CIC INTERNASIONAL Tbk. 

PT BANK CIC INTERNASIONAL Tbk. 
No: JKT- 188/LIST-PENG/BES/XII/2004 

Menunjuk surat PT Bank CIC Internasional Tbk. (“Perseroan”) tanggal 14 Desember 2004 perihal 

Merger PT Bank Danpac Tbk. dan PT Bank Pikko Tbk. kedalam PT Bank CIC Internasional Tbk. 

Sehubungan dengan kepentingan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik 

dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan merger ketiga 

Bank di atas. 

Demikian diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih 

 

 Jakarta, 14 Desember 2004 

 PT Bursa Efek Surabaya 

Kalimat yang di cetak miring, sebaiknya dirubah menjadi ... . 

a. Sehubungan dengan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik, diumumkan 

bahwa Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan merger ketiga Bank. 

b. Sehubungan dengan kepentingan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik 

dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan merger 

sebagaimana terlampir. 

c. Sehubungan dengan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik dengan ini 

diumumkan bahwa Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan merger ketiga Bank. 

d. Sehubungan dengan informasi yang harus disampaikan kepada publik, diumumkan bahwa 

Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan merger sebagaimana terlampir. 

40. Penulisan kata depan yang tepat, ditunjukkan oleh kalimat … . 

a. Hidup di desa lebih tenang daripada hidup di kota. 

b. Persoalan itu harus di laporkan kepada kepala sekolah. 

c. Saya akan meminta bantuan ke pada LBH yang ada di PGRI. 

d. Perampok itu berlari kesamping mobil kami. 

41. Kalimat iklan yang tepat untuk mempromosikan produk di samping adalah … . 

a. Faber-Castell mencapai lebih dari dua milyar batang pensil per tahun. 

b. Faber-Castell Dengan Butir butiran ini pensil lebih nyaman digengam dan 

menghindari jari jari terselip dari pensil yang disebabkan keringat tangan. 

c. Faber-Castell menghasilkan warna-warna kuat dan terang untuk hasil berbeda 

daripada yang lain. 

d. UJIAN ? TAKUT? Dengan Faber-Castell anda siap maju ke medan perang. Pensil 

dapat dibaca KOMPUTER. 

42. Kalimat yang tepat sebagai pembuka pidato adalah … . 

a. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian yang telah 

mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang. 

b. Demikianlah sambutan dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. 

c. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah sudi meluangkan waktu 

untuk menghadiri acara yang sebentar lagi akan dimulai ini. 

d. Kami berharap agar kalian mau belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh di sekolah yang baru. 

43. Kalimat penutup pidato yang paling tepat adalah… . 

a. Tidak ada kata yang paling tepat saya ucapkan selain ucapan terima kasih atas kesediaan hadirin 

untuk menghadiri acara ini 

b.  Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga hadirin selamat sampai ke tempat tujuan 

c.  Saya mengajak hadirin untuk selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan ini 

d.  Demikian pidato saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi hadirin 
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44. Kalimat pembuka surat pribadi yang tepat di bawah ini adalah … .  

a. Apa di Bandung hujan terus sepanjang hari? Di Jakarta hampir setiap hari hujan lho. 

b. Din, bulan depan kan udah mulai libur sekolah, apa kamu punya rencana liburan ke luar kota? 

Kalau tidak aku ingin berkunjung ke rumahmu.Aku ingin melihat indahnya keindahan kota 

Bandung dan berlibur bersamamu  

c. Halo, apa kabar, baik baik saja kan? Aku dan keluargaku dalam keadaan sehat walafiat. Mudah 

mudahan kabarmu juga seperti itu.  

d. Sekian dulu surat dariku kapan kapan kita sambung lagi. Kutunggu balasan suratmu. 

45. i. Diameter Besar, tidak mudah patah sehingga lebih ekonomis  

ii. Noda pastel pada pakaian dapat dicuci    Faber 

iii. Kertas pembungkus yang berfungsi:    Castell 

 melindungi agar tangan tidak kotor    Jumbo 

 melindungi pastel agar tidak mudah patah    Oil Pastels 

iv. Terdapat tempat untuk menulis nama sehingga tidak tertukar 

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan alat di samping yang benar adalah … . 

a. dapat digunakan di kain.  c. pegang Pastels di bagian kertas pembungkus. 

b. bisa dilempar karena tidak mudah patah. d. saat membeli sudah diberi nama. 

46. Akan tetapi, jika sampah tidak … . dengan baik, akan … . manusia. 

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. dikelola; berbahaya    c. dikelolakan; membahayakan 

b. dikelola; membahayakan d. mengelola; berbahaya 

47. Kalimat yang tepat untuk menjelaskan gambar di samping adalah … . 

a. Tetap sehat, tetap bersepeda. 

b. Sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. 

c. Sepeda ceper klasik dengan stang yang lebar dan tinggi memiliki pedal 

kaki yang hampir menyentih tanah dan dengan roda berjeruji banyak. 

Sangat unik dan menarik. 

d. Sepeda Lipat makin banyak digunakan oleh pekerja di kota-kota besar 

karena ringkas dan bentuknya yang kecil.  

48. Pukul 10.30 kerja bakti telah selesai. Setelah istirahat sejenak, murid-murid berkemas untuk pulang 

sekolah. Sambil berjalan, murid-murid memandangi lingkungan sekolah mereka yang tampak bersih 

dan rapi. … 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah … . 

a. Mereka iri dengan sekolah lain yang lebih mewah. 

b. Mereka senang dan bangga dengan sekolah tempat mereka belajar. 

c. Hal ini menjadikan mereka enggan untuk merawatnya. 

d. Semua ini terjadi setelah mereka sampai di rumah. 

49. Bencana terus mendera negeri ini. Mulai tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin putting beliung, 

banjir, dan berbagai kecelakaan di darat, laut, dan udara. Semuanya memakan korban jiwa dan harta. 

Akibat manusia lalai menjaga alam demi keseimbangan lingkungan ekosistem tempat tinggalnya. 

Kalimat ringkasan yang tepat untuk paragraph di atas adalah … . 

a. Tsunami, gempa bumi, angin putting beliung dan lain-lain terjadi akibat kerusakan lingkungan. 

b. Bencana di negeri ini memakan korban jiwa dan harta akibat manusia lalai menjaga lingkungan. 

c. Bencana terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. 

d. Bencana dapat dihindari jika manusia mampu menjaga alam demi keseimbangan lingkungan. 

50.  
 

 

 

 

 

 

Urutan cerita yang benar ber dasarkan peristiwa dalam gambar di atas adalah …. 

a. (4)-(1)-(2)-(3) b. (3)-(1)-(2)-(4) c. (2)-(4)-(3)-(1) d. (2)-(3)-(4)-(1) 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : VI 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Kita sering mendengar istilah kalpataru. Kalpataru sering disebut sebagai hadiah tertinggi bagi 

seseorang yang mengabdi, merintis, dan melestarikan lingkungan hidup. Bahkan, anugerah tertinggi 

itu diberikan langsung oleh Presiden di Istana Negara Merdeka, Jakarta.  

Apa nama penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasanya terhadap lingkungan hidup … . 

a.  kalpataru b.  upakarti c.  citra d.  vidia 

2. Jika kita mendengar padaang pasir, maka akan terbayang hamparan pasir dan bukit batu yang luas. 

Sekali-sekali, terlihat mata air yang dikelilingi pohon kurma. Di sana juga terlihat beberapa ekor unta 

berjalan perlahan-lahan.                                                                                                                      

Bagaimana gambaran padang pasir menurut bacaan di atas … . 

a. hamparan tanah yang luas dan panas 

b. mata air yang dikelilingi pohon kelapa 

c. beberapa ekor unta yang duduk-duduk di bawah pohon 

d. hamparan pasir dan bukit batu yang luas. 

3. Tidak terasa ternyata sudah hampir enam tahun aku di sekolah dasar ini. Banyak suka dan duka yang 

kutemui selama ini. Banyak pula teman yang kudapat di sekolah ini. Selama tinggal bersama mereka , 

saling membantu. Kami selalu bersama, baik dalam suasana suka maupun duka.                                   

Di manakah banyak ditemui suka dan duka selama ini … . 

a. Sekolah Dasar   c.  Sekolah Menengah Atas 

b. Sekolah Menengah Pertama d.  Perguruan Tinggi 

4.   Luas tanah tidak pernah berubah. Kita membangun rumah, pabrik, jalan, dan jembatan, serta 

bercocok tanam di atas tanah. Semakin hari, penduduk semakin bertambah banyak, sedangkan lahan 

terasa semakin sempit. Sementara itu kebutuhan pangan semakin meningkat. 

Manusia hidup perlu makan. Karena lahan pertanian makin menyempit, sedangkan kebutuhan 

pangan kian banyak. Satu-satunya jalan agar manusia tidak kekurangan pangan adalah dengan me-

ningkatkan produksi bahan pangan. 

Mengapa lahan di Indonesia semakin sempit … . 

a. penduduk makin banyak, tetapi lahan tidak berubah. 

b. lahan tidak berubah, tetapi penduduk makin sedikit. 

c. lahan berubah, tetapi penduduk makin banyak. 

d. penduduk makin sedikit, lahan semakin luas. 

5. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Berenang 

dapat dijadikan kegiatan yang menyenangkan karena dapat membuat orang santai dan sejenak 

melupakan masalah yang dihadapi. Berenang dapat digunakan sebagai olah raga yang menyehatkan 

tubuh. Berenang sebenarnya memiliki banyak manfaat. Manfaat berenang antara lain digunakan untuk 

mandi, mendinginkan suhu tubuh, atau mencari ikan. 

Simpulan yang tepat untuk penggalan paragraf di atas adalah ... . 

a. Berenang merupakan kegiatan yang bermanfaat. 

b. Berenang dapat dilakukan oleh semua makhluk hidup. 

c. Berenang merupakan kegiatan yang menyehatkan. 

d. Berenang dapat dilakukan saat kita butuh olah raga. 

6. ... 

Pagi hari, ibu mengantar Malin naik kapal ke negeri jauh. Sang ibu terus saja menanngis dan meratapi 

kepergian anaknya. Kini, ibunya sendirian di rumah. Tiap malam ia berdoa untuk keselamatan anak-

nya. Hari-harinya diisi dengan menjual ikan di pasar pelelangan ikan. Ini semua karena sang ibu tidak 

punya siapa-siapa lagi untuk menjadi sandaran hidupnya. 

Malin diantar ibunya ke tempat yang jauh pada waktu ... . 

a. pagi hari b.  siang hari c.  sore hari d.  malam hari 

7. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

     “Buaya juga tak mau mengaku bahwa ia yang telah menggigit Kerbau. Kerbau mengadu kepada 

Kancil. Kancil lalu membalas perbuatan Buaya. Buaya diminta mempraktekkan kembali bagaimana 

cara ia ditolong Kerbau.  Kini, kayu besar telah kembali menghimpit badan Buaya. Buaya 

terperangkap perbuatannya sendiri oleh kecerdikam Kancil.     

Tokoh Buaya pada penggalan cerita di atas berwatak ... . 

a. Jujur b.  Curang c.  suka menolong d.  pengasih  
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8. Peri yang baik itu kemudian menceritakan kalau dia sengaja mengubah dirinya menjadi seekor 

merpati untuk menolong Sarah. “Karena kau telah menolongku pada saat sebelah sayapku terluka 

ditembak pemburu, kini tugasku telah selesai. Kau telah menemukan kebahagiaan,” ungkap merpati. 

Amanat cerita di atas adalah ... . 

a. Kita harus menolong sesama manusia. c. Yang suka menolong akan mendapat kebaikan. 

b. Setiap menolong harus mendapat balasan. d. Kita tidak perlu menolong binatang. 

9. Raden Putra adalah raja Kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan 

seorang selir yang cantik jelita. Tetapi, selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dengki terhadap sang 

permaisuri. Ia merencanakan suatu yang buruk kepada permaisuri. “Seharusnya akulah yang menjadi 

permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri.” pikirnya. Selir Baginda 

berkomplot dengan tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Tabib istana segera dipanggil. Sang tabib 

mengatakan bahwa ada seseorang yang menaruh racun dalam minuman tuan putri. “Orang itu tak lain 

adalah permaisuri Baginda sendiri,” kata tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib 

istana. Ia segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan.                                    

Perbedaan watak antara permaisuri dan selir adalah ... . 

a. Permaisuri berhati baik, selir ramah c. Permisuri berhati baik, selir iri dengki 

b. Permaisuri sombong, selir baik hati d. Permaisuri jahat, selir sombong 

10.                                     Laporan Hasil Pengamatan 

Hari, tanggal pengamatan : Sabtu, 10 Januari 2009 

Lokasi pengamatan  : Desa Bangunsari 

Pengamat   : Dwi Ayu 

Hasil Pengamatan  : 

Desa Bangunsari bersih dan teratur. Rumah-rumah penduduk di Desa Bangunsari tertata rapi. 

Sebagian besar rumah penduduk dibangun sesuai tata letak yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah. Di halaman rumah setiap penduduk, terdapat beraneka macam tanaman yang membuat rumah 

terlihat indah dan segar. Di depan setiap rumah di desa tersebut, terdapat selokan yang bersih. Air 

selokan mengalir lancar. Tak ada sampah yang menghambat aliran air selokan. 

Topik dari laporan hasil pengamatan tersebut adalah ... . 

a. Rumah penduduk yang dibangun teratur. 

b. Selokan yang bersih di Desa Bangunsari. 

c. Keadaan Desa Bangunsari yang bersih dan teratur. 

d. Di depan rumah penduduk terdapat banyak tanaman. 

11. Aku suka sekali makan es krim. Es krim apa saja, aku suka. Di kompleks perumahanku ada penjual es 

krim keliling. Harga es krim tersebut Rp 1.000,00 . walaupun harganya murah, es krim tersebut enak 

sekali. Rasanya persis seperti es krim yang mahal. Dalam seharinya, aku bisa membelinya sampai 5 

kali. Akan tetapi, pada suatu hari, sehabis makan es krim, kepalaku pusing dan perutku mual. Aku pun 

muntah-muntah. Kata ayah, aku keracunan es krim.Ayah berpesan agar aku tidak terlalu berlebihan 

bila makan sesuatu. Sekarang, aku kapok dan tidak mau makan es krim berlebihan. 

Pesan yang terdapat rubrik tersebut adalah ... . 

a. Kita tidak boleh makan es krim.  c. Kita harus makan es krim yang berharga mahal. 

b. Kita tidak boleh makan berlebihan. d. Kita harus makan nasi sebelum makan es krim 

12.        Aku lalai di hari pagi               

 Beta lengah di masa muda       

 Kini hidup meracun hati 

 Miskin ilmu miskin harta 

Amanat yang terkandung dalam penggalan puisi di atas adalah … . 

a. Orang tua harus menyesali hari mudanya yang terbuang. 

b. Waktu tua kesempatannya sudah hilang. 

c. Waktu tua harus selalu mengingat waktu muda. 

d. Masa muda harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. 

13.       Karena Aku berusaha 

Mungkin hari ini aku bodoh 

Mungkin hari ini aku dungu 

Mungkin hari ini aku tolol 

Tetapi, semua itu akan hilang 

Semua itu akan sirna 

Semua itu „kan hancur 

Karena aku berusaha 

Karena aku berjuang 

Karena aku berdoa 

Khayalan 
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Mimpi 

Keinginan 

Akan terwujud 

Karena aku 

Berusaha 
                                                    Karya Desynilla 

Dalam puisi tersebut terdapat kalimat “Semua itu akan sirna”. 

Makna kata sirna dalam kalimat tersebut adalah ... 

a. tersembunyi   c.  hilang lenyap tanpa bekas 

b. terlihat jelas   d.  hilang karena tersembunyi 

14. Echa     : “Lihat itu ada nenek yang mau menyeberang jalan.” 

Adam   : “Memangnya kenapa, Cha ?” 

Echa    : “Nenek itu harus kita tolong, kasihan menyeberang jalan sendiri.”  

Adam  : ”Kalau begitu ayo kita bantu nenek itu !” 

Echa dan Adam : “Nenek, ayo menyeberang bersama dengan kami.” 

Nenek  : “Terima kasih nak, semoga Allah membalas budi baik kalian.” 

Echa dan Adam : “Amin.” 

Amanat yang terdapat pada cuplikan teks di atas adalah … . 

a. Kita harus membantu agar dapat imbalan 

b. Orang yang susah harus dibantu agar dapat pujian 

c. Kita wajib membantu orang yang membutuhkan pertolongan 

d. Echa dan Adammelakukan perbuatan yang sia-sia 

Pagi yang cerah. Aku berjalan menuju gubuk bambu di tengah sawah. Gubuk bambu adalah tempat 

favoritku untuk bersantai. Kali ini, aku ingin menulis surat untuk teman-temanku. Aku adalah anak petani 

yang tinggal di Dusun Padas di Desa Sogaten, Madiun. Hampir semua penduduk dusunku adalah petani. 

Seperti penduduk Padas yang lain, ibu-ibu di dusunku pun pintar membuat keripik tempe. Aku memang 

tidak bisa membuat keripik tempe, tetapi aku sering membantu ibuku mengantarkan keripik tempe ke 

beberapa toko oleh-oleh di kota Madiun. Demikianlah isi suratku untuk teman-teman semua. kalian jangan 

lupa untuk mengunjungiku karena aku akan menunjukkan berbagai pengalaman seru. 

15. Tema cerita di atas adalah … . 

a.  Gubuk bambu di tengah sawah  c.  Menulis surat di gubuk bambu 

b.  Kehidupan penduduk Dusun Padas d.  Anak petani yang miskin 

16. Hampir semua penduduk di kampungku adalah nelayan. 

Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah … . 

a. Hampir setengah penduduk Dusun Padas berprofesi sebagai petani 

b. Tidak semua penduduk di Dusun Padas berprofesi sebagai petani 

c. Seluruh penduduk Dusun Padas adalah petani 

d. Profesi petani tidak diminati oleh penduduk Dusun Padas 

17.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Setelah dari rumah makan, Hauro‟ akan mengirim wesel pos ke kantor pos. Arah yang harus dilalui 

Hauro‟ adalah … . 

a. keluar dari rumah makan belok kiri arah barat melewati gedung kesenian 

b. keluar dari rumah makan belok kanan arah timur melewati balai kota 

c. keluar dari rumah makan belok kiri arah utara melewati gedung kesenian 

d. keluar dari rumah makan belok kanan arah barat melewati balai kota 

18. Ammar :  “Bagaimana dengan perutmu, Aziz ?” 

Aziz :  “Alhmadulillah, semakin membaik, kata dokter infusnya besok dibuka.” 

Ammar :  “Semoga lekas sembuh deh !” 

Aziz :  “Sekali lagi terima kasih, bagaimana keadaan di sekolah kita ?” 

Ammar :  “…” 

Aziz : “Ya, ya benar. Saya harus sembuh dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas 

kedatangan teman-teman.” 
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Untuk mengisi titik-titik di atas adalah … . 

a. “Sekolah kita menjadi perwakilan lomba sekolah sehat.” 

b. “Jangan memikirkan sekolah dulu yang penting kamu cepat sembuh.” 

c. “Sekolah kita kedatangan tamu dari luar Jawa.” 

d. “Sekolah kita sedang menyelenggarakan pelatihan dokter kecil.” 

19. BIODATA 

Nama    : ………….. 

Tempat dan tanggal lahir  : ………….. 

Agama    : ………….. 

Jenis kelamin    : ………….. 

Hobi     : A………… 

Pendidikan   : ………….. 

Data isian di atas yang ditandai dengan huruf A adalah …. 

a. tinggi besar b.  merasa segar c.  beladiri d.  malam sepi 

20. Penggunan kata depan dari yang tepat pada kalimat di bawah ini adalah … . 

a.  Yana lebih muda dari Yani  c.  Dari sejak kecil ia dimanja oleh orang tuanya. 

b.  Santi datang dari Bandung kemarin malam.  d.  Mulai dari saat itu dia tidak menegurku.  

21. Labib memberi makan kelincinya. 

Adiknya menonton televisi. 

Penggabungan dari dua kalimat di atas yang paling tepat adalah … . 

a. Labib memberi makan kelincinya sementara adiknya menonton televisi. 

b. Labib memberi makan kelincinya sehingga adiknya menonton televisi. 

c. Labib memberi makan kelincinya selama adiknya menonton televisi. 

d. Labib memberi makan kelincinya seraya adiknya menonton televisi. 

22. Perhatikan hal-hal berikut ini ! 

1.  Rumuskan kalimatmu dengan jelas. 

2.  Carilah pokok-pokok pikiran pada bacaan. 

3.  Gabungkan kalimatmu menjadi sebuah paragraf. 

4.  Bacalah dengan cermat suatu bacaan 

Langkah-langkah membuat ringkasan adalah … . 

a. 4-3-2-1 b.  4-1-2-3 c.  4-2-1-3 d.  4-1-3-2 

23. Fani merasa kasihan pada ibunya. 

Sinonim kata kasihan pada kalimat tersebut adalah … . 

a. benci b.  rindu c.  sayang d.  cinta 

24. Pesawat itu tinggal landas pukul 14.15 tepat.   

Lawan kata tinggal landas pada kalimat di atas adalah … . 

a.  mendarat   c.  meninggalkan landasan 

b.  terbang   d.  naik 

25. Ia menjadi … teman-temannya. 

Kata berimbuhan unruk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. dibicarakan b.  membicarakan c.  pembicaraan d.  terbicarakan 

26. 1.  Di antaranya : pertanian, industri, jasa pedagang dan lain-lain. 

2.  Banyak lapangan kerja yang tersedia di berbagai bidang. 

3.  Bidang-bidang pekerjaan tersebut dikelola oleh BUMN atau oleh swasta. 

4.  Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan.  

Urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah … .  

a. 4-3-1-2 b.  4-2-3-1 c.  4-3-2-1 d.  4-2-1-3 

27. Bacalah teks berikut dengan saksama ! 

Hampir satu jam Dogi berburu. Tiba-tiba Meong mendengar suara, “ Guk......guk.........! Meong 

gembira. Daging kelinci yang dijaganya pun dilahapnya tanpa sisa. Setelah itu, Meong mengeluarkan 

suara tanda ada bahaya. Dogi tak mau mengingkari janji. Kelinci yang hampir ditangkapnya ia 

tinggalkan. Ia berlari sekencang-kencangnya karena khawatir Meong menghadapi bahaya. Dogi tiba 

ditempatnya, ternyata … . 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … . 

a. Meong tidak ada di tempat c. Meong sedang makan daging kelinci 

b. Meong sedang tidur pulas d. Meong tidak menghiraukan Dogi 

28. Kalimat berikut menggunakan huruf  besar paling tepat adalah … . 

a. musi terletak di pulau Sumatra c. Sungai musi terletak di Pulau Sumatra 

b. Sungai Musi terletak di pulau Sumatra d. Sungai Musi terletat di pulau sumatra 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

29. Ina  :  Saya ingin meminjam buku cerita dari Pak Hasan 

Nuri :  Wah kebetulan In, saya juga ingin meminjam buku dari beliau. Pukul berapa kamu  berjanji  

tiba disana ? 

Ina  :  Pukul 13.00 dan sekarang sudah pukul 12.30 

Teks dialog diatas seharusnya diberi tanda baca. Tanda baca kutip (“) digunakan pada … pembicaraan 

a. awal dan akhir b. awal c. akhir d. awal atau akhir 

30. Padi ditanam lurus berjajar, 

Pagar harus dicat supaya mulus. 

… 

… 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah … . 

a. Kalau Anda rajin dan tekun, c. Bermain jangan lupa waktu, 

 Pastilah menjadi anak pintar.  Kita harus  ingat kepada Tuhan. 

b. Mari kawan kita berdisiplin, d. Jika kamu rajin belajar, 

 Kalau ingin hidup bahagia.  Tentu ujianmu akan lulus. 

31. Tuan Kayam penebak jitu, 

… 

Lihatlah-lihat orang itu, 

Badan kecil tertiup angin 

Pantun tersebut sebaiknya dilengkapi dengan … . 

a. Sering menembak buah beringin c. Kuda berjalan terus melompat 

b. Jangan lupa membeli baju d. Jerami disiplin seperti bulu  

32. Ima menjadi bintang kelas pada tahun ini. 

Kalimat berikut ini bermakna sama dengan kalimat di atas adalah … . 

a. Ima berhasil menjadi juara ketiga dikelasnya. c. Ima memperoleh peringkat kelas tahun ini. 

b. Tahun ini Ima berhasil naik kelas.  d. Tahun ini ima menempati peringkat pertama. 

33. Kalimat yang sesuai dengan gambar disamping adalah … . 

a.  Ayah dan Ibu sedang menjenguk orang sakit. 

b.  Ayah dan Ibu sedang membangunkan orang sakit. 

c. Andi dan Habib sedang memberi makan orang sakit. 

d. Andi dan Ani sedang bermain di kamar. 

34. Banyak gedung-gedung megah di ibu kota. 

Agar menjadi kalimat efektif, perbaikan kalimat di atas yang tepat yaitu … . 

a. Banyak gedung megah di ibu kota. 

b. Banyak bermacam-macam gedung megah di ibu kota. 

c. Bermacam-macam gedung-gedung megah di ibu kota. 

d. Banyak bermacam-macam gedung –gedung megah di ibu kota. 

35. Ratih bersama orang tuanya berwisata ke Selecta . Di sana mereka meyaksikan permainan  

       dan hiburan. Di sana Ratih bermain-main dan berenang sepuasnya. 

Ungkapan rasa kagum Ratih adalah … . 

a. Wow, bukankah tempat ini membahayakan ! c. Lo, Selecta kurang begitu indah ! 

b. Aduh, Selecta sangat bagus dan indah ! d. Wah, Sungguh indah selecta ! 

36. Amir bermain sepeda dengan teman- temanya di lapangan di depan sekolahnya. 

Kalimat tanya yang tepat untuk kegiatan di atas adalah … . 

a. Mengapa Amir bermain sepeda dengan teman-temanya ? 

b. Apakah Amir sedang bermain sepeda dengan teman-temanya ? 

c. Siapa yang bermain sepeda dengan Amir? 

d. Mengapa Amir bermain sepeda  di lapangan ? 

37. 1)  Ayahku tidak pernah mengalami kesulitan 

2) Ia bisa tidur di mana saja. 

3)  Sambil duduk pun Ayah bisa tidur 

4)  Jika di kasur belum sepuluh menit berbaring, ia sudah mendengkur  keras. 

Kalimat utama paragraf  tersebut ditandai dengan nomor … . 

a. (1) b. (2) c.  (3) d.  (4) 

 

38. PENGUMUMAN 

… Wilayah Pantai Selatan Laut Jawa Siaga I. Sepanjang hari ini akan terjadi gelombang setinggi 5 

meter . Para nelayan dilarang melaut.  
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Kalimat pertama dari pengumuman tersebut  adalah … . 

a. Sepanjang hari ini akan terjadi gelombang setinggi 5 meter. 

b. Dimohon kewaspadaan  masyarakat  terhadap gelombang pasang. 

c. Wilayah Pantai Selatan Laut Jawa Siaga I. 

d. Para nelayan dilarang melaut. 

39. Perhatikan kutipan isi pengumuman berikut ! 

Diumumkan kepada seluruh anggota Koperasi Mekar Mulya bahwa koperasi akan mengadakan 

kegiatan bakti sosial. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2010 pukul 10.00. Diharap-

kan kehadirannya kepada para anggota-anggota koperasi. 
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Kalimat diharapkan kehadirannya kepada para anggota-anggota koperasi tidak efektif. 
Kalimat efektif yang tepat untuk mengganti kalimat tersebut adalah … . 

a. Kehadiran para anggota-anggota koperasi untuk hadir.  

b. Anggota-anggota koperasi diharap dapat dihadirkan. 

c. Diharapkan kepadanya para anggota koperasi dapat hadir. 

d. Diharapkan seluruh anggota koperasi dapat hadir. 

40. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat … . 

a. Anton berlatih bernyanyi pada depan cermin  

b. Diki memasukkan kelereng di dalam laci  

c. Ayah mengikuti pelatihan ke Surabaya  

d. Firman sudah tidak takut menyanyi di atas panggung 

41. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan disamping adalah … . 

a. Sepeda motor menggunakan bahan bakar bensin. 

b. Anditi diantar ayahnya ke sekolah dengan sepeda motor. 

c. Sepeda motor nyaman, irit, dan cepat! Segera dapatkan, persediaan 

terbatas ! 

d. Sepeda motor itu diparkir di depan rumah. 

Bacalah  isi pidato berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 !  Sepeda motor SUPER 

… . 

Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kepedulian terhadap sesama. Jika kita 

perhatikan masyarakat di sekeliling kita banyak sekali yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

Mereka tanggung jawab kita. Kita harus mengamalkan sikap peduli dan peka terhadap lingkungan. 

Besar harapan saya, di kemudian hari  seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. 

… . 

42. Kalimat yang tepat untuk membuka teks pidato di atas adalah … . 

a. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. 

b. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa. Yang terhormat hadirin 

serta undangan sekalian. 

c. Perkenalkan saya Rahmat Hidayat yang akan menyampaikan pidato. 

d. Oleh karena itu, saya berharap seluruh hadirin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

43. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks pidato tersebut adalah … . 

a. Terima kasih sekali lagi atas perhatian hadirin. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat 

bermanfaat. Terima kasih. 

b. Selamat datang untuk Bapak Kepala Desa yang terhormat. 

c. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME. 

d. Saya akan mewakili teman-teman untuk menyampaikan pidato ini. 

44. Kalimat pembuka surat resmi yang tepat adalah … . 

a. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih. 

b. Sehubungan akan dilaksanakannya pembangunan gedung perpustakaan yang baru, kami sangat 

mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu. 

c. Hai, Sat! Apa kabar? Baik-baik saja, bukan? Aku beserta keluargaku di sini juga sehat selalu. 

d. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kesediaannya hadir. 
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45. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Petunjuk penggunaan alat pada gambar yang tepat adalah … . 

a. Colokkan steker pada stop kontak. Tekan tombol ON, 

kemudian tunggu hingga program terbuka. Selanjutnya, pilih 

START untuk memulai. 

b. Tekan tombol ON, kemudian pilih channel yang kamu sukai. 

Untuk mematikan, tekan tombol OFF. 

c. Masukkan bahan-bahan yang diperlukan ke dalam alat ini. 

Tekan tombol ON untuk menyalakan. Tunggu hingga bahan-

bahan halus dan siap dicampurkan pada bahan lain. 

d. Ambil tali penarik roda putaran pada alat. Ikatkan dengan cara 

melilitkan tali pada pemutar. Tarik tali dengan keras. Nah, alat 

tersebut akan menyala. 

46. Ani dan Nita … . buah mangga di pasar buah. 

Kata berawalan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. pembeli b. membeli c. dibeli d. dibelikan 

47. Perhatikan gambar berikut ! 

Deskripsi yang tepat untuk gambar hewan di atas adalah … . 

a. Aku mempunyai sepasang sayap yang indah. Aku suka hinggap di 

atas bunga. Sebelum memiliki sayap-sayap yang cantik, aku 

berbentuk kepompong. 

b. Aku memiliki empat kaki. Aku mempunyai punuk. Aku bisa 

membantu petani membajak sawah. 

c. Aku memiliki empat kaki. Aku juga memiliki punuk yang berguna 

unuk menyimpan cadangan air. Aku hidup di daerah panas. Aku 

dapat digunakan sebagai alat transportasi di padang pasir. 

d. Aku suka makan rumput. Telingaku panjang dan aku juga 

bertanduk. Kotoranku bulat-bulat seperti kelereng. 

48. Perhatikan laporan berikut! 

… . Seluruh siswa SD Karunia Bakti sudah berkumpul di lapangan. Mereka akan melaksanakan upaca 

bendera. Seluruh siswa berpakaian rapi dan memakai topi. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah … . 

a. Banyak siswa yang terlambat. 

b. Seluruh siswa SD Karunia Bakti dihukum karena tidak mengikuti upacara. 

c. Hari Senin pagi di SD Karunia Bakti. 

d. Siswa-siswa enggan memakai topi. 

49. Orang-orang kini telah mengenal Venezia. Lokasi yang terletak diantara Eropa dan Asia, menjadikan 

Venezia sebagai kota pelabuhan yang ramai. Industry perkapalan di Venezia maju pesat. Kebudayaan 

dan seni mereka yang merupakan campuran dari berbagai penjuru dunia terkenal di mana-mana. 

Ringkasan yang tepat untuk paragraph di atas adalah … . 

a. Venezia tidak disukai orang karena sebagian besar kota terendam air. 

b. Venezia berada di daerah pelabuhan yang ramai. 

c. Venezia kota yang terkenal karena kemajuan industry perkapalannya. 

d. Venezia kota pelabuhan yang memiliki kebudayaan unik telah dikenal banyak orang. 

50. Perhatikan gambar seri berikut dengan seksama ! 

1.      3.    

 

 

 

 

 

 

2.      4.   

 

 

 

 

 

 

Urutan yang tepat dari gambar acak tersebut adalah … . 

a. 2-1-4-3 b. 1-3-4-2 c. 4-1-2-3 d. 4-1-3-2 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : VII 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Demam berdarah adalah nama sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Namanya virus dengue. 

Virus ini ditularkan oleh nyamuk yang bernama aedes aeypti. Nyamuk ini gemar berkembang biak di 

air yang jernih, seperti air dalam jambangan, pot bunga, kolam ikan, akuarium, dll.  

Apa yang menyebabkan penyakit demam berdarah … . 

a. nyamuk aedes aegypti  c.  air bersih yang tergenang. 

b. virus yang ditularkan nyamuk aedes aegypti d.  virus 

2. Fadhil seorang murid yang rajin. Ia selalu datang paling awal di sekolah. Pelajaran yang diterangkan 

oleh gurunya selalu diulanginya. Nilai rapornya tertinggi di kelas. 

Bagaimana nilai rapor Fadhil … . 

a. tertinggi   c.  sama dengan yang lain 

b. biasa-biasa saja   d.  terendah 

3.   Penyu sisik termasuk keluarga kura-kura yang hidup di perairan laut. Sekarang penyu sisik sudah 

langka dan hampir punah. Oleh karena itu, penyu sisik harus dilestarikan. Salah satu usaha pelestarian 

penyu sisik adalah dengan menangkarkannya. Tempat penangkaran- nya adalah di Pulau Pramuka, 

Kepulauan Seribu. Kegiatan penangkaran telah dilakukan sejak Juni 1995. 

Di mana kita dapat menjumpai penangkaran penyu sisik … . 

a. Di Pulau Seribu   c.  di Kepulauan Seribu  

b. Di perairan Indonesia  d. di Kepulauan Pramuka 

4. Kalian juga bisa berendam di kolam air hangat di dekat sumur air panas. Airnya mengandung belerang 

yang dapat menyembuhkan penyakit kulit. Jadi selain berekreasi, kalian juga dapat berobat. Akan 

tetapi, jika kalian menderita asma, berhati-hatilah ketika mengunjungi Kawah Domas. Aroma 

belerang yang cukup kuat, dikhawatirkan dapat menyebabkan kambuhnya asma. 

Mengapa penderita asma harus berhati-hati ketika mengunjungi Kawah Domas? Karena ... . 

a. Udara di Kawah Domas sangat dingin, sehingga dapat menyebabkan asma kambuh. 

b. Udara di Kawah Domas sudah tercemar, sehingga dapat menyebabkan asma kambuh. 

c. Untuk mencapai Kawah Domas harus berjalan cukup jauh sehingga dikhawatirkan dapat 

menyembuhkan sakit asma. 

d. Aroma belerang di Kawah Domas sangat menyengat sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan 

sakit asma.  

5.         Kalian pasti pernah melihat semut. Semut itu banyak jenisnya. Setiap semut memiliki ciri khas 

yang menarik. Salah satu jenis semut tersebut adalah semut pemotong daun. 

 Semut pemotong daun biasa disebut “atta”. Semut-semut ini biasanya membawa potongan daun di 

atas kepalanya. Daun yang ukurannya lebih besar dari tubuh para semut ini dibawa dengan cara 

ditahan dengan dagu mereka.    

 Daun-daun yang mereka bawa tidak mereka makan karena daun-daun itu bukan makanan mereka. 

Daun-daun ini mereka gunakan untuk memproduksi jamur.      

 Mula-mula, semut mengunyah daun-daun itu. Kemudian daun-daun itu mereka tumpuk dalam 

sarang bawah tanah. Setelah itu, semut pemotong daun menanam jamur di atas daun. Dari pucuk 

jamur inilah semut-semut memperoleh protein yang mereka butuhkan. 

Kesimpulan dari teks bacaan tersebut adalah ... . 

a. Semut pemotong daun memperoleh makanan berupa protein dari pucuk jamur pada tumpukan 

daun-daun yang mereka bawa. 

b. Semut pemotong daun lebih suka makan jamur yang terdapat pada tumpukan daun-daun yang ada 

di sarang. 

c. Semut pemotong daun menyimpan daun-daun yang mereka bawa dalam sarang di bawah tanah. 

d. Semut pemotong daun membawa daun-daun dengan menahannya di dagu mereka kemudian 

mereka menumpuk daun-daun itu di dalam tanah. 

6. Suatu hari, Sigarlaki pergi berburu ke hutan. Ia ditemani oleh pengawalnya yang bernama Limbat. 

Akan tetapi, sesampai di hutan, mereka terheran-heran. Tidak seekor hewan buruan pun yang mereka 

temukan. Sigarlaki sangat marah karena tidak dapat hewan buruan. Ia melampiaskan kemarahannya 

kepada setiap orang, termasuk Limbat. Semua perkataan dan perbuatan Limbat selalu salah di 

hadapan Sigarlaki. 

Latar tempat terjadinya cerita di atas adalah ... . 

a. hutan b.  istana c.  lokasi perburuan d.  rumah Limbat  
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7. ... Bulan bersahabat dengan Bintang. Mereka sangat akrab dengan teman-temannya. Apalagi perilaku 

Bulan yang lucu membuat orang suka padanya. Bintang yang suka membantu teman yang 

membutuhkan pertolongan. 

Watak tokoh Bulan adalah ... . 

a. humoris b.  pemarah c.  ringan tangan d.  jahat 

8.   Musim kemarau, hujan sudah lama tidak turun. Seorang kakek berambut putih berjanggut panjang, 

dan bertongkat memasuki sebuah kampung. Kakek itu berasl dari Gunung Karang. Ia telah berjalan 

jauh. Setiap kali ia meminta air minum di kampung yang didatanginya, selalu dijawab tidak ada.  

      Kakek itu tidak memaksa. Ia meneruskan langkahnya. Kini, ia kembali ke sebuah kampung. 

Sambil melepas lelah, kakek itu duduk di rerumputan. Matanya memperhatikan seorang petani yang 

sedang mencangkul sawahnya. 

      Sawah itu kering kerontang. Tanahnya terbelah-belah. Petani itu menghentikan pekerjaannya. Ia 

menghampiri si kakek. Sapanya, “Kakek haus?” Kakek itu mengangguk pelan. Si petani lalu kembali 

ke dangaunya. Saat kembali, ia membawa kendi berisi air. Diberikannya kendi itu kepada kakek. 

Amanat yang terkandung dalam penggalan cerita di atas adalah ... . 

a. Orang tua harus tetap tabah dalam menghadapi segala cobaan. 

b. Kita harus selalu waspada terhadap orang baru dikenal. 

c. Kita harus menolong orang yang membutuhkan sesuatu 

d. Kita harus kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. 

9. … Dewi Mutiara menyuruh seorang nenek jahat agar Dewi Rembulan dan putrinya menjadi buruk 

rupa. Nenek jahat berhasil menjadikan Dewi Rembulan dan putrinya buruk rupa. Sang raja menyuruh 

prajurit untuk membuang permaisuri dan putrinya ke hutan. Peristiwa yang menimpa Dewi Rembulan 

dan putrinya terdengar oleh Pandita Agung (Penasihat Raja). Maka terjadilah pertarungan antara 

Pandita Agung dan nenek jahat itu. Pertarungan dimenangkan oleh Pandita Agung. 

Perbedaan watak antara Dewi Mutiara dan Dewi Rembulan adalah ... . 

a. Dewi Mutiara baik, Dewi Rembualan jahat 

b. Dewi Mutiara jahat, Dewi Rembualan baik 

c. Dewi Mutiara rendah hati, Dewi Rembualan sombong 

d. Dewi Mutiara sombong, Dewi Rembualan rendah hati 

10.   Pada hari Minggu, 3 Januari 2010 kami mengunjungi Istana Sayap. Istana Sayap terletak di Desa 

Pelalawan, Propinsi Riau. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan Kerjaan Melayu di Propinsi 

Riau. Istana itu dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asyaidi Syarif Hasim tahun 1892 – 1930. 

Bangunan Istana Sayap terdiri atas istana induk yang diapit dua istana di kedua sisinya. Itulah 

sebabnya, dinamakan Istana Sayap. Bangunan istana yang ada sekarang adalah replika. Bangunan 

aslinya yang berusia ratusan tahun sudah rusak dan roboh. Sekitar 50 meter dari Istana Sayap, terdapat 

pemukiman warga Desa Pelalawan. Di desa itu, masih ada sejumlah bangunan peninggalan Kerajaaan 

Pelalawan, misalnya masjid. 

Topik kutipan laporan di atas adalah ... . 

a. Keindahan Desa Pelalawan, di Propinsi Riau 

b. Perjalanan ke Desa Pelalawan, Propinsi Riau 

c. Keadaan Istana Sayap, dan wilayah sekitarnya 

d. Kunjungan ke Kerajaan Melayu di Propinsi Riau.  

11. Bacalah rubrik anak di bawah ini! 

 Apakah teman-teman sering membiarkan televsi menyala tanpa ditonton? Atau mungkin, teman-

teman menyalahkan lampu terus menerus sepanjang hari? Jika ya, berarti teman-teman harus segera 

menghentikan kebiasaan itu. Listrik yang selama ini kita gunakan berasal dari bahan bakar fosil, 

sedangkan pembakaran fosil merupakan salah satu sumber terbesar yang menyebabkan pemanasan 

global. Jadi, mulai sekarang gunakan listrik seperlunya.  

Pesan yang terdapat rubrik tersebut adalah ... . 

a. Jangan menyalahkan televisi! 

b. Tontonlah televisi ketika menyala. 

c. Pembakaraan fosil merupakan salah satu penyebab pemanasan global 

d. Mulai saat ini, gunakan listrik sesuai dengan keperluan. 

12. Sehabis mandi kubasuh tangan  

Air kendi yang sejuk kuteguk 

Nikmat dan segar 

Kawan-kawan 

 Betapa nikmatnya 

 Nasi jagung lauk pindang 

 Sayur kupetik dari pekarangan 

 Hasil keringatku bercocok tanam 
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Amanat yang terkandung dalam puisi di atas adalah ... . 

a. Hasil kerja yang harus diperjuangkan c. Mensyukuri nikmat dari Tuhan 

b. Kepuasan dapat memetik hasil pekerjaan d. Makan nasi jagung dan sayur segar 

13.                    Negeriku 

Aku adalah putra bangsa 

Yang akan selalu merasa bangga 

Akan tanah air Indonesia Raya 

Akan kutunjukkan darma baktiku 

Demi negeriku yanmg kucintai 

Majulah Indonesiaku 

                                                               Dika Juni Astri (Bravo, 25 Aprl 2008) 

Makna kata darma baktiku adalah ... . 

a. Perbuatan menguntungkan negara 

b. Perbuatan untuk berbakti pada negara 

c. Perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri 

d. Perbuatan untuk berbakti kepada orang tua dan guru 

14. Iqlima :  “Nida, siang ini kamu kelihatan sangat lelah. Ada masalah apa Nida ?” 

Nidaul :  “Ah, tidak ada apa-apa kok, Ma.” 

Iqlima :  “Bener nih, tidak ada apa-apa. Rasanya tak mungkin, ada apa sih, Nida ?” 

Nidaul :  “Iqlima, memang benar aku ada masalah. Adikku sedang sakit, sekarang dirawat di rumah 

sakit.” 

Iqlima :  “Baiklah, bagaimana kalau nanti sore kita menjenguk ke rumah sakit ?” 

Nidaul :  “Terima kasih, Iqlima, kamu memang sahabat saya yang sangat baik.” 

Amanat yang tepat untuk dialog di atas adalah … . 

a. Kita sebaiknya untuk menghargai teman di kelas 

b. Sebaiknya kita hanya menolong teman jika diberi uang 

c. Sebaiknya kita saling tolong menolong sesama teman 
d. Kita harus mengingat penderitaan sesama teman 

Kolam renang yang unik ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari berbagai fasilitas yang 

ada di Lokawisata Selecta. Lokawisata ini terletak di pusat wisata yang terkenal di Malang, yaitu Batu. 

jika orang Jakarta dan sekitarnya mencari keindahan alam dan udara segar di Puncak, maka orang 

Surabaya akan menikmatinya di Batu. Batu bagaikan Puncak bagi orang Surabaya.  

15. Tema cerita di atas adalah … . 

a.  Bermain ke Puncak Bogor c.  Masyarakat Jakarta mencari hiburan di Puncak 

b.  Lokawisata Selecta   d.  Masyarakat Surabaya sering ke Puncak 

16. Batu bagaikan Puncak bagi orang Surabaya. 

Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah … . 

a. Batu tidak sebagus Puncak 

b. Batu lebih sejuk dibandingkan dengan Puncak 

c. Bagi orang Surabaya, Batu seperti Puncak bagi orang Jakarta dan sekitarnya 

d. Orang Surabaya lebih menyukai Batu daripada Puncak 

17.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rifqi berangkat dari rumah menuju SD Muhlas. Arah mana yang harus dilaluinya agar jarak yang 

ditempuh lebih dekat … . 

a. menuju arah timur melalui Jalan Kapuas, belok kiri arah selatan, menuju Jalan Mahakam 

b. menuju arah utara malalui Jalan Mahakam, belok kanan arah timur 

c. menuju arah barat melalui Jalan Kapuas. belok kiri arah selatan melalui Jalan Citarum, belok 

kanan arah barat 

d. menuju arah timur melalui Jalan Kapuas, belok kanan arah selatan melalui Jalan Mahakam, belok 

kanan arah Jalan Brantas 
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18. Nabila :  “Pokoknya ngeri deh !” 

Sulton :  “Kamu cuma bisa berkata ngeri, coba jelaskan !” 

Nabil :  “Ah, paling kamu cuma tutup mata sambil menangis ketakutan.” 

Nabila : “Enak saja, saya melihat sendiri ketika kilat petir itu menyambar pohon mangga hingga 

tumbang.” 

Sulton :  “Terus-terus.” 

Nabila :  “…” 

Kalimat yang tepat sesuai dialog di atas adalah … . 

a. “Tenang saja, yang penting saya selamat.” 

b. “Kamu besok ikut menengok teman kita yang menjadi korban sambaran petir.” 

c. “Lantas pohon mangga yang tumbang itu menimpa kabel listrik.” 

d. “Siapa yang menolong ?” 

19. Perhatikan ilustrasi dan formulir biodata berikut ! 

 Pak Agus seorang karyawan swasta, beliau dilahirkan di Cibinong pada 9 Januari 1971, agamanya 

Islam, alamatnya Teratai No. 36. 

    BIODATA 

Nama  : ………….. 

Tempat dan tanggal lahir : ………….. 

Jenis kelamin  : ………….. 

Agama   : ………….. 

Pekerjaan  : ………….. 

Alamat  : ………….. 

Maka susunan isian yang benar adalah … . 

a. Agus, Cibinong, 9 Januari 1971, Islam, Laki-laki, Teratai No.36, Karyawan swasta 

b. Agus, Cibinong, 9 Januari 1971, Laki-laki, Islam, Teratai No.36, Karyawan swasta 

c. Agus, Teratai No.36, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Cibinong, 9 Januari 1971  

d. Agus, Cibinong, 9 Januari 1971, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Teratai No.36  

20. Di bawah ini kalimat yang mengandung kata depan yang menyatakan bahan adalah … . 

a.  ibu pergi ke pasar bersama adik.  c.  Pak Akmal baru tiba di Semarang. 

b.  Kue bolu ini dibuat dari tepung pilihan. d.  Majalah terbaru diletakkan di atas meja.  

21. Dina akan terus berjuang. 

Cita-cita Dina terwujud. 

Kalimat majemuk yang tepat dri gabungan kalimat tunggal di atas adalah … . 

a. Dina akan terus berjuang sebelum cita-citanya terwujud. 

b. Dina akan terus berjuang, cita-citanya terwujud. 

c. Cita-citanya terwujud, Dina akan terus berjuang.  

d. Dina akan terus berjuang dan cita-citanya terwujud. 

22. (1) Memberi tanggapan terhadap isi bacaan. 

(2) Membaca paragraf-paragraf berikutnya dengan cepat dan menuliskan pikiran pokok setiap           

paragraf. 

(3) Membaca judul dan paragraf pendahuluan dengan cepat. 

(4) Memahami isi bacaan melalui pikiran-pikiran pokok paragraf. 

Langkah-langkah dalam membaca sekilas kolom atau rubrik khusus yang tepat adalah … . 

a. 3-1-2-4 b.  3-4-1-2 c.  3-2-1-4 d.  3-2-4-1 

23. Ayah membeli barang elektronik secara cicilan. Sinonim kata cicilan adalah … . 

a. tunai b.  kontan c.  uang d.  angsuran 

24. Baik tua maupun … ikut berlatih senam komando di lapangan.  

Antonim yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a.  muda b.  bangka c.  renta d.  keladi 

25. Sifat patriotisme harus … pada generasi muda saat ini. 

Bagian yang rumpang dalam kalimat di atas dapat dilengkapi dengan kata berimbuhan … . 

a. ditanamkan b.  tertanamkan c.  dipertanamkan d.  ditanam 

26. 1. Raja berusaha untuk memiliki kijang itu. 

2. Kru raja ketakutan maka ia berteriak dan akhirnya gunungan emas itu menjadi lampu. 

3. Raja meminta agar kijang itu memberikan emas. 

4. Raja itu mendengar kabar bahwa dalam hutan itu ada seekor kijang kencana yang dapat           

memberikan emas permata. 

5. Kijang itu memberi, dengan syarat tidak ada yang boleh berbicara. 

Susunlah kalimat-kalimat di atas menjadi paragraf yang padu ! maka urutan yang benar adalah … . 

a. 4-3-2-1-5 b.  4-3-1-2-5 c.  4-1-3-5-2 d.  4-2-3-1-5 
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27. Kehidupan di desa itu sangat nyaman. Masyarakatnya hidup dengan damai. Suhu udaranya bebas dari 

polusi. Aku betah tinggal di sana. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … . 

a. Kemarin aku mencari desa c. Kemarin aku  pergi ke desa 

b. Aku belum pernah ke desa d. Di manakah tempat desa? 

28. Penggunaan huruf  kapital yang tepat terdapat pada kalimat … . 

a.  Ayahku bekerja di bank Jabar. 

b.  Nurazizah membeli buku di Toko Gramedia. 

c.  Warga datang berbondong-bondong ke rumah pak Camat. 

d. Gunung Galunggung terletak di kabupaten Tasikmalaya. 

29. Wah indah sekali pemandangan di sini ! 

Tanda baca di belakang kata wah  adalah … . 

a. titik (.) b.  koma (,) c.  tanda seru (!) d.  tanda tanya (?) 

30. Anak ayam turun sepuluh 

Mati satu tinggal sembilan 

Tuntutlah ilmu sungguh-sungguh 

… 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah … . 

a.Agar kita menjadi pintar  c.  Agar kamu bisa bermalasan 

b.Agar kamu tidak ketinggalan  d. Agar ilmu selalu ada 

31. Jika mau membeli sukun 

… 

Kalau Anda rajin dan tekun 

Pastilah menjadi anak yang pintar 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian sampiran pantun di atas adalah … . 

a. Beli saja di Kota Blitar  c. Berburu saja ke padang datar 

b. Rusa berlari dikejar-kejar d. Berdiri saja di tanah datar 

32. Industri kecil di Cibaduyut banyak memproduksi sepatu. 

Kalimat yang maknanya sama dengan kalimat diatas adalah … . 

a. Adi dan Rudi sedang merakit mobil-mobilan 

b. Pengrajin ini menghasilkan ukiran yang berkualitas 

c. Irma merangkai bunga melati untuk ibunya 

d. Dudi memotret pemandangan indah 

33. Perhatikan gambar di samping !        

Kalimat yang sesuai dengan situasi pada gambar di samping adalah … . 

a. Para petani sedang memupuk tanaman dengan pupuk cair 

b. Para petani sedang menyiram tanaman sayur-sayuran 

c. Para petani sedang membasmi hama pengganggu tanaman 

d. Para petani sedang membersihkan rumput pengganggu tanaman 

34. Para Bapak-bapak segera masuk ke dalam ruang rapat.  

Agar kalimat tersebut efektif, perbaikannya adalah … . 

a. Para Bapak-bapak segera masuk ruang rapat. 

b. Bapak-bapak segera masuk ke dalam ruang rapat. 

c. Bapak-bapak segera masuk ruang rapat. 

d. Para Bapak segera masuk ke dalam ruang rapat. 

35. Kalimat berikut yang mengungkapkan rasa kagum adalah … . 

a.  Sungguh kasihan nasibmu, nak ! 

b.  Bagus benar nilaimu, nak ! 

c. Agar ia tidak kecewa, sebaiknya ikuti saja keiginanmu. 

d. Jangan hiraukan kata-katanya yang menyakitkan. 

36. Pada suatu hari SD Merdeka mengundang Pak Bela. Dia seorang wartawan. Pak Bela diminta 

membimbing para siswa belajar mengarang. Rencananya, setelah para siswa mampu mengarang. 

Mereka akan membuat majalah dinding. 

Kalimat tanya tepat berdasarkan kutipan paragraf tersebut … . 

a. Mengapa SD Merdeka mengundang Pak Bela ? 

b. Siapa Kepala SD Merdeka ? 

c. Apakah SD Merdeka mengadakan hajatan ? 

d. Di mana Pak Bela tinggal ? 
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37. Memasuki musim hujan,  penyakit demam berdarah (DBD) kembali menjadi momok menakutkan 

bagi masyarakat. Lebih-lebih bila kondisi cuaca berubah-ubah. Sehari hujan, panas menyengat. Dan 

kemudian hari berikutnya hujan lagi. Kondisi tersebut sangat potensial untuk berkembangnya nyamuk 

aedes aegypti, sang vector penyebab DBD. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah … . 

a. Memasuki musim hujan, penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali menjadi momok 

menakutkan bagi masyarakat. 

b. Lebih-lebih bila kondisi cuaca berubah-ubah. 

c. Kondisi tersebut sangat potensial untuk berkembangnya nyamuk  aedes aegypti. 

d. Nyamuk aedes aegypti adalah vector penyebab DBD. 

38.   PENGUMUMAN 

… 

Kegiatan tersebut akan diadakan pada : 

hari, tanggal  : Rabu, 28 Oktober 2009 

waktu : Pukul 09.00 – selesai 

tempat : SD Bina Bangsa 

Setiap siswa diharapkan berpartisipasi dalam lomba tersebut. Pendaftaran peserta lomba di mulai 10 

Oktober – 18 Oktober 2009. 

       Sibolga, 8 Oktober 2009 

        

 

       Kepala Sekolah 

Kalimat pertama pengumuman di atas yang tepat adalah … . 

a. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa tahun ini. 

b.  Telah diadakan perlombaan antar sekolah dalam peringatan Bulan Bahasa di sekolah dasar. 

c.  Sehubungan dengan kegiatan Bulan Bahasa, SD Bina Bangsa mengadakan lomba membaca 

pantun. 

d.  Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, SD Bina Bangsa akan mengadakan lomba             

membaca pantun. 

39. Perhatikan cuplikan pengumuman berikut !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat kegiatan lomba peragaan busana dan pakaian terbaik tidak efektif. 

Kalimat efektif yang tepat untuk mengganti kalimat tersebut adalah … . 

a. Kegiatan lomba berbusana berpakaian terbaik c. Perlombaan berbusana terbaik 

b. Lomba busana terbaik  d. Acara kegiatan lomba berbusana terbaik 

40. Penulisan kata depan ke yang tepat terdapat dalam kalimat … . 

a. Tangisan teman-teman dan keluarga mengiringi kepergiannya. 

b. Ketiga bo]cah itu tidak pulang semalaman. 

c. Kita harus hormat kepada guru. 
d. Didit berangkat ke lapangan pukul 16.00 tadi. 

41. Perhatikan gambar berikut ! 

Kalimat iklan yang tepat sesuai gambar adalah … . 

a. Ban buatan asli Indonesia. 

b. Gunakan ban yang berkualitas supaya aman. 

c. Ban SLIP terbuat dari karet produksi lokal. 

d. Gunakan ban SLIP ! Dijamin aman & nyaman. 

42.  Besar harapan kami semoga Bapak dan Ibu Guru berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan kami 

di masa lalu. Kami juga mohon doa restu Bapak dan Ibu Guru sekalian untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 Demikian sambutan saya mewakili teman-teman. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang 

kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru. 

 Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam. 

KELURAHAN CODE 
Jln. Kencana No. 31 Mojokerto 

Pengumuman 

Diumumkan kepada warga Kelurahan Code bahwa untuk memperingati Hari Kartini akan 

diadakan kegiatan lomba peragaan busana dan pakaian terbaik. Acara akan dilaksanakan pada 

tanggal 21 April 2008, pukul 19.00-21.00. segera daftarkan di secretariat. 

Demikian pengumuman ini. 

Terima kasih 
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Kalimat yang tepat untuk membuka teks pidato di atas adalah … . 

a. Demikian yang dapat saya sampaikan. 

b. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati serta para undangan sekalian yang berbahagia. 

c. Terima kasih atas segala perhatian, semoga Bapak tetap dalam lindungan-Nya ! 

d. Oleh karena itu, kami berpesan kepada adik-adik untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah 

diperoleh sekolah tercinta ini. 

43. Hadirin sekalian yang saya hormati. 

 Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas kesempatan yang diberikan pada 

siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. 

 Selanjutnya, inti pokok dari pembicaraan saya adalah mengenai pentingnya menjaga kebersihan 

lingkungan rumah. Kita tahu bahwa berbagai penyakit yang terjangkit pada diri kita disebabkan oleh 

lingkungan yang kotor. 

Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks pidato tersebut adalah … . 

a. Oleh sebab itu, jika kita sakit, kita harus segera berobat agar tidak menular ke orang lain. 

b. Oleh sebab itu, kami berharap Bapak/Ibu dapat menjaga lingkungan rumah masing-masing. 

c. Bapak dan Ibu Guru serta hadirin yang terhormat. 

d. Kita tidak boleh menganggap remeh lingkungan rumah yang kotor. 

44. Kalimat pembuka surat resmi yang tepat adalah … . 

a. Hai, Boy! Apa kabar? Baik-baik saja, bukan? Kabarku kurang baik. 

b. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional. 

c. Segini aja dulu ya ! Lain kali aku akan mengirim surat lagi untukmu. 

d. Sampaikan salamku kepada kedua orang tuamu, ya. 

45. Petunjuk pemakaian alat pada gambar yang tepat adalah … . 

a. Turunkan ember ke bawah. Lalu, goyangkan tali supaya ember terisi air. 

Setelah terisi, angkat ember dengan cara menarik tali timba. 

b. Masukkan air ke dalam alat ini, kemudian tutup dengan rapat. Letakkan 

alat ini di atas kompor yang menyala. Tunggulah hingga mendidih. 

c. Pertama-tama, angkat tuas pengungkit alat ini dengan cara 

mengangkatnya ke atas. Lalu, dengan sepenuh tenaga tekan tuas ke 

bawah. Ulangi beberapa kali hingga air keluar dengan lancar. 

d. Tancapkan steker pada stop kontak. Lalu, tunggu hingga mesin menaikkan air. Selanjutnya, 

bukalah kran air di bak mandi. 

46. Dalam pertemuan itu, para peserta … . dengan peserta lainnya. 

Kata berawalan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. bersalaman b. persalaman c. menyalami d. disalami 

47. Perhatikan gambar berikut ! 

Deskripsikan yang tepat untuk gambar hewan di atas adalah … . 

a. Aku hewan berkaki empat. Aku memiliki bulu yang tebal. 

Aku suka makan ikan. Aku adalah symbol Negara Rusia. 

b. Aku suka makan rumput. Telingaku panjang dan aku juga 

bertanduk. Aku suka mengembik. 

c. Aku hidup di dalam air. Tubuhku sangat besar. Bahkan, aku 

mungkin yang terbesar dilautan. Aku termasuk jenis hewan 

mamalia. Aku suka mengembara di berbagai samudra di dunia. 

d. Aku termasuk hewan yang dilindungi. Tubuhku besar dan aku memiliki belalai. Namun, aku 

sering diburu manusia untuk diambil gadingku. 

48. Pagi itu, Sabtu, 5 Februari 2010, aku mengikuti perjalanan rombongan Jeep Jayakarta menjelajah 

hutan belantara Kalimantan … Aku sebenarnya tidak terbiasa dengan jalanan seperti ini. Begitu juga 

dengan sebagian rombongan perjalanan. Ada di antara rombongan yang mual dan muntah. Namun, 

perjalanan tetap mengasyikkan karena di kanan kiri pemandangan tampak alami dan mengagumkan. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah … . 

a. Para peserta sangat menikmati perjalanan. 

b. Jalanan yang kami lalui berkelok-kelok dan naik turun. 

c. Suasana pagi itu sangat menarik. 

d. Para peserta memanfaatkan waktu tersebut untuk menyanyi. 

49. Andika seorang keturunan bangsawan. Tak heran jika namanya termasyhur di desanya. Namun, 

pribadinya yang alim membuatnya tidak dibutakan oleh harta. Dia berhak atas perusahaan yang 

dimiliki ayahnya. Namun, ia lebih memilih mendirikan pondok pesantren daripada meneruskan 

perusahaan ayahnya. Perusahaan itu ia berikan kepada adiknya, Anton. 
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Ringkasan yang tepat untuk teks di atas adalah … . 

a. Andika seorang keturunan bangsawan. 

b. Andika mendirikan pondok pesantren. 

c. Andika memberikan perusahaan warisan ayahnya kepada Anton. 

d. Anton penerus perusahaan ayahnya. 

50. Perhatikan gambar seri berikut dengan seksama ! 

1.     3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Urutan yang tepat dari gambar acak tersebut adalah … . 

a. 1-3-4-2 b. 1-3-2-4 c. 4-1-2-3 d. 4-3-2-1 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 
PERTEMUAN  : VIII 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Bagian dasar Candi Borobudur disebut kamadhatu. Sebagian besar kamadhatu ada di bawah tanah, 

menyatu dengan pondasi. Dindingnya dihiasi dengan relief yang indah. 

Disebut apakah bagian dasar Candi Borobudur? 

a.  Kamadhatu b.  Rupadhatu c.  Arupadhatu d.  Akamadhatu 

2. Salah satu usaha pelestarian penyu sisik adalah dengan menangkarkannya. Tempat penangkarannya 

adalah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kegiatan penangkaran dilakukan sejak tahun 1995. 

Bagaimana cara melestarikan penyu sisik?  

a. Mengembalikannya ke laut c.  Menetaskannya di bak pasir 

b. Menetaskannya secara alami d.  Menangkarkannya di Pulau Pramuka 

3. Mula-mula, semut mengunyah daun-daun itu. Kemudian daun-daun itu mereka tumpuk dalam sarang 

bawah tanah. Setelah itu, semut pemotong daun menanam jamur di atas daun. Dari pucuk jamur inilah 

semut-semut memperoleh protein yang mereka butuhkan. 

Di manakah semut pemotong daun menyimpan daun yang sudah mereka kunyah … . 

a. Tanah dekat pohon   c. Dalam sarang di atas tanah 

b. Dalam sarang di bawah tanah d. Dalam lubang di bawah tanah 

4. Pembangunan Candi Borobudur memakan waktu lima puluh tahun. Pembangunan candi ini memakan 

waktu yang cukup lama, karena pada waktu itu seluruh batu-batu ditatah memakai tangan dan 

dipanggul dengan alat-alat sederhana. 

Mengapa pembangunan Candi Borobudur memakan waktu yang lama? Karena ... . 

a. Bangunan candi tersebut sangat besar. 

b. Seluruh batu-batu ditatah dengan tangan. 

c. Jumlah batu yang harus ditatah sangat banyak. 

d. Pada waktu itu seluruh batu dibawa dengan gerobak. 

5.   Jika kalian ingin melihat kawah Gunung Tangkuban Perahu lebih dekat, datanglah ke Kawah 

Domas. Kawah Domas terletak di sebelah timur Kawah Ratu. Untuk mencapai Kawah Domas, kalian 

harus melewati jalan setapak sepanjang 1,2 km yang dipenuhi pohon manarasa. Di Kawah Domas, 

kalian akan melihat sumur air panas yang bersuhu 90 derajat Celcius.  

 Sumber air panas tersebut berasal dari air tanah yang bersentuhan dengan magma di perut Gunung 

Tangkuban Perahu. Keluarnya air panas itu merupakan pertanda bahwa gunung tersebut masih aktif. 

Kalian dapat merebut telur dalam kantong plastik, lalu celupkan dalam air panas alami itu selama 10 

menit. Telur pun siap disantap.  

 Kalian juga bisa berendam di kolam air hangat di dekat sumur air panas. Airnya mengandung 

belerang yang dapat menyembuhkan penyakit kulit. Jadi selain berekreasi, kalian juga dapat berobat. 

Akan tetapi, jika kalian menderita asma, berhati-hatilah ketika mengunjungi Kawah Domas. Aroma 

belerang yang cukup kuat, dikhawatirkan dapat menyebabkan kambuhnya asma. 

Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah ... . 

a. Sumur air panas di Kawah Domas sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit. 

b. Rekreasi ke Kawah Domas sangat menyenangkan karena kita dapat merebus telur di kawah itu 

c. Kawah Domas dapat menjadi tempat rekreasi sekaligus tempat mengobati penyakit kulit. 

d. Kawah Domas sangat indah karena terdapat banyak sumber air panas.                                                        

6.        Sang putri termangu di tepi kolam. Dalam hatinya, dia berandai-andai jika ada yang dapat 

mengembalikan selendang itu ke pangkuannya, ia akan mengabulkan apa pun yang dimintanya. Tak 

berapa lama kemudian, air kolam mulai beriak. Lalu, muncullahseekor katak buruk ke permukaan. Di 

mulutnya terdapat selendang sang putri. 

 Sang putri memohon kepada sang katak agar mau mengembalikan selendangmnya. Sang putri 

berjanji akan mengabulkan apa pun permintaan sang katak jika dia mau mengembalikan selendangnya.  

 Katak akhirnya mengembalikan selendang sang putri, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah 

sang putri mau menjadi temnnya. Sang putri memenuhi janji. Akhirnya, ia menjadi teman sang katak 

buruk rupa. 

Peristiwa dalam penggalan cerita di atas terjadi di ... . 

a. dalam kolam b.  tengah kolam c.  pinggir kolam d.  permukaan air 

7. Perhatikan penggalan cerita berikut! 

 Bawang Putih dan Bawang Merah selalu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Namun, di 

sungai Bawang Merah tidak mengerjakan apa-apa. Ia menyuruh Bawang Putih mengerjakan semua 
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pekerjaannya. Bawang Putih selalu baik kepada Bawang Merah. Akan tetapi, Bawang Merah tak 

pernah membalasnya dengan kebaikan. Bawang Merah justru tambah menyakiti Bawang Putih.         

Tokoh Bawang Merah berwatak ... . 

a. Kejam dan egois   c.  baik hati dan kerja sama 

b. Suka menolong dan ramah d.  egois tetapi ramah 

8. Suatu hari, Sigarlaki pergi berburu ke hutan. Ia ditemani oleh pengawalnya yang bernama Limbat. 

Akan tetapi, sesampai di hutan, mereka terheran-heran. Tidak seekor hewan buruan pun yang mereka 

temukan. Sigarlaki sangat marah karena tidak dapat hewan buruan. Ia melampiaskan kemarahannya 

kepada setiap orang, termasuk Limbat. Semua perkataan dan perbuatan Limbat selalu salah di 

hadapan Sigarlaki. 

Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita di atas adalah ... . 

a. Kita harus rajin mencari hewan buruan di hutan. 

b. Kita tidak boleh pulang sebelum mendapat hewan buruan. 

c. Kita harus ikut melestarikan hewan dan tumbuhan di hutan. 

d. Kita tidak boleh marah jika tidak mendapatkan barang yang kita inginkan. 

9. Si  Anak tak putus asa. Ia meminta-minta lagi kepada orang lain di desa itu. Kali ini, ia menemukan 

orang baik. Seorang nenek menerimanya dengan ramah dan penuh belas kasihan. Nenek menyuruhnya 

masuk ke rumah. Kemudian, nenek memberi minuman dan makanan kepada anak itu. Anak itu sangat 

senang. Ia makan dengan lahap. Ia mengucapkan terima kasih kepada nenek. Setelah itu, ia mohon 

diri. Sebelum pergi, ia meminta kepada nenek agar menyiapkan sampan dan dayung untuk persiapan 

jika nanti terjadi sesuatu di desa itu. 

Watak nenek dan anak dalam cerita itu adalah ... . 

a. Nenek berwatak baik dan anak berwatak penakut. 

b. Nenek berwatak dermawan dan anak berwatak pemalas. 

c. Nenek berwatak dermawan dan anak berwatak sopan. 

d. Nenek berwatak sopan dan anak berwatak pemberani. 

10. Pada hari Sabtu, 19 Desember 2009, kami mengunjungi Museum Sejarah Jakarta yang dikenal dengan 

nama Museum Fatahillah. Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 2 Jakarta 

Barat. Areal museum luasnya lebih dari 13.000 meter persegi. Bangunannya bergaya arsitektur kuno 

abad ke-17. Berbagai obyek yang dapat disaksikan di museum ini antara lain perjalanan sejarah 

Jakarta, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abd ke-18, keramik, gerabah, 

dan batu prasasti. Koleksi-koleksinya terdapat di berbagai ruang, seperti Ruang Prasejarah Jakarta, 

Ruang Tarumanegara, Ruang Fatahillah, Ruang Jayakarta, Ruang Sultan Agung, dan Ruang MH. 

Thamrin. Selain itu, di Museum Jakarta terdapat bekas penjara bawah tanah yang dulunya sangat 

menakutkan. 

Topik laporan tersebut adalah ... . 

a. Ruangan-ruangan dalam Museum Sejarah Jakarta 

b. Bangunan Museum Sejarah Jakarta yang bergaya arsitektur kuno. 

c. Museum Sejarah Jakarta yang menyimpan banyak benda bersejarah. 

d. Museum Sejarah Jakarta terkenal dengan nama Museum Fatahillah 

11. Sayangnya, anak-anak sekarang sudah mulai jarang memainkan permainan tradisional, seperti 

permainan adu benteng. Merka lebih senang bermain play station (PS). Padahal, permainan tradisional 

tentu saja lebih murahkarena banyak menggunakan bahan-bahan seadanya yang diambil dari alam. 

Selain itu, permainan tradisional biasanya dimainkan oleh banyak peserta. Jadi, kita bisa lebih 

mengenal teman dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kita juga bisa melatih sifat sportif, 

toleran, simpati, serta kerja sama dengan sesama melalui permainan berkelompok. 

Pesan yang terdapat dalam rubrik di atas adalah ... . 

a. Kita bisa melatih sikap sportif, toleran, simpati, serta kerja sama melalui permainan berkelompok. 

b. Lakukan permainan tradisional karena biasanya dilakukan oleh banyak peserta. 

c. Permaianan tradisional lebih baik dilakukan, karena bisa lebih mengenal sifat-sifat orang laindan 

belajar bekerja sama. 

d. Permaianan tradisional lebih murah, karena banyak menggunakan bahan-bahan seadanya dari 

alam dan kita bisa lebih mengenal teman dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. 

12. Buku 

Buku ...  

Engkau adalah gudang ilmu 

Engkau selalu kubaca 

Setiap waktu 

Dengan membacamu 
Aku semakin banyak tahu 
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Buku ... 

Engkau selalu kubaca 

Engkau selalu kurawat 
Karena engkau bermanfaat   (Radya Revita, Bravo 13 Mrt 2008) 

Amanat yang terdapat dalam puisi adalah ... . 

a. Kita harus mempunyai banyak buku. 

b. Bacalah buku pada saat kamu ujian. 

c. Bacalah buku karena berisi banyak pengetahuan. 

d. Rajinlah membeli dan merawat buku setiap hari 

13. Sahabat 

Sahabat, ... 

Masih ingatkah dengan persahabatan kita 

Masih ingatkah dengan cerita kita 

Masih ingatkah dengan canda tawa kita 

Sahabat, ... 

Walaupun kita tak berjumpa lagi 

Walaupun kita berjauhan 

Walau kita tak satu kota 

Sahabat, ... 

Semoga tanda mata kita tak hilang 

Semoga tanda mata kita selalu kau simpan 

Semoga tanda mata kita selalu abadi 

Hingga kita bertemu kembali   (Adi N. Bravo, 18 Jan 2008) 

Makna tanda mata dalam puisi di atas adalah ... . 

a. oleh-oleh b.  cenderamata c.  tanda di mata d.  benda penting 

14. Abi  : “Aku tidak suka jika dia bergabung dalam klub basket.” 

Miftah : “Jangan begitu dong, Bi.” 

Hanif : “Kita kan semua teman di sini.” 

Abi  : “Pokoknya, aku tidak setuju kalau dia ikut. Kalian pilih aku atau dia ?” 

Miftah : “Wah, jangan pakai suruh pilih gitu dong.” 

Hanif : “Kita kan bisa bicara baik-baik.” 

Amanat yang terkandung dalam cuplikan drama di atas adalah … . 

a. Jangan memaksakan kehendak ke orang lain  c. Jangan suka membuat pilihan pada orang lain 
b. Jangan suka marah-marah kepada orang lain  d. Jangan suka ikut bergabung dalam klub basket 

Hari ini ada murid baru kelas VI. Namanya Erlangga. Ia murid pindahan dari Jakarta. Bu Muslimah 

mendudukkan Erlangga di bangku paling belakang. Ternyata, Erlangga murid yang pandai dan penurut. 

Erlangga juga murid yang rajin. Selama satu bulan bersekolah di SD Ceria, ia selalu datang lebih awal. 

Bahkan, ia sering mendapat pujian dari beberapa guru dan teman-temannya.   

15. Tema kutipan cerita anak tersebut … . 

a.  Bu Muslimah guru yang disiplin c.  Erlangga murid yang pandai 

b.  Bu Muslimah guru yang sabar d.  Erlangga murid yang nakal 

16. Selama satu bulan bersekolah di SD Ceria, ia selalu datang lebih awal. 

Maksud kalimat dalam cerita tersebut … . 

a. Erlangga rajin pergi ke sekolah 

b. Erlangga selalu memperhatikan pelajaran di sekolah 

c. Erlangga anak yang malas bersekolah 

d. Erlangga anak yang usil 

17.  
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Rosa berada di mall. Rosa ingin pergi ke butik. Rosa akan cepat sampai ke butik jika mengikuti arah 

perjalanan … . 

a. keluar mall melalui Jalan Sawi ke arah timur, sampai di simpang empat berjalan terus melalui 

Jalan Kentang sampai di simpang tiga berbelok ke arah utara melalui Jalan Ketimun berbelok ke 

arah barat ke Jalan Tomat 

b. keluar mall melalui Jalan Sawi ke arah timur, sampai di simpang empat belok ke arah selatan 

melalui Jalan Lobak berbelok ke arah timur melalui Jalan Jagung berbelok ke utara ke Jalan 

Ketimun berbelok ke barat ke Jalan Tomat 

c. keluar mall melalui Jalan Sawi ke arah barat, sampai di simpang tiga belok ke arah utara melalui 

Jalan Wortel berbelok ke arah timur melalui Jalan Bayam berjalan terus sampai Jalan Tomat 

d. keluar mall melaui Jalan Sawi sampai di simpang empat berbelok ke arah utara melalui Jalan 

Lobak sampai di simpang empat berbelok ke arah timur menuju Jalan Tomat 

18. Nando : “Fahmi, kemarin aku ke rumahmu, tetapi kamu tak ada. Ke mana kamu pergi ?” 

Fahmi : “O, aku pergi ke rumah Paman Yusril bersama Kak Abdi.” 

Nando  : “…” 

Fahmi : “Kami pergi ke sana untuk belajar beternak. Pamanku mengajari kami cara beternak ayam.”  

Kalimat yang diucapkan Nando kepada Fahmi adalah … . 

a. “Apa kalian pergi ke sana ?” c. “Ada keperluan apa kalian pergi ke sana.” 

b. “Mengapa kalian pergi ke sana ?” d. “Bagaimana kalian pergi ke sana ?” 

19.                Formulir Pendaftaran Anggota Perpustakaan 

    SD Tunas Harapan Bekasi 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama : Alya Ratnasari 

Jenis kelamin : …(1)… 

Umur : 12 tahun 

Kelas : VI / enam 

Sekolah : …(2)… 

Alamat : Jl. Gading Emas No. 15 Bekasi 

Mohon diperkenankan menjadi anggota perpustakaan SD Tunas Harapan. 
Atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.   

Diketahui,     Bekasi, 9 Oktober 2006 

  Orang tua     Hormat saya, 

 

Hidayat     Alya Ratnasari 

Untuk melengkapi data formulir nomor (1) dan (2) di atas, yang benar adalah … . 

a. Laki-laki, SD Tunas Harapan Jakarta c. Laki-laki, SD Tunas Harapan Bekasi 

b. Perempuan, SD Tunas Harapan Bekasi d. Perempuan, SD Tunas Harapan Jakarta 

20. Penulisan kata depan yang tepat terdapat dalam kalimat … . 

a.  Tolong letakkan buku itu dimeja ! c.  Bus kota segera di berangkatkan. 

b.  Silakan antri memanjang ke belakang ! d.  Sekolah itu menjadi juara kesatu. 

21. Tasya sudah bisa membaca. 

Tasya masih bersekolah di taman kanak-kanak. 

Kedua kalimat di atas jika digabung menjadi kalimat majemuk menjadi … . 

a. Tasya sudah bisa membaca dan masih bersekolah di taman kanak-kanak. 

b. Tasya sudah bisa membaca ketika masih bersekolah di taman kanak-kanak. 

c. Tasya sudah bisa membaca tetapi masih bersekolah di taman kanak-kanak. 

d. Tasya sudah bisa membaca sebab masih bersekolah di taman kanak-kanak. 

22. (1) Tutuplah dengan menyatukan lagi bilah besi bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas stapler 

sampai bunyi klik.  

(2)  Tariklah bilah besi yang ada pernya, lalu buka ke arah atas. Kemudian, masukkan isi stapler.  

(3)  Bukalah bilah besi bagian bawah stapler. 

(4) Masukkan kertas yang akan disatukan kemudian tekan kedua bilah besi stapler dengan kuat. 

(5) Buka lagi bilah besi bagian tengah stapler. 

Urutan yang tepat adalah … . 

a. (3)(5)(2)(1)(4) b.  (4)(3)(2)(1)(5) c.  (2)(3)(4)(5)(1) d.  (5)(1)(3)(2)(4) 

23. Pasangan Toni Gunawan dan Candra Wijaya memang layak menyabet emas olimpiade. 

Kata layak sama artinya dengan … . 

a. tepat b.  cocok c.  pantas d.  kompak 
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24. Beraneka tanaman hias dipamerkan. 

Antonim beraneka adalah ... . 

a.  beberapa   c.  beragam jenis 

b.  bermacam-macam jenis  d.  satu jenis 

25. Para perusak hutan harus … fungsi hutan bagi kelangsungan hidup penduduk.  

Untuk mengisi titik-titik di atas adalah … . 

a. dipahami b.  memperpahami c.  diperpahamkan d.  memahami 

26. 1.  Penyakit itu tergolong aneh. 

2.  Pada suatu ketika timbul wabah penyakit yang dahsyat menyerang penduduk desa. 

3.  Tiba-tiba keluar darah dari mulut, hidung, dan lubang-lubang keringat. 

4.  Banyak warga desa yang terkena penyakit itu. Akhirnya banyak penderita yang meninggal. 

Susunan kalimat-kalimat di atas menjadi paragraf yang padu adalah ... . 

a.  2-4-3-1 b.  2-1-3-4 c.  4-2-1-3 d.  1-3-2-4 

27.  Pagi itu berangkatlah pedagang itu bersama keledainya ke pesisir.Pedagang itu memborong begitu 

banyak garam. Garam itu lalu diletakkan di punggung keledainya. Keledai merasa bebannya terlalu  

berat. Oleh karena itu, … . 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … . 

a.  Si pedagang menjadi kesal. 

b.  Si pedagang menambah beban di atas punggung keledai. 

c.  Si keledai terpaksa berjalan dengan sangat lambat dan terseok-seok. 

d.  Garam di punggung keledai terpaksa dibawa oleh pedagang. 

28. Penulisan huruf  besar yang tepat terdapat dalam kalimat … . 

a.   Siapakah Gubernur Banten ? 

b. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. 

c.  Gubernur banten Ratu Atut Chosiyah. 

d. Gubernur Banten ratu Atut Chosiyah. 

29. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat … . 

a. Wah, indah benar lukisan yang kamu buat ? 

b. Belilah sekarang minyak goreng; ikan; bumbu masak; dan telur 

c. Apa ini yang kamu namakan  belajar dengan giat ! 

d. Hai, kemarilah, aku membutuhkanmu ! 

30. Kelap kelip lampu di kapal, 

Anak kapal main sekoci. 

... 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas  adalah … . 

a. Lagi kecil rajin belajar,  c. Belajarlah selagi dini, 

  Sudah besar senanglah nanti.  Sudah besar senanglah hati. 

b. Jangan hanya kamu berkhayal, d. Belajarlah selagi dini, 

 Tapi belajarlah selagi dini.  Jangan hanya kamu berkhayal. 

31. ... 
Berdoalah setiap hari 

Agar selamat sepanjang jalan. 

Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah … . 

a. Bunga mawar bunga berduri, c. Ayo kita bertanam melati, 

  Tumbuh indah di tengah taman.  Agar tanam menjadi asri. 

b. Bunga mawar bunga melati, d. Bunga mawar bunga melati, 

  Siapa saja bisa menanam.  Sungguh indah menawan hati. 

32. Budiman selalu menaati nasihat orang tuanya. 

Kalimat yang memiliki arti sama  dengan kalimat di atas adalah … . 

a. Budiman sedang dimarahi ayahnya karena mengabaikan perintah. 

b. Budiman anak yang baik hati sehingga selalu menurut nasihat. 

c. Ayah dan ibu meminta Budiman belajar, Budiman melaksanakannya. 

d. Budiman selalu mengabaikan nasihat orang tua. 

33. Kalimat yang sesuai dengan gambar di atas adalah … . 

a. Para siswa sedang baris-berbaris. 

b. Para siswa sedang melaksanakan upacara bendera. 

c. Para siswa sedang lomba lari. 

d. Para siswa sedang lomba gerak jalan. 
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34. Untuk menghemat waktu acara ini akan saya mulai. 

Perbaikan kalimat di atas agar efektif adalah … . 

a. Untuk mempercepat waktu acara hiburan akan saya mulai. 

b. Untuk mengisi waktu acara hiburan akan saya mulai. 

c. Untuk memperpendek waktu acara hiburan akan saya mulai. 

d. Untuk mempersingkat waktu acara hiburan akan saya mulai. 

35. Amir anak pandai. Ia murid terpandai di kelas. Sayang Amir sombong. Semua teman tidak suka 

bergaul dengan Amir. 

Pernyataan rasa kecewa terdapat dalam kalimat … . 

a. Tidak seharusnya Amir sombong. 

b. Amir seharusnya membantu temannya. 

c. Amir anak yang pintar, sayang ia sombong. 

d. Sebaiknya Amir menjadi anak yang rendah hati. 

36. Kebutuhan manusia bukan hanya sandang, papan, dan pangan. Manusia juga perlu hiburan, 

pendidikan,dan kesehatan. Selain itu, kebutuhan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi 

dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, 

manusia perlu berelasi dengan orang lain. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan adalah … . 

a. Mengapa manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan ? 

b. Bagaimana manusia mencukupi kebutuhannya dengan baik ? 

c. Apa sajakah kebutuhan manusia ? 

d. Di mana manusia mendapatkan kebutuhannya? 

37. Kita harus menjaga lingkungan kita dari segala hal. Kita harus menjaga dari sampah yang 

membuatnya kotor. Kita juga harus menjaga lingkungan dari pengacau yang akan membuat 

lingkungan kita tidak  nyaman. Satu hal yang paling penting, kita harus menjaga lingkungan kita 

agar jauh dari penyakit. 

Kalimat utama paragraf terletak pada kalimat … . 

a. Pertama  b.  Kedua  c.  Ketiga  d.  Keempat 

38. … 

Lomba akan diadakan pada pukul 15.00 – 17.00 

Di lapangan desa. Semua peserta harap datang tepat waktu. 

Kalimat yang tepat untuk mengawali pengumuman di atas adalah … . 

a. Lomba kebersihan akan diadakan. 

b. Lomba anak-anak akan diadakan dengan meriah. 

c. Desa Sekartaji akan mengadakan lomba anak-anak. 

d. Lomba anak-anak akan segera diadakan desa Sekartaji. 

39. Perhatikan cuplikan isi pengumuman berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat memakai pakaian bebas apa saja tidak efektif. 

Kalimat efektif yang tepat untuk mengganti kalimat tersebut adalah … . 

a. memakai apa saja   c. pakaian apa saja asalkan bebas 

b. memakai pakaian serba bebas d. memakai pakaian bebas 

40. Penulisan kata depan yang tepat terdapat dalam kalimat … . 

a. Sudah dua hari ia tidak pulang di rumah. 

b. Gerakan cinta lingkungan di galakkan pada setiap lingkungan. 

c. Ia datang pada rumah ketika hujan mulai turun. 

d. Andi meletakkan bajunya di dalam lemari. 

 

Pengumuman 

Diberitahukan kepada seluruh siswa kelas VI SD MuhlaS, bahwa sekolah akan mengadakan 

kegiatan karyawisata. 

Kegiatan akan dilaksanakan pada : 

Hari :  Sabtu 

Tanggal :  13 Februari 2010 

Tempat :  Museum Angkasa 

Seluruh siswa memakai pakaian bebas apa saja. 

 Ketua Panitia, 

 

 Ach. Subur 
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41. Perhatikan gambar di bawah ini !  

Kalimat iklan yang tepat untuk melengkapi gambar di atas adalah … . 

a. Durian segar, legit, kualitas ekspor dan kaya vitamin. Hanya 

Rp. 50.000,00 per buah ! 

b. Durian ini berasal dari Thailand. 

c. Durian dibeli ayah di pinggir Jalan Simanjuntak.   OBRAL DURIAN 
d. Wah, besar sekali durian ini !   EKSPOR DARI THAILAND  

Bacalah isi pidato berikut ini! 

… . pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan topik “Budaya sebagai Identitas Suatu 

Bangsa”. Begitu besarnya peranan budaya bagi identitas suatu bangsa. Oleh sebab itu, dukungan serta 

partisipasi masyarakat sangat menentukan berlangsungnya kebudayaan di negeri kita ini. Peran serta 

kita diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan yang pada akhirnya akan mewujudkan 

kecintaan kita terhadap budaya bangsa kita sendiri. … . 

42. Kalimat yang tepat untuk membuka teks pidato di atas adalah … . 

a. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. 

b. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nasional, Bapak 

dan Ibu undangan yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya cintai. 

c. Akhir kata. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia. 

d. Oleh karena itu, saya sebagai generasi muda mengharapkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia 

untuk memajukan kebudayaan. 

43. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks pidato di atas adalah … . 

a. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan sehingga kita 

dapat berkumpul di sini. 

b. Syukurlah, kegiatan ini berjalan lancar. 

c. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dalam acara ini. 

Semoga rasa cinta kita terhadap budaya bangsa semakin meningkat. 

d. Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena kita dapat berkumpul pada 

kesempatan ini. 

44.  Kalimat pembuka surat pribadi yang tepat adalah … . 

a. Hei, kapan main ke rumahku? Aku tunggu lho. 

b. Udah dulu, ya ! Kapan-kapan disambung lagi. 

c. Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan akhir tahun, kami sangat mengharapkan kehadiran 

Bapak/Ibu. 

d. Halo Dina! Gimana kabarmu dan keluarga? Baik-baik aja, kan? 

45. Perhatikan gambar berikut ! 

Petunjuk pemakaian alat pada gambar yang tepat adalah … . 

a. Ambil dua gelas aair bersama satu sachet serbuk minuman, kemudian masukkan 

ke dalam alat. Kocok hingga bercampur, 

b. Masukkan bahan-bahan adonan ke dalam alat. Pegang gagang alat pemutar. 

Tekan tombol untuk memulai mengaduk. 

c. Colokkan kabel steker pada stop kontak. Masukkan buah-buahan yang akan 

dibuat jus. Beri sedikit air atau es batu. Dapat pula ditambahkan gula atau susu 

kental manis. Tutup alat dan tekan tombol pemutar alat. Setelah selesai, tekan 

tombol untuk mematikan. Jus siap dihidangkan. 

d. Colokkan steker pada stop kontak. Atur suhu pada alat, lalu masukkan adonan 

kue yang masih mentah. Putar pengatur waktu pada alat. 

46. Dokter Fajar … . pasien dengan teliti. 

Kata berawalan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … . 

a. Diperiksa b. Memeriksa c. Memeriksakan d. Diperiksakan 

47. Perhatikan gambar di samping 

Deskripsi yang tepat untuk gambar di samping adalah … . 

a. Aku adalah jenis tumbuhan. Aku memiliki bunga yang indah. Akan 

tetapi, batangku berduri. Warnaku ada yang merah dan putih. 

b. Aku adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Batangku besar 

menyerupai daun. Aku tahan hidup lama tanpa air. 

c. Aku adalah jenis tumbuhan langka. Aku ditemukan pertama kali di 

Provinsi Bengkulu. Aku mengeluarkan bau yang tidak sedap. 

Bungaku terbesar diantara tumbuhan yang lain. 

d. Aku adalah jenis tumbuhan air. Aku banyak terdapat di tepi rawa-

rawa. Daunku anti terhadap air. 
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48. Perhatikan laporan berikut ! 

… Mereka mulai antre sejak pagi hari di depan loket. Lebaran tahun ini memang berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Membludaknya jumlah pemudik membuat Dinas Perhubungan harus 

menambahkan jumlah armada angkutan umum, termasuk kereta api. Di stasiun ini pun pelayanan 

terhadap calon pemudik terus ditingkatkan. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah … . 

a. Para pemudik kecewa dengan pelayanan stasiun. 

b. Pemudik mulai memenuhi stasiun untuk membeli tiket. 

c. Petugas melayani calon pembeli tiket dengan sabar. 

d. Pemudik mulai memenuhi bandara untuk membeli tiket. 

49. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya nasional. Dari Sabang sampai Merauke terdapat 

kebudayaan yang beragam. Salah satunya budaya karapan sapi yang berasal dari Madura. Budaya ini 

perlu dilestarikan, mengingat keberadaannya mulai terancam oleh kemajuan zaman. 

Ringkasan yang tepat untuk paragraph di atas adalah … . 

a. Indonesia kaya akan budaya nasional. 

b. Karapan sapi perlu dilestarikan, mengingat keberadaanya mulai terancam punah. 

c. Madura merupakan salah satu daerah yang memiliki aspek kebudayaan tinggi di nusantara. 

d. Karapan sapi merupakan salah satu budaya nasional Indonesia yang berasal dari Madura. 

50. Perhatikan gambar seri berikut dengan seksama! 

1.     3.  

 

 

 

 

 

 

2.     4.    

 

 

 

 

 

 

Urutan yang tepat dari gambar acak tersebut adalah … . 

a. 2-4-3-1 b. 1-4-2-3 c. 2-3-4-1 d. 2-4-1-3 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : I 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 13.025 - 9.716 + 5.426 = n. Nilai n adalah ... . 

a.  18.735 b.  12.127 c.  12.117 d.  8.735 

2. Hasil dari 72 x 28 : 32 adalah ... . 

a. 73 b.  63 c.  53 d.  43 

3. Hasil dari [-4 x (17 – (-13)] : [-32 + 26] = ... . 

a. 10 b.  20 c.  26 d.  28 

4. Suhu sebuah freezer mula-mula -8
0
C, kemudian dinaikkan 11

0
C dan diturunkan lagi 20

0
C. Suhu udara 

di freezer itu sekarang adalah ... . 

a. -17
0
C b.  -3

0
C c.  3

0
C d.  17

0
C 

5. Bibi Anti membagikan 4 kotak permen kepada 9 anak. Setiap anak mendapat 24 permen. Jumlah 

permen dalam setiap kotak adalah ... biji. 

a. 18 b.  37 c.  54 d.  64 

6. Bila  +  = n, maka n adalah ... . 

a.    b.     c.    d.     

7. 65,451 + 125,5 + 2,37 = ... . 

a. 19.332,1 b.  1.933,21 c.  193,321 d.  19,3321 

8. Hasil dari  :  adalah ... . 

a. 30 b.  40 c.  45 d.  50 

9. Bu Tutut mempunyai tanah  kg gandum, Gandum tersebut dimasak untuk keluarganya sebanyak 

2,5 kg, dan sisanya diberikan kepada tetangganya setiap orang mendapatkan  bagian. Maka 

banyaknya tetangga yang diberikan oleh bu Tutut sebanyak ... orang. 

a. 24 b.  21 c.  18 d.  15 

10. Jumlah beras Ayah di gudang sebanyak 360 kg.  dijual di KUD. Sisa beras Ayah di gudang 

sebanyak ... kg. 

a. 210 b.  240 c.  270 d.  300 

11. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 32, 48 dan 80 adalah … . 

a. 360 b.  480 c.  600 d.  720 

12. Petugas siskampling di 3 pos ronda memukul kentongan secara bersamaan pada pukul 19.30, 

selanjutnya di pos ronda A memukul kentongan setiap 15 menit, di pos ronda B memukul kentongan 

setiap 30 menit dan pos ronda C memukul kentongan setiap 45 menit. Mereka memukul kentongan 

secara bersamaaan untuk yang kedua kalinya pada pukul … . 

a. 19.45 b.  20.00 c.  20.15 d.  21.00 

13. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 21, 30 dan 45 adalah … . 

a.  5 b.  4 c.  3 d.  2 

14. Ammar memiliki 12 kelereng dan 8 pensil. Ammar ingin memasukkan kelereng dan pensil sama 

banyak setiap kantong plastiknya. Banyak kantong plastik yang diperlukan Ammar adalah … . 

 a.  4 b.  6 c.  8 d.  12 

15. Banyaknya siswa kelas VI SD Muhammadiyah adalah 39 orang, 21 orang diantaranya perempuan. 

Secara urut perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah … . 

a.  6 : 8 b.  6 : 6 c.  6 : 7 d.  6 : 5 

16. Perhatikan gambar berikut !  

 

 

 

 

 

Jika skala 1 : 2000, maka panjang dan tinggi bangunan sebenarnya 

secara urut adalah … . 

 a. 3 meter dan 4,5 meter 

 b. 9 meter dan 6 meter  

 c.  30 meter dan 45 meter 

 d.  60 meter dan 90 meter 

4,5mm 

3 mm 
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 A B C D

17. Hasil hitung dari 162  -  adalah … . 

a.  281 b.  256 c.  246 d.  231 

18. Jika suatu persegi luasnya 441 cm
2
,maka panjang sisinya adalah … . cm. 

a. 11 b.  15 c.  18 d.  21 

19. Jika Haikal bermain di rumahnya Kholilul selama 2 jam 20 menit 40 detik, lalu dilanjutkan bermain 

sepeda selama 50 menit. Maka lama bermainnya Haikal adalah ... . 

a. 2 jam 60 menit 40 detik  c.  3 jam 10 menit 50 detik 

b. 2 jam 50 menit 40 detik  d.  3 jam 10 menit 40 detik 

20. Untuk membuat anyaman kerajinan tangan, Dita membutuhkan  m dan 600 mm pita. Jumlah 

panjang pita yang dibutuhkan Dita adalah ... m. 

a.  b.        c.     d.   

21. Ibu mempunyai 50 kg tepung terigu. Digunakan 15 % untuk membuat kue, maka sisa   tepung terigui 

ibu adalah …. ons.  

a. 75 b.  415 c.  425 d.  485 

22. Pak Woliono mempunyai tanah seluas 56 dam
2
. Ia menjual 0,2 ha tanah tersebut. Dari hasil penjualan 

tersebut Pak Woliono membeli 2 petak sawah masing-masing seluas 195.000 dm
2
. Luas tanah dan 

sawah Pak Jaelani sekarang adalah ... . 

a. 75 ha b.  750 dam2 c.  7.500 m2 d.  75.000 m2 

23. Luas sebuah balok 3,46 dm
2
 dan tingginya 150 mm. Jika balok tersebut sudah terisi  bagian, maka 

supaya penuh terisi air diisi lagi sebanyak ... cc. 

a. 2.076 b.  3.114 c.  5.190 d.  6.218 

24. Jarak 420 km ditempuh sebuah mobil dengan waktu 6 jam. Berarti kecepatan rata-rata mobil tersebut 

adalah … km/jam. 

a. 42 b.  60 c.  70  d.  72 

25. Bangun datar yang memiliki tiga sisi samapanjang dengan besar sudut 60
0
 adalah segitiga … . 

a.  siku-siku b  samakaki c.  samasisi d.  Sembarang 

26.                             
 

 

 
 

27.  
 

 

 

 

 

Pencerminan yang benar ditunjukkan oleh gambar … . 

a. A b.  B c.  C d.  D      

28. Dari gambar di samping, jika P diputar sebesar 180
o
 maka akan menempati ….. 

a. S   c. P 

b.  R   d.  Q  

29.  
   Sumbu simetri ditunjukkan oleh huruf …. 

      a.  A dan B c.  B dan D         

     b.  C dan D d.  D dan A 

 

30.                                                  Keliling bangun di atas adalah … cm 

                                  a.  150  c.  210 

           10 cm b.  200  d.  220 

 30 cm 40 cm   

31. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 cm dan lebarnya 10 cm. Maka 

kelilingnya adalah …. 

a. 70 cm b.  250 cm c.  90 cm d.  80 cm 

Banyaknya rusuk pada gambar di samping adalah ... . 

a.  12 b.  14 

c.  16 d.  18 
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32.  
 

 

 

 

33.  
 

 

  

  I  II    III  IV  

Gambar diatas yang merupakan jaring-jaring kubus adalah .... 

a.  I b.  II c.  III d.  IV   

34.       Volume bangun pada gambar di samping adalah ... . 

     a.  125 m3 c.  450 m3 

     b.  325 m3 d.  575 m3 
 

35. Luas seluruh permukaan balok pada gambar dibawah ini adalah 
a. 144    c.  760  

b. 288    d.  1.200  

36. Jajargenjang EFGH dengan koordinat titik E (2,1), F (7,1) dan G (8,5). Koordinat titik H adalah … . 
a.  (1,5) b.  (2,5) c.  (3,5) d.  (7,5) 

37.     

 Diagram berikut adalah data banyak pengunjung 

perpustakaan SD Muhi selama seminggu (hari minggu libur). 

Jika jumlah pengunjung selama seminggu 155 orang, banyak 

pengunjung pada hari Jum‟at adalah ... . 

     a. 10 orang c.  20 orang 

     b. 15 orang d.  25 orang 

 

 

38. Data hasil bumi yang terdiri dari teh, kopi, kopra dan cengkeh. Bila total hasil 

bumi adalah 1.700 ton, maka banyak hasil cengkeh adalah adalah … ton. 

a. 510   c. 680 

b. 610   d. 780 

39. Tabel Nilai Ulangan Matematika Widdi 

Ulangan ke Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

78 

82 

80 

81 

79 

 

40. Siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 11 berjumlah 39 orang. Dari jumlah tersebut 14 orang berangkat 

sekolah dengan berjalan kaki, 9 orang diantar mobil orang tuanya, 11 orang berlangganan becak, dan 

sisanya bersepeda.  

Modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 11  adalah ... . 

a.  bersepeda b.  berjalan kaki c.  diantar mobil d.  berlangganan becak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata nilai ulangan Widdi adalah ... . 

a. 78  

b. 80 

c. 81 

d. 82 

Luas bangun pada gambar disamping adalah ….. 

 a. 36 cm
2
 c.  48 cm

2
 

 b. 38 cm
2
 d.  54 cm

2
 

10 cm 

8 cm 

4 cm 2 cm 

5  m 
5 m 

5 m 
15 m 

6  m 

20 cm 

  6 cm 

10 cm 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : II 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Hasil dari 2.346 + 1.954 – 1.780 adalah ... . 

a.  2.550 b.  2.520 c.  2.510 d.  2.502 

2. 7.500 x 225  : (25 x 15) = ... . 

a. 12.500 b.  4.500 c.  20 d.  15  

3. Hasil dari 25 + 25 x 35 – (-100) adalah ... . 

a. 1.100 b.  1.000 c.  250 d.  200 

4. Suhu di kota New York -3
0
C dan suhu di kota Tokyo 13

0
C. Suhu di Jakarta 12

0
C lebih panas dari kota 

Tokyo. Selisih suhu antara kota New York dan Jakarta sebesar ... . 

a. 15
0
C b.  25

0
C c.  28

0
C d.  31

0
C 

5. Widdi membeli stiker. Stiker-stiker itu ditempelkan ke dalam 2 buah album. Album tersebut terdiri 

dari 96 halaman. Setiap halaman terdapat 7 stiker. Jika Widdi ingin membagi stiker-stiker itu kepada 3 

adiknya dengan jumlah yang sama. Adik Widdi masing-masing akan memperoleh ... buah stiker. 

a. 112 b.  114 c.  448 d.  528 

6. Hasil dari  +  adalah ... . 

a.   b.  c.    d.                          

7. Hasil dari 2,375 – 0,8 adalah ... . 

a. 1,575 b.  1,675 c.  2,425 d.  2,525 

8.  :  = ... . 

a.  b.  c.  d.  

9. Sebidang kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun itu 22,5 meter dan lebarnya  meter. Jika 

 luas kebun itu ditanami ubi, maka luas sisa kebun yang belum ditanami adalah ... m
2
. 

a.  b.  c.  d.  

10. Banyak soal yang harus dikerjakan Dinda 50 soal. Dinda baru menyelesaikan 32 soal. Prosentase 

banyaknya soal yang belum dikerjakan terhadap banyaknya soal yang harus dikerjakan adalah ... . 

a. 18% b.  36% c.  32% d.  64% 

11. KPK dari 42, 70 dan 84 adalah … . 

a. 420 b.  350 c.  274 d.  120 

12. Seekor buaya makan daging setiap 3 hari sekali dan seekor harimau makan daging setiap 4 hari sekali. 

Jika kedua hewan tersebut makan daging secara bersamaan pada tanggal 8 Januari, maka kedua hewan 

tersebut akan makan daging sacara bersamaan lagi pada tanggal … . 

a.  20 Januari b.  12 Januari c.  1 Pebuari d.  20 Pebuari 

13. FPB dari 12, 30 dan 70 adalah … . 

a.  2 b.  3 c.  4 d.  5 

14. Untuk sebuah pesta ulang tahun telah disediakan 140 makanan ringan, 105 permen dan 70 minuman. 

Jika ketiga barang tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama 

banyak, maka kantong plastik yang di butuhkan adalah … buah. 

a. 140 b.  70 c.  35 d.  20 

15. Perbandingan uang Didin dan Ragilia secara urut adalah 5 : 9. Jika jumlah uang Didin dan Ragelia 

Rp.175.000,00. Maka banyaknya uang Fira adalah ... . 

a. Rp.62.500,00 b. Rp. 95.000,00 c.  Rp.112.000,00 d.  Rp.135.000,00 

16. Jarak kota A ke kota B adalah 675 km. Jarak dari kota A ke kota B pada peta yang berskala 1 : 

15.000.000 adalah … . 

a. 5,5 cm b.  5 cm c.  4,5 cm d.  4 cm 

17. Hasil hitung dari 22
2
 –  adalah … . 

a. 244 b.  311 c.  457 d.  625 
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9 cm 

7 cm 

18. Panjang sisi suatu persegi yang mempunyai luas 576 cm
2
 adalah ... cm. 

a. 24 b.  25 c.  26 d.  27 

19. Iril mempunyai 15 soal PR matematika. Jika 1 soal dapat dikerjakan selama 2 menit, maka Iril dapat 

menyelesaikan soal tersebut selama … . jam. 

a. ¼ b.  ½ c.  1 d.  1 ½  

20. Seorang kepala desa merencanakan membangun selokan sepanjang 4 km untuk irigasi. Jika sekarang 

baru selesai 1.500 m, maka selokan yang harus dibangun lagi sepanjang ... km. 

a. 3 b.  2,5 c.  2 d.  1,5 

21. Elgi membeli beras  kg, gula merah 500 gram dan minyak sayur 9,5 pon. Berat belanjaan Elgi 

seluruhnya adalah ... ons. 

a. 41,5 b.  56,5 c.  77,5 d.  86,5 

22. Luas kebun Pak Ferry 6,5 ha, ditanami jagung 3 daa, ditanami singkong 65 are, dan sisanya belum 

tergarap. Luas kebun Pak Ferry yang belum tergarap adalah ... m
2
. 

a. 5.500 b.  9.500 c.  55.500 d.  95.000 

23. Setiap hari Nabila  minum 2 gelas susu murni masing-masing 250 cc, sedangkan adiknya minum 5 

gelas masing-masing 200 ml. Sebotol susu murni berisi 1,5 dm
3
. Selama 20 hari mereka 

menghabiskan ... botol susu. 

a. 10 b.  11 c.  12 d.  20 

24. Dalam waktu 49 menit sebuah sepeda motor menempuh jarak 98 km. Jadi kecepatan sepeda motor 

tersebut … km/jam. 

a. 50,33 b.  60,33 c.  80,33 d.  120 

25. Sifat-sifat bangun datar 

-. Mempunyai empat sisi 

-. Ada dua sisi sejajar yang panjangnya tidak sama 

-. Panjang diagonalnya tidak sama 

-. Segiempat yang memiliki sifat di atas adalah ... . 

a. Jajargenjang b.  layang-layang c.  trapesium d.  persegi panjang 

26. Banyaknya rusuk pada bangun ruang di samping adalah ... . 

a.  8 b.  12 c.  14  d.  16  

27. Bayangan pencerminan bangun P yang mungkin adalah bangun … . 

a. P 

b. Q 

c. R 

d. S 

 

28. Bangun di samping jika diputar 360
0
 maka titik D akan menempati titik …. 

a.  A   c.  C    

b. B    d.  D 

29.  
 

 

 

 

 

30. Keliling bangun di samping ini adalah …  

a. 58 cm   c. 54 

b. 56 cm    d. 52 

 

31. Perhatikan gambar denah disamping ini. Denah tersebut berskala 1 : 200.000. 

keliling denah yang sebenarnya adalah … 

a. 70 km   c.  50 km 

b. 64 km   d.  34 km 

 

 

 

a 

d 

c 
b 

Garis pada gambar di samping yang merupakan sumbu simetri 

lipat adalah garis ... . 

 a.  a dan b 

 b.  a dan c 

 c.  b dan c 

 d.  b dan d 

2 cm 

8 cm 

6 cm 

8 cm 

8 cm 
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32. Perhatikan gambar di samping! 

Luas dari gambar disamping adalah ... cm
2
. 

a. 400   c. 311 

b. 388   d. 225 

33. Gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah ... . 

a.  b.   c.   d.  
 

 

 

34. Bangun di samping  tersusun atas kubus dan Balok, jika panjang sisi kubus 

itu 8 cm, maka volume bangun di samping adalah ... cm3. 

a.  1.024   c.  1.848  

b.  1.536   d.  2.048 

 

35.  
 

 

 

 

 

36. Koordinat titik A dan C adalah ... . 

a.  (4,3) dan (4,6)  

b.  (4,3) dan (6,4)  

c.  (3,4) dan (6,4)  

d.  (3,4) dan (4,6) 

37.  
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Diagram lingkaran di samping menunjukkan kegemaran olahraga siswa kelas 

6. Jika siswa yang suka Tenis meja adalah 10 orang, maka siswa yang suka 

catur sebanyak ... orang. 

a.  5   c.  15 

b.  10   d.  20 

39. Nilai ulangan Matematika Kelas VI tercatat sebagai berikut: 

7     6 4 8 6 9 8 5       6 

4     5 7 7 8 6 7 5       6 

9     7 6 6 4 7 9 5       8 

6     6 4 7 7 8 8 6       5 

Rata-rata data di atas adalah .... 

a. 6.5555 b.  6,4444 c.  5,5555 d. 5,4444 

40. Hasil ulangan Matematika siswa kelas VI SD Achmad adalah sebagai berikut:  

7, 8, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 9, 5, 7, 8, 7, 6, 6, 5, 8, 8 dan 7. 

Modus dari data di atas adalah ... . 

a.  8 b.  7 c.  6 d.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun di samping adalah sebuah kubus dengan panjang sisi adalah 12 cm, maka 

luas permukaan kubus itu adalah ... cm
2
. 

 a.  144 c.  864 

 b.  576 d.  1.728 12 cm 

2004    2005    2006   2007      

Tahun  

50 

40 

30 

20 

10 

 

 

H
a

si
l 

P
a

n
e
n

 (
to

n
) 

Diagram batang di samping merupakan hasil panen jagung dari tahun 

2004 – 2007 

Berdasarkan tabel di samping jumlah hasil panen pada tahun 2005 dan 

2007 adalah ... . 

 a.  80 c.  90 

 b.  85  d.  95 

8 cm 

8 cm 

16 cm 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : III 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 325 + 2.453 – 1.722 = ... . 

Hasil dari pengerjaan hitung campuran di atas adalah ... . 

a. 1.056 b.  1.065 c.  1.560 d.  3.900 

2. (256 : 16 x 3) : (12 x 4) = ... . 

a. 16 b.  12 c.  8 d.  1 

3. (33 – (-9)) : 6 x 3 = ... . 

a. 4 b.  7 c.  18 d.  21 

4. Seekor burung berada 15 meter di atas permukaan air. Sedangkan seekor ikan berada 4 meter di 

bawah permukaan air. Jarak burung dan ikan adalah…meter. 

a. 11 b.  13 c.  15 d. 19 

5. Ayah membeli 9 kerdus mie dan ibu membeli 7 kerdus mie yang masing-masing kerdus berisi 27  

bungkus mie. Mie tersebut dibagikan kepada 24 anak yatim piatu sama banyak. Masing-masing anak 

mendapat … bungkus. 

a. 7 b.  12 c.   18 d.   22 

6.  … .  

a.  b.   c.   d.    

7. Hasil dari 0,65 + 2,35 – 1,198 adalah ... . 

a. 4,198 b.  2,898 c.  1,802 d.  0,502 

8.  x  :  = ... . 

a.      b.   c.   d.   

9. Ayu mempunyai 16,5 m tali. Tali itu dipotong-potong menjadi  bagian. Setiap potongan tali 

dipotong lagi  m. Panjang tali setelah dipotong adalah ... m. 

a. 1 b.  1,5 c.  2 d.  2,5 

10. Ibu membeli 5 lembar kain batik dengan harga Rp40.000,00 tiap lembar. Jika ibu mendapat potongan 

harga 15% maka ia harus membayar ... . 

a. Rp200.000,00 b.  Rp185.000,00 c.  Rp170.000,00 d.  Rp30.000,00 

11. Kelipatan Perekutuan Terkecil (KPK) dari 28, 50 dan 60 adalah ... . 

a.  500 b.  600 c.  2000 d.  2100 

12. Burung Beo berkicau setiap 8 menit sekali, burung Poksai berkicau setiap 12 menit sekali. Jika pada 

pukul 10.36 kedua burung tersebut berkicau bersama, maka akan berkicau bersama lagi pada pukul ... . 

a.  10.50 b.  11.00 c.  11.36 d.  12.36 

13. Faktor persekutuan terbesar dari 28, 21, dan 14 adalah … . 

a.  7 b.  6 c.  4 d.  2 

14. Yulinda mempunyai 72 mutiara besar dan 60 mutiara kecil. Jika Yulinda akan membuat kalung 

dengan kombinasi mutiara besar dan kecil, maka banyaknya kalung yang dapat dibuat Yulinda  

adalah ... . 

a.  4 b.  6 c.  8 d.  12 

15. Selisih kelereng Wiwid  dan Gifari 40 butir, jika kelereng Wiwid 120 butir maka perbandingan 

kelereng Wiwid dan Gifari adalah ... . 

a.  3 : 2 b.  5 : 3 c.  4 : 12 d.  6 : 11 

16. Jarak antara kota Surabaya – Solo 300 km. Jika pada peta jaraknya 10 cm, maka peta tersebut 

mempunyai skala … . 

a.  1 : 30.000 b.  1 : 300.000 c.  1 : 3.000.000 d.  1 : 30.000.000 

17. Hasil dari 22
2
 - , adalah … . 

a.  453 b.  463 c.  491 d.  505 
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18. Luas tanah yang berbentuk persegi 1.156 m
2
. Panjang tanah tersebut adalah ... . m. 

a.  24 b.  26 c.  34 d.  36 

19. Miftha belajar selama 1 jam 45 menit, menonton TV 2 jam , bermain sepeda 2 jam 50 menit dan 

istirahat 4 jam. Lamanya kegiatan Miftha tersebut di atas adalah ... . menit. 

a.  427 b.  535 c.  635 d.  645 

20. Dinar  mempunyai 3 tongkat yang masing-masing panjangnya 45 hm , 2 dam, dan 12 m. Jika ketiga 

tongkat itu disambung, maka panjangnya ... . meter. 

a. 4.514 b.   4.523 c.  4.532 d.  4.534 

21. Berat rata-rata 8 jeruk adalah 2 kilogram. Seorang pedagang membeli 2 kuintal jeruk. Jumlah buah 

jeruk itu adalah ... . 

a.  800 buah b.  900 buah c.  1000 buah d. 1100buah 

22. Seorang petani mempunyai tanah seluas 4,8 ha. Tanah tersebut ia tanami padi seluas 96 are, jagung 

seluas 2,4 hm
2
 dan sisanya ditanami ketela pohon. Luas tanah yang ditanami ketela pohon adalah … . 

a. 14,4 m
2
 b.  144 m

2
 c.  1440 m

2
 d.  14.400 m

2
 

23. Bak mandi berisi 240 liter. Karena digunakan untuk mandi sisa air itu 237.000 cm
3
. Volume air yang 

digunakan untuk mandi sebanyak ... cc. 

a. 2.000 b.  3.000 d.  4.500 d.  5.000 

24. Jarak kota A dan B adalah 90 km. Sebuah mobil berjalan dari kota A ke kota B dalam waktu 4 jam 30 

menit. Kecepatan mobil tersebut per jamnya adalah … km. 

a.  15 b.  17 ½  c.  20 d.  22 ½  

25. Berikut ini adalah ciri-ciri sebuah bangun datar: 

-. dibatasi 4 buah sisi dan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang 

-. mempunyai 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar 

-. titik potong diagonal membagi diagonal sama panjang tetapi tidak saling tegak lurus 

-. tidak mempunyai sumbu simetri 

Bangun datar yang sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah … . 

a. belah ketupat b.  jajar genjang c.  trapezium d.  persegi panjang 

26. Banyaknya rusuk pada gambar di samping adalah ... . 

a. 1 b.  2 c.  3 d.  4 

27. Dari gambar di bawah ini yang merupakan hasil pencerminan adalah … 

a.    c.  

 

 

 

 

 

b.    d.  

 

 

 

 

 

28.    Bangun di samping jika diputar 180
o
 posisinya akan berubah menjadi … 

   a.      c.  

 

 

 

 

 

   b.                         d.  

 

 

 

29. Perhatikan gambar di samping! 

Banyaknya sumbu simetri lipatnya adalah ... . 

1  b. 2  c. 3  d. 4 

 

 

A 

B C 

A 

B 

C 

C B 

A 

A 

C 

B 

A 

B C 
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1 2

 

 

  

2 
3 
4 

5 
6 
7 0 

30. Perhatikan gambar gabungan bangun datar di samping ini ! 

Keliling bangun datar di samping adalah … cm.  

a. 30   c. 40 

b. 36   d. 44 

31. Kebun Pak Dwi Putro berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 42 

m dan lebar 37 m. Keliling kebun Pak Dwi Putro  adalah … . 

a. 79 m b.  158 m c.  116 m d.  1.554 m 

32. Luas daerah yang diarsir seperti gambar di samping adalah ... cm2. 

a. 112   c.  212  

b.  132   d.  232 

33.  
 

 

 

 ( i )   ( ii )   ( iii ) 

Dari gambar di atas yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah gambar ... .     

a.  ( i ), ( ii ) b.  ( i ), ( iii ) c.  ( ii ), ( iii ) d.  ( i ), ( ii ), ( iii )  

34. Volume dari gabungan bangun disamping adalah ... cm3. 

a. 728 

b. 456 

c. 184 

d. 912 

35.  
    Luas permukaan bangun balok di samping adalah ... cm

2
. 

     a. 360 c. 382 

     b.  392 d. 480 

 

36. Grafik cartesius yang sesuai dengan koordinat titik A (-3,0) dan B (3,2) adalah … . 

a.  b.   c.   d.  

 

 

 

 

37. Grafik tinggi badan kelompok siswa  

 

 

 

 

 

 

 

38.  
 

 

 

 

 

 

39. Nilai ulangan Matematika Dinda adalah 10, 8, 8, 6, 7, 9, 10 dan 10.  

Maka nilai rata-rata nilai ulangan Dinda yaitu ... . 

a.  9 b.  8,5 c.  7,5 d. 7 

40. Nilai ulangan Elgi yaitu 7, 10, 9, 10, 8, 9 dan 10. Nilai modus ulangan Elgi adalah ... . 

a.  7 b.  8 c.  9 d.  10 

 

 

 

5cm 

6cm 

2cm 

7 cm 
14 cm 

19 cm 

24 cm 
12 cm 

12 cm 

12 cm 

12 cm 

A 

B 
B 

A 

A 

B 
B 

A 

8 cm 

5 cm 12 cm 

Siti      Adi      Eni      Ari     Umi 

150 

120 

90 

60 

30 

 

T
in

g
g
i 

b
a
d
a
n
 

Jumlah data tertinggi dan terendah adalah ... . 

  a. 200 

 b. 210 

 c. 240 

 d. 250 

Data siswa peminat olahraga di SD Muhammadiyah 11 digambarkan seperti 

disamping. Banyak peminat voli ada 14 siswa dan bulu tangkis 12 siswa. 

Prosentase siswa yang berminat voli adalah … . 

a. a. 10 % 

b. b. 17,5 % 

c. c. 22,5 % 

d. d. 35 % 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : IV 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 9.336 + 5.417 – 6.829 – 2.154 = ... . 

a. 5.770 b.  5.780 c.  5.870 d.  5.880 

2. Hasil dari 135 x 28 : 9 : 21  adalah .... 

a. 32 b.  24 c.  20 d.  16 

3. (37 – 28) : (-3 + 6) = n. Nilai n adalah ... . 

a. -6 b.  -3 c.  3 d.  6 

4. Suhu udara di kota London di musim dingin pada pukul 15.00 adalah 11
0
C. Menjelang malam, suhu 

udara turun 5
0
C setiap 2 jam. Suhu udara di kota London pada pukul 19.00 adalah ... . 

a. 1
0
C b.  2

0
C c.  3

0
C d.  4

0
C 

5. Di gudang terdapat 36 peti telur. Tiap peti berisi 120 butir. Dibagikan ke 12 panti asuhan sama banyak. 

Tiap panti asuhan menerima…butir telur. 

a. 372 b.   360 c.   280 d.   172 

6. Ayah membeli   kg telur dan 
5

3
1  kg daging. Berat seluruh belanjaan ayah adalah… 

a.  kg b.   kg c.   kg d.   kg 

7. 65,451 + 125,5 + 2,37 = ... . 

a. 19.332,1 b.  1.933,21 c.  193,321 d.  19,3321 

8. Hasil dari  :  adalah ... . 

a. 30 b.  40 c.  45 d.  50 

9. Bu Nurhajati memiliki  m pita kemudian membeli lagi 2,5 m. Pita itu diminta adiknya  m. Jika 

sisanya dijahit untuk 4 baju, maka tiap baju menggunakan pita ... m. 

a.                   b.                      c.                      d.                           

10. Pak Muriyono berbelanja beras sebanyak 3,2 kuintal, 75% dari belanja itu dibawa dengan 

menggunakan becak, sedangkan sisanya diangkut Pak Muriyono sendiri dengan sepeda motor. 

Setengah dari beras yang dibawa Pak muriyono langsung dijual. Banyaknya beras yang langsung 

dimasak adalah ... kg. 

a. 20 b.  40 c.  80 d.  160 

11. KPK dari 12, 20, dan 30 adalah … . 

a.  60 b.  40 c.  36 d.  30 

12. Dita berbelanja ke pasar setiap 18 hari sekali, sedangkan Ragelia berbelanja setiap 12 hari sekali. 

Maka mereka ke pasar bersama-sama lagi setelah … hari. 

a. 36 b.  30 c.  24 d.  18 

13. FPB dari 24, 30, dan 48 adalah … . 

a.  24 b.  12 c.  6 d.  4 

14. Rudi Kurniawan  memiliki 32 buku dan 40 pensil. Rudi Kurniawan ingin memasukkan buku dan 

pensil sama banyak di setiap kardus. Banyak kardus yang diperlukan Rudi kurniawan adalah … . buah. 

a.  4 b.  6 c.  8 d.  10 

15. Jumlah siswa-siswi SD Muhlas 1.500 orang. Diantaranya terdapat 840 siswa perempuan. 

Perbandingan siswa perempuan dan laki-laki adalah … . 

a.  13 : 11 b.  11 : 13 c.  14 : 11 d.  11 : 14 

16. Jarak kota A dan kota B pada peta 6,5 cm. Jika skala peta 1 : 1.000.000, maka jarak kota A dan kota B 

sebenarnya adalah … . 

a.  65 km b.  65 hm c.  65 dam d.  65 m 

17. Hasil dari 16
2
   +      = … . 

a.  280 b.  345 c.  580 d.  600 
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18. Suatu persegi mempunyai luas 1.024 cm
2
. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah ... .cm. 

a.  22 b.  28 c.  32 d.  38 

19. Dua orang pelari maraton tercatat sebagai pelari tercepat dengan masing-masing waktu 12   jam 50 

menit 20 detik dan 7 jam 32 menit 15 detik. Jumlah waktu kedua pelari tersebuta adalah ... . 

a.  20 jam 22 menit 35 detik c.  20 jam 12 menit 25 detik 

b.  19 jam 57 menit 35 detik d.  19 jam 50 menit 25 detik 

20. Ibu menyulam kain berwarna-warni masing-masing hijau 19 dam, biru 250 cm, dan kuning 22 hm. 

Hasil sulaman ibu seluruhnya … m. 

a.  2.192 b.  2.392,5 c.  2.495 d.  2.952,5 

21. Kapasitas sebuah lief 7 kuintal. Tiga orang naik lief tersebut dengan berat badan 52 kg setiap orang. 

Kemudian naik 4 orang lagi dengan berat 96 pon setiap orang. Berat yang masih dapat ditampung 

dalam lief itu adalah ... kg. 

a. 352 b.  448 c.  552 d.  600 

22. Luas kebun Pak Mulyono 4 ½ hektar dan luas kebun Pak Ainul  360 dam
2
. Selisih luas kebun mereka 

adalah … 

a.  6.000 m2 b.  7.000 m2 c.  8.000 m2 d.  9.000 m2  

23. Jika tempat penampungan air berbentuk balok mempunyai volume 90 liter dan lebar 20 cm serta 

tinggi 30 cm, maka panjangnya …. cm. 

a.  1,5 b.  15 c. 150 d.  1500 

24. Dengan kecepatan 35 km/jam, jarak yang ditempuh sepeda motor yang berangkat pukul 08.30 dan 

berhenti pada pukul 12.42 adalah … km. 

a.  147 b.  148 c.  149 d. 150 

25. Yang bukan merupakan sifat-sifat bangun datar persegi adalah … 

a.  mempunyai dua buah sumbu simetri 

b.  dibatasi 4 buah sisi sama panjang 

c.  mempunyai 4 buah sudut siku-siku 

d.  mempunyai dua buah garis diagonal yang saling berpotongan dan saling tegak lurus 

26. Banyak rusuk pada bangun di samping adalah … . 

a.  8 

b.  7 

c.  6 

d.  5 

27.  
 

 

 

 

28. Gambar disamping jika diputar 180
0
 searah jarum jam. Hasil putarannya adalah ... . 

a.   b.   c.   d.  

 

 

 

29.    Gambar berikut mempunyai simetri lipat sebanyak … . 

    a.  2 c. 4 

    b.  3 d. 5 

30. Keliling bangun di samping adalah … . 

a.  42 cm  b.  40 cm c.  36 cm  d.  32 cm 

31. Kolam ikan Kiki berbentuk lingkaran seperti gambar di samping. Di 

sekeliling kolam dipasangi batu hias. Panjang permukaan batu hias 8 cm. 

Jumlah batu hias yang diperlukan sebanyak ... . buah. 

a.  125,6   c.  314 

b.  157   d.  1.256 

32.    Luas bangun di samping … cm
2
 

    a. 532 c. 846  

    b.  756 d.  1.064 

 

(i) (ii) 
(iii) (iv) 

Pencerminan di atas yang benar adalah ... . 

a. ( i )  c. ( iii ) 

b. ( ii )  d. ( iv ) 

16 cm 

28 cm 
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1 2

 

 

  

2 
3 
4 

5 
6 
7 0 

33. Jaring-jaring kubus berikut ini adalah benar, kecuali … . 

a.    b.   c.  d.  

 

 

 

34.     

                           7 cm 

 

 

35. Luas permukaan bangun berikut adalah … . dm
2
. 

a. 992   c. 1.708   

b. 1.002   d. 1.920     

 

36.  
 

 

 

 

 

37.  
 

 

 

 

 

 

38. Perhatian gambar  diagram lingkaran di samping jika hasil padi sebanyak 

3.600 ton, maka hasil kacang … ton 

a. 600 

b. 800 

c. 1.000 

d. 1.200 

39. Rata-rata nilai IPS, IPA dan Bahasa Indonesia adalah 8,1. Jika nilai Bahasa 

Inggris 8,9 dimasukkan, maka rata-ratanya menjadi ... 

a. 8,1 b.  8,2 c.  8,3 d. 8,4 

40.  

Nilai Frekuensi 

6 3 

7 5 

8 8 

9 2 

10 1 

 

 

 

 

 

 

 

12 dm 

 20 dm 

 8 dm 

Volume bangun di samping adalah ... cm
3
. 

 a. 729 

 b. 739 

 c. 879 

 d. 919 

Koordinat titik A dan titik B berturut-turut adalah ... . 

a. (-3, 2) dan (-1, 4) 

b. (2, -3) dan (4, -1) 

c. (-3, -2) dan (1, 4) 

d. (3, 2) dan (1, 4) 

PPKn   BIn     IPA     Mat    BSD 

40 

30 

20 

10 

 

J
u

m
la

h
 s

is
w

a
 

Diagram batang di atas menunjukkan mata pelajaran yang 

disenangi oleh siswa kelas VI SDM 11. Selisih siswa yang 

senang pelajaran Matematika IPA sebanyak … . 

 a.  15 b.  20 

 c.  25 d.  30 

Jagung 

90
o
 

Padi  

180
o
 

Kedelai 

30
o
   

Kacang 

60
o
 

Tabel di samping   merupakan hasil ulangan IPA siswa kelas 6. Modus data 

itu adalah .... 

a.  7 

b.  8 

c.  9 

d.  10 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : V 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 75.169 + 25.141 – 80.267 = ... . 

a. 20.143 b.  20.142 c.  20.043 d.  20.042 

2. Hasil dari 32 x 38 : 8 adalah ... . 

a. 152 b.  162 c.  1.216 d.  1.612 

3. -12 x 5 + 225 : 15 + 315 = ... . 

a. 6.060 b.  1.530 c.  270 d.  116 

4. Setiap ketinggian 100 meter, suhu udara selalu turun 0,5
o
C. Jika kita mendaki pegunungan Himalaya 

pada ketinggian 8.500 meter, suhu udaranya mencapai ... . 

a. -42,5
o
C b.  -13,5

o
C c.  13,5

o
C d.  42,5

o
C 

5. Gifa mempunyai 150 kelereng, ia memberikan kelereng tersebut kepada 2 adiknya yang masing-

masing mendapatkan  40 buah. Setelah itu Andi membeli lagi sebanyak 3 bungkus setiap bungkuas 

berisi 10 buah kelereng. Jumlah kelereng Gifa  sekarang sebanyak … butir.  

a. 130 b.  120 c.  110 d.  100 

6. Hasil dari  +  adalah ... . 

a.  b.   c.   d.  

7. 5,81 – 0,361 – 1,42 = ... . 

a. 3,839 b.  3,929 c.  3,939 d.  4,029 

8.  … . 

a.  b.    c.    d.    

9. Dua batang pipa yang panjangnya 2,75 m dan m disambungkan. Jika m pipa tersebut ditanam ke 

dalam tanah, maka pipa yang tidak tertanam adalah…m. 

a.  b.   c.   d.   

10. Pembelian 1 kodi kain Rp. 120.000,00. Kain ini habis terjual dengan harga Rp. 7.500,00 tiap helainya. 

Prosentase keuntungannya adalah ... . 

a. 6,25% b.  15% c.  25% d.  50% 

11. Kelipatan Persekutuan Terkecil dari 48, 50, dan 60 adalah … . 

a. 1.200 b.  1.500 c.  1.600 d.  1.800 

12. Suatu bandara internasional mencatat setiap penerbangan, pesawat Garuda Indonesia mendarat setiap 

30 menit sekali dan pesawat Lion Air mendarat setiap 45 menit sekali. Jika pada pukul 15.00 kedua 

pesawat tersebut mendarat bersama-sama, maka  kedua pesawat tersebut akan mendarat bersama-sama 

lagi pukul … . 

a. 16.00 b.  16.30 c.  17.30 d.  17.45 

13. FPB dari 42, 63, dan 84 adalah … . 

a. 7 b.  21 c.  42 d.  126 

14. Ayah Sarifa mempunyai 12 buku tulis dan 8 pensil, jika Ayah Sarifa ingin membungkus buku tulis 

dan pensil tersebut sebagai kado dengan isi yang sama banyak maka banyaknya kado yang dapat 

dibuat adalah … . bungkus kado. 

a. 12 b.  8 c.  6 d.  4 

15. Jumlah ternak Bu Nurhajati dan ternak Bu Eka adalah 75 ekor, jika jumlah ternak Bu Nurhajati 30 

ekor, maka perbandingan ternak Bu Nurhajati dan Bu Eka adalah … . 

a. 4 : 15 b.  1 : 15 c.  2 : 3 d.  1 : 3 

16. Elgi akan menggambar jarak Kota Cinta dan Kota Penasaran. Jika jarak kedua kota itu 15 km dengan 

skala 1:150.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah … . 

a. 15 cm b.  12,5 cm c.  12 cm d.  10 cm 

17. Hasil dari  + 7
2
 adalah … . 

a. 40 b.  50 c.  60 d.  70 
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18. Suatu peregi panjang dan persegi mempunyai luas yang sama, jika persegi panjang mempunyai 

panjang 25 cm dan lebar 16 cm, maka panjang sisi persegi adalah … . cm. 

a. 25 b.  20 c.  16 d.  15 

19. Sulton belajar selama 1,5 jam lalu istirahat selama ¼ jam dan bermain selama 1 jam 15 menit. 

Lamanya kegiatan Sulton adalah … . menit. 

a. 130 b.  180 c.  200 d.  215 

20. Jembatan Sedayu dengan panjang 2 km putus akibat diterjang banjir bandang. Warga sekitar 

membangun lagi dengan biaya swadaya masyarakat. Bulan pertama selesai 130 dam, bulan kedua 

selesai 600 meter. Bulan ketiga berhenti karena ada hujan lebat dan jembatan putus lagi 1,5 hm. 

Jembatan Sedayu yang belum selesai diperbaiki adalah ... .m. 

a. 200 b.  250 c.  300 d.  450 

21. Sebuah toko agen beras mempunyai simpanan beras 8,5 kwintal. Kemudian laku 2,6 kwintal. Sisa 

berat di toko itu adalah ... . 

a. 600 b.  590 c.  580 d.  570 

22. Luas kebun Pak Cahyo  hm
2
, ditanami jagung 65 are, ditanami padi 3 daa dan sisanya belum 

tergarap. Luas kebun pak cahyo yang belum tergarap adalah ... m
2
. 

a. 5.500 b.  9.500 c.  55.000 d.  95.000 

23. Kakak mencampur 0,2 dl sirup dengan 2 liter air. Campuran sirup dan air itu sebanyak ... cc. 

a. 22 b.  202 c.  220 d.  2.020 

24. Sebuah mobil menempuh jarak dari lokasi A ke lokasi B dengan jarak 30 km. Kecepatan rata-rata 

motor yang dikendarai adalah 20 km/jam. Waktu yang dibutuhkan mobil ituuntuk  tiba di lokasi B 

adalah … jam. 

a.  ½  b.  1 c.  1 ½  d.  2 

25. Di bawah ini yang bukan sifat layang-layang adalah … . 

a. mempunyai 4 buah sumbu simetri 

b. dibatasi 4 buah sisi dengan sisinya sepasang-sepasang sama panjang 

c. mempunyai 4 buah sudut dengan sepasang sudut yang saling berhadapan sama besar 

d. mempunyai 2 buah garis diagonal yang tidak sama panjang yang saling berpotongan tegak lurus  

26. Banyaknya rusuk pada bangun ruang di samping adalah … .      

a.  1 

b.  2 

c.  3 

d.  tidak punya 

27. Pencerminan yang sesuai dengan hasil pencerminan benda di bawah ini adalah … . 

a.  b.    c.    d.   
 

 
 

28. Bangun di samping bila diputar 240
o
, maka gambar yang terbentuk adalah … . 

a.      c.                            

 

 
 

 

b.     d.  
 

 

 

29. Banyaknya simetri lipat bangun datar di samping adalah … . 

a. 1 b.   2 c.  3 d.   4  

30. Keliling bangun di samping adalah … cm
2
 

a. 34   c. 44 

b. 40   d. 64 

 

 

S 

T U 

S 

T U 

T 

U S 

T U 

S 

S T 

U 

22 cm 

10 cm 
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31. Taman sebuah kota berbentuk seperti gambar disamping. Keliling taman itu … m 

a. 42 

b. 70 

c. 72 

d. 90 

32. Perhatikan gambar di samping ini!  

Luas bangun pada gambar tersebut adalah … . 

a. 1288 cm
2
 b.  1822 cm

2
 

c. 1828 cm
2
 d.  2188 cm

2
 

33. Luas seluruh permukaan bangun ruang  pada gambar di samping  

ini adalah ... . 

a. 1.264  b.  1.642  

c. 1.426  d.  1.624  

34. Volume bangun di samping adalah … . 

a.  500 cm
3
 b.  375 cm

3  

c.  250 cm
3
 d.  125 cm

3 

35. Luas permukaan kubus di samping adalah … . 

a.  1.728 cm
2
 b.  864 cm

2
 

c.  576 cm
2
 d. 144 cm

2
 

36. Koordinat titik Q pada gambar di samping adalah … . 

a.  (-1, -2)  

b.  (-2, -1)  

c.  (-2, 2)  

d.  (2, -2) 

37. Selisih tinggi Indah dan Alif adalah … . 

a.  20 cm  

b.  10 cm 

c.  15 cm  

d.  5 cm 

 

 

38. Diagram di samping ini adalah data panen Pak Yani tahun 2009. Jika seluruh 

hasil Pak Yani sebesar 12 ton, hasil panen padi adalah … kuintal.  

a.  48 

b.  400 

c.  480 

d.  4800 

39. Nilai ulangan matermatika Uci sebagai berikut : 6; 7 ; 8 ; 8 ; 8 ; 9 ; 8 ; 9 ; 7 ; 8. 

Rata-rata nilai ulangan Uci adalah … . 

a. 6 b.  6,5 c.  7,5 d.  7,8 

40. Data nilai ulangan matematika kelas VI sebagai berikut : 

2 orang nilai 10;  3 orang nilai 9;  5 orang nilai 8;  3 orang nilai 7; 2 orang nilai 6. 

Modus dari data di atas adalah ... . 

a. 6 b.  7 c.  8 d.  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 m 

14 m 

35 cm 

28 cm 

Kedelai  

25% 

Kedelai  

35% 

Padi  

14 cm 

10 cm 

28 cm 

12 cm 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : VI 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 15.426 + 9.716 – 13.025 = ... . 

a. 7.315 b.  12.117 c.  12.127 d.  18.735 

2. 125 x 39 x 8 : 26 = ... . 

a. 250 b.  750 c.  1.500 d.  3.900 

3. -50 – (- 99) : 11 x (-15) = ... . 

a. – 185 b.  – 158 c.  158 d.  185 

4. Kemarin suhu udara di kota Bremen – 20
o
C. Hari ini naik 8

o
C. Suhu udara hari ini adalah ... . 

a. – 20
o
C b.  -12

o
C c.  -8

o
C d. 12

o
C 

5. Pak Ferry mempunyai dua bidang tanah masing-masing seluas 44.200 ca. Ia menyumbangkan tanah 

tersebut seluas 2.800 ca untuk tempat ibadah dan sisanya ia bagikan sama rata kepada kepada 4 orang 

anaknya. Luas tanah yang diterima tiap anaknya adalah ... ca. 

a. 21.500 b.  21.400 c.  21.300 d.  21.200 

6.  -  = ... . 

a.    b.   c.  d.  

7. 10,57 + 98,93 – 52,36 = … . 

a. 58,14 b.   57,14 c.   57,15 d.   56,5 

8.  

a.    b.                         c.    d.    

9. Bu Tutut mempunyai tanah  kg gandum, Gandum tersebut dimasak untuk keluarganya sebanyak 

2,5 kg, dan sisanya diberikan kepada tetangganya setiap orang mendapatkan  bagian. Maka 

banyaknya tetangga yang diberikan oleh bu Tutut sebanyak ... orang. 

a. 24 b.  21 c.  18 d.  15 

10. Jumlah beras Ayah di gudang sebanyak 360 kg.  dijual di KUD. Sisa beras Ayah di gudang 

sebanyak ... kg. 

a. 210 b.  240 c.  270 d.  300 

11. KPK dari 12, 40, dan 50 adalah … . 

a.  800 b.  600 c.  400 d.  200 

12. Viola berenang setiap 4 hari sekali. Mega berenang setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Minggu mereka 

berenang bersama-sama, maka mereka berenang secara bersamaan lagi pada hari … . 

a.  Jum‟at b.  Sabtu c.  Minggu d.  Senin 

13. Faktor Persekutuan Terbesar dari 24, 64, dan 88 adalah … . 

a.  24 b.  12 c.  8 d.  6  

14. Dita membungkus 80 telor ayam dan 96 telor puyuh. Jika setiap masing-masing bungkus terdiri dari 

telur ayam dan telur puyuh sama banyak, maka akan diperoleh … . bungkus. 

a.  8 b.  12 c.  16 d.  18 

15. Diketahui keliling persegi panjang 150 cm. Jika perbandingan lebar dan panjang persegi panjang 

tersebut 2 : 3, maka lebar dan panjangnya berturut-turut adalah ... . 

a.  30 cm dan 45 cm b.  45 cm dan 60 cm c.  45 cm dan 90 cm d.  90 cm dan 120 cm 

16. Sepanjang 4,5 km jalan Desa Makmur akan diperbaiki. Jika digambar pada sebuah denah dengan 

skala 1 : 200.000. Maka panjang jalan pada denah adalah … cm. 

a.  4,75 b.  4 c.  3 d.  2,25 

17.  +  21
2
  = … . 

a.  459 b.  356 c.  258 d.  156 

18. Luas permukaan sebuah persegi adalah 676 cm
2
. Panjang sisi persegi itu adalah ... cm. 

a.  14 b.  16 c.  24 d.  26 
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A B C D

19. Sebuah musium berusia  abad lebih 3 lustrum pada tahun 2010. Musium itu didirikan pada tahun ... . 

a.  1830 b.  1840 c.  1845 d.  1854 

20. Seekor tikus terjebak di dalam sumur, ia ingin naik. Jika dalam sehari tikus dapat memanjat setinggi 

1,5 meter tetapi turun lagi 70 cm. Maka dalam seminggu tikus dapat memanjat sumur setinggi … cm. 

a.  650 b.  560 c.  450 d.  350 

21. Paman mempunyai 5 kuintal beras. 25 % diberikan kepada bibi dan sisanya dijual. Beras paman yang 

dijual adalah .... 

a.  370 kg b.  372 kg c.  375 kg d.  378 kg 

22. Pak Eko mempunyai sawah yang luasnya 0,35 ha, kemudian Pak Eko membeli 2 petak sawah yang 

luasnya masing-masing 9 dam
2
  dan  30 ca. Luas Sawah Pak Eko sekarang menjadi …m

2
. 

a. 965 b.  1.280 c. 3.620 d.   4.430 

23. Sebuah tangki berisi air 0,5 m
3
, kemudian tangki itu diisi 16 dm

3
 air lagi. Volume tangki sekarang 

menjadi  … liter. 

a. 516 b.   506 c.   500 d.   496 

24. Kota P dengan kota Q berjarak 210 km. Sepeda motor A meluncur dari kota P ke kota Q dengan 

kecepatan 40 km/jam dan sepeda motor B dari kota Q ke kota P dengan kecepatan 30 km/jam dalam 

waktu yang sama dengan keberangkatan A. Jarak  dari kota P kedua sepeda motor berpapasan adalah 

… km. 

a. 240 b.  210 c.  160 d.  120 

25. Berikut ini adalah sifat-sifat sebuah bangun datar : 

-. dibatasi 4 buah sisi yang sama panjang dengan 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar  

-. mempunyai 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar 

-. mempunyai 2 buah garis diagonal yang tidak sama panjang dan saling tegak lurus 

-. mempunyai 2 buah sumbu simetri 

Gambar di bawah ini yang sesuai dengan sifat-sifat bangun di atas adalah … . 

a.  b.   c.   d.      

   

 

  

26.       Banyaknya rusuk dari bangun di samping adalah …  

  a. 0 c. 2 

  b. 2 d. 3 

                                                                  

27.                                            
 

 

 

 

 

Hasil pencerminan yang benar ditandai dengan gambar … . 

a. A b.  B c.  C d.  D 

28. Bangun di samping jika diputar 180
o
 akan berbentuk … . 

a.     c. 

 

 

 

 

b.    d. 

 

 

 

29.  A             E             Sumbu simetri bangun di samping adalah … . 

                                       a.  BF 

                 F               b.  EF 

                               D   c.  BC 

                                       d.  AB 

       

           B                        C 
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30. Keliling bangun di samping adalah … . 

a.  58 cm c.  48 cm 

b.  55 cm d.  45 cm 

31. Garis tengah sebuah lingkaran 4,9 cm. kelilingnya adalah … cm 

a. 27,6 cm b.  25,4 cm c.  22,4 cm d.  15,4  

32. Luas bangun di samping adalah … .  

a.  178   c.  250 

b.  188   d.  288 

33.  
 

 
 

Jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh gambar … . 

a.  A b. B c.  C d. D 

34. Perhatikan gambar di samping ! 

Volume bangun ruang gabungan di samping adalah ... cm3. 

a.  190   c. 170 

b. 180   d. 160 

35. Luas permukaan balok di samping ini adalah ... m
2
 

a. 8.800 b. 4.800 

c. 2.400 d. 1.200 
 

36. Titik A berkoordinat (1,3) dan B (3,1) maka gambar titik A dan B pada bidang koordinat adalah … . 

a.  b.   c.   d.  
 

 

 

 

37. Gambar berikut adalah grafik jumlah siswa SD 

MuhlaS dari tahun 2003 sampai dengan 2009. 

 Jumlah siswa terbanyak terjadi pada tahun … . 

a. 2005 

b. 2006 

c. 2007 

d. 2009 

38. Data hasil UAS siswa SD di Desa Bangunrejo tampak 

seperti diagram disamping. Jika banyak siswa 500 

maka yang mendapat nilai 9 adalah … siswa 

a.  100 b.  80  

c.  60 d.  20 

39. Hasil panen seorang petani selama lima kali panen adalah sebagai 

berikut: 11,5 kuintal, 15 kuintal, 17,5 kuintal, 16 kuintal, 17 kuintal. 

Rata-rata hasil panen tersebut adalah … kuintal 

a. 14,6 b.  15,4 c.  15,6  d.  16,5 

40. Hasil ulangan harian Ela adalah 6, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7, 9, 6, 7. Modus ulangan harian Ela adalah ... . 

a. 9 b.  8 c.  7  d.  6 
 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

20 dm  

60 dm  40 dm  

B   

 A 

A 

B 

B    A 
B 

A 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : VII 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 23.453 + 17.512 – 16.129 + 24.268 = … . 

Hasil pengerjaan di atas adalah … . 

a.  49.104 b.   49.196 c.   49.574 d.   49.504 

2. Hasil dari 32 x 38 : 8 = .... 

a. 152 b.  162 c.  15.343 d.  16.243 

3. -225 + 75 : 5 x 14 – 250 = ... . 

a. -265 b.  -56 c.  256 d.  265 

4. Seekor burung berada 20 meter di atas permukaan air laut, sedangkan seekor ikan berada 4 meter di 

bawah permukaan laut. Jarak burung dengan ikan adalah ... . 

a. 5 b.  16 c.  24 d.  80 

5. Ayah membeli 13 kerdus mie. Setiap kerdus berisi 44 bungkus. Mie-mie tersebut dibagikan kepada 26 

anak yatim piatu sama banyak. Masing-masing anak mendapat ... bungkus. 

a. 22 b.  18 c.  12 d.  7 

6.  +  -  = ... . 

a.     b.   c.   d.   

7. 4,31 + 0,77 – (2,01 – 0,45) = ... . 

a. 1,62 b.  2,52 c.  2,62 d.  3,52 

8.  :  = .... 

a.  b.   c.   d.   

9. Bu Endarwati memiliki telur sebanyak  kg. Dia membeli lagi sebanyak 4,5 kg. Sore harinya dia 

menggunakan  kg untuk membuat roti, sisanya dibagi 5 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. 

Setiap fakir miskin mendapat pembagian telur sebanyak ... kg. 

a.                         b.        c.   d.  

10. Pak Dwi mendapatkan untung 25% dari pembelian. Karena mesin cucinya terjual seharga Rp 

625.000,00. Harga pembeliannya adalah ... . 

a. Rp275.000,00 b.  Rp500.000,00 c.  Rp550.000,00 d.  Rp600.000,00 

11. Kelipatan Persekutuan Terkecil  dari 32, 60, dan 70 adalah … . 

a. 5.800 b.  5.600 c.  4.800 d.  1.680 

12. Devi bertamasya setiap 4 bulan sekali, Dwi bertamasya 6 bulan sekali, dan Echa bertamsya 8 bulan 

sekali. Jika bulan Maret 2008 mereka bertamasya bersama-sama, maka mereka beramasya lagi 

bersama pada bulan … . 

a. Maret 2009 b.  Maret 2010 c.  Maret 2011 d.  Maret 2012 

13. FPB dari 14, 35, dan 63 adalah … . 

a. 14 b.  9 c.  7 d.  2 

14. Fahmi mempunyai 200 kelereng dan 160 karet gelang. Jika Fahmi akan memberikan kepada teman-

temannya dengan jumlah kelereng dan karet gelang yang sama banyak, maka banyaknya teman Fahmi 

yang mendapat bagian adalah … . orang. 

a. 16 b.  20 c.  40 d.  80 

15. Perbandingan uang Adelia : Lely : Devina = 3 : 5 : 7. Jika selisih uang Adelia dengan uang Devina 

Rp500.000,00, maka uang Lely adalah ... . 

a. Rp375.000,00 b.  Rp625.000,00 c.  Rp875.000,00 d.  Rp1.875.000,00 

16. Kota Santai dan kota Ceria pada peta berjarak 10 cm. Jika skala yang digunakan 1 : 800.000, maka 

jarak kedua kota yang sebenarnya adalah … . 

a. 10 km b.  18 km c.  80 km d.  180 km 

17. 162   +     = n; nilai n adalah … . 

a. 246 b.  271 c.  286 d.  291 
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18. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan luas 3.844 cm2. Maka panjang kolam tersebut adalah … . cm.  

a. 72 b.  68 c.  62 d.  58 

19. Seekor kuda nil dapat menyelam selama 5 jam 48 menit 48 detik dan buaya dapat menyelam selama 

17 jam 32 menit 34 detik. Jumlah waktu menyelam kedua hewan tersebut adalah ... . 

a. 23 jam 11 menit 32 detik c.  19 jam 57 menit 35 detik 

b. 23 jam 21 menit 22 detik d.  19 jam 50 menit 25 detik 

20. Haris membeli tali dengan panjang 4 m, lalu membeli lagi 50,5 dm dan diberi oleh ayahnya 76 cm. 

Maka panjang tali Haris seluruhnya adalah … . cm. 

a. 576 b.  761 c.  981 d.  1.005 

21. Seorang pedagang membeli beras 1,5 ton. Ia membeli beras lagi 2 kuintal. Beras tersebut terjual 625 

kg. Sisa beras tersebut adalah … kg 

a. 2.075 b.  2.025 c.  1.075 d.  1.025 

22. Iqlima memiliki penggaris berbentuk segitiga dengan alas 1,5 dm dan tinggi 160 mm. Luas segi tiga 

tersebut adalah … cm2 

a. 2.400 b.  1.200 c.  240 d.  120 

23. Sebuah aquarium berbentuk silinder dengan tinggi 3,5 dm dan diameternya 80 cm. Volume aquarium 

tersebut adalah ... . 

a. 176.000 cm3 b.  175,9 cm3 c.  175.840 cm3 d.  4.400 cm3 

24. Jarak Surabaya- Solo dalam peta 5 cm dengan skala 1: 6.000.000. Pak Naryo naik mobil berangkat 

dari Surabaya pukul 07.45 dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam, dan istirahat ½ jam. Maka sampai 

di Solo pukul … . 

a. 12.45 b. 13.10 c. 13.15 d.  13.25 

25. Bangun yang mempunyai sepasang sisi sejajar dengan jumlah sudut 3600 adalah bangun … . 

a.  layang-layang b.  segitiga c.  trapezium d.  segilima 

26. Jumlah rusuk pada bangun ruang di samping adalah … . 

a. 12 b. 13 

c. 14 d. 15        

27. Jika titik P dicerminkan terhadap sumbu x maka titik 

koordinat yang baru adalah … . 

a.  (-3,1) 

b.  (2,1) 

c.  (-3,-1) 

d. (3,-1) 

 

 

28. Pada segilima beraturan ABCDE di samping jika diputar 144
o
 searah jarum 

jam, maka titik E akan menempati ... . 

a. A b. B c. C  d. D 

 

29. Yang merupakan sumbu simetri lipat pada gambar di samping adalah … . 

a. garis a dan garis b  

b. garis b dan garis d  

c.  garis a dan garis c 

d.  garis c dan garis d 

30.                        Keliling bangun di samping adalah … cm. 

  a.  64 c.  48 

  b.  56 d. 24 

 

31. Pekarangan Paman berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm. Keliling pekarangan Paman  adalah 

… . 

a. 324 cm b.  72 cm c.  58 cm  d.  36 

32.               Luas daerah yang diarsir adalah … cm
2
  

    a.  95,5 

    b.  268,75 

    c.  346,5 

    d.  442 

 

8 cm 12 cm 
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33.  
 

 

 

 

Jaring-jaring balok ditunjukkan oleh … . 

a.  A b.  B c.  C  d.  D 

34. Volume seluruh bangun di samping adalah … . 

a.  1.316 cm3 

b.  1.416 cm3 

c.  1.516 cm3 

d.  1.848 cm3 

35. Luas permukaan kubus di samping adalah … . 

a.  4 cm2 

b. 8 cm2 

c. 16 cm2 

d. 24 cm2 

36. Pada sistem koordinat di samping, segitiga EFG terletak pada koordinat …. 

a.  E(3,-2), F(3,-5), G(5,-5) 

b.  E(-3, 2), F(-3,5), G(-5,5) 

c.  A(3,-5), B(-2,3), C(5,-5) 

d.  A(-2,3), B(-5,3), C(-5,5) 

 

 

37. Diagram di samping ini hasil survey olah raga 

yang digemari anak-anak di sekolah. Dari data itu 

Selisih peminat sepak bola dan renang adalah ... . 

a. 20 

b. 30 

c. 40 

d. 50 

 

38. Data warna sepatu yang diproduksi sebuah pabrik sepatu 

diperlihatkan dalam diagram lingkaran berikut. Jika banyak sepatu 

yang diproduksi pabrik tersebut adalah 500, maka sepatu yang 

berwarna putih adalah … pasang. 

a. 100  

b. 250 

c. 125 

d. 300 

  

39. Berat tiap anak di kelas VI (dalam kg) adalah sebagai berikut: 32, 37, 40, 36, 40, 38, 33, 34, 35, 35, 37, 

40, 32, 35, 36. Rata-ratanya adalah … . 

a. 35 kg b.  36 kg c.  37 kg d.  38 kg 

40. Hasil ujian matematika siswa kelas VI adalah sebagai berikut: 

Nilai  5 6 7 8 9 

Banyak anak 3 7 9 15 6 

Modus data tersebut adalah … . 

a. 6 b.  7 c.  8 d.  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola     Sepak    Basket   Renang    Tenis  

Voly       Bola                                    Meja 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

Kelas   
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : MATEMATIKA 
PERTEMUAN  : VIII 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. 459.978 – 199.504 + 120.996 = … . 

a. 391.580 b.   391.480 c.  381.480 d.   381.470 

2. 9.828 : 63  329 = … . 

a. 52.324 b.   51.324 c.  52.224 d.   51.224 

3. Hasil dari [-4 x (21 – (-12)] : [-28 + 22] = ... . 

a. 10 b.  20 c.  22 d.  28 

4. Suhu sebuah freezer mula-mula -8
0
C, kemudian dinaikkan 21

0
C dan diturunkan lagi 16

0
C. Suhu udara 

di freezer itu sekarang adalah ... . 

a. -17
0
C b.  -3

0
C c.  3

0
C d.  17

0
C 

5. Pak Cahyo mempunyai 10 karung beras, setiap karung berisi 75 kg beras. Beras itu semuanya 

disumbangkan kepada korban banjir, setiap keluarga mendapatkan 25 kg beras. Banyak keluarga yang 

mendapatkan bantuan adalah ... keluarga. 

a. 20 b.  24 c.  30 d.  32 

6.  -  = ... . 

a.  b.   c.   d.   

7. 15,5 – 6,35 + 0,4 = ... . 

a. 22,05 b.  15,8 c.  9,55 d.  8,75 

8. Hasil dari  x  adalah ... . 

a.  b.   c.   d.  

9. Ibu membeli  kg salak. Sebanyak 2,5 kg diberikan kepada nenek dan sisanya dibagikan kepada 

ketiga tetangganya sama banyak. Setiap tetangga mendapat salak sebanyak ... kg. 

a. 1 b.   c.  d.  2 

10. Mifta membeli barang dengan harga Rp 300.000,00. Kemudian dijual lagi laku Rp 225.000,00. 

Kerugian yang diterima Mifta ... . 

a.  b.   25% c.    d.   

11. KPK dari 24, 30, dan 50 adalah … . 

a. 600 b.  300 c.  250 d.  150 

12. Di dalam ruang kerja suatu perusahaan terdapat tiga telepon. Telepon A berdering setiap 15 menit 

sekali, telepon B berdering 18 menit sekali dan telepon C berdering setiap 20 menit sekali. Jika pada 

pukul 13.30 ketiga telepon itu berdering bersamaan, maka akan berdering lagi secara bersamaan pada 

pukul ... . 

a.  14.30 b.  15.00 c.  16.00 d.  16.30 

13. Faktor Persekutuan Terbesar dari 60, 84, dan 90 adalah … . 

a. 6 b.  8 c.  12 d.  16 

14. Gita membeli 36 apel, 81 jeruk dan 90 apokat. Jika ketiga buah tersebut dimasukkan ke dalam 

keranjang dengan jumlah yang sama, maka dibutuhkan ... .keranjang. 

a. 27 b.  15 c.  12 d.  9 

15. Perbandingan berat badan Fahmi dan Zaki 9 : 8. Jika selisih berat badan kedua anak tersebut 15 kg. 

Maka berat Fahmi dan Zaki secara urut adalah … . 

a. 95 kg dan 80 kg b. 135 kg dan 120 kg c.  100 kg dan 85 kg d.  180 kg dan 165 kg. 

16. Jarak SD Muhlas dan SD Al-Hikmah 12,5 km. Jika jarak pada peta 2 cm, maka skalanya adalah ... . 

a. 1 : 1.625.000 b.  1 : 1.250.000 c.  1 : 925.000 d.  1 : 625.000 

17. Hasil dari 9
2 
 -   adalah ... . 

a. 36 b.  43 c.  59 d.  69 
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18. Suatu persegi mempunyai luas 1.681 dm
2
. Maka panjang perseguí itu adalah … dm. 

a. 31 b.  39 c.  41 d.  49 

19. Kakek berumur 8 windu 5 bulan dan umur ayah 3 dasawarsa 11 bulan. Selisih umur kakek dan umur 

ayah adalah ... . bulan. 

a. 512 b.  502 c.  482 d.  402 

20. Di sepanjang jalan Demak akan dibuat trotoar yang panjangnya 4.558 m. Minggu pertama selesai 

1.470 dm, minggu kedua dan ketiga masing-masing 2,15 km dan 218.000 cm. Trotoar yang belum 

dibuat sepanjang ... . meter. 

a. 81 b.  102 c.  188 d.  201 

21. Sebuah truk mengangkut 3,5 ton beras. Sesampainya di pasar diturunkan 2 ton 7 kuintal 50 kg. sisa 

muatan truk tersebut adalah … kg. 

a. 75 b.  175 c.  275 d.  750 

22. Pak Mansyur memiliki sebidang tanah luasnya 0,25 ha. Tanah tersebut digunakan untuk taman 2,5 are, 

kolam 1,75 dam
2
, bangunan rumah 500 m

2
, dan sisanya untuk kebun. Luas kebun Pak Mansur ... m

2
.   

a. 1.075 b.  1.575 c.  1.675 d.  1.685 

23. Bu Eva menjual minyak tanah sebanyak sebanyak  m
3
 dalam sebuah drum. Pembeli pertama 

membeli 7 liter, pembeli kedua 12 dm
3
, dan pembeli ketiga membeli 15.000 mili liter. Sisa minyak 

tanah yang masih ada sekarang ... liter. 

a.  246 b.  242 c.  231 d.  216 

24. Sebuah mobil tangki mengalirkan minyak tanah ke dalam drum yang volumenya 10.800 cm
3
 dalam 

waktu 75 detik. Kecepatan aliran minyak tanah tersebut adalah … cm
3
/detik 

a.  161.250 b.  43.020 c.  144 d.  717 

25. Sebuah bangun datar mempunyai 4 sisi. Sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Bangun ini 

membentuk 4 sudut siku-siku. Bangun tersebut adalah… . 

a. belah ketupat b.  jajaran genjang c.  persegi d.  persegi panjang 

26. Bangun ruang disamping mempunyai rusuk sebanyak … . 

a.  6    

b.  9    

c.  12 

d.  15 

 

27.  
 

 

 

 

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

Hasil pencerminan di atas yang benar ditandai dengan nomor … . 

a. 1 b.  2 c.  3 d.  4 

28. Bangun di samping jika diputar 270
0
 akan berbentuk … . 

 

  a.   c. 

 

 

 

 

  b.   d. 

 
 

29. Sumbu simetri lipat bangun di samping adalah … . 

a. A   c. C  

b. B    d. D 

30.    Keliling bangun datar di samping adalah … cm 

  a.  46 c.  82 

  b.  60 d.  245 

 
 

A 

B 

C 

D 

14 cm 

12 cm 
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31. Kawat sepanjang 7 m akan dibuat menjadi 4 buah persegi yang berukuran sama. Panjang sisi persegi 

42 cm. Sisa kawat ... cm 

a. 22 b.  24 c.  26 d.  28 

32.                                    Jika tinggi segitiga 8 cm, luas bangun di samping adalah … cm
2
.   

  a.  12 c.  64 

  b.  32 d.  72 

 

 

33.  
 
 

 

 (A)  (B)  (C)  (D) 

Jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh … . 

a. A b.  B c.  C d.  D 

34.     Volume gabungan bangun ruang di samping adalah … liter. 

    a. 845 

    b. 885 

    c. 975 

    d. 980 

 

35. Luas permukaan balok di samping adalah … cm
2
 

a. 2.190 c.  2.390 

b. 2.290 d.  2.490 

36. Letak titik A dan B pada gambar di bawah ini adalah … . 

a.  A (3,-2) dan B (2,3) 

b.  A (-3,2) dan B (2,3) 

c.  A (-2,3) dan B (3,2) 

d.  A (-2,-3) dan B (-2,3) 

37. Berdasarkan diagram batang di atas, selisih 

banyaknya siswa yang berat badannya 29 kg 

dan 31 kg adalah ... . 

a. 5 b.  6  

c.  19 d.  20 

 

38. Diagram ini menunjukkan penyebaran penduduk di Desa Bangunsari. Jika 

jumlah penduduk di desa itu 3.120 orang, maka jumlah penduduk RW 1 

adalah … jiwa 
a.  650 

b.  780 

c.  1.170 

d.  1.350 

39.  

Kelas Jumlah Murid 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

40 anak 

39 anak 

39 anak 

38 anak 

36 anak 

36 anak 

 

40. 4, 5, 6, 6, 7, 6, 4, 7, 8, 5, 8, 7, 6, 4, 5. 

Modus data di atas adalah … . 

a. 5 b.  6 c.  7 d.  8 

 

 

 

 

 

4 cm 

8 cm 

17,5 cm  

12 cm  

30 cm  

1       2       3 -4      -3      -2      -1 
-1 
 

-2 

 
-3 

3 
 

2 
 

1 

A 

B 

Tabel di samping ini menunjukkan keadaan siswa SD MuhlaS 

Rata-rata jumlah murid per kelas di SD MuhlaS adalah… . 

a.  36 orang  

b.  38 orang  

c.  39 orang 

d.  40 orang 

RW 3 

30% 
RW 1  

RW 2 

45 % 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 
PERTEMUAN  : I 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Ciri khusus yang sama, yang  dimiliki hewan seperti pada gambar di bawah ini adalah … . 

    a.  mencari makan di malam hari 

    b.  mempunyai cakar tajam  

    c.  mempunyai paruh tajam  

    d.  sistem ekolokasi 

 

2.  

1 Burung hantu 4 Kecoak 

2 Kelelawar 5 Ulat 

3 kijang 6 semut 

Binatang di atas yang mencari makan di malam hari adalah hewan yang bernomor … . 

a.  1,2,3 b.  4,5,6    b.  1,2,4 d.  3,5,6 

3. Hewan seperti pada gambar di samping berkembang biak dengan cara … . 

a.  beranak b.  bertelur 

c.  membelah diri d.  ovovivipar 

 

4. Budi ingin mempunyai buah mangga seperti mangga Tono yang mempunyai buah besar dan manis 

juga ingin cepat berbuah seperti induknya.Agar keinginan budi tercapai maka mangga tersebut di 

kembangbiakkan dengan cara … . 

a.  Mengenten b.  Cangkok c.  Merunduk d.  Okulasi 

5. Sekarang ini semua bagian dari hewan maupun tumbuhan di manfaatkan oleh manusia dalam rangkah 

untuk memenuhi kebutuhannya.Bagaian yang mana yang digunakan sebagai hiasan. 

a.  Gading gajah, tengkorak Kijang c.  Gading Gajah, Kaki Gajah 

b.  Gading Gajah,Tempurung Penyu,Kaki gajah. d.  Tempurung Penyu,Kaki gajah. 

6. Apa akibatnya jika manusia mempergunakan kulit ular dengan berlebihan … . 

a.  Ular bertambah b.  Ular berkurang b.  Ular tetap d.  Jawaban a,b,c benar 

7. Penebangan liar dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul.  

Salah satu upaya pelestarian hutan adalah … .  

a.  membakar hutan lindung c.   menebang pohon-pohon produktif  

b.  menerapkan sistem ladang berpindah d.   menerapkan sistem tebang pilih  

8. Hubungan erat antara ikan hiu dan remora disebut simbiosis … .  

a.  Mutualisme b.  Parasitisme  c.  Komensalisme d.  Metabolisme   

9. Perhatikan rangkaian rantai makanan di bawah! Kedudukan hewan nomor 1 dan 2  sebagai … . 

    a. produsen dan konsumen I 

    b. konsumen I dan konsumen II  

     c. konsumen II dan konsumen III  

     d. produsen dan pengurai   

 

 

 

10. Hewan-hewan berikut ini yang hidupnya sangat bergantung pada ikan hiu adalah … . 

a.  remora, tokek, tikus   c.  cicak, trenggiling, tikus 

b.  remora   d.  katak, salamander, ikan  

11. Paruh panjang dan runcing yang dimiliki oleh burung kolibri menunjukkn bahwa burung kolibri 

menunjukkan bahwa burung ini ... . 

a.  bertelur b.  pelatuk c  menghisap nektar d.  Hidup di pepohonan  

12.      Bentuk cakar burung yang paling sesuai untuk 

memanjat adalah ... . 

    a.  a c.  c 

    b.  b d.  d 
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13.   Tulang-tulang yang menyusun rangka di samping terdiri dari ... . 

  a.  dada, rusuk, pinggang c.  dada, rusuk, perut 

  b.  dada, rusuk, belakang d.  dada,rusuk,punggung 
 

14. Bagian mata yang berfungsi mengatur lubang lebar tempat masuknya cahaya ke 

mata adalah bagian bertanda nomor ... . 

a.  1 b.  2 c.  3 d.  4 

15. Cabang trakea disebut juga ... . 

a.  trakeolus b,  bronkus c.  bronkiolus d.  alveolus 

16.   Enzim yang membantu pencernaan makanan pada organ 

pencernaan di samping adalah … . 

  a.  pepsin, renin, lipase c. ptyalin, asam klorida, tripsin 

  b.  pepsin, lipase, ptyalin d.  asam klorida, pepsin, rennin 

 

17. Urutan aliran peredaran darah besar adalah … . 

a.  1 – 2 – 3 – 4 b.  4 – 5 – 6 – 7 

c.  4 – 2 – 3 – 5 d.  1 – 5 – 6 – 7 

18. Bagian tumbuhan yang dapat berfungsi baik sebagai penopang tanaman, penyimpan cadangan 

makanan, alat reproduksi vegetatif adalah … . 

a. akar  b. batang c.  daun d.  bunga 

19. Kelompok makanan yang menjadi sumber energy utama adalah … . 

a.  nasi, gandum, kacang-kacangan c.  nasi, jagung, jeruk 

b.  jagung, sagu, gandum  d.  gandum, jagung, kacang-kacangan 

20. Salah satu penyebab tekanan darah tinggi adalah terjadinya pengapuran pada pembuluh darah yang 

disebabkan… 

a.  sering berolahraga b.  makan teratur c. merokok  d.  kurang lemak 

21. Benda yang dapat berubah wujud dari padat menjadi gas adalah … . 

a.  es batu b.  besi c.  kapur barus d.  timah 

22. Untuk menyolder alat elektronika, seorang tukang menggunakan timah yang dicairkan terlebih dahulu. 

Prinsip yang digunakan adalah perubahan wujud dari … .  

a.   padat ke cair b.  cair ke padat c.  padat ke gas d.  gas ke padat 

23. Bila balon ditaruh ditempat panas, maka setelah beberapa saat balon itu meletus. Hal ini terjadi karena 

udara di dalam balon itu … . 

a.   menyusut b.  memuai c.  menguap d.  mencair 

24. Sebatang besi yang dipanasi pada salah satu ujungnya, maka ujung besi yang lain juga akan terasa 

panas. Peristiwa tersebut merupakan perpindahan kalor yang dikenal dengan …. 

a.   konveksi b.  konduksi c.  radiasi d. i solasi 

25. Dari gambar di samping, bagian yang bukan merupakan isolator adalah … . 

a.   pegangan setrika   c.  alas setrika  

b.  kabel setrika   d.  lampu setrika 

26. Bila kita menyalakan lampu, maka energi yang dihasilkan adalah … . 

a.   energi kimia b.  energi listrik c.  energi gerak d.  energi potensial 

27. Gambar di samping ini menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu … . 

a.   merambat lurus   c.  dapat dipantulkan  

b.  dapat dibiaskan   d.  menembus benda bening 

28. Berikut ini yang bukan enegi alternatif adalah … . 

a.  cahaya matahari b.  bensin c.  minyak tanah d.  biodisel 

29. Kelompok energi yang dapat diperbarui adalah … . 

a.  bensin, biogas, biodiesel  c.  minyak tanah, biodiesel, biogas  

b.  biogas, biodiesel, energi matahari d.  bensin, minyak tanah, solar 

30. Perhatikan gambar berikut! 

Kegiatan tersebut memanfaatkan gaya … . 

a.   otot b.  gravitasi  

c.  pegas d.  magnet 
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31. Untuk memindahkan sebuah batu, Yusuf menggunakan sebuah pengungkit. Pegungkit manakah yang 

memerlukan usaha terkecil … . 

a.  b.   c.  d.   

 

32. Gambar di samping ini merupakan contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip … . 

a. pengungkit   c. bidang miring 

b. katrol   d.  tuas 

33. Di televisi kita saksikan iklan layanan masyarakat yang mengajak untuk 

menghemat penggunaan listrik sebagai upaya mengurangi terjadinya pemanasan 

global. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik adalah … . 

a.  mematikan alat elektronik pada malam hari  

b.  tidak menggunakan alat elektronik sama sekali  

c.  mematikan alat elektronik yang tidak digunakan  

d.  menggunakan alat elektronik yang berdaya besar 

34. Badan pesawat terbang dibuat dari bahan yang kuat tetapi ringan. Pembuatan badan pesawat terbang 

menggunakan sumber daya alam berupa … . 

a.  besi b.  fiberglas  c.  tembaga  d.  alumunium 

35. Penambangan pasir di sungai tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dapat menyebabkan ... . 

a.  banyak ikan yang mati  c.  erosi dan tanah longsor 

b.  pencemaran air sungai  d.  membuat sungai dangkal 

36. Tanah merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Salah satu cara untuk 

melestarikan tanah adalah … . 

a.  memberikan pupuk dalam jumlah banyak c.  melakukan ladang berpindah  

b.  melakukan reboisasi  d.  memberikan pengairan pada tanah gundul 

37. Gempa bumi dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Salah satu kerusakan yang 

ditimbulkan adalah … . 

a.  bangunan roboh   c.  air sungai meluap  

b.  tanah menjadi subur   d.  genangan air dimana-mana  

38. Urutan planet dalam tata surya yang benar adalah ... . 

a.   bumi-mars-merkurius-venus-jupiter-saturnus-neptunus-uranus 

b.  venus-merkurius-bumi-mars-jupiter-saturnus-uranus-neptunus 

c.  merkurius-venus-bumi-mars-jupiter-saturnus-neptunus-uranus 

d.  merkurius-venus-bumi-mars-jupiter-saturnus-uranus-neptunus 

39. Pasang naik air laut tertinggi terjadi ketika bumi terhadap matahari berada pada posisi … . 

a.  aphelion b.  arehelion c.  perihelion d.  kophelion 

40. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhana matahari total terjadi jika bagian bumi yang berada pada nomor …. 

a.  4 b.  3 c.  2 d.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

3 2 bumi matahari 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 
PERTEMUAN  : II 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1.       Kedua tumbuhan di samping mempunyai ciri 

khusus yang sama yaitu ... . 

    a.  Berbau wangi c.  berbau busuk 

    b.  Pemakan serangga d.  Anti nitrogen 

 

 

2. Jenis Hewan  Jenis makanan 

Tikus  serangga 

harimau  rumput 

ayam  padi 

kambing  daging 

Berasarkan hubungan diatas yang termasuk hewan omnivora adalah … . 

a. Tikus dan ayam   c.  Harimau dan kambing 

b. Kambing dan tikus   d.  Harimau dan ayam 

3.                                   Ciri-ciri hewan disamping sebagai berikut: 

   1. Tidak mempunyai daun telinga  

   2. Tidak mempunyai kelenjar susu 

  Berdasarkan ciri-cirinya, hewan tersebut berkembang biak dengan cara … . 

  a. bertelur  c. bertelur dan melahirkan 

  b. melahirkan  d. membentuk tunas 

4. Tumbuhan pada gambar disamping  ini berkembang dengan … . 

a.  akar tinggal b.  akar tunjang 

c.   tunas adventif d.  geragih 

5. Banyak tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia contoh  

-. Jati di manfaatkan sebagai bahan bangunan. 

-. Gaharu sebagai  bahan pengharum 

-. Gelombang cinta sebagai hiasan 

Sedangkan pohon kina berguna sebagai … . 

a.   Obat penyakit demam berdarah c.  Obat penyakit malaria 

b .  Obat sakit kepala   d.  Obat penyakit gatal-gatal 

6. Diantara tindakan berikut ini yang dapat menyebabkan kepunahan adalah … . 

a. Mengganti bulu burung cendrawasi dengan bulu-bulu sintesis 

b. Membolehkan perburuan liar 

c. Perlindungan hewan-hewan langka 

d. Membudidayakan hewan-hewan langka 

7. Rusaknya terumbu karang karena bahan peledak yang digunakan nelayan akan menyebabkan ikan ... .  

a. cepat tumbuh besar   c.  kehilangan habitatnya 

b. leluasa berkembang biak d.  mudah mencari makanan 

8. Di kebun Pak Ali tumbuh berbagai tanaman, di antaranya adalah tubuhan anggrek. Tumbuhan anggrek 

itu hidup menempel pada pohon besar. Simbiosis yang terjadi antara tumbuhan anggrek dengan pohon 

besar tergolong simbiosis … . 

a. komensalisme  b.  mutualisme  c.  parasitisme d.  epifitisme  

9.       Urutan rantai makanan yang benar menurut 

gambar  di atas adalah … . 

      a. padi – katak – belalang – ular – elang  

     b. padi – ular – belalang – katak – elang   

     c.  padi – belalang – ular – katak – elang 

      d.  padi – belalang – katak – ular – elang 

10.   benalu tumbuh pada pohon mangga seperti gambar di samping. Antara benalu 

dan pohon mangga terjadi hubungan simbiosis … . 

  a.  parasitisme c.  komensalisme 
  b.  mutualisme d.  populasi 
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11. Agar mampu bertahan hidup di lingkungan panas, unta mampu menyimpan cadangan air di ... . 

a.  punuk b.  perut c  kaki tebal d.  lapisan kulit 

12. Fungsi kaki untuk bertengger diperlihatkan oleh bentuk kaki burung ... . 

a.   b.   c.   d.  

 

 

 

13. Tulang pada rangka kepala yang dikenal sebagai pelindung bagian depan samping 

otak besar dan membentuk rongga mata adalah tulang yang bernomor ... . 

a.  1 b.  2 c.  3 d.  4 
 

14. Bagian telinga yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pendengaran, 

namun sangat berperan  memelihara agar gendang telingan tidak pecah akibat 

perbedaan tekanan dengan sisi luar adalah bagian bernomor ... . 

a.  2 b.  4  

c.  6 d.  8 

15. Otot antara rongga dada dan perut berperan oenting ssat berlangsung ... . 

a.  pernapasan dada c.  pernapasan dada dan perut 

b.  pernapasan perut d. saat tidur 

16. Agar mudah diserap, protein makanan dipecah menjadi asam amino. Enzim 

pemecah protein ini terdapat pada bagian pencernaan nomor … . 

a.  1 b.  2   

c.  3 d.  1  

17.    Pembuluh darah yang bertugas mengangkut darah ke 

seluruh tubuh adalah … . 

  a.  1 c.  3 

  b.  2 d.  4 
 

18. Batang kaktus berfungsi untuk … . 

a.  penopang     

b.  penopang dan fotosintesis 

c.  penopang, fotosintesis, dan cadangan air 

d. penopang, fotosintesis, cadangan air, dan penyerap zat hara 

19. Konsumsi vitamin C seyogyanya tidak berlebihan karena tidak tersimpan dalam tubuh dan 

memberatkan kerja ginjal, hal ini dikarenakan sifat vitamin C … . 

a.  larut air b.  larut lemak c.  mudah menguap d.  mudah rusak 

20. Mencuci beras hingga air cucian bening dapat menyebabkan penyakit … . 

a.  beri-beri b.  sariawan c.  rakhitis d.  hemofili 

21. Air yang dipanaskan lama-kelamaan akan habis. Hal ini terjadi karena peristiwa … . 

a.  pembekuan b.  mencair c.  pengembunan d.  penguapan 

22. Peristiwa pengembunan di pagi hari terjadi karena perubahan wujud dari … . 

a.  padat ke cair b.  cair ke gas c.  gas ke cair d.  cair ke padat 

23. Persambungan antar rel kereta api dibuat bercelah. Hal ini bertujuan untuk … . 

a.   saat rel memuai tidak bengkok c.  menjaga keseimbangan kereta saat melaju  

b.  memudahkan pemasangan d.  supaya tidak memuia jika kena panas 

24. Panas api unggun dapat kita rasakan karena terjadi perpindahan panas secara … . 

a.  konduksi b. radiasi c.  konduksi d.  isolasi 

25. Berdasarkan gambar di bawah, bagian yang termasuk isolator adalah ... . 

    a.  1 dan 2 

    b.  1 dan 3 

    c.  3 dan 4 

    d.  1 dan 4 

 

26. Mobil yang sedang melaju menggunakan sumber energi … . 
a.  kimia b.  listrik c.  gerak d.  potensial 
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27. Peristiwa terjadinya pelangi merupakan contoh dari … . 

a. pemantulan   c.  merambat lurus   

b.  pembiasan    d.  menembus benda bening 

28. Energi alternatif yang banyak digunakan pembangkit listrik di negeri Belanda adalah … . 

a.  air terjun b.  angin c.  panas bumi d.  panas matahari 

29. Berikut ini adalah macam-macam sumber energi. 

1. Panas matahari  4. Panas bumi 

2. Minyak bumi  5. Batu bara 

3. Angin  

Yang termasuk sumber energi yang dapat diperbarui adalah … . 

a.  1,2, dan 3 b.  1,3, dan 4 c.  2,3, dan 4 d.  2, 3, dan 5 

30. Perhatikan gambar di samping ! 

Kegiatan pada gambar di atas menggunakan gaya … . 

a.  pegas b.  gesek  

c.  otot d.  magnet 

31. Kegiatan di bawah yang memerlukan tenaga paling kecil untuk mengangkat benda yang sama 

beratnya ditunjukkan oleh gambar … . 

      

    

    

 I   II  III  IV 

a.  I b.  II c.  III d.  IV 

32. Gambar di bawah ini merupakan contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip … . 

a.  pengungkit   c.  bidang miring 

b. katrol   d.  roda berporos 

33. Salah satu cara menghemar energi listrik adalah … . 

a.  menyalakan lampu seperlunya c.  menggunakan AC 

b.  menyalakan lampu di setiap kamar d.  menyetrika sedikit-sedikit 

34. Sumber daya alam di bawah ini yang bisa dimanfaatkan untuk membuat minyak adalah … . 

a.  kelapa b.  kedelai c.  ketela d.  kentang 

35. Berikut ini yang dapat merusak sumber daya alam adalah … . 

a.  reboisasi b.  penebangan hutan c.  pembuatan kolam d.  pembuatan selokan  

36. Penebangan liar dan pembukaan lahan perkebunan telah banyak merusak hutan di Sumatera dan 

Kalimantan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah ... . 

a.  melakukan tebang pilih  c.  menjadikan hutan produksi  

b.  menjadikan hutan homogen  d.  menebang pohon yang muda 

37. Emisi gas karbondioksida dari pabrik-pabrik dan kendaraan selama berpuluh-puluh tahun merupakan 

telah menyebabkan terjadinya pemanasan global. Salah satu akibat dari pemanasan global adalah … .  

a.  air laut menyusut    c.  naiknya permukaan air laut  

b.  waktu siang bertambah lama d.  musim panas terus menerus 

38. Planet yang berukuran terbesar dalam tata surya kita adalah … . 

a. jupiter b.  saturnus c.  uranus d.  neptunus 

39. Pasang naik dan pasang surut air laut dipengaruhi oleh ... . 

a.  revolusi bumi dan bulan  c.  gravitasi bulan dan matahari 

b.  gravitasi bumi dan bulan d.  revolusi bulan dan matahar 

40. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhana bulan total terjadi jika posisi bulan berada pada posisi … . 

a.  1 b.  2 c.  3 d.  4 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 
PERTEMUAN  : III 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Ciri khusus yang dimiliki kedua hewan di samping adalah … . 

a. Mengeluarkan bau busuk 

b. Batangnya berduri 

c. Pemakan serangga 
d. Berpura-pura mati 

2.     
 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 

     
 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 

Hewan jenis burung dan jenis unggas mana sajakah yang makanannya berupa biji-bijian … . 

a.  Gambar  1, 2, 3 b.  Gambar  1, 3, 4 c.  Gambar  5, 6, 7 d.  Gambar  1, 6, 8 

3. Hewan yang dapat melakukan pembuahan dalam tubuh (internal) terdapat pada hewan ... . 

a.  Kambing, kucing, ikan,gajah c.  Katak, kelinci, sapi, gajah 

b. Kelinci, sapi, kucing, gajah d.  Katak, ikan, ular, gajah 

4. Perkembangbiakan tumbuhan seperti pada gambar di samping  adalah … . 

a.  menempel   c.  membelah diri 

b.  mencangkok   d.  merunduk 

5. Hewan seperti pada gambar di samping mulai 

langka karena di buru manusia untuk di ambil … . 

a.  belalainya b.  gadingnya 

c.  kulitnya  d.  kulit 

6. Untuk melindungi tumbuhan para petani menggunakan pestisida. Apa yang terjadi jika penggunaan 

pertisida berlebihan … . 

a.  Tumbuhan subur   c.  Petani untung   

b. Mencemari tanah    d. Jawaban a, b, dan c benar 

7. Di lingkungan para ilmuwan konservasi berarti melindungi .Konservasi atau pencagaran bertujuan 

untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan dan hewan agar tidak punah.Berikut ini yang bukan 

termasuk cara atau tindakan yang dapat dilakukan agar kepunahan hewan dan tumbuhan adalah ... . 

a.  Melarang perburuhan  c.  Memperluas cagar alam 

b.  membiarkan ekosistem yang rusak d.  Reboisasi 

8. Kerjasama yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup, 

misalnya kerbau dan burung jalak disebut … . 

a.  Simbiosis Parasitisme         c.  Simbiosis Komensalisme 

b. Simbiosis Mutualisme       d. Rantai Makanan 

9. Perhatikanlah gambar di samping ! 

Hewan yang berperan sebagai konsumen kedua pada rantai makanan 

tersebut adalah … . 

a. Elang       c.  ular 

b. Burung    d.  ulat 

 

 

10. Belalang, katak, dan ular bergantung pada ... . 

a.  ular bertamba banyak  c.  tumbuhan 

b.  katak semakin sedikit  d.  hasil panen petani berkurang 

11. Alat hisap probosis dimiliki oleh ... . 

a.  bertelur b.  pelatuk c  menghisap nektar d.  hidup di pepohonan  
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12. Bentuk kaki burung yang sangat sesuai untuk hal di samping adalah ... . 

a.   b.   

 

 

 

 

 

c.  d. 

 

 

 

13. Tulang belakang kita terdiri dari 4 bagian tulang, bagian yang bertanda 

X merupakan ... 

a.   tulang leher c.   tulang punggung 

b.   tulang pinggang d.  tulang kelangkang 

14. Pada bagian yang bertanda nomor 3 terjadi proses... 

a.  penyesuaian suhu dan kelembaban 

b.  penyaringan udara 

c.  penghantaran rangsang bau ke otak 

d.  pemberantasan kuman 

15. Pernapasan dada terjadi jika ada kerjasama antara ... . 

a.  tulang rusuk   c.  lobus paru  

b.  ruang jantung   d. tulang-tulang rongga dada 

16.    Bagian pencernaan yang berperan mencerna nasi, jagung, dan gandum adalah 

… . 

  a.  1 dan 2 c.  2 dan 3 

  b.  3 dan 4 d.  1 dan 4 

 

 

 

 

17. Urutan aliran peredaran darah kecil manusia adalah … . 

a.  1 - 2   c.  2 – 1 

b.  3 – 4   d.  4 – 3 

18. Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah … . 

a.   menyerap air dari tanah   c.  alat perkembangbiakan generative tumbuhan 

b.  menopang tunbuhan agar tegak d.  proses fotosintesis 

19. Zat pembangun tubuh banyak terkandung pada … . 

a.  kacang-kacangan b.  sayur-mayur c.  buah d.  daging 

20. Makanan yang kurang bersih dapat menyebabkan penyakit disentri akibat … . 

a.  aktivitas usus meningkat c.  makanan sudah busuk dibusukkan 

b.  bakteri Escherichia coli  d.  kadar air tinggi 

21. Contoh benda yang mengalami peristiwa penyubliman adalah …. 

a.  Kapur barus menjadi gas  c.  air menjadi gas  

b.  mentega menjadi cair   d.  gas menjadi air  

22. Salah satu contoh manfaat penguapan dalam kehidupan sehari-hari adalah … . 

a.  penggunaan kapur barus  c.  pembuatan garam 

b.  menyolder timah   d.  pembuatan es batu 

23. Pada pembuatan gelas kaca, pasir kuarsa dipanaskan dengan suhu yang tinggi sehingga pasir 

mengalami peristiwa … . 

a.  meleleh b.  menyublim c.  menguap d.  membeku 

24. Pada saat mengaduk gula di dalam segelas air panas, lama-kelamaan sendok yang dipakai terasa panas. 

Hal ini merupakan salah satu contoh peristiwa … . 

a.  konveksi b.  konduksi c.  isolasi d.  radiasi 

25. Bagian dari alat di bawah ini yang merupakan konduktor adalah …. 

a.  1  b.  2 

c.  3 d.  4   

1 

2 

4 

3 

1 

2 

3 4 

1 2 

3 4 

X 
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26. Gambar di bawah ini jika dipetik menghasilkan energi … . 

a.  kimia    c.  bunyi 

b. gerak    d.  cahaya 

27. Dari percobaan di bawah ini, sifat cahaya yang digunakan adalah … . 

a.  merambat lurus    c.  dapat dipantulkan 

b.  dapat dibiaskan    d.  menembus benda bening 

28. Dalam perkembangannya mobil tenaga surya memanfaatkan energi alternatif berupa … . 

a.  angin b.  panas bumi c.  air d.  cahaya matahari 

29. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Macam Energi     . 

1.  Tumbuhan   Dari tabel di atas, contoh-contoh energi yang dapat diperbarui adalah … . 

2. Cahaya matahari    a.  1, 2, 3  b.  1, 2, 4 

3.  Minyak bumi   c.  1, 2, 5  d.  1, 3, 4 

4.  Barang tambang 

5.  Hewan     

30. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Alat di samping memanfaakan gaya … . 

a.  otot   c.  gesek  

b.  pegas   d.  magnet 

31. Untuk memindahkan sebuah batu, Yusuf menggunakan sebuah pengungkit. Pegungkit manakah yang 

memerlukan usaha terbesar … . 

 

a.  b.  c.   d.  

32. Gambar di bawah ini merupakan contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip … . 

a.  pengungkit   c.  bidang miring 

b.  katrol   d.  roda berporos 

33. Energi fosil jika dipakai terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Hal yang dapat dilakukan untuk 

menghemat energi fosil adalah … . 

a.  menggunakan kendaraan umum 

b.  menggunakan kendaraan bermotor pribadi 

c.  selalu bepergian dengan kendaraan bermotor  

d.  sama sekali tidak menggunakan kendaraan bermotor 

34. Bangunan tahan gempa harus menggunakan kerangka yang kuat. Pembuatan kerangka bangunan 

menggunakan sumber daya alam jenis … . 

a.  besi b.  tembaga c.  alumunium d.  fiberglas 

35. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan dampak terhadap 

lingkungan berupa ... . 

a.  pencemaran air laut   c.  rusaknya terumbu karang 

b.  banyaknya tangkapan ikan  d.  mudahnya menangkap ikan 

36. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat air adalah … . 

a.  mematikan kran jika bak air sudah penuh  c.  menyirami tanaman saat tengah hari 

b.  mencuci pakaian satu stel setiap hari  d.  mencuci kendaraan setiap hari 

37. Penggunaan plastik ternyata merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Salah satu 

akibat dari pemanasan global adalah … .  

a.  air laut menyusut    c.  mencairnya es di kutub utara  

b.  waktu siang bertambah lama d.  menurunnya permukaan tanah 

38. Planet yang tampak kemerah-merahan karena adanya debu karat pada permukaannya adalah ... . 

a.  merkurius b.  mars c.  jupiter d.  Saturnus 

39. Berikut ini beberapa akibat dari rotasi bumi, kecuali ... . 

a.  terjadi pergantian waktu  c.  terjadi gerak semu harian matahari 

b.  terjadi pergantian musim d.  terjadi siang dan malam 

40. Perhatikan gambar berikut! 

Gambar di samping menunjukkan peristiwa ... . 

a.  gerhana bulan total   

b.  gerhana bulan sebagian  

c.  gerhana bulan sabit 

d.  gerhana bulan cincin 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 
PERTEMUAN  : IV 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Ciri khusus yang sama pada dua gambar di samping adalah … . 

a. Memperindah bentuk tubuhnya 

b. Menyimpan makanan dan air dalam bentuk lemak 

c. Menyimpan air dalam jumlah besar 

d. Herbivora 

2. Berdasarkan jenis makanannya, kelompok hewan di bawah ini yang termasuk bersisik adalah … . 

a. ayam, kelinci, dan harimau c.  tikus, ayam, dan beruang 

b. Ular, Ikan, Buaya   d.  serigala, singa, dan harimau 

3.    

a.  b.              c.   d.      d.  

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah gambar … . 

a. Buaya   c. Burung Unta    

b. Kuda    d.  Semua jawaban salah 

4. Berdaun telinga dan memiliki kelenjar susu adalah ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ... .  

a.  Bertelur b.  beranak c.  bertelur – beranak d.  membelah diri 

5. Tumbuhan pada gambar di samping ini berkembang biak dengan cara … . 

a. Stek c.  mencangkok  

b. menempel d.  enten 

6. Harimau Sumatra sering diburu manusia untuk dimanfaatkan kulitnya. Pemburuan liar terhadap 

hewan ini mengakibatkan … . 

a. harimau Sumatra menjadi terkenal c.  harimau Sumatra semakin banyak 

b. harimau Sumatra menjadi kaya d. harimau Sumatra semakin punah 

7. Pembuatan Pusat Pelestarian Satwa Jogja di Kulon Progo bertujuan untuk … . 

a. membudidayakan hewan ternak  c.  melestarikan hewan-hewan langka  

b. mengembangbiakkan hewan ternak d.  mengembalikan hewan ke habitatnya 

8. Ikan remora mendapatkan sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tubuhnya bersih dari sisa                                         

makanan. Hubungan antara ikan remora dan ikan hiu adalah simbiosis … . 

a.  parasitisme b.  mutualisme c.  kompetisisme d.  komensalisme 

9. Urutan rantai makanan dalam ekosistem sungai yang benar adalah … . 

a. padi – tikus – ular   c.  lumut – ikan – ular 

b. cacing – bebek – biawak  d.  plankton – ikan kecil – ikan besar 

10. Hewan-hewan berikut ini yang hidupnya sangat bergantung pada nektar adalah … . 

a. nyamuk, lebah, kupu-kupu c.  lebah, kupu-kupu, belalang 

b. kupu-kupu, nyamuk, belalang d.  burung kolibri, lebah, kupu-kupu 

11. Sebagaimana eceng gondok, teratai juga memiliki rongga-rongga udara di batang. Fungsi rongga 

udara di batang teratai untuk ... . 

a.  mengapung   b.  Membawa O2 dari akar ke batang  

b.  mempercepat penguapan d.  menyerap mineral  

12. Bentuk kaki burung yang sesuai untuk berjalan bahkan berlari adalah ... . 

a.  b.  c.  d. 
 

 

13. Pada rangka anggota gerak atas terdapat tulang pengumpil yang  

ditunjukkan oleh abjad ... . 

a. a b.  b  

c.  c d.  d 

 

a 

b 
c 

d 
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14. Bagian indera kulit yang terdapat pada lapisan 1 adalah ... . 

a. Kulit ari dan epidermis  c.  Epidermis dan dermis 

b. Epidermis dan lapisan malpighi d.  Kulit ari dan lapisan malpighi 

15. Alat pernapasan yang berperan mengatur kelembaban udara yang masuk adalah … . 

a.  paru-paru b.  bronkiolus c.  bronkus d.  hidung 

16.    Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditandai X adalah … . 

  a.  penyerapan sari makanan   c.  pengaturan kadar air 

  b.  pencernaan makanan secara kimia d.  mengubah energi 

 

 

17. Karbondioksida banyak terkandung pada pembuluh darah … . 

a.  1, 2 b.  2, 3  

c.  1, 3 d.  1, 4 

18. 1 ketela rambat 3 lobak 5 Kentang 

2 ubi kayu 4 Wortel 6 Bawang merah 

Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada umbi akar adalah … . 

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

b. 2, 3, 4   d.  4, 5, 6 

19. Jika membutuhkan energi dalam waktu cepat sebaiknya mengkonsumsi … . 

a.  susu b.  ikan c.  telur d.  nasi 

20. Perut terasa perih dan mulas, mual, kadar asam klorida tinggi menunjukkan gejala sakit … . 

a.  typus d.  usus buntu c.  TCD d.  maag 

21. Contoh perubahan wujud benda yang mengalami pengembunan adalah ... . 

a. es menjadi air    c.  uap air menjadi awan    

b.  gas menjadi air    d. kapur barus menjadi gas 

22. Salah satu manfaat penyubliman dalam kehidupan sehari-hari adalah … . 

a.  mengeringkan padi    c.  pembuatan es batu    

b.  pembuatan garam    d.  penggunaan kapur barus 

23. Pemasangan kabel antar tiang listrik dibuat kendor. Hal ini bertujuan untuk ... . 

a.  memudahkan pengecekan kabel  c.  memudahkan pemasangan kabel  

b.  tidak mudah putus saat menyusut  d.  agar tidak mudah putus ketika memuai  

24. Panas matahari merambat sampai ke bumi. Perpindahan panas matahari tersebut dengan cara … . 

a.  radiasi b.  konveksi c.  konduksi d.  elektromagnet 

25. Perhatikan gambar berikut! 

     Bagian alat seperti gambar di atas yang berfungsi 

sebagai konduktor  panas ditunjukkan nomor … .  

    a.  1 d.  4 

    b.  2 c.  3   

  

 

26. Perhatikan gambar berikut ini ! 

Alat seperti pada gambar di atas menggunakan energi .. .. 

a.  Listrik    c.  gerak  

b.  kimia    d.  cahaya 

27. Perhatikan gambar berikut! 

Peristiwa seperti gambar di atas menunjukkan adanya ... . 

a.  pembiasan cahaya   c.  penguraian cahaya  

b.  pemantulan cahaya    d.  pembelokan cahaya 

28. Energi alternatif yang digunakan untuk menggantikan minyak tanah adalah ... . 

a. LPG b. biogas c. biodiesel  d. bioetanol 

29. Berikut ini adalah macam-macam sumber energi: 

1.minyak bumi  3 ombak laut 5.  cahaya matahari  

2.gas bumi 4.  batu bara  6.  angin 

Sumber daya alam di atas yang termasuk sumber energi yang dapat diperbarui adalah … . 

a. 1, 2, dan 4 b.  1, 2, dan 5 c.  3, 4, dan 5 d.  3, 5, dan 6 

 

 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 

4 
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30. Perhatikan gambar berikut! 

Kegiatan yang tampak seperti pada gambar di atas meggunakan gaya ... . 

a.  otot  b.  pegas c.  magnet d. gravitasi 

31. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Energi yang paling sedikit diperlukan seperti pada gambar di atas ditunjukkan oleh huruf … . 

a.  a b.  b c.  c d.  d 

32. Gambar di bawah ini merupakan contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip …. 

a.  pengungkit   c.  bidang miring 

b.  katrol   d.  roda berporos 

33. Energi akan habis apabila digunakan terus menerus. Salah satu cara menghemat energi adalah … . 

a.  membirkan lampu kamar mandi menyala sepanjang hari 

b.  mematikan lampu belajar apabila tidak digunakan 

c.  tidak menutup kran air meski sudah penuh 

d.  menyalakan tv sepanjang hari 

34. Berikut adalah hasil olahan minyak bumi kecuali ... . 

a.  aspal  b. bensin c.  LPG d.  Biosolar 

35. Menangkap ikan dengan cara menggunakan jaring pukat harimau akan mengakibatkan … . 

a.  lingkungan sekitar bersih  c.  kuman penyakit dapat mati 

b.  populasi ikan akan habis  d.  populasi ikan bertambah 

36. Salah satu cara untuk menghemat pemakaian energi minyak bumi adalah … . 

a.  menggunakan mobil sesering mungkin c.  mengentikan pertambangan minyak bumi  

b.  menggunakan sepeda motor seperlunya  d.  membiarkan lampu minyak menyala terus 

37. Pada awal tahun 2007, di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Dampak yang 

ditimbulkan atas peristiwa alam tersebut adalah …. 

a.  rumah penduduk banyak yang ambruk c.  Yogyakarta semakin makmur 

b.  lahan pertanian semakin subur d.  populasi hewan semakin bertambah 

38. Planet mars pada gambar di samping ditunjukkan oleh nomor …. 

a.  1   c.  6 

b.  4   d.  8 

39. Bumi bersama-sama bulan beredat mengelilingi matahari. 

Salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari adalah … . 

a.  terjadinya siang dan malam  c.  munculnya komet di langit 

b.  terjadi pasang surut air laut  d.  erjadinya gerhana bulan dan matahari 

40. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gerhana bulan ditunjukkan oleh nomor … . 

a.  1 

b.  2 

c.  3 

d.  4 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 

PERTEMUAN  : V 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Ciri khusus yang dimiliki oleh kedua hewan seperti gambar di bawah ini adalah  … . 

a. mempunyai kaki perekat   

b. bisa merubah warna kulit   

c.  dapat memutuskan ekor  

d.  mempunyai pendengaran tajam 

2. Perhatikan tabel berikut! 

No. Kelompok Hewan 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ikan hiu  
Komodo  
Salamander   
Burung merpati 

Hewan-hewan di atas dikelompokkan berdasarkan cara berkembangbiaknya, yaitu ... . 

a.  ovipar b.  vivipar c.  ovovivipar d.  fragmentasi 

3. Perhatikan gambar hewan di bawah ini! 

Hewan seperti gambar di samping berkembangbiak dengan cara … . 

a.  bertelur   c.  melahirkan  

b.  bertelur melahirkan   d.  bertelur dan melahirkan 

4. Tumbuhan yang paling cocok dikembangbiakkan dengan tunas adventif adalah ... . 

a.  pisang, talas, cocor bebek c.  pisang, kesemek, pakis haji 

b.  cocor bebek, cemara, sukun d.  cocor bebek, bambu, pakis haji 

5. Pohon-pohon yang ditanam di tepi jalan raya bermanfaat bagi lingkungan untuk ... . 

a.  sayur-sayuran   c.  menghijaukan kota  

b.  peneduh jalan raya   d.  mengurangi polusi udara 

6. Penebangan hutan untuk dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan secara berlebihan dapat 

mengakibatkan … . 

a.  hutan menjadi gundul  c.  tersedianya bahan bangunan  

b.  terbentuknya lahan perkebunan d.  peningkatan perekonomian masyarakat 

7. Pembuatan Suaka Marga Satwa di Ujung Kulon Banten bertujuan untuk … . 

a.  melestarikan badak bercula satu  

b.  mengembangbiakkan bada bercula satu  

c.  membudidayakan badak bercula satu  

d. mengembalikan badak bercula satu ke habitatnya 

8. Bunga Raflessia mendapatkan makanan dari tumbuhan inangnya. Hubungan antara bunga Raflessia 

dan tumbuhan inangnya adalah simbiosis … . 

a.  Parasitisme b.  mutualisme c.  kompetisisme d.  komensalisme 

9. Urutan rantai makanan dalam ekosistem hutan yang benar adalah … . 

a.  padi – tikus – ular   c.  lumut – ikan – ular  

b. cacing – bebek – biawak  d.  rumput – banteng – harimau 

10. Hewan-hewan berikut ini yang hidupnya sangat bergantung pada rumput adalah … . 

a.  kerbau, kambing, sapi  c.  sapi, kambing, serigala 

b.  kambing, kerbau, beruang d.  harimau, serigala, banteng 

11. Beberapa hewan memiliki warna dan bentuk yang sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Tujuan 

hewan tersebut adalah ... . 

a.  menarik perhatian pemangsanya c.  melindungi diri dari serangan pemangsa  

b  melindungi diri dari sengatan matahari d.  mencari pasangannya  

12. Bentuk kaki burung yang paling sesuai untuk mencengkeram mangsa adalah ... . 

a.  b.  c.  d. 
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13. Gelang bahu kita tersusun oleh 2 tulang, seperti yang ditunjukkan  

oleh gambar. Nama tulang penyusun gelang bahu kita adalah ... . 

a. selangka dan kelangkang  

b. selangka dan belikat  

c.  hasta dan belikat  

d.  kelangkang dan belikat 

14. Bagian yang diperbesar dari indera lidah dan bertanda X 

di samping berfungsi sebagai ... . 

a.  daerah peka rasa manis 

b.  daerah berkumpulnya ujung saraf pengecap 

c.  pengecap rasa pedas 

d.  penghasil selaput lendir 

15.   Pada bagian yang diperbesar terjadi proses … . 

  a.  pertukaran O2, CO2 dengan hidung 

  b.  pertukaran O2, CO2 dengan pembuluh kapiler darah 

  c.  pengaturan kelembaban udara 

  d.  proses membasmi kuman 

 

 

16. Kelenjar pankreas menghasilkan 3 enzim pencernaan yang disalurkan 

Pada organ pencernaan bernomor … . 

a. 1 b.  2  

c.  3 d.  4 

17.   Ruang jantung yang menerima darah dari seluruh  

  tubuh adalah… 

  a.  1 c.  3  

  b.  2 d.  4  

 

 

18. Biji merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan yang sesungguhnya diperuntukkan untuk ... . 

a.  bakal tanaman baru   c.  tanaman itu sendiri 

b.  cadangan saat kemarau  d.  alat reproduksi 

19. Zat makanan yang sangat berperan sebagai pelindung alat-alat tubuh kita adalah … . 

a.  karbohidrat b.  protein c.  lemak  d.  vitamin  

20. Penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus adalah … . 

a.  influenza b.  meningitis c.  bronchitis d.  asma 

21. Contoh peristiwa pengembunan adalah ... . 

a.  air dipanaskan menjadi uap c.  lilin dinyalakan menjadi meleleh 

b.  kapur barus dibiarkan di udara terbuka  d.  titik-titik air pada kaca dalam mobil saat hujan 

22. Salah satu manfaat penguapan dalam kehidupan sehari-hari adalah … . 

a.  pembuatan es batu   c.  mengeringkan padi    

b.  penggunaan mentega   d.  penggunaan kapur barus 

23. Pemasangan sambungan rel kereta api diberi celah. Hal ini bertujuan untuk ... . 

a.  memudahkan pengecekan rel c.  memudahkan pemasangan rel  

b.  ruang pemuaian rel pada siang hari d.  ruang penyusutan rel pada malam hari 

24. Panas api unggun menghangatkan peserta perkemahan di sekelilingnya. Perpindahan panas api 

unggun tersebut dengan cara … . 

a.  radiasi b.  konveksi c.  konduksi d.  elektromagnet 

25. Perhatikan gambar berikut! 

    Bagian alat pada gambar di samping yang berfung-

si sebagai konduktor panas ditunjukkan nomor … . 

    a.  1  c.  3 

     b.  2  d.  4 

 

26. Perhatikan gambar berikut ini ! 

Alat seperti pada gambar di samping menghasilkan energi ... . 

a.  suara  b.  gerak  c.  Panas d.  cahaya 

a 

b 

 
x 

1 2 

3 

4 
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27. Perhatikan gambar berikut! 

Peristiwa seperti gambar di samping menunjukkan adanya ... . 

a.  pembiasan cahaya c.  penguraian cahaya  

b.  pemantulan cahaya  d.  pembelokan cahaya 

28. Energi alternatif yang digunakan untuk menggantikan solar adalah ... . 

a.  LPG b.  biogas c.  biodiesel  d.  bioetanol 

29. Berikut ini adalah macam-macam sumber energi: 

1.  minyak bumi 3.  batu bara 5. cahaya matahari 

2.  ombak laut 4.  air terjun 6.  gas bumi   

Sumber daya alam di atas yang termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah … . 

a.  1, 2, dan 4 b.  1, 4, dan 6 c.  2, 3, dan 5  d.  2, 4, dan 6 

30. Kegiatan yang tampak seperti pada gambar di samping menggunakan gaya ... . 

a.  otot b.  pegas c.  magnet  d.  gravitasi 

31.   Gambar di bawah ini merupakan contoh pesawat sederhana yang 

menggunakan prinsip … . 

  a.  pengungkit c.  bidang miring 

  b.  katrol d.  roda berporos 

 

32. Kegiatan yang tampak pada gambar di atas memanfaatkan 

pesawat sederhana jenis … . 

a.  pengungkit b.  katrol tetap c.  bidang miring d.  roda berporos 

33. Akhir-akhir ini kita dengar PLN sedang menghadapi krisis energi. Kita bisa membantu dengan 

menghemat penggunaan energi listrik. Dibawah ini adalah cara penghematan energi listrik, kecuali… . 

a. menyetrika pakaian setiap akan dipakai  c. mematikan televisi yang tidak ditonton 

b. mematikan lampu yang tidak digunakan  d. memanfaatkan kipas angin daripada AC 

34. Perhatikan table di bawah ini : 

Yang termasuk Sumber Daya Alam yang dapat 

diperbarui adalah … . 

a.    1, 2, 3 

b.    2, 3, 4 

c.    3, 4, 5 

d.    1, 4, 5 

 

35. Peristiwa bencana alam yang  sering terjadi di sekitar kita, dipicu karena ulah manusia sendiri yang 

tidak dapat menjaga lingkungan. Pernyataan dibawah ini yang menunjukkan perbuatan manusia yang 

peduli terhadap lingkungan adalah … . 

a.  melakukan tebang pilih  c.  membuang sampah di tempatnya 

b.  melakukan reboisasi  d.  penggalian pasir 

36.    Gambar di samping menunjukkan suatu cara yang dilakukan manusia untuk 

mencegah kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam 

mengekploitasi alam. Tindakan tersebut cocok di lakukan pada daerah … . 

   a.  pegunungan c.  dataran rendah 

  b.  pantai d.  savanna 

37.   Dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi 

eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek 

kelestarian. Illegal Fishing yaitu kegiatan menangkapan ikan yang dilakukan 

oleh masyarakat/nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan 

ekosistemnya misalnya dengan cara ... . 

a.  pemboman ikan   c.  penggunaan racun sianida 

b.  penggunaan pukat harimau d.  menggunakan bubu ikan 

38. Planet seperti pada gambar di samping memiliki ribuan cincin yang 

diperkirakan merupakan bongkahan es meteorit, planet ini adalah …. 

a.  Uranus   c.  Neptunus 

c.  Saturnus   d. Jupiter 

39. Terjadinya siang dan malam adalah akibat dari … . 

a.  rotasi bumi b.  revolusi bumi c.  rotasi bulan d.  revolusi bulan 

40. Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali. Jumlah hari dalam tahun Kabisat adalah …. 

a.  365 hari b.  366 hari c.  266 hari d.  265 hari  

No Sumber Daya Alam 

1 

2 

3 

4 

5 

Besi 

Kayu 

Air 

Oksigen 

Nikel 

http://www.bing.com/images/search?q=tata+surya
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 

PERTEMUAN  : VI 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Ciri khusus yang di miliki 2 hewan di samping adalah … . 

a. berbulu, Ovivar 

b. Ovivar, Berbulu, Carnivora 

c. Hidup di air, , Berbulu, Carnivora 

d. Hidup di darat, Berbulu, Carnivora 

2. Perhatikan tabel berikut! 

No. Kelompok Hewan 
1. 
2. 
3. 
4. 

Itik  
Ular  
Cicak  
Ikan bandeng 

Hewan-hewan di atas dikelompokkan berdasarkan cara berkembangbiaknya, yaitu ... . 

a.  ovipar b.  vivipar c.  ovovivipar d.  membelah diri 

3. Perhatikan gambar hewan di bawah ini! 

Hewan seperti gambar di atas berkembangbiak dengan cara … . 

a. bertelur    c. bertelur melahirkan 

b. melahirkan    d. bertelur dan melahirkan 

4. Tumbuhan yang paling cocok dikembangbiakkan dengan tunas adalah ... . 

a. salak, bambu, tebu   c.  tebu, pisang, singkong 

b. bambu, pakis haji, pisang d.  cocor bebek, cemara, sukun 

5. Pohon-pohon yang ditanam di lereng-lereng bukit bermanfaat bagi lingkungan untuk ... . 

a. mencegah erosi    c.  menghasilkan kayu 

b. menghijaukan lereng bukit d.  menghasilkan bahan makanan 

6. Pemanfaatan kayu cendana untuk membuat kerajinan keris di Imogiri tanpa adanya budidaya dapat 

mengakibatkan … . 

a. penurunan populasi kayu cendana     c.   peningkatan populasi kayu cendana 

b. peningkatan perekonomian masyarakat   d.  terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat 

7. Pembuatan suaka marga satwa bertujuan untuk … . 

a. membudidayakan hewan ternak  c.  mengembangbiakkan hewan ternak 

b. melestarikan hewan-hewan langka  d.  mengembalikan hewan ke habitatnya 

8. Tumbuhan anggrek hanya menumpang hidup pada tanaman inangnya dan bisa melakukan fotosintesis 

sendiri. Hubungan antara anggrek dan tanaman inangnya adalah simbiosis … . 

a.  parasitisme b.  mutualisme c. kompetisisme d.  komensalisme 

9. Urutan rantai makanan dalam ekosistem sawah yang benar adalah … . 

a. padi – tikus – ular   c.  lumut – ikan – ular  

b. cacing – bebek – biawak  d.  plankton – ikan kecil – ikan besar 

10. Hewan-hewan berikut ini yang hidupnya sangat bergantung pada serangga adalah … . 

a. cicak, tokek, tikus   c.  cicak, trenggiling, tikus 

b. katak, cicak, trenggiling  d.  katak, salamander, ikan  

11. Bunga padi memiliki ukuran kelopak kecil, benagsari ringan dan memiliki struktur seperti sayap. Ini 

menunjukkan bahwa penyerbukan padi dibantu ... . 

a.  air b.  angin c  serangga d.  burung  

12.      Lingkungan air sangat cocok untuk bentuk kaki ... . 

    a.  a c.  c  

    b.  b  d.  d  

 
 

13. Seorang pemain bola sering mengalami cedera pada tulang bertanda X akibat 

tackling pemain lawan. Tulang ini disebut tulang ... . 

a. hasta b.  kering c.  betis d.  pengumpil 
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14.    Pernyataan yang sesuai dengan bagian bertanda panah adalah ... . 

  a.  memiliki kemampuan membesar mengecil sesuai tingkat cahaya 

  b.  memiliki kemampuan menebal menipis sesuai jauh dekat benda 

  c.  memiliki banyak pembuluh darah 

  d.  bening, tempat rangsang cahaya diterima pertama kali 

15. Apabila diafragma melengkung, rongga dada … sehingga udara … . 

a.  membesar – keluar dari paru-paru c.  mengecil – keluar dari paru-paru 

b.  membesar – masuk ke paru-paru d.  mengecil – masuk ke paru-paru 

16.    Pengemulsian lemak dan air dibantu oleh enzim … yang dihasilkan organ 

bernomor … . 

  a.  getah empedu, 1 c.  asam klorida, 2 

  b.  tripsin, 4 d.  tripsin, 4 

 

 

 

17. Oksigen banyak terkandung pada pembuluh darah … . 

a.  1, 2 b.  2, 3 c.  1, 3 d.  1, 4 

18. Bagian tanaman yang dimanfaatkan bawang merah untuk menyimpan  

 cadangan makanannya adalah pada…  

a. umbi lapis b.  umbi batang c.  umbi akar d.  umbi buah 

19. Vitamin yang turut berperan dalam proses pembekuan darah adalah vitamin … . 

a.  B b.  C c.  D d.  K 

20. Cara duduk seperti gambar di samping dapat menyebabkan penyakit … . 

a.  lordosis c.  skoliosis  

b. kifosis d.  d. simetris 

21. Perubahan benda cair menjadi gas disebut menguap. Peristiwa menguap terjadi pada … . 

a.  air dimasukkan ke freezer c.  air mendidih karena dipanaskan 

b.  cokelat meleleh karena terkena panas d.  kamper diletakkan di udara terbuka 

22. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa perubahan wujud benda dapat bermanfaat bagi manusia. Yang 

bukan merupakan manfaat perubahan wujud benda yaitu … . 

a.  pembuatan es   c. pembuatan kapur tulis 

b.  pembuatan garam   d.  pembuatan kapur barus 

23. Gelas yang berisi es dibiarkan pada udara terbuka lama-kelamaan dinding gelas bagian luar akan 

basah, hal ini disebabkan karena … . 

a.  gelas bocor   c.  udara mengembun  

b.  es menguap    d.  air masuk ke celah-celah gelas 

24. Jika kita memanaskan salah satu ujung besi, lama kelamaan ujung  yang lain akan terasa panas. 

Peristiwa ini disebabkan karena panas merambat secara … . 

a.  konveksi d.  radiasi c.  konduksi d.  isolasi 

25. Bagian pada gambar di bawah ini yang berfungsi sebagai isolator adalah … . 

     a.  1 b.  2   

     b.  2 d.  4 

   

 

26. Perahu layar dapat melaju dengan kencang karena energi … . 

a.  angin b.  matahari c.  air d.  panas bumi 

27. Perhatikan gambar di samping!  

cahaya putih yang mengenai prisma berubah menjadi beberapa warna.  

Peristiwa itu menunjukkan sifat cahaya yang dapat … . 

a.  menembus benda bening c.  dipantulkan 

b.  merambat lurus   d.  diuraikan 

28. Pada saat mengeringkan ikan menggunakan energi alternatif yang berupa … . 

a.  panas matahari b.  panas bumi c.  listrik d.  kompor 

29. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah …. 

a.  alumunium b.  batu bara c.  minyak bumi d.  sinar matahari 

 

 

1 

2 

3 4 

1 

2 3 4 
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30. Perhatikan gambar di samping ini!  

gaya yang digunakan oleh anak tersebut untuk mengayuh sepeda adalah … . 

a.  gaya gesek b.  gaya otot  c.  gaya gravitasi d. gaya pegas 

31.    Gambar di bawah ini merupakan contoh pesawat 

sederhana yang menggunakan prinsip … . 

  a.  pengungkit c.  bidang miring 
  b.  katrol d.  roda berporos   

32. Untuk menghaluskan kayu seperti pada gambar di samping. seorang tukang kayu 

membutuhkan alat bantu yang merupakan jenis pesawat sederhana … 

a.  bidang miring   c.  pengungkit jenis 1 

b.  pengungkit jemis II   d.  pengungkit jenis III 

33. Kenaikan harga BBM sangat meresahkan masyarakat. Pemerintah memprogramkan kegiatan 

penghematan penggunaan energi ini. Kita dapat membantu program ini misalnya dengan … . 

a. menggunakan energi pengganti minyak misalnya LPG 

b. menggunakan bahan bakar kayu 

c. selalu menghangatkan makanan sebelum kita memakannya 

d. memasak sehari 3 kali 

34. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembuatan minyak goreng kecuali … . 

a.  Kelapa sawit b.  kelapa c.  kedelai d.  zaitun  

35. Perburuan gading gajah menyebabkan populasi gajah di Indonesia menurun. Untuk mencegah 

kepunahan hewan ini pemerintah melakukan beberapa tindakan seperti di bawah ini kecuali … . 

a. menetapkan Undang-Undang Perlindungan terhadap satwa 

b. mendirikan suaka margasatwa 

c. penangkaran terhadap gajah 

d. mengijinkan orang untuk memelihara gajah sebagai hewan peliharaan 

36. Air merupakan kebutuhan yang paling vital bagi kehidupan makhluk hidup. Akhir-akhir ini keter-

sedian air bersih bagi manusia terutama jika memasuki musim kemarau sangat terbatas. Kegiatan di 

bawah ini yang sebaiknya kita lakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah lagi adalah … . 

a. penggundulan hutan lindung  

b. melakukan reboisasi di lahan-lahan kritis 

c. menutup permukaan tanah dengan paving dan aspal 

d. pembuatan perumahan dan gedung-gedung  baru 

37. Penambangan emas yang dilakukan oleh PT Freeport di 

Timika  membawa dampak sebagai berikut, kecuali … . 

a. semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

b. rusaknya ekosistem hutan di Timika 

c. meningkatnya jumlah limbah industri 

d. menghasilkan biaya pemeliharaan lingkungan yang tinggi 

38. Yang disebut sebagai planet terpanas dengan panas per-

mukaan mencapai 462o C dalam tata surya ditunjukkan 

oleh nomor … . 

a.  1 b.  2 

c.  3 d.  4 

 

39. Bumi berevolusi mengelilingi Matahari dengan orbit yang berbentuk ellips. Ini menyebabkan variasi 

intersitas penyinaran Matahari terhadap permukaan Bumi. Perbedaan intersitas penyinaran itu 

menyebabkan … . 

a.  terjadinya siang dan malam  

b.  terjadinya perubahan iklim  

c.  terjadinya angin laut dan darat  

d.  terjadinya perbedaan lamanya waktu dalam 1 hari  

40. Jika bumi berada dalam posisi A maka gejala alam yang terjadi adalah … . 

a. gerhana matahari total 

b. gerhana bulan total 

c. gerhana matahari cincin 

d. gerhana bulan sebagian 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 

PERTEMUAN  : VII 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

     Ciri khusus yang dimiliki oleh kedua hewan seperti 

gambar di samping adalah … . 

     a. dapat merubah warna kulit 

     b. dapat memutuskan ekornya 

     c. mempunyai penglihatan tajam  

     d. mempunyai pendengaran tajam 

2. Perhatikan tabel berikut! 

     Hewan-hewan di atas dikelompokkan menjadi satu 

berdasarkan cara berkembangbiaknya, yaitu ... . 

     a.  ovipar  

     b.  vivipar  

    c.  ovovivipar  

     d.  fragmentasi 

3. Perhatikan gambar hewan di bawah ini! 

Hewan seperti gambar di atas berkembangbiak dengan cara … . 

a.  bertelur b.  bertelur melahirkan  

c.  melahirkan d.  bertelur dan melahirkan 

4. Tumbuhan yang paling cocok dikembangbiakkan dengan tunas adalah ... . 

a.  tebu, ketela, bambu   c.   pisang, sawo, kelapa 

b.  bambu, pisang, talas  d.  mangga, rambutan, jambu 

5. Tumbuhan bakau di pantai bermanfaat untuk ... . 

a. mencegah erosi   c.  mencegah abrasi 

b. menyimpan air hujan  d.  menyuburkan daerah pantai 

6. Pemanfaatan kulit buaya untuk bahan asesoris tanpa budidaya dapat mengakibatkan … . 

a.   penurunan populasi buaya c.  peningkatan perekonomian masyarakat 

b.  peningkatan populasi buaya  d.  peningkatan devisa dari ekspor aksesoris 

7. Pembuatan Pusat Pelestarian Satwa Jogja di Kulon Progo bertujuan untuk … . 

a. membudidayakan hewan ternak  c. melestarikan hewan-hewan langka  

b. mengembangbiakkan hewan ternak d. mengembalikan hewan ke habitatnya 

8. Ikan remora mendapatkan sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tubuhnya bersih dari sisa 

makanan. Hubungan antara ikan remora dan ikan hiu adalah simbiosis … . 

a.  Parasitisme  b.  Kompetisisme c.  mutualisme  d.  komensalisme 

9. Urutan rantai makanan dalam ekosistem sungai yang benar adalah … . 

a. padi – tikus – ular   c.  lumut – ikan – ular 

b. cacing – bebek – biawak  d.  plankton – ikan kecil – ikan besar 

10. Hewan-hewan berikut ini yang hidupnya sangat bergantung pada nektar adalah … . 

a.  nyamuk, lebah, kupu-kupu c.  lebah, kupu-kupu, belalang 

b.  kupu-kupu, nyamuk, belalang d.  burung kolibri, lebah, kupu-kupu 

11. Buah namgka muda menghindari hewan pemangsa buah dengan ... . 

a.  duri b.  getah c  bau d.  racun  

12. Bentuk kaki pohon pemanjat ditunjukkan oleh gambar ... . 

a.   b.   c.   d.  

 

 

 

13. Tulang pelindung organ pencernaan kita adalah tulang  

yang ditandai dengan nomor ... . 

a.  panggul, 1   c.  usus, 3 

b.  duduk, 2   d.  panggul, 4 
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14. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 7 berfungsi ... . 

a.  meneruskan getaran ke bagian dalam telinga 

b.  memperkuat getaran 

c.  alat keseimbangan tubuh 

d.  menghantarkan rangsang bunyi ke otak 

15. Paru-paru kita terbungkus oleh selaput … . 

a.  bronkia b.  alveola  

c.  faring d.  pleura 

16. Kuman pada makanan dibunuh oleh enzim yang terdapat pada organ … . 

a.  1 b.  3  

c.  5 d.  9 

17.    Pembuluh darah yang letaknya lebih dalam namun 

denyutnya terasa adalah pembuluh darah … . 

  a.  a  

  b.  b 

  c.  c 

  d.  d 

18. Saat masih berupa kuncup, bunga terlindung oleh … . 

a.  mahkota b.  kelopak c.  dasar bunga d.  batang 

19. Zat pembentuk dan pengatur dalam makanan yang berperan dalam pembentukan sel darah merah 

banyak terkandung dalam … . 

a.  susu b.  ikan c.  telur d.  bayam 

20. Cara terbaik menjaga kesehatan tubuh adalah dengan menjaga stamina tubuh dengan cara … . 

a.  konsumsi vitamin C   c.  makan enak    

b.  olahraga pagi siang sore  d.  tidak bekerja, separuh waktu untuk istirahat 

21. Pernyataan di bawah ini merupakan contoh peristiwa penguapan adalah … . 

a.  air dimasukkan dalam kulkas c.  spirtus yang dibiarkan terbuka 

b.  es diletakkan di udara terbuka d.  air panas yang ditutup dengan piring 

22. Salah satu manfaat peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari adalah … . 

a.  perkaratan pada besi  c.  pelapukan sehingga kayu menjadi keropos 

b.  pembusukan sampah menjadi kompos d.  pembusukan makanan 

23. Petani mengeringkan padi dengan cara dijemur di bawah terik matahari.  

Kegiatan ini menunjukkan peristiwa … . 

a.  pembekuan b.  penyubliman c.  penguapan d.  pelapukan 

24. Pada saat kita merebus air, terjadi perpindahan panas secara … . 

a.  konveksi b.  radiasi c.  konduksi  d.  pancaran 

25. Bagian pada benda obeng di bawah ini yang berfungsi sebagai isolator adalah … . 

    a.  1 

    b.  2 

    c.  3 

    d.  4 

26. Peralatan berikut memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi … . 

a.  cahaya    c.  suara 

b.  gerak    d.  panas 

27. Jika kita menutup senter yang menyala dengan menggunakan papan kayu, maka cahayanya tidak 

dapat terlihat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa … . 

a.  cahaya menembus benda bening c.  cahaya dapat dibiaskan 

b.  cahaya hanya bisa menembus benda bening d.  cahaya merambat lurus 

28. Salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik adalah … . 

a.  air terjun b.  generator c.  kotoran hewan d.  minyak bumi 

29. Pada tabel di bawah ini pasangan sumber daya alam yang tidak tepat adalah pada nomor … . 

a. 1  

b.  2  

c.  3  

d.   4  

 

 

4 

3 2 1 
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30. Buah kelapa jatuh ke tanah karena adanya pengaruh gaya …. 

a. gesek  c. gravitasi  

b. pegas  d. dorong  

31.   Gambar di samping ini merupakan contoh pesawat 

sederhana yang menggunakan prinsip …. 

  a.  pengungkit c.  bidang miring 

  b.  katrol d.  roda berporos 

32. Untuk memindahkan jerami, seorang petani membutuhkan alat seperti  gambar di 

samping. Alat tersebut termasuk contoh pesawat sederhana jenis … . 

a.  bidang miring   c.  pengunkit jenis I 

b.  Pengungkit jenis II   d.  Pengungkit jenis III 

33. Apabila kita amati dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor yang ada di sekitar kita jumlahnya 

kian bertambah. Padahal seperti yang kita ketahui energi yang digunakan untuk menggerakan 

kendaraan itu jumlahnya terbatas.  

Di bawah ini adalah cara-cara penghematan sumber energi tersebut, kecuali … .  

a.  menggunakan sepeda atau jalan kaki apabila jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh 

b.  berkendaraan berkeliling kota untuk sekedar jalan-jalan 

c.  mengusahan untuk mengisi kendaraan lebih dari satu orang apabila tujuan sama 

d.  mamanfaatkan angkutan umum 

34. Perhatikan table berikut : 

Yang termasuk SDA yang tidak dapat diperbarui adalah : 

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

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

35. Lahan pertanian banyak yang berubah menjadi perumahan baru. Hal itu menyebabkan semakin 

menurunnya persediaan beras yang memicu mahalnya harga kebutuhan pokok ini. untuk mengatasi 

masalah ini maka pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut kecuali … . 

a. mencanangkan intensifikasi pertanian 

b. membuat green house untuk tanaman padi 

c. menerapkan pertanian modern yang tidak membutuhkan banyak lahan 

d. mencanangkan ekstensifikasi pertanian 

36. Di Pantai Pasir Putih terlihat beberapa nelayan yang menjual terumbu karang yang 

sudah diberi pewarna sehingga menarik. Pemerintah telah melakukan beberapa 

kebijakan untuk mencegah kegiatan ini terus berlangsung diantaranya … . 

a. memberikan ijin khusus bagi nelayan untuk  mengeksploitasi terumbu karang 

b. membuat Undang-Undang tentang terumbu karang 

c. mengunakan bom untuk mengambil terumbu karang 

d. mengekspor terumbu karang untuk menambah devisa negara 

37. Di Perairan Riau Kepulauan beroperasi kapal-kapal keruk yang menyedot pasir yang ada di dasar 

lautan untuk kemudian dimuat ke atas kapal-kapal tongkang, kemudian mengirimnya ke Singapura. 

Tindakan ini dapat mengakibatkan beberapa hal di bawah ini kecuali … . 

a.  rusaknya keseimbangan ekosistem laut  c.  berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan 

b.  berkurangnya luas wilayah daratan d.  bertambahnya devisa negara 

38. Planet ini memiliki ciri merupakan planet terbesar ke-4 dalam susunan tata surya, 

merupakan planet terjauh dengan cincin debu tipis yang melingkari planet. Planet 

ini adalah … . 

a.  Jupiter   c.  neptunus  

b.  saturnus   d.  Uranus 

39. Akibat adanya rotasi bumi adalah sebagai berikut kecuali … . 

a.  terjadinya siang dan malam  

b.  matahri seolah terbit dari timur dan terbenam di barat 

c.  terjadinya perbedaan waktu 

d.  pergantian musim 

40. Penanggalan yang di dasarkan pada revolusi bulan disebut .... 

a.  kalender Hijriyah    

b.  kalender masehi    

c.  kalender syamsiyah 

d.  kalender kabisat 
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PREDIKSI UASBN 2009/2010 

 SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA  

BIDANG STUDI : IPA 

PERTEMUAN  : VIII 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

 

1. Tumbuhan randu dan jati di samping mempunyai kesamaan ciri khusus yaitu … . 

`a.  Pemakan serangga    

b.  Menggugurkan daunnya  

c.  Pemakan Nitrogen  

d.  Berbuah besar 

2. Berikut adalah hewan pemakan serangga adalah … . 

a. Bunglon, Burung, sapi  

b. Bunglon, sapi, kantong semar  

c.  Landak semut, Trenggiling,Bunglon, Burung  

d.  Trenggiling,Bunglon, Burung, Kambing 

3. Hewan berikut di samping berkembang biak dengan … . 

a.  Ovivar   c.  Vivivar 

b.  Ovovivivar   d.  cangkok 

4. Tumbuhan yang paling cocok dikembangbiakkan dengan membelah diri adalah ... . 

a.  tebu, ketela, bambu   c.   pisang, sawo, kelapa 

b.  Ganggang hijau   d. mangga, rambutan, jambu 

5. Manfaat daun sirih adalah untuk … . 

a.  Anti Septik b.  Obat gatal c.  Anti ketombe d.  Pereda nyeri 

6. Cula dari badak sering digunakan manusia sebagai bahan obat-obatan sehingga keberadaan badak 

semakin langkah saja.Untuk mempertahankan badak bercula satu agar tidak punah, pemerintah 

berupaya melestarikannya dengan cara membuat … . 

a.   Cagar Alam  b.   Kebun Binatang      c.  Suaka Margasatwa d. Taman Nasional 

7. Tujuan pemerintah membuat cagar alam adalah … . 

a.  Melindungi hewan dan tumbuhan c.  Melindungi hewan 

b.  Melindungi alam tropis  d.  Meningkatkan globar warming 

8. Tumbuhan anggrek dengan inangnya terjadi simbiosis … . 

a.  Mutualisme   c.  Komensalisme 

b. Parasitisme   d.  Jawaban a,b,c, benar 

9.    Pada ekosistem di samping yang sering kita jumpai adalah … . 

   a.  belalang, ular, tikus, kera. 

   b.  belalang, ular, tikus, katak 

   c.  harimau, ular, tikus, katak.  

   d.  harimau, ular, tikus, musang 

10. Hewan-hewan berikut ini yang hidupnya sangat bergantung pada rumput adalah … . 

a. nyamuk, lebah, kupu-kupu c.  lebah, kupu-kupu, belalang 

b. kupu-kupu, nyamuk, belalang d.  kambing,sapi,kerbau 

11. Cara adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh mawar adalah ... . 

a.  daun kecil, menghindari penguapan c.  nektar, menarik serangga penyerbuk   

b  batang berduri, menghindari pemangsa  d.  bau, mengusir kupu-kupu 

12. Bentuk kaki burung yang sesuai untuk berjalan di tanah berlumpur ... . 

a.   b.    

 
 

c.   d.  

 

 

 

13. Anggota gerak atas kita tersusun oleh tulang-tulang ... . 

a.  1, 2, 3, 4 b.  3, 4, 5, 6  

c.  7, 8, 9, 10 d.  13, 14, 15, 16 



SEKOLAH UNGGULAN SD MUHAMMADIYAH  11 SURABAYA 

 

14. Secara berurutan nama bagian yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah ... . 

a. kulit ari, malpighi, ujung saraf peraba, kelenjar keringat 

b. kulit ari, malpighi, kelenjar minyak, kelenjar Keringat 

c. kulit ari, malpighi, ujung saraf peraba, rambut 

d. ujung saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut 

15. Pada pernapasan dada, bila tulang rusuk terangkat maka rongga dada... 

a.  membesar, udara keluar  c.  mengecil, udara keluar 

b.  membesar, udara masuk  d.  mengecil, udara keluar 

16. Pencernaan kimiawi amilum menjadi gula pertama kali berlangsung di … . 

a.  1 b.  3 c.  4 d.  5 

17.    Vena cava superior ditunjukkan oleh abjad … . 

  a.  a b.  b  

   c.  c d.  d 

 

 

18. Penyerbukan terjadi apabila … . 

a.  1 ke 2 b.  2 ke 1  

c.  1 ke 3 d.  2 ke 3 

19. Kesehatan alat reproduksi, pembentukan sel darah merah, dan  

pemelihara kesehatan kulit ditunjang oleh vitamin … . 

a. A b.  B  

c.  D d.  E 

20.    Kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

kesehatan kulit adalah … . 

  a.  1, 2 c.  1, 3 

  b.  2, 3 d.  4, 5 

 

21. Es batu yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah menjadi air. Pada peristiwa tersebut merupakan 

contoh perubahan wujud benda yang disebut … . 

a.  membeku b.  mencair c.  menguap d.  menyublim 

22. Pembuatan garam memanfaatkan peristiwa … air 

a.  penguapan b.  pengembunan c.  pembekuan d.  penyubliman 

23. Pemasangan kaca pada bingkai atau kusen jendela memanfaatkan sifat benda padat yaitu … . 

a.  menguap jika dipanaskan c.  menyublim jika dipanaskan 

b.  memuai jika dipanaskan  d.  mengembun jika dipanaskan 

24. Ibu memasukkan sayuran ke dalam panci yang airnya mendidih. Lama-kelamaan sayuran menjadi 

matang. Hal ini menandakan terjadinya perpindahan panas yang disebut … . 

a.  konduksi b.  konveksi c.  radiasi d.  isolasi 

25. Bagian pada tang (pencabut paku) yang merupakan konduktor adalah … . 

    a.  1  

    b.  2 

    c.  3 

    d.  4    

26. Cara kerja alat elektronik di samping ini menggunakan energi … . 

a.  listrik    c.  gerak 

b.  panas    d.  angin 

27. Gambar berikut menunjukkan sifat cahaya yaitu … . 

a.  dapat dipantulkan b.  dapat dibiaskan 

c.  dapat diuraikan d.  dapat diteruskan 

28. Mesin diesel dapat memanfaatkan energi alternatif berupa … . 

a.  bensin b.  panas bumi c.  biosolar d.  angin 

29. Perhatikan tabel di bawah ini! 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan pada nomor … . 

a.  1, 2, dan 3 b.  2, 3, dan 5  

c.  2, 3, dan 4 d.  3, 4, dan 5 

 

 

1 

2 

3 

4 

2 

3 
4 

1 
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30. Perhatikan gambar berikut! 

Peristiwa tersebut terjadi karena pengaruh gaya … . 

a.  gesek b.  gravitasi  

c.  pegas d.  magnet 

31. Gambar di bawah  ini merupakan contoh pesawat sederhana yang 

menggunakan prinsip … . 

a.  pengungkit  b.  katrol  

c.  bidang miring d.  roda berporos 

32. alat berikut merupakan salah satu pesawat sederhana jenis ... . 

a.  bidang miring   c.  pengungkit jenis I 

b.  pengungkit jemis II   d.  pengungkit jenis III  

33. Tindakan hemat energi yang dapat kita lakukan di rumah seperti berikut ini : 

(1) mematikan televisi apabila kita tidak menggunakannya 

(2) menggunakan air secukupnya 

(3) menyalakan lampu terang disetiap ruangan 

(4) menyetrika pakaian seminggu sekali 

a.  1, 2, 3 b.  1, 3, 4 c.  2, 3, 4 d.  1, 2, 4 

34. Dalam pembuatan ban kendaraan bermotor, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah … . 

a.  getah karet b.  getah kina c.  getah jati d.  getah kelapa 

35. Perhatikan beberapa kegiatan berikut ini : 

(1) tebang pilih   (4)  intensifikasi pertanian 

(2) penggalian pasir   (5)  penebangan pohon secara liar 

(3) eksploitasi minyak bumi 

yang merupakan tindakan  yang dapat merusak sumber daya alam adalah … . 

a.  1, 2, 3 b.  1, 3, 4 c.  2, 3, 4 d.  2, 3, 5 

36. Erosi dan abrasi merupakan peristiwa pengikisan tanah. Hal ini dapat kita cegah  dengan melakukan 

kegiatan sebagai berikut, kecuali … . 

a.  Reboisasi hutan gundul  c.  Pembuatan hutan bakau 

b.  Betonisasi   d.  Eksploitasi hutan lindung 

37. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia seperti pada gambar 

disamping adalah … . 

a. meningkatnya kesejahteraan hidup manusia 

b. erosi tanah 

c. intensifikasi pertanian 

d. memberi lahan yang luas bagi satwa hutan 

38.     
 

 
 

Planet Jupiter pada gambar ditunjukkan dengan nomor … . 

a.  1 b.  2 c.  3 d.  4 

39. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi mengakibatkan : 

a.  gerak semu tahunan matahari  

b.  pergantian musim sepanjang tahun  

c.  perubahan siang dan malam  

d.  terlihat rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan 

40. Dalam 1 tahun kalender Qomariyah terdiri atas ..... hari 

a.  365 b.  354 c.  364 d.  355 
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