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5. Simpulan isi bacaan di atas adalah….
A. Semua jenis sayuran dapat ditanam dalam pot
B. Bertanam sayuran dalam pot tidak terlalu sukar
C. Sayuran yang ditanam dalam pot tidak perlu
dirawat
D. Bertanam dalam pot cara tepat bercocok tanam

Bacaan untuk soal nomor 1-5
Bertanam Sayuran dalam Pot
Tidak semua jenis sayuran dapat ditanam dalam pot.
Jenis sayuran buah yang dapat ditanam dalam pot,
diantaranya cabai, mentimun, pare, terung, kacang
panjang, kapri, dan paprika. Sayuran daun yang dapat
ditanam dalam pot antara lain bayam, seledri, daun
bawang, kemangi, dan sawi. Jenis sayuran umbi jarang
ditanam dalam pot sebab umbi yang dihasilkan kurang
besar.
Tanaman jenis sayuran buah sebaiknya ditanam
dalam bentuk bibit, kecuali kacang panjang dan kapri.
Sebelumnya dilakukan persemaian lebih dahulu. Adapun
sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang, atau
kapri sebaiknya ditanam mulai dari benih.
Saat bibit masih berada di persemaian, sebaiknya
pot-pot telah diisi media tanam yang berupa campuran
tanah, pasir, dan pupuk kandang. Sebelum dilakukan
penanaman, sebaiknya media tanam disiram lebih dahulu.
Penanaman bibit dilakukan dengan menancapkan bibit
pada media, sedangkan benih cukup disebar di atas media
dan ditutup dengan lapisan tanah tipis. Setelah selesai
menanam, segera lakukan penyiraman.
Pemeliharaan tanaman di pot sebaiknya dilakukan
sejak tanaman ditanam. Pemupukannya perlu dilakukan
secara teratur. Jika pemeliharaannya baik, sayuran dapat
dipetik hasilnya sejak berumur satu bulan.

Bacaan untuk sola nomor 6 s.d 8
Kerajaan Wisnuloka dipimpin oleh Dewa Wisnu.
Kerajaan ini dihuni oleh para dewa dan bidadari. Di sana,
mereka hidup makmur, rukun, dan damai. Raja sangat
memperhatikan rakyat sehingga rakyat sangat setia kepada
raja.
Pada suatu waktu Kerajaan Wisnuloka mendapat
ancaman dari ribuan raksasa. Mereka berasal dari Kerajaan
Balidwipa. Kerajaan ini bersekongkol dengan Kerajaan
Bumiloka dan Kerajaan Wisnubumi. Raksasa-raksasa itu
sangat menakutkan. Bahkan Dewa pun takut. Para raksasa
itu berlaku kejam. Banyak dewa terbunuh dan ratusan
bidadari diculik.
Dewa Wisnu memohon kepada Tuhan agar diberi
kekuatan untuk mengalahkan raksasa-raksasa itu. Doa
Dewa Wisnu terkabul. Tiba-tiba datang angin kencang
memporak-porandakan para raksasa yang tengah
mengamuk. Dalam hitungan detik raksasa-raksasa itu lari
ketakutan.
6. Latar cerita tersebut adalah….
A. Kerajaan Balidwipa
B. Kerajaan Bumiloka
C. Kerajaan Wisnuloka
D. Kerajaan Wisnubumi

1. Sayuran buah apa saja yang biasa ditanam dalam pot?
A. Bayam, seledri, dan cabai
B. Cabai, kentang, dan kangkung
C. Kangkung, terung dan wortel
D. Mentimun, cabai dan pare

7. Bagaimana watak Dewa Wisnu dalam cerita di atas?
A. Congkak dan pemaaf
B. Serakah dan jujur
C. Bijaksana dan baik
D. Keji dan rendah hati

2. Bagaimanakah cara menanam bibit dalam pot?
A. Bibit disebar di atas media lalu ditutup dengan
tanah
B. Bibit disebar di atas media dengan jarak tertentu
C. Bibit ditanam dengan cara ditancapkan pada
media
D. Bibit diletakkan di atas media dengan jarak
tertentu

8. Amanat cerita di atas adalah….
A. doa dapat membantu kelancaran pekerjaan kita
B. rasa iri menyebabkan permusuhan
C. pemaaf adalah sifat yang terpuji
D. permusuhan tidak akan menyelesaikan masalah
9. Saat itu, hari sudah cukup siang tetapi si Kabayan
masih tertidur pulas. Meskipun emak si Kabayan sudah
tua tetapi sejak pagi telah berangkat mencari kayu
bakar. Kayu bakar itu nantinya dijual untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Meskipun emaknya rajin bekerja, si
Kabayan tetap saja tak berubah sifatnya. Dia tidak
menyadari kalau emaknya sudah tua dan sakit-sakitan.

3. Sebelum ditanam di pot, di mana bibit tanaman
dipelihara?
A. Di persemaian
B. Di lahan
C. Di lading
D. Di polibag

Perbedaan watak si Kabayan dan emaknya adalah…
A. Si Kabayan rajin bekerja sedangkan emaknya
penyabar
B. Emaknya penyayang sedangkan di Kabayan rajin
bekerja
C. Si Kabayan pemalas sedang emaknya pekerja
keras
D. Emaknya rajin bekerja sedangkan si Kabayan
penyabar

4. Mengapa sayuran umbi jarang ditanam dalam pot?
A. Pot tidak bisa menampung beberapa umbi
B. Umbi yang dihasilkan kurang besar
C. Tanaman yang dihasilkan sangat kecil
D. Umi akan membusuk lalu mati
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10. Pada hari Senin, 2 Februari 2009 siswa kelas VI SD
Negeri Pasarbatang 01 Kabupaten Brebes
mengadakan kunjungan ke tempat usaha pembuatan
telur asin. Jumlah siswa 30. Mereka didampingi oleh 2
orang guru. Tujuan kunjungan itu adalah untuk
mengetahui proses pembuatan telur asin.
Bahan-bahan untuk membuat telur asin antara
lain: telur itik, garam dapur, abu, dan tawas. Setelah
telur itik dicuci bersih, telur kemudian dibungkus
dengan adonan abu, garam dapur, dan tawas. Biarkan
telur dibungkus adonan selama 2 minggu. Kemudian
bersihkan dan kukuslah selama enam jam.
Topik yang tepat untuk sajian laporan di atas adalah…
A. Kota Brebes terkenal karena telur asin
B. 30 siswa berkunjung ke pengusaha telur asin
C. Teknik membungkus telur asin yang baik
D. Mengamati proses pembuatan telur asin

14.

Amanat yang terkandung dalam drama tersebut
adalah…
A. jangan sombong jika mau berhasil
B. jangan malas kalau bicara
C. jangan menyerah sebelum berusaha
D. jangan mengerjakan soal yang sulit
Bacaan untuk no. 15-16
Ali dan Ida dua orang sahabat. Mereka berbeda
pendapat saat menentukan rencana untuk menengok
teman yang sakit. Ali berpendapat bahwa menengok teman
yang sakit seharusnya membawa oleh-oleh. Pendapat ini
ditentang oleh Ida. Menurut Ida, menengok teman sakit
yang terpenting adalah bukti perhatian kita kepada teman.
Setelah beradu pendapat, akhirnya Ali menyutujui
pendapat Ida. Merekapun bersama-sama menengok teman
yang sakit.

11. Perhatikan!
Berolahraga sangat penting bagi tubuh. Dengan
berolahraga, peredaran darah dalam tubuh menjadi
lancar. Tidak hanya itu. Dengan berolahraga keringat
tubuh semakin banyak keluar. Keringat keluar itu
sekaligus membawa kotoran-kotoran melalui pori-pori
kulit. Dengan demikian sumbatan dalam tubuh kita
semakin berkurang. Jika dalam tubuh tidak terdapat
sumbatan berakibat tubuh kita sehat.
Pesan yang terdapat pada rubric di atas adalah….
A. Berolahraga sangat penting untuk menjaga
kesehatan tubuh
B. Berolahraga setiap hari berarti membuang keringat
setiap saat
C. Keringat yang kita keluarkan sangat berguna bagi
tubuh
D. Berolahraga sangat penting untuk mengeluarkan
keringat

15. Tema cerita tersebut adalah…
A. Pertengkaran Dua Sahabat
B. Hubungan Persahabatan
C. Perbedaan Pendapat
D. Mengunjungi Teman Sakit
16. Maksud kalimat bergaris bawah pada teks di atas
adalah…
A. Setelah bertengkar akhirnya Ali menyetujui
pendapat Ida
B. Setelah berdebat akhirnya Ali menyetujui
pendapat Ida
C. Setelah berdiskusi akhirnya Ali menyetujui
pendapat Ida
D. Setelah bermusyawarah akhirnya Ali menyetujui
pendapat Ida

Indonesiaku
Tanah Subur
Hutan menghijau
Sumber hayati lautan melimpah
Generasimu tetap menjaga
Sang Saka Merah Putih pasti berkibar sepanjang
zaman
Dari Sabang sampai Merauke pasti menjunjungmu
Kita harus bangkit bersatu
Menyusun barisan untuk maju

17. Perhatikan denah berikut!
Jl. Udang

SD 03

Jl. Tongkol

12.

Indra : (sambil menggerakkan tangannya) tinggal separo
lagi, yang belum kita kerjakan.
Erni : Iya, tetapi itu soal yang sulit. Kamu bisa, Er? (lalu
menatap wajah Erma)
Erma : Tidak ada istilah sulit. Ayo, kita coba!

Kantor Polisi

Jl. Lele
Jl. Gurame

Amanat yang terkandung dalam puisi di atas adalah…
A. Bangsa kita harus bersatu untuk menjaga dan
memajukan bangsa
B. Perekonomian bangsa kita tidak bergantung pada
siapa saja
C. Pemuda bangsa tidak boleh menggunakan
kekyaan Negara
D. Tanah subur dan lautan yang luas tentu milik
bersama

Rumah Wibi

Jl. Mujair

Jika Wibi menuju ke sekolah, jalan terdekat yang harus
dilalui adalah…
A. Jl. Guramie, Jl. Udang, Jl. Jengkol
B. Jl. Mujair, Jl. Udang, Jl. Lele
C. Jl. Mujair, Jl. Gurame, Jl. Lele
D. Jl. Udang, Jl. Tongkol, Jl. Lele

13. Makna kata hayati di dalam puisi di atas adalah…
A. ikan air tawar, ikan air laut, dan burung
B. terumbu karang, ikan, rumput laut
C. pohon bakau, pohon jati, dan pohon mangga
D. pohon jati, pohon rambutan, dan pohon pisang
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18.

Esti
Tanti
Esti
Tanti
Esti

:
:
:
:

Hai, Tanti kemarilah, aku beri tahu!
Ya, ada apa?
….
Wah, gawat, padahal yang membawa hasil
pekerjaan kita kan dia!
: Tidak usah khawatir, kita sampaikan saja
alasan sebenarnya kepada Bu Wati, guru kita.

22.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan
tersebut adalah….
A. Payah juga, kalau hasil pekerjaan kita tidak
dibawa
B. Pekerjaan Vivi hari ini belum selesai
C. Hari ini, Vivi tidak masuk sekolah karena demam
D. Vivi akan membawa pekerjaan kita ke sekolah

23. Pedagang asongan itu sedang menjajakan Koran di
terminal bus. Sinonim kata menjajakan pada kalimat
tersebut adalah…
A. menjual
B. membagi
C. membawa
D. memberi

19. Nunik Setiani lahir di Salatiga tanggal 20 Mei 1979.
Sekarang ia tinggal berama suaminya yang bernama
Budi Setiawan di Jalan Diponegoro 40 Salatiga. Nunik
memiliki anak bernama Dinas Andiri dan Doni
Prasetyo. Nunik akan mengisi formulir daftar riwayat
hidup.

24. Gedung Balaikota itu tampak kokoh terlihat dari depan.
Lawan kata kokoh dalam kalimat di atas adalah…
A. kuat
B. rapuh
C. megah
D. roboh

Formulir Daftar Riwayat Hidup
Nama Lengkap
: ………………….(1)
Tempat/Tanggal lahir : ………………….(2)
Jenis Kelamin
: ………………….(3)
Alamat
: ………………….(4)

25. Keputusan itu… atas pertimbangan yang matang.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat
tersebut adalah…
A. mendasar
B. didasarkan
C. mendasarkan
D. mendasari

Komol (1) seharusnya diisi dengan data…
A. Dinas Andini
B. Doni Prasetyo
C. Nunik Setiani
D. Budi Setiawan

26.
20. Penulisan kata bergaris bawah yang tepat terdapat
dalam kalimat…
A. Pak Rudi per ke Semarang membeli lumpia
B. Adit berlari kelapangan mengejar layangan putus
C. Burung merpati terbang keatas dahan pohon
mangga
D. Berita itu disiarkan keseluruh wilayah Jawa
Tengah
21.

Petunjuk Pemakaian Pengharum Ruangan
1. Putarlah tutup botol sampai terbuka
2. Tutup kembali dan simpan di tempat aman
3. Kocok dahulu sebelum digunakan
4. Semprotkan ke ruangan
Urutkan petunjuk di atas yang benar adalah…
A. 3 – 1 – 2 – 4
B. 3 – 1 – 4 – 2
C. 1 – 2 – 3 – 4
D. 1 – 3 – 4 – 2

1.
2.
3.
4.

Oleh karena itu, aku dan ayah harus naik bus
Di sepanjang jalan kendaraan tak henti-hentinya
bersimpang siur memenuhi jalan.
Malam minggu yang lalu aku diajak ayah pergi
ke toko buku
Tempat toko buku itu cukup jauh dari rumahku

Agar menjadi paragraf yang padu, urutan yang tepat
kalimat-kalimat acak tersebut adalah…
A. 4 – 3 – 2 – 1
B. 3 – 4 – 1 – 2
C. 1 – 2 – 3 – 4
D. 2 – 4 – 1 – 3

Ida akan dibelikan sepeda baru
Ida mendapat peringkat I di sekolah

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
B. Kemarin aku pergi ke desa
C. Aku belum pernah ke desa
D. Di manakah tempat desa?

Penggabungan kedua kalimat tersebut yang tepat
adalah…
A. Ida akan dibelikan sepeda baru jika ia mendapat
peringkat I di sekolah
B. Ida akan dibelikan sepeda baru tetapi ia mendapat
peringkat I di sekolah
C. Ida akan dibelikan sepeda baru kemudian ia
mendapat peringkat I di sekolah
D. Ida akan dibelikan sepeda baru walaupun ia
mendapat peringkat I di sekolah
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28. Penggunaan huruf capital yang tepat terdapat dalam
kalimat…
A. Kemarin Rima membeli kue bandung
B. Aminah membeli sepatu di kota Bandung
C. Ia membeli semen dan pasir di toko bandung
D. Ibu membawa oleh-oleh Oncom Bandung

33. Perhatikan gambar!

29. Astaga alangkah mahalnya barang ini.
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di
atas adalah…
A. tanda titik (.) setelah kata astaga dan tanda seru
(!) setelah kata ini
B. tanda koma (,) setelah kata mahalnya dan tanda
seru (!) setelah kata ini
C. tanda titik koma (;) setelah kata astaga dan tanda
seru (!) setelah kata ini
D. tanda koma (,) setelah kata astaga dan tanda seru
(!) setelah kata ini
30.

Kalimat yang sesuai dengan gambar di atas adalah…
A. Raka menggambar pemandangan alam di luar
ruangan
B. Raka melukis pemandangan di papan tulis dengan
penuh kesungguhan
C. Raka sedang melukis pemandangan di atas
kanvas dengan cat cair
D. Raka membuat gambar pemandangan sangat
indah di kelas
34. Para Bapak-bapak segera masuk ke dalam ruangan
rapat.
Agar kalimat tersebut efektif, perbaikannya adalah…
A. Para Bapak-bapak segera masuk ruangan rapat
B. Bapak-bapak segera masuk ke dalam ruangan
rapat
C. Bapak-bapak segera masuk ruang rapat
D. Para Bapak segera masuk ke dalam ruang rapat

Pisang emas bawa berlayar
Masak sebiji di dalam peti
….
….

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut
adalah…
A. Malah emas dapat dibayar
Utang budi piker sendiri
B. Jika berutang harus dibayar
Utang budi tiada pasti
C. Utang emas dapat dibayar
Utang budi dibawa mati
D. Barang pecah harus dibayar
Utang budi dibawa mati

35. Perhatikan gambar!

31. ….
….
Ayo kawan rajin membaca
Agar kelak menjadi pintar

Kalimat yang mengungkapkan rasa kagum
berdasarkan gambar di atas adalah…
A. Wah, hebat, anak-anak rajin membersihkan kelas!
B. Hai, ayo kita bersihkan kelas ini!
C. Wah, mengapa kelas ini baru dibersihkan!
D. Aneh, anak-anak mau bekerja bakti tanpa ada
guru!

Baris yang tepat untuk melengkapi pantun di atas
adalah…
A. Semut berjalan di atas kaca
Burung terbang berputar-putar
B. Sejak kecil malas berdoa
Sudah besar pasti nyasar
C. Jalan-jalan ke Sumatera
Rajin membaca jadi cerdas
D. Pikir-pikir waktu yang lama
Itu karena pikir tak bernalar-nalar

36. Andi siswa kelas V, SD Harapan Kita. Setiap hari ia
membantu ibunya menjajakan kue. Dagangan itu ia
titipkan di warung-warung, di tepi jalan yang dia lewati
ketika berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah ia
mengambil hasil penjualan kue itu. Setelah mengambil
uang, Andi mampi ke pasar membeli bahan pembuatan
kue. Begitulah kegiatan Andi setiap hari.

32. Andi memeras otak untuk menyelesaikan soal itu.
Kalimat berikut yang bermakna sama dengan kalimat
di atas adalah…
A. Kakak belajar menyelesaikan soal matematika
hingga larut malam
B. Budi memerlukan waktu untuk menyelesaikan
pekerjaan itu
C. Ayah membanting tulang untuk memenuhi
kebutuhan keluarga
D. Marina anak yang rajin bekerja dan belajar setiap
hari

Kalimat Tanya yang sesuai isi bacaan di atas adalah…
A. Di mana Andi menitipkan barang dagangannya?
B. Apa nama kue yang di titipkan Andi?
C. Apa nama warung yang dititipi barang Andi?
D. Kapan Andi dan ibunya membuat kue?
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41. Perhatikan gambar!
37.

(1) Ayahku tidak pernah mengalami kesulitan tidur. (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)

Kalimat iklan yang tepat, sesuai gambar adalah…
A. Mata buat sembuh dengan VE
B. VE, mata sakit ingat VE!
C. VE, obat mata murah harganya!
D. Jika mata sembuh ingat VE!

38. Pak Arman, guru SD Cempaka, akan menulis
pengumuman
Pengumuman tersebut berisi tentang lomba lukis yang
akan diikuti oleh anak-anak kelas I-VI. Pelaksanaan
lomba pada tanggal 5 Maret 2009. Pendaftaran dimulai
tanggal 5 Februari 2009. Pemenang lomba akan
memperoleh hadiah.

42.

Pengumuman yang ditulis Pak Arman dimulai dengan
kalimat…
A. Ditujukan kepada semua siswa SD Cempaka
B. Kepada semua SD Cempaka harap mengikuti
C. Lomba lukis akan diadakan di SD Cempaka
D. SD Cempaka akan mengadakan lomba lukis
39.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini,
sebagai ketua kelas terpilih saya ingin mengajak
teman-teman untuk menjaga kerukunan di antara kita.
Dengan demikian, segala kegiatan belajar-mengajar
dapat berjalan lancar.

Kalimat pembuka untuk mengawali isi pidato tersebut
yang tepat adalah…
A. Pertama-tama saya seabgai ketua kelas merasa
kagum karena bisa terpilih sebagai ketua kelas.
B. Pertama-tama saya sebagai ketua kelas
menyampaikan kepada teman-teman bahwa kelas
kita harus rapi
C. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan teman-teman kepada saya
D. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih
dan merasa bangga.
43. Perhatikan!
Firman adalah siswa kelas VI SD Pembangunan.
Mereka akan mengadakan acara perpisahan. Dalam
acara itu, Firman ditugasi Bu Ema untuk berpidato.
Rencananya, Firman akan menyam-paikan kesan, dan
pesan, ungkapan rasa terima kasih, serta permohonan
doa restu.

Pengumuman
Banjir melanda wilayah sekitar kita. Semua siswa SD
Melati Indah Harus Saling bantu-membantu. Bantuan
bisa berupa mie instant, makanan siap saji, obatobatan, dan lain-lain menurut kemampuan.
Diharapkan terkumpul di sekolah paling lambat
tanggal 15 Maret 2009.

Kalimat bergaris bawah dalam pengumuman di atas
tidak efektif, seharusnya…
A. Semua siswa SD Melati Indah harus Bantu
B. Semua siswa SD Melati Indah harus membantu
C. Semua siswa SD Melati Indah harus saling Bantu
D. Semua siswa SD Melati Indah harus Bantu-bantu

Kalimat penutup pidato yang tepat sesuai ilustrasi di
atas adalah…
A. Demikian pidato yang saya sampaikan, terima
kasih untuk hadirin.
B. Begitulah pidato yang dapat saya sampaikan,
terima kasih
C. Bimbingan, nasihat dan petuah Bapak/Ibu guru
selalu kukenang
D. Selama belajar di sekolah banyak suka dan duka
yang kutemui

40. Penulisan kata bergaris bawah yang tepat terdapat
pada kalimat…
A. Ayah baru saja pergi kekota Surabaya
B. Buku bacaan itu diletakkan diatas meja
C. Paman pergi kepasar untuk membeli alat
pertanian
D. Mereka baru pulang dari taman rekreasi

44. Kalimat pembuka surat Asih yang ditujukan kepada
temannya Nignrum yang benar adalah…
A. Hai Ningrum, apa kabar? Lama kita tak jumpa!
B. Ningrum yang saya hormati, apa kabar?
C. Untuk Ningrum yang selalu memperhatikanku!
D. Kepada Ningrum sahabat setiaku, apa kabar?
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45. Perhatikan gambar!
Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian e adalah…
A. Kebun penyemaian milik Departemen Pertanian
dikelola oleh karyawan
B. Kebun penyemaian adalah tempat untuk
pembibitan tanaman hias
C. Kebun penyemaian dikelola oleh Departemen
Pertanian
D. Kebun penyemaian adalah tempat untuk
menjual tanaman hias.

Petunjuk yang sesuai gambar adalah…
A. Masukkan ibu jari tengah ke dalam lubang lalu
gerakkan gunting dengan kedua jari. Gunting siap
memotong bahan.
B. Ibu jari dan jari tengah masukkan ke lubang lalu
ambil bahan yang akan digunting. Gunting siap
memotong.
C. Lubang gunting dimasuki kedua jari lalu gerakkan
ke arah kanan dan kiri. Gunting siap memotong
bahan.
D. Masukkan ibu jari dan jari tengah ke dalam dua
lubang gunting lalu gerakkan dengan kedua jari.
Gunting siap memotong bahan.

49.

46. Tukang kebun sekolah Harapan Kita…. Rerumputan di
halaman sekolah hingga bersih.
Kata berawalan yang tepat untuk melengkapi kalimat di
atas adalah…
A. memeungut
B. mencabut
C. memetik
D. mengambil

Perkampungan Bandarjo dilanda banjir. Air
setinggi lutut orang dewasa merendam perkampungan
itu. Warga pontang-panting menyelamatkan perkakas
rumah dari amukan air. Warga perkampungan
Bandarjo ditampung di tenda-tenda pengungsian. Ada
sebagian warga yang menumpang di ruamh-rumah
penduduk kampong seberang. Aktivitas warga
Bandarjo lumpuh. Sopir tak dapat menarik angkot,
karyawan tak masuk kerja, pedagang tak dapat
menjajakan barang dagangannya. Kelangsungan
kehidupan warga sangat bergantung pada bantuan
yang datang.
Kalimat ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas
adalah…
A. Perkampungan Bandarjo dilanda banjir selama
sepekan
B. Banjir mengakibatkan perkempungan Bandarjo
lumpuh
C. Semua warga Bandarjo tak dapat bekerja karena
banjir
D. Bantuan sangat diharapkan warga Bandarjo
selama banjir

47. Perhatikan gambar!

50. Perhatikan gambar seri berikut!

Kalimat deskripsi yang sesuai dengan gambar
adalah…
A. Sepeda motor adalah alat transportasi umum
bermesin.
B. Sepeda motor alat transportasi hemat energi
beroda dua
C. Kendaraan beroda dua, berlampu, bermesin, dan
berbahan bakar.
D. Kendaraan beroda dua harganya sangat mahal.
48.

Laporan Hasil Kunjungan
Hari dan tanggal : Senin, 2 Maret 2009
Objek
: Kebun Penyemaian
Narasumber
: Petugas Penyuluh Pertanian
Hasil Wawancara : - Kebun penyemaian milik
Departemen Pertanian
- Tanaman yang dikembangkan
adalah soka, anyelir, ekorbia,
adenium, dan bermacammacam kaktus
- Hasil penyemaian dijual di
pasar-pasar
bunga
dan
disumbangkan di kantorkantor pemerintah
e. Simpulan
: ……………………………….
a.
b.
c.
d.

Urutan cerita yang tepat berdasarkan gambar tersebut
adalah…
A. 2 – 3 – 4 – 1
B. 1 – 3 – 2 – 4
C. 3 – 4 – 2 – 1
D. 2 – 1 – 3 – 4

Pelapor,
Siti M
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