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UAS-SD-06-01 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
Tin! dan Lia teman sekelas. Hari ini mereka pulang 
bersama. Dalam perjalanan mereka berbincang-bincang 
tentang kegiatan hari libur ke pantai. 
Teks percakapan yang tepat mereka ucapkan adalah ... 
A.  Tini :  "Lia, jangan lupa besok ke rumahku." 

Lia  :  "O, ya! Nanti akan datang ke rumahmu!" 
Tini :  "Ya, saya tunggu!" 

B.  Tini :  "Lia, jadi kita libur bersama?" 
Lia  :  "Jadi, tapi kita akan pergi ke mana?" 
Tini :  "Ke pantai saja, biasanya hari libur suka 

banyak pengunjung. 
C.  Tini :  "Lia jangan lupa ya besok ke pasar!" 

Lia  :  "O,ya tentu tapi bagaimana caranya?" 
Tini :  "Ya,sendiri saja kita pergi." 
Lia  :  "Boleh asal diberitahukan dulu sama ibu." 

D.  Tini :  "Lia, nanti siang kita ke pantai ya! 
Lili :  "Boleh.tapi apa keperluanmuT' 
Tini :  "Mau liburan ‘kan?": 
Lia :  "Kita mau mancing." 

 
UAS-SD-06-02 

(1) Pak Harun tetangga Pak Mardi yang dahulu tinggal 
sekampung. 

(2) Mereka duduk di serambi depan. 
(3) Tamu itu Pak Harun dan Bu Harun. 
(4) Sore hari ini di rumah Pak Mardi kedatangan tamu. 
Kalimat-kalimat di atas bila disusun menjadi suatu 
paragraf yang padu … 
A. 1 – 4 – 2 – 3  
B. 1 – 2 – 4 – 3  
C. 4 – 3 – 1 – 2  
D. 4 – 1 – 3 – 2  
 

UAS-SD-06-03 
Modal Koperasi SD Subur Makmur berjumlah lima 
puluh juta rupiah.  
Kalimat di atas merupakan jawaban dan pertanyaan ... 
A. Adakah modal Koperasi SD Subur Makmur?  
B. Apakah Koperasi SD Subur Makmur lima puluh 

juta rupiah? 
C. Berapa jumlah Koperasi SD Subur Makmur? 
D. Berapa jumlah modaI Koperasi SD Subur 

Makmur? 
 

UAS-SD-06-04 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah ... 
A. berapa 
B. adalah 
C. apakah 
D. siapakah 
 
 
 

UAS-SD-06-05 
Kalimat yang berpola SPOK di bawah ini adalah ... 
A. Bu Susi mengajar Bahasa Indonesia1 
B. Ayah Budi mengendarai sepeda motor 
C. Kami meminjam buku di perpustakaan. 
D. Pak Amir akan melatih Pramuka 
 

UAS-SD-06-06 
Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat majemuk 
adalah ...  
A. Amir mencari nafkah di kota metropolitan 
B. Dia membawa beberapa macam alat kerja bakti 
C. Adik terlambat masuk sekolah waktu kemarin 
D. Banjir meluap dan menghanyutkan rumah-rumah  
 

UAS-SD-06-07 
Bacalah dengan teliti! 
Alkisah ada dua pengelana: yang sedang melintasi 
gurun pasir. Pada suatu hari bekal dan air Abdulah 
habis, padahal perjalanan masih jauh. Kemudian, 
mereka beristirahat. Mengetahui bahwa bekal rekannya 
habis, si Kohar membuka bekal makanannya. Dengan 
suara berisik diteguknya air. Lalu, dimakannya sekerat 
roti besar. Nyam, nyam, suaranya terdengar keras. 
Sama sekali dia tidak menawari makan kepada 
Abdulah yang melihatnya sambil menelan air liur.  
Tokoh Kohar pada penggalan cerita di atas memiliki 
sifat …  
A. pelit  
B. berbudi baik 
C. sombong 
D. besar kepala 
 

UAS-SD-06-08 
Perhatikan pengumuman berikut! 
Diumumkan kepada warga RT. 01/01 Dusun Pabuaran 
bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2006 akan 
diadakan kerja bakti membersihkan Hngkungan RT- 
tintuk itu, seluruh warga diharapkan berkumpul di 
Balai Pertemuan pada pukul 08.00 dengan membawa 
cangkul, sabit dan sapu. 
Isi pengumuman tersebut bagi siswa adalah ... 
A. Pemberitahuan instruksi Ketua RT. 
B. Gerakan kebersihan di lingkungan RT. 
C. Himbauan agar membersihkan lingkungan pasar. 
D. Harap warga memperhatikan. 
 



UAS-SD-06-09 
Sam :  "Bulan ini dua ratus lima puluh rupiah." 
Rim  :  "Apa itu, Wid" 
Sam :  … 
Apa yang harus diucapkan Sani untuk melengkapi 
percakapan di atas ... 
A. "Banyaknya kambing saya." 
B. "Keuntungan koperasi sekolah kita." 
C. C "Harga buku Bahasa Indonesia." 
D. "Jarak Bandung dari Sumedang." 
 

UAS-SD-06-10 
Sudah tiga ban Ratih belajar merenda. Hati-hati sekali 
dia merenda. Semangatnya luar biasa. Meskipun 
tangannya lelah, dia tetap merenda. Ratih ingin segera 
dapat merenda seperti ibunya. Setelah itu, dia dapat 
mengerjakan taplak meja untuk dikumpulkan. 
Pesan yang terdapat pada penggalan cerita di atas ialah 
.... 
A. Ratih belum terampil seperti ibunya 
B. Semangat tinggi disertai kerja keras, akhirnya 

dapat mencapai tujuan 
C. Pekerjaan merenda itu sangat melelahkan. 
D. Ibu Ratih orang yang rajin dan tekun bekeija 
 

UAS-SD-06-11 
Kita harus menghargai pendapat orang lain. 
Pemenggalaa kata menghargai yang tepat adalah ... 
A. meng-har-gai  
B. meng-har-ga-i  
C. meng-harga-i 
D. mengh-ar-ga-i   
 

UAS-SD-06-12 
Adik menangis. Ibu pulang kantor 
Kata yang tepat untuk menggabungkan kalimat di atas 
adalah .... 
A. dan 
B. karena  
C. ketika 
D. sebab 
 

UAS-SD-06-13 
Penggunaan kata depan dari yang tepat dalam kalimat 
di bawah ini adalah ... 
A. Amir lebih tua dari Mamat.  
B. Dari sejak kecil ia dimanja oleh Ibunya.  
C. Mulai dari saat itu ia mulai marah padaku.  
D. Ani datang dari Surabaya tadi sore. 
 

UAS-SD-06-14 
Jaka Tarub terus diliputi rasa keheranan. Selama ini 
padi di lumbungnya memang seperti tak pemah 
berkurang. Mungkin itu sebuah ilmu yang dibawa 
istrinya dari khayangan. Menanam setangkai padi, 
cukup dimakan satu keluarga, pikir JakaTarub. 
Tokoh utama cerita di atas adalah ... 
A. kerajaan  
B. istrinya  
C. Jaka Tarub 
D. keluarga 
 
 

UAS-SD-06-15 
Kamu tentu tahu siapa Pak Pos. Dia seorang yang 
mengantarkan surat-suratmu. Suratmu yaag kau 
kirimkan atau kau terima. Melalui surat, kamu dapat 
berhubungan dengan nenek, kakek, saudara atau 
sahabat di tempat yang jauh.  
Gagasan pokok paragraf di atas adalah ...  
A. Pak Pos yang bertugas mengantar surat kepada 

siapa saja.  
B. Surat sebagai benda Pos yang sangat diperlukan 

oleh masyarakat.  
C. Melalui surat kita dapat berhubungan dengan 

orang lain.  
D. Surat adalah alat komunikasi yang sangat 

bermanfaat. 
 

UAS-SD-06-16 
Kalimat di bawah ini yang menyatakan ajakan adalah 
... 
A. "Mari kita berangkat sekarang, agar tidak 

terlambat!" 
B. "Kemarilah dik, jangan berdiri disitu!" 
C. "Makanlah obat ini supaya lekas sumbuh!" 
D. "Berikanlah bantuan agar mereka dapat 

melanjutkan sekolah!" 
 

UAS-SD-06-17 
Pahlawan adalah orang yang berbuat jasa atau kebaikan 
bagi orang lain, masyarakat atau bangsanya. Tak jarang 
dia mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Dia 
berkorban demi menolong orang lain. 
Pikiran utama dalam paragraf di atas adalah ... 
A. mengorbankan kepentingan sendiri: 
B. berbuat kebaikan bagi orang lain, atau bangsanya 
C. pahlawan adalah orang yang berbuat jasa 
D. dia berkorban demi menolong orang lain 
 

UAS-SD-06-18 
Penggunaan tanda seru (!) pada kalimat yang paling 
tepat terdapat pada ... 
A. Wan, jangan! Kamu, cabut tanaman hias itu. 
B. Din, pindahkan ikan hias ini ke kolam ini. 
C. Hai, mengapa! Kamu kerat-kerat batang pohon 

jambu itu 
D. Awas jangan lempari merpati-merpati itu! 
 

UAS-SD-06-19 
Buku itu bisa menjadikan kita pandai dan berwawasan 
luas. 
Imbuhan -kan pada kata menjadikan dalam kalimat di 
atas berarti ...  
A. suka  
B. mencari  
C. membuat  
D. menjelaskan 
 

UAS-SD-06-20 
Penggunaan tanda petik ("...") pada kalimat yang 
paling tepat adalah ...  
A. "Aduh, aku terpeleset hingga jatuh," kata Andi.  
B. "Aduh, aku terpeleset hingga jatuh, kata Andi."  
C. "Aduh, aku terpeleset" hingga jatuh kata Andi.  
D. "Aduh, aku terpeleset hingga jatuh" kata Andi. 



UAS-SD-06-21 
Burung Balam dan Semut Merah adalah seekor burung 
Balam yang tinggal di lengah hutan. Setiap hari ia 
mengeliling hutan rimba itu. Burung Balam itu mencari 
makanan atau kadang-kadang hanya ingin melihat-lihat 
saja. Sesekali bertengger di atas dahan sambil 
bernyanyi. Suaranya sangat merdu ... 
Tempat kejadian di atas ialah ... 
A. ladang 
B. hutan rimba, 
C. hutan rimba 
D. pinggir hutan 
 

UAS-SD-06-22 
Hari Sabtu yang lalu di rumahku ramai sekali. Hari itu 
adalah hari ulang tahunku. Ibu membuat kue untukku.  
Pesta ulang tahunku berlangsung meriah. Aku merasa 
bahagia sekali. 
Judul karangan yang sexual dengan paragraf di atas 
ialah .... 
A. Pesta Ulang Tahunku 
B. Di Rumahku Ramai Sekali 
C. Ibu Membuat kue 
D. Hari Sabtu Yang Lalu 
 

UAS-SD-06-23 
Kalimat yang memiliki keterangan tempat adalah ... 
A. Adikku baru pulang kemarin. 
B. Paman datang pukul sepuluh. 
C. Adikku dirawat di rumah sakit 
D. Nani memotong ikan dengan pisau. 
 

UAS-SD-06-24 
Penggunaan tanda koma ( , ) yang tepat, pada kalimat 
di bawah ini adalah ... 
A. Sdr, Abdullah jalan Pisang Batu I Bogor. 
B. Sdr Abdullah, jalan Pisang Batu I Bogor 
C. Sdr Abdullah jalan Pisang, Batu I Bogor. 
D. Sdr. Abdullah, jalan Pisang Batu I, Bogor. 
 

UAS-SD-06-25 
Teks pembuatan pidato pada perayaan Hari Kartini 
yang paling baik adalah ...  
A. Hadirin yang terhonnat, kami mengucapkan terima 

kasih karena ibu-ibu telah memenuhi undangan 
kami.  

B. Hadirin yang terhormat, kami melaporkan bahwa 
biaya perayaan Hari Ibu ini mencapai jutaan 
rupiah. 

C. Hadirin yang terhormat, perayaan Hari Ibu akan 
berlangsung semalam 

D. Hadirin yang terhormat, sejak Hari Ibu diadakan, 
para ibu tidak perlu bekerja keras lagi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SD-06-26 
Perhatikan gambar 
Gambar di samping menunjukkan kegiatan tentang ... 

A. petani mengeluh karena terjadinya kelangkaan 
pupuk  

B. ayahku seorang petani, sedang mengeluh karena 
kelangkaan pupuk  

C. ayahku mengeluh karena terjadinya kelangkaan 
pupuk  

D. petani pulang. berjalan di atas parit sambil 
memeriksa saluran air yang kurang sempurna. 

 
UAS-SD-06-27 

Penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada 
kalimat ... 
A. Kota Sumedang terletak disebelah selatan gunung 

tampomas.  
B. Kota sumedang terletak disebelah selatan gunung 

Tampomas.  
C. Kota Sumedang terletak di sebelah selatan Gunung 

Tampomas.  
D. Kota Sumedang terletak di sebelah selatan Gunung 

tampomas. 
 

UAS-SD-06-28 
Kata gabung sifat terdapat pada kalimat ... 
A. Rumah besar itu milik Pak Harun  
B. Mobil ini berwarna biru 
C. Ayam saya sudah bertelur 
D. Baju kakakku terkena getah 
 

UAS-SD-06-29 
Penggunaan tanda titik dua (:) yang tepat terdapat pada 
kalimat ... 
A. Ibu membeli: kalung, gelang, dan cincin, 
B. Di toko banyak dijual cendera mata seperti; 

patung, 
C. Paman datang membawa: jeruk, pisang, dan 

jambu. 
D. Ayah beli bermacam-macam: lukisan, ukiran 
 

 



UAS-SD-06-30 
Ulah Manusia Jua 
Awan hanya Iewat mengejek 
Tak mau turun sebagai hujan 
Aku membuat tanah ini basah 
Membawa sejuk dan kesuburan 
Hanya panas terik matahari 
Memanggang debu setiap hari 
Hutan hilang, burungpun punah 
Tanah.... tandus terpecah 
Puisi di atas menceritakan tentang keadaan ... 
A. keindahan alam tanah air 
B. alam dan kekayaan tanah air 
C. alam, Indonesia pada musim penghujan 
D. alam yang gersang karena musim kemarau. 
 

UAS-SD-06-31 
... yang terbuat dan tanah liat, kaleng bekas, papan dan 
kayu bekas, serta ada pula yang terbuat dari ban mobil 
bekas. Semua hasil karya tersebut menarik minat untuk 
membeli. Pengunjung tersenyum puas.  
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas 
ialah ...  
A. pameran karya seni di sekolah  
B. bermacam-macam hasta karya dari barang bekas di  
C. barang-barang bekas di pamerkan  
D. barang karya seni dipamerkan di kelurahan 
 

UAS-SD-06-32 
Ahmad Sanusi Kramawijaya bekerja di perusahaan 
kain. 
Cara penulisan singkatan nama orang yang benar di 
bawah ini adalah ...  
A. A.S Kramawijaya  
B. AS. Kramawijaya  
C. A.S. Kramawijaya  
D. A.S Kramawijaya 
 

UAS-SD-06-33 
Kata bisa yang bersinonim mampu terdapat pada 
kalimat ...  
A. Bisa ular itu sangat mematikan. 
B. Arman bisa mengejar pelari di depannya sehingga 

jadi juara.  
C. Obat itu bisa diminum sebelum makan. 
D. Buku itu bisa dibaca di perpustakaan saja. 
 

UAS-SD-06-34 

 
Kalimat poster yang sesuai dengan gambar adalah ... 
A. Lestarikan hutan kita! 
B. Merusak hutan adalah perbuatan terpuji! 
C. Tebanglah hutan sesuka hati  
D. Menebang pohon sembarangan, sangat terpuji. 
 
 

UAS-SD-06-35 
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, 
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian 
Amanat pantun di atas ialah ... 
A. Kita boleh ke mana saja, supaya hidup kita senang. 
B. Kalau akan hidup berteman dikemudian hari, kita 

harus rajin bekerja. 
C. Kalau akan hidup senang dikemudian hari, kita 

harus bekerja keras. 
D. Jika ingin senang dikemudian hari, kita harus 

bekerja keras. 
 
Isian 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar! 
 

UAS-SD-06-36 
Buatlah bagian alamat surat pribadi ini dengan 
pernyataan sebagai berikut. Ani berdomisili di Jakarta. 
Pada Tanggal 11 Mei 2006 Ani membuat surat yang 
ditujukan kepada sahabatnya yang bernama Nina di 
Bandung. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
Salam manis, 
Nina sahabatku yang baik. Sudah lama kita berpisah. 
Sejak saya pindah ke Jakarta, kita belum berjumpa lagi. 
Hari ini saya merasa rindu dan ingat kepadamu dan 
teman-teman di Bandung, 
Sekian dulu suratku. Balas, ya! Terima kasih,' 
 

Sahabatmu, 
 

    Ani 
 

UAS-SD-06-37 
Harun dan Ahmad bertelepon. Percakapan Harun 
menanyakan halaman buku matematika untuk PR 
karena lupa. 
Lengkapi percakapan Harun dan Ahmad melalui 
telepon di bawah ini! 
Harun  :  "Hallo, temanku!" 
Ahmad :  "Ada apa, Run?" 
Harun   :  .......................... 
Ahmad :  .......................... 
Harun  :  'Terima kasih." 
 



UAS-SD-06-38 
Bacalah wacana di bawah ini 
Nama lengkapnya Muhammad Hadiansyah, sarjana 
hukum, ia dilahirkan di Garut, 11 Agustus 1979, 
beragama Islam. Dia bekerja di pengadilan Negeri 
Sumedang sebagai seorang hakim. Sekarang dia 
bertempat tinggal di Jalam Pangeran Kernel, nomor: 17 
Sumedang. 
Isilah riwayat hidup di bawah ini sesuai wacana di atas! 
 

Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama :  …………………………… 
Tempat/Tanggal tahir  :  …………………………… 
Pendidikan  :  …………………………… 
Agama  :  …………………………… 
Alamat  :  …………………………… 
 

UAS-SD-06-39 
Buatlah iklan berdasarkan gambar di bawah ini! 
 

 
 

UAS-SD-06-40 
Di Kabupaten Sumedang terdapat gunung kunci. 
Perbaikilah kalimat di atas dengan menggunakan huruf 
besar yang tepat 
 
 


