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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA 

UJIAN SEKOLAH (USEK) SD/MI 

TAHUN  PELAJARAN  2020-2021 

 

Mata  Pelajaran :  BAHASA INDONESIA 

Hari / Tanggal :    

Waktu :    

 

PETUNJUK  UMUM : 

1. Bacalah Basmalah dan berdo’a sebelum mulai mengerjakan soal! 

2. Tulislah dahulu nomor peserta pada lembar jawaban yang disediakan! 

3. Kerjakan pada lembar jawaban dengan pensil 2B! 

4. Periksa dan bacalah soal sebelum menjawab! 

5. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas atau rusak! 

6. Kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap paling mudah! 

7. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf jawaban yang kamu anggap paling benar! 

 

Contoh: 

 

8. Mintalah kertas buram pada pengawas jika diperlukan! 

9. Periksalah lembar jawabanmu sebelum diserahkan pada pengawas! 

 

Selamat Mengerjakan 

 

I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU D YANG PALING BENAR! 

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal no 1 – 4! 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau 

tersebut memiliki garis pantai yang menakjubkan. Pantai-pantai berpotensi sebagai wisata bahari. 

Sudah saatnya wisata bahari di Indonesia dikenalkan ke dunia internasional. Pengenalan wisata 

SANGAT RAHASIA 

D C A 
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bahari ini membantu nama Indonesia dikenal di negara lain. Saat ini beberapa wisata bahari di 

Indonesia sudah dikenal oleh turis asing.  

1.  Makna kata turis pada paragraf tersebut adalah .... 

  A.  pemandu   

  B.  penunjuk  

 C.  peziarah  

 D.  pelancong   

2.  Antonim kata bahari adalah .... 

 A.  sungai     

 B.  pantai  

 C.  daratan  

 D.  angkasa   

3.  Informasi tersurat pada teks tersebut adalah .... 

 A.  Pulau di Indonesia sangat sedikit.  

 B.  Indonesia merupakan negara agraris.  

 C.  Pantai-pantai di Indonesia berpotensi sebagai wisata bahari. 

 D.  Belum ada satu pun wisata bahari di Indonesia yang dikenal oleh turis asing. 

4.   Kalimat utama paragraf di atas adalah .... 

  A. Indonesia merupakan negara kepulauan.   

  B. Pulau-pulau tersebut memiliki garis pantai yang menakjubkan. 

 C. Saat ini beberapa wisata bahari di Indonesia sudah dikenal oleh turis asing.  

 D. Pengenalan wisata bahari ini membantu nama Indonesia dikenal di negara lain.   

5.  Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga jenis,yaitu pencemaran air, tanah,dan udara. 

Air limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai 

tercemar. Air yang sudah tercemar di sungai tidak boleh diminum karena sudah mengandung bibit 

penyakit dan bahan kimia. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. 

Sampah-sampah tersebut dapat merusak tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur. Pencemaran 

udara dapat dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor dan pabrik. Asap tersebut sangat berbahaya 

bagi kesehatan terutama pernapasan. 

Informasi tersurat yang tercantum dalam teks tersebut adalah .... 

A. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi tiga jenis 

B. Air limbah rumah tangga dibuang ke penampungan. 

C. Sampah-sampah dapat merusak air dalam tanah. 

D. Air yang sudah tercemar tidak boleh digunakan. 
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6.  Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa yang dikenal dengan 

Peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang 

dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh terhadap 

Soekarno dan Moh.Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf adalah …. 

A. Siapa yang melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Moh.Hatta? 

B. Kapan teks proklamasi dibacakan di depan rakyat Indonesia 

C. Mengapa sejumlah pemuda melakukan penculikan kepada Soekarno dan Moh.Hatta? 

D. Dimana peristiwa rengasdengklok terjadi? 

7.   Kamar Farhan lumayan luas dan tertata dengan rapi. Di dekat jendela kamar terdapat sebuah 

tempat tidur itu ditutupi seprei dengan motif bintang laut berwarna biru muda. Meja belajar 

dengan rak buku tersusun rapi di sebelah kanan tempat tidur. [....] Lemari itu memiliki kaca dan 

berwarna cokelat tua. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... . 

A. Meja rias dan alat-alat kecantikan terletak di sudut kamar 

B. Sebuah lemari pakaian diletakkan di sebelah kiri meja belajar. 

C. Di lantai kamar terbentang permadani bermotif kartun. 

D. Di atas meja belajar terdapat beberapa buku-buku cerita. 

8.  Bacalah paragraf berikut! 

 Hari Ahad ini, Nila sangat bersemangat bangun pagi karena akan pergi ke pantai bersama 

keluarganya. Ia tidak lupa membawa beberapa makanan ringan untuk dimakan di sana. Dalam 

perjalanan, ia bernyanyi-nyanyi gembira. Sesampainya di sana, Nila langsung menuju pantai dan 

bermain bersama adiknya. Setelah itu, Nila berfoto ria bersama keluarga. Tak terasa waktu sudah 

beranjak sore. Nila dan keluarganya bersiap pulang. 

 Jenis paragraf tersebut adalah .... 

 A.  narasi    

 B.  eksposisi  

 C.  deskripsi 

 D.  argumentasi  

9.  Bacalah paragraf berikut! 

  Penumpukan sampah dapat menimbulkan masalah lingkungan. Sampah tersebut akan 

mencemari lingkungan sehingga mengganggu kesehatan kita. Sampah yang menumpuk akan 

membusuk, menjadi sarang kuman, dan menebarkan bau tidak sedap. Lalat-lalat beterbangan di 

sekitar tumpukan sampah, lalu menyebarkan kuman melalui makanan yang dihinggapinya. Selain 

itu, sampah yang menumpuk, khususnya di sungai, dapat menyumbat aliran sungai yang deras. 

Peristiwa yang akan terjadi jika aliran sungai tersumbat sampah saat musim hujan adalah .... 

 A.  Warga akan membersihkan lingkungan. 
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 B.  Air sungai akan meluap sehingga banjir terjadi. 

 C.  Sampah akan terbawa aliran sungai yang deras. 

 D.  Penduduk akan senang dengan keadaan seperti itu.  

10.   Bacalah kedua teks berikut! 

Teks 1 

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

nenek. Waktu saya mau pulang, tanaman jagung itu sudah tumbuh dengan subur. Saya senang sekali 

dan berpesan pada nenek agar menjaga dan merawat tanaman jagung yang saya tanam. 

Teks 2 

Sayang sekali jika liburan tidak diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Aku mengisi waktu 

liburanku dengan berkunjung ke rumah nenek. Rumah nenek berada di desa sehingga aku dapat 

melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan di kota, misalnya bermain di sawah, menanam 

padi,mandi di sungai, dan lainnya. 

Persamaan isi kedua teks di atas adalah …. 

A. mengisi waktu liburan bersama keluarga 

B. main di sawah 

C. berlibur di rumah nenek 

D. menanam jagung 

11. Salah satu energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas dari kotoran sapi atau 

kerbau. Keuntungannya bahan mudah didapat, ramah lingkungan, bernilai ekonomis, dan dapat 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

 A.  bahan baku energi biogas berupa kotoran ternak sapi dan kerbau     

 B.  salah satu energi alternatif yang dikembangkan adalah biogas  

 C.  keuntungan energi alternatif dapat mengurangi ketergantungan BBM 

 D.  ketergantungan terhadap BBM banyak mendatangkan masalah.   

12.  Bacalah  pantun berikut! 

 Kue serabi berkuah santan 

 Penjualnya bernama Sari 

 Ayo kawan jaga kesehatan 

 Dengan berolahraga setiap hari  

 Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah …. 

 A.  Kue serabi sangat nikmat  

 B.  Penjual serabi bernama Sari  

 C.  Jika ingin sehat, jangan berolahraga 

 D.  Jika ingin sehat, maka kita harus berolahraga setiap hari  
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 Bacalah teks berikut untuk menjawab soal no 13 – 15! 

Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak 

bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja Kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 

enam orang kakak perempuan yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, 

Purbamanik, dan Purbaleuih. 

Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka 

menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan dengan senang hati dibantunya. Selain 

hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan, setiap orang yang 

melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya kecantikan dan kebaikan hati 

purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya Purbararang yang berperangai sangat buruk. 

Walaupun cantik Purbararang sangat kasar, sombong, kejam dan iri hati terhadap siapapun juga. 

13. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah  .... 

A. Purbasari  

B. Purbararang 

C. Purbakancana 

 C.  Prabu Tapa Agung 

14.  Latar tempat dalam cerita tersebut adalah .... 

  A. rumah     

  B. pantai  

 C. hutan  

 D. Kerajaan Pasir Batang 

15.  Watak Purbararang adalah .... 

 A.  baik hati     

 B.  penyayang  

 C. sabar dan penyayang   

 D.  kasar, sombong, kejam  

16.  Bacalah puisi berikut! 

 Keindahan alam terasa sempurna 

 Membuat semua orang terkesima 

 Tetapi, kita harus menjaganya 

 Agar keindahannya takkan pernah sirna  

 Makna kata terkesima pada syair tersebut adalah .... 

 A.  tertarik 

 B.  tertegun  

 C.  terpedaya  
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 D.  tercengang  

 Bacalah teks berikut untuk menjawab soal no 17 – 18! 

   Pada zaman dahulu, di pesisir selatan Pamekasan, Madura, hidup seorang pertapa yang 

pekerjaannya memancing ikan di laut. Ia bernama Kyai Moko. Kyai Moko hidup bersama dengan 

anak angkatnya. 

   Suatu hari Kyai Moko bertemu dengan rombongan dari Kerajaan Palembang yang 

terhempas gelombang dan terdampar di pesisir selatan Pamekasan. Ternyata mereka adalah 

rombongan kerajaan yang diutus untuk mencari obat karena putri raja sakit bertahun-tahun. 

Setelah itu Kyai Moko memberi obat untuk diberikan pada Tuan Putri Palembang. Putri 

Palembang sembuh dan anak angkat Kyai Moko dijadikan menantu raja. 

   Beberapa bulan kemudian, sang raja berkenan pergi ke Pamekasan. Kyai Moko bingung 

karena di gubuknya tidak ada air dan api. Kemudian ia menancapkan tongkatnya ke bumi dan 

keluarlah air (di bagian barat) dan api (di bagian timur). Sumber api tersebut abadi sampai 

sekarang. Tempat itu sekarang dikenal sebagai Api Tak Kunjung Padam.  

17.   Konflik yang terjadi pada cerita tersebut adalah .... 

  A.  Putri Kerajaan Palembang tidak mau dijodohkan dengan anak Kyai Moko.   

B. Kyai Moko kebingungan saat Raja Palembang berkenan datang ke Pamekasan karena di 

gubugnya tidak ada air dan api.  

 C.  Rombongan Kerajaan Palembang tersesat hingga ke Madura. 

 D.  Pamekasan ingin memisahkan diri dari Kerajaan Palembang.  

18.  Amanat cerita tersebut adalah .... 

 A. Kita harus bersikap adil kepada semua orang.     

 B. Dalam memberikan pertolongan hendaknya kita meminta balas jasa.   

 C. Kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. 

 D. Kita harus menghormati tamu yang datang dari jauh.  

 Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal no 19-23! 

   Suatu ketika, si Serigala berhasil menerkam seekor zebra yang terpisah dari kawannya. 

Si Zebra ingin membebaskan diri dari si Serigala. Oleh karena itu, ia berkata kepada si Serigala, 

”Hai, Serigala! Aku dengar kamu sangat pandai bermain seruling. Tidak ada yang dapat bermain 

seruling sebaik dirimu. Aku ingin sekali mendengarmu memainkannya.” 

   Si Serigala merasa sangat senang karena dipuji oleh si Zebra. Ia segera mengeluarkan 

serulingnya, lalu memainkannya. Ketika selesai bermain satu lagu, si Zebra meminta si Serigala 

untuk bermain lagu lain. Si Serigala menurutinya. 

   Si Zebra melihat ada kesempatan untuk membebaskan diri. Saat si Serigala sedang 

asyik meniup serulingnya, si Zebra diam-diam pergi meninggalkan si Serigala. Si Serigala sama 

sekali tidak menyadari kepergian si Zebra. 

19.  Tema cerita tersebut adalah .... 

 A. kesenian  

 B.  kejujuran  

 C.  kecerdikan 
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 D.  kepercayaan 

20.  Kesimpulan isi cerita tersebut adalah .... 

  A Si Serigala mencari-cari si Zebra. 

  B. Si Zebra menyukai permainan seruling si Serigala.    

  C. Si Serigala merasa senang ketika mendapat pujian.  

 D. Si Zebra dapat membebaskan diri dari si Serigala. 

21.   Hal yang akan terjadi jika si Zebra tidak terpisah dari kawanannya adalah .... 

  A. Si Zebra bertemu dengan si Srigala.     

  B. Si Zebra dapat memperoleh rumput segar. 

 C. Si Zebra tidak akan diterkam oleh si Serigala. 

 D. Si Zebra mendengarkan permainan seruling si Serigala. 

22.  Nilai moral positif dari cerita tersebut adalah .... 

 A. Senang dengan pujian      

 B.  Pandai memuji orang lain.  

 C.  Cerdik menyelesaikan masalah. 

 D.  Patuh terhadap semua perintah.  

23.  Keteladanan si Zebra dalam cerita tersebut adalah .... 

 A.  pandai memainkan seruling 

 B.  memberikan pujian kepada teman 

 C.  pasrah dengan keadaan yang dialami 

 D.  menyelesaikan masalah dengan tenang 

24.   Bacalah teks rumpang berikut! 

Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu 

penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian ... yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar 

kebal terhadap penyakit tersebut. 

Istilah yang tepat untuk mengisi teks yang rumpang tersebut adalah .... 

  A.  vaksin    

  B.  injeksi 

 C.  vitamin   

 D. imunisasi  

25.  Bacalah ilustrasi berikut! 

 Setiap hari ibuku ... sejak ayah meninggal. Pagi-pagi ibu sudah membuat makanan lalu 

dijual keliling kampung. Aku pun disuruh ibu membawa makanan itu ke sekolah untuk dititipkan 

di koperasi sekolah. Aku tidak malu karena aku ingin membantu ibu mencari rezeki. 

 Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 

 A.  panjang akal     
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 B.  ringan tangan  

 C.  banting tulang 

 D.  tulang punggung   

26.  Pak Tejo seorang pekerja harian upah kecil. Ia memiliki tiga anak yang masih sekolah. Sementara 

itu, istrinya tidak bekerja. Andi, anak paling besar, tidak memahami keadaan ekonomi orang 

tuanya. Ia ingin setiap permintaannya dipenuhi. Pak Tejo pun selalu menuruti permintaan 

anaknya. Pak Tejo harus meminjam uang kepada para tetangga. Gajinya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhannya. Terpaksa Pak Tejo gali lubang tutup lubang. Keadaan perekonomian 

keluarga tersebut dapat disebut .... 

 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... 

 A.  Besar pasak daripada tiang. 

 B.  Pucuk di cinta ulam pun tiba. 

 C.  Tak putus dirundung malang.  

 D.  Air susu dibalas dengan air tuba.  

27.   Bacalah petunjuk acak cara membuat es sirop berikut! 

1) Es sirop sudah dapat dinikmati. 

2) Masukkan air putih ke dalam gelas berisi sirop lalu aduk hingga sirop dan air tercampur. 

3) Siapkan gelas, air putih, sirop, dan beberapa es. 

4) Lalu, masukkan beberapa es secukupnya. 

5) Masukkan sirop secukupnya ke dalam gelas.  

Urutan cara membuat es sirop yang tepat adalah .... 

  A.  3-2-5-4-1   

  B.  3-5-2-4-1 

 C.  5-2-1-4-3 

 D.  5-2-4-1-3 

28.  Bacalah teks laporan berikut! 

Telah terjadi kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Yogyakarta. Kebakaran 

diduga akibat adanya  hubungan arus pendek. Diperkirakan kerugian karena kebakaran ini 

mencapai ratusan juta rupiah. Untungnya,  .... 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan laporan rumpang tersebut adalah .... 

 A.  Masih terdapat pasar di samping pusat perbelanjaan.     

 B.  Harga barang-barang yang terbakar menjadi turun di pasaran.  

 C.  Sampai sekarang belum ada korban jiwa yang diakibatkan kejadian ini. 

 D.  Barang-barang yang dijual di pusat perbelanjaantidak sempat diamankan.  

29. Bacalah kalimat-kalimat berikut! 

 1) Chat di WA memberitahu bahwa dompet saya ada di jok mobil tersebut. 

 2) Dompet saya tertinggal di mobil ojol itu karena saya terburu-buru turun. 
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 3) Dua jam kemudian saya di WA oleh sopir ojol tersebut. 

 4) Ahad, 3 Januari 2020 saya naik angkutan ojol. 

 Susunan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf narasi yang baik adalah .... 

 A.  2-4-3-1 

 B.  2-4-1-3 

 C.  4-2-3-1 

 D.  1-2-3-4 

30.   

  

 

 

 

 

 Kalimat iklan yang sesuai untuk gambar di atas adalah .... 

  A. Jangan membuang sampah sembarangan!   

  B. Stop Kuman! 

 C. Ayo hemat air!  

 D. Tangan bersih, kuman pergi. 

31. Bacalah kutipan pidato berikut! 

   Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 

Agustus. Ada baiknya kita menghias kampung kita dengan tema kemerdekaan. Dengan dihiasnya 

kampung kita, semoga hal tersebut dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan pada setiap 

warga. Saya juga berharap setiap warga pada tanggal 17 Agustus agar memasang bendera merah 

putih di depan rumah.  

Isi kutipan pidato tersebut adalah .... 

  A. ajakan untuk melaksanakan kerja bakti   

  B. perintah untuk memasang bendera di depan rumah  

 C. keinginan warga untuk memeriahkan kemerdekaan  

 D. ajakan untuk menghias kampung dengan tema kemerdekaan  

32.  Bacalah teks rumpang berikut! 

 Di Kelas Andi sedang diadakan pemilhan ketua kelas. Andi ... Dita menjadi ketua kelas karena 

Dita bintang kelas. Siswa yang lain menyetujui usul tersebut.  

Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah .... 

 A.  usulan     

 B.  usulkan  

 C.  diusulkan 
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 D.  mengusulkan   

33.  Bacalah paragraf berikut! 

 (1) Kelompok Melati mendapat tugas mengamati pasar ikan. (2) Kegiatan tersebut dilaksanakan 

setelah pulang sekolah pada hari Sabtu. (3) Pasar yang diamati terletak di pinggir jalan. (4) 

Mereka memerhatikan para penjual-penjual meletakkan jualannya di dekat jalan raya. (5) 

Akibatnya, jalan menjadi macet, becek, dan bau. 

 Penggunaan ejaan yang salah pada paragraf tersebut ditunjukkan kalimat nomor  .... 

 A.  (1) 

 B.  (2) 

 C.  (3) 

 D.  (4) 

34.   Bacalah kutipan laporan berikut! 

Kebun durian seluas 7.000 𝑘𝑚2 terletak di Kalimantan Timur. Durian di kebun itu tumbuh 

subur. Durian tersebut dinamakan durian mawar. Pohon durian mawar tampak berbuah lebat. Di 

hampir setiap cabang buah lonjong yang bergelombang itu tampak menggiurkan. 

Ukurannya besar dan beratnya mencapai 3 kg.  

Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal adalah .... 

  A. Tampak menggiurkan buah lonjong yang bergelombang di hampir setiap cabang itu.     

  B.  Buah lonjong yang bergelombang tampak menggiurkan di hampir setiap cabang. 

 C.  Buah lonjong di hampir setiap cabang yang bergelombang itu tampak menggiurkan. 

 D. Buah lonjong yang bergelombang di hampir setiap cabang itu tampak menggiurkan.  

35.  Penulisan tanda baca yang benar terdapat pada .... 

 A. Korban bencana banjir memerlukan makanan, pakaian, dan obat-obatan.     

 B. Untuk membangun rumah dibutuhkan batu bata, semen kayu dan genteng.  

 C.  Saya ingin membeli buku bacaan tetapi uang saya tidak cukup!  

 D.  Telepon seluler, komputer dan internet bukan barang baru lagi.   

36.  Rina : ”Tahukah kamu minggu kemarin ada lomba baca puisi!” 

Rosi : ”Wah, saya kok tidak tau ya.” 

Tanda baca yang salah pada kalimat tersebut adalah .... 

 A.  (:)  

 B.  (”...”) 

 C.  (!) 

 D.  (,) 

37.   Ayah mengajak andi dan anjani jalan-jalan ke pantai balekambang di malang. 

 Perbaikan kalimat tersebut adalah .... 

A. Ayah mengajak Andi, dan Anjani jalan-jalan ke pantai balekambang di Malang.   

  B. Ayah mengajak Andi dan Anjani jalan-jalan ke pantai Balekambang di Malang.  
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 C. Ayah mengajak Andi dan Anjani jalan-jalan ke pantai balekambang di malang. 

 D. Ayah mengajak andi dan anjani jalan-jalan ke pantai Balekambang di Malang. 

38. Penggunaan tanda koma (,) berikut yang benar adalah .... 

 A. Aldo, dan Aldi bermain bola bersama.     

 B. Bapak Munarto, S.S.   

 C. Ibu membeli, sayuran, dan buah-buahan. 

 D. Adi berdoa, sebelum tidur.   

39. Karena itu saya nasehatkan kepada anak-anak agar semua dapat mengikuti kegiyatan perkemahan 

ini. 

 Perbaikan ejaan yang sesuai untuk kata yang bercetak miring tersebut adalah .... 

 A.  nasihatkan; kegiatan 

 B.  nasehatkan; kegiatan 

 C.  nasihatkan, kegyatan 

 D.  nasihatkan, kegiyatan  

40.  Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 

 Pemakaian tanda baca pada kalimat tersebut salah, perbaikannya adalah ....  

  A. Kita sekarang memerlukan perabot, rumah tangga, kursi, meja, dan lemari.   

  B. Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga; kursi, meja, dan lemari. 

 C. Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. 

 D. ”Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari.” 

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

41.  Salinlah kalimat berikut menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat! 

 a. taman cibodas terletak di kaki gunung gede jawa barat 

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

 b. lima siswa lulusan terbaik langsung mengerjakan di perusahaan besar. 

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

42.  Sudah 74 tahun lamanya kita merdeka. Dahulu kita dijajah selama 350 tahun. Para pejuang rela 

berkorban nyawa dan harta demi kemerdekaan Indonesia. Sekarang, kemerdekaan telah kita raih. 

Kita dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar yang rajin. Ayo teman-teman, 

kita raih cita-cita kita setinggi-tingginya. Selamat HUT ke 73 kemerdekaan Republik Indonesia. 

Merdeka! 

Kalimat pembuka pidato peringatan HUT kemerdekaan RI yang tepat adalah! 

.............................................................................................................................................................. 
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43. Dina anak yang pintar. Dia selalu mendapatkan nilai yang tinggi di semua mata pelajaran. Namun, 

hal itu tidak membuatnya menjadi anak yang sombong. Dia mau membantu teman-temannya yang 

mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, dia disukai teman-temannya. 

Peribahasa yang sesuai untuk ilustrasi tersebut adalah! 

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

44.  Wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Sayuran tersebut menyuplai serat 

untuk memperlancar proses pencernaan. Kandungan vitamin A pada wortel bermanfaat bagi 

kesehatan mata. Selain itu, wortel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah! 

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

45.  Cermati penggalan cerita berikut! 

Di hutan hiduplah ribuan kera. Seekor diantaranya sering membuat ulah. Suatu hari dia mencuri 

pisang milik Pak Bani. Karena rakus, dia tidak tahu kalau Pak Bani berada di belakangnya. Pak 

Bani merasa jengkel karena tanamannya habis dimakan kera tersebut. Kata Pak Bani, “Tanam 

sendiri, kalau mau makan pisang.” 

Amanat dari penggalan cerita diatas adalah! 

….......................................................................................................................................................... 
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KUNCI JAWABAN 

UJIAN SEKOLAH (USEK) KELAS 6 

SD/MI MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Mata Pelajaran/ Tema : BAHASA INDONESIA 

Kelas : VI ( ENAM) 

Penyusun :   TAZKIYATUN NAFSI AL HAWAH, S.S 

Asal Sekolah :  SD MUHAMMADIYAH 4 

 

PILIHAN GANDA 

NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY 

1. D  11. B  21. C  31. D  41.  

2. C  12. D  22. C  32. D  42.  

3. C  13. A  23. D  33. D  43.  

4. A  14. D  24. A  34. D  44.  

5. A  15. D  25. C  35. A  45.  

6. A  16. D  26. A  36. C  46.  

7. B  17. B  27. B  37. B  47.  

8. A  18. C  28. C  38. B  48.  

9. B  19. C  29. C  39. A  49.  

10. C  20. D  30. D  40. C  50.  

 

 

URAIAN 

NO. JAWABAN 

41 A. Taman Cibodas terletak di kaki Gunung Gede Jawa Barat. 

B. Lima siswa lulusan terbaik langsung bekerja di perusahaan besar. 

 

42 Pembuka pidato (KOREKTOR) 

1. puji syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena memberikan kita 

kesempatan untuk merayakan kemerdekaan 

2. demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita selalu dilindungi oleh tuhan yang maha esa 

dan kita dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan belajar dan bercita setinggi 

tingginya, saya ucapkan banyak terima kasih 

 

43 Bagaikan ilmu padi, makin berisi makin merunduk 

44 Wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat 

45 Kita tidak boleh mencuri karena perbuatan yang tidak baik dan tidak di sarankan untuk di contoh  
(KOREKTOR) 
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