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Manfaat Ilmu Pengetahuan
Sejak dahulu penduduk Indonesia umumnya
bertani. Mereka mengolah lahan-lahan pertanian
dengan alat tradisional. Mereka menggunakan cangkul
atau bajak yang ditarik oieh kerbau. Satu petak sawah,
mereka olah berhari-hari dengan tenaga yang cukup
besar. Sekarang, para petani mulai mengenal traktor
walau belum merata. Pengolahan tanah lebih cepat,
tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit. Tanah lebih
gembur, padi pun lebih subur dan hasil panen
meningkat. Agar hasil panen meningkat terus
pemerintah turun tangan dengan menerapkan program
intensifikasi pertanian. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan petani dalam bercocok
tanam. Mereka memberikan bimbingan dan
penyuluhan mengenai Pancausaha Tani, yaitu
pengolahan tanah, pemilihan bibit unggul, pengairan,
pemupukan, dan pemberantasan hama.
Petunjuk para petugas mereka turuti. Hasilnya
panen mereka terus meningkat, para petani merasa
puas pengetahuan mereka tidak sia -sia.

Jawablah pertanyaan di bawah ini!
UAS-SD-05-01
Apa tujuan program intensifikasi pertanian?
UAS-SD-05-02
Bagaimana mengolah lahan pertanian dengan alat
tradisional?
UAS-SD-05-03
Mengapa program intensifikasi pertanian diperlukan
oleh petani?
UAS-SD-05-04
Bagaimana kesan para petani setelah Pancausaha Tani
diterapkan?
UAS-SD-05-05
Apakah kerugian pengolahan tanah dengan alat
tradisional?

Berilah tanda silang (X) pada hiiruf A, B,
C, atau D, yang merupakan jawaban yang
paling benar!
UAS-SD-05-06
(1) Di sana aku menonton drama yang berjudul "Anak
Durhaka"
(2) Hari Minggu yang lalu aku diajak Bu guru ke TIM.
(3) Wah, para penonton meneteskan air mata karena
sedih.
(4) Para pelakunya terdiri dari murid-murid SD.
Paragraf yang tepat untuk kalimat-kalimat tersebut
ialah ...
A. 2 – 1 – 4 – 3
B. 2 – 1 – 3 – 4
C. 3 – 4 – 2 – 1
D. 4 – 3 – 2 – 1
UAS-SD-05-07
Penulisan susunan kata yang benar secara alfabetis
adalah ....
A. iman, ijazah, iklan, ilmu
B. iklan, ijazah, iman, ilmu
C. ijazah, iklan, ilmu, iman
D. ilmu, iklan, ijazah, iman
UAS-SD-05-08
Bila kucing sakit perut tikus menari-nari
Bila sedang berwajah cemberut adik tidak mau datang
kemari
Pesan pantun tersebut adalah ...
A. Bila kedatangan tamu terimalah dengan senang
hati.
B. Sikap cemberut dapat merusak hubungan dengan
teman.
C. Bila kedatangan tamu harus tertawa terbahakbahak.
D. Sikap kita waktu kedatangan tamu harus
tersenyum terus.
UAS-SD-05-09
Teman Jaka anak yang tinggi hati
Tinggi hati artinya ...
A. ramah
B. sopan
C. sombong
D. spPemurah

UAS-SD-05-10
Pak Uci tergolong orang tua yang kutang beruntung.
Setiap kali ia menyuruh anaknya untuk belajar, urat
lehernya selalu tegang. Namun sang anak kurang
peduli.
Watak anak Pak Uci adalah ...
A. pendiam
B. rajin
C. penurut
D. pemalas
UAS-SD-05-11
Mega : "Selamat siang.Bu!"
Ibu : " O, selamat siang, Nak !"
Mega : "..."
Ibu : "Oh, kalau ibu tidak salah, kira-kira dua bulan
yang lalu,"
Mega : "Terima kasih, Bu!"
Kalimat yang diucapkan Mega dalam percakapan
tersebut ialah ...
A. Bagaimana keadaan Tika, Bu?
B. Dimana rumah Tika, Bu?
C. Kapan Tika tinggal disini, Bu?
D. Apa warna rumah Tika, Bu?
UAS-SD-05-12
Penderita ginjal itu berhasil dioperasi oleh ...
Jawaban dan tulisan yang benar untuk kalimat tersebut
ialah ...
A. Dokter Muh. Mamin S.H.
B. Dokter Muh. Mamin, S.H.
C. Dokter Muh. Mamin. S.H.
D. Dokter Muh. Mamin SH.
UAS-SD-05-13
Pada tanggal 25 Juni 2005, Pak Jaka sebagai ketua RT
010 Sukamanah mengirim surat untuk warganya yang
ke-18. Penulisan nomor surat tersebut adalah ...
A. Nomor: 025/RT/10/VI/2005
B. Nomor: 018/RT/25/VI - 2005
C. Nomor:025,RT/10/VI/2005
D. Nomor: 018/RTy25AOy2005
UAS-SD-05-14
Penduduk desa bertekad, mereka akan
transmigrasi.
Kalimat langsung untuk kalimat tersebut adalah ...
A. Penduduk desa bertekad, "Saya akan
transmigrasi."
B. Penduduk desa bertekad, "Kita akan
transmigrasi."
C. Penduduk desa bertekad, "Hamba akan
transmigrasi."
D. Penduduk desa bertekad, "Kami akan
transmigrasi."

UAS-SD-05-15
Sesungguhnya sampah ada juga gunanya. Sampah itu
ditimbun di sawah atau di kebun. Setelah bercampur
dengan tanah sampah itu akan menjadi kompos atau
pupuk kompos. Akan tetapi kalau tidak dikelola
dengan baik, sampah juga akan membahayakan
manusia misalnya: terjadi polusi, mengakibatkan
banjir, bahkan bisa mengubur manusia hidup-hidup
seperti terjadi di Leuwi Gajah Bandung.
Isi paragraf di atas adalah ...
A. Pupuk kompos dan kegunaannya
B. Sampah mengakibatkan banjir
C. Manfaat dan akibat sampah
D. Masalah sampah dan penanggulangannya
UAS-SD-05-16
Ulah lintah darat merugikan para petani.
Ungkapan lintah darat sama artinya dengan kata ...
A. pedagang
B. penimbun
C. grosir
D. tengkulak
UAS-SD-05-17
Pedagang itu sedang menimbang gula. Arti imbuhan
me- pada kata menimbang adalah ...
A. menggunakan atau memakai
B. melakukan atau mengerjakan
C. membuat atau menghasilkan
D. menjadi atau menjadikan
UAS-SD-05-18
Mereka sedang membuat kapal-kapalan di teras rumah.
Kalimat ini berpola ...
A. SPO
B. SPK
C. SPKO
D. SPOK
UAS-SD-05-19

ikut

ikut
ikut
ikut
ikut

Isi iklan di atas adalah ...
A. Menerima lowongan kerja
B. Menawarkan barang
C. Menawarkan jasa
D. Menjual barang
UAS-SD-05-20
Penulisan kata depan di dan ke yang benar berikut ini
adalah ...
A. di sana, ke samping
B. di tulis, ke kanan
C. ke bumi, di siram
D. ke tujuh, di hitung

UAS-SD-05-21
Imas Sarifa Pitri bercita-cita menjadi pesenam
profesional. Ia giat berlatih setiap sore. Pelatihnya pun
orang yang ahli di bidang senam.
Dapat diperkirakan bahwa ...
A. tenaga Imas akan terkuras
B. gerakan Imas akan lincah
C. angan-angan Imas akan kandas
D. cita-cita Imas akan terwujud

UAS-SD-05-26
Seluruh siswa kelas 6 harus ikut pertandingan bola
voli.
Pemenggalan suku kata pertandingan yang tepat adalah
....
A. per-tan-di-ngan
B. per-tan-dingan
C. per-tan-ding-an
D. pertan-ding-an

UAS-SD-05-22
Kalimat majemuk beranak kalimat
keterangan waktu terdapat pada kalimat ...
A. Kamu boleh masuk asal ada karcis.
B. Andri beramal demi ajaran agama.
C. Una datang ketika kami belajar.
D. Jaka sakit karena jarang berobat.

UAS-SD-05-27
Pak Jaka menerima kuitansi dari Toko Lalugina,
sebagai bukti pembayaran alat-alat bangunan, sebesar
satu juta lima ratus ribu rupiah.

pengganti

UAS-SD-05-23
Gambar di samping tergolong
jenis ...
A. Poster
B. Iklan
C. Pengumuman
D. Baliho
UAS-SD-05-24
Penulisan alamat surat yang tepat berikut ini adalah....
A. Kepada:Yth.
Dirman, Bukit Asri 12,
Sumedang, Jawa Barat
B. KepadaYth
Dirman, Bukit Asri 12,
Sumedang, Jawa Barat
C. KepadaYth.
Dirman, Bukit Asri 12,
Sumedang - Jawa Barat
D. KepadaYth.
dirman, Bukit Asri 12,
Sumedang, Jawa Barat
UAS-SD-05-25
Saudara!
Bangunan tanpa izin menjamur di kawasan Puncak,
Jawa Barat. Akibat dari hal itu, udara menjadi panas
dan mudah terbakar di musim kemarau. Konon
kebakaran hutan tersebut akibat ulah sebagian
penghuni rumah-rumah tersebut.
Pokok pikiran dari kutipan berita di atas adalah....
A. Ulah penghuni rumah-rumah liar
B. Udara panas dan hutan sering terbakar
C. Hutan terbakar di musim kemarau
D. Bangunan tanpa izin menjamur di kawasan Puncak

Penulisan jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah,
ditulis pada kolom ...
A. No.
B. Rp.
C. Banyaknya uang
D. Untuk pembayaran
UAS-SD-05-28
Penulisan huruf besar yang benar pada kalimat berikut
adalah ...
A. Di sebelah barat kota Sumedang, terdapat gunung
Kunci.
B. Di sebelah barat Kota Sumedang, terdapat Gunung
Kunci
C. Di sebelah barat kota Sumedang, terdapat Gunung
Kunci.
D. Di sebelah barat Kota Sumedang, terdapat gunung
Kunci.
UAS-SD-05-29
Penulisan tempat dan tanggal surat yang tepat berikut
ini adalah ...
A. sumedang, 14 juni 2005
B. Sumedang, 14 juni 2005
C. Sumedang, 14 Juni 2005
D. sumedang; 14 Juni 2005
UAS-SD-05-30
Akhiran -an yang berarti kumpulan terdapat pada
kalimat ...
A. Pertandingan sepak bola disaksikan ratusan orang.
B. Anak-anak berlarian mengelilingi lapangan sepak
bola.
C. Bu Siti berjualan hasil kerajinan menyulam
D. Apip membeli seikat buah rambutan.

UAS-SD-05-31
Penggunaan tanda titik dua (:) yang salah pada ...
A. Tita:" Aku sangat mengagumi lukisan itu!"
B. Kita membutuhkan perabot rumah tangga: kursi,
meja dan lemari.
C. Hanya ada dua pilihan bagi pejuang kemerdekaan:
hidup atau mati.
D. Ayah membeli: meja, kursi, dan lemari
UAS-SD-05-3
Kalimat yang seharusnya menggunakan tanda seru (!)
adalah ...
A. Paman pergi ke Bandung!
B. Aduh, kakiku terinjak!
C. Saudara, tahu bukan!
D. Ia dilahirkan pada tahun 1983!
UAS-SD-05-3

ATURAN PEMAKAIAN
0-1 thn ; (1/2 -1 sendok teh, 3 - 4 X sehari)
Maksud dari petunjuk pemakaian obat di atas adalah ...
A. Anak-anak di bawah usia satu tahun, harus minum
obat setengah atau satu sendok teh. Tiga atau
empat kali sehari.
B. Anak-anak di atas usia satu tahun, harus minum
obat setengah atau satu sendok teh. Tiga atau
empat kali sehari,
C. Anak-anak usia nol sampai dengan satu tahun,
harus minum obat setengah atau Satu sendok teh.
Tiga atau empat kali sehari.
D. Anak-anak usia nol dan satu tahun, harus minum
obat setengah atau satu sendok teh. Tiga kali
sehari,
UAS-SD-05-3
Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang petang telah membayang
Batang usiaku telah tinggt
Isi puisi di atas adalah ...
A. sadar setelah umur sudah tua
B. kehilangan masa muda yang berguna
C. masa kecil yang sangat indah
D. kematian hampir tiba karena sudah tua
UAS-SD-05-3
Imbuhan me- menjadi meny- terdapat pada kata dasar
...
A. me- + tutis
C me-+ cat
B. me- + latih
D. me- + sapu

Isilah Utik-dtik di bawah ini dengan
jawaban yang benar!
UAS-SD-05-36
Jarak antara Jatinunggal - Sumedang 30 km. Arti tanda
(-) pada kalimat di atas adalah ...
UAS-SD-05-37
Dimohon kehadiran Bapak/Ibu di sekolah pada:
Hari/tanggal
: Selasa, 14Jum'2005
Jam
: 10.00 WIB
Keperluan
: Rapat BP3
Demikian pemberitahuan kami, alas kehadirannya
kami sampaikan terima kasih.
Melihat isinya, surat di atas tergolong surat ...
UAS-SD-05-38
Sikap ramah para pemandu ... menyenangkan hati
setiap pengunjung.
Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah
...
UAS-SD-05-39
"Nyet sudah berapa puluh yang kau makan, tak satu
pun aku kamu kasih," kata sang Kodok. "Kamu makan
kulitnya saja, Dok! Ini, terimalah!" jawab Monyet.
Watak monyet pada cerita tersebut adalah ...
UAS-SD-05-40
Mereka basah kuyup karena kehujanan.
Gabungan kata basah kuyup termasuk frase ...
UAS-SD-05-41
... tempat tinggal pamanmu sekarang?
Kata tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah ...
UAS-SD-05-42
Minggu depan Tatang berulang tahun yang ke-12.
Kalimat di atas diperluas dengan keterangan waktu
menyatakan ...
UAS-SD-05-43
Ayah berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat.
Akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat di atas
adalah ...
UAS-SD-05-44
Ayo, kita mendayung perahu
Mendayung sampai ke tujuan
Ayo, belajar mencari tahu
Mencari tahu demi tujuan
Maksud dari mencari tahu demi tujuan adalah ...
UAS-SD-05-45
Air susu di balas dengan ...
Kata yang tepat untuk melengkapi peribahasa tersebut
adalah ...

Kerjakan sesuai perintah!
UAS-SD-05-46
Keluarga kami tinggal di Jalan kaum nomor 28
Sumedang. Kami mempunyai 2 orang anak. Anakku
yang sulung bernama Yeyen Nugraha. Ia lahir tepat
pada saat HUT RI tahun 1978. Sekarang ia telah lulus
menjadi seorang insinyur pertanian. Rencananya tahun
ini ia akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan
ibadah haji. Anakku yang ke-2 bemama Atep Herman,
ia masih duduk di bangku SMU.
Tulislah Daftar Riwayat Hidup untuk anakku yang
sulung!
Meliputi:
1. Nama lengkap,
2. Tempat dan tangga! lahir,
3. Jenis kelamin,
4. Agama,
5. pendidikan tertinggi, dan
6. Alamat rumah.
UAS-SD-05-47
Tulislah satu paragraf cerita sesuai gambar di bawah!

UAS-SD-05-48
Buatlah satu buah pengumuman dengan ketentuan
sebagai berikut.
a. Isi
: Lomba kebersihan antar kelas
b. Pelaksanaan : Tanggal, 20Juni 2005
c. Sasaran
: Siswa SD permata Sumedang
d. Pembuat
: Pak Deni (sebagai kepala sekolah)
UAS-SD-05-49
Pada hari Minggu pagi Una dan teman-temannya,
menemui Pak Hasan di sawahnya. Mereka ingin
membuat laporan tentang menanam dan memelihara
cabai.
Buatlah tiga pertanyaan yang akan diajukan kepada
narasumber sesuai cerita diatas!

UAS-SD-05-50
Bubuhi tanda baca dan huruf kapital yang tepat!
tina aduh kepalaku sakit
ibu kenapa tina
tina kepalaku pusing-pusing bu
ibu coba lihat masuk angin barangkali
ayo kita ke puskesmas

