
Perhatikan paragrai Pertama pertama. Di dasar laut Ampat,

utamaPapua, ada kar7et bisa hi pertama inilah

paragral pertama. Jawaban

2. Jawaban: d

terdapat pada Pilihan a

lde pokok meruPakan gagasan paragral. lde pokok pada

kalimat utama. Kalimat
pertama. Jadi, ide Pokok

kedua terdapat kalimal

kedua terdapat pada

d. Sementara itu, kalimat jawaban a, b, dan c ide

pokok paragra{ kedua, informasi dalam bacaan

3. Jawaban: b

Simpulan merupakan inti sari Paragraf kedua cara

hidup hiu karpet. SirnPulan kedua ditunjukkan kalimat hidup

hiu karpet adalah dasar laut Baja Amqat.

4. Jawaban: b

itu,

6.

Perhatikan paragr al keemPat

karpet. Hiu karpet bukan ikan

5.

tepat terdapat Pada Pilihan

11. Jawaban: b

Topik merupakan ide Pokok
membahas rencana Oca.

seorang tante. Jawaban tePat

12. Jawaban: c
llustrasi iklan
tersebut memiliki desain

nyaman dipakai- Kalimat

c. Sementara itu, kalimat

dengan ilustrasi iklan Yang

13. Jawaban: d
Laporan tersebut membaha$

Bukittinggi di pabrik bakPia.
jawaban d. Sementara itu,

laporan.

tersebut hiu

rbahaya. Pernyataan sesual

makan.
terdapat

atau hiu
jawaban

paragraf keempat terdaPal

iawaban a, c, dan d tidak

jawaban b. Sementara pilihan

dengan isi paragraf keempal

Jawaban: c
Paragraf ketiga waktu karpet maut

Kalimat tanya yang dalam paragraf

pada pilihan .iawaban e. dari pertanyaan Pilihan j c

adalah karpet maut mencart pada malam hari, itu,

kalimat ianya pada Pilihan

informasi paragraf ketiga.

a. b, dan d tidak dapat dengan

Jawaban: b

Perhatikan paragra{ keempat

pemburu- Jika tindakan
lumba-lumba akan Punah.

pertama. Karpelysrqy!er

karpet tidak berbahaya karenai menyerang manusla

tepat terdapat Pada Piiihan b. Sementara itu, Pilihan a,

c, dan d tidak memuat alasan]

7- Jawaban: a

Dalam paragraf tersebul bahwa lumba-lumba banyak

lakukan terus-menerus, -lama

jawaban tepat terdapat pilihan

jawaban a.

8. Jawaban: b
Perhatikan ilustrasi dengan

tersebut adalah lima.

9. Jawaban: a

t. Data tepat untuk

Arti setiap kala dalam dapat diperoleh dari si dalam

Kamus Besar Bahasa Arii kata spesies menurut Besar
Jadi,Bahasa lndonesla adalah dasar ktasifikasi biologi;

jawaban tePat terdaPat Pada jawaban a

10. Jawaban: c
Arti kata kuno rilenurut Besat Bahasa lndonesia lama

(dari zaman dahulu); dahulu ; kolot; tidak modern. iawaban
c.

percakapa!'1. Topik

dan Evan untuk

tersebut

ke toko ZJ.

pada Pilihan

s sekolah merek Froze. sekolah

, terbuat dari bahan dan

isi iklan terdapat pada jawaban

pilihan jawaban a, b, dan d sesuai 24

siswa kelas V dan SDNl
, isi laporan tepat terdapat pilihan

Kunci 'lawaban dan

jawaban a, b, dan c isi pokok

dengan

adalah
dalam menghadapi mencari pekerjaan

14. Jawaban: a

Paragraf
membuat eslkrim.
karena Rani

lemari

es krim

saran tepal

isi ilustrasi.

15. Jawaban:
Menurut
santan,

dengan
dinding
adalah

pada

16. Jawaban:
Perhatikan
Pernyataan
tersebut
pada

a, b, dan d

17. Jawaban:
Kutipan
Mekarsari.
d.

'pidato.

18. Jawaban:
Paragraf

Dalam

simbol
jenis

19. Jawaban:
Nuri

dapat
Medan

20. Jawaban:
Teks I

dalam ilustrasi berisi Iangkah-langkah

mbmbuat es krim kurang tepal

fs kr,im yairg belum dimasukkan ke dalam

lRani meriunggu beberapa jam adonan

]es krim tdrlebih dahulu. Tanggapan dan

terdhpat clalar,n pilihan iawaban a. Sementara

rn jAwaban bi c, dan d tidak sesuai dengan

adonan berarti adukan tepung,

(sebagar bahan pembuat i(ue); adukan semell

inya untuk pelekat batu bata atau penghalus

a adonan dalam paragraf instruksi tersebui

.han pembuat es krim. Jawaban tepat terclapal

-.mentara itu. pilihan jawaoan a. c dan d tioak

pada paiagraf tersebut
I

kallmat dalam paragraf instruksi tersebut

ai dengan langkah-langkah membuat es krlm

da kaliinat terakhir. Jadi, jawaban tepat terdapat

Seme4tara itu, pernyataan dalam pilihan jawaban

i deng4n isi paragraf.

l

dan

dan

rkan ritual upacara Tawur Agung di Bali

Bali membuat replika monster sebagal

besar. Jadi, paragraf tersebut termasuk

l

sihat ]yang terkandung da!am pantun Pantun

sihat aoar kita be!'hati-hati selama berada di

ra, koia, atau daerah orang lain. Jadi, iawaban
ihan idwaban a.

l

I men4nyakan proses atau keadaan. Pertanyaan

.n keadaan tokoh Pupunq dan Putra saat tidak

, ."pdt, baru. Jauraban atas pertanyaan pada

rn Putia sangat sedih. Perhatikan kalimat ierakhir

ceritaltersebut.
l

l

rtipan cerita digambarkan sebagat sosok pekerja

'ah, dAn qigih. Tokoh bapak tidak patah semangat

ran. Meskipun belum mendapat pekerjaan baru,

sa beisabar. Jadi, jawaban tepat terdapat pacia

l

nasihat pengarang kepada Pembaca
amanai. Amanat yang ingin disampaikan

kita dioih berusaha. Amanat tersebul ditunjukkan

udara,

Jadi

21. Jawaban:
Pesan
tersebut

tepat

22. Jaw"bani
Kata
pada soal

dibelikan
soal
paragraf

Tokoh

keras,

dalam

tokoh
pilihan

Amanal
Cerita

t menderitakan kerukunan yang terialin di Desa

)at ses[ai ilustrabi terdapat pacla pilihan jawaban

ln jawpban a, b, dan c tidak sesuai dengan isi



25 Jawaban: d
Latar menon.iol dalam kutipan ceritq
Latar tempat cerita tersebut
cerita tersebut adalah menielang ha

pada pilihan.iawaban d.

26 Jawaban: c
Tema merupakan gagasan pokof
terbentuknya cerita Tema ceritS
antara Anggara dan Pratama. Jadi.
jawaban c.

27. Jawaban: a

Cerita menggambarkan perbedaah

Anggara memiliki silat baik dan

kalijrral Akan tetapi, Pratama
kebaikan dapat dipahami
kebaikan Anggara dengan
pilihair jawaban a. Kalimat dalam

dengan maksud kalimat yang

28. Jawaban: c
Tokoh Anggara memiliki sikapl
baca. Anggara selalu berbLral

saudaranya berbuat jahat
pilihan jawaban c.

29. Jawaban: a

Masalah dalam cerita hanya
Tokoh berandai-andai jika

Akibat dari masalah yang

pergi meninggalkan toko

a. Sementara itu, akibat dalam

dengan isi cerila.

30. Jawabani b
Nilai moral berkaitan dengan

Nilai moral dalam kutipan cerita
anak-anak dalam melayani
ramah. Jawaban tepat terdapat
nilai moral dalam pilihan

cerita.

31. Jawaban: c
Simpulan cerita merupakan ide

suka berbelan.ia di toko kami.

iawaban c. Simpulan dalam

cerita.

32. Jawaban: c
Kutipan syair berisi nasihat dari

tersebut menjelaskan bahwa

berbuat daripada berbicara.

segera membalas kebaikan orar

syair tersebut ditunjukkan oleh

syair pada pilihan jawaban a, !,
33. Jawaban: b

Makna kata berbudi dalam
kutipan syair. Kala berbudi
yang berman{aat. Perbuatan
dilakukan seorang anak.

Jawaban: b

isi percakapan dan logis jika

Sementara itu, pilihan j
percakapan.

35. Jawaban: c
Kalimat-kalimat tersebut

acak. Urutan tepat adalah
petunjuk yang disajikan secara

sebagai langkah pertama

34

Pekalonqanr Latar waktu
raya. Jadi, jawaban tepat

ide poi(ok yang

antara Anggara dan

memiliki sitat jahat

pernah membalasnt/a

pula. Jawaban tepat terdapat
jawaban b, e, dan d ticiak

miring.

ng dapal diteladani oleh
kepada sarrdaranya,

Ja\r/aban tepat terda

tidak dilayani dengan
tokoh adalah

tepat terdapat pada pilihan

jawaban b, c, Can d iidak

baik dan bu!'uk dalam
dituniukkan dengan

Meret(a .nielayani pernoeii

pilihan jawaban b.
a, c, dan d tidak sesuai

a. Simpulan cerita tersebut
jawaban tepat terdapat

iaviaban c daoat mewakiii

tua kepada anaknya.
anak harus Bering

tua menginginkan seorang

lain agar kelak hidupnya mulia

.iawaban c. Sementara itu

d tidak sesuai dengan isi

dapat ditelusuri
nrakna kias sebagai

bagi orang lain

p"r.}rp"^ *"ebut dilakukanlVika dan Lisa. vika

minuman hangat. Kalimat tedat melengkapi percakapan

terdapat pada pilihan jawaban p. Pilihan jawaban b

a, c, dan d tidak berkaitan

petunjuk menyalakan
1)-4). Langkah pertama

yaitu memilih langkah

sesuatu-

adalah iempat dan

adalah perbedaan

tepat ierdapat pada

tidak pernah

dengan pengandaian

dalam percakapan

itu,

isi

pilihan

n syair
atau

untuk

rkan isi

Lisa

dengan
tersebut.

tst

dasar

langkah selanjutnya dengan kesesuaian

memilih cemberul

ft
Kunci Jawaban dan Pembahasangl

dari langkah
teliti petuniuk

terlewatkan.

36. Jawaban: b
Petunjuk

Param cair
rasa pegal.

dilengkapi
pada pilihan
tidak tepat.

37. Jawaban: a

Paragraf

tepat untuK
Kamus Besar
terdapat pada
pilihan

38. Jawaban: b
Pantun

akhir bagian
harus memiliki

memiliki sa.idk

itu, pilihan

bagian
/at/.Latik
Larik kedua
Sementara itu

39. Jawaban: b
Paragrat

saat ini.

menipis.

tepat untuk
itu. kata

40. Jawaban: b
lklan hemat

melengkapi
a, c, dan d

41. Jawaban: d
Gambar

berisi

bakteri jahal

42. Jawaban: a

Kalimat
a. Kalimat
sehingga
d tidak

43. Jawaban:
Gambar
atau ciri

Aku
Ieher
Jadi,

44. Jawaban:
Pidato ter
tepat yang

Pilihan

kalimat

tidak padu

45. Jawaban:
Berikut arti

angkat
besar
mata
muka

Jadi,

Selanjutnya, membaca kembali dengan
lngat,] jangan sampai ada petunjuk yang

l

I
I

menggunakan param cair spesial.

tradisional untuk menghilangkan

param cair spesial tersebut dapat

b. Sementara itu, kalimat petunjuk

dan d merupakan kalimat petuniuk yang

pigmen berarti kandungan warna yang

ldan tumbuhan. Kata atau istilah pada

tidak sesuai dengan isi paragraf

dan terdiri atas 8-12 suku kata. Saiak

/gah/ dan /at/. Bagian isi pantun juga

bagian sampiran. Pilihan jawaban yang

bagian sampiran adalah b. Sementara

d tidak memiliki sajak akhir sama dengan

a dan c memiliki rima akhr /dah/dan
jawaban a ierdin atas tiga belas suku kata.

c terdiri atas enam belas suku kata.
tima aknll /hh/ dan /at/.

penggunaan alat-alat elektronik
teFebut menyebabkan persediaan energi

terciptA karena kemajuan teknologi. Kata baku

tersebut adalah teknologi. Sementara
teknolo/7 tidak baku

ajakAn menghemat listrik.Kata tepat untuk
adalah listrik. Kata dalam pilihan jawaban

dalam kalimat iklan tersebut.

$igi merek Segar. Kalimat iklan sesuai
jawaban d. Kalimat pada pilihan jawaban d

dahwa pasta gigi Segar dapat mencegah

laporan tersebut adalah pilihan jawaban

i dehgan kalimat sebelum dan sesudahnya

meniadi padu. Pilihan jawaban b, c, dan
paragraf tersebut tidak padu.

l

jerapah, Binathng jerapah memiliki deskripsi

telingaku kecil, tubuhku tinggi. Aku memiliki

makan dedaunan.
pada pilihan jawaban c.

s peiingatan Sumpah Pemuda. Kalimat ajakan
isi kutipan terdapat pada pilihan jawaban a.

dengan isi kutipan pidato dan padu dengan

itu, kalimat pilihan jawaban b, c, dan d

untuk melengkapi kutipan pidato tersebut.

pilihan jawaban a, b, c, dan d.

memberikan puiian

membual

kesabaran
cemberut

dengan keadaan Nisa adalah muka masam. Nisa

ayah belum mengucapkan selamat kepadanya.

l

b{rbagai jenis warna ganggang. lstilah

rf adalah warna atau pigmen. Menurut



46. Jawaban: c
Langkah pertama menYusun

m6nentukan kalimat utama.

Kalimat 2) memuat ide

penjelas dari gagasan Pokok
agar menjadi padu adalah

pilihan jawaban c. Sementara
b, dan d tidak membentuk

47. Jawaban: d
Paragraf menginformasikan

Paragraf tersebut memuat

ditunjukkan oleh kalimat
tersebut adalah perduli.

pedur. Jadi, jawaban tepat
itu, kalimat nomor 1), 2), dan
lndonesia dengan tepat.

4). Kata tldak baku

!ya, kata perduli d\

l

iniat acak m+iadi paragraf Pi

imat utama dlituniukkan oleh

paragraf. Kalimat-kalimat la

;ebut. Urutin kalimat-kalifi

1 )-3). Jadi, jdwaban tepat ter

urutan kalirnat pada Pilihan

pat pada Pilihan iawaban d.

menggunakin kata atau ist

adalah
2).

seDagai

tersebut
pada

a,

relawdn di tempat
baku. Pbnggunaan kata baku

paragraf
menjadi

48. Jawaban:

organrsasr

kalimat

Jawaban:
Tanda
(,) setelah

tersebut
anggota
dari

Jawaban:
Kalimat

kata
Perbaikan
kata

yang 1

ata itu
rkan dal{m kalimat tersebut adalah koma

titik (.) di akhir kalimat. Perbaikan kalimat

mpatan ilu. ketua panitia meminta semua
paikan t€inggapan tentang kebiiakan baru

kata beriimbuhan tidak tepai. Penggunaan

menye$abkan kalimat tidak berterima.
rrsebut hdalah didasarkan. Penggunaan

nat merfjadi berterima maksudnya.


