LATIHAN UJIAN SEKOLAH
BAHASA INDONESIA

NAMA : ............................................
KELAS : ............................................

Bacalah dengan teliti!
Kebutaan di Indonesia Capai 300.000 Kasus
Penderita kebutaan di Indonesia mencapai kisaran angka 300.000 orang atau setara 1,5 persen dari total penduduk. Data
tersebut menempatkan Indonesia pada urutan pertama negera dengan penderita penyakit mata tertinggi di Asia. Angka tersebut
lebih tinggi dibanding Bangladesh yang berada diurutan kedua. Kondisi tersebut menjadi keprihatinan Persatuan Dokter Mata
Indonesia (Perdami) Kota Surakarta.
“Setiap tahun penderita penyakit mata jumlahnya cenderung meningkat. Kasus paling tinggi adalah katarak dan kedua glukoma,”
terang Ketua Perdami Kota Surakarta Dokter Senyum I, saat memberi sambutan peresmian RS Mata Solo, Sabtu (15/2).
Bahkan untuk mengatasi problem tersebut, Perdami memiliki seksi pemberantasan buta katarak. Seksi tersebut dibentuk khusus
untuk melakukan percepatan pemberantasan buta katarak. Hal ini juga menjadi program secara nasional.
Dia menjelaskan, penanganan katarak memang harus dilakukan dengan operasi. Karenanya pihaknya terus mengupayakan
kerjasama dengan sejumlah rumah sakit untuk memberikan layanan operasi mata gratis.Ini sudah on going (berjalan) di beberapa
rumah sakit di Solo. Kami harap RS Mata juga bisa bekerja sama,” kata Dokter Senyum.
Hal itu selaras dengan program RS Mata Solo yang memprogramkan operasi katarak secara berkala…
Dikutip dari : Joglosemar, Minggu, 16 Februari 2014

1.

Apa tujuan Perdami memiliki seksi pemberantasan buta katarak?
a. Untuk menekan penyakit mata jumlahnya cenderung meningkat.
b. Untuk terus mengupayakan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit
c. Untuk memberikan layanan operasi mata gratis.
d. Untuk melakukan percepatan pemberantasan buta katarak.

2.

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah… .
a. Mengapa penderita penyakit mata jumlahnya cenderung meningkat?
b. Penyakit mata apa yang banyak diderita?
c. Kapan dokter Senyum diangkat menjadi ketua Perdami?
d. Bagaimana RS Solo diresmikan ?

3.

Ide pokok paragraf keempat dalam bacaan di atas adalah… .
a. Rumah sakit memberikan layanan operasi mata gratis.
b. Memprogramkan operasi katarak secara berkala.
c. Penanganan katarak harus dilakukan dengan operasi.
d. RS Mata bekerja sama mengatasi katarak.

4.

Kalimat yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah… .
a. Indonesia berada di urutan pertama negera dengan penderita penyakit mata tertinggi di Asia
b. Setiap tahun penderita penyakit mata jumlahnya cenderung meningkat.
c. Indonesia masih lebih rendah angka kebutaannya dibanding Bangladesh.
d. Perdami mengupayakan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit untuk memberikan layanan operasi mata gratis

5.

Perhatikan petunjuk penggunaan obat di bawah ini !
Dosis
:
Anak-anak
1 – 5 tahun
: 120 – 250 mg (1–1 ½ sendok teh 3 – 4 kali sehari )
6 – 12 tahun : 250 – 500 mg ( 2 – 4 sendok teh 3 – 4 kali sehari )
Berdasarkan petunjuk pemakaian obat di atas, pernyataan di bawah ini yang benar adalah… .
a. Anak 1 – 5 tahun minum 1 – 4 kali sehari 1 – 1 ½ sendok teh.
b. Anak 1 – 5 tahun minum 2 – 4 kali sehari 1 – 1 ½ sendok teh.
c. Anak 1 – 5 tahun minum 3 – 4 kali sehari 1 – 1 ½ sendok teh.
d. Anak 1 – 5 tahun minum 1 – 3 kali sehari 1 – 1 ½ sendok teh.

6.

Perhatikan petunjuk penggunaan senter di bawah ini:
(1) Masukkan baterai pada senter dengan kutub positif lebih dahulu.
(2) Nyala senter dengan menekan tombol
(3) Bukalah tutup senter dengan putaran ke kiri
(4) Tutuplah tutup senter dengan putaran ke kanan.
Urutan petunjuk pemakaian senter di atas yang tepat adalah… .
a. 1 – 2 – 3 – 4
c. 3 – 1 – 4 – 2
b. 3 – 2 – 1 – 4
d. 3 – 1 – 2 – 4

7.

Perhatikan cuplikan rubrik surat kabar di bawah ini!
Penerangan di tempat bangunan cagar budaya di Kota Solo ini sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian dari Pemkot
Solo, agar suasana malam hari tidak seperti tempat yang angker atau tempat yang menyeramkan. Karena semuanya juga ada
kaitannya dengan sebutan Solo sebagai Kota Budaya dan Solo sebagai Kota Heritage, ini penting artinya karena dengan
sebutan itu berarti Kota Solo wajib memperhatikan kondisi dan situasi lingkup Heritage-nya…
Sumber : Joglosemar Rabu, 19 Desember 2012.
Saran yang tepat untuk cuplikan rubrik di atas adalah… .
a. Tidak pengaruhnya memberi penerangan karena cagar budaya jarang dikunjungi.
b. Memang ada baiknya menambah penerangan supaya cagar budaya tetap menarik.
c. Lebih baik dana penerangan digunakan untuk merawat koleksi cagar budaya.
d. Masih banyak yang harus mendapat perhatian Pemkot selain cagar budaya.

8.

Pengumuman
Pada hari Senin, 23 Pebruari 2014 akan diadakan rapat koordinasi anggota Karang Taruna RW 02. Semua anggota diharapkan
datang. Rapat dimulai pada pukul 19.00-21.00 WIB di aula RW 02.
Isi pengumuman di atas adalah tentang ….
a.
Rapat menentukan kepengurusan Karang Taruna RW 02 pada tanggal 23 Pebruari 2014 di aula RW 02.
b.
Rapat koordinasi anggota Karang Taruna RW 02 pada hari Senin, 23 Pebruari 2014
c.
Rapat peremajaan Karang Taruna RW 02 pada hari Senin, 23 Pebruari 2014 di aula RW 02.
d.
Rapat Acara Karang Taruna RW 02 di aula RW 02 pukul 19.00-21.00 WIB.
Perhatikan penggalan drama di bawah ini!
Raisa
: “Maaf, Kak, boleh mengganggu sebentar?” (turun dari sepeda)
Arman
: “Ya, ada yang biasa saya Bantu, Dik?”
Raisa
: “Kami sedang tersesat.Dapatkah Kakak menunjukkan di mana letak
kantor pos?”
Mila
: “Kami akan mengirim surat untuk kakek di Surabaya.”
Arman
: “O, Kantor Pos tidak jauh dari sini. Adik jalan lurus ke barat.
Sampai di persimpangan, belok ke kanan. Kantor Pos terletak
tidak jauh dari situ.”
Raisa, Mila : “Ya, terima kasih, Kak!” (serempak)
Arman
: “Ya, hati-hati!”

9.

10.

11.

12.

Soal no. 9 – 11 berdasarkan cuplikan drama di atas!
Tokoh utama cuplikan drama di atas adalah… .
a. Arman
c. Raisa
b. Mila
d. Pak Pos
Latar cuplikan drama di atas adalah… .
a. Kantor pos
c. jalan raya
b. Surabaya
d. persimpangan
Amanat cuplikan drama di atas adalah… .
a. Sebaiknya kalau bepergian dengan orang tua.
b. Sebelum pergi minta penjelasan dulu sampai paham.
c. Jangan bertanya pada sembarangan orang.
d. Kita harus selalu hidup tolong-menolong.
(1) Telah terjadi tabrakan antara bus kota dan mobil Kijang. (2) Peristiwa itu terjadi pada pukul 14.30 di Jalan SoekarnoHatta, Bandung. (3) Menurut saksi mata, kecelakaan itu terjadi karena jalanan licin. (4) Bus Anugrah yang melaju kencang
tidak bisa dikendalikan ketika ada mobil Kijang menyerempet ke pinggir jalan.
Kalimat utama paragraf di atas di tandai nomor ….
a. (4)
b. (3)

13.

c. (2)
d. (1)

Perhatikan teks percakapan berikut!
Ipan : “Jangan menuduh dia dulu. Belum tentu dia yang mengambilnya.”
Mail : “Aku yakin dia yang mengambilnya. Tadi, Cuma dia yang ada di situ.”
Ipan : “Mungkin saja kau lupa menaruhnya.”
Mail : “Tidak! Aku tidak lupa! Tadi pagi aku memasukkan uang SPP ke dalam tas.”
Ipan : “Ya, sudah kalau begitu. Sekarang, kita laporkan saja kejadian ini kepada Bu Guru.”
Simpulan percakapan di atas adalah ….
a. Ipan menuduh Viki telah mengambil uang SPP-nya.
b. Mail menuduh seseorang telah mengambil uang SPP-nya.
c. Ipan berusaha untuk melaporkan kehilangan uang kepada Bu Guru.
d. Mail mengingat-ingat ketika dia memasukkan uang SPP ke dalam tas.
Perhatikan paragraf di bawah ini !

Semen biasanya hanya digunakan untuk membangun rumah. Tapi tahukah kalian kalau semen dapat dibuat bermacammacam kerajinan, seperti lampu taman, pot, dan mangkuk air mancur.Semen adalah bahan utama pembuatan perabotan
yang unik dan cantik ini. Apabila mula-mula orang mengenal semen untuk merekatkan batu bata, kini semen digunakan untuk
kerajinan unik ini. Heru, seorang pengrajin pot dari semen di Gawok Sukoharjo ini menjadikan barang kerajinannya banyak
diminati warga dengan memberikan cat yang menarik dan beraneka warna. Harga yang ditawarkan pun cukup murah, mulai
Rp5.000,00 hingga Rp500.000,00 per buah tergantung ukuran.
Soal no. 14 – 16 berdasarkan paragraf di atas!
14.

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah… .
a. Barang kerajinan dari bahan semen belum banyak diminati pembeli karena harganya yang mahal.
b. Heru perajin pot dari tanah liat memberikan cat yang menarik dan beraneka warna agar diminati pembeli.
c. Harga pot dari tanah liat sangat murah, mulai Rp50.000,00 hingga Rp500.000,00 per buah tergantung ukuran.
d. Selain untuk bahan bangunan semen dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan yang menarik.
15.
Arti kata diminati di paragraf tersebut adalah… .
a. banyak disukai
c. banyak dilakukan
b. banyak dibuat
d. banyak ditiru
16.
Antonim kata membangun di paragraf tersebut adalah… .
a. memusnahkan
c. membangkitkan
b. menghancurkan
d. mendirikan
17.
Badu selalu jajan di sekolah. Bahkan sering ia harus meminjam uang temannya.Setiap hari, Badu hanya diberi uang jajan
oleh ibunya Rp5.000,00 sedangkan kalau jajan selalu lebih dari Rp5.000,00. Itulah yang menyebabkan Badu sering meminjam
uang teman-temannya.
Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan Badu adalah . . . .
a. Besar pasak daripada tiang.
b. Lubuk akal tepian ilmu.
c. Air beriak tanda tak dalam.
d. Buruk muka cermin dibelah.
18.

Kepandaian Rama membuat bangga kedua orangtuanya. Tak heran karena setiap hari Rama rajin belajar. Kebiasaan inilah
yang mengantarkan Rama menjadi siswa terpandai dikelasnya. Kedua orangtuanya sangat sayang kepada Rama.
Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah . . . .
a. tangan kanan
c. buah hati
b. buah tangan
d. besar hati
19. Buah duku jatuh ke semak,
semak dibuka duku di mana.
Apa guna berilmu banyak,
tidak sembahyang tiada berguna.
Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah ….
a. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
b. Kita harus rajin belajar agar pintar.
c. Kita tidak perlu belajar sungguh-sungguh.
d. Ilmu yang kita peroleh tidak berguna jika tidak beribadah.

20. Teks 1
Aku punya seekor kelinci. Dia kuberi nama si Manis. Matanya bulat dan bulunya sangat lembut. Aku sering mengajak dia
bermain di halaman. Di suka berlari dan melompat-lompat. Si Manis memang manis.
Teks 2
Teman-temanku menjuluki kucing peliharaanku si Belang. Badanya berwarna cokelat dan putih. Rambutnya sangat lembut.
Si Belang adalah kucing yang manis. Dia tidak pernah pergi sembarangan, selalu diam di rumah menemaniku.
Persamaan tema kedua teks di atas adalah ….
a. binatang peliharaan
b. kelinci dan kucing
c. bulu yang indah
d. kucing yang penurut
21. Perhatikan jadwal perjalanan kereta api di bawah ini!
Kereta Api
Malabar Ekspres
Fajar Utama
Lodaya
Mutiara Selatan

Stasiun
Bandung
Jakarta
Solo
Bandung

Tujuan
Malang
Semarang
Bandung
Surabaya

Berangkat
15.30
07.15
20.30
17.00

Tiba
08.11
14.30
05.41
06.41

Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah . . .
a. Kereta Api Mutiara Selatan berangkat dari Surabaya pukul 06.41 dan tiba di Bandung pukul 17.00

b. Kereta Api Lodaya berangkat dari Solo pukul 05.41 dan tiba di Bandung pukul 20.30
c. Kereta Api Malabar Ekspress berangkat dari Bandung pukul 15.30 dan tiba di Malang pukul 08.11
d. Kereta Api Fajar Utama berangkat dari Semarang pukul 07.15 dan tiba di Jakarta pukul 14.30
22. Kereta api yang keberangkatannya paling awal adalah .
a. Malabar Ekspress
c. Lodaya
b. Fajar Utama
d. Mutiara Selatan
23. Desaku
Kala mentari mulai muncul
Burung tampak berkicau
Menyambut datangnya pagi
Udara semilir
Menerpa wajahku
Menjadikan hati riang
Untuk memulai berkarya
Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah . . . .
a. Setiap pagi matahari terbit dari timur.
b. Pagi hari yang cerah untuk mulai beraktivitas.
c. Seseorang yang riang hatinya saat bangun tidur.
d. Udara pedesaan yang bersih dan segar.
24.

Pada suatu hari, Bawang Putih disuruh ibu tirinya mencuci Pakaian di sungai. Tiba-tiba ia mendengar suara minta tolong. Dia
pun mencari asal suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari seekor ikan mas yang tersangkut di kail pancingan. Bawang
Putih segera membantu melepaskan kain itu. Setelah terlepas dari kail, ikan mas berterima kasih kepada Bawang Putih dan
berjanji akan membantu pekerjaan Bawang Putih. Sejak saat itu mereka bersahabat.
Diam-diam, hal tersebut diketahui Bawang Merah. Ia pun mengadukan hal itu kepada ibu tirinya. Akhirnya, ibunya
menyuruh Bawang Merah menangkap ikan mas itu. Setelah ditangkap, ikan itu digoreng dan dimakan oleh Bawang Merah
dan ibunya. Bawang Putih sangat sedih ketika mengetahui sahabatnya telah tiada.
Kesimpulan cerita di atas adalah ….
a. Bawang Merah iri kepada Bawang Putih karena Bawang Putih memiliki sahabat.
b. Bawang Merah dan ibunya sangat menyukai ikan mas sehingga mereka menangkap dan
menggorengnya.
c. Bawang Merah mengadu kepada ibunya bahwa Bawang Putih mempunyai sahabat.
d. Bawang Merah dilarang bersahabat dengan ikan mas karena beda dunia dan wujud fisik.

Perhatikan laporan dibawah ini
Dua minggu yang lalu kami mengadakan pegamatan di industri kecil batu bata milik Pak Subarjo. Disana ada banyak para
karyawan. Batu bata dibuat dari bahan dasar tanah liat. Tanah liat itu dilumat-lumat dengan air, kemudian dicetak berbentuk
balok-balok kecil. Balok-balok kecil itu disusun rapi lalu dibakar sampai warnanya kemerah-merahan.

25.

No. soal 25 – 26 berdasarkan laporan di atas!
Isi laporan diatas adalah . . .
a. Pengamatan industri kecil pembuatan batu bata.
b. Pengamatan bagaimana batu bata dibuat
c. Batu bata dibuat dari tanah liat yang dibakar
d. Pak Subarjo memiliki banyak karyawan

26.

Perbaikan kalimat yang dicetak miring adalah . . .
a. Disana banyak terdapat karyawan
b. Di sana ada para karyawan
c. Disana ada banyak karyawan
d. Di sana ada banyak karyawan

27.

Bacalah kutipan percakapan berikut!
Dewi
: Kamu mau ke mana, Rin?
Rini
: O, Dewi. Aku mau ke rumah sakit.
Dewi
: Siapa yang dirawat di rumah sakit?
Rini
: Kakakku Wi. Kakakku sakit demam berdarah.
Dewi
: Aku doakan semoga lekas sembuh, Rin!
Rini
: Terima kasih, Wi!
Topik percakapan di atas adalah . . . .
a. Dewi dan Rini akan pergi ke rumah sakit.
b. Kakak Dewi sedang dirawat di rumah sakit.
c. Kakak Rini sedang dirawat di rumah sakit.
d. Dewi akan menengok kakaknya, Rini di rumah sakit.

Perhatikan cuplikan cerita di bawah ini!
Pada suatu hari, seekor kelinci sedang melompot-lompat di sebuah taman yang indah. Ketika sedang melompat,
kelinci itu mendengar suar yang sangat merdu. Dia mencari sumber suara itu. Akhirnya, dia menemukan sumber suara yang
ternyata suara burung pipit yang sedang bernyanyi. Kelinci pun memuji suara burung pipit yang merdu, kemudian dia
menanyakan alasan burung pipit suka sekali bernyanyi. Lalu burung pipit berkata, “Menyanyi itu menyenangkan jiwa,
menenteramkan hati, dan menunjukkan bahwa aku sangat menikmati keindahan alam ini.”

28.

No. Soal 28 – 30 berdasarkan paragraf di atas !
Ringkasan yang sesuai untuk paragraf di atas adalah ….
a. Kelinci bertemu burung pipit yang sedang bernyanyi. Burung pipit pun berkata bahwa ia sangat menikmati keindahan
alam.
b. Kelinci sangat menikmati keindahan alam. Oleh karena itu, ia menyanyi dengan riang gembira.
c. Orang yang suka menyanyi adalah orang yang sangat mencintai keindahan alam.
d. Kegembiraan dapat kita nikmati dengan bernyanyi setiap saat.

29. Tema paragraf di atas adalah ….
a. keinginan kelinci untuk dapat bernyanyi
b. persahabatan kelinci dengan burung pipit
c. kesenangan burung pipit menyanyi
d. kelinci menikmati alam
30. Pesan yang terkandung dalam paragraf di atas adalah ….
a. Bernyanyi dapat menjadi wujud rasa syukur terhadap keindahan alam yang diberikan Tuhan.
b. Bernyanyi dapat membuat kita selalu ingat dengan hal-hal yang lucu.
c. Jika suara kita tidak merdu, sebaiknya tidak usah bernyanyi.
d. Kita harus percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki.

Alam Desa
Mentari pagi terbangun di ufuk timur
Ayam jantan berkokok
Pak tani berangkat ke sawah
Tanaman padi menghampar luas
Air sungai mengalir jernih
Udara sejuk dan bersih
No soal 31 – 32 berdasarkan puisi di atas!
31. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi tersebut adalah ….
a. Pak tani berangkat ke sawah saat matahari sudah tinggi.
b. Ayam jantan milik Pak Tani berkokok sepanjang hari.
c. Tanaman padi Pak Tani sudah mulai menguning.
d. Udara di desa Pak Tani masih sejuk dan bersih.
32. Makna ufuk dalam puisi di atas adalah ….
a. arah
c. sebelah
b. cakrawala
d. bagian
33. 1) Celupkan kain pada cairan yang telah disediakan
2) siapkan ember dengan air secukupnya
3) aduk cairan tersebut hingga rata
4) tuangkan cairan pembersih kaca kira-kira 25 ml atau secukupnya
5) usapkan kain pada kaca sampai rata
Urutan penggunaan pembersih kaca di atas yang tepat adalah . . .
a. 2 – 4 – 3 – 5 – 1
c. 2 – 4 – 3 – 1 – 5
b. 2 – 3 – 4 – 5 – 1
d. 2 – 5 – 1 – 3 – 4
34. 1) Tiba-tiba gigiku terasa mau tanggal
2) Ups…! Gigiku terpental dan jatuh
3) benar juga, setelah aku dorong dengan lidah
4) Hari itu aku sedang makan jagung rebus
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu dengan urutan . . .
a. 3 – 4 – 2 – 1
c. 2 – 1 – 4 – 3
b. 4 – 1 – 3 – 2
d. 1 – 4 – 3 – 2
35. Ismail selalu menjadi juara kelas.
Ia rajin membaca buku.
Gabungan kedua kalimat tersebut yang tepat adalah . . . .
a. Ismail selalu menjadi juara kelas karena rajin membaca buku.
b. Ismail selalu menjadi juara kelas sehingga rajin membaca buku.
c. Ismail selalu menjadi juara kelas saat rajin membaca buku.
d. Ismail selalu menjadi juara kelas jika rajin membaca buku.

36. Ayah tetap datang menjemputku … mobilnya mogok.
Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ….
a. karena
c. walaupun
b. asalkan
d. sehingga
Perhatikan undangan di bawah ini !
.... (1)
Nomor : 008/Und.SD/2014
Perihal : Undangan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orangtua/Wali murid kelas VI
Di tempat
Dengan hormat
Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan
pada:
hari, tanggal : Sabtu, 23 Pebruari 2014
waktu
: Pukul 08.30 WIB
tempat
: Aula SD Muhammadiyah 1
acara
: Sosialisasi US
Demikianlah undangan ini kami sampaikan, . . . (2)
Hormat kami,
Kepala SD Muhammadiyah 1
Muzaini, S.Ag

No. soal 37 – 38 berdasarkan undangan di atas!
37. Kalimat efektif yang tepat untuk titik-titik pada nomor (2) adalah . . . .
a. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih.
b. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan beribu-ribu terima kasih.
c. Atas perhatian para Bapak-bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.
d. Atas perhatian para Bapak dan para Ibu diucapkan terima kasih.
38. Penulisan tempat dan tanggal surat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada nomor (1)
surat undangan tersebut adalah . . . .
a. Surakarta, 23 Pebruari 2014
b. Surakarta: 23 Pebruari 2014
c. surakarta, 23 Pebruari 2014
d. Surakarta, 23 pebruari 2014
39. Perhatikan pengumuman berikut!
Pengumuman
Diberitahukan kepada seluruh anggota paskibraka agar menghadiri latihan di lapangan SD Bendungan. Latihan tersebut
dilakukan dalam rangka lomba paskibraka se-kabupaten.
Waktu latihan hari Selasa dan Kamis pukul 15.00 WIB sampai selesai. Latihan ini harap … sebaik-baiknya.
Surakarta, 21 Januari 2014
Pelatih Paskibraka
Susila
Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah ….
a. diwajibkan
b. diselenggarakan
c. dilaksanakan
d. didukung
40. Bacalah dialog singkat berikut!
Pak pos
: Mau apa, Dik?
Nuri
: Mau mengirim barang, Pak!
Pak pos
:....
Nuri
: Sudah, Pak! Saya sudah tulis dengan jelas.
Pak pos
: Baik, barangnya ditimbang dahulu, ya.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah . . . .
a. Mau dikirim ke mana?
b. Berapa ongkos semuanya, Pak?
c. Berapa banyak barangnya?
d. Sudah ditulis alamat lengkapnya, Dik?

41. Seorang siswa bernama Adrian Fernanda tinggal di Jalan Kali Duren nomor 10 Desa Terban.
Ia dilahirkan di Kabupaten Semarang tanggal 2 Desember 2004.
Data Pribadi Siswa
1.
2.
3.
4.

Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Alamat
Jenis Kelamin

:
:
:
:

….
….
….
….

Nomor 1 data di atas diisi dengan ….
a. Laki-laki
b. Jl. Kali Duren no. 10 Desa Terban
c. Adrian Fernanda
d. Kabupaten Semarang, 2 Desember 2004
Perhatikan kutipan pidato di bawah ini!
….
Pada hari yang cerah ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat terkait dengan lingkungan kita. Para warga yang saya
hormati, saat ini cukup banyak warga kita yang terkena penyakit musim hujan, yaitu diare dan demam berdarah. Adapun penyakit-penyakit
tersebut dapat kita cegah dengan memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Sebagaiman pepatah mengatakan, “Kebersihan pangkal
Kesehatan.” Oleh karena itu, saya menghimbau para warga-warga untuk bergotong royong melakukan kerja bakti. Kerja bakti tersebut
akan dilakukan hari Minggu, 23 Pebruari 2014. Saya sangat berharap para warga dapat berpartisipasi untuk melakukan kerja bakti ini.

No. soal 42 – 43 berdasarkan kutipan pidato di atas !
42. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas adalah ….
a. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan izin-Nya kita dapat berkumpul di sini.
b. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan ridha-Nya kita dapat menghadiri
perkumpulan ini.
c. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya.
d. Dalam rangka membahas musim hujan ini, saya ingin memberikan sepatah dua patah kata
43. Kalimat yang dicetak miring seharusnya ditulis ….
a. Oleh karena itu, saya menghimbau warga-warga agar bergotong royong melakukan kerja bakti.
b. Oleh karena itu, saya menghimbau para warga-warga untuk bergotong royong melakukan kerja bakti.
c. Oleh karena itu, saya menghimbau para warga untuk bergotong royong melakukan kerja bakti.
d. Oleh karena itu, saya menghimbau para warga-warga untuk melakukan kerja bakti.
44. Bacalah teks surat berikut!
Nomor : 007/RT.01/II/2
Perihal : Undangan
Kepada
yth. Para Bapak-bapak dan Para Ibu
Warga RT.01/03
Ditempat
Dengan hormat
Bersama ini kami mengundang untuk mneghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:
hari,tanggal : Sabtu, 11 Pebruari 2014
waktu
: Pukul 19.00 WIB
tempat
: Sekretariat RT.01/03
acara
: Sosialisasi program RT tahun 2014
Demikianlah undangan ini, atas perhatian diucapkan terima kasih
Ketua RT.01/03

Penulisan kata yang dicetak tebal yang benar adalah . . . .
a. Yth. Bapak dan Ibu
c. yth. Bapak dan Ibu
warga RT. 01/03
warga RT. 01/03
di Tempat
di Tempat
b. Yth: Bapak dan Ibu
warga RT. 01/03
Ditempat

d. Yth, Para Bapak dan Para Ibu
warga RT. 01/03
Di Tempat

45. Bacalah cuplikan laporan berikut ini!
Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi lomba pementasan drama anak-anak pada
tanggal 2 Mei 2014, seluruh anggota teater “Tunas” giat berlatih. Kelompok teater ini terdiri atas lima orang yaitu lina,
bambang, agus, indah, dan latifah. Mereka berlatih setiap sore hari di rumah Lina.
Penulisan ejaan yang tepat kalimat yang digarisbawahi adalah . . . .
a. Kelompok teater ini terdiri atas lima orang yaitu Lina, Bambang, Agus, Indah, dan Latifah.
b. Kelompok teater ini terdiri atas lima orang, yaitu Lina, Bambang, Agus, Indah, dan Latifah.
c. Kelompok teater ini terdiri atas lima orang yaitu; Lina, Bambang, Agus, Indah dan Latifah.
d. Kelompok teater ini terdiri atas lima orang, yaitu: Lina, Bambang, Agus, Indah, dan Latifah.

46.

LAPORAN KEGIATAN
Telah dilaksanakan kegiatan kerja bakti dalam rangka HUT RI Ke-66 di Desa Keden. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh warga desa. ………………………………
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan kegiatan di atas adalah . . . .
a. Sebelum lomba dilaksanakan, peserta mendaftarkan diri ke panitia lomba
b. Semua warga merasa lelah setelah mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut
c. Dengan diadakannya kerja bakti tersebut, lingkungan menjadi bersih dan sejuk
d. Upacara HUT RI juga dihadiri oleh bapak kepala desa dan aparatur desa lainnya.

47. Pisang emas bawa berlayar,
masak sebiji di dalam peti.
….
….
Isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah ….
a. Mahal emas dapat dibayar,
utang budi pikir sendiri.
b. Jika berhutang harus dibayar,
utang budi tiada pasti.
48.
a.

c. Utang emas dapat dibayar,
utang budi dibawa mati,
d. Emas rusak hrus dibayar
utang budi dibawa mati

Paragraf yang sesuai dengan gambar di samping adalah….
a. Anak-anak sedang membersihkan halaman. Mereka
mengambil sampah yang berserakan dari halaman
sekolah. Sampah-sampah itu mereka kumpulkan dalam
tong sampah.
b. Anak-anak sedang memindahkan tanah dari halaman ke taman. Mereka ingin
membuat taman sekolah. Taman yang mereka buat akan mereka rawat dengan
baik.
c. Anak-anak sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Anak-anak
menyapu halaman. Mereka mengumpulkan sampah di tempat sampah.
d. Anak-anak sedang membersihkan halaman. Mereka mengambil sampah yang
berserakan dari halaman sekolah. Sampah-sampah itu mereka kumpulkan dalam
tong sampah. Mereka juga menanam tanaman

49. . . . .
Sebagian besar dari mereka adalah petani kecil atau petani gurem yang tinggal di desa-desa.
Sawah dan ladang mereka sempit sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka. Wajarlah kalau kehidupan mereka selalu kekurangan.
Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf di atas adalah . . . .
a. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan 1,25 %.
b. Kehidupan petani sangat memprihatinkan karena mereka tidak memiliki lahan untuk diolah.
c. Sudah sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Hamparan sawah menghijau di sepanjang jalan.
d. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2010, 80% penduduk Indonesia adalah petani.
50. Masyarakat miskin di Indonesia sangat banyak. … Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini
dapat menjadi masalah utama yang harus diselesaikan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ….
a. Kemiskinan adalah pengaruh dari harga sembako yang selalu naik.
b. Hal ini ditandai dengan masalah kelaparan di beberapa daerah di Indonesia.
c. Kemiskinan adalah masalah serius.
d. Busung lapar terjadi di mana-mana.

