
WWW.UJIANNASIONAL.ORG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Dalam UASBN berlaku Petunjuk Umum seperti ini 

       Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Latihan Soal UASBN 2011 Paket 1 
            Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah 
                             SD / MI 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang 
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap soal terdapat 4 (empat) pilihan 

jawaban. 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 

 
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1−5! 
 

Bakat menulis Sony sudah muncul sejak usia 8 tahun. Kemahirannya tersebut bisa jadi 
merupakan warisan dari ayahnya. Ayahnya memang terkenal sebagai seorang penulis yang 
karya-karyanya sangat digemari orang. Banyak orang mengatakan bahwa ayahnya adalah 
seorang penulis yang hebat. Hal ini disebabkan tulisan-tulisan ayahnya dinilai mampu 
membahagiakan hati orang-orang yang membacanya. 

Kini, meskipun masih kelas VI SD, Sony sudah menerbitkan belasan novel yang 
dikarangnya sendiri. Selain sudah menerbitkan buku, Sony juga selalu menjadi juara dalam 
setiap lomba yang diikutinya. Pernah ia menjadi juara dalam lomba menulis cerita anak tingkat 
kota madya dan lomba menulis puisi anak tingkat provinsi Jawa Barat. Jika dihitung, jumlah 
piagam dan piala yang berderet di rumahnya sudah mencapai lebih dari tiga puluh buah. 

Semua prestasi Sony tersebut tentu saja diawali oleh perjuangan dan ketekunan. Dorongan 
semangat dari ayahnya memang sangat berpengaruh. Namun, prestasi Sony takkan dapat diraih 
tanpa adanya kemauan yang kuat dalam dirinya untuk tetap menulis. Kelak, ia berharap bisa 
menjadi seorang penulis terkenal seperti ayahnya. Ia pun berharap tulisan-tulisannya bisa 
bermanfaat bagi semua orang, khususnya anak-anak. 
 
1. Apa yang menjadi harapan Sony di masa depan? 

a. menerbitkan banyak buku 
b. menjadi juara di setiap lomba 
c. menjadi seorang penulis terkenal 
d. menulis puisi yang bagus-bagus      
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2. Bagaimana cara Sony meraih berbagai prestasi? 

a. Sony mewarisi kemahiran menulis dari ayahnya. 
b. Sony terus-menerus menulis tanpa mengenal waktu. 
c. Sony meminta dorongan semangat dari keluarganya. 
d. Sony berkemauan kuat dan tekun menulis. 

 
3. Di tingkat mana Sony berhasil menjadi juara lomba menulis puisi anak? 

a. provinsi   
b. kecamatan  
c. kabupaten  
d. Kelurahan 

 
4. Mengapa karya-karya ayah Sony digemari banyak orang? 

a. Karena ayah Sony baik hati dan senang menolong orang. 
b. Karena karya-karya ayah Sony berisi cerita petualangan. 
c. Karena tulisan ayah Sony dinilai dapat membahagiakan hati. 
d. Karena ayah Sony terkenal sebagai seorang penulis yang hebat.  

 
5. Kesimpulan isi bacaan tersebut adalah … 

a. Setiap orang memiliki bakat terpendam yang hebat. 
b. Prestasi dapat diraih melalui perjuangan, ketekunan, dan kemauan kuat. 
c. Dorongan orang tua sangat penting agar anak menjadi pintar. 
d. Kebahagiaan bisa dicapai dengan tekun menulis cerita. 

 
Bacalah cerita rakyat berikut untuk menjawab soal nomor 6−8! 
 

Pada suatu pagi, beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan sambil bergurau. 
Mereka adalah Burung Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu, Burung Elang, dan Burung 
Gereja.  

Burung Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu, dan Burung Elang memamerkan diri 
kepada Burung Gereja. Burung Merak memamerkan bulunya yang indah. Burung Beo 
memamerkan suaranya yang indah. Burung Murai Batu memamerkan kicauannya yang merdu. 
Burung Elang memamerkan kegagahannya. 

Burung Gereja sedih. Tak ada dalam dirinya yang bisa dibanggakan. Bulunya tidak indah. 
Suaranya juga tidak merdu. Badannya pun tidak gagah. Lalu, Burung Gereja pulang ke rumah 
dan bertemu dengan ibunya. Ia menceritakan kesedihannya. Ibu Burung Gereja menghibur 
anaknya.  

Suatu hari, Burung Gereja berjalan-jalan ke hutan. Ia ingin sekali menemui teman-
temannya, tetapi tidak ada satu pun temannya yang terlihat. Ia lalu berjalan ke tepi hutan. Di 
tempat Pak Tani, Burung Gereja melihat Burung Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu, dan 
Burung Elang dalam perangkap Pak Tani. Mereka bercerita hendak dijual ke kota. 

Burung Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu, dan Burung Elang sedih. Mereka menyesali 
kesombongannya. 
 

(Dikutip dengan pengubahan dari Cermat Berbahasa, Penerbit Tiga Serangkai) 
 
6. Latar cerita rakyat tersebut adalah …. 

a. kota c. desa 
b. hutan d. gunung  

7. Watak tokoh Burung Murai Batu dalam cerita tersebut adalah …. 
a. penyabar 
b. rendah hati 
c. keras kepala 
d. tinggi hati 
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8. Amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah … 

a. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. 
b. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. 
c. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. 
d. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. 

 
9.   Alkisah, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Linggar dipimpin oleh seorang ratu, 

bernama Ratu Sima. Ratu Sima mempunyai tiga orang putra, semuanya laki-laki. Putra 
pertama dan keduanya lahir kembar, bernama Pangeran Seta dan Pangeran Seto. 
Keduanya putra kesayangan Ratu Sima. Sementara putra ketiganya lahir cacat. Matanya 
buta. Ia bernama Pangeran Rasi. Sejak kecil, Pangeran Rasi dibesarkan oleh Mbok Tumi, 
dayang kerajaan yang ditugaskan mengasuh Pangeran Rasi. Mereka hidup bahagia, hingga 
Pangeran Rasi menjadi pemuda yang baik dan santun budi pekertinya. 

Kemarau terus melanda Kerajaan Linggar. Seluruh rakyat sangat berharap turunnya 
hujan. Kerajaan Linggar kekeringan. Ada yang mengatakan, Kerajaan Linggar terkena 
hukuman karena keserakahan Pangeran Seta dan Pangeran Seto yang menebang pohon di 
hutan Randualas, yaitu hutan yang tumbuh di samping Kerajaan Linggar. Seluruh rakyat tak 
ada yang berani melaporkan keserakahan kedua pangeran kembar itu. Semua orang takut 
karena keduanya putra kesayangan ratu. 

 
(Dikutip dari Cermat Berbahasa, Penerbit Tiga Serangkai) 

 
Berdasarkan kutipan dongeng tersebut, perbedaan watak Pangeran Seta dan Pangeran 
Rasi adalah … 
a. Pangeran Seta bersifat bijaksana, sedangkan Pangeran Rasi rendah hati. 
b. Pangeran Seta bersifat serakah, sedangkan Pangeran Rasi baik hati. 
c. Pangeran Seta bersifat kasar, sedangkan Pangeran Rasi santun. 
d. Pangeran Seta bersifat dermawan, sedangkan Pangeran Rasi serakah. 

 
 
10. Bacalah laporan hasil pengamatan berikut! 

 
Objek pengamatan : Kerbau 
Tempat : Di kandang kerbau Pak Sanif, Desa Mekarwangi 
Waktu : Pukul 14.00−15.30 

 Tanggal 21 Januari 2006 
 

Hasil-hasil Pengamatan 
 
Gerakan kerbau sangat lamban. Namun, hewan ini adalah pekerja yang ulet. Ia 

sanggup bekerja seharian penuh membajak sawah.  
Kerbau merupakan binatang kandang yang terbesar. Ia punya tanduk panjang dan 

kuku yang kuat. Namun, ia tidak galak. Ia senang bersahabat kepada seorang bocah 
sekalipun. Kerbau juga sangat setia kepada majikannya. Jarang sekali ia mengamuk 
ataupun berontak. 
Kerbau biasa hidup tertib. Ia pun tidak senang mengembara jauh dari kandangnya. Karena 
itu, para penggembalanya dapat asyik tidur-tiduran tanpa rasa takut kehilangan. 

 
(Dikutip dari Intisari Bahasa Indonesia,  

Penerbit Pustaka Setia) 
 

Topik laporan hasil pengamatan tersebut adalah …. 
a. makanan kesukaan kerbau 
b. ukuran tubuh kerbau 
c. tingkah laku kerbau 
d. tugas-tugas kerbau 
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11. Perhatikan cuplikan rubrik khusus berikut! 
 

Tawuran antarsekolah, tawuran antara mahasiswa dan polisi, serta kekerasan di sekolah 
masih merupakan fakta cukup dominan dari potret pendidikan kita di 2008. Gejala tawuran 
sebenarnya merupakan pengalaman khas anak sekolah kota besar di Indonesia. Namun, 
saat ini gejala itu merambah bahkan hingga sekolah-sekolah di pedesaan. Dengan pesatnya 
sistem informasi yang dibawa melalui televisi dan internet, tawuran seakan menjadi model 
pembelajaran yang cepat sekali ditangkap otak kecil para siswa kita untuk tak segan 
menirunya. 

 
(Dikutip dari Media Indonesia, 5 Januari 2009) 

 
Isi berita pada rubrik khusus tersebut adalah … 
a. Tawuran masih menjadi fakta cukup dominan pendidikan kita. 
b. Gejala tawuran sebagai pengalaman semua anak sekolah. 
c. Sistem informasi membuat para siswa meniru model pembelajaran yang salah. 
d. Kekerasan di sekolah hendaknya segera diberantas. 

 
Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13! 
 

Sembilan bulan kuhuni rahimmu 
Selama itu kau menanti hadirku 
Hingga kulihat dunia ini 
Dengan nyaringnya tangisan pertama  

 
Belasan tahun sudah kau menemaniku 
Tiada putus bersabar  
Dengan kenakalanku 

 
Akan kubalas jasamu, Ibu 
Karena sungguh aku yakin 
Surga ada di telapak kakimu 

 
12. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah … 

a. Jasa seorang ibu tidak ternilai. 
b. Ibu bersabar dengan kenakalan anak. 
c. Seorang ibu menanti kelahiran anaknya. 
d. Seorang anak harus membalas kebaikan ibu. 

 
13. Makna kata “surga ada di telapak kakimu” pada puisi tersebut adalah …. 

a. di bawah telapak kaki ibu ada surga 
b. berbakti kepada ibu akan masuk surga 
c. mencium kaki ibu akan disayangi 
d. kesabaran ibu takkan pernah putus 

 
14. Tini  : “Kamu tidak boleh berkata begitu, Ton! Apa buktinya?” 
 Tono : “Memang aku belum mempunyai bukti apa-apa, tapi aku yakin Tuti yang mencuri 

ponselmu!” 
 Tini  : “Sudahlah, jangan macam-macam! Tuti tidak mungkin melakukan hal itu. Ia 

sahabatku. Aku sangat kenal siapa dia.” 
 Tono : “Maafkan aku, Tin. Memang aku baru menebak-nebak saja.” 
 

Amanat yang sesuai dengan teks drama tersebut adalah … 
a. Mencuri merupakan perbuatan yang tidak terpuji. 
b. Seorang sahabat baik tidak mungkin berbuat jahat. 
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c. Kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. 
d. Bukti kejahatan harus dicari sebelum pelakunya ditangkap. 

 
Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16! 
 
Mertua Si Kabayan sangat jengkel kepada menantunya. Setiap hari Si Kabayan hanya bermalas-
malasan. Saat mertuanya meminta bantuan, Si Kabayan selalu menolak dengan segala macam 
alasan. Semua nasihat mertuanya sedikit pun tidak mengubah sikap jeleknya itu. “Dasar 
Kabayan si Tebal Muka!” umpat mertuanya. 
 
15. Tema cerita tersebut adalah …. 

a. kejengkelan mertua Si Kabayan 
b. kemalasan Si Kabayan 
c. penolakan Si Kabayan 
d. sikap jelek Si Kabayan 

 
16. “Dasar Kabayan si Tebal Muka!”  

Maksud dari penggalan kalimat tersebut adalah … 
a. Kabayan adalah orang yang berkulit muka tebal. 
b. Kabayan adalah orang yang tidak tahu malu. 
c. Kabayan adalah orang yang malas bekerja. 
d. Kabayan adalah orang yang suka melawan. 

 
17. Perhatikan denah berikut ini! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jalan mana yang harus dilewati Doni dari rumahnya jika Doni ingin pergi ke SD Mekar 1? 
a. Jalan Kera, Jalan Trenggiling, Jalan Merpati 
b. Jalan Trenggiling, Jalan Merpati, Jalan Anoa 
c. Jalan Merpati, Jalan Trenggiling, Jalan Kera 
d. Jalan Kera, Jalan Trenggiling, Jalan Kijang 

 
18. Bacalah teks dialog berikut! 
 

Reza : “Selamat siang, Pak!” 
Polisi : “Ya, selamat malam. Ada apa, Dik?” 
Reza : “Saya menemukan dompet ini di jalan, Pak.” 
Polisi  : “….” 
Reza  : “Baik, Pak. Terima kasih.” 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi ucapan Polisi adalah … 
a. Simpan saja dompet itu untukmu, Dik. 
b. Silakan Adik menggunakan uangnya dengan baik. 
c. Serahkan kepada Bapak, nanti Bapak hubungi pemiliknya. 
d. Silakan Adik tanyakan kepada polisi lalu lintas di sana. 
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19. Data: 

1. Zahratun Nisa 
2. Bogor, 11 Januari 1998 
3. Jalan Hegar Asri V/3 Bandung 
4. Islam 

 
Data tersebut jika diisikan ke dalam daftar riwayat hidup yang terdiri atas nama, tempat dan 
tanggal lahir, agama, dan alamat, urutan yang tepat adalah …. 
a. 1, 4, 2, dan 3 c. 1, 2, 3, dan 4 
b. 1, 3, 2, dan 4 d. 1, 2, 4, dan 3 

 
20. Penulisan kata depan yang tepat terdapat dalam kalimat … 

a. Kemarin Ayudia bertamasya kePulau Buton. 
b. Isma lebih tinggi dari pada adiknya. 
c. Aku meminjamkan buku itu kepada Ruri. 
d. Kucing itu bersembunyi dibawah meja. 

 
21. (1) Ibu memberiku izin. 

(2) Aku akan datang ke rumahmu malam ini. 
 

Kalimat majemuk yang tepat untuk kedua kalimat tersebut adalah … 
a. Ibu memberiku izin agar aku akan datang ke rumahmu malam ini. 
b. Apabila ibu memberiku izin, aku akan datang ke rumahmu malam ini. 
c. Ibu memberiku izin meskipun aku akan datang ke rumahmu malam ini. 
d. Ketika ibu memberiku izin, aku akan datang ke rumahmu malam ini. 

 
22. (1) Pijat kulit dengan lembut hingga terserap seluruhnya. 

(2) Usapkan dengan ujung jari ke kulit wajah dan leher yang bersih. 
(3) Ratakan pelembab di kulit dengan telapak tangan. 
(4) Tuangkan pelembab ke ujung jari secukupnya. 

 
Urutan petunjuk penggunaan pelembab wajah yang tepat adalah …. 
a. (1) − (3) − (2) − (4) 
b. (2) − (1) − (3) − (4) 
c. (4) − (2) − (3) − (1) 
d. (2) − (3) − (1) − (4) 

23. Pemimpin negara itu terkenal karena sifatnya yang bengis. 
 

Sinonim kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut adalah …. 
a. kejam  c. tegas 
b. galak d. sombong 

 
24. Kartika menyangkal ketika dituduh mencuri dompet teman sebangkunya. 

 
Kata menyangkal pada kalimat tersebut berantonim dengan kata …. 
a. melawan  c. membantah 
b. menantang d. menggeleng 

 
25. Buku itu … ayahku sebelum ia meninggal dunia. 

 
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 
a. ditulis  c. tulisan 
b. menulis d. tertulis 
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26. (1) Namun, anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali.  

(2) Kami berangkat menuju Pantai Bojongsalawe pada pukul 05.00 WIB. 
(3) Setibanya di sana kami segera bermain dengan gembira.  
(4) Jarak pantai itu dari rumah kami cukup jauh. 

 
Susunan kalimat acak tersebut agar menjadi sebuah paragraf yang padu adalah …. 
a. (2) − (1) − (3) − (4) 
b. (2) − (4) − (1) − (3) 
c. (2) − (1) − (4) − (3) 
d. (1) − (2) − (3) − (4) 

 
27. Bacalah teks berikut dengan saksama! 

 
.... Gejala tersebut diantaranya adalah suhu badan yang meninggi. Gejala tersebut terjadi 
akibat tidak seimbangnya air tubuh yang sebagian besar terbuang ketika penderita merasa 
mual-mual, lalu muntah-muntah. Gejala ini saja sering dapat mengakibatkan kematian.  

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah … 
a. Demam berdarah merupakan penyakit yang berbahaya. 
b. Waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. 
c. Suhu badan penderita demam berdarah tidak normal. 
d. Ada beberapa gejala penyakit demam berdarah. 

28. habibie lahir di parepare, sulsel, 25 juni 1936. ia pergi ke bandung dan meraih gelar insinyur 
mesin dan konstruksi pesawat terbang pada usia 21 tahun. 

 
Kata yang harus ditulis dengan huruf kapital pada paragraf tersebut adalah …. 
a. habibie, parepare, sulsel, juni, ia, bandung 
b. habibie, sulsel, juni, ia, bandung, insinyur 
c. habibie, juni, ia, insinyur, mesin, konstruksi 
d. habibie, juni, ia, bandung, gelar, tahun 

 
29. Bacalah teks dialog berikut ini dengan saksama! 

Jaya (….) Bu (….) bolehkah saya menginap di rumah Fadhil malam ini (….) 
Ibu (….) Tidak boleh (….) Kamu harus tetap di rumah (….)   
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah …. 
a. (:) - (!) - (?) - (,) - (.) - (!) 
b. (:) - (?) - (.) - (:) - (!) - (!) 
c. (:) - (,) - (?) - (:) - (!) -(!) 
d. (:) - (,) - (!) - (;) - (?) - (!) 

 
30. Buah jambu berdaun salam 

Masak sebiji diambil rusa 
… 
… 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian isi pantun tersebut adalah …. 
a. Kalau tuan menjadi elang  

Saya menjadi kayu tinggi 
b. Tuntutlah ilmu siang dan malam 

Ilmu berguna sepanjang masa 
c. Mari kawan kita berdisiplin 

Kalau ingin hidup bahagia 
d. Meski ilmu tinggi tegak 

Tidak sembahyang apa gunanya 
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31. … 

… 
Menangis badan di pinggir kubur 
Teringat hidup tidak sembahyang 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian sampiran pantun tersebut adalah …. 
a. Burung didik terbang di awan 

Muda belia menangkap ikan 
b. Padi ditanam lurus berjajar 

Pagar harus dicat supaya lurus 
c. Padi sedang tumbuh subur 

Senduduk menumpang bayang 
d. Burung pipit burung tekukur 

Hinggap di dahan pohon jati 
 
32. Hendaknya kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. 

 
Kalimat berikut yang bermakna sama dengan kalimat tersebut adalah … 
a. Kita harus membicarakan semuanya dengan tenang dan sabar. 
b. Kita tidak boleh lekas putus asa menghadapi masalah ini. 
c. Sebaiknya kita berdiskusi dengan santai. 
d. Masalah akan selesai jika kita bersikap tegas. 

 
33. Amatilah gambar berikut ini dengan saksama! 

 

 
 

 
Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah … 
a. Penyiar radio mewawancarai Anton dan ketiga temannya. 
b. Bertiga dengan Saskia, Anton duduk di sebuah ruangan kecil. 
c. Anton dan teman-temannya bercakap-cakap dengan seorang penyanyi. 
d. Anton sedang berlatih menyanyi solo di studio rekaman.  

 
34. Para ibu-ibu mulai berdatangan ke acara itu. 

 
Kalimat efektif yang tepat untuk kalimat tersebut adalah … 
a. Ibu-ibu banyak sekali yang mulai berdatangan. 
b. Ibu-ibu mulai berdatangan ke acara itu. 
c. Acara itu adalah merupakan acara ibu-ibu. 
d. Acara itu sudah mulai didatangi banyak ibu-ibu. 
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35. Sekar terpilih menjadi wakil seluruh murid kelas VI untuk berpidato di acara perpisahan 

sekolah. Sejak beberapa minggu sebelum acara, Sekar berlatih keras. Tibalah waktunya 
Sekar berpidato di acara tersebut. Karena sudah berlatih, Sekar berpidato dengan sangat 
baik. 

 
Tanggapan yang logis untuk ilustrasi tersebut adalah … 
a. Saya jauh lebih pandai berpidato daripada Sekar. 
b. Itu hal yang biasa, semua orang juga bisa. 
c. Dia memang anak yang pendiam, tetapi pintar. 
d. Hebat sekali, semua itu karena dia rajin berlatih! 

 
36. Sekolah kami mengadakan Pekan Kreativitas Siswa setiap tahun. Tujuan utama kegiatan ini 

adalah menyadarkan bahwa setiap anak pasti memiliki kemampuan dan keterampilan. 
Peserta lomba adalah semua siswa dari kelas I sampai kelas V. Ada lomba cerdas cermat, 
membaca puisi, menulis cerita anak, pencak silat, catur, dan senam kesegaran jasmani.  

 
Kalimat tanya yang tepat sesuai dengan teks tersebut adalah … 
a. Bagaimana caranya menjadi peserta lomba? 
b. Mengapa jumlah peserta lomba tidak dibatasi? 
c. Apa saja lomba yang diadakan dalam kegiatan itu? 
d. Siapa yang menjadi panitia lomba? 

 
37. Gajah adalah binatang darat terbesar di bumi. Tubuh raksasa mereka berukuran hampir 

sebesar rumah bertingkat satu. Bobot seekor gajah menyamai berat sekitar 50 orang. Umur 
gajah biasanya mencapai 70 tahun. Pada umumnya, binatang ini hidup berkelompok 
dengan jumlah anggota 30 ekor.  

 
Kalimat utama dari teks bacaan tersebut adalah … 
a. Gajah adalah binatang darat terbesar di bumi. 
b. Umur gajah biasanya mencapai 70 tahun. 
c. Pada umumnya, binatang ini hidup berkelompok. 
d. Bobot seekor gajah menyamai berat sekitar 50 orang. 

 
 
38. Perhatikan kutipan isi pengumuman berikut! 
 

…. Untuk itu, seluruh warga harap berkumpul pada pukul 09.00 dengan membawa sapu, 
cangkul, dan sabit. 

 
Kalimat pertama dari isi pengumuman tersebut yang tepat adalah … 
a. Tanggal 5 April 2009, warga RT 05 harus bekerja bakti membersihkan lingkungan 

pasar. 
b. Diumumkan kepada warga RT 05 bahwa pada hari Minggu, 5 April 2009, akan 

diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan pasar. 
c. Terima kasih atas partisipasi warga sekalian dalam kegiatan kerja bakti ini. 
d. Demikian pengumuman ini. Harap semua warga dapat mengerahkan segala tenaga 

untuk kegiatan ini. 
 
39. Perhatikan penggalan isi pengumuman berikut! 

 
Diberitahukan dengan hormat bahwa waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Antarkelas 
sudah sangat dekat sekali. Oleh karena itu, diharapkan semua ketua kelas VI hadir pada 
rapat pembentukan panitia …. 

 
Kalimat Diberitahukan dengan hormat bahwa waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga 
Antarkelas sudah sangat dekat sekali, tidak efektif. 
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Kalimat efektif yang tepat untuk mengganti kalimat tersebut adalah … 
a. Diberitahukan bahwa waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Antarkelas sudah 

hampir dimulai. 
b. Dengan hormat disampaikan bahwa Pekan Olahraga Antarkelas akan diadakan. 
c. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Antarkelas selalu diadakan setiap tahun di sekolah 

ini. 
d. Diberitahukan dengan hormat bahwa waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga 

Antarkelas sudah sangat dekat.  
 
40. Penulisan kata depan ke yang tepat pada kalimat berikut adalah … 

a. Unjuk rasa kadang-kadang menimbulkan kekacauan. 
b. Kakakku akan pergi ke Malaysia bulan depan. 
c. Banyak danau yang mengalami kekeringan. 
d. Dia menyesali segala kecerobohan yang dilakukannya. 
 

41. Perhatikan gambar berikut ini! 
 

Super Milk 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kalimat iklan yang tepat sesuai gambar adalah … 
a. Susu murni memang alami. Beli sekarang! 
b. Sebelum terlambat, minumlah Super Milk segera! 
c. Ingin kuat dan sehat setiap hari? Minum selalu Super Milk! 
d. Jangan beli Super Milk jika belum yakin akan kehebatannya! 

 
42. Kalimat pembukaan pidato berikut ini yang tepat adalah … 

a. Saudara-saudara yang saya hormati, mohon tidak berkeberatan jika saya berpidato hari 
ini. 

b. Hadirin, untuk menghemat waktu saya akan mulai berpidato di hadapan hadirin. 
c. Pada kesempatan ini saya berterima kasih karena belum pernah saya diminta berpidato 

sebelumnya. 
d. Hadirin yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan hadirin di 

acara ini. 
 
43. Perhatikan kutipan pidato berikut ini! 
 

Walaupun jauh dari tempat kami, semoga Ibu tidak melupakan kami dan sudi berkunjung ke 
tempat kami ini. Selain itu, semoga Ibu tidak berkeberatan jika sesekali kami mengunjungi 
Ibu di tempat tugas Ibu yang baru. Dengan demikian, hubungan yang terjalin di antara kami 
dan Ibu tetap terjaga. …. 

 
Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks pidato tersebut adalah … 
a. Telah kita ketahui bersama bahwa Ibu Sukarni akan mengakhiri masa kerjanya di 

sekolah kita. 
b. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Rekan-rekan yang saya cintai, mari kita 

berdoa. 
c. Demikianlah sambutan kami, kami sampaikan selamat jalan kepada Ibu Sukarni. 
d. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. 
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44. Bacalah penggalan surat berikut dengan saksama! 
 

Bogor, 15 April 2010 
 

Teruntuk Adikku Laila 
Jalan Mekar Wangi 98  
Bandung 

 
Salam kangen, 
Halo, Dik! …. Semoga selalu dalam keadaan sehat seperti keadaan Kakak saat ini. Maaf, 
ya, Dik, Kakak sedang mempersiapkan ujian sehingga terlambat membalas surat Adik. 
Sabarlah Dik, sebentar lagi Kakak akan pulang ke rumah. Mungkin tiga hari lagi atau 
mungkin minggu depan. 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan surat tersebut adalah … 
a. Bagaimana kabar Adik, Mama, dan Papa di sana? 
b. Sudah lama Adik tidak menulis surat untuk Kakak. 
c. Kakak merasa kangen sekali pada kalian semua. 
d. Bagaimana hasil ujian Adik kemarin? 

 
45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk pemakaian obat di atas adalah … 

dosis : 3x2 tetes 

a. Teteskan 3 tetes sebanyak 2 kali sehari. 
b. Teteskan 2 tetes sebanyak 3 kali sehari. 
c. Teteskan 6 tetes sebanyak 1 kali sehari. 
d. Teteskan 5 tetes sebanyak 2 kali sehari. 

  
46. Lutut Andrew berdarah sehingga harus segera diobati. 
 

Arti imbuhan ber- pada kalimat tersebut adalah …. 
a. melakukan pekerjaan 
b. mempunyai 
c. mengeluarkan 
d. dalam keadaan 

 
47. Perhatikan gambar berikut ini! 
 

 
 

Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut adalah … 
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a. Alat transportasi ini beroda dua. Bila berjalan, suaranya menderum. Pengendara alat ini 
harus menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Selain itu, alat ini juga 
dilengkapi kaca spion.  

b. Kendaraan ini hingga sekarang masih digunakan. Rodanya dua. Ada yang dilengkapi 
lonceng dan ada pula keranjang kecil untuk menyimpan perbekalan. Pengendaranya 
harus mengayuh kendaraan ini. 

c. Kendaraan ini berjalan di atas rel dan terbagi menjadi gerbong-gerbong. Para 
penumpangnya duduk di dalam gerbong dan harus membeli karcis terlebih dahulu. 

d. Alat transportasi ini beroda tiga. Suaranya saat digunakan seperti suara sepeda motor. 
Alat ini tidak bisa berjalan cepat. Kini alat ini sulit dicari karena sudah jarang digunakan. 

 
48. Perhatikan kutipan laporan berikut! 
 

…. Pada konser tersebut Sherina menyanyikan beberapa lagu terbaiknya seperti Lihatlah 
Lebih Dekat, Andai Aku Besar Nanti, Pelangiku, Kembali ke Sekolah, dan tidak ketinggalan 
lagu Desaku. Di penghujung konser ini Mang Udjo mengajak beberapa teman kami bermain 
angklung. 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah … 
a. Di Sasana Budaya Ganesha, ITB, Minggu, 6 Agustus 2000 lalu, ada acara Konser 

Angklung Mang Udjo bersama Sherina. 
b. Sherina memang bersuara bagus karena selalu berlatih bernyanyi sejak kecil. 
c. Banyak sekali orang dari Bandung juga luar kota yang menonton konser tersebut. 
d. Hari Minggu, 6 Agustus 2000 lalu ada acara Konser Angklung Mang Udjo yang tidak 

dihadiri artis. 
 
49. Menjadi filatelis atau pengumpul prangko sudah dianggap kuno. Di tengah kemajuan 

teknologi, banyak pilihan untuk menikmati hobi dan hiburan. Mengumpulkan prangko dan 
benda-benda pos lainnya agaknya mulai ditinggalkan orang. 

 
Ringkasan paragraf tersebut adalah … 
a. Menjadi filatelis sekarang dianggap ketinggalan zaman. 
b. Banyak pilihan untuk menikmati hiburan karena kemajuan teknologi. 
c. Menjadi filatelis dianggap kuno dan mulai ditinggalkan orang. 
d. Sedikit orang yang memiliki hobi mengumpulkan prangko. 

 
 
50.   

 
 
 
 
 
 
 
        1   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3    4 
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Urutan yang tepat untuk gambar tersebut agar menjadi cerita yang padu adalah …. 
a. 4-3-2-1 c. 1-2-3-4 
b. 3-4-1-2 d. 2-3-4-1 

 
 
 
 
 
 
 
 


