LATIHAN 13
SIAP UN – BAHASA INDONESIA 2012

Bacalah paragraf berikut ini untuk menjawab
soal nomor 1 s/d 4!
Saat ini di daerahku sedang musim durian.
Pedagang durian memadati jalan-jalan di desaku. Suatu
hari, teman-teman bermain ke rumahku. Ayah
mengajak kami ke kebun durian yang tempatnya tak
jauh dari rumahku. Di sana kami memetik buah durian.
Tak lama berselang, ayah berteriak, “Awas ada
durian yang mau jatuh!” aku yang tengah asyik
bercanda tak mendengar peringatan itu. Durian itu pun
jatuh mengenai kakiku. Aku pun menangis kesakitan.
Namun bukannya kasihan, teman-temanku makin
tertawa terbahak-bahak.
Sakit itu pun jadi berkurang ketika teman-temanku
mengajakku menikmati buah durian yang sangat manis.

6. (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)
7.

1. Siapa yang memadati jalan desaku?
A. Pedagang mangga.
B. Pedagang apel.
C. Pedagang durian.
D. Pedagang nangka.
2. Bagaimana kejadian saat durian jatuh?
A. Durian mengenai kepalaku.
B. Durian mengenai kakiku.
C. Durian jatuh di sebelahku.
D. Durian jatuh mengenai kaki temanku.

Suharto,
Desa Sumberanyar RT 001/ RW 02 Kec. Paiton

3. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf ke tiga
adalah ....
A. Bagaimana cara makan buah durian?
B. Apa yang menyebabkan rasa sakit berkurang?
C. Siapa yang kamu ajak menikmati durian?
D. Kapan saat yang tepat makan durian?
4. Ide pokok paragraf pertama adalah ....
A. Saat ini di daerahku sedang musim durian
B. Pedagang durian memadati jalan-jalan di
desaku
C. Ayah mengajak kami ke kebun durian yang
tempatnya tak jauh dari rumahku
D. Kami memetik buah durian di kebun
5.

Kocok dahulu, usia 3-6 = ½,
diminum 2 x 1

Mohon perhatian Dinas Pekerjaan Umum Jalan
di desa kami Sumberanyar Kecamatan Paiton sudah
lama rusak. Terutama jalan antara Gudang Garam
sampai Pertigaan ke Triwungan. Banyak lubanglubang
yang
cukup
parah.
Ini
sangat
membahayakan pengguna jalan. Sudah banyak
korban kecelakaan akibat kerusakan jalan ini.
Terutama pengendara sepeda pancal dan sepeda
motor. Oleh karena itu kami mohon pihak yang
terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum untuk
memperhatikan keluhan kami.

Kalimat saran yang tepat sesuai surat pembaca di
atas ….
A. Dinas Pekerjaan Umum harus memperhatikan
keluhan warga
B. Sebaiknya
Dinas
Pekerjaan
Umum
menindaklanjuti keluhan yang disampaikan
lewat surat pembaca
C. Sudah sepantasnya Dinas Pekerjaan Umum
memperbaiki jalan-jalan yang rusak
D. Dinas Pekerjaan Umum selalu menindaklanjuti
saran yang disampaikan oleh warga desa
8. Besuk hari Senin guru penjas se-kecamatan
diharapkan mengikuti kegiatan senam. Kegiatan
dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan.

Makna aturan minum obat di atas yang benar
adalah ….
A. Sebelum diminum dikocok lebih dahulu, anak
usia 3-4 tahun ½ botol dalam sehari
B. Obat hanya boleh diminum anak usia 3-6 tahun
setiap minum ½ sendok makan
C. Obat batuk kocok, untuk anak-anak diminum
dua kali dalam sehari.
D. Kocok sebelum diminum, anak usia 3-4 tahun
minum setengah sendok , berikan 2 kali dalam
sehari.
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Kalimat di bawah ini yang merupakan isi
pengumuman adalah ....
A. Upacara hari Senin dilaksanakan di kantor
Dinas Pendidikan diikuti guru penjas
B. Hari Senin guru penjas mengikuti senam di
kantor Dinas Pendidikan.
C. Senam hari Senin di kantor Dinas Pendidikan
dipimpin guru penjas
D. Senam guru penjas dilaksanakan setiap hari
Senin di kantor Dinas Pendidikan.
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9. Miut puteri Pak Semut. Saat itu musim kemarau.
Angin menerbangkan debu dan menempel di
ujung-ujung ilalang kering. Miut, Mama Tia, dan
Bibi bercakap-cakap.
Miut
: Aku ingin melihat dunia lebih banyak.
Di seberang telaga itu mungkin lebih
indah.
Mama Tia : Jangan pergi anakku!
Adik Miut : Kamu belum belajar terbang.
Bibi Kuik : Seorang
Puteri
tidak
pantas
mengembara.
Miut
: Pokoknya, aku ingin pergi.
Mama Tia : Tinggallah bersama kami anakku.
Bersama seribu semut pekerja yang
siap melayani.
Tiba-tiba, angin menerbangkan Miut yang berada
di ujung daun ilalang. Dalam sekejap, Miut
menghilang ke seberang telaga. Ia terdampar di
sawah yang berlumpur.

12.

Kalimat utama paragraf di atas adalah ....
A. Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang
disukai di Jepang
B. Seni bela diri tradisional pun, seperti, judo dan
kendo sama populernya dengan jenis olahraga
yang berasal dari luar negeri
C. Di Jepang bisbol merupakan salah satu
olahraga yang paling favorit
D. Ada 12 tim bisbol profesional. Enam di
antaranya tercakup dalam Central League

Tokoh utama cuplikan drama di atas adalah ....
A. Mama Tia
B. Adik Miut
C. Bibi Kuik
D. Miut
Bacalah kutipan drama berikut untuk menjawab
soal nomor 10-11.
Faris

: ”Hai Fina, ngomong-ngomong buku-buku
di perpustakaan sekolah kita ini sudah
usang semua. Kamu punya ide apa agar
teman-teman rajin membaca buku di
perpustakaan?”
Fina
: ”Iya, tuh, Ris. Lagi pula, sangat minim
buku-buku bacaan. Yang terbanyak bukubuku teks pelajaran. Ini tentu sangat
membosankan.
Menurutku,
koleksi
buku-buku di perpustakaan ini harus
ditambah.
Faris
: ”Tapi, bagaimana cara menambah koleksi
buku nonpelajaran?
Fina
: ”Bagaimana kalau kita berusaha mencari
sendiri?”
Tiba-tiba Bogel datang.
Bogel
: ”Mencari apa? Cari makan, ya?
Fina
: ”Kamu ini, Gel, makan melulu. Aku ingin
kita menyumbangkan salah satu buku
koleksi pribadi kita untuk perpustakaan.”
Faris
: ”Aku rasa itu ide bagus, Fin. Kalau ide itu
bisa berhasil, setidaknya perpustakaan
kita akan memiliki tambahan sekitar 200an buku.”
Bogel
: ”O ... gitu, ya. Setuju, deh! Membaca
memang penting seperti makan juga”!

Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang
disukai di Jepang, sehingga di sana ada bermacammacam olahraga. Seni bela diri tradisional pun,
seperti, judo dan kendo sama populernya dengan
jenis olahraga yang berasal dari luar negeri,
seperti,bisbol dan sepak bola. Selain itu, olahraga
di laut, yaitu selancar, juga disukai di Jepang.
Di Jepang bisbol merupakan salah satu
olahraga yang paling favorit. Ada 12 tim bisbol
profesional. Enam di antaranya tercakup dalam
Central League dan enam lainya dalam Pacific
League. Masing-masing tim yang termasuk dalam
kedua liga tersebut memainkan sekitar 140 game
selama musim pertandingan.

13. Agus melihat Yusuf sedang memegangi perutnya
yang sakit.
Agus : ”Suf, ada apa dengan dirimu? Kenapa
kamu memegangi perut kamu?”
Yusuf : ”Perutku terasa melilit dan mulas,
rasanya mau muntah, tapi tidak bisa!”
Agus : ”Kalau boleh tahu, pagi ini apa menu
sarapanmu, Suf?”
Yusuf : ”Tadi pagi aku sarapan nasi goreng, agak
pedas sedikit, sih!. Habis sarapan, aku
terus minum es jeruk, lumayan asam sih,
rasa jeruknya!”
Agus : “Mungkin hal tersebut yang membuat
kamu sakit perut. Lebih baik kamu ke
UKS dahulu, mari aku antar. Kamu dapat
beristirahat supaya sakit perutmu cepat
sembuh!.
Aku
sarankan,
apabila
sarapan
janganmakan yang pedas-pedas, dan
untuk minumnya jangan yang terlalu
asam, agar kamu tidak sakit perut!”
Yusuf : “Terima kasih, Gus! Atas pertolongan
serta sarannya”.
Agus : ” Mari aku antar ke UKS, agar kamu
dapat beristirahat!
Yusuf : ”Sekali lagi terima kasih ya, Gus!”

10. Latar tempat terjadinya cerita adalah....
A. warung
B. perpustakaan
C. ruang kelas
D. halaman sekolah

Isi percakapan di atas adalah membicarakan
tentang ....
A. Agus yang memegangi perutnya karena sakit
B. Sarapan Yusuf pagi ini
C. Yusuf sakit dan beristirahat di UKS
D. Yusuf sakit perut karena jajan sembarangan

11. Pesan yang disampaikan pada kutipan drama di
atas adalah ....
A. Kita harus setuju dengan ide teman yang baik.
B. Carilah sumbangan buku di mana saja.
C. Jangan makan melulu, sekali-kali membaca
buku di perpustakaan.
D. Menyumbangkan buku pribadi ke perpustakaan
akan memberi manfaat besar.
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Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal
nomor 14-16!
Setiap Minggu pagi orang berbaris di depan Balai
Desa Sukamaju. Umumnya mereka berpakaian dari
bahan kaos. Mereka melonjak-lonjak mengikuti irama
musik. Ada pula yang berjalan-jalan mengelilingi
kampung. Setelah puas merekapun bubar dan pulang
ke rumah masing-masing.
14. Kalimat di bawah ini yang maknanya sama dengan

Mereka melonjak-lonjak mengikuti irama
musik seperti paragraf di atas adalah ….

20. Teks 1
Memelihara
tanaman bisa dilakukan di
kebun, halaman rumah dan halaman
sekolah.
Lahan di halaman atau pekarangan rumah dan
sekolah, dapat berfungsisebagai lumbung hidup,
apotek hidup, warung hidup, pagar hidup, dan
sebagai penambah keindahan. Lumbung hidup,
gudang bahan makanan, yang siap dipanen sesuai
kebutuhan. Apotek hidup, sumber obat tradisional,
pengobatan alternatif. Warung hidup, tempat
membeli bahan makanan bagi mereka yang
memerlukan.
Teks 2
Kini dengan mudah, cepat, dan relatif murah,
Anda dapat menghadirkan taman instan yang
mungil, indah, dan cantik, yang siap menyegarkan
suasana alami rumah. Pada prinsipnya, taman
instan merupakan kreativitas perpaduan berbagai
tanaman pot dengan berbagai jenis. Pot-pot
tanaman dapat dibuat dari polybag, plastik, tanah
liat, kaleng atau ember daur ulang kreasi sendiri

A. Warga Sukamaju berbaris di balai desa
B. Banyak orang berjalan mengelilingi kampung
C. Lari pagi dan joging adalah kegiatan warga
desa Sukamaju
D. Setiap Minggu pagi banyak orang mengikuti
senam pagi
15. Arti kata irama musik pada paragraf di atas
adalah….
A. lagu
B. nyanyian
C. gerakan
D. nada
16. Antonim berkumpul adalah ....
A. berbaris
B. bubar
C. menunggu
D. pergi

Persamaan dua teks di atas adalah....
A. Membicarakan tanaman
B. Membicarakan apotek hidup
C. Cara membuat taman yang indah
D. Membicarakan warung hidup
Perhatikan jadwal perjalanan kereta api berikut
untuk menjawab soal nomor 21 dan 22!

17. Dina anak yang pandai bergaul, walaupun dia
merantau di negeri orang, ia selalu menyesuaikan,
menghormati dan toleransi dengan budaya
setempat.
Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas
adalah….
A. Tak ada gading yang tak akan retak
B. Di mana bumi dipijak di sana langit di junjung
C. Menang jadi arang, kalah jadi abu
D. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga
18. Api yang berkobar itu meluluh
perkampungan dekat rumahku.

lantakkan

Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi di atas
adalah….
A. kambing hitam
C. ringan tangan
B. jago merah
D. tangan kanan
19. Cina gemuk membuka kedai

Menjual ember dengan pasu
Bertepuk adikku pandai
Boleh diupah dengan roti bolu

Pesan pantun di atas adalah….
A. Boleh dihadiahi roti bolu
B. Orang Cina menjual ember di toko
C. Jika bisa menjual ember akan diupah dengan
susu
D. Hadiah akan diberikan kepada yang pandai

21. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal perjalanan
kereta api di atas adalah ....
A. Kereta Argo Bromo Anggrek pagi tarifnya lebih
murah daripada kereta Agro Bromo Anggrek
malam.
B. Kereta Gumarang menempuh perjalanan
Jakarta Kota – Surabaya Pasarturi atau
sebaliknya dalam waktu yang sama.
C. Dari Stasiun Pasarturi ke Jakarta Kota, kereta
Sembrani hanya membutuhkan waktu 9 jam.
D. Perjalanan spesial Long Weekend tarifnya naik
dua kali lipat dari tarif normal.
22. Kereta api Jakarta – Surabaya yang datang di
Stasiun Pasar Turi Paling pagi adalah Kereta Api ....
A. Argo Bromo Anggrek pagi
B. Gumarang
C. Sembrani
D. Argo Bromo Anggrek malam
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23. Perhatikan puisi berikut ini!
Anganku
Dengarlah kawan
Anganku membumbung setinggi awan
Kuingin menjadi seorang pahlawan
Yang bisa jadi tauladan
Disegani kawan maupun lawan

27. Perhatikan percakapan berikut ini!
Caca
: “Kakak saya pagi ini dirawat di rumah
sakit. Kondisinya sangat parah.”
Fira
: “Kenapa bisa begitu”
Caca
: “Ia kurang hati-hati di jalan”
Fira
: “Oh, semoga lekas sembuh ya!”
Caca
: “Ya, Terima kasih.”
Topik dari percakapan di atas adalah . . . .
A. Kecelakaan lalu lintas
B. Kurang hati-hati
C. Sakit Parah
D. Keadaan Rumah sakit

Maksud puisi di atas adalah ….
A. Pahlawan memang seorang teladan.
B. Pahlawan disegani kawan dan lawan.
C. Teladan bagi pahlawan yang telah gugur.
D. Bercita-cita ingin menjadi pahlawan.
24.

Seruni, gadis cilik berusia enam tahun. Dia
hidup bersama ibu dan kakak perempuannya. Sang
ayah meninggal dalam kecelakaan. Kini,ibunyalah
yang menanggung beban hidup keluarganya.
Seruni lebih banyak menghabiskanwaktu di
rumah. Dia tidak memiliki teman. Bahkan,
kakaknya juga tidak mempedulikannya. Seruni
terlahir sebagai gadis cilik yang bisu dan tuli. Seruni
hanya dapat bermain dengan ibu dan kawan
khayalannya.
Sampai suatu hari, dia bertemu dengan Diah.
Diah adalah anak yang baik hati dan dapat
dipercaya. Baru kali ini, Seruni bertemu dengan
orang yang mampu memahami dirinya. Sejak
kedatangan Diah, Seruni lebih riang. Ada satu
keinginan yang disampaikan Seruni kepada Diah.
Seruni ingin mendengar, walaupun hanya sehari.
Kesimpulan dari cerita di atas adalah adalah ....
A. Seruni selalu berhayal karna kehilangan
ayahnya.
B. Seruni butuh sahabat yang bisa menghiburnya.
C. Seruni selalu berdiam diri sejak di tinggal
ayahnya.
D. Seruni anak yang bisu dan tuli

Cuplikan laporan berikut untuk menjawab soal
nomor 25 dan 26
Siswa kelas VI SD Budi Mulia melakukan pengamatan
tentang kebersihan Sungai Hulu. Pengamatan dilakukan
selama tujuh hari. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa
kondisi
Sungai
Hulu
amat sangat
memprihatinkan. Sungai yang sehat dan bersih
hanya terdapat di desa-desa.
25. Isi
A.
B.
C.
D.

dari laporan tersebut adalah . . . .
Kebersihan Sungai Hulu.
Pengamatan yang dilakukan di SD Budi Mulia.
Sungai yang sehat hanya terdapat di desa.
Kondisi
sungai
Hulu
sudah
sangat
memprihatinkan.

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal
nomor 28 – 30!
Cara yang umum dipakai untuk membuang sekam
adalah dengan membakarnya di tempat terbuka atau di
sawah-sawah. Namun untuk membakarnya kita pun
harus hati-hati. Kita harus terlebih dahulu mengetahui
ke mana arah angin. Bila arah angin bertiup ke
kampung-kampung, kita tidak boleh membakar sekam
tadi. Karena hal itu dapat mengakibatkan pencemaran
udara bagi kampung- kampung tersebut. Asap hitam
adalah akibat pembakaran yang akan dibawa angin
kearah kampung-kampung bersangkutan.
28. Ringkasan dari paragraf di atas adalah . . . .
A. Membakar sekam harus di ruang terbuka atau
di sawah sawah
B. Membakar sekam dapat mencemari lingkungan
C. Membakar sekam harus melihat arah mata
angin
D. Membakar sekam harus hati-hati agar tidak
mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan
kebakaran
29. Tema paragraf di atas adalah . . . .
A. Sekam sebagai baham pencemaran
B. Cara membakar sekam yang benar
C. Pembakaran sekam di sawah
D. Cara menghindari bahaya sekam
30. Pesan yang terkandung dari paragraf di atas adalah
....
A. Membakar sekam harus di ruang terbuka atau
di sawah sawah
B. Membakar sekam dapat mencemari lingkungan
C. Kita harus melihat arah mata angin bila
membakar sekam
D. Kita harus hati-hati bila membakar sekam agar
tidak mencemari lingkungan dan tidak
menimbulkan kebakaran

26. Kalimat yang tepat untuk mengganti kalimat yang
bercetak miring adalah . . . .
A. Amat-sangat mengenaskan
B. Sangat mengenaskan
C. Amat-sangat memprihatinkan
D. Sangat memprihatinkan
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Bacalah kutipan puisi berikut untuk menjawab
soal nomor 31 dan 32!

37.

….
Setiap pagi ia berjalan ke sekolah
Menuntut ilmu tiada tara
Walau ia seorang tuna netra
Ia tidak putus asa
Jadikanlah ia manusia berguna
Bagi nusa dan bangsa

Di Tempat.
Di mohon kehadiran teman-teman sekalian
besok pada kerja bakti bersama yang akan
dilaksanakan pada :
Hari
: Minggu
Tanggal
: 16 Januari 2011
Tempat
: ….
Jam
: 07.00 WIB
Demikian undangan kami atas perhatiaanya
kami sampaikan terima kasih.
Ketua OSIS
RETNO

31. Kalimat parafrase puisi di atas yang paling benar
adalah….
A. Setiap pagi pergi ke sekolah agar menjadi
orang yang berguna bagi bangsanya
B. Karena tuna netra maka ia, harus pergi ke
sekolah setiap pagi untuk menuntut ilmu
C. Ia seorang tunanetra, tidak pernah putus asa,ia
menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar
menjadi orang yang berguna
D. Tuna netra yang mempunyai cita-cita ingin
menjdi orang yang berguna
32. Kata tuna netra pada puisi diatas bermakna . . ..
A. Tidak punya rumah
B. Tidak bisa melihat
C. Tidak mampu berjalan
D. Tidak memiliki orang tua
33. 1.
2.
3.
4.

34. 1.
2.
3.
4.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat di atas
adalah . . ..
A. Ruang Pertemuan OSIS
B. Di lapangan Upacara
C. Berpakaian bebas
D. Membawa cangkul, sapu atau alat kebersihan
lainnya.
38. Pada jam 07.00 WIB (…) kamu bisa hadir kan (…)
Tanda baca yang tepat pada kalimat dia atas
adalah . . . .
A. tanda titik (.) dan tanya (?)
B. tanda koma (,) dan titik (.)
C. tanda tanya (?) dan titik (.)
D. tanda tanya (?) dan seru (!)

Diminum setelah makan.
Tidak boleh dicampur dengan bahan beralkohol.
Diminum 3 x sehari.
Lebih baik tidak mengendarai kendaraan.

Susunan petunjuk minum obat di atas yang tepat
yaitu . . ..
A. 1, 2, 3, 4
C. 4, 1, 3, 2
B. 3, 4, 1, 2
D. 3, 2, 1, 4

39. Perhatikan penggalan pengumuman di bawah ini!
Pengumuman
. . . Kunjungan akan kita laksanakan besuk pada
hari Selasa, 17 Mei 2012.

Kemudian Si Malin menjadi saudagar kaya.
Ibu Si Malin memberi bekal nasi bungkus.
Si Malin ikut saudagar kaya.
Si Malin berlayar ke negeri seberang.

Kalimat menggunakan kata depan yang benar
untuk melengkapi pengumuman di atas adalah . . ..
A. Dalam rangka meningkatkan kepedulian
kepada anak yatim piatu, sekolah kita akan
mengunjungi Panti Asuhan Sejahtera.
B. Dalam rangka meningkatkan kepedulian pada
anak yatim piatu, sekolah kita akan
mengunjungi Panti Asuhan Sejahtera.
C. Dalam rangka meningkatkan kepedulian ke
anak yatim piatu, sekolah kita akan
mengunjungi Panti Asuhan Sejahtera.
D. Dalam rangka meningkatkan kepedulian untuk
anak yatim piatu, sekolah kita akan
mengunjungi Panti Asuhan Sejahtera.

Urutan cerita diatas yang tepat adalah ....
A. 4, 3, 2, 1
C. 2, 4, 3, 1
B. 4, 3, 2, 1
D. 2, 3, 1, 4
35. Umi sedang sakit.
Umi tetap masuk sekolah.
Penggabungan dua kalimat tunggal di atas menjadi
kalimat majemuk yang benar adalah . . ..
A. Umi sedang sakit oleh karena itu tetap masuk
sekolah.
B. Umi sedang sakit tetapi tetap masuk sekolah.
C. Umi sedang sakit meskipun tetap masuk
sekolah.
D. Umi sedang sakit karena tetap masuk sekolah.

Kepada
Yth. Tema-teman Kelas VI
SDN Sukomulyo

40. Temon
Abdel

36. Tadi pagi ada sebuah sepeda motor ... mobil
panther dari arah belakang.
Kata gabung yang tepat untuk melengkapi kalimat
di atas adalah ....
A. penabrak
B. tabrakan
C. ditabrak
D. ditabrakkan
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Temon
Abdel
Temon

: “Apa yang kamu lamunkan?”
: “Aku Aku habis menonton film
superman. Di bioskop”.
: “Aku juga nonton kemarin ”
: ”…”
: “Kebetulan waktu itu yang di putar film
Naruto”

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di
atas adalah . . . .
A. Menonton film Naruto
B. Menonton film Superman
C. Film apa yang kau tonton
D. Menonton bioskop bersama
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44. Nomor : 34/S-12/Adm/2007

41. Data :
1. Untuk membayar kuliah
2. Lima ratus ribu rupiah
3. 22 Desember 2009
4. Pengirim Sutikno
5. Rp.500.000,00
6. Penerima Dedi
Isian Wesel Pos
Tanggal
Kiriman uang sebesar
Terbilang
Dikirim Oleh
Ditujukan kepada
Isi Pesan

:
:
:
:
:
:

.
.
.
.
.
.

Hal

15 Januari 2007

Yth. Orang Tua Siswa SD Negeri 1 Harapan Tinggi
di tempat
Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami umumkan bahwa terhitung
sejak tanggal 19 November 2007 jam masuk sekolah
adalah pukul 06.45. Jika ada siswa datang terlambat
tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka akan dikenakan
sanksi.
Demikian pemberitahuan ini kami buat. Atas
perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

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

Hormat kami,
ttd
Dra. Sani Rahma
Kepala Sekolah

Urutan data yang tepat untuk isian diatas adalah ...
A. 2-3-4-1-6-5
C. 4-5-6-2-3-1
B. 3-5-2-4-6-1
D. 3-4-5-6-1-2
42. ....
Sudah 65 tahun lamanya kita merdeka. Dahulu kita
dijajah oleh penjajah selama 350 tahun lebih. 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 setinggitingginya. Selamat HUT ke 65 kemerdekaan
Republik Indonesia, Merdeka!
Kalimat pembuka pidato memperingati HUT
kemerdekaan RI yang tepat adalah ....
A. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT
karena dengan rahmat-Nya kita dapat
berkumpul di sini, dalam acara Hari Ulang
Tahun ke 65 kemerdekaan RI.
B. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang
kurang berkenan.
C. Marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan
baik.
D. Demikian
sambutan
dari
saya,
atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
43.

: Pemberitahuan

Saudara-saudara, dalam memperingati hari
pendidikan, kita tidak bisa lepas dari jasa seorang
tokoh pendidikan, beliau adalah ki hajar
dewantara yang lahir tanggal 2 mei hari
kelahirannya diperingati sebagai hari pendidikan.
Jasa beliau sangat besar dalam memperjuangkan
kemajuan pendidikan di tanah air, meskipun waktu
itu kita masih dijajah Belanda.
Penulisan kalimat yang dicetak miring seharusnya ..
A. Beliau adalah ki Hajar Dewantara yang lahir
tanggal 2 Mei.
B. Beliau adalah Ki Hajar dewantara yang lahir
tanggal 2 Mei.
C. Beliau adalah Ki hajar Dewantara yang lahir
tanggal 2 mei.
D. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang lahir
tanggal 2 Mei.

Kata yang bercetak miring seharusnya adalah . . . .
A. Atas perhatian saya
B. Atas perhatian kita
C. Atas perhatian saudara
D. Atas perhatian kami
45.

Laporan Pengamatan Kegiatan Pramuka
Kegiatan pramuka diadakan pada hari Sabtu
pukul 13.00. Kegiatan pramuka ini dimulai dengan
upacara
pembukaan.
Upacara
dilakukan
dihalaman sekolah. Setelah upacara, anggota
pramuka kembali ke kelas untuk mendapat
pengarahan dari pembina pramuka yang berisi
rencana kegiatan anggota pramuka yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masingmasing.
Awalan yang benar pada kata yang dicetak miring
adalah . . . .
A. di halaman
C. ke-halaman
B. di-halaman
D. kehalaman

46. Perhatikan kutipan laporan berikut !
A. Hal yang diamati : ….
B. Waktu kunjungan : 3 Desember 2009
C. Tempat
: Kebun Buah di Latan 7a
Bogor
D. Tujuan
: Mengenal
lebih
dekat
tanaman
E. Alat dan bahan
: Tanaman buah-buahan dan
alat tulis
Isian yang tepat untuk melengkapi kutipan hasil
laporan di atas adalah ….
A. Tanaman buah-buahan
B. Buah-buahan
C. Kebun buah
D. Tanaman di kebun
47. Pergi ke kota membeli anggur
Jangan ditaruh di atas pagar
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….
….

Bagian isi yang tepat untuk melengkapi pantun di
atas adalah . . ..
A. Murid-murid sedang menganggur
Mereka sibuk melihat pertandingan
B. Daripada kamu banyak menganggur
Mulai sekarang rajin belajar
C. Anak-anak sedang tidur
Mereka pergi berlayar ke laut
D. Supaya kita bisa belajar
Kita harus lebih segar
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48. Perhatikan gambar acak berikut ini!

Urutan peristiwa pada gambar di atas adalah . . ..
A. 2 – 4 – 1 – 3
C. 1 – 2 – 4 – 3
B. 2 – 3 – 4 – 1
D. 2 – 3 – 1 – 4
49. Ayah Kusno seorang petani … Modal ayah Kusno

dalam bertani adalah kemauan keras dan mau
belajar ilmu pertanian. Dalam bekerja, ayah Kusno
dibantu oleh tetangga. Ayah Kusno bertani untuk
mendapatkan penghasilan.

Kalimat yang tepat untuk mengisi
rumpang di atas yaitu . . .
A. Dia gemar menonton sepak bola.
B. Dia petani sayuran.
C. Dia juga lancar membaca.
D. Dia selalu setia kepada istrinya.

paragraf

50. Perhatikan gambar berikut!

Kalimat yang sesuai dengan gambar di atas adalah
….
A. Anak-anak sedang berolah raga
B. Anak-anak berada di lapangan
C. Tiga orang anak sedang bermain bola
D. Empat orang anak sedang bermain bola
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