
 

 
 

 

 

 

 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan ta
2. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pi
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya.
8. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan.

 

Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab 
pertanyaan nomor 1pertanyaan nomor 1pertanyaan nomor 1pertanyaan nomor 1----4.4.4.4.    
 
Prestasi membanggakan diraih wasit taekwondo 
asal Indonesia, Rahadewi Neta. Mantan atlet 
taekwondo nasional itu dipercaya menjadi salah 
satu wasit di Kejuaraan Dunia Taekwondo Poomsae 
di Kolombia, 6-9 Desember 2012. 
 
Rahadewi, yang merupakan peraih medali perak 
Amerika Serikat Terbuka 2008, mendapat 
kepercayaan dari Universal Taekwondo Indonesia 
Profesional (UTI Pro) menjadi delegasi Indonesia di 
Kejuaraan Dunia Taekwondo di Kolombia seba
wasit Poomsae. 
 
"Ini kebanggaan tersendiri bagi saya menjadi wasit 
di Kejuaraan Dunia di Kolombia. Apalagi, say
menjadi satu-satunya wasit wanita dan paling muda 
di antara 38 wasit yang hadir di Kolombia," ujar 
Rahadewi di UTI Pro Center, Jakarta, Minggu 16 
Desember 2012. 
 

                (vivanews.com)
 
1. Dimanakah Rahadewi menjadi wasit Poomsae?

A. Kolombia 
B. Amerika Serikat 
C. Jakarta 
D. Bandung 
 

2. Kalimat tanya yang jawabannya tidak 
dalam teks di atas adalah … 
A. Siapakah Rahadewi Neta? 
B. Apa jenis olahraga yang akan Rahadewi 

pimpin di Kolombia? 
C. Mengapa Rahadewi menjadi satu

wasit wanita dalam Kejuaraan Poomsae?
D. Berapa jumlah wasit yang ada di Kejuaraan 

Poomsae? 
 

PETUNJUK UMUM

 

TRY OUT UJIAN NASIONAL
BAHASA INDONESIA 

 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2012/2013 

(Paket 1) 

Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban, sesuai petunjuk.
Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak pilihan jawaban. 
Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

0 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
soal sebelum Anda menjawabnya. 

bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya.
erdoalah dahulu sebelum mengerjakan. 

Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab Baca teks berikut dengan baik! Kemudian jawab 

Prestasi membanggakan diraih wasit taekwondo 
Indonesia, Rahadewi Neta. Mantan atlet 

taekwondo nasional itu dipercaya menjadi salah 
satu wasit di Kejuaraan Dunia Taekwondo Poomsae 

Rahadewi, yang merupakan peraih medali perak 
Amerika Serikat Terbuka 2008, mendapat 
kepercayaan dari Universal Taekwondo Indonesia 
Profesional (UTI Pro) menjadi delegasi Indonesia di 
Kejuaraan Dunia Taekwondo di Kolombia sebagai 

"Ini kebanggaan tersendiri bagi saya menjadi wasit 
di Kejuaraan Dunia di Kolombia. Apalagi, saya 

satunya wasit wanita dan paling muda 
di antara 38 wasit yang hadir di Kolombia," ujar 
Rahadewi di UTI Pro Center, Jakarta, Minggu 16 

(vivanews.com) 

Dimanakah Rahadewi menjadi wasit Poomsae? 

tidak terdapat 

Apa jenis olahraga yang akan Rahadewi 

Mengapa Rahadewi menjadi satu-satunya 
wasit wanita dalam Kejuaraan Poomsae? 
Berapa jumlah wasit yang ada di Kejuaraan 

3. Ide pokok paragraf pertama teks di atas adalah 
… 
A. Rahadewi Neta adalah mantan atlit 

taekwondo asal Indonesia
B. Rahadewi Neta dipercaya menjadi wasit 

Kejuaraan Dunia Taekwondo Poomsae
C. Rahadewi Neta menjadi wa

taekwondo di Kolombia tanggal 6
Desember 2012 

D. Rahadewi Neta memiliki prestasi yang 
hebat 

 
4. Kalimat yang tidak sesuai dengan teks di atas 

adalah … 
A. Rahadewi Neta adalah atlit taekwondo 

nasional 
B. Rahadewi Neta adalah mantan atlit 

taekwondo nasional 
C. Rahadewi Neta pernah meraih medali 

perak Amerika Serikat Terbuka 2008
D. Rahadewi Neta menjadi wasit Kejuaraan 

Dunia Taekwondo Poomsae di Kolombia
 

5. Berikut disajikan petunjuk penggunaan obat 
batuk X 
Dewasa : 3-4 kali sehari 1
Anak-Anak : 3 kali sehari 1 sendok teh.
Anak 2-8 Th : 3 kali sehari 1/2 sendok teh.
Jika Marsya berumur 12 tahun, maka ia harus 
minum obat … 
A. 3-4 kali sehari 1-2 sendok teh 
B. 3 kali sehari 1 sendok teh
C. 3 kali sehari 1 sendok makan
D. 3 kali sehari 1/2 sendok teh 
 

6. Berikut cara menghidupkan komputer :
1) Hidupkan Monitor dengan menekan tombol 

on pada monitor. 
2) Pastikan semua kabel power sudah 

terhubung dengan aliran listrik.

PETUNJUK UMUM 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 
 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH 

, sesuai petunjuk. 

lihan jawaban. 

bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya. 

Ide pokok paragraf pertama teks di atas adalah 

Rahadewi Neta adalah mantan atlit 
taekwondo asal Indonesia 
Rahadewi Neta dipercaya menjadi wasit 
Kejuaraan Dunia Taekwondo Poomsae 
Rahadewi Neta menjadi wasit kejuaraan 
taekwondo di Kolombia tanggal 6-8 

Rahadewi Neta memiliki prestasi yang 

sesuai dengan teks di atas 

Rahadewi Neta adalah atlit taekwondo 

Rahadewi Neta adalah mantan atlit 

Rahadewi Neta pernah meraih medali 
perak Amerika Serikat Terbuka 2008 
Rahadewi Neta menjadi wasit Kejuaraan 
Dunia Taekwondo Poomsae di Kolombia 

Berikut disajikan petunjuk penggunaan obat 

4 kali sehari 1-2 sendok teh. 
kali sehari 1 sendok teh. 

: 3 kali sehari 1/2 sendok teh. 
Jika Marsya berumur 12 tahun, maka ia harus 

2 sendok teh  
3 kali sehari 1 sendok teh 
3 kali sehari 1 sendok makan 
3 kali sehari 1/2 sendok teh  

ra menghidupkan komputer : 
Hidupkan Monitor dengan menekan tombol 

Pastikan semua kabel power sudah 
terhubung dengan aliran listrik. 



3) Hidupkan CPU (Central processing unit) 
dengan menekan tombol on atau power di 
casing 

Cara menghidupkan komputer yang benar 
adalah … 
A. 1 – 2 – 3 
B. 2 – 3 – 1  
C. 2 – 1 – 3 
D. 3 – 2 – 1 
 

7. Perhatikan rubrik berikut ini! 
 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, 
diminta untuk segera melunasi tunggakan 
biaya kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah 
yang jumlahnya mencapai Rp 355 miliar pada 
akhir Desember ini. 
 
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf, 
mengaku khawatir jika tidak segera dilunasi 
maka RSUD tidak dapat beroperasi maksimal 
akibat tidak bisa membayar tagihan seperti 
obat dan alat kesehatan. Menurut dia, anggaran
tahun berjalan yang dialokasikan untuk 
membayar tagihan tahun 2012 biasanya baru 
bisa dicairkan pada bulan Maret 2013.
 
Saran yang dapat kalian berikan untuk rubrik di 
atas adalah … 
A. Tolong lunasi hutangnya segera ya, Pak!
B. Tindakan korupsi harus diberantas

hutang pemerintah provinsi bisa lunas.
C. Usahakan untuk membayar lunas hutang 

tersebut sesuai prosedur, karena pasien 
yang akan menjadi korban nantinya.

D. Pencairan dana apakah tidak bisa 
dipercepat? 

 
8. Perhatikan pengumuman di bawah ini!

 
Isi dari pengumuman di atas adalah …

P E N G U M U M A N 

Akan diadakan seleksi pencarian bakat 
dengan hadiah utama beasiswa 

bersekolah di The Arts of University, 
Australia.

       Tempat : Aula Sekolah Seni Indonesia
        Hari      : Minggu 
       Tanggal : 7 Desember 2008 
       Waktu   : 08.00 wib s.d. selesai 

Diharap peserta mempersiapkan diri 

dengan sebaik-baiknya.

Mr. Ryan Evans

Hidupkan CPU (Central processing unit) 
dengan menekan tombol on atau power di 

uter yang benar 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, 
diminta untuk segera melunasi tunggakan 
biaya kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah 

miliar pada 

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf, 
mengaku khawatir jika tidak segera dilunasi 
maka RSUD tidak dapat beroperasi maksimal 
akibat tidak bisa membayar tagihan seperti 
obat dan alat kesehatan. Menurut dia, anggaran 
tahun berjalan yang dialokasikan untuk 
membayar tagihan tahun 2012 biasanya baru 
bisa dicairkan pada bulan Maret 2013. 

Saran yang dapat kalian berikan untuk rubrik di 

Tolong lunasi hutangnya segera ya, Pak! 
Tindakan korupsi harus diberantas, agar 
hutang pemerintah provinsi bisa lunas. 
Usahakan untuk membayar lunas hutang 
tersebut sesuai prosedur, karena pasien 
yang akan menjadi korban nantinya. 
Pencairan dana apakah tidak bisa 

Perhatikan pengumuman di bawah ini! 

 

Isi dari pengumuman di atas adalah …  

A. Peserta pencarian harus mempersiapkan 
diri sebaik-baiknya 

B. Hadiah seleksi pencarian bakat
C. Jadwal seleksi pencarian bakat
D. Sekolah seni pencarian bakat di Australia

Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab 
pertanyaan nomor 9pertanyaan nomor 9pertanyaan nomor 9pertanyaan nomor 9----11!11!11!11!    

Alpin  : Rahman! 
Rahman  : (menoleh) 
Alpin  : Man, kamu udah 

Fisika? Pinjem 
memberikan senyum termanisnya).

Rahman : Pin, kalau kamu seperti
kamu bisa mengerjakan

Alpin  : Ya, Man. Sekali ini saja?
Rahman : Baiklah. Kali ini aku

Fisikaku. Tapi jika kamu
lagi. Aku tidak akan meminjamkannya.

Alpin  : Terima kasih, Rahman!
janji tidak akan mencontek
sudah, aku pergi ke kelas
mengerjakan PR ini. 

Rahman : Baiklah. 
 
9. Watak dari tokoh Alpin, kecuali

A. Rajin 
B. Malas 
C. Suka mencontek 
D. Perayu 
 

10. Latar tempat teks drama tersebut yang 
adalah … 
A. Di depan kelas 
B. Di dalam kelas 
C. Di rumah 
D. Di toilet 
 

11. Amanat dari penggalan teks drama tersebut 
adalah … 
A. Mencontek adalah hal yang baik.
B. Jangan suka mencontek, karena itu tidak 

membuat kita mandiri. 
C. Memberikan contekan adalah hal yang 

baik. 
D. Memberikan contekan harus ada 

imbalannya. 
 

12. Perhatikan penggalan paragraf berikut!
 
(1) Desa mereka dibakar massa, pada 
bentrokan Senin 29 Oktober 2012. (2) Kini 
warga Balinuraga mengungsi ke perkebunan 
yang letaknya cukup jauh dari desa malang itu. 
(3) Ribuan warga Desa Balinuraga, yang 
rumahnya luluh lantak terpaksa diungsikan ke 
Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Polda 
Lampung, di Bandar Lampung. (4) Sekitar 1000 
jiwa lebih di tempatkan di tiga gedung di 
markas pendidikan polisi tersebut.

              
Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada 
kalimat nomor …  

 

Akan diadakan seleksi pencarian bakat 
dengan hadiah utama beasiswa 

bersekolah di The Arts of University, 
Australia. 

 

Tempat : Aula Sekolah Seni Indonesia 

 
 

Diharap peserta mempersiapkan diri 

baiknya. 
 

Ttd. 
Mr. Ryan Evans 

Peserta pencarian harus mempersiapkan 

Hadiah seleksi pencarian bakat 
Jadwal seleksi pencarian bakat 
Sekolah seni pencarian bakat di Australia 

Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab Perhatikan teks drama berikut ini untuk menjawab 

 mengerjakan PR 
dong? (sambil 

termanisnya). 
seperti ini terus, kapan 

mengerjakan PR mu sendiri? 
saja? 
aku pinjamkan PR 

kamu mengulanginya 
meminjamkannya. 

Rahman! Lain kali, aku 
mencontek lagi! Ya 
kelas dulu ya buat 

kecuali … 

Latar tempat teks drama tersebut yang tepat 

Amanat dari penggalan teks drama tersebut 

Mencontek adalah hal yang baik. 
Jangan suka mencontek, karena itu tidak 

Memberikan contekan adalah hal yang 

Memberikan contekan harus ada 

Perhatikan penggalan paragraf berikut! 

(1) Desa mereka dibakar massa, pada 
bentrokan Senin 29 Oktober 2012. (2) Kini 
warga Balinuraga mengungsi ke perkebunan 
yang letaknya cukup jauh dari desa malang itu. 

uan warga Desa Balinuraga, yang 
rumahnya luluh lantak terpaksa diungsikan ke 
Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Polda 
Lampung, di Bandar Lampung. (4) Sekitar 1000 
jiwa lebih di tempatkan di tiga gedung di 
markas pendidikan polisi tersebut. 

             (vivanews.com) 
Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada 
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A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

13. Perhatikan teks percakapan berikut! 
Beti  : ”Ke mana saja kamu selama liburan, 

Ran?” 
Rani : ”Aku jalan-jalan ke rumah Paman yang 

kebetulan baru datang dari luar negeri.” 
Beti : ”Wah, asyik, dong?” 
Rani  : ”Tentu, Ti. Aku senang sekali karena 

Paman banyak membawa oleh-oleh. Aku 
diberi oleh-oleh berupa buku kumpulan 
dongeng Anderson.” 

Beti : ”Apa saja yang kamu baca di buku 
kumpulan dongeng itu?” 

Rani : ”Ho...! Banyak sekali dan sangat 
mengagumkan.” 

 
Isi dari teks percakapan di atas adalah … 
A. Rani berlibur ke rumah paman 
B. Rani dibelikan buku kumpulan dongeng 

oleh pamannya 
C. Beti merasa liburannya tak seberuntung 

Rani 
D. Aktivitas Rani selama liburan 

Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab 
pertanyaan nomor 14pertanyaan nomor 14pertanyaan nomor 14pertanyaan nomor 14----17!17!17!17!    

Pemandangan Pantai Parangtritis, Yogyakarta, 
sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing 
yang sangat tinggi dan di sebelah kanan kita bisa 
melihat batu karang besar yang seolah-olah siap 
menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. 
Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi 
Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak 
pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis 
ini kita bisa bermain pasir dan merasakan 
hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda 
ataupun angkutan sejenis andong yang bisa 
membawa kita ke area karang laut yang sungguh 
sangat indah. Disore hari, kita bisa melihat 
matahari terbenam yang merupakan momen 
sangat istimewa melihat matahari yang seolah-olah 
masuk ke dalam hamparan air laut. 

14. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf 
adalah … 
A. Di sebelah kanan Pantai Parangtritis kita 

bisa melihat tebing yang tinggi 
B. Pantai Parangtritis sepi ketika hari sekolah 
C. Kita hanya bisa naik kuda untuk sampai di 

karang laut 
D. Di sore hari kita bisa melihat matahari yang 

seolah-olah masuk ke hamparan air laut 
 

15. Arti kata “pantai” dalam paragraf di atas seperti 
berikut ini, kecuali … 
A. Tepi laut 
B. Pesisir 
C. Selat 
D. Perbatasan antara daratan dan lautan 
 

16. Antonim dari kata “mengunjungi” dalam 
paragraf di atas yang tepat adalah … 
A. Mendatangi 
B. Menyinggahi 
C. Meninjau 
D. Meninggalkan  
 

17. Sinonim dari kata “mempesona” pada paragraf 
di atas adalah … 
A. Menyilaukan 
B. Menjengkelkan 
C. Menyebalkan 
D. Menakjubkan  
 

18. Rinto sangat mengagumi pemain sepak bola 
asal Argentina, Lionel Messi. Ia ingin sekali 
bertemu dengan idolanya tersebut. Namun 
saying, ia bukan dari keluarga kaya yang bisa 
tiap tahun pergi ke luar negeri untuk melihat 
idolanya bermain sepak bola.  
Keadaan di atas sesuai dengan peribahasa … 
A. Bagai buah simalakama 
B. Bagai pungguk merindukan bulan 
C. Besar pasak daripada tiang 
D. Bagaikan abu di atas tanggul 
 

19. Mirna sedang menonton TV, tiba-tiba ibunya 
memanggilnya untuk disuruh membeli beras. 
Dengan rasa enggan ia akhirnya pergi ke 
warung.  
Ungkapan yang sesuai dengan kondisi Mirna 
tersebut adalah … 
A. Berat hati 
B. Tinggi hati 
C. Lapang hati 
D. Rendah hati 

 
20. Perhatikan pantun berikut! 

 

Anak ayam turun sepuluh 
Mati satu tinggal Sembilan 
Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh 
Supaya engkau tidak ketinggalan 
 

Amanat pantun di atas adalah … 
A. Kita harus sungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu agar menjadi orang sukses 
B. Kita harus menuntut ilmu sungguh-sungguh 

agar kita ketinggalan 
C. Siapa yang senang menuntut ilmu, maka ia 

akan pintar 
D. Siapa yang tak suka menuntut ilmu maka  

ia akan bodoh. 
 

21. Perhatikan teks di bawah ini! 
 
Teks Berita 1 
Menjelang akhir tahun dan menyambut tahun 
baru, Kapolres Bogor meminta pengguna 
kendaraan untuk tidak melalui jalur Puncak. 
Pengguna kendaraan diminta mencari jalan 
alternatif. Hal itu untuk menghindari kemacetan 
di jalur Puncak. 
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Teks Berita 2 
Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan 
dari wilayah Jabodetabek yang menuju kota 
Bandung dan sekitarnya tidak melalui jalur 
Puncak. Para pengguna kendaraan diminta 
melalui tol Cipularang atau lewat jalur 
Sukabumi. 
 
Kesamaan informasi kedua teks tersebut 
adalah ... 
A. Pengguna kendaraan diminta tidak 

melewati jalur Puncak. 
B. Rencana pemberlakuan satu jalur di 

Puncak menjelang tahun baru. 
C. Pengalihan tujuan pengguna kendaraan 

yang menuju Bandung. 
D. Padatnya pengguna kendaraan dan 

rencana pengalihan pada akhir tahun 

Perhatikan jadwal perjalanan kereta berikut ini Perhatikan jadwal perjalanan kereta berikut ini Perhatikan jadwal perjalanan kereta berikut ini Perhatikan jadwal perjalanan kereta berikut ini 
untuk untuk untuk untuk menjawab pertanyaan nomor 22menjawab pertanyaan nomor 22menjawab pertanyaan nomor 22menjawab pertanyaan nomor 22----23!23!23!23!    

 

 

 

 

 

 

22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal 
perjalanan di atas adalah … 
A. Kereta api nomor 534 berangkat dari 

Jakarta pukul 14.47 dan tiba di Bogor pukul 
13.00 

B. Kereta api yang beroperasi di malam hari 
berangkat dari Bogor 

C. Ada 2 jadwal pemberangkatan kereta di 
sore hari 

D. Pada pukul 07.55 kereta api nomor KLB 
5381 tiba dari Jakarta 

 
23. Apabila Paman ingin ke Jakarta dari Bogor dan 

ingin tiba sekitar pukul 14.30, maka Paman 
harus naik kereta nomor … 
A. KLB 5381 
B. 487 
C. 533 
D. KLB 533 
 

24. Perhatikan puisi berikut! 
 
Batang tubuhku sebenarnya tak kuat 
tuk menahan teriknya mentari 
di tiga lampu berwarna ini 
Ku ikhlaskan saja  
tuk petik dawai-dawaiku lagi 
Demi nasiku hari ini 
Demi perutku hari ini yang kroncongan 
Ku mau minta maafku hari ini 
Tuk para raja jalanan 

Yang berbelas kasihan 
Memberiku uang jajan 
Doaku Tuhan menyertaimu 
Maaf ku, aku terpaksa meminta kepadamu 
 
Isi dari puisi tersebut mengisahkan tentang … 
A. Suara hati pengemis 
B. Suara hati pengamen cilik 
C. Suara hati anak jalanan 
D. Suara hati pemain gitar 
 

25. Sejak papa mengganti komputer di rumah 
dengan komputer jinjing, Lala jadi lebih suka 
mengisi akhir pekannya dengan bermain game. 
Apalagi ada banyak pilihan permainan yang 
tersedia. “Lalaaa..,” terdengar suara mama 
memanggil namanya. “Tolong matikan keran air 
di kamar mandi.” Lala yang sedang asyik tidak 
segera menyahut. Bukannya Lala tidak 
mendengar tetapi permainan yang sedang 
dimainkannya sedang seru. Kalau ia menjawab 
panggilan mama kemudian menghampiri 
mama, sudah dapat dipastikan ia akan kalah. 
Kesimpulan dari cerita di atas adalah … 
A. Lala senang bermain laptop 
B. Lala tidak mau menuruti perintah mama 

karena sedang asyik bermain laptop 
C. Ayah mengganti komputer di rumah 

dengan laptop 
D. Lala tidak mau kalah dari mama 
 

26. Perhatikan laporan berikut! 
 
Judul  : Jenis pekerjaan 
Waktu pengamatan : Minggu, 1 Januari 2011 
Tempat pengamatan : Bengkel “Taruna Jaya” 
Isi laporan  :  
         Bengkel “Taruna Jaya” terdirikan dengan 
Bapak Samsul. Bengkel ini biasanya buka 
setiap  hari, pukul 08:00-17:00. Hari  minggu 
bengkel tutup. Ada 10 karyawan yang bekerja di 
bengkel ini. mereka sangat terampil, cekatan 
dan ramah dalam melayani para pelanggan 
yang datang untuk menyerviskan kendaraan 
mobil  maupun sepeda motor. Peralatan di 
bengkel ini pun sangat lengkap dan  modern. 
Tak heran bila bengkel ini sangat banyak 
pelanggannya. 
 
Isi laporan yang tidak sesuai dengan data di 
atas tersebut adalah … 
A. Pengamat mengamati sebuah bengkel 
B. Setiap hari bengkel tersebut beroperasi 
C. Peralatan di Bengkel Taruna Jaya sangat 

lengkap 
D. Bengkel Taruna Jaya sangat banyak 

pelanggannya 
 

27. Kalimat “Bengkel Taruna Jaya terdirikan dengan 
Bapak Samsul”, seharusnya ditulis … 
A. Bengkel Taruna Jaya terdirikan oleh Bapak 

Samsul 
B. Bengkel Taruna Jaya didirikan dengan 

Bapak Samsul 
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C. Bengkel Taruna Jaya mendirikan Bapak 
Samsul 

D. Bengkel Taruna Jaya didirikan oleh Bapak 
Samsul 

 
28. Pemuda 1 : Eh, ada bola. Siapa yang main 

nih? 
Pemuda 3 : Arema sama Indonesia All Star. 
Pemuda 1 : Weis, keren nih. Siapa aja yang 

main? 
Pemuda 3 : Kalo All Star pemaninya bintang-

bintang aja. Seru nih, fair play 
banget. Coba aja pas pertandingan 
biasa bisa kayak gini, aku bisa 
nonton terus ISL. 

Pemuda 2 : Ha, siapa kiper all star tuh…? 
Pemuda 3 : M. Haris 
 
Topik pada percakapan di atas adalah … 
A. Acara televisi  
B. Pertandingan sepak bola 
C. Bertanding sepak bola 
D. Bermain sepak bola 

Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab 
pertanyaan nomor 29pertanyaan nomor 29pertanyaan nomor 29pertanyaan nomor 29----31!31!31!31!    

Di lingkungan kita banyak sampah yang tidak pada 
tempatnya. Fenomena ini bukan hanya kita jumpai 
di lingkungan sekitar kita saja, tapi fenomena ini 
sudah banyak tersebar di daerah-daerah lain, 
hampir di seluruh Indonesia. Bahkan di ibukota 
Jakarta sendiri sampah-sampah sudah merajalela, 
sehingga sampah merupakan benda yang sangat 
mudah dijumpai di Indonesia khususnya di Jakarta. 
Oleh karena itu Jakarta sering terjadi bencana banjir 
yang sangat merugikan masyarakat. Akibatnya, di 
mata Dunia Indonesia merupakan salah satu 
negara yang kurang peduli pada kebersihan 
lingkungan. 

29. Ringkasan paragraf di atas adalah … 
A. Hampir seluruh daerah di Indonesia banyak 

kita jumpai sampah yang tidak pada 
tempatnya. 

B. Jakarta merupakan daerah yang sering 
banjir akibat sampah 

C. Saat ini sampah banyak ditemui hampir di 
seluruh daerah di Indonesia terutama 
Jakarta. Akibatnya, Jakarta sering banjir 
dan menimbulkan pandangan buruk di 
mata dunia. 

D. Karena Jakarta sering banjir akibat 
sampah, maka Indonesia di mata dunia 
dipandang kurang peduli terhadap 
lingkungan 

 
30. Tema dari paragraf tersebut adalah masalah … 

A. Pendidikan 
B. Ekonomi 
C. Lingkungan  
D. Kesehatan 
 

31. Pesan yang terkandung dalam paragraf 
tersebut adalah … 

A. Di lingkungan kita banyak sampah yang 
tidak pada tempatnya 

B. Jakarta sering terjadi bencana banjir yang 
sangat merugikan masyarakat 

C. Di mata Dunia Indonesia merupakan salah 
satu negara yang kurang peduli pada 
kebersihan lingkungan 

D. Permasalahan sampah harus segera diatasi 
oleh seluruh warga Indonesia 

Perhatikan puisi berikut untuk menjawab Perhatikan puisi berikut untuk menjawab Perhatikan puisi berikut untuk menjawab Perhatikan puisi berikut untuk menjawab 
pertanyaan nomor 32pertanyaan nomor 32pertanyaan nomor 32pertanyaan nomor 32----33!33!33!33!    

Ibu.. 
Sebelum ayam berkokok 
Sebelum matahari terbit.. 
Dan hari masih gelap.. 
Kau telah bangun dari tidurmu.. 
Kau bergegas mengayuh sepeda tuamu 
Menuju keramaian.. 
Disana engkau harus mengemis perhatian mereka 
Nasib dan rezeki ditanganmu 
Memang tak seberapa yang kau peroleh setiap 
harinya 
Tapi kau tetap menjalaninya dengan sabar 
Dan berharap ada terang yang engkau temui kelak 
 

Karya : Lentina Sitohang 
 

32. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi di atas 
adalah … 
A. Ketika Subuh Ibu belum bangun dari tidur 
B. Ibu adalah seorang pengemis 
C. Walaupun rezeki yang ditermia ibu tak 

seberapa, ia tetap sabar 
D. Ibu tak berani berharap ada terang yang 

akan datang kelak 
 

33. Makna kata “sabar” pada puisi di atas, kecuali 
… 
A. Pasrah menghadapi cobaan 
B. Tahan menghadapi cobaan 
C. Mengeluh saat diuji 
D. Orang yang bersikap tenang saat diuji 
 

34. Perhatikan cara membuat kerangka layang-
layang berikut! 
1) Letakkan kayu tersebut secara menyilang 

hingga menyerupai salib. 
2) Ambil 2 potong kayu (panjang 90 cm dan 

50 cm). 
3) Rekatkan kedua kayu tersebut dengan 

menggunakan isolasi secara menyilang. 
4) Nah, sekarang kalian telah membuat 

rangka layang-layangmu. 
5) Ikat disetiap sudut kayu dengan 

menggunakan tali atau benang hingga 
membentuk wajik. 

Susunan yang tepat adalah … 
A. 2 – 3 – 1 – 5 – 4 
B. 2 – 3 – 1 – 4 – 5 
C. 2 – 1 – 3 – 5 – 4 
D. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 

   



TRY OUT UN BAHASA INDONESIA    |    6  

 

35. Perhatikan susunan paragraf berikut ini! 
1) Susu sangat baik untuk kesehatan kita.    
2) Selain itu, susu juga memiliki banyak 

protein yang bisa membantu meningkatkan 
kecerdasan otak kita.    

3) Susu mengandung banyak kalsium yang 
sangat berguna untuk pertumbuhan tulang 
kita.    

4) Oleh karena itu, marilah kita perbanyak 
meminum susu.    

Susunan kalimat di atas agar menjadi paragraf 
yang baik yaitu … 
A. 1 – 2 – 3 – 4 
B. 1 – 3 – 2 – 4 
C. 1 – 3 – 4 – 2 
D. 1 – 4 – 2 – 3 

 
36. Semua usaha sudah dilakukan. 

Hasilnya belum memuaskan. 
Kedua kalimat di atas dapat digabung 
menggunakan kata hubung … 
A. Jika 
B. Dan 
C. Tetapi 
D. Sedangkan 
 

37. Baik yang ia katakan …… yang ia lakukan telah 
dimaafkan oleh penguasa. 
Kata hubung yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah … 
A. Meskipun 
B. Walaupun 
C. Maupun 
D. Adapun 
 

38. Perhatikan penggalan surat undangan berikut! 
 
Assalamualaikum Wr. Wb 
Semoga Allah SWT tetap melimpahkan Taufiq 
dan Hidayah-Nya kepada kita dalam 
menjalankan aktifitas keseharian, amien. 
 
Mengharap kehadiran Bapak/Ibu Guru dan 
Karyawan dalam pertemuan yang Insya Allah 
akan dilaksanakan pada : 
Hari dan tanggal : Sabtu, 4 April 2009 
Waktu                  : Pukul 16.30 WITA 
Tempat                : Ruang Belajar SMK Negeri 8 
Acara                   : Rapat Rutin Bulanan 
 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat 
undangan tersebut adalah … 
A. Mengingat pentingnya acara tersebut, 

dimohon kepada Bapak/Ibu Guru untuk 
dapat hadir tepat pada waktunya. 
Demikian untuk diindahkan, atas perhatian 
dan kehadirannya disampaikan terima 
kasih. 

B. Hormat kami,  
Kepala SMK 8 

C. Mataram, 21 April 2011 M 

D. Kepada Yth : 
Bapak/Ibu Guru SMK 8 
Di tempat 
 

39. Perhatikan penggalan surat berikut! 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 

Apa kabar Tyo (1)(1)(1)(1) Semoga kamu dalam kondisi 
sehat dan baik saja disana (2)(2)(2)(2) begitu pula 
keadaanku disini ketika sedang menulis surat 
ini. 
 
Sobatku, Selamat ulang tahun ya (3)(3)(3)(3) Semoga 
panjang umur, murah rezeki dan mencapai apa 
yang telah di cita-citakan. Maaf ya kalau aku 
tidak bisa berkunjung dan mengucapkan 
selamat ulang tahun secara langsung sama 
kamu.  
 
Tyo, sekian dulu ya, lain kali kita sambung lagi, 
aku tunggu balasan surat darimu. 
 
Sahabatmu, 
Billy 
 
Tanda baca yang tepat untuk nomor (1), (2), dan 
(3), berturut-turut adalah … 
A. (.) (,) (!) 
B. (?) (,) (.) 
C. (?) (,) (!) 
D. (!) (,) (?) 
 

40. Sehubungan dengan pelaksanaan study tour ke 
Yogyakarta, …… kepada semua siswa kelas VI 
SD Embun Pagi Jakarta untuk berkumpul 
seluruhnya pada jam 20.00 WIB. Dimohon 
datang tepat waktu. Jangan lupa bawa semua 
perlengkapan seperti Kamera, Recorder, 
Notebook, dan lain sebagainya untuk 
mendokumentasikan kegiatan study tour nanti. 
 

Kata yang tepat untuk melengkapi 
pengumuman di atas adalah … 
A. Diberitakan 
B. Diinfokan 
C. Dianjurkan 
D. Diberitahukan 
 

41. Ibu Guru : “Halo selamat Pagi, saya ibu Rifa   
ada yang bisa saya bantu?” 

Ibu Ani : “Selamat pagi ibu Rifa, ini saya 
dengan ibu Ani ! …………………….….. 
…………………………………………………. 
Saya hanya ingin menyampaikan 
kalau anak saya tidak bisa hadir di 
sekolah hari ini, kesehatan Ani 
sedang terganggu.” 

Ibu Guru  : “Baik, Bu. Mudah-mudahan Ani 
cepat sembuh dan bisa sekolah 
lagi.”  

Ibu Ani   : “Amin. Terima kasih sebelumnya 
sudah meluangkan waktunya 
untuk saya. Selamat sore.” 

Ibu Guru   : “Sama-sama bu, selamat sore.” 
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog di 
atas adalah … 
A. Maaf jika saya mengganggu waktu Ibu 
B. Boleh saya mengganggu waktu Ibu? 
C. Saya bisa bicara dengan Ibu? 
D. Bisa meluangkan waktu untuk saya? 

 
42. Formulir Pendaftaran Siswa Baru 

 
Nama   :. … 
Tempat, Tanggal Lahir :. … 
Agama   :. … 
Jenis kelamin  :. … 
Alamat   :. … 
 
1). Jalan Manggarai 15, Pontianak 
2). Islam 
3). Nila Kesuma 
4). Pontianak, 3 Agustus 2004 
5). Perempuan 
 
Urutan yang benar pengisian formulir tersebut 
adalah. … 
A. 1) – 2) – 3)  – 4) – 5) 
B. 2) – 5) – 3) – 4) – 1) 
C. 3) – 4) – 2) – 5) – 1) 
D. 5) – 4) – 3) – 2) – 1) 

Perhatikan penggalan pidato berikut untuk Perhatikan penggalan pidato berikut untuk Perhatikan penggalan pidato berikut untuk Perhatikan penggalan pidato berikut untuk 
menjawab soal nomor 43menjawab soal nomor 43menjawab soal nomor 43menjawab soal nomor 43----44!44!44!44!    

Para Bapak-bapak, para ibu-ibu wali murid, serta 
anak-anak sekalian. 
Untuk menghadapi situasi saat ini, kita harus selalu 
waspada. ………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Bukankah belum ada bukti yang nyata ? Namun, 
kita harus tetap waspada. 
 
43. Kalimat yang sesuai untuk mengisi pidato di 

atas adalah … 
A. Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat 

Tuhan yang Maha Esa 
B. Apabila ada kata-kata yang kurang 

berkenan, saya mohon maaf 
C. Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera 

bagi kita semua 
D. Sehubungan dengan isu penculikan dan 

pembunuhan di daerah kita ini, diharapkan 
orang tua khususnya para wali murid serta 
para anak tidak perlu merasa cemas 

 
44. Kalimat yang bercetak miring pada soal nomor 

43 seharusnya ditulis … 
A. Para bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, serta 

anak-anak 
B. Para bapak-bapak, para ibu-ibu wali murid, 

serta seluruh anak-anak  
C. Bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, serta 

anak-anak 
D. Bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, serta 

anak-anak sekalian 
 

45. Penulisan tanggal surat yang tepat adalah … 
A. Jakarta, 14-02-2012 
B. Jakarta, 14 Februari ‘12 
C. Jakarta 14 Februari 2012 
D. Jakarta, 14 Februari 2012 
 

46. Kegiatan kunjungan kemuseum diadakan hari 
Sabtu 15 Desember 2012. Kunjungan dilakukan 
oleh semua siswa-siswi kelas VI SD. Para siswa 
berangkat dari sekolah pukul 09.00 dengan 
mengendarai bus. Para siswa tiba di museum 
pada pukul 10.40. 
Perbaikan kalimat yang dicetak miring tersebut 
adalah. … 
A. Kegiatan kunjungan kemuseum diadakan 

hari Sabtu, 15 Desember 2012 
B. Kegiatan kunjungan ke museum di adakan 

hari Sabtu, 15 Desember 2012 
C. Kegiatan kunjungan ke museum diadakan 

hari Sabtu, 15 Desember 2012 
D. Kegiatan kunjungan kemuseum di adakan 

hari Sabtu, 15 Desember 2012 
 

47. Perhatikan data berikut ! 
1) Kegiatan  : Mengamati 

kegiatan di taman kota 
2) Objek pengamatan : Taman kota 
3) Waktu pengamatan : Minggu, 17 

Desember 2012, pukul 09.00 
4) Situasi   : 

- Taman kota tidak terlalu ramai 
- Banyak pedagang di taman kota 

 

Laporan singkat sesuai data di atas adalah. … 
A. Taman kota buka pukul 09.00. Taman kota 

adalah tempat orang bersantai bersama 
keluarga 

B. Taman kota ramai dikunjungi anak-anak, 
remaja, dan orang dewasa. Taman kota 
adalah paru-paru kota 

C. Ramai orang berdatangan ke taman kota 
untuk refreshing.  

D. Pukul 09.00 keadaan taman kota tidak 
terlalu ramai, hanya beberapa orang saja 
yang datang untuk duduk dan bersantai. 
Saat itu di taman banyak pedagang 
 

48. Banyaklah angsa berebut terbang 
Membubung angsa menuju lepak 
…………. 
Agunglah jasa ibu dan bapak 
 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun 
di atas adalah. … 
A. Jasa ibu bapak harus diingat 
B. Ibu bapak sangat disanjung 
C. Banyaklah jasa disebut orang 
D. Banyaklah angsa berenang-renang 

 
 
 
 
 
 
 



49. Perhatikan gambar berikut! 

  
 

 
 

 
 

 
 

Susunan gambar di atas agar menjadi paragraf 
yang padu adalah … 
A. 1 – 2 – 3 – 4 
B. 2 – 3 – 4 – 1 
C. 2 – 3 – 1 – 4 
D. 4 – 2 – 1 – 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Telah dua tahun lebih Indonesia mengalami 
krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis 
politik. Kini negara kita sedang mengalami 
kebangkrutan. Pemerintah tidak mampu 
membayar gaji pegawai 
…...………………………………………………………………..….
Mercedes dan BMW masih berlalu lalang. 
 
Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang 
rumpang paragraf, adalah .... 
A. Akan tetapi, pola hidup mewah masih terus 

berlangsung. 
B. Banyak rakyat miskin yang bertambah 

miskin. 
C. Bertambahnya pengangguran di setiap 

daerah. 
D. Indonesia benar-benar mengalami 

kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selalu Ada Jalan Untuk Sukses… 


