
 

 
 

 

 

 

 

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.

 

Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab 
pertanyaan nomor 1 pertanyaan nomor 1 pertanyaan nomor 1 pertanyaan nomor 1 ––––    4 !4 !4 !4 !    
 

Tanpa tanah tak berarti tidak dapat menanam 
tanaman. Setidaknya, kini telah berkembang cara 
bercocok tanam baru yang dikenal dengan nama 
hidroponik. 

Tidak seperti cara biasa yang menggunakan 
tanah, hidroponik justru menggunakan kerikil, 
pecahan genting, pasir kali, gabus putih, atau benda 
berpori lainnya sebagai tempat tumbuh tanaman.

Lingkungan perkotaan yang memang sedikit 
sekali tersedia tanah, cara seperti ini akan banyak 
menolong. Betapa tidak, dengan bahan-bahan yang 
ada disekitar kita, ibu-ibu bisa menanam bunga 
kesukaanya. Pot-pot dan tempat kecil yan
digunakan untuk bertanam, juga bisa dipakai 
sebagai penghias ruangan. 

Hidroponik dipilih oleh banyak penggemar 
kegiatan tanam-menananm karena praktis dan 
bersih. Hidroponik menawarkan beberapa 
keuntungan lain yang tak sama denga bertanam 
dengan tanah. 

 

1. Dimanakah bertanam secara hidroponik 
digunakan banyak orang? 
(A) Di lingkungan pedesaan 
(B) Dilingkungan transmigrasi 
(C) Di lingkungan perkotaan 
(D) Di lingkungan perkebunan 
 

2. Kalimat Tanya yang sesuai dengan paragraf di 
atas adalah … 
(A) Mengapa hidroponik menggunakan 

sebagai media tanam? 
(B) Apa saja kerugian menanam secara 

hidroponik? 
(C) Sudah berapa lama hidroponik 

berkembang? 

PETUNJUK UMUM
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SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2012/2013 

(Paket 2) 

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.
Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan. 

Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab 

Tanpa tanah tak berarti tidak dapat menanam 
Setidaknya, kini telah berkembang cara 

bercocok tanam baru yang dikenal dengan nama 

Tidak seperti cara biasa yang menggunakan 
tanah, hidroponik justru menggunakan kerikil, 
pecahan genting, pasir kali, gabus putih, atau benda 

agai tempat tumbuh tanaman. 
Lingkungan perkotaan yang memang sedikit 

sekali tersedia tanah, cara seperti ini akan banyak 
bahan yang 

ibu bisa menanam bunga 
pot dan tempat kecil yang 

digunakan untuk bertanam, juga bisa dipakai 

Hidroponik dipilih oleh banyak penggemar 
menananm karena praktis dan 

bersih. Hidroponik menawarkan beberapa 
keuntungan lain yang tak sama denga bertanam 

Dimanakah bertanam secara hidroponik 

Kalimat Tanya yang sesuai dengan paragraf di 

Mengapa hidroponik menggunakan kerikil 

Apa saja kerugian menanam secara 

Sudah berapa lama hidroponik 

(D) Siapa saja yang menyukai metode tanam 
hidroponik? 
 

3. Ide pokok paragraf kedua pada teks di atas 
adalah … 
(A) Media tanam hidroponik 
(B) Hidroponik menggunakan tanah
(C) Bahan-bahan yang harus dipersiapkan 

saat menanam secara hidroponik
(D) Cara menanam tanaman dengan 

menggunakan metode hidroponik
 

4. Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga 
teks di atas adalah … 
(A) Hidroponik sangat membantu di 

lingkungan perkotaan 
tanah 

(B) Ibu-ibu di perkotaan bisa menanam 
tanaman yang diinginkan karena bahan 
yang dibutuhkan untuk menanam ada di 
sekitar kita 

(C) Jika ingi menanam secara hidropoik maka 
harus menggunakan pot

(D) Karena pot yang digunakan besar, maka 
tidak dapat dijadikan tanaman hias

 

5. ATURAN PAKAI: 
1 – 2 tahun      : ¼ sendok takar  3x sehari 
3 – 5     tahun   : ½ sendok takar 3x sehari 
Di atas 6 tahun : satu sendok takar 3x sehari 
Jika sakit berlanjut, hubungi dokter 
 
Jika Maya berumur 8 tahun, aturan
obat yang benar adalah … 
(A) Diminum tiga kali sehari, setiap minum ¼ 

sendok takar 
(B) Diminum tiga kali sehari, setiap minum 1/2 

sendok takar 
 

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. 

Siapa saja yang menyukai metode tanam 

Ide pokok paragraf kedua pada teks di atas 

 
gunakan tanah 

bahan yang harus dipersiapkan 
saat menanam secara hidroponik 
Cara menanam tanaman dengan 
menggunakan metode hidroponik 

Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga 

Hidroponik sangat membantu di 
lingkungan perkotaan karena banyak 

ibu di perkotaan bisa menanam 
tanaman yang diinginkan karena bahan 
yang dibutuhkan untuk menanam ada di 

Jika ingi menanam secara hidropoik maka 
harus menggunakan pot-pot besar 
Karena pot yang digunakan besar, maka 

dapat dijadikan tanaman hias 

: ¼ sendok takar  3x sehari  
5     tahun   : ½ sendok takar 3x sehari  

Di atas 6 tahun : satu sendok takar 3x sehari  
Jika sakit berlanjut, hubungi dokter  

Jika Maya berumur 8 tahun, aturan pemakaian 

Diminum tiga kali sehari, setiap minum ¼ 

Diminum tiga kali sehari, setiap minum 1/2 
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(C) Diminum tiga kali sehari, setiap minum 1 
sendok takar 

(D) Diminum satu kali sehari, setiap minum 3 
sendok takar 
 

6. Petunjuk pemakaian Magic Jar 
(1) Tekan tombol on 
(2) Masukkan nasi ke dalam magic jar 
(3) Masukkan steker pada stop kontak 
(4) Tutup magic jar dengan rapat 
Petunjuk pemakaian yang benar pada saat 
pertama kali akan digunakan adalah …. 
(A) 1-2-3-4 
(B) 2-4-1-3 
(C) 2-4-3-1 
(D) 3-2-4-1 
 

7. Membaca merupakan salah satu hobi. Dengan 
membaca, ilmumu semakin bertambah, 
wawasanmu semakin luas, dan 
kemampuanmu berbahasa akan meningkat. 
Bahan bacaan dapat dibaca antara lain buku 
cerita, buku pengetahuan, buku keagamaan, 
buku ketrampilan atau tabloid. Aktivitas 
membaca dapat dijadikan sebagai kebutuhan. 
 

Saran yang dapat kita berikan dari rubrik 
tersebut adalah… 
(A) Sebaiknya kita membaca banyak buku 

agar tambah pengetahuan 
(B) Jika ingin pintar, rajinlah membaca buku 

pengetahuan 
(C) Jangan membaca komik karena tidak baik 

bagi perkembangan ilmu 
(D) Kita harus menjadikan membaca sebagi 

hobi 
 

8. Pada hari minggu, tanggal 15 April 2007 
warga RT 02 akan mengadakan kerja bakti 
membersihkan lingkungan pasar. Ketua RT 
mengumumkan agar warganya berkumpul 
pada pukul 08.00 dengan membawa peralatan 
cangkul, sabit, dan sapu. 
 

Kalimat pertama pengumuman dalam ilustrasi 
tersebut yang tepat adalah… 
(A) Warga RT 02 harap bekerja bakti 

membersihkan lingkungan pasar pada 
tanggal 15 April 2007, pada pukul 08.00 
dengan membawa peralatan cangkul, 
sabit, dan sapu. 

(B) Warga RT 02 berkumpul pada pukul 08.00 
pada hari minggu tanggal 15 April 2007 
untuk kerja bakti membersihkan 
lingkungan pasar dengan membawa 
cangkul, sabit dan sapu. 

(C) Tanggal 15 April 2007, pada pukul 08.00 
warga RT 02 bekerja bakti membersihkan 
pasar. 

(D) Diumumkan kepada warga RT 02 bahwa 
pada hari minggu, tanggal 15 April 2007 
akan diadakan kerja bakti membersihkan 
lingkungan pasar. 

 

Bacalah teks drama berikut ini untuk menjawab 
pertanyaan nomor 9 – 11! 
 
Santo : (mengancam) kembalikan  

   buku yang kamu ambil itu.    
         Apa kamu ingin saya   
         laporkan ibu Guru ? 

Deni : Buku apa ? Aku tidak  
               mengambilnya. Melihat  
               bentuknya saja aku tidak  
               pernah. 

Santo : Jangan mengelak ! 
Deni : Benar aku tidak mengambil   

               buku. 
Toni : Santo, bukunya sudah  

               ketemu. Ada di laci  
               mejamu. 

Deni : Aku sudah bilang tidak  
               mengambil berarti kamu  
               yang lupa 

 

9. Tokoh utama dan sifatnya yang sesuai dengan 
teks drama di atas adalah … 
(A) Santo yang jujur 
(B) Santo yang suka menuduh 
(C) Deni yang suka berbohong 
(D) Toni yang suka menolong 

 
10. Berdasarkan teks drama di atas, maka latar 

kejadian tersebut terjadi di … 
(A) Ruang perpustakaan 
(B) Rumah Santo 
(C) Ruang kelas 
(D) Kamar Santo 

 
11. Pesan yang terdapat dalam kutipan drama 

tersebut adalah… 
(A) Jangan suka mencuri 
(B) Jangan suka menuduh tanpa bukti 
(C) Jangan suka mengancam teman 
(D) Jangan suka menjadi anak pelupa 

 

12. Rumah penduduk di sekitar bantaran Kali 
Ciliwung tergenang air hampir selama satu 
minggu. Kejadian tersebut disebabkan karena 
tingginya curah hujan di daerah Bogor dan 
terjadinya pendangkalan Kali Ciliwung. 
Pendangkalan disebabkan oleh perilaku 
masyarakat yang membangun rumah di 
bantaran kali dan membuang sampah ke kali. 
Akibatnya dapat mereka rasakan sendiri 
sekarang. 
 

Kalimat utama pada paragraf di atas adalah 
…. 
(A) Tingginya curah hujan di daerah Bogor. 
(B) Rumah penduduk di sekitar bantaran Kali 

Ciliwung tergenang air hampir selama satu 
minggu 

(C) Pendangkalan disebabkan oleh perilaku 
masyarakat  

(D) Kali Ciliwung tergenang air hampir selama 
satu minggu 
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13. Adi  : “Apa saja kegiatan tutup tahun ini 
    kawan-kawan?” 

Didi : “Biasa Di, perpisahan dengan  kakak 
          kelas VI.” 
Yus : “Ya, tapi kita dapat usulkan  yang lain.” 
Ani  : “Hal ini dapat dibicarakan sekilas, kalau 

mau terima usulku adakan rapat.” 
 

Percakapan di atas menunjukkan bahwa Ani 
anak yang cermat dan …. 
(A) tanggung jawab 
(B) semuanya 
(C) tangguh 
(D) bijaksana 
 

14. Kendati baru didirikan, Yayasan Amal Abadi 
Beasiswa Orang Tua Bimbingan Terpadu 
(ORBIT) mampu menyalurkan beasiswa 
kepada sekitar 1.000 orang. Yayasan ORBIT 
juga menyebarluaskan informasi di bidang 
pendidikan, serta memberikan pelatihan dan 
bimbingan belajar. 
 

Kalimat yang tidak sesuai dengan isi paragraf 
di atas adalah … 
(A) Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT 

baru saja didirikan 
(B) Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT 

sudah lama berdiri 
(C) Yayasan Amal Abadi Beasiswa 

memberikan bantuan beasiswa kepada 
sekitar 1000 orang 

(D) Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT 
memberikan beasiswa, pelatihan, 
bimbingan belajar, dan informasi 
pendidikan 
 

15. Kata “bimbingan belajar” pada paragraf di atas 
berarti … 
(A) Kegiatan belajar-mengajar tambahan di 

luar jam sekolah 
(B) Bagian kegiatan belajar-mengajar di 

sekolah 
(C) Kursus bagi anak-anak yang mampu 

secara ekonomi 
(D) Biaya tambahan untuk mencerdaskan 

anak 
 

16. Antonim dari kata “mampu” pada paragraf di 
atas adalah … 
(A) Bisa 
(B) Dapat 
(C) Kuasa 
(D) Tidak kuasa 
 

17. Rasti terus meratapi nilai rapornya. Ia merasa 
telah gagal. Kegagalan yang tidak pernah ia 
perbaiki karena kemalasan yang tak dapat 
ditinggalkannya. Ia mempunyai sebuah mimpi 
dan cita-cita. Rasti ingin mendapatkan 
peringkat satu di kelasnya. Namun, ia sangat 
malas. Waktunya hanya dihabiskan di depan 
televisi. Ia meratapi nilainya tetapi sedikit pun 

tak ada keinginan utuk meninggalkan 
kebiasaan buruknya.  
 

Peribahasa yang sesuai dengan ilutrasi di atas 
adalah … 
(A) Bagai pinang dibelah dua 
(B) Bagai punuk merindukan bulan 
(C) Bagai menegakkan benang basah 
(D) Begai air di daunt alas 

 
18. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata 

ungkapan adalah … 
(A) Hatinya sangat terpukul karena 

mendengar kabar bahwa anaknya tak 
lulus ujian 

(B) Ketika memisahkan teman yang berkelahi, 
kepalaku terpukul oleh mereka 

(C) Karena nakal, aak itu sering dipukul orang 
tuanya 

(D) Boy memukul bola kasti itu dengan sangat 
kencang 
 

19. Perhatikan pantun berikut! 
Jika mau membeli sukun 

Beli saja di Kota Blitar 

Kalau anda rajin dan tekun 

Pastilah menjadi anak yang pintar 

Pantun tersebut berisi tentang …. 
(A) nasihat membeli sukun 
(B) nasihat supaya pintar 
(C) anjuran supaya tekun 
(D) anjuran pergi ke kota Blitar 

 
Bacalah teks berikut ini untuk menjawab 
nomor 20! 
 
Paragraf 1 

Beberapa hari terakhir ini hujan cukup 
deras menerjang di beberapa kota, termasuk di 
Ibu Kota Negara. Banjir terjadi hampir di semua 
wilayah. Bahkan sampai di Istana Negara pun 
tidak luput dari banjir. 

Paragraf 2 
Penduduk di sekitar lereng Merapi sangat 

ketakutan dengan kondisi gunung yang semakin 
hari semakin menampakkan aktifitasnya. Saat 
malam hari penduduk terjaga dari tidurnya karena 
was-was. Di siang hari pun penduduk tidak bisa 
beraktifitas seperti biasanya karena takut tiba-tiba 
gunung itu meletus. 

 
20. Kesamaan dari dua teks di atas adalah … 

(A) Banjir terjadi dimana-mana 
(B) Warga cemas akibat bencana alam di 

wilayahnya 
(C) Aktifitas Gunung Merapi semakin 

meningkat 
(D) Bencana alam yang tak terduga 
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Perhatikan jadwal kereta di bawah ini untuk 
menjawab pertanyaan nomor 21 dan 22! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Berdasarkan jadwal pemberangkatan kereta di 

atas, maka pernyataan yang sesuai adalah … 
(A) Argo Parahyangan 19 berangkat pukul 

05.00 menuju Jakarta Gambir 
(B) Argo Wilis 6 berangkat pukul 07.00 

menuju Surabaya Gubeng 
(C) Lodaya Pagi 74 tiba pukul 08.00 di Solo 

Balapan 
(D) Semua Argo Parahyangan berangkat 

menuju Jakarta Gambir pada pagi hari 
 

22. Jika Tante Meisya bertempat tinggal di 
Bandung dan ingin tiba di Solo pagi hari, maka 
ia dapat menaiki kereta … 
(A) Argo Parahyangan 21 
(B) Lodaya Pagi 74 
(C) Argo Wilis 6 
(D) Argo Parahyangan 19 
 

23. Gegar gentar suara mesin 
Raja udara menguasai udara 
Menderu gemuruh berpusing miring 
Bagai barang mengintai mangsa 
 

Puisi di atas berbicara tentang …. 
(A) kegiatan pesawat terbang 
(B) pesawat terbang 
(C) bunyi pesawat 
(D) gemuruh pesawat 
 

24. Sepeninggal ayahnya, Si Bungsu menjadi 
tulang punggung keluarganya. Si Bungsu 
setiap hari bekerja keras agar kehidupan ibu 
dan kakaknya menjadi lebih baik. Apalagi 
sekarang, ibunya sering sakit-sakitan. Tidak 
demikian dengan Si Sulung. Meskipun ibunya 
sudah berulang-ulang menasehati, tetap saja 
ia hanya bermalas-malasan. 
 

Tema yang tepat untuk paragraf di atas adalah 

(A) Si Sulung yang pemalas 
(B) Ibunya yang sakit-sakitan 
(C) Si Bungsu yang baik hati 
(D) Si Bungsu dan Si Sulung 

25. Siswa kelas VI SD Budi Mulia melakukan 
pengamatan tentang kebersihan Sungai Hulu. 
Pengamatan dilakukan selama tujuh hari. 
Pengamatan dilakukan mulai tanggal 8-14 
September 2008. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa kondisi sungai hulu 
sangat memprihatinkan. Sungai yang bersih 
dan sehat sudah jarang ditemui. Sungai yang 
sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa 
yang jauh dari industri dan pabrik. 
 

Isi laporan pengamatan tersebut adalah 
tentang… 
(A) Kebersihan sungai hulu 
(B) Pengamatan yang dilakukan Budi Mulia 
(C) Sungai yang sehat hanya terdapat di desa 
(D) Tingginya arus air di sungai Hulu 

 
26. Pada hari minggu, kami pergi ke gedung 

Merdeka, kami berangkat dari Jakarta pukul 
09.00, tiba di Bandung pukul 12.00. Gedung 
Merdeka yang berlokasi di jalan Asia Afrika 65 
Bandung merupakan tempat Konferensi Asia 
Afrika. 
 

Perbaikan yang tepat untuk kalimat laporan di 
atas adalah … 
(A) Pada hari Minggu, kami pergi ke Gedung 

Merdeka, kami berangkat dari Jakarta 
pukul 09.00, tiba di Bandung pukul 12.00. 
Gedung Merdeka yang berlokasi di Jalan 
Asia Afrika 65 Bandung merupakan 
tempat Konferensi Asia Afrika. 
 

(B) Pada hari Minggu, kami pergi ke gedung 
merdeka. Kami berangkat dari Jakarta 
pukul 09.00 dan tiba di bandung pukul 
12.00. Gedung Merdeka yang berlokasi di 
jalan Asia Afrika 65 Bandung tempat 
Konferensi Asia Afrika. 
 

(C) Pada hari Minggu, kami pergi ke gedung 
Merdeka. Kami berangkat dari Jakarta 
pukul 09.00 dan tiba di Bandung pukul 
12.00. Gedung Merdeka yang berlokasi di 
jalan Asia Afrika 65, Bandung merupakan 
tempat Konferensi Asia Afrika. 
 

(D) Pada hari minggu, kami pergi ke gedung 
Merdeka, kami berangkat dari jakarta 
pukul 09.00 dan tiba di bandung pukul 
12.00. Gedung Merdeka yang berlokasi di 
jalan Asia Afrika 65, Bandung merupakan 
tempat Konferensi Asia Afrika. 

 
27. Dik   : “Pernahkah kamu mendengar tentang 

 peternakan mutiara, Lia?” 
Lia    : “Ya, tapi belum pernah melihatnya.” 
Dik    : “Aku sudah melihatnya.” 
Lia    : “Hebat kamu, Dik. Ceritakan  sedikit 

pengalamanmu. Kerang khususkah 
yang dipelihara itu, Dik? Kerang seperti 
apa pula itu?” 

Dik   : “Dalam bahasa latinnya, menurut kete- 
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rangan Pinctada Margantifera dan 
Pictada Maxima. Kedua kerang ini 
mampu membentu biji mutiara.” 

Lia  : “Membentuk mutiara buatan  
maksudmu?” 

Dik : “Ya, benar.” 
 
Tema dialog antara Dik dan Lia di atas berisi 
…. 
(A) kehebatan Dik dalam bercerita 
(B) peternakan mutiara 
(C) dua kerang penghasil mutiara 
(D) kehebatan membuat mutiara buatan 

 

Bacalah paragraf di bawah ini untuk menjawab 
pertanyaan nomor 28 – 30! 

Bila mendengar adiknya menangis, Si Kakak 
terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih 
sayang. Berbulan-bulan peti itu hanyut. Dengan 
susah payah dan setia Si Kakak terus 
mengikutinya. Pada suatu hari, peti itu terbawa 
arus sungai hingga ke tepian. Si Kakak dengan 
wajah gembira berusaha meraihnya. Akhirnya, peti 
itu dapat diraihnya.  

Ketika peti dibuka melompatlah seorang laki-
laki yang gagah dan tampan, tidak terlihat tanduk 
di kepalanya. Di belakangnya seekor ayam jantan 
yang bagus sekali menemaninya. Betapa gembira 
Si Kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia 
bersyukur kepada Tuhan yang telah 
menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya. 
 
28. Ringkasan penggalan cerita di atas adalah 

........ 
(A) Si Kakak menyelamatkan adiknya yang 

hanyut dalam peti di sungai 
(B) Si Kakak yang selalu penyayang dan 

menghibur adiknya 
(C) Si Kakak mengikuti peti yang hanyut di 

sungai berbulan-bulan 
(D) Si Kakak melihat seorang pemuda yang 

tampan dalam peti 
 

29. Tema cerita di atas adalah … 
(A) Kasih sayang 
(B) Pengorbanan 
(C) Perjuangan 
(D) Keluarga 
 

30. Pesan yang disampaikan dari paragraf di atas 
adalah … 
(A) Jadilah seorang saudara yang penyayang 
(B) Selamatkanlah saudaramu yang sedang 

dalam bahaya 
(C) Sayanglah saudaramu karena 

ketampanannya 
(D) Berjuanglah untuk saudaramu 
 

31. Tapi kini … 
Ia telah tiada 
Ia pindah ke kota 
Tanpa mengucapkan sepatah kata 

Maksud penggalan puisi di atas …. 
(A) ia telah meninggal 
(B) ia pergi tanpa pamit terlebih dahulu 
(C) ia minggat karena tidak bisa bicara 
(D) ia pindah ke kota untuk mengikuti orang 

tuanya 
 

32. Ki Hajar kau adalah fajar bagi sesama 
Penyuluh kesadaran budi bangsamu 
Kau pendidik untuk kaum jelata 
Pembangkit semangat juang bangsa 
 

Makna baris pertama puisi tersebut adalah …. 
(A) memberi penerangan bagi sesama  
(B) bagi sinar bagi sesama 
(C) memberi cahaya panas bagi sesama 
(D) memberi pancaran bagi sesama 
 

33. Amanat dari penggalan puisi pada nomor 32  
adalah … 
(A) Jangan pergi tanpa pesan 
(B) Jangan melupakan teman 
(C) Jangan mengingat orang yang telah pergi 
(D) Jangan pindah ke kota lain 
 

34. Cara membuat saus tomat: 
1) Tomat tersebut dicuci sampai bersih, 

kemudian dipanaskan dengan cara 
mengukus selama lima menit. 

2) Saus tomat dimasukkan ke dalam botol. 
3) Selama proses penghancuran tambahkan 

bumbu-bumbu sesuai selera. 
4) Pilihlah tomat yang tua dan berwarna 

merah. 
5) Setelah menjadi bubur yang halus, 

kemudian masaklah. 
6) Tomat yang sudah dikukus kemudian 

dikupas lalu diblender/ dihancurkan 
Urutan cara yang tepat membuat saus tomat 
tersebut adalah… 
(A) 1), 4), 3), 6), 2), 5) 
(B) 3), 6), 5), 1), 4), 2) 
(C) 4), 1), 6), 3), 5), 2) 
(D) 6), 2), 4), 5), 2), 1) 
 

35. 1.   Mereka bekerja dengan cermat, cepat,  
     dan rapi. 
2. Para pemuda bekerja dengan giat. 
3. Mereka bekerja sukarela, bahu membahu, 

menyumbangkan tenaga mudanya. 
4. Ada yang mengaduk pasir dan semen, 

menata dan memasang batu bata, dan 
sebagainya. 

Kalimat-kalimat di atas dapat disusun menjadi 
paragraf yang baik dengan susunan …. 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 
(B) 2 – 4 – 1 – 3 
(C) 4 – 3 – 2 – 1 
(D) 3 – 2 – 4 – 1 
 

36. a. Kakek minum obat. 
b. Kakek akan cepat sembuh. 
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Gabungan dari kedua kalimat di atas adalah 
…. 
(A) Supaya minum obat, kakek akan cepat 

sembuh. 
(B) Jika minum obat, kakek akan cepat 

sembuh. 
(C) Ketika minum obat, kakek akan cepat 

sembuh. 
(D) Kakek minum obat dan kakek akan cepat 

sembuh. 
 

37. Ia harus terus mencangkul sawahnya 
………….. panas terik menyengat kulit. 
 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 
majemuk di atas adalah …. 
(A) jika 
(B) karena 
(C) tetapi 
(D) meskipun 
 

38. Kalimat efektif yang tepat adalah …. 
(A) Diharapkan para saudara-saudara segera 

masuk ruang pertemuan 
(B) Diharapkan semua saudara-saudara 

segera masuk ruang pertemuan 
(C) Diharapkan saudara-saudara segera 

masuk ruang pertemuan 
(D) Diharapkan seluruh saudara-saudara 

segera masuk ruang pertemuan 
 

39. Penulisan titik koma pada surat yang benar 
adalah ........ 
(A) Sumedang. 10 Juni 2012 
(B) Sumedang; 10 Juni 2012 
(C) Sumedang, 10 Juni 2012 
(D) Sumedang: 10 Juni 2012 

 
40. ……….Kerja bakti membersihkan lingkungan 

sekolah akan diadakan pada hari sabtu, 3 
Januari 2009. Semua siswa kelas I - VI wajib 
membawa peralatan kerja bakti. 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
pengumuman di atas adalah… 
(A) SD Pisangan akan melakukan kerja bakti 
(B) Para siswa harus melakukan kerja bakti 
(C) Kerja bakti dilakukan untuk mencegah 

penyakit 
(D) SD Pisangan akan mengadakan kegiatan 
 

41. Kring…kring… 
Yuli : “Assalamu’alaikum. Halo, Paman 
   ini Yuli !” 
Paman  : “Wa’alaikumussalam, Yul,  

bagaimana baik-baik saja di sana?” 
Yuli       : “………………” 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
percakapan di atas adalah …. 
(A) Paman baik-baik saja di sana. 
(B) Baik Paman, ayah dan ibu juga baik-baik 

saja. 
(C) Bagaimana kabarnya bibi? 
(D) Ayah dan ibi baik-baik. 

42.   
 

 

Dari penggalan formulir di atas, nomor (1), (2), 
dan (3) harus diisi dengan …. 
(A) jenis kelamin, alamat, nama 
(B) pekerjaan, alamat, nama 
(C) hobi, alamat, nama 
(D) pekerjaan, tempat lahir, nama 
 

43.        Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat 
Tuhan Yang Mahakuasa. 

Pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam 
acara peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap 
tanggal 21 April. RA Kartini merupakan salah 
seorang pejuang wanita yang sangat gigih dan 
memiliki semangat yang tinggi. 
..................... 
 

Kalimat yang tepat untuk menutup pidato di 
atas adalah ........ 
(A) Terima kasih kepada Bapak/ Ibu Wali 

murid 
(B) Semoga kita dapat meneladani 

perjuangan RA Kartini 
(C) Semoga acara ini berjalan dengan lancer 
(D) Terima kasih saya ucapkan 
 

44. Kalimat pembuka untuk teks pidato 
perpisahan kelas enam yang paling baik 
adalah ........ 
(A) Hadirin yang terhormat, sejak hari ini 

anak-anak tidak perlu sekolah lagi. 
(B) Hadirin yang terhormat, perpisahan ini 

akan berlangsung sehari penuh. 
(C) Hadirin yang terhormat, kami melaporkan 

bahwa dana perpisahan mencapai 
puluhan juta. 

(D) Hadirin yang terhormat, kami 
mengucapkan terima kasih karena telah 
menghadiri undangan kami. 

 
45. Bacalah kutipan surat berikut dengan 

saksama kemudian kerjakan dua soal di 
bawahnya! 
 
                     SMP CEMERLANG 
Jalan Bendi Kebayoran Lama Jakarta Selatan 
=================================== 
 

Nomor : 11/S.03           12 November 2009 
Hal : Undangan 
 

Yth. Para Guru dan Karyawan 
SMP Cemerlang 
di Jakarta 
 
Penulisan kata yang dicetak miring 
seharusnya… 
(A) 12 Nopember 2009 
(B) Jakarta, 12 November 2009 
(C) 12 November 2009 
(D) Jakarta, 12 Nopember 2009 

(1) ……… : Guru 
(2) ……… : Komp. Margahayu  
(3) ……… : Hermawan 



46. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 
tim penyelemat, para penduduk berusaha 
selamat diri dari terjangan tanah longsor 
Kata selamat pada kalimat di atas 
seharusnya.... 
(A) Menyelamatkan 
(B) Diselamatkan 
(C) Terselamatkan  
(D) Penyelamat 
 

47. … Kegiatan itu di pusatkan dipanti 
Wredatama. Mereka memberi sumbangan 
dana dan mengadakan hiburan organ tunggal. 
Terpencar wajah berseri, saat penghuni panti 
diajak bernyanyi. Kami membaur bersama 
dalam kegembiraan. Kegiatan itu berakhir 
tepat pukul 16.00 WITA. 
Kalimat yang tepat untuk mengisi laporan 
rumpang di atas adalah … 
(A) OSIS SMPN 6 Tanjung melakukan 

kegiatan bakti sosial. 
(B) OSIS SMPN 6 Tanjung mengadakan 

acara perpisahan 
(C) OSIS SMPN 6 Tanjung melakukan 

kegiatan pentas seni. 
(D) OSIS SMPN 6 Tanjung melakukan 

kegiatan bulan bahasa. 
 

48. Kemumu di dalam semak 
Jauh melayang selaraya 
……… 
……… 
 
Isi yang paling sesuai dengan sampiran 
pantun di atas adalah …. 
(A) Meski ilmu setinggi langit 

Tidak sembahyang apa gunanya 
(B) Meski ilmu tinggi tegak 

Tidak sembahyang apa gunanya 
(C) Meskipun ilmu sangat tinggi 

Tidak sembahyang apa gunanya 
(D) Meskipun ilmu tinggi tegak 

Tidak sembahyang apa gunanya 

 

 

 

49. Perhatikan gambar di atas ! 
Urutan gambar yang baik agar menjadi 
paragraf yang sesuai dengan gambar adalah 
… 
(A) 1-2-3-4 
(B) 4-3-2-1 
(C) 2-3-1-4 
(D) 2-1-4-3 
 

50. Daerah wisata Ciater cocok untuk liburan 
keluarga. Di sana tersedia pemandian air 
panas alami. Letaknya berada di daerah 
pegunungan. Hawa di sekitarnya sejuk dan 
menyegarkan. Di sana tersedia pula hotel dan 
penginapan untuk beristirahat, dilengkapi 
dengan ……… 
 

Kalimat yang tidak tepat untuk melengkapi 
paragraf di atas adalah …. 

(A) lapangan parkir yang luas. 
(B) arena panjat tebing bagi pecinta alam. 
(C) restoran yang menyediakan menu khas 

Jawa Barat. 
(D) toko cindera mata yang menjual kerajinan 

dari Jawa Barat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selalu Ada Jalan Untuk Sukses… 


