
 

 
 

 

 

 

 

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 (em
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 lai
8. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan.

 

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

Hari Rabu 15 Desember 2008 TVRI 
memberitakan bahwa wilayah Madiun, 
Karanganyar, Bojonegoro, dan Lamongan telah 
diterjang badai, angin puting beliung, dan hujan 
lebat. Badai tersebut menyebabkan puluhan rumah 
rusak berat, pohon-pohon tumbang begitu juga 
baleho banyak yang roboh. Dalam peristiwa itu ada 
25 korban jiwa. 

1. Angin puting beliung berdasarkan teks di atas 
terjadi di beberapa daerah, kecuali ...
(A) Madiun 
(B) Karanganyar 
(C) Lamongan 
(D) Jogjakarta 

 
2. Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan 

paragraf di atas adalah ... 
(A) Mengapa badai dan angin puting beliung 

dapat terjadi? 
(B) Bagaimana proses terjadinya angin puting 

beliung? 
(C) Apa penyebab angin puting beliung?
(D) Berapa korban jiwa dari badai dan puting 

beliung? 
 

3. Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
(A) Badai tersebut menyebabkan puluhan 

rumah rusak berat, pohon-pohon tumbang 
begitu juga baleho banyak yang roboh.

(B) Hujan lebat disertai petir menyambar
nyambar. 

(C) Peristiwa itu ada 25 korban jiwa.
(D) Wilayah Madiun, Karanganyar, Bojonegoro, 

dan Lamongan telah diterjang badai.
 

PETUNJUK UMUM

 

TRY OUT UJIAN NASIONAL
BAHASA INDONESIA 

 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2012/2013 

(Paket Prediksi) 

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 teks paragraf di bawah ini untuk menjawab Bacalah teks paragraf di bawah ini untuk menjawab Bacalah teks paragraf di bawah ini untuk menjawab Bacalah teks paragraf di bawah ini untuk menjawab 

Hari Rabu 15 Desember 2008 TVRI 
memberitakan bahwa wilayah Madiun, 
Karanganyar, Bojonegoro, dan Lamongan telah 
diterjang badai, angin puting beliung, dan hujan 

Badai tersebut menyebabkan puluhan rumah 
pohon tumbang begitu juga 

baleho banyak yang roboh. Dalam peristiwa itu ada 

Angin puting beliung berdasarkan teks di atas 
... 

Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan 

Mengapa badai dan angin puting beliung 

Bagaimana proses terjadinya angin puting 

Apa penyebab angin puting beliung? 
Berapa korban jiwa dari badai dan puting 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 
menyebabkan puluhan 

pohon tumbang 
begitu juga baleho banyak yang roboh. 
Hujan lebat disertai petir menyambar-

Peristiwa itu ada 25 korban jiwa. 
Wilayah Madiun, Karanganyar, Bojonegoro, 
dan Lamongan telah diterjang badai. 

4. Kalimat yang sesuai dengan paragraf di atas 
adalah ... 
(A) Hari Rabu 15 Desember 2008 sebagia 

wilayah Jawa Timur terkea banjir.
(B) Akibat badai tersebut ratusan rumah rusak 

berat. 
(C) Akibat peristiwa badai tersebut sebanyak 

25 orang meninggal dunia.
(D) Badai dan puting beliung menyebabkan 25 

orang luka-luka. 
 

5. Petunjuk Pemakaian ObatPetunjuk Pemakaian ObatPetunjuk Pemakaian ObatPetunjuk Pemakaian Obat 
Batas Umur: 
0 – 1 tahun        = ½ sendok teh 3 x sehari
2 – 5 tahun        = 1 sendok teh sehari 3 x sehari
6 – 11 tahun      = 1½ sendok teh 3 x sehari
12 tahun keatas= 2 sendok teh 3 x 
 
Jika Dina berumur 10 tahun, aturan minum 
obat yang benar adalah …. 
(A) Sekali minum 3 sendok teh
(B) Sekali minum 1 sendok teh sehari 3 kali
(C) Sehari 3 kali minum, setiap minum 1½ 

sendok teh    
(D) Sehari 3 kali minum, setiap 2 sendok teh
 

6. Pahami petunjuk pemakaian setrika berikut!
(1) Putar pengatur suhu 
(2) Mulailah menyetrika dengan suhu rendah
(3) Pasang steker pada stop kontak
(4) Pastikan tegangan setrika sesuai dengan 

tegangan listrik di rumah
Urutan yang tepat petunjuk pemakaian di atas 
adalah…. 
(A) 1 – 2 – 3 – 4  
(B) 4 – 1 – 3 – 2 
(C) 3 – 4 – 1 – 2 
(D) 4 – 3 – 1 – 2 

 

PETUNJUK UMUM 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 
 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH 
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pat) pilihan jawaban. 

bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
nnya. 

alimat yang sesuai dengan paragraf di atas 

Hari Rabu 15 Desember 2008 sebagia 
wilayah Jawa Timur terkea banjir. 
Akibat badai tersebut ratusan rumah rusak 

Akibat peristiwa badai tersebut sebanyak 
25 orang meninggal dunia. 

beliung menyebabkan 25 

= ½ sendok teh 3 x sehari 
= 1 sendok teh sehari 3 x sehari 
= 1½ sendok teh 3 x sehari 

atas= 2 sendok teh 3 x sehari 

Jika Dina berumur 10 tahun, aturan minum 

Sekali minum 3 sendok teh 
Sekali minum 1 sendok teh sehari 3 kali 
Sehari 3 kali minum, setiap minum 1½ 

Sehari 3 kali minum, setiap 2 sendok teh 

ian setrika berikut! 

Mulailah menyetrika dengan suhu rendah 
Pasang steker pada stop kontak 
Pastikan tegangan setrika sesuai dengan 
tegangan listrik di rumah 

Urutan yang tepat petunjuk pemakaian di atas 
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7. Bacalah cuplikan rubrik berikut! 
    

Virus, Siapa takut?Virus, Siapa takut?Virus, Siapa takut?Virus, Siapa takut?    
    

Virus adalah salah satu makhluk hidup 
yang ukurannya sangat kecil. Bayangkan, 
besarnya hanya 1/10.000 kepala jarum! Kita 
bisa melihatnya lewat mikroskop elektron. Virus 
adalah salah satu penyebab infeksi. Virus hanya 
membutuhkan waktu 5—7 hari untuk 
menimbulkan infeksi. 

Virus bisa menyerang siapa saja, 
termasuk anak-anak seperti kita. Teman-teman 
pernah sakit flu? Nah, saat itu virus menyerang 
tenggorokan dan saluran pernafasan. 

Isi rubrik pengetahuan di atas adalah …. 
(A) Virus merupakan binatang yang hanya 

dapat dilihat lewat mikroskop 
(B) Virus penyebab penyakit flu 
(C) Virus bisa menyerang siapa saja 
(D) Virus merupakan makhluk hidup yang 

berukuran kecil sebagai penyebab infeksi 
 

8.                      PPPP    EEEE    NNNN    GGGG    UUUU    MMMM    UUUU    MMMM    AAAA    NNNN    
 

Diumumkan kepada seluruh siswa SD 
Negeri 1 Jetis, bahwa dalam rangka 
memperingati Hari Pendidikan Nasional 
sekolah akan melaksanakan upacara bendera. 
Sehubungan dengan hal itu, semua siswa SD 
Negeri 1 Jetis diharapkan hadir di sekolah tepat 
pukul 07.00 WIB mengenakan seragam putih-
putih. 

Demikian pengumuman ini. Kami harapkan 
semua siswa melaksanakan dengan sebaik-
baiknya. 
 

Isi pengumuman tersebut adalah . . . 
(A) SD Negeri 1 Jetis akan melaksanakan 

upacara dalam rangka hari Pendidikan 
Nasional. 

(B) Semua siswa SD Negeri 1 Jetis diharap 
hadir dalam upacara bendera. 

(C) Para siswa SD Negeri 1 Jetis mengenakan 
seragam putih-putih pada waktu upacara 
bendera. 

(D) Upacara bendera dilaksanakan dalam 
rangka memperingati hari Pendidikan 
NasionalBacalah cuplikan teks drama 
berikut! 

 
Bacalah kutipan teks drama berikut!Bacalah kutipan teks drama berikut!Bacalah kutipan teks drama berikut!Bacalah kutipan teks drama berikut!    
 

(saat pulang sekolah, ketiga anak ini berbincang) 
Lintang  : “Sudah dengar kabar, Mahar sakit?” 
Tiara  : “Belum. Sakit apa dia?” 
Flo  : ”Beritanya sakit DB. Kita jenguk yuk!” 
Tiara  : “Aku setuju! Aku tunggu di rumahku nanti  

sore.” 
Lintang  : “Ya, kami akan menjemputmu.” 

9. Tokoh utama teks drama di atas adalah … 
(A) Lintang dan Flo 
(B) Lintang, Tiara, dan Flo 
(C) Lintang 
(D) Tiara 
 

10. Latar waktu yang sesuai dengan teks drama di 
atas adalah … 
(A) Siang hari 
(B) Sore hari 
(C) Pagi hari 
(D) Malam hari 
 

11. Amanat drama tersebut adalah …. 
(A) Sayangilah sesama teman!  
(B) Berobatlah ke dokter terdekat! 
(C) Bawalah oleh-oleh untuk temanmu! 
(D) Basmilah virus demam berdarah! 
 

12.         Kebiasaan menabung di bank sudah 
dilakukan Raisya sejak kelas empat. Kedua 
orang tuanyalah yang mengajarkan untuk hidup 
hemat. Setiap kali ibunya memberi uang jajan, 
sebagian selalu disisihkan untuk ditabung. 
Raisya berharap, dengan uang tabungannya itu 
ia dapat memenuhi kebutuhan alat-alat 
sekolahnya sendiri tanpa harus meminta 
kepada orang tuanya. 
 

Kalimat utama pada paragraf di atas adalah ... 
(A) Kebiasaan menabung di bank sudah 

dilakukan Raisya sejak kelas empat. 
(B) Kedua orang tuanyalah yang mengajarkan 

untuk hidup hemat. 
(C) Dengan uang tabungannya itu Raisya dapat 

memenuhi kebutuhan alat-alat sekolahnya 
sendiri 

(D) Uang jajan yang didapat sebagian selalu 
disisihkan untuk ditabung. 

 
13. Dira         :”Dina, kemarin kamu jadi menonton  

                  wayang di lapangan, ya?” 
Dina        :”Jadi. Wayangnya bagus sekali, Dir.  
                 Kamu nggak nonton, sih.” 
Dira         :”Iya, kemarin aku diajak ibu ke rumah  
                 Defi. Kamu suka banget, ya, nonton  
                 wayang?” 
Dina        :”Menonton wayang bisa menambah  
                   pengetahuan, Dir. Selain itu, kita juga  
                   bisa ikut serta melestarikan kebuda- 
                   yaan Indonesia.” 
 

Simpulan isi percakapan di atas adalah. … 
(A) Dira tidak ikut menonton wayang karena 

diajak ibu ke rumah Defi 
(B) Dina sangat suka menonton wayang 
(C) Menonton wayang dapat menambah 

pengetahuan dan melestarikan 
kebudayaan Indonesia 

(D) Melestarikan kebudayaan Indonesia 
 
Perhatikan paragraf berikutPerhatikan paragraf berikutPerhatikan paragraf berikutPerhatikan paragraf berikut    untuk menjawab untuk menjawab untuk menjawab untuk menjawab 
pertanyaan nomor 14 pertanyaan nomor 14 pertanyaan nomor 14 pertanyaan nomor 14 ––––    16161616!!!!    
    

Teknologi komunikasi semakin berkembang. 
Keberadaan satelit pada era sekarang ini sangat 
mendukung kemajuan teknologi komunikasi. Berita 
yang disampaikan lewat telepon dapat mudah 
diterima dalam waktu yang cepat. Kita juga dapat 
menyaksikan acara televisi dari tempat yang jauh 
secara langsung. Demikian juga dengan teknologi 
internet yang didukung oleh satelit.    
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14. Pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf 
di atas adalah … 
(A) Saat ini berita sangat mudah diterima 

dalam waktu sangat cepat 
(B) Satelit mendukung bekerjanya telepon, 

internet, dan televisi 
(C) Satelit hanya digunakan untuk jaringan 

internet 
(D) Kita bisa melihat kejadia di tempat yang 

sangat jauh melalui televisi 
 

15. Makna dari kata “satelit” pada paragraf di atas 
adalah … 
(A) Alat yang diluncurkan untuk mengelilingi 

planet 
(B) Bintang yang mengelilingi planet 
(C) Kabel jaringan internet 
(D) Gelombang internet 
 

16. Antonim dari kata “didukung” pada paragraf di 
atas adalah … 
(A) Dikekang 
(B) Disokong 
(C) Dibantu 
(D) Didorong 
 

17.              Pagi sudah mulai berganti siang, namun 
Asih belum juga berangkat ke sekolah. Hal itu 
bukan karena dia tidak berangkat ke sekolah, 
namun karena dia susah sekali mendapatkan 
angkutan umum yang selalu saja penuh sesak. 
Padahal tinggal setengah jam lagi sebelum bel 
pelajaran dimulai. Asih mulai gusar karena 
takut terlambat. Pada saat yang bersamaan, 
temannya yang bernama Fidya juga akan 
berangkat ke sekolah dengan mengendarai 
motor. Fidya kemudian menawarinya 
membonceng untuk berangkat bersama-sama. 
Asih lalu bergegas membonceng Fidya dan 
akhirnya sampai ke sekolah tepat waktu. 
 

Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas 
adalah . . . 
(A) Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian 

tidak berguna 
(B) Berakit-rakit kehulu, berenang-renang 

ketepian 
(C) Patah tumbuh hilang berganti 
(D) pucuk dicinta, ulam tiba 

 

18. Dia hidup sebatang kara. 
Makna kata sebatang kara adalah …. 
(A) Merana karena miskin 
(B) Tidak mempunyai apa-apa  
(C) Pergi tanpa saudara 
(D) Tidak mempunyai saudara 
 

19. Padi di tanam lurus berjajar 
Pagar harus dicat supaya mulus 
          Jadi anak harus rajin belajar 
         Agar hasil ulangannya selalu bagus 
 

Pantun di atas menceritakan tentang …. 
(A) padi yang berjajar 
(B) pagar yang harus dicat 

(C) pagar yang mulus 
(D) agar hasil ulangannya bagus harus rajin 

belajar 
 
Bacalah kedua teks bacaan berikut Bacalah kedua teks bacaan berikut Bacalah kedua teks bacaan berikut Bacalah kedua teks bacaan berikut untuk untuk untuk untuk 
menjawab pertanyaan nomor 20menjawab pertanyaan nomor 20menjawab pertanyaan nomor 20menjawab pertanyaan nomor 20!!!!    
    
Bacaan 1Bacaan 1Bacaan 1Bacaan 1    
     Di halaman rumah Pak Hamdani ada 
pertunjukkan komedi kera. Penonton komedi kera 
sangat banyak. Sebagian besar penonton adalah 
anak-anak. Ada pula ibu-ibu yang mengantar 
anaknya menonton komedi kera. Gerakan kera 
sangat lincah dan lucu. Semua penonton tertawa 
menyaksikan aksi si kera. Mereka terhibur dengan 
tontonan tradisional itu.  

Bacaan 2Bacaan 2Bacaan 2Bacaan 2    
Beberapa waktu yang lalu Desa Kemuning 

mengadakan pertunjukkan wayang. Pertunjukkan 
wayang kali ini berbeda dengan pertunjukkan 
wayang biasanya. Pertunjukkan wayang kali ini 
dimainkan oleh seorang dalang cilik. Masyarakat 
Desa Kemuning tertarik untuk menonton kepiawian 
sang dalang cilik memainkan wayang. Sudah lama 
masyarakat Desa Kemuning tidak menonton 
pertunjukkan kesenian tradisional yang dapat 
menghibur mereka. 

 
20. Persamaan dari kedua teks bacaan di atas 

adalah. … 
(A) Perkembangan kesenian tradisional pada 

zaman modern 
(B) Ketertinggalan kesenian tradisional pada 

zaman modern 
(C) Pertunjukkan kesenian tradisional dapat 

menghibur 
(D) Pertunjukkan kesenian tradisional menarik 

perhatian penonton 
    
Perhatikan Perhatikan Perhatikan Perhatikan Jadwal Perjalanan Kereta Api Jadwal Perjalanan Kereta Api Jadwal Perjalanan Kereta Api Jadwal Perjalanan Kereta Api di di di di Stasiun Stasiun Stasiun Stasiun 
PurwokertoPurwokertoPurwokertoPurwokerto    di bawah inidi bawah inidi bawah inidi bawah ini!!!!    
    

N
o 

Nama KA Kelas Tujuan 
Berang
kat 

Tiba 

1 Purwojaya Bisnis Jakar-
ta 

20.05 04.35 

2 Fajar 
Utama 

Bisnis Jakar-
ta 

10.35 16.45 

3 Logawa Ekonomi Jember 06.00 22.00 

4 Bengawan Ekonomi Solo 20.40 01.55 

5 Jayabaya 
Selatan 

Bisnis Sura-
baya 

20.15 06.00 

 

21. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal 
keberangkatan kereta di atas adalah. . . 
(A) Kereta api Logawa tiba di Jember pada 

pukul 06.00 
(B) Kereta api Fajar Utama adalah kereta api 

eksekutif 
(C) Kereta api Bengawan berangkat dari 

stasiun Purwokerto pada jam 20.40 
(D) Kereta api Purwojaya berangkat pukul 

20.05 dan akan tiba di Surabaya pukul 
04.35 
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22. Kereta api yang paling awal berangkat ke 
tempat tujuan adalah . . . 
(A) Logawa  
(B) Fajar Utama 
(C) Purwojaya 
(D) Jayabaya Selatan 

 

23. Perhatikan puisi di bawah ini! 
 

Matahari sirip di sebelah barat 

Perahu kolek diam tertambat 

Nelayan jaka tertegun 

Memandang riak ombak dan alun 

Puisi di atas menggambarkan peristiwa yang 
terjadi .... 
(A) Siang hari di tepi sungai 
(B) Siang hari di tepi danau. 
(C) Malam hari di tengah laut. 
(D) Senja hari di pantai.  
 

24. Bacalah kutipan cerita berikut! 
 

           Hop! Via bangkit meraih kertas dan pena. 
Ia mulai menuliskan kenangannya tentang 
Bunda. Sewaktu-waktu bila hatinya ragu ia akan 
membaca tulisannya kembali. Biarpun Bi Jum 
berpendapat Bunda tidak mau mengasuh 
dirinya. Namun, Via yakin Bunda amat 
menyayanginya. Keyakinan itu akan ia jaga 
baik-baik. Via menghela nafas lega. Kini ia tidak 
boleh begitu saja terpengaruh ucapan orang 
lain. 
 

Simpulan dari cerita diatas adalah . . . 
(A) Via tetap yakin Bundanya sayang 

kepadanya, karena itu ia menuliskan 
semua kenangan dengan Bundanya. 

(B) Via tetap sayang kepada Bundanya 
meskipun hatinya ragu-ragu 

(C) Via terpengaruh ucapan Bi Jum yang 
mengatakan bahwa Bundanya tak mau 
mengasuhnya. 

(D) Via akan tetap menjaga keyakinannya 
bahwa Bundanya amat menyayanginya, 
tidak boleh mudah terpengaruh ucapan 
orang lain 

 
25. Pada hari Sabtu, 26 Maret 2011, SD mekar 

makmur mengadakan lomba. Lomba diadakan 
mulai pukul 08.00 – 11.00. peserta lomba 
adalah siswa kelas satu sampai kelas 
enam. Semua kelas membersihkan 
kelas. Kemudian, mereka menata kelas dengan 
rapi. 
 

Isi laporan di atas adalah. … 
(A) lomba kebersihan kelas 
(B) lomba melukis kelas 
(C) lomba penataan kelas 
(D) lomba mengarang di kelas 

 

26.         Sungai Kuning terletak di pinggir desa 
kuning. Air Sungai Kuning masih jernih dan 
bersih. Aliran air Sungai Kuning pun lancar dan 
tidak terhalang sampah. Pantas saja penduduk 
desa masih menggunakan air Sungai Kuning 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 

Perbaikan kalimat yang dicetak miring pada 
lapora di atas adalah ... 
(A) Sungai kuning terletak di pinggir desa 

kuning. 
(B) Sungai Kuning terletak di pinggir Desa 

kuning. 
(C) Sungai Kuning terletak di pinggir Desa 

Kuning. 
(D) Sungai Kuning terletak di pinggir desa 

Kuning. 
 

27. Polisi : “Mengapa adik berani mengemudikan  
              sepeda motor padahal belum punya  
              SIM?” 
Adit   : “Iya, Pak, sekali lagi saya minta maaf. 
             Saya akan membuat SIM secepatnya.” 
Polisi : “Untuk menyelesaikan masalah ini, 

       sekarang adik ikut saya ke kantor  
       polisi.” 

 

Topik percakapan di atas adalah … 
(A) Kegiatan polisi 
(B) Tata tertib pengendara 
(C) Aturan jalan raya 
(D) Pentingnya SIM 

 
Perhatikan bacaan di bawah ini untuk menjawab Perhatikan bacaan di bawah ini untuk menjawab Perhatikan bacaan di bawah ini untuk menjawab Perhatikan bacaan di bawah ini untuk menjawab 
pertanyaan nomor 28 pertanyaan nomor 28 pertanyaan nomor 28 pertanyaan nomor 28 ––––    30!30!30!30!    
 
       Buah tomat merupakan buah yang sarat 
khasiat. Buah tomat dapat mencegah penyakit 
kekurangan vitamin. Di samping itu juga mencegah 
kanker prostat, kanker usus besar, dan kanker paru-
paru. Hasil penelitian menunjukkun tomat dapat 
mengobati gangguan pencernaan, diare, kotera, dan 
serangan empedu. 

 
28. Rangkuman yang tepat bacaan tersebut adalah 

… 
(A) Tomat buah sarat khasiat dan lezat 

disantap. 
(B) Buah tomat atau apel cinta dapat 

mencegah penyakit kanker. 
(C) Buah tomat sarat khasiat, kaya manfaat 

bagi penderita penyakit. 
(D) Buah tomat selain mencegah juga 

mengobati berbagai penyakit.  
 

29. Tema dari teks di atas adalah ... 
(A) Kebersihan 
(B) Kesehatan 
(C) Buah-buahan 
(D) Makanan bergizi 
 

30. Pesan yang terkandung di dalam teks tersebut 
adalah ... 
(A) Sediakanlah selalu buah tomat di rumah 
(B) Rajinlah untuk mengonsumsi buah tomat 
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(C) Belilah tomat yang banyak 
(D) Jika tidak ingin terkena kanker, makanlah 

buah tomat 
 
Perhatikan teks puisi di bawah ini untuk menjawab Perhatikan teks puisi di bawah ini untuk menjawab Perhatikan teks puisi di bawah ini untuk menjawab Perhatikan teks puisi di bawah ini untuk menjawab 
pertanyaan nomor pertanyaan nomor pertanyaan nomor pertanyaan nomor 31 31 31 31 ––––    33 !33 !33 !33 !    
 

Pengemis TuaPengemis TuaPengemis TuaPengemis Tua    

Seorang lelaki tua 

Pakaiannya compang-camping 

Badannya kurus kering 

Mukanya pusat pasi 

Dialah pengemis tua 

Dia hidup sebatang kara 

Setiap hari menyusuri jalan penuh debu 

Tak ada yang peduli 

Oh … pengemis tua 

Sungguh malang nasibmu…. 

 

31. Pernyataan yang sesuai dengan puisi di atas, 
kecuali ... 
(A) Pengemis tua hidup sendirian 
(B) Kegiatan pengemis tua setiap harinya 

hanya berkeliling tanpa tahu kemana 
(C) Hidup pengemis tua sangat mengasyikkan 
(D) Wajah pengemis tua pucat 
 

32. Makna kata ”compang-camping” adalah ... 
(A) Tercabik-cabik 
(B) Anggun 
(C) Kotor 
(D) Bau 
 

33. Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut 
adalah …. 
(A) Kasihanilah kepada fakir miskin!  
(B) Janganlah menjadi pengemis! 
(C) Biasakan hidup hemat sejak kecil! 
(D) Hindarilah jejak pengemis tua itu! 
 

34. Pahami urutan petunjuk berikut 
Cara Membuat Rempeyek Kacang 
1) Tuangkan sesendok demi sesendok adonan 

kedalam minyak goreng. 
2) Kemudian dicampur dengan tepung dan air 

sedikit supaya agak encer. 
3) Panaskan minyak goreng. 
4) Kacang dirajang kecil-kecil dan bumbu 

semuanya dihaluskan. 
5) Goreng sampai kering. 

 

Urutan petunjuk membuat rempeyek kacang 
yang tepat adalah . . . 
(A) 4) – 2) – 1) – 3) – 5)    
(B) 3) – 4) – 2) – 5) – 1) 
(C) 4) – 2) – 3) – 1) – 5)    
(D) 3) – 4) – 1) – 2) – 5) 

 

35. (1) Dia memberi tahu pamannya soal semut    
      yang masuk ke gula itu. 
(2) Dia mau minum tanpa gula. 
(3) Paman Taufik itu pun bijaksana. 
(4) Hasan cepat berlari ke depan menjumpai  
      pamannya. 
 

Kalimat acak di atas dapat disusun menjadi 
sebuah paragraf yang padu dengan urutan .... 
(A) (4) – (3) – (2) – (1) 
(B) (2) – (1) – (3) – (4) 
(C) (2) – (3) – (1) – (4) 
(D) (4) – (1) – (3) – (2)   
 

36. a. Saya sedang belajar di kamar. 
b. Farhan datang ke rumah saya. 

Kalimat majemuk yang tepat untuk kedua 
kalimat tersebut adalah …. 
(A) Saya sedang belajar di kamar karena 

Farhan datang ke rumahku. 
(B) Saya sedang belajar di kamar sebab Farhan 

datang ke rumahku. 
(C) Saya sedang belajar di kamar ketika Farhan 

datang ke rumahku.  
(D) Saya sedang belajar di kamar walaupun 

Farhan datang ke rumahku. 
 

37. Yuni tetap menjadi juara kelas …….. ia sibuk 
membantu ibunya. 
 

Kata gabung yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah. … 
(A) kalau 
(B) jika 
(C) meskipun 
(D) agar 

 
38. No. : 090/60/Pan/09 

Hal  : Undangan 

Yth. Bapak/Ibu wali murid 
 

Dengan hormat, 
Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu  
Wali murid pada : 
         hari/tgl : sabtu, 1 Oktober 2012 
         waktu      : pukul 15.00 – selesai 
         acara   : sosialisasi UN kelas 6 SD 
         tempat  : GOR Bekasi  
............................................................... 
 

Kalimat penutup surat undangan di atas yang 
tepat aadalah .... 
(A) Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 

terima kasih. 
(B) Demikian surat ini dan atas perhatian 

Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima 
kasih.   

(C) Sekian surat ini agar Bapak/Ibu dapat 
memaklumi. 

(D) Besar harapan kami atas perhatian 
Bapak/Ibu. 
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39. Suatu hari Dimas menemukan sebuah dompet 
yang berisi uang, SIM, KTP (…) dan surat-surat 
penting lainnya. Dia tertegun melihat uang 
sebanyak itu. Karena merasa bukan miliknya, 
dia berusaha mengembalikan dompet kepada 
pemiliknya. 
 

Tanda baca yang tepat untuk mengisi titik-titik 
pada paragraf diatas adalah . . . 
(A) titik (.)  
(B) tanya (?) 
(C) koma (,)  
(D) seru (!) 
 

40.                                                                                             PENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMAN 
Diberitahukan kepada siswa-siswi SD Endarkila, 
kelas 4, 5, dan 6 bahwa sekolah akan 
mengadakan pertandingan bulutangkis 
antarkelas pada: 

hari  : Sabtu 
tanggal : 17 Oktober 2010 
waktu  : pukul 08.00 – selesai 
tempat : Lapangan bulu tangkis SD  

  Endarkila 
Sehubungan dengan acara tersebut, siswa kelas 
4, 5, dan 6 yang berminat diminta men-
daftarkan diri kepada guru kelas. 

Demikian pengumuman ini, mohon 
diperhatikan dan dilaksanakan segera. 

Madiun, 17 Oktober 2012 

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

Kalimat untuk melengkapi pengumuman di 
atas adalah .... 
(A) Pertandingan bulu tangkis 
(B) Lapangan bulu tangkis 
(C) Siswa kelas 4, 5, dan 6 
(D) Kepala Sekolah   

Drs. Mujiono 

41. Bacalah teks percakapan berikut! 
Bagas  : “Dari mana Bapak memperoleh  
                        bibit tanaman?” 
Pak Tukul  : “Sebagian saya beli. Sebagian lagi  
                        pembibitan sendiri.” 
Bagas  : “….” 
Pak Tukul  : “Sudah lima tahun, Nak. Sejak  
                        Bapak pension.” 

Kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi 
percakapan tersebut adalah …. 
(A) Mengapa Bapak menanam bunga? 
(B) Di mana Bapak melakukan kegiatan ini? 
(C) Berapa lama Bapak melakukan kegiatan 

ini?  
(D) Dari mana Bapak belajar bercocok tanam? 
 

42. Bacalah Formulir di bawah ini! 
Anita nama lengkapya (1). Dia dilahirkan di 
Medan, 5 Mei 1996 (2). Ayahnya bernama 
Edison (3). Anita mendaftarkan diri sebagai 
anggota Sanggar Seni Bengawan (4). Saat ini 

Anita duduk di kelas lima (5). Untuk menjadi 
anggota sanggar tersebut, Anita harus mengisi 
formulir pendaftaran (6). 

Formulir Pendaftaran 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

nama    : ……………. 

tempat dan tanggal lahir  : ……………. 

kelas    : ……………. 

nama ayah   : ……………. 

dengan ini, saya ...…………………………........ 

Medan, 20 Januari 2009 

Urutan data yang benar untuk mengisi formulir 
tersebut adalah …. 
(A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3 
(B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4  
(C) 1 – 4 – 2 – 3 – 5  
(D) 1 – 2 – 5 – 3 – 4    
 

43. ……………………………….. 
Tiada kata yang terucap, kecuali ungkapan 

terima kasih kepada guru, orang tua, dan adik-
adik sehingga kami berhasil menyelesaikan 
studi di sekolah ini. Kami berharap sekolah ini 
semakin maju dan terus berprestasi. 

Kalimat pembuka pidato yang tepat 
berdasarkan kutipan isi teks pidato tersebut 
adalah… 
(A) Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya 

hormati. Marilah kita bersyukur karena kita 
diberi kesempatan bertemu dan berdiskusi. 

(B) Akhirnya, tiada kata yang dapat kami 
haturkan selain terima kasih atas 
bimbingan bapak ibu guru 

(C) Kepala sekolah beserta guru dan karyawan 
SD Mulia yang kami hormati, orang tua dan 
wali murid yang kami hormati, dan adik-
adik yang kami banggakan. Marilah, kita 
bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa 
atas kesempatan dan kesehatan 

(D) Hadirin yang berbahagia. Kami 
mengucapkan terima aksih atas kehadiran 
dan partisipasi Saudara dalam acara 
perpisahan ini. 
 

44. …………………… 
Marilah kita doakan Ria diberi kesehatan, umur 
panjang, tambah rajin, dan giat belajar. Semoga 
ia tambah disayang teman-teman dan dapat 
mewujudkan harapan orang tua. Ia akan 
menjadi anak yang patuh lalu berbakti pada 
orang tua. 
 
Kalimat perbaikan kutipan pidato yang dicetak 
miring adalah . . . 



(A) Ia menjadi anak yang patuh dan berbakti 
kepada orang tua 

(B) Ia menjadi anak yang patuh, berbakti pada 
orang tua 

(C) Ia akan menjadi anak yang patuh
berbakti pada orang tua 

(D) Ia akan menjadi anak yang patuh, berbakti 
kepada orang tua 

 

45. Perhatikan surat resmi berikut ! 
 

SD Mutiara Cahaya 
       Jalan Merapi 67, Surakarta 

Kepada 
Afi Nuryantara 
di Surakarta 
 
Dengan hormat, 
     Dalam rangka memperingati
ulang tahun ke-23 SD Mutiara Cahaya. SD 
Mutiara Cahaya akan mengadakan pentas seni. 
Kami mohon Saudara mau mengisi pentas seni 
dengan musikalisasi puisi. Atas ketersediaan 
saudara mengisi pentas seni, kami 
mengucapkan terima  kasih. 

Hormat kami, 
Ketua Panitia 
Adi Kusuma Ilmu 

 
Perbaikan tulisan bagian surat yang dicetak 
miring adalah. … 
(A) Atas ketersediaannya mengisi pentas seni, 

kami mengucapkan terima kasih
(B) Atas ketersediaannya saudara mengisi 

pentas seni, kami mengucapkan terima 
kasih 

(C) Atas ketersediaannya Saudara mengisi 
pentas seni, kami mengucapkan terima 
kasih 

(D) Atas ketersediaan Saudara mengisi pentas 
seni, kami mengucapkan terima kasih

 
46. Kegiatan kunjungan kemuseum diadakan hari 

Sabtu 19 Nopember 2011.
dilakukan oleh semua siswa-siswi kelas V SD. 
Para siswa berangkat dari sekolah pukul 08.00 
dengan mengendarai bus. Para siswa tiba di 
museum pada pukul 08.40. 
 

Perbaikan kalimat yang dicetak miring tersebut 
adalah ... 
(A) sabtu, 19 nopember 2011 
(B) Sabtu, 19 november 2011 
(C) Sabtu, 19 Nopember 2011 
(D) Sabtu, 19 November 2011 

 
47. Tempat Kunjungan :  Perpustakaan Daerah 

   Kabupaten Gresik
Waktu  Kunjungan :  Sabtu, 28 Maret 2012
Tujuan Kunjungan  :  Mengamati keadaan 

   Perpustakaan 
Hasil Kunjungan       :  ........ 

Ia menjadi anak yang patuh dan berbakti 

Ia menjadi anak yang patuh, berbakti pada 

Ia akan menjadi anak yang patuh dan 

Ia akan menjadi anak yang patuh, berbakti 

Dalam rangka memperingati hari 
23 SD Mutiara Cahaya. SD 

Mutiara Cahaya akan mengadakan pentas seni. 
Kami mohon Saudara mau mengisi pentas seni 

Atas ketersediaan 
saudara mengisi pentas seni, kami 

Perbaikan tulisan bagian surat yang dicetak 

Atas ketersediaannya mengisi pentas seni, 
kami mengucapkan terima kasih 
Atas ketersediaannya saudara mengisi 
pentas seni, kami mengucapkan terima 

ketersediaannya Saudara mengisi 
pentas seni, kami mengucapkan terima 

Atas ketersediaan Saudara mengisi pentas 
seni, kami mengucapkan terima kasih 

Kegiatan kunjungan kemuseum diadakan hari 
Sabtu 19 Nopember 2011. Kunjungan 

siswi kelas V SD. 
Para siswa berangkat dari sekolah pukul 08.00 
dengan mengendarai bus. Para siswa tiba di 

Perbaikan kalimat yang dicetak miring tersebut 

Perpustakaan Daerah  
Kabupaten Gresik  
Sabtu, 28 Maret 2012 
Mengamati keadaan  

 

Kalimat yang sesuai untuk melengkapi bagian 
laporan yang rumpang adalah ...
(A) Perpustakaan Daerah Kabupaten

mempunyai 4 orang pegawai, 15.000 buku 
fiksi, dan 11.000 buku non fiksi.

(B) Perpustakaan terletak di sudut kota dengan 
pemandangan yang cukup asri

(C) Perpustakaan sangat sejuk karena ada AC 
yang selalu menyala 

(D) Keadaan perpustakaan ramai saat hari 
kerja 

 
48. Kalau puan, puan cemara 

Ambil gelas di dalam peti 
Kalau tuan bijak laksana 
………….. 
 

Isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas 
adalah …. 
(A) Binatang apakah itu 
(B) Binatang apa kiranya ini 
(C) Binatang apa tanduk di kaki
(D) Binatang siapa ini 
 

49. Perhatikan gambar berikut! 

      

Susunan gambar yang tepat agar menjadi 
sebuah paragraf yang padu adalah ...
(A) I – I I – III – IV  
(B) II – III – IV – I  
(C) II – IV – I – III 
(D) III – II – I – IV  
 

50. Joko, Ucok, dan Asep bertamasya ke pantai. 
Mereka mendirikan tenda. Semuanya harus 
dipasang kuat-kuat. Kalau tidak, angin pantai 
yang kuat bisa menerbangkannya. Setelah itu 
barulah mereka bisa menikmati indahnya 
pantai. … 
 

Kalimat yang merupakan kelanjutan
di atas adalah …. 
(A) Kapal besar bersandar di pantai itu.
(B) Untuk membuat suasana lebih ceria, Ucok 

memainkan gitar. 
(C) Joko dan Asep mengendarai sepeda 

menyusuri pematang sawah
(D) Banyak rusa dan kelinci hutan berkeliaran.

 

untuk melengkapi bagian 
laporan yang rumpang adalah ... 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik 
mempunyai 4 orang pegawai, 15.000 buku 
fiksi, dan 11.000 buku non fiksi. 
Perpustakaan terletak di sudut kota dengan 
pemandangan yang cukup asri 

sejuk karena ada AC 

Keadaan perpustakaan ramai saat hari 

Isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas 

 
Binatang apa tanduk di kaki 

 

Susunan gambar yang tepat agar menjadi 
sebuah paragraf yang padu adalah ... 

Joko, Ucok, dan Asep bertamasya ke pantai. 
Mereka mendirikan tenda. Semuanya harus 

kuat. Kalau tidak, angin pantai 
yang kuat bisa menerbangkannya. Setelah itu 
barulah mereka bisa menikmati indahnya 

Kalimat yang merupakan kelanjutan dari cerita 

Kapal besar bersandar di pantai itu. 
Untuk membuat suasana lebih ceria, Ucok 

Joko dan Asep mengendarai sepeda 
menyusuri pematang sawah 
Banyak rusa dan kelinci hutan berkeliaran. 


