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DANAU TOBA 
 

Sumatera Utara adalah sebuah Propinsi yang 
letaknya berseberangan dengan Malaysia. Tanahnya 
subur, banyak perkebunan. Di sana terdapat gugusan 
pegunungan seperti Bukit Barisan dan danau yang luas. 
Keindahan alam dan peninggalan-peninggalan 
kebudayaan kuno merupakan obyek pariwisata. Danau 
toba adalah salah satu obyek pariwisata yang indah. 
Hawanya sejuk. Danau ini merupakan danau yang 
tertinggi di dunia. Tingginya 900 meter dari permukaan 
laut dan luasnya 1.700 km2. Di tengah Danau toba 
terdapat sebuah pulau yang bernama pulau Samosir. 
Kota Prapat terletak di pantai Danau Toba. 

Kota ini sangat indah dan merupakan tempat 
peristirahatan. Sungai Asahan mengalirkan air Danau 
Toba ke Selat Malaka. Sungai itu pula yang 
membentuk air terjun yang besar, yaitu Sigura-gura 
dan Sampuran Siharimau vang terkenal dengan proyek 
Asahan. 

Dikutip dari: BUku Paket A 85, Nyiur Melambai. 
 

UAS-02-01 
Danau toba adalah salah satu obyek wisata yang 
terletak di Propinsi ... 
 . Sumatera Barat 
 . Sumatera Selatan 
 . Sumatera Utara 
 . Banda Aceh 
 

UAS-02-02 
Pokok pikiran apakah yang terdapat dalam bacaan di 
atas ...  
 . Danau Toba adalah salah satu obyek pariwisata 

yang indah. 
 . Kota Prapat terletak di pantai Danau Toba.  
 . Sungai Asahan mengalirkan air Danau Toba ke 

Selat Malaka.  
 . Sumatera Utara adalah propinsi yang berseberang-

an dengan Malaysia. 
 

UAS-02-03 
Sumatera Utara adalah sebuah propinsi yang 
berseberangan dengan Malaysia. 
Maka kata yang bergaris bawah adalah ... 
 . berbatasan 
 . berdekatan 
 . berhadapan 
 . berdampingan 
 
 
 
 
 
 

UAS-02-04 
Kalimat perintah di bawah ini yang tepat untuk ajakan 
adalah .. 
 . Marilah kita belajar bersama!  
 . Ayo, kita bermain di lapangan!  
 . Bermohonlah kepada Tuhan!  
 . Tuhan, ampunilah dosa saya! 
 

UAS-02-05 
Kiranya surat ini cukup sekian dulu, lain kali di-
sambung lagi.  
Kalimat tersebut termasuk bagian ... surat 
A. Pembuka  
B. Penutup 
C. Isi 
D. Salam penutup 
 

UAS-02-06 
Rajin pangkal pandai, hemat ... 
 . pangkal kaya 
 . pasti kaya 
 . agar kaya 
 . supaya kaya 
 

UAS-02-07 
Kalimat perintah ajakan yang benar terdapat pada 
kalimat ... 
D. Ayo, kita piknik ke Pangandaran!  
D. Asyik, kita piknik ke pangandaran  
D. amboi, kita piknik ke Pangandaran  
D. Aduh, kita piknik ke Pangandaran 
 

UAS-02-08 
Tanda titik dua ( : ) dapat digunakan pada kalimat yang 
memerlukan rangkaian. Kalimat tersebut adalah ...  
D. Kita mempunyai beberapa pulau tujuan 

transmigrasi, yaitu: Pulau Sumatera, Kalimantan, 
dan Irian Jaya. 

D. Ketua: Wawan Darmawan, S.Pd.  
D. Ibu: "Bawa kompor ini,Mir!  
D. Kepada Yth : Ibu Wali Kelas VI 
 

UAS-02-09 
Bantuan AMD - Desa Jatimulya - mendapat - tahun ini. 
Susunan kalimat yang benar dari kata-kata di atas 
adalah ...  
 . Tahun ini mendapat bantuan AMD Desa Jatimulya 
 . Desa Jatimulya mendapat bantuan AMD tahun ini.  
 . Tahun ini Desa Jatimulya mendapat bantuan 

AMD.  
 . Desa Jatimulya tahun ini mendapat bantuan AMD 
 



UAS-02-10 
Ayam itu telah bertelur lima butir. 
Arti awalan ber- pada kata yang bergaris bawah 
adalah.... 
D. melakukan 
D. mendapat 
D. mengeluarkan 
D. menghasilkan 
 

UAS-02-11 
Anak ayam menangkap pari 
Lampunya karam terdampar karam 
Sungguh malang nasibku ini 
Ayah pergi ibu.... 
 . dikarang 
 . mengarang 
 . berpulang 
 . berkarang 
 

UAS-02-12 
Semua anak harus ikut, baik pria ... wanita. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah ... 
D. sekalipun 
D. maupun 
D. meskipun 
D. walaupun 
 

UAS-02-13 
Kalimat yang mengungkapkan kepedulian adalah ...  
 . Maaf ya, Dik! Kakak kesiangan.  
 . Menurutku, ia akan sanggup melakukannya!  
 . Lebih baik kita bersihkan parit itu!  
 . Mungkin ia akan sembuh seperti semula. 
 

UAS-02-14 
Awalan ber- yang berarti mengeluarkan, terdapat pada 
kalimat ...  
D. Kaki Diding tersandung sehingga kakinya berdarah 
D. Pak Resman beranak tiga orang.  
D. Aceng berbaju merah.  
D. Ayahku berdagang di pasar. 
 

UAS-02-15 
Pamanku bernama Wawan Darmawan. Beliau seorang 
Sarjana dari Jurusan Hukum UNPAD. Tahun yang lalu 
beliau telah mendapat kesempatan untuk menunaikan 
ibadah ke tanah suci Mekah. Ketika beliau harus 
mengisi daftarriwayathidupnya, maka ditulisnya ... 
 . Nama Lengkap    :    Wawan Darmawan S.H.  
 . Nama Lengkap    :    Drs. Wawan Darmawan.  
 . Nama Lengkap    :    Drs. H. Wawan Darmawan.  
 . Nama Lengkap    :    H. Wawan Darmawan, S.H. 
 

UAS-02-16 
Mereka hidup rukun. 
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban tersebut adalah ... 
 . Apa yang hidup rukun? 
 . Siapakah yang hidup rukun? 
 . Mengapa hidup rukun? 
 . Dimanakah yang hidup rukun? 
 
 

UAS-02-17 
Akhiran -kan yang memiliki makna menyuruh terdapat 
pada kalimat ...  
D. Saya haluskan bumbu itu!  
D. Tiang bendera itu kutinggikan lagi sedikit.  
D. Dani, nyanyikan lagu Syukur!  
D. Saya maafkan kesalahan temanmu itu! 
 

UAS-02-18 
Kalimat berikut ini yang merupakan bagian dari iklan 
untuk mencari tenaga kerja adalah ...  
D. Pernah meraih beberapa kejuaraan  
D. Berbadan tegap dan berambut hitam  
D. Memiliki dua orang putra/putri  
D. Memiliki pengalaman di bidang teknik mesin 
 

UAS-02-19 
Tolong, hiasi ruangan ini dengan balon-balon itu! 
Makna kata yang bergaris bawah adalah ...  
 . dihiasi 
 . mendapat hiasan  
 . berhiasan  
 . beri hiasan 
 

UAS-02-20 
Yanto bertanya kepada ibunya ...  
D. "Bu, kapan ayah pulang?"  
D. "Bu kapan, ayah pulang?"  
D. "Bu kapan ayah, pulang?"  
D. "Bu kapan ayah pulang?" 
 

UAS-02-21 
Kalimat yang dapat menggunakan kata penghubung 
"yang" setelah lahan adalah ...  
 . Kami memanfaatkan lahan sempit.  
 . Lahan pertanian di pulau Jawa makin berkurang.  
 . Bupati melihat lahan pertanian tomat di Lemah-

sugih.  
 . Dengan kurangnya lahan untuk membangun, 

rumah Andi ditingkatkan. 
 

UAS-02-22 
Pukul sembilan lebih empat puluh lima menit ditulis ... 
D. pukul 09,45 
D. pukul 09.45 
D. puku;09:45 
D. pukul 09; 45 
 

UAS-02-23 
Kita tidak perlu mengobral janji. 
Makna konotasi yang bergaris bawah adalah ...  
 . menghambur  
 . memberi 
 . menerima  
 . menyalurkan 
 

UAS-02-24 
Wayang golek terkenal di seluruh wilayah Indonesia. 
Makna kata yang bergaris bawah adalah ...  
 . dikenali  
 . paling terkenal  
 . tersohor  
 . diketahui 



UAS-02-25 
Kancil :    "Hai, kera! Mengapa engkau menangis?" 
Kera    :    "..." 
Jawaban kera yang benar adalah ...  
D. Tolong, kakiku terjepit!  
D. Hai, ada apa,Cil!  
D. Kepalaku terbentur, Cil!  
D. Aduh sakit sekali! 
 
 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan 
jawaban yang benar! 
 

UAS-02-26 
Aku adalah sebuah judul legenda. Aku adalah … 
 

UAS-02-27 
Mobil truk mengangkut beban yang berat. 
Sinonim dari kata mengangkut pada kalimat di atas 
adalah … 
 

UAS-02-28 
Murid-murid SD. Jatimulya landing bola volly dengan 
murid-murid SD Leuwikidang.  
Kata yang bergaris bawah, bila diberi imbuhan ber- 
maka menjadi … 
 

UAS-02-29 
Pada pantun baris ke 1 dan ke 2 disebut sampiran, 
sedangkan baris ke 3 dan ke 4 disebut … 
 

UAS-02-30 
Berlayar ke Pulau Seribu  
Membawa bekal kepala dua  
Tekun belajar menuntut ilmu 
Untuk bekal hari tua 
……………………………. 
 

UAS-02-31 
Sungai Asahan mengalirkan air Danau Toba ke Selat 
Malaka 
Sinonim dari kata yang bergaris bawah adalah … 
 

UAS-02-32 
Kakek Rasman memiliki tanah ... luas. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah … 
 

UAS-02-33 
Junaedi menabung di Bank sebesar lima belas ribu 
tujuh ratus lima puluh rupiah.  
Cara penulisan jumlah uang yang benar pada kalimat di 
atas adalah … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-02-34 
Isilah formulir pendaftaran berikut ini dengan 
menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar! 
 

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA 
PERPUSTAKAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama :  ………………………………. 
Kelas :  ………………………………. 
Alamat :  ………………………………. 
Mohon agar nama saya dicatat sebagai anggota 
Perpustakaan SON. Jatimuyla III 
 
Jatimulya, 11 April 2002  

Pemohon 
 
 
……………………. 
 

UAS-02-35 
Bu, kami sekeluarga mengharap agar ibu selalu 
............................ wal'afiat. 
 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di 
bawah ini dengan benar! 
 

UAS-02-36 
(0) Mereka selalu hidup rukun 
(0) Di sebuah desa terpencil tinggallah Didi dan Yam 
(0) Untukbelajardanbekerja. 
(0) Tak ada hari yang mereka lewatkan. 
Susunlah kalimat acak di atas menjadi paragraf padu! 
 

UAS-02-37 
Buatlah sebuah kalimat di bawah ini dengan meng-
gunakan keterangan tempat! 
 

UAS-02-38 
Tulislah masing-masing satu judul cerita legends fabel, 
dan novel yang menurutmu paling menarik! 
 

UAS-02-39 
Buatlah kalimat dengan menggunakan partikel pun 
dengan tepat! 
 

UAS-02-40 
Simaklah bacaan di bawah ini! 
Pada bulan juni, tepatnya hari minggu pagi, nuri, yudi 
dan teman-teman sekampungnya berjalan-jalan ke 
sawah dipinggir desa ketika asyik melewati pematang 
sawah milik kakek hasan, mereka melihat sebuah 
kincir air yang sedang berputar. 
Perbaiki bacaan di atas dengan menggunakan ejaan 
yang disempurnakan/EYD! 
 
 


