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UAS-03-01 
Tujuh puluh lima rupiah lima puluh sen. 
Jika ditulis dalam bentuk angka, penulisannya yang 
benar adalah ... 
A. Rp75,50 
B. Rp 755,0 
C. Rp7,550 
D. Rp 0,7550 
 

UAS-03-02 
Penggunaan tanda seru yang benar terdapat pada 
kalimat ... 
A. Berapa uang yang kau butuhkan!  
B. Suara Halilintar menggelegar!  
C. "Wah," bagus benar ceritamu!"  
D. Kalau tak salah, dia itu temanku! 
 

UAS-03-03 
Penggunaan tanda garis miring (/) yang benar pada 
nomor surat adalah ... 
A. No.234.XI/Kop/2003/ 
B. No/234/XI/Kop/2003 
C. No. 234/XI/Kop/2003  
D. No 234/XI/Kop.2003/ 
 

UAS-03-04 
Penulisan nama pulau yang benar terdapat pada 
kalimat ... 
A. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau samosir  
B. Di tengah Danau Toba terdapat pulau samosir  
C. Di tengah Danau Toba terdapat pulau Samosir  
D. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir 
 

UAS-03-05 
Penulisan nama lembaga negara yang benar adalah ...  
A. Dewan Perwakilan Rakyat  
B. Majelis permusyawaratan Rakyat  
C. Lembaga Sosial masyarakat  
D. Dewan pertimbangan Agung 
 

UAS-03-06 
Jasa Petani 

Dari sawah dan ladang di sana 
Petanilah penanamnya 
Panas terik tak mengapa 
Hujan rintik tak dirasa 
Masyarakat butuh pangan 
Makna yang terkandung dalam bait puisi di atas adalah 
... 
A. Alangkah besar jasa petani. 
B. Masyarakat butuh pangan. 
C. Kita harus berterimakasih kepada Pak Tani. 
D. PakTani bekerja tak kenal lelah . 
 
 

UAS-03-07 
Kata yang berakhiran -an terdapat pada kalimat ...  
A. Pangan termasuk kebutuhan pokok manusia  
B. Dengan hati-hati Tono menyeberangi jerribatan 

bambu. 
C. Pakan ikan yang utama adalah pelet.  
D. Sayuran sangat baik untuk kesehatan. 
 

UAS-03-08 
Anita Lutfiana lahir di kota Cirebon, tanggal 2 Mei 
1990.  
Jika data tersebut dituliskan ke dalam Formulir, maka 
biodata yang tepat untuk pernyataan di atas adalah ... 
A. Nama :  Anita Lestiana 

Tempat kahir :  Cirebon 
Tgl. Lahir :  2 Mesi 1990 
Agama :  Islam 

B. Nama :  Anita Lutfiana 
Tempat kahir :  Cirebon 
Tgl. Lahir :  2 – 5 – 1990  
Agama :  Islam 

C. Nama :  Anita Lutfiana 
Tempat kahir :  Cirebon 
Tgl. Lahir :  2 Mei 1990 
Agama :  Islam 

D. Nama :  anita lutfiana 
Tempat kahir :  Cirebon 
Tgl. Lahir :  2 Mei 1990 
Agama :  Islam 

 
UAS-03-09 

Di bawah ini kata yang bukan berawalan me- adalah ...  
A. Harga elektronik menurun tajam.  
B. Harga elektronik merosot tajam.  
C. Harga elektronik menaik tajam.  
D. Dokter sedang memeriksa pasien. 
 

UAS-03-10 
Gabungan kata yang menyatakan makna milik terdapat 
pada kalimat ...  
A. Kusiram bunga kesayanganku setiap pagi.  
B. Kambing kakek beranak dua ekor.  
C. Dia tinggal di rumah mewah itu.  
D. "Awas, baju putih itu kena kotor !" 
 

UAS-03-1 
Doni  :  "Ram, kamu juga diajak oleh ayahku pergi 

piknik."  
Ramli  :  … 
Ungkapan gembira yang diucapkan Ramli adalah ...  
A. "Maaf, aku tak bisa!"  
B. "Sayang, aku harus pergi!"  
C. "Hore, asyik dong!"  
D. "Biarin saja!" 
 



UAS-03-12 
Makna imbuhan ber- yang berarti memakai terdapat 
pada kalimat ...  
A. Ayamku bertelur dua butir.  
B. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu.  
C. Rusti selalu bersepeda jika ke sekolah.  
D. Banyak pedagang kaki lima berjualan di pameran. 
 

UAS-03-13 
Penggunaan tanda petik yang benar terdapat pada 
kalimat ... 
A. Jangan lupa, "bawa oleh-oleh untukku."  
B. Kamu ingin tahu nama adiknya?"  
C. "Asyik, ayahku pulang!"  
D. "Sayang, anak itu nakal"! 
 

UAS-03-14 
Yono: "Dud, jika kamu tidak ada pekerjaan, ikut saja 
kerumahku!" 
Kalimat di atas merupakan kalimat ...  
A. pemberitahuan 
B. permohonan  
C. ajakan 
D. larangan 
 

UAS-03-15 
Di bawah ini yang merupakan kalimat harapan adalah 
...  
A. "Yon, mudah-mudahan kamu jadi juara I!"  
B. "Jangan lupa diminum obatnya!"  
C. "Maaf, saya tak dapat datang!"  
D. "Tak seorang pun boleh masuk!" 
 

UAS-03-16 
Karmila tak jadi pergi ke rumah temannya, karena 
orang tuanya sakit. 
Kalimat di atas menyatakan keterangan ... 
A. waktu 
B. sebab 
C. syarat 
D. cara 
 

UAS-03-17 
Kebakaran pabrik beras terjadi ketika penduduk sedang 
lelap tidur. 
Kalimat di atas menyatakan keterangan ...  
A. waktu 
B. sebab 
C. syarat 
D. cara 
 

UAS-03-18 
Fakir miskin perlu kita santuni. 
Lawan kata fakir miskin terdapat pada kalimat ...  
A. Orang kaya tidak terkecuali harus kerja bakti.  
B. Di kampungku mayoritas penduduknya kaya raya.  
C. Banyak yatim piatu menyenangi olah raga voli.  
D. Duka-nestapa selalu menyelimuti hatinya. 
 
 
 
 
 

UAS-03-19 
Hidupnya selalu merana setelah ditinggal orang 
tuanya. 
Persamaan kata merana adalah ... 
A. bahagia 
B. sejahtera 
C. sengsara 
D. menderita 
 

UAS-03-20 
Puisi di bawah bercerita tentang ... 

Alangkah elok warnamu  
Terbang kian kemari  
Di antara bunga-bunga  
Mencari madu 

A. burung 
B. kembang 
C. kupu-kupu 
D. bunga 
 

UAS-03-21 
Penyingkatan kata yang salah terdapat pada ...  
A. Saudara menjadi Sdr.  
B. Tuan menjadi Tn.  
C. Dan lain-lain menjadi dll.  
D. Sampai dengan menjadi Sdr 
 

UAS-03-22 
Salam Rindu dari jauh 
"Yan, bagaimana kabarmu ? Semoga sehat-sehat 
selalu. Aku pun Alhamdulillah sehat. Yan, awas 
liburan nanti kamu datang ke rumahku!" 
Ditinjau dari segi bahasa, surat di atas termasuk jenis 
surat ... 
A. dinas 
B. pribadi 
C. resmi 
D. undangan 
 

UAS-03-23 
Hal   : Ujian sekolah  
Yth.  : Kepala SD 

Se-Kecamatan 
 
…………………………………………………..….. 
…………………………………………………..….. 
Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon Saudara 
datang tepat pada waktunya. 
 
Isi surat undangan di atas adalah ... 
A. ujian sekolah 
B. ulang tahun sekolah 
C. peresmian sekolah 
D. upacara sekolah 
 

UAS-03-24 
Di bawah ini kata yang bukan berakhiran -kan adalah 
...  
A. Jauhkan minyak itu dari api!  
B. Biarkan anak itu berjalan sendiri.  
C. Sampaikan salamku pada kakakmu  
D. Jangan sungkan jika ingin bertamu ke rumahku. 
 



UAS-03-25 
KAKTUSBERTUAH 
………………………………………. 
………………………………………. 
Yang seorang berbudi baik, Abdullah namanya, dan 
yang pelit Kohar namanya. Matahari terik 
memanggang tubuh mereka. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian awal 
paragraf adalah ... 
A. Matahari mulai menampakkan diri di ufuk timur.  
B. Alkisah ada dua pengelana yang melintasi gurun 

pasir. 
C. Di kisahkan ada putri yang sedang berkelana.  
D. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. 
 

UAS-03-26 
Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang 
pengelana tewas di tengah gurun pasir ...  
Orang itu tidak lain si pelit yaitu Kohar.  
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian tengah 
paragraf di atas adalah ... 
A. Karena tersesat dan masih banyak bekal.  
B. Karena masih kuat untuk melanjutkan perjalanan.  
C. Karena ada yang menolong dan memberi makanan.  
D. Karena tersesat dan kehabisan bekal. 
 

UAS-03-27 
(1) pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat. 
(2) Yati sekeluarga berniat liburan di rumah nenek. 
(3) Liburan semester telah tiba. 
(4) Di perjalanan mereka menikmati pemandangan 

yang indah. 
Urutan kalimat yang benar sehingga menjadi paragraf 
yang padu adalah .... 
A. (1) - (2) - (3) - (4) 
B. (3) - (2) - (1) - (4) 
C. (2) - (3) - (1) - (4)  
D. (4) - (3) - (2) - (1) 
 

UAS-03-28 
Rudi sedang menempelkan majalah dinding. 
Kalimat di atas berpola ... 
A. S – P – O  
B. S – P – K  
C. K – S – P  
D. P – O – K  
 

UAS-03-29 
Vegetatif buatan terdiri, cangkok, menempel, stek, 
merunduk. 
Tanda baca antara kata terdiri dan cangkok yang benar 
adalah ... 
A. tanda hubung (-) 
B. tanda titik koma (;) 
C. tanda titik (.)  
D. tanda titik dua (:) 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-03-30 
Pantun 

Kelap kelip lampu di kapal 
Anak kapal main sekoci 
Lagi kecil rajin belajar 
Sudah besar senanglah nanti 
Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah ... 
A. Kita harus rajin belajar supaya senang. 
B. Anak kecil harus main sekoci. 
C. Di kapal lampu kelap kelip. 
D. Anak kecil harus senang had. 
 

UAS-03-31 
Melambai-lambai nyiur di pantai  
Berbisik-bisik raja kelana  
Memuja pulau nan indah permai 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas 
adalah ... 
A. Tanah lahan garapan 
B. Tanah tumpah negeriku 
C. Tanah airku Indonesia 
D. Tanah airku gagah sentausa 
 

UAS-03-32 
Kata yang bermakna konotatif terdapat dalam kalimat 
...  
A. Mata saya merah kena debu.  
B. Mata air itu terdapat di lereng gunung.  
C. Mata Yudi bengkak sebelah.  
D. Boor water adalah obat pencuci mata 
 

UAS-03-33 
Perahu itu akan segera menepi. 
Makna imbuhan me- pada kalimat di atas adalah .... 
A. menuju akan 
B. menuju ke 
C. menjadi ke 
D. menuju ke 
 

UAS-03-34 
Tiga jenis obat ini masing-masing diminum seperti 
berikut, tablet yang merah satu tablet 3 kali, yang putih 
besar setengah tablet 3 kali sehari, dan sirup satu 
sendok teh pagi dan sore. 
Isi paragraf di atas adalah ... 
A. seorang pasien yang berobat ke dokter 
B. cara membuat ramuan obat 
C. cara membeli obat di apotek 
D. petunjuk pemakaian obat 
 



UAS-03-35 
Petunjuk yang tepat membuat mainan dari bentuk M 
menjadi bentuk N adalah ... 

   C 
B A C A B 

 
 
 

E D F D E 
A. Guntinglah kertas pada garis putus-putus! 
B. Lipatlah kertas itu dari atas ke bawah! 
C. Hubungkan kedua sudut kertas itu! 
D. Lipatlah kertas sesuai garis putus-putus! 
 

UAS-03-36 
Penulisan huruf besar yang benar pada kalimat berikut 
adalah ...  
A. Kota Banda Aceh terletak di ujung barat pulau  

Sumatera.  
B. Kota banda Aceh terletak di ujung barat Pulau 

Sumatera.  
C. Kota Banda Aceh terletak di ujung barat Pulau 

Sumatera.  
D. Kota Banda aceh terletak di ujung barat Pulau 

Sumatera. 
 

UAS-03-37 
Yanuar sedang melihat keindahan pantai Pangandaran. 
Objek pada kalimat di atas adalah ...  
A. keindahan pantai  
B. keindahan pantai Pangandaran  
C. sedang melihat  
D. pantai Pangandaran 
 

UAS-03-38 
... gunung Tangkuban Perahu berada? 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah ... 
A. Siapa 
B. Dimana 
C. Mengapa 
D. Berapa 
 

UAS-03-39 
Kalah jadi ... menang jadi arang. 
Kata yang tepat untuk melengkapi peribahasa di atas 
adalah ... 
A. abu 
B. tanah 
C. debu 
D. bara 
 

UAS-03-40 
Pahlawan juang untuk nusa dan bangsa 
Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kata juang 
Adalah ... 
A. di- 
B. ter- 
C. pe- 
D. ber- 
 
 
 

UAS-03-41 
Penulisan titi mangsa surat yang benar adalah ...  
A. Sumedang. 10 Juni 2003  
B. Sumedang; 10 Juni 2003  
C. Sumedang, 10 Juni 2003  
D. Sumedang: 10 Juni 2003 
 

UAS-03-42 
Penulisan kata depan di- yang benar terdapat dalam 
kalimat ... 
A. Ani membeli pensil dikoperasi.  
B. Ani membeli pensil di koperasi.  
C. Ani membeli pensil di-koperasi.  
D. Ani membeli pensil di.koperasi. 
 

UAS-03-43 
Akronim dari Komando Distrik Militer adalah ... 
A. KODAM 
B. KOMIL 
C. KODIVDL 
D. KODIM 
 

UAS-03-44 
MAKANLAH MAKANAN YANG BERGIZI! 
Kalimat Poster di atas biasanya terdapat di ... 
A. apotek 
B. kantor 
C. desa 
D. sekolah 
 

UAS-03-45 
Mereka tiba di Jakarta pukul tiga siang. 
Penulisan satuan waktu dengan angka yang benar di 
bawah ini adalah ... 
A. pukul 15.00 
B. pukul 03.00 
C. pukul 15,00 
D. pukul 03,00 
 

UAS-03-46 
Di bawah ini yang bukan kata ulang adalah ...  
A. burung-burung  
B. laron-laron  
C. ikan-ikan  
D. anai-anai 
 

UAS-03-47 
Penggunaan tanda hubung (-) yang berarti sampai ke, 
adalah ... 
A. Acara dimulai pukul 07.30 – 09.00 . 
B. Jembatan – jembatan sedang diperbaiki. 
C. jarak Jakarta – Surabaya 169 km. 
D. Nia lahir tanggal 5 – 4 – 1981. 
 



UAS-03-48 
Penyusunan kata yang benar secara alfabetis adalah ... 
A. 1. Akurat 

2. Akurat 
3. Acuan 
4. Ajakan 
5. Absen 

 
B. 1. Acuan 

2. Absen 
3. Akurat 
4. Aroma 
5. Ajakan 

 
C. 1. Absen 

2. Acuan 
3. Ajakan 
4. Akurat 
5. Aroma 

 
D. 1. Aroma 

2. Acuan 
3. Ajakan 
4. Akurat 
5. Aroma 

 
UAS-03-49 

Sondang  :  "Anggi beli, ya ? Ini koran dan majalahku 
masih banyak."  

Anggi      :  "Wan, Sondang. maaf, Son, ini aku baru 
beli majalah dari Usup.  

Sondang  :  "Jadi, Usup baru dari sini, ya ?"  
Anggi     :  "lya, baru saja."  
Sondang  :  "Wah, harus kuhajar dia! Dia selalu 

mendahului aku." (Menaiki sepedanya dan 
buru-buru pergi).  

Anggi      :  (heran) "He, Son. Tunggu! Kenapa kamu 
mau menghajar Usup?" Jangan, Son! Son, 
Sondang! Jangan!"  

Watak yang diperankan oleh Sondang pada drama di 
atas adalah ... 
A. pemarah 
B. pemaaf 
C. penyabar 
D. penakut 
 

UAS-03-5 
Padi yang dipanen kemudian dirontokkan gabahnya. 
Gabah itu kemudian dijemur. Gabah yang sudah kering 
kemudian digiling untuk kemudian dibuang kulitnya. 
Bila kulit itu sudah hilang. Jadilah beras.  
Isi paragraf di atas adalah ...  
A. Produksipadi  
B. Pemasaran beras  
C. Pengolahan padi  
D. Penggilingan beras 
 
 


