
 

 

 

UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2008 

TAHUN PELAJARAN 2007/2008 

LEMBAR SOAL 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Hari/Tanggal  : Selasa, 13 Mei 2008 

Alokasi Waktu  : 120 menit 

Dimulai Pukul  :  08.000 WIB 

Diakhiri Pukul  : 10.00 wib 

 

1. 

PETUNJUK UMUM 

2. 

Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) 

yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk di 

Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

3. 

Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes tersebut. 

4. 

Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 

(empat) pilihan jawaban. 

5. 

Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 

6. 

Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal 

yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

7. 

Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika 

atau alat bantu hitung lainnya. 

8. 

Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

ujian. 

Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan. 



 

Beraneka ragam bunga tumbuh subur di Bumi Nusantara, di antaranya 

adalah bunga anggrek yang mendapat julukan Puspa Bunga. Warna, 

bentuk, dan jenis dari bunga tersebut bermacam-macam. Ada yang 

berwarna putih, ungu, kuning, dan hitam. Bentuknya indah sangat 

menawan, bahkan bentuknya ada yang menyerupai kalajengking. 

Anggrek tumbuh menempel pada pohon ada juga yang tumbuh 'di tanah. 

Bacalah untuk soal nomor 1-4 

Para pecinta anggrek datang dari berbagai penjuru negeri, manakala 

Pameran Bunga Nusantara digelar. Mereka datang dari jauh hanya 

untuk memuaskan hobinya akan bunga tersebut. Anggrek yang 

dipamerkan biasanya dapat dibeli, sehingga pecinta anggrek dapat 

memilikinya. Harga bunga-bunga tersebut bergantung pada jenis dan 

keunikan bentuknya. 

Menanam anggrek boleh dikatakan gampang-gampang susah. Bila kita 

ingin menanam anggrek cukup dengan menyediakan pot yang berisi 

arang atau sabut kelapa. Kemudian bibit anggrek ditanam. Cara 

memeliharanya, anggrek cukup disiram tiga hari sekali dengan 

menggunakan air biasa atau air beras. Apabila anggrek terserang hama, 

kita perlu mencari obat pembasmi hama yang tepat. 

1. 

A. 

Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah 

B. 

Bunga Anggrek  

C. 

Pecinta Anggrek  

D. 

Pameran Anggrek  

 

Memelihara Anggrek 

2. 

A. 

Siapakah yang datang ke pameran bunga Nusantara? 

B. 

para pembeli bunga anggrek 

C. 

penjual bunga anggrek 

D. 

para pecinta bunga anggrek 

petani bunga anggrek 



 

3. 

A. 

Bagaimana cara memelihara tanaman Anggrek? 

B. 

Memelihara anggrek itu boleh dikatakan gampang-gampang 

susah. 

C. 

Anggrek cukup disiram tiga hari sekali dengan air beras atau 

biasa. 

D. 

Kita membeli bibit Anggrek yang mahal dan berbentuk unik. 

 

Anggrek dipilih dari bentuk dan warna yang menarik. 

4. 

A. 

Mengapa para pecinta anggrek jauh-jauh datang ke pameran bunga? 

B. 

Karena mereka ingin memuaskan hobinya terhadap anggrek. 

C. 

Karena mereka ingin menanam anggrek dengan cara mudah. 

D. 

Karena mereka ingin memelihara tanaman bunga anggrek. 

 

Karena mereka akan menjual bibit bunga anggrek. 

5. Dahulu orang belum mengenal tulisan. Pada umumnya orang zaman 

dahulu masih buta huruf. Mereka menciptakan lambang-lambang 

untuk berkomunikasi. Toko-toko harus memasang lambang-lambang 

yang dikenal oleh setiap orang. Lambang-lambang itu dipasang di 

depan toko. 

A. 

Apa ide pokok pada paragraf tersebut? 

B. 

Lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman 

dalu. 

C. 

Barang yang dijual di toko sama dengan lambangnya. 

D. 

Orang belum banyak memahami huruf dan lambang. 

 

Zaman dahulu orang tidak bisa membaca. 

6. Para petani merasa sangat sedih karena sawahnya terancam gagal 

panen. Musibah banjir yang terjadi telah merendam sebagian besar 

sawah di desaku. 

 

Pikiran utama penggalan paragraf di atas adalah 

seperti berikut. 



A. 

B. 

Petani merasa resah dan sedih sekali. 

C. 

Sawah terendam banjir di beberapa daerah. 

D. 

Sawah teracam gagal panen akibat banjir. 

 

Banjir telah membuat petani bersedih. 

7. 

 

Perhatikan gambar berikut! 

 

A. 

Setelah dari Pujasera, Ahmad akan mengirim surat ke kantor pos. 

Arah yang harus dilalui Ahmad adalah  

B. 

keluar dari pujasera belok kiri arah barat melewati gedung ITT 

C. 

keluar drai pujasera belok kanan arah timur melewati museum 

D. 

keluar dari pujasera belok kiri arah utara melewati gedung ITT  

 

keluar dari pujasera belok kanan arah selatan melewati 

museum 

Bacaan untuk soal nomor 8-11.  

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. la bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adik yang 

sangat dikasihinya. 

T 



8 .  

A. 

Latar tempat dari penggalan cerita itu di atas adalah . . . .  

B. 

sungai  

C. 

peti hanyut  

D. 

hutan 

 

Kerajaan 

9 .  

A. 

Amanat yang terkandung dari penggalan cerita di atas adalah . . . .  

B. 

Harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

C. 

Sesama saudara kita harus saling menyayangi 

D. 

Bila ada yang bersedih kita harus menghiburnya 

 

Mengucapkan teriam kasih bila dibantu sesama 

1 0 .  

A. 

Watak Si Kakak pada penggalan cerita di atas adalah . . . .  

B. 

Baik hati dan bijaksana 

C. 

Banyak bicara dan sombong 

D. 

Menganggap rendah orang miskin 

 

Sabar dan penuh kasih sayang 

1 1 .  

A. 

Ringkasan penggalan cerita di atas adalah . . . .  

B. 

Si kakak menyelamatkan adiknya yang hanyut dalam peti di 

sungai 

C. 

Si kakak yang penuh kasih sayang dan selalu menghibur 

adiknya 

D. 

Si kakak mengikuti peti yang hanyut di sungai selama berbulan-

bulan 

 

Si kakak melihat seorang pemuda yang tampan di dalam isi peti 

 

 

 



12. Pak Lurah : "Dahulu Bukit Gunung Salak tanahnya subur." 

Warga  :   "Betul, Pak Lurah!" 

Pak Lurah :   "Sekarang tanah di Bukit itu gersang dan tandus." 

Warga  : "Lalu, apa yang harus kita lakukan. Pak?" 

Pak Lurah : "Saya mohon warga bersedia mengadakan 

penghijauan." 

A. 

Warga  :   "Baiklah, besok kami akan bekerja bersama-sama!" 

Kalimat permintaan yang sesuai dengan percakapan di atas adalah 

. . . .  

B. 

Warga supaya mengadakan penghijauan 

C. 

Sebaiknya warga mengadakan penghijauan 

D. 

Supaya menjadi subur harus ada penghijauan 

 

Saya mohon warga bersedia mengadakan penghijauan 

1 3 .  

A. 

Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan 

sekolah. Maksud penggalan tata tertib di atas adalah . . . .  

B. 

Jika melihat sampah, siswa harus melapor kepada penjaga 

sekolah ini 

C. 

Semua siswa harus menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan sekolah 

D. 

Setiap hari siswa bertugas menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan 

 

Kebersihan dan keindahan akan tercipta jika siswa tidak jajan 

terus menerus 

14. 

1. 

Data: 

2. 

Jalan Merpati 4/15 Bogor 

3. 

SD 

4. 

Jakarta, 1 Februari 1992 

5. 

Gilar Suwandi 

 

Islam 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama   : ........... 

Tempat/tanggal lahir : ........... 

Pendidkan   : ........... 

Agama   : ........... 

Alamat   : ........... 

A .  

Jika data tersebut diisikan ke dalam daftar riwayat hidup, bagaimana 

urutan yang sesuai? 

B .  

4 - 3 - 2 - 5 - 1  

C .  

2 - 1 - 3 - 5 - 4  

D .  

4 - 3 - 1 - 2 - 5  

 

5 - 1 - 2 - 4 - 3  

15. wisatawan asing berkunjung ke pulau bali mereka kebanyakan 

berasal dari Jepang, australia, inggris, dan amerika. 

A. 

Bagaimana penulisan paragraf tersebut yang tepat! 

B. 

Wisatawan asing berkunjung ke Pulau Bali. Mereka kebanyakan 

berasal dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika. 

C. 

Wisatawan asing berkunjung ke pulau Bali. Mereka kebanyakan 

berasal dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika. 

D. 

Wisatawan asing berkunjung ke Pulau Bali. Mereka kebanyakan 

berasal dari jepang, australia, inggris, dan amerika. 

 

Wisatawan asing berkunjung ke pulau Bali, Mereka kebanyakan 

berasal dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika. 

16. Adik boleh ikut piknik ke Bandung. 

Adik membantu ibu mengantarkan kue ke warung. 

 

Penggabungan dua kalimat di atas yang benar adalah sebagai 

berikut. 

 



A. 

B. 

Adik boleh ikut piknik ke Bandung, ketika adik membantu ibu 

mengantarkan kue ke warung. , 

C. 

Adik boleh ikut piknik ke Bandung tetapi adik membantu ibu 

mengantarkan kue ke warung. 

D. 

Adik boleh ikut piknik ke Bandung asalkan adik membantu ibu 

mengantarkan kue ke warung. 

 

Adik boleh ikut piknik ke Bandung walaupun adik membantu ibu 

mengantarkan kue ke warung. 

17. Petunjuk pemakaian 
Umur  1 - 6 tahun 1 sendok teh 3 x sehari.  

 6-12 tahun 2 sendok teh 3 x sehari.  

 Dewasa 1 sendok makan 3 x sehari. 

A. 

Jika Andika berumur 10 tahun, bagaimana aturan pemakaian obat 

yang digunakannya? 

B. 

sekali minum 2 sendok makan, sehari 3 kali 

C. 

sekali minum 1 sendok teh, sehari 3 kali 

D. 

sekali minum 2 sendok teh, sehari 3 kali 

 

sehari 3 kali minum, 1 sendok makan 

18. Sekarang ini banyak orang yang kurang sadar akan pentingnya 

menjaga kebersihan. Di beberapa tempat umum, seperti di jalan raya 

sering dijumpai banyak sampah yang berserakan. Mereka 

membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan adalah 

kewajiban setiap orang. 

A. 

Kalimat utama pada paragraf di atas adalah . . . .  

B. 

Banyak orang tidak sadar akan pentingnya kebersihan 

C. 

Menjaga kebersihan adalah kewajiban setiap orang 

D. 

Di beberapa tempat umum banyak sampah berserakan 

 

Mereka membuang sampah sering seenaknya saja 

 



1 9 .  Dia membantah jika disuruh belajar oleh orang tuanya. 

Sinonim kata membantah 

A. 

terdapat dalam kalimat. . . .  

Dia menantang 

B. 

temannya untuk bermain bulu tangkis. 

Dia menyangkal 

C. 

ketika dituduh mengambil barang temannya. 

Anak itu berkelahi di lapangan sepak bola melawan 

D. 

teman 

sekelasnya. 

Para penjahat itu tiba-tiba menyerang 

 

polisi yang mau 

menangkap mereka. 

20. Pidato Kepala Sekolah dapat. . .  semangat untuk belajar. 

A. 

 Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 

adalah … 

B. 

ditumbuhkan  

C. 

pertumbuhan  

D. 

menumbuhkan 

 

Ditumbuhi 

21. Syarif :   "Bud, hari ini kita banyak tugas, bagaimana kalau kita 

bekerja kelompok?" 

Budi  : "Ya, itu ide yang bagus. Kamu memberitahu Andi dan aku 

memberi tahu Arman. Di mana kita berkumpul?" 

Syarif :   "Di rumahku saja pukul 13.30 WIB." 

Budi   :   "Baiklah, sampai jumpa nanti." 

A. 

Isi pembicaraan dalam dialog di atas adalah  

B. 

ketidakpahaman  

C. 

persetujuan 

D. 

peringatan  

 

Pertengkaran 

 

 

 



22. 

2. 
1. Untuk menempuh perjalanan tersebut, ia menggunakan bus kota. 

3. 
Menurutnya, ongkos bus kota cukup murah. 

4. 

Anton berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang ke rumah 

pada siang hari. 

Walaupun harus berjubel dan bergelantungan, ia tetap 

melakukannya setiap hari. 

A. 

Agar menjadi paragraf yang padu, bagaimana urutan kalimat-kalimat 

tersebut? 

B. 

(1)-(2)-(3)-(4) 

C. 

(2)-(3)-(4)-(l) 

D. 

(3)-(1)-(2)-(4) 

 

(4)-(l)-(3)-(2) 

23. Aku tinggal di Sumedang, ayahku bekerja di dinas kehutanan, sering 

sekali beliau pergi ke luar Jawa. seperti ke Sulawesi dan 

kalimantan. 

A. 

Penulisan huruf kapital yang benar pada paragraf di atas adalah . . . .  

Aku tinggal di sumedang. Ayahku bekerja di Dinas kehutanan. 

Sering sekali beliau pergi ke luar jawa, seperti ke Sulawesi 

B. 

dan 

Kalimantan. 

C. 

Aku tinggal di Sumedang. Ayahku bekerja di Dinas Kehutanan. 

Sering sekali beliau pergi ke luar jawa, seperti ke Sulawesi dan 

Kalimantan. 

D. 

Aku tinggal di sumedang. Ayahku bekerja di Dinas kehutanan. 

Sering sekali beliau pergi ke luar jawa, seperti ke Sulawesi dan 

Kalimantan. 

 

Aku tinggal di sumedang. Ayahku bekerja di Dinas kehutanan. 

Sering sekali beliau pergi ke luar jawa seperti ke Sulawesi dan 

kalimantan. 

 



24. 

A. 

Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca koma (,) yang 

tepat? 

B. 

Sari, lahir di Bandung 1 Januari 1997 

C. 

Sari lahir, di Bandung 1 Januari 1997 

D. 

Sari lahirdi, Bandung 1 Januari 1997 

 

Sari lahirdi Bandung, 1 Januari 1997 

2 5 .  

A. 

Kalimat berikut yang menggunakan tanda seru (!) yang tepat adalah 

. . . .  

B. 

Besok aku pergi diajak ke pantai! 

C. 

Adikkulah yang bermain boneka! 

D. 

Buanglah sampah pada tempatnya! 

 

Ayah sedang membaca koran! 

26.  Surabaya kota pahlawan 

Ada bambu di atas peti 

A. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun di atas adalah . . . .  

B. 

Kepada ayah bersikaplah sopan     

Agar hidup penuh arti     

C. 

Agar hidup penuh arti        

Kepada ayah harus sopan 

Anak muda jadi relawan 

D. 

 Dalam hati takut mati   

Janganlah suka melawan 

 

 Agar teman sakit hati 

27. Cuaca mendung membuat Siti tergesa-gesa pergi ke sekolah. Tak 

lama kemudian hujan turun  . . . Dia bangun, membersihkan bagian 

pakaiannya yang kotor, lalu melanjutkan perjalanan ke sekolah. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .  

 



A. 

B. 

Dia berlari agar tidak kehujanan. 

C. 

Dia senang melihat hujan tiba. 

D. 

Tiba-tiba dia jatuh terpeleset. 

 

Dia main hujan-hujanan. 

2 8 .  

A. Cabai rawit kualitas ekspor sangat 

Kalimat poster yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah . . .  

digemari ibu 

B. Anda membutuhkan cabai rawit? 

C. Hubungi kami 

D. Cabai rawit dengan harga bersaing 

E. Berapa harga cabai rawit di pasar induk? 

 

2 9 .  Panji dibelikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Karena senangnya, 

hamper setiap hari ia bermain. Suatu hari Pak Guru menyuruhnya 

mengumpulkan PR bahasa Indonesia. Ia pun merasa kaget karena 

lupa mengerjakannya.  

A. 

Kalimat anjuran yang sesuai dengan paragraf di atas adalah tentang 

. . . .  

B. 

Seharusnya Panji membeli mainan lagi 

C. 

Sebaiknya Panji tidak lupa mengerjakan PR 

D. 

Seharusnya bermain mobil-mobilan setiap hari 

 

Sebaiknya PR dikerjakan oleh Kakak 

30.     Arif adalah seorang anak yang senang berolah raga. Cabang 

olahraga yang paling disukainya yaitu bulutangkis. Hampir setiap 

hari ia berlatih bulutangkis bersama Joni, kakaknya. 

Pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Sekolah Dasar, Arif yang 

mewakili pelajar DKI Jakarta, berhasil menjadi juara pertama 

bulutangkis. 

Apa kesimpulan bacaan tersebut? 



 

A. 

B. 

Arif mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat SD. 

C. 

Setip hari Arif berolahraga bersama kakaknya. 

D. 

Arif berhasil menjadi juara karena rajin berlatih. 

 

Arif adalah anak yang rajin berolahraga. 

31. Paragraf 1 

Harga bahan kebutuhan pokok dalam sepekan ini terus naik. 

Masyarakat menengah ke bawah merasa sangat kerepotan dengan 

kondisi seperti ini.  Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

di antaranya melakukan operasi pasar untuk beberapa bahan 

kebutuhan pokok. 

Paragraf 2 

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 3 

Musim panen telah tiba. Para petani sedikit lega walaupun ada 

perasaan was-was apakah hasil panennya bisa mencukupi untuk 

kebutuhan satu kali musim panen. Harga pupuk yang semakin 

membumbung tinggi membuat para 

petani merugi. Akan tetapi, apa lagi yang bisa dikerjakannya selain 

bertani. 

Paragraf 4 

 

Penduduk disekitar lereng Merapi sangat ketakutan dengan kondisi 

gunung yang semakin hari semakin menampakkan aktivitasnya. Saat 

malam hari penduduk terjaga dari tidurnya karena was-was. Di siang 

hari pun penduduk tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena 

takut bila tiba-tiba gunung itu meletus. 

 



A. 

Di antara paragraf di atas yang memiliki kesamaan tema adalah  

B. 

A. I d a n 2  C. 2 dan 4 

 

B. 2 dan 3 D. 3 dan 4 

3 2 .  Di sebuah hutan belantara, Singa, si Raja Hutan sedang 

mengamuk. Penyebabnya adalah ketika bangun, makanan yang 

biasa diujikan kepadanya kini tidak ada. Bahkan semua binatang 

bersembunyi ketakutan. 

A. 

Latar tempat pada penggalan dongeng di 

atas adalah . . . .  

B. 

 kerajaan singa C. hutan lindung 

 

tempat makan D. hutan belantara 

3 3 .  Tokoh

A. 

 utama dongeng pada nomor 32 di atas adalah . . . .  

B. 

harimau  

C. 

macan 

D. 

 singa 

 

Serigala 

34. Wati    : "Mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah" 

Ani      : "Kemarin saya ikut ibu ke Jakarta." 

Wati    : "Ada PR apa, untuk besok, Wat" 

Ani     : "Tidak ada." 

Tanda baca yang belum lengkap pada teks percakapan di atas 

adalah . . . .  

 

A. (!) B. (?) C. (.) D. (,) 

3 5 .  Penulisan kata depan "ke" yang tepat terdapat pada kalimat

A. 

. . . .  

Bapak menjadi ketua 

B. 

RW  

Kelakuan 

C. 

adik semakin lucu. 

Ibu ketiduran 

D. 

karena lelah.  

Kakak pergi ke rumah 

 

nenek 



36. Orang yang.hidupnya boros akan sulit menjadi kaya. Antonim kata 

boros 

A. 

terdapat dalam kalimat  

Kita harus hemat 

B. 

dalam menggunakan uang. 

Orang itu tampak sederhana 

C. 

dalam hidupnya. 

Pekerjaan itu harus diselesaikan dengan 

D. 

cermat. 

Anak itu pelit 

 

sehingga tidak disukai teman-temannya. 

37. 

di samping adalah  

Kalimat iklan yang tepat berdasarkan gambar 

A. 

B. 

Berasnya no 1, nasinya nikmat luar biasa 

nikmat. 

Nasi dimakan dengan ikan bakar terasa 

C. 

D. 

Beras Cianjur dapat menguranginafsu makan. 

 

Nasi putih bergizi tinggi danmenyehatkan. 

3 8 .  

A. 

Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat pada kalimat. . . .  

B. 

Anton melihat kura-kura di pantai. 

C. 

Ibu membeli cumi-cumi di pasar ikan.  

D. 

Rina menangkap kupu-kupu terbang.  

 

Toni sedang makan-makan di warung. 

39. Sudah banyak calon tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban 

calo. Calo sanggup mencarikan pekerjaan dengan gaji yang cukup 

tinggi. Dengan bujuk rayu yang manis, mereka mengejar calon 

mangsanya. Tidak segan-segan, mereka terjun ke desa-desa, 

bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Para calo beranggapan bahwa 

di desa lebih mudah mencari korban. 

A. 

  Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah  

B. 

Siapa yang menjadi korban para calon tenaga kerja? 

C. 

Calo tenaga kerja Indonesia mencari mangsa? 

D. 

Mereka tidak segan-segan merayu orang desa? 

Apakah para tenaga kerja pergi ke pelosok desa? 



 

40. Para pahlawan . . .  melawan musuh di medan perang. 

A. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah . . . .  

B. 

bertanding C. berjuang 

 

berlomba D. Bertengkar 

41.  

Yogyakarta, 08 Juli 2004 

Kepad sahabatku, Sephia 

Di Jakarta 

Sephia, apa kabar? Baik-baik saja bukan? Syukurlah jika 

kamu dalam keadaan sehat. Aku dan keluargaku juga dalam 

keadaan sehat. 

Oh ya, Seph, aku kemarin mengikuti lomba menggambar 

antar-SD se-Yogyakarta dan menjadi juara dua serta mendapat 

hadiah trophy....  

Ayah ibuku juga senang. 

 

Cukup sekian kabar dariku. Kapan kamu akan ke Yogya lagi? Aku 

tunggu kedatanganmu dan balasan suratmu. Sampaikan salamku 

untukkeluargamu. 

 

Sahabatmu, 

 

Virliana 

A. 

Kalimat yang tepat digunakan untuk melengkapi surat tersebut 

adalah ........ 

B. 

Mudah-mudahan hadiahku menyenangkan. 

C. 

Aku tertegun melihatnya. 

D. 

Aku belum puas rasanya. 

Senang rasanya hatiku. 



42. 

 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

A. 

Kalimat deskripsi yang tepat sesuai gambar tersebut adalah . . . .  

B. 

Aku adalah binatang yang lucu suka berayun-ayun di tangkai 

bunga. Makananku madu yang manis dan bergizi. 

C. 

Aku adalah binatang selalu hinggap di ranting pohon. Suaraku 

sangat merdu memecahkan suasana pagi hari. 

D. 

Aku adalah binatang kesukaan anak-anak. Buluku tebal. Aku 

menyerupai kucing. Makanan kesukaanku wortel. 

 

Aku adalah binatang hidup berkelompok. Ketika berjalan selalu 

beriring- iringan. Aku suka besalaman dengan sesama ketika 

berpapasan. 

43. Ari:   Kemana kamu kemarin, Ira? 

Ira :   Aku kemarin pergi menengok kakek. 

Ari:    . ....... 

Ira :   Di desa 

Ari:   Wah, senang dong, bisa bermain-main ke desa. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah 

. . . .  

A. Ke mana kamu pulang? 

B. Ke mana kakekmu pergi? 

C. Di mana rumah kakekmu? 

 

D. Di mana tempat tinggalmu? 

44. Rasa takut Adi yang berlebihan membuat ayah dan ibunya 

kebingungan. "Hantu dalam film itu bohong. Adi jangan nontonfilm 

seperti itu, dong!" berulangkali ibu menasihati Adi. "Hantu itu ada 

karena kita merasa takut. 



Kalau kamu membayangkan ada hantu, kamu jadi seperti melihat 

hantu. Jika kamu tidak memikirkannya, maka hantu tidak tampak", 

kata ayah menambahkan. 

A. 

Tema cerita di atas adalah . . . .  

B. 

Adi melihat hantu    

C. 

Adi menonton film hantu 

D. 

Adi takut hantu  

 

Adi memikirkan hantu 

45. "Ahli gizi berkata, menu makan mesti diatur. Untuk sarapan 

sebaiknya jangan menyantap makanan berat. Lambung perlu waktu 

lama untuk menerima dan mencerna makanan berat. Padahal kalau 

organ pencernaan bekerja berat, ia akan menyedot energi kita. 

Organ yang lain dikendurkan kerjanya, termasuk otak kita. Karena 

banyak organ tubuh yang diistirahatkan, kita jadi mengantuk. Itulah 

sebabnya, . . : kata Bobi sambil meminum teh manis lagi". 

A. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah . . . .  

B. 

orang yang kelaparan mudah jadi pemarah 

C. 

orang yang tidak sarapan suka pusing 

D. 

orang yang jarang makan badannya kurus 

 

orang yang kekenyangan cepat mengantuk 

46. Berikut ini

A. 

 yang merupakan kalimat efektif adalah  

B. 

Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. 

C. 

Para guru-guru yang kami hormati. 

D. 

Para peserta lomba terlihat semangat. 

 

Para hadirin sudah tampak berada di sana. 

 

 

 



47. LAPORAN
(1) 

 HASIL KUNJUNGAN 
Kelompok I  

(2) 

Ketua (Rudi) 

(3) 

Hasil kunjungan kami ke objek wisata Candi Borobudur 

(4) 

Hasil kunjungan: Candi Borobudur terletak di desa Muntilan 

Magelang Jawa Tengah, didirikan pada tahun 850 M, oleh Raja 

Samaratungga. 

(5) 

Hari/Tgl Kunjungan: Sabtu, 15 Mei 2004 

(6) 

Jumlah peserta 25 orang 

(7) 

Objek kunjungan: Candi Borobudur 

Jakarta, 21 Mei 2004 

Susunan urutan laporan hasil kunjungan tersebut yang benar 

adalah...... 

A. 4 - 2 - 5 - 7 - 3 - 1 - 6  

B. 3 - 5 - 7 - 4 - 2 - 6 - 1  

C. 2 - 4 - 6 - 5 - 3 - 7 - 1  

 

D. 1 - 2 - 4 - 6 - 5 - 7 - 3  

48. Kubuka jendela kamarku 

Terlihat halaman hijau nan indah 

Bunga mekar berwarna warni 

Harum semerbak mewangi 

Dengan berseragam putih merah 

Anak-anak berjalan ke sekolah 

Menyongsong masa depan indah 

Dengan penuh gairah 

A. 

Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah . . . .  

B. 

Mentari Pagi 

C. 

Pagi yang Cerah 

D. 

Berangkat Sekolah 

 

Pulang ke Rumah 

 



49. Teks Pidato: 

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. 

A. 

Kalimat yang tepat untuk menutup pidato di atas adalah . . . .  

B. 

Terima kasih kepada Bapak/Ibu wali murid 

C. 

Semoga kita dapat meneladani perjuangan RA. Kartini 

D. 

Semoga acara ini berjalan dengan lancar 

50.  

Terima kasih saya ucapkan 

 

 

1 2 3 4 

A. 

Bagaimana urutan gambar di atas agar menjadi cerita yang padu? 

B .  

1 - 3 - 2 - 4   

C .  

2 - 4 - 3 - 1  

D .  

2 - 4 - 1 - 3   

 

2 - 1 - 4 - 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI DAN PEMBAHASAN UASBN SD/MI 2008 
 
 
 

 

 
MATA PELAJARAN: Bahasa Indonesia 

1. Ciri-ciri judul bacaan yang baik sebagai berikut: 

a. Mempunyai pertalian dengan isi bacaan 

b. Menarik pembaca 

c. Tidak terlalu panjang 

Bacaan tersebut menjelaskan bahwa di Bumi Nusantara tumbuh 

beraneka macam bunga, di antaranya bunga anggrek yang memiliki 

bermacam warna, bentuk, dan jenis. Ketika Pameran Bunga 

Nusantara digelar, para pecinta bunga anggrek datang dari berbagai 

penjuru negeri untuk memuaskan hobinya. Memelihara bunga 

anggrek mudah, tetapi harus mengetahui cara-caranya. Judul yang 

tepat untuk bacaan tersebut adalah Bunga Anggrek. Judul Pecinta 

Anggrek, Pameran Anggrek, dan Memelihara Anggrek tidak tepat 

karena hanya berkaitan dengan sebagian isi bacaan.  

 
Jawab: A 

2. Jawaban pertanyaan Siapakah yang datang ke pameran bunga 

Nusantara terdapat pada kalimat pertama paragraf kedua, yaitu para 

pecinta bunga anggrek.  

 

Jawab: C 

3. Jawaban pertanyaan Bagaimana cara memelihara tanaman Anggrek 

terdapat pada kalimat keempat paragraf ketiga, yaitu Anggrek cukup 

disiram tiga hari sekali dengan air beras atau biasa.  

4. 

Jawab: B 

Pertanyaan Mengapa para pecinta anggrek jauh-jauh datang ke 

pameran bunga berarti menanyakan alasan para pecinta bunga 



datang ke pameran bunga. Alasan datang ke pameran yaitu untuk 

memuaskan hobinya akan bunga anggrek.  

Jawab: 

 

A 

5. Ide pokok suatu paragraf adalah ide atau gagasan yang bersifat 

umum, pokok persoalan, pokok pembicaraan, pikiran utama, atau 

pikiran pokok yang dijelaskan ide penjelas- ide penjelas. Ide pokok 

tidak selalu berupa kalimat utama, tetapi kadang-kadang berupa 

intisari atau kesimpulan paragraf. Ide pokok paragraf tersebut yaitu 

Lambang digunakan sebagai cdat komunikasi orang zaman dulu.  

Jawab: 

 

A 

6. Pikiran utama dijelaskan pada nomor  5. 

Pikiran utama penggalan paragraf tersebut adalah pokok persoalan. 

Adapun pookok persoalan yang terdapat pada penggalan paragraf 

tersebut yaitu sawah terancam gagal panen akibat banjir.  

 
Jawab: C 

7. Perhatikan gambar! 

Dari Pujasera menuju kantor pos menurut arah jawaban (A), tidak 

akan sampai ke tujuan karena harus belok kiri dan kanan lagi. 

Menurut jawaban (B), tidak akan sampai ke tujuan karena ke arah 

timur seharusnya ke arah barat. Menurut jawaban (C), tidak akan 

sampai ke tujuan karena seperti jawaban (A), yaitu harus belok kiri 

dan kanan lagi. Menurut jawaban (D), akan sampai ke tujuan (kantor 

pos).  

 
Jawab: D 

8. Latar tempat cerita adalah tempat kejadian dalam cerita. Dalam 

penggalan cerita tersebut diceritakan bahwa peti berbulan-bulan 



hanyut. Namun, pada suatu hari peti itu terbawa arus sungai hingga 

ke tepian. Latar tempat penggalan cerita tersebut adalah sungai.    

 

Jawab: A 

9. Dalam penggalan cerita tersebut diceritakan bahwa si kakak terus 

mengikuti adiknya yang terdapat dalam peti yang hanyut berbulan-

bulan di sebuah sungai. Jika terdengar menangis, si kakak 

menghibur dengan ucapan kasih sayang. Pada suatu hari peti ke 

pinggir sungai. Si kakak berusaha meraihnya. Begitu dibuka, adiknya 

sudah menjadi seorang laki-laki yang gagah dan di belakangnya 

terdapat seekor ayam jantan. Si kakak perempuan itu bersyukur 

kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adiknya. Amanat yang 

terkandung dari penggalan cerita tersebut adalah sesama saudara 

kita harus saling menyayangi.  

 

Jawab: B 

10. Watak Si Kakak baik hari dari bijaksana, banyak bicra dan sombong, 

dan menganggap rendah orang miskin dalam penggalan cerita 

tersebut, salah karena tidak sesuai dengan isi cerita. Watak si kakak 

sabar dan penuh kasih sayang benar, karena si kakak berbulan-

bulan mengikuti adiknya dalam peti yang hanyut dan suka 

menghiburnya jika menangis.  

 

Jawab: D 

11. Ringksan penggalan cerita Si kakak menyelamatkan adiknya yang 

hanyut dalam peti di sungai benar. Ringkasan cerita (B) salah, 

karena tidak diceritakan hanyut. Ringkasan (C) salah, karena tidak 

diceritakan menyelamatkan. Ringkasan cerita.(D) salah, karena 

hanya bagian akhir cerita.  

 

Jawab: D 



12. Kalimat permintaan adalah kalimat yang bermakna harapan untuk 

mendapat atau melaksanakan sesuatu. Cirinya menggunakan kata 

minta, meminta, mohon, atau memohon. Kalimat permintaan yang 

sesuai dengan percakapan tersebut adalah Saya mohon warga 

bersedia mengadakan penghijauan. 

 

Jawab: D 

13. Penggalan tata tertib Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan 

keindahan lingkungan sekolah berarti berlaku bagi semua siswa 

harus melaksanakan tata tertib tersebut. Maksud tata tertib (A) salah, 

karena siswa hanya melapor. Maksud tata tertib (B) 

benar. Maksud tata tertib (C) salah, karena setiap hari siswa 

bertugas. Maksud tata tertib (D) salah, karena jika siswa tidak jajan. 

 

Jawab: B 

14. 

1. 

Data tersebut harus dituliskan dalam Daftar Riwayat Hidup dengan 

rincian sebagai berikut: 

Jalan Merpati 4/15 Bogor ditulis pada rincian 

2. 

Alamat. 

SD ditulis pada rincian 

3. 

Pendidikan. 

Jakarta, 1 Februari 1992 ditulis pada rincian 

4. 

Tempat/tanggal lahir. 

Gilar Suwandi ditulis pada rincian 

5. 

Nama. 

Islam ditulis pada rincian Agama. 

Data tersebut diisikan ke dalam dafar riwayat hidup, urutannya yang 

sesuai adalah: 4 - 3 - 2 - 5 - 1 .   

 
Jawab: A 

15. Penulisan paragraf tersebut yang benar harus menggunakan tanda 

baca dan huruf kapital dengan tepat. Paragraf tersebut terdiri atas 

dua kalimat. Kalimat ke satu diawali kata wisatawan dan diakhiri kata 

bali yang di belakangnya diberi tanda titik (.). 



Berikutnya, kalimat kedua. Penulisan huruf kapitalnya sebagai 

berikut: 

a. Pada awal kalimat yaitu huruf awal kata wisatawan dan mereka. 

b. Pada huruf awal kata pulau, nama pulau, dan nama negara. 

Penulisan paragraf yang tepat adalah Wisatawan asing berkunjung ke 

Pulau Bali.Mereka kebanyakan berasal dari Jepang, Australia, 

Inggris, dan Amerika. 

 

Jawab: A 

16. Penggabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan kata 

ketika salah, karena kegiatan kalimat pertama tidak bersamaan 

dengan kegiatan kalimat kedua. Menggunakan kata tetapi salah, 

karena kegiatan kedua kalimat tersebut tidak 

bertentangan. Menggunakan kata asalkan benar, karena kegiatan 

kalimat kedua merupakan syarat kegiatan kalimat pertama. 

Menggunakan kata walaupun salah, karena kegiatan kedua kalimat 

tersebut tidak berlawanan.  

 

Jawab: C 

17. Menurut petunjuk pemakaian obat tersebut bagi Andika yang 

berumur 10 tahun menggunakan aturan sekali minum 2 sendok 

makan, sehari 3 kali salah, karena ukurannya sendok makan. 

Menggunakan aturan sekali minum 1 sendok teh, sehari 2 kali salah, 

karena hanya 1 sendok teh. Menggunakan aturan sekali minum 2 

sendok teh, sehari 3 kali benar, karena dua sendok teh. 

Menggunakan aturan sehari 3 kali minum, 1 sendok makan salah, 

karena l sendok makan.  

Jawab: 

 

C 

18. Kalimat utama sebuah paragraf adalah kalimat yang mengandung 

pikiran utama atau gagasan yang bersifat umum, yang dijelaskan 



kalimat-kalimat lain. Letak kalimat utama bisa di awal atau di akhir 

paragraf. Kalimat utama paragraf tersebut terletak di akhir paragraf, 

yaitu Menjaga kebersihan adalah kewajiban setiap orang.       

 

 

Jawab: B 

19. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama. Membantah 

berarti melawan, menentang, menyangkal, menyerang, menantang. 

Namun, kata membantah dalam penggunaan kalimat soal berarti 

tidak melaksanakan atau mengingkari. Menantang dalam kalimat (A) 

berarti mengajak bertanding. Menyangkal dalam kalimat (B) berarti 

mengingkari. Melawan dalam kalimat (C) berarti menghadapi. 

Menyerang dalam kalimat (B), yaitu menyangkal.  

 

Jawab: B 

20. Ditumbuhkan berarti ditambah. Pertumbuhan berarti penambahan. 

Menumbuhkan berarti menambah. Ditumbuhi berarti ditambahi. Kata 

berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah 

menumbuhkan.  

Jawab: 

 

C 

21. Dialog tersebut menceritakan bahwa Syarif mengajak Budi untuk 

bekerja kelompok. Budi menyetujui dan akan memberi tahu Arman, 

sedangkan Syarif memberi tahu Andi. Mereka sepakat berkumpul 

pukul 13.30 WIB di rumah Syarif. Isi pembicaraan 

dalam dialog tersebut adalah persetujuan.  

 

Jawab: B 

22. Pada penyusunan paragraf cerita, kita harus menentukan kalimat 

utama sebagai peristiwa awal. Selanjutnya, kalimat-kalimat lain 

diurutkan berdasarkan urutan kejadian. Yang menjadi kalimat utama 



sebagai peristiwa awal pada paragraf tersebut adalah Anton 

berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang ke rumah pada 

siang hari. Kalimat kedua yaitu nomor (1). Selanjutnya, nomor (2) dan 

(4).  

Jawab: 

 

C 

23. Penulisan huruf kapital pada paragraf tersebut sebagai berikut: 

a. Huruf awal pada kata awal kalimat.  

b. Nama daerah atau nama kota 

c. Nama kantor atau instansi 

d. Nama pulau. 

Penulisan huruf kapital pada paragraf-jawaban tidak ada yang tepat. 

Yang hampir tepat yaitu pada jawaban (C). Kesalahannya pada 

paragraf tersebut yaitu penulisan ke luar jawa seharusnya ke luar 

Jawa. Jawa sebagai nama daerah atau nama pulau 

karena Sulawesi dan Kalimantan adalah nama pulau. 

Jawab: 
 

Tidak ada yang benar. 

24. Penggunaan tanda koma (,) di antara nama dan peristiwa (Sari, lahir) 

salah. Di antara peristiwa dan nama tempat (Sari lahir, di Bandung) 

salah. Di antara kata depan dan nama tempat (di, Bandung) salah. Di 

antara nama tempat dan tanggal lahir (Sari lahir di Bandung, 1 

Januari 1997) benar.  

 

Jawab: D 

25. Penggunaan tanda seru ( ! )  pada kalimat Besok aku pergi diajak ke 

pantai, Adikkulah yang bermain boneka, dan Ayah sedang membaca 

koran salah, karena kalimat ketiga kalimat tersebut adalah kalimat 

berita, seharusnya menggunakan tanda titik (.). Pada kalimat 

Buanglah sampah pada tempatnya benar, karena kalimat perintah. 

Jawab: C 



 

26. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam melengkapi bagian 

pantun 

a. Hasilnya harus bersajak akhir 

tersebut, yaitu: 

b. Makna kalimat harus benar menurut akal. 

an - ti - an - ti. 

Kalimat jawaban (A), hasilnya bersajak akhir an - ti - an - ti dan 

makna benar. Kalimat (B), hasilnya bersajak akhir an - ti - ti - an. 

Kalimat (C), hasilnya bersajak akhir an – ti - an - ti, tetapi makna tidak 

benar, karena relawan takut mati. Kalimat (D), hasilnya 

berajak akhir an - ti - an - ti, tetapi makna tidak benar karena jangan 

melawan agar sakit hati.  

Jawab: 
 

A 

27. Untuk melengkapi paragraf tersebut, kita harus menghubungkan 

bagian kalimat sebelum dan sesudahnya, yaitu hujan turun dan dia 

bangun. Kalimat Dia berlari agar tidak kehujanan dan Dia senang 

melihat hujan tiba salah, karena tidak ada hubungannya 

dengan dia bangun. Kalimat Tiba-tiba dia jatuh terpeleset benar, 

karena ada hubungannya dengan hujan turun dan dia bangun. 

Kalimat Dia main hujan-hujanan, salah, karena tidak ada 

hubungannya dengan dia bangun.  

 

Jawab: C 

28. Poster adalah surat pengumuman yang dipasang di tempat umum 

dengan gambar dan • kata-kata untuk menawarkan sesuatu kepada 

khalayak. Berdasarkan isinya, poster tersebut termasuk poster 

penawaran. Poster penawaran suatu barang agar dapat 

mempengaruhi pembeli, harus mengemukakan mutu atau kualitas 

barang. Kalimat poster yang tepat untuk gambar tersebut yaitu Cabai 

rawit kualitas ekspor sangat digemari ibu.  

Jawab: 

 

A 



29. Pokok permasalahan paragraf tersebut yaitu Panji lupa mengerjakan 

PR bahasa Indonesia karena terus-menerus bermain mobil-mobilan. 

Kalimat ajuran Seharusnya Panji membeli mainan lagi salah, karena 

tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Kalimat anjuran 

Sebaiknya Panci tidak lupa mengerjakan PR (B)  benar, karena 

sesuai dengan pokok permasalahan. Kalimat anjuran (C) dan (D) 

salah, karena tidak sesuai dengan pokok permasalahan.  

 

Jawab: B 

30. Kesimpulan bacaan adalah pendapat yang mencakup seluruh isi 

bacaan. Dalam bacaan tersebut diungkapkan bahwa Arif hampir 

setiap hari berlatih olahraga bulutangkis bersama kakaknya. Pada 

Pekan Olahraga Tingkat SD, ia mewakili DKI Jakarta meraih juara 

pertama. Kesimpulan bacaan tersebut adalah Arif berhasil menjadi 

juara karena rajin berlatih.  

 

Jawab: C 

31. Paragraf 1 bertema harga naik terus meskipun ada usaha operasi 

pasar. Paragraf 2 bertema banjir terjadi di beberapa kota. Paragraf 3 

bertema petani ketakutan karena harga pupuk semakin tinggi. 

Paragraf 4 bertema penduduk ketakutan karena gunung makin 

meningkatkan aktivitasnya. Paragraf yang memiliki kesamaan tema 

yaitu paragraf 3 dan 4.  

 

Jawab: D 

32. Dalam penggalan dongeng tersebut diceritakan bahwa di sebuah 

hutan belantara singa sedang mengamuk sehingga semua binatang 

lain ketakutan. Latar tempat pada penggalan dongeng tersebut 

adalah hutan belantara.  

Jawab: D 



 

33. Cerita singkat dongeng pada nomor 32. Harimau, macan, dan 

serigala tidak diceritakan. Tokoh utama dongeng adalah singa.  

 

Jawab: C 

34. Kalimat kesatu pada teks percakapan tersebut adalah kalimat tanya, 

seharusnya diakhiri tanda tanya ('.'). Kalimat kedua adalah kalimat 

berita, diakhiri tanda titik (.). Kalimat ketiga adalah kalimat tanya, 

seharusnya diakhiri tanda tanya (?). Kalimat keempat adalah kalimat 

berita, diakhiri tanda titik (.). Tanda baca yang belum lengkap adalah 

tanda tanya (?) .   

 

Jawab: B 

35. Ke pada kata ketua dalam kalimat Bapak menjadi ketua RW, pada 

kata ketiduran dalam kalimat Ibu ketiduran karena lelah, dan pada 

kata.kelakuan dalam kalimat Kelakuan adik semakin lucu bukan kata 

depan,melainkan imbuhan.  Penulisannya benar dirangkaikan. Ke 

pada kata ke rumah dalam kalimat Kakak pergi ke rumah nenek 

adalah kata depan. Penulisannya benar dipisahkan. 

 

Jawab: D 

36. Boros pada kalimat Orang yang hidupnya boros akan sulit menjadi 

kaya berarti berlebih-lebihan pemakaian uang atau barang. Hemat 

pada kalimat Kita harus hemat dalam menggunakan uang berarti 

berhati-hati atau sedikit-sedikit. Sederhana pada kalimat Orang itu 

tampak sederhana dalam hidupnya berarti bersahaja. Cermat pada 

kalimat Pekerjaan itu harus diselesaikan dengan cermat berarti teliti. 

Pelit pada kalimat Anak itu pelit, sehingga tidak disukai teman-

temannya berarti kikir. Karena boros yang berarti berlebih-lebihan 



dalam pemakaian uang, antonim atau lawan katanya terdapat pada 

kalimat Kita harus hemat dalam menggunakan uang.  

Jawab: 
 

A 

37. Ciri-ciri kalimat iklan sebagai berikut: 

a. Menggunakan kalimat singkat. 

b. Menggunakan kalimat yang menarik. 

c. Menggunakan kalimat yang mudah diingat. 

d. Sesuai dengan gambar. 

Kalimat iklan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah 

Berasnya no. L nasinya nikmat luar biasa. Kalimat (B) dan (C) tidak 

sesuai dengan gambar. Kalimat (D) bersifat menjelekkan.  

Jawab: 
 

A 

38. Kata kura-kura pada kalimat Anton melihat kura-kura di pantai bukan 

kata ulang karena tidak ada kata kura. Kata cumi-cumi dalam kalimat 

Ibu membeli cumi-cumi di pasar bukan kata ulang karena tidak ada 

kata cumi. Kata kupu-kupu pada kalimat Rina 

menangkap kupu-kupu terbang bukan kata ulang karena tidak ada 

kata kupu. Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat pada kalimat 

Toni sedang makan-makan di warung.  

 

Jawab: D 

39. Kalimat tanya Siapa yang menjadi korban para calon tenaga kerja ? 

Jawabannya terdapat pada kalimat pertama paragraf tersebut, yaitu 

calon tenaga kerja Indonesia. Kalimat tanya tanya (B), (C), dan (D), 

jawabannya tidak berupa kata-kata yang terdapat dalam paragraf 

tersebut, tetapi cukup ya atau tidak. Kalimat tanya yang sesuai 

dengan paragraf tersebut adalah kalimat tanya (A).  

Jawab: 

 

A 



40. Bertanding berarti berlawanan dalam berlomba. Berlomba berarti 

beradu kecepatan atau kecakapan. Berjuang berarti berperang. 

Bertengkar berarti bercekcok atau berselisih. Kata yang tepat untuk 

melengkapi kalimat tersebut adalah berjuang. 

 
Jawab: C 

41. Untuk melengkapi surat tersebut, kita harus menghubungkan kalimat 

sebelum dan sesudahnya. Bagian kalimat sebelumnya yaitu menjadi 

juara serta mendapat hadiah trophy. Kalimat sesudahnya yaitu ayah 

ibuku juga senang. Karena pada kalimat sesudahnya terdapat kata 

juga senang, isian kalimat tersebut pun harus merasa senang. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah Senang 

rasanya hatiku. 

 
Jawab: D 

42. Gambar tersebut adalah gambar seekor kupu-kupu. Kalimat (A) 

adalah deskripsi ciri dan perilaku seekor kupu-kupu. Kalimat (B) 

adalah deskripsi perilaku seekor burung. Kalimat (C) adalah 

deskripsi, ciri, dan perilaku seekor panda. Kalimat (D) adalah 

deskripsi ciri dan perilaku semut.  

Jawab: 

 

A 

43. Untuk melengkapi percakapan tersebut, kita harus menghubungkan 

kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya yaitu Aku 

kemarin pergi menengok kakek. Kalimat sesudahnya yaitu Di desa. 

Kalimat tanya yang tepat yang jawabannya di desa harus 

menggunakan kata di mana, yaitu Di mana rumah kakekmu?  

 

Jawab: C 

44. Dalam cerita tersebut diceritakan bahwa Adi memiliki rasa takut yang 

berlebihan terhadap hantu karena suka menonton film hantu 



sehingga membingungkan ayah dan ibunya. Padahal ayah dan 

ibunya suka menasihati agar tidak menonton film hantu. Tema yang 

sesuai dengan cerita tersebut adalah Adi takut hantu.  

 

Jawab: C 

45. Dalam cerita tersebut ahli gizi mengatakan bahwa sarapan sebaiknya 

jangan makanan berat karena lambung akan memerlukan waktu 

lama dan energi banyak untuk mencerna. Akibatnya, organ lain akan 

beristirahat, terma$uk otak. Banyak organ yang beristirahat, 

menimbulkan mengantuk. Dengan demikian, makanan berat menjadi 

mengantuk. Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut 

yaitu orang yang kekenyangan cepat mengantuk.  

 

Jawab: D 

46. Kalimat efektif adulah kalimat yang bisa menyampaikan pikiran dan 

perasaan secara jelas. Hal ini berkaitan dengan ketepatan 

penggunaan kata-kata atau kelompok kata. Kalimat Para bapak-

bapak dan ibu-ibu sekalian tidak efektif, karena para berarti banyak 

dan bapak-bapak berarti banyak bapak, ibu-ibu berarti banyak ibu. 

Sekalian berarti semuanya. Kalimat Para guru-guru yang kami 

hormati tidak efektif, karena para berarti banyak, guru-guru berarti 

banyak guru. Kalimat Para peserta lomba terlihat semangat adalah 

kalimat efektif, karena para berarti banyak, peserta berarti orang 

yang ikut serta. Kalimat Para hadirin sudah tampak berada di sana 

tidak efektif karena para berarti banyak, hadirin berarti semua yang 

hadir.        

 

Jawab: C 

47. Susunan laporan hasil suatu kunjungan sebagai berikut: 

A. Nama hasil kunjungan.  

B. Waktu kunjungan.  



C. Nama tempat atau objek yang dikunjungi peserta kunjungan. 

D. Uraian hasil kunjungan. 

E. Tempat dan tanggal laporan. 

F. Pembuat laporan. 

Susunan urutan hasil kunjungan yangbenar atau sesuai dengan soal 

adalah 2 - 4 - 6 - 5 - 3 - 7 - 1 .   

 
Jawab: C 

48. Puisi tersebut menceritakan keadaan halaman yang indah dengan 

bunga-bunga yang semerbak baunya pada waktu anak-anak 

berangkat ke sekolah dengan berpakaian seragam putih merah untuk 

menyongsong masa depan yang cemerlang. Judul Mentari Pagi 

untuk puisi tersebut tidak tepat, karena tidak ada kata-kata yang 

berkaitan dengan matahari. Pagi yang Cerah tepat, karena 

menceritakan keadaan waktu anak- anak berangkat ke sekolah. 

Berangkat Sekolah tidak tepat, karena hanya sebagian isi puisi. 

Pulang ke Rumah tidak tepat, karena tidak berkaitan dengan isi puisi.  

 

Jawab: B 

49. Kalimat penutup sebuah teks pidato berisikan harapan manfaat isi 

pidato untuk pendengar termasuk pembicara. Kalimat yang tepat 

untuk menutup pidato tersebut yaitu Semoga kita dapat meneladani 

perjuangan RA. Kartini.  

 

Jawab: B 

50. Gambar 1 menceritakan sebuah jalan raya yang sangat ramai 

dengan mobil. Di trotoar banyak anak sekolah, di antaranya ada yang 

akan menyeberang. Gambar 2 menceritakan tertabraknya seorang 

anak sekolah oleh sebuah mobil. Gambar 3 menceritakan seorang 

anak sekolah yang menyeberang tanpa memperhatikan mobil di 

belakangnya yang melaju dengan cepat. Gambar 4 menceritakan 



seorang anak yang mendapat pertolongan warga dan polisi dengan 

keadaan terbaring di atas tandu yang dimasukkan ke dalam mobil 

palang merah. Urutan gambar tersebut agar menjadi cerita yang 

padu adalah 

 1 -  3 - 2 - 4   

 

Jawab: A 

 


