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PERATURAN UJIAN  SISWA 

 

1. Masuk  10 menit sebelum ujian di mulai 

2. Wajib Mengisi LJK  

• Nama Asli tidak boleh nama palsu 

• Nomor peserta (lihat dilembar  absensi) 

• Kode Naskah (lihat di depan soal) 

• Tanggal lahir 

• Kode Kelas (lihat dilembar absen) 

• Mata Ujian  

• Kode Sekolah 

• Salinan dll 

Jika tidak diisi, maka tidak boleh dikumpulkan! 

3. LJK tidak boleh rusak/kotor 

4. Mengumpulkan LJK tepat waktu/atau sebelum waktu yang telah 

ditentukan 

5. Tidak boleh mencontek, ribut, diskusi atau kerjasama dengan teman. 

6. Jika melanggar akan di catat dan dilaporkan pada panitia Ujian. 

7. Jika ada yang tidak dimengerti boleh bertanya pada pengawas. 

8. Waktu 120 menit 

9. Jika Siswa/i melanggar ketentuan di atas maka akan diberikan  

sanksi akademis. 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK PENGISIAN LJK  
SIMULASI UJIAN NASIONAL 2007/2008 

     
 

NAMA PESERTA 

Isilah kolom NAMA PESERTA dengan nama 

Anda seperti yang tertera pada Daftar Hadir Siswa 

IZI. Penggunaan nama samaran (atau nama lain 

yang tidak terdaftar pada daftar hadir siswa IZI) 

akan menyebabkan nilai Anda tidak akan 

diumumkan. Bila kolom yang tersedia tidak cukup, 

maka nama tersebut boleh disingkat. 

Contoh: DEDI KUSNADI SAPUTRA 

RAJABALA dapat disingkat menjadi DEDI 

KUSNADI S R atau D KUSNADI SR atau D K 

SAPUTRA R atau pun kombinasi lainnya.  

 

NOMOR PESERTA 
Isilah dengan nomor: 

300-24-NIS 

                        (lihat pada Daftar Hadir) 

KODE NASKAH 

Isilah dengan kode yang tertera pada sampul 

Naskah Soal Ujian Sekolah 2008 .  
TANGGAL LAHIR 

Isikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda pada 

kolom yang tersedia.--  

Contoh: Bila Anda lahir pada tanggal 8 Agustus 

1988, maka Anda tuliskan 08-08-88. 

 

PILIHAN 

Dikosongkan. 

 

KODE KELAS 

Lihat Kode Kelas yang ada pada Daftar Hadir. 

 

MATA UJIAN 

Kolom ini dikosongkan. 

 

 

MATA UJIAN  : BAHASA INDONESIA  

TANGGAL UJIAN : __________________________ 

WAKTU  : 120 MENIT 

JUMLAH SOAL  : 50  
 

 

BAHASA INDONESIA 
 

 Tatkala Raden Ajeng Kartini meninggal pada bulan September 1904, gema 

cita-citanya telah tersebar ke mana-mana. Gema perjuangan Kartini itu sampai juga 

ke telinga Dewi Sartika. Dewi Sartika sudah berumur dua puluh tahun, ketika 

Kartini meninggal dalam usia dua puluh lima tahun. 

 Dewi Sartika dilahirkan pada 4 Desember 1884: ayah Sartika, Raden 

Somanagara adalah seorang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Tidak heran 

kalau ia sering bentrokan dengan pejabat-pejabat Belanda yang bertindak 

sewenang-wenang terhadap rakyat. Sifat melawan terhadap kaum penjajah itu tak 

menjadi hilang tatkala raden Somanagara diangkat menjadi patih di Bandung. 

 Raden Somanagara tidak lama menduduki jabatannya sebagai patih. Ia terus 

bentrok dengan Belanda. Jabatannya yang tinggi tidak membuat Somanagara 

menjadi lemah terhadap Belanda. Sampai akhirnya suatu ketika pemerintah 

kolonial Belanda menyimpulkan bahwa Raden Somanagara sangat berbahaya. 

Raden Somanagara harus disingkirkan dari rakyatnya. Ia harus dibuang. 



Demikianlah Raden Somanagara beserta istrinya, Raden Ayu Raja Permay, 

dibuang ke Ternate. 

 Dewi Sartika yang pada waktu itu masih anak-anak terpaksa ikut 

menanggung kesulitan. Namun demikian, secara samar-samar Dewi mengerti 

untuk apa ayahnya berjuang. Dewi Sartika mengagumi ayahnya dan memandang 

sebagai pahlawan kebangsaan. Karena itu Dewi teguh hati waktu melepas kedua 

orang tuanya ke pembuangan di Ternate yang jauh. Jauh di seberang lautan, yang 

ia sendiri tidak tahu letaknya entah di mana. 

 

  Dikutip dari : 

  “Buku Pejuang Bangsa”, 

  Karangan : Dj. Hasibuan. 

  

 

01. Judul yang sesuai untuk bacaan di atas adalah … 

 (A) R.A Kartini meninggal dunia. 

 (B) Dewi Sartika lahir di Jawa Barat.  

 (C) Dewi Sartika Penerus Kartini di Jawa Barat. 

 (D) Dewi Sartika puteri Raden Somanagara. 

 

02. Siapa orang yang dianggap berbahaya oleh Belanda? 

 (A) R.A Kartini. (C) Raden Somanagara. 

 (B) Dewi Sartika. (D) Raden Ayu Raja Permay. 

 

03. Mengapa Raden Somanagara dibuang? 

 (A) Karena menjadi patih di Bandung. 

 (B) Karena ayah Dewi Sartika. 

 (C) Karena dianggap berbahaya. 

 (D) Karena sering bentrok dengan Belanda. 

 

04. Para pedagang merasa tidak tenang, semua itu diseabkan harga pangan yang 

tidak stabil. Ada yang naik ada juga turun tajam. Akibatnya seluruh rakyat 

merasakan.  

Ide pokok yang terdapat dalam wacana di atas adalah … 

 (A) Masyarakat.  (C) Ekonomi. 

 (B) Pedagang. (D) Keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 



 

05. Perhatikan denah lokasi berikut! 

 

Jl. Raden Saleh J
l.
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Keterangan :
1. SMP
2. Optik
3. Toko
4. Bank
5. RS Cikini

 
Pernyataan yang tepat mengenai lokasi SMP 1 Jakarta adalah … 

 (A) SMP 1 Jakarta di jalan Raden Saleh.  

 (B) SMP 1 Jakarta di sebelah selatan toko laba-laba dan di sebelah utara optik. 

 (C) SMP 1 Jakarta berseberangan dengan Bank Mandiri dan RS Cikini. 

 (D) SMP 1 Jakarta di sebelah barat RS Cikini dan di sebelah utara Bank 

Mandiri. 

 

06. Pada suatu hari, kera itu mencuri pisang di kebun pak tani di pinggir hutan. 

Karena rakusnya makan, dia tidak tahu kalau pak Tani sudah berdiri di bawah. 

Melihat kulit pisang berserakan, pak tani itu marah dan memakinya, “Dasar 

monyet, bisanya hanya mencuri.” 

Latar cerita di atas adalah … 

 (A) Malam hari di pinggir hutan. 

 (B) Pagi hari di pinggir hutan. 

 (C) Pagi hari di tengah hutan. 

 (D) Di tepi hutan pada suatu hari. 

 

07. “Pergi kau, jangan mengambil genjer di sawahku!” hardik Nyai Edit kepada 

penduduk yang sedang mencarai genjer di sawahnya.  

 

Sifat Nyai Edit menurut cerita di atas adalah … 

 (A) Rakus.  (C) Tamak.  

 (B) Serakah. (D) Kikir.  

 

08. Saudagar yang kaya itu tidak mau mengakui ibunya yang miskin, malahan ia 

memaki-makinya. Ibunya sangat sedih. Ia menengadah lalu berdoa, “Ya Tuhan, 

ampunilah dosa hamba. Sadarkan anakku yang durhaka ini!” 

 

Bacaaan di atas merupakan bagian cerita rakyat … 

 (A) Jawa Barat. (C) Kalimantan Barat. 

 (B) Sumatera Barat. (D) Nusa Tenggara Barat. 

 



09. Perhatikan percakapan berikut! 

 

(1) Budi : “Rud, bagaimana jika besok kita berlari pagi?” 

(2) Rudi : “Boleh saja, Bud. Tetapi malam ini saya akan menginap di rumah 

nenek”. 

(3) Budi : “Kalau begitu, esok pagi saya jemput kamu ke rumah nenekmu”. 

(4) Rudi : “Baiklah, saya tunggu, Bud!” 

 

Yang merupakan kalimat permintaan dari percakapan di atas adalah kalimat 

nomor … 

 (A) 1. (C) 3. 

 (B) 2. (D) 4. 

 

10. Daftar Riwayat Hidup : 

Nama                : _________________________ 

Jenis kelamin   : _________________________ 

Tanggal lahir    : _________________________ 

Alamat              : _________________________ 

 

Susunan yang benar untuk mengisi formulir di atas adalah … 

 (A) Abdullah; 15 Maret 1965; laki-laki; jalan Ahmad Yani.  

 (B) Abdullah; laki-laki; 20 tahun; jalan Ahmad Yani. 

 (C) Abdullah; jalan Ahmad Yani; laki-laki; 10 April 1979. 

 (D) Abdullah; laki-laki; 20 Mei 1970; jalan Ahmad Yani. 

 

11. Kata ayah, kamu harus rajin. 

Tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah … 

 (A) Tanda seru. (C) Tanda petik. 

 (B) Tanda Tanya. (D) Tanda titik dua. 

 

12. Paman sudah pergi ke Jakarta. 

Bibi sedang memasak. 

 

Kalimat majemuk yang benar untuk kedua kalimat di atas adalah … 

 (A) Paman sudah pergi ke Jakarta sedangkan bibi sedang memasak. 

 (B) Paman sudah pergi ke Jakarta dan bibi sedang memasak. 

 (C) Paman sudah pergi ke Jakarta walaupun bibi sedang memasak. 

 (D) Paman sudah pergi ke Jakarta ketika bibi sedang memasak. 

 

13. 1. menyediakan bahan. 

2. merekat kertas pada rangka laying-layang. 

3. membuat rangka layang-layang. 

4. menghiasi laying-layang. 



Urutan cara membuat layang-layang yang benar adalah … 

 (A) 1 – 2 – 3 – 4. (D) 2 – 4 – 3 – 1. 

 (B) 3 – 4 – 2 – 1. (E) 1 – 3 – 2 – 4. 

 

14. Longsornya timbunan sampah di Batujajar menyebabkan bencana alam. 

Peristiwa ini telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Mereka 

khawatir akan terjadi longsor susulan. Sebagian penduduk mengungsi ke tempat 

yang lebih aman.  

 

Kalimat utama pada paragraf di atas adalah … 

 (A) Sebagian penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman. 

 (B) Peristiwa itu telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda. 

 (C) Mereka khawatir akan terjadi longsor susulan. 

 (D) Longsornya timbunan sampah di Batujajar menyebabkan bencana alam. 

 

15. Titi merasa kasihan pada ibunya. 

Sinonim kata kasihan pada kalimat di atas adalah … 

 (A) Benci.  (C) Sayang.  

 (B) Iba.  (D) Cinta.  

 

16. Keluarga Andri sudah lima tahun ….. ke tempat yang masih jarang penduduknya. 

Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah … 

 (A) Bertransmigrasi. (C) Berobligasi. 

 (B) Berimigrasi. (D) Berabrasi. 

 

 

17. (1) sampai di sawah ia segera mencabuti rumput yang sudah tidak bermanfaat  

      lagi 

(2) setelah matahari terbit, ia pun segera berangkat ke sawah 

(3) Pak Soleh petani yang rajin 

(4) Setiap pukul 05.00 ia sudah bangun tidur  

Urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah 

 (A)  3 – 4 – 2 - 1 (C)  4 – 2 – 1 - 3 

 (B)  1 – 2 – 3 - 4 (D)  2 – 1 – 4 - 3 

 

18. Kapal beserta seluruh isinya berubah menjadi batu yang berdiri kokoh di tengah  

lautan. seolah-olah tuhan ingin menunjukan bahwa siapapun yang durhaka  

kepada ibunya akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami malin   

kundang.  

 

Huruf kapital  pada wacana di atas seharusnya digunakan juga pada  kata-kata 

berikut  

 (A) Seolah-olah, Tuhan, Malin Kundang  



 (B) Seolah-olah, Malin Kundang 

 (C) Tuhan, Malin Kundang 

 (D) Seolah-olah, Tuhan 
 

19. Penulisan tanda koma pada penanggalan di bawah ini yang tepat adalah 

 (A) Bali, 26 Agustus 2007, (C) Bali, 26 Agustus 2007 

 (B) Bali 26 Agustus, 2007 (D) Bali 26, Agustus 2007 
 

20. Kalimat ajakan yang benar di bawah ini adalah ….. 

 (A) Saya harap, kamu akan naik kelas!  

 (B) Mari kita bersama-sama membangun desa! 

 (C) Semoga, kamu panjang umur! 

 (D) Tuhan, ampunilah semua dosa-dosaku! 
 

21.  ………………………. 

 ……………………….. 

Hati-hati memiliki teman 

Salah bergaul hidupmu sesat 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi  pantun di atas adalah 

 (A) Pedati menarik muatan 

Salah bergaul hilang harapan  

 (B) Pedati menarik muatan 

Salah bergaul hidupmu sesat 

 (C) Pedati menarik muatan 

Muatan dikumpul sehingga sarat 

 (D) Muatan dikumpul sehingga sarat 

Salah bergaul menyesali nanti 
 

22.  

 

 

 

 

Gambar di atas termasuk jenis iklan  

 (A) Jasa (C) Perhutanan 

 (B) Pertanian (D) Perindustrian 
 

23. Yang termasuk kalimat anjuran dari kalimat di bawah ini adalah  

 (A) Pemerintah memindahkan penduduk ke tempat yang aman agar terhindar 

dari bahaya badai 

 (B) Saya berharap Bapak bersedia menghadiri acara besok 

 (C) Cepat ambilkan tasku. Dik! 

 (D) Sebaiknya Ibu mengenakan kain kebaya pada acara pernikahan kakak 

nanti. 

  



 

24. Jika sewaktu-waktu longsor besar terjadi hingga menutupi total ruas jalan di 

ujung barat pergantian cabang Jalan Cadaspangeran dari area retakan lereng bukit 

diatasnya, Polres Sumedang telah menunjuk dan memilih tiga jalur alternatif 

untuk pengalihan alur lalu lintas dua arah Bandung – Cirebon.  

(Koran PR, 11 April 2005) 

 

Isi wacana di atas adalah … 

 (A) Jalan Cadaspangeran tertutup longsor 

 (B) Antisipasi bila Jalan Cadaspangeran tertutup longsor 

 (C) Jalan Cadaspangeran rawan longsor 

 (D) Polres Sumedang sedang mengatur lalu lintas Jalan Cadaspangeran 

 

25. Lingkungan yang sehat dapat kita lihat dari beberapa faktor, yakni udaranya 

sehat, bebas dari sampah yang berserakan, dan air yang jernih. Namun kita jarang 

menemukan suatu daerah yang memiliki ketiga faktor ini secara bersamaan. Pada 

umumnya kita selalu bermasalah dengan kondisi air. Air yang digunakan sehari-

hari biasanya harus diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan. 

 

Tema yang sesuai dengan paragraf di atas adalah … 

 (A) Teknologi (C) Kesehatan 

 (B) Pertanian (D) Lingkungan 

 

            Thomas Alva Edison dilahirkan pada bulan februari 1847, di Amerika 

Serikat. Ibunya seorang guru sekolah dasar Sedang ayahnya seorang pedagang 

kecil. Pada masa kanak-kanak seusianya. Disekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. 

Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh 

gurunya, walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin 

dan gemar membaca buku. Bacaan yang paling disukai ialah buku-buku ilmu 

pengetahuan alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah pengetahuannya       

 

26. Latar atau setting pada wacana di atas adalah 

 (A) Amerika serikat (C) Mexico 

 (B) Canada (D) Inggris 

 

27. Tokoh utama yang terdapat pada cerita di atas adalah 

 (A) Ibunya (C) Ayahnya 

 (B) Gurunya (D) Thomas Alva Edison 

 

28. Baru saja Ajisaka menenangkan. Pintu rumah terbuka. Perdana Menteri beserta 

para punggawanya menghardik. “Cepat kalungkan bunga ini? Besok pagi harus 

pergi ke istana!” Perdana Menteri melempar bunga  ke pangkuan Nyi Subi. 

Namun dengan sigap, Ajisaka menangkapnya. 



 

Dari paragraf di atas kalimat yang salah penggunaan tanda bacanya adalah 

 (A) Pintu rumah terbuka. 

 (B) “Cepat kalungkan bunga ini?” 

 (C) “Besok pagi harus pergi ke istana!” 

 (D) Dengan sigap, Ajisaka menangkapnya. 

 
29. Penggunaan kata depan ke yang tepat terdapat pada kalimat ... 

 (A) Surat dari paman sudah diberikan ke Ayah. 

 (B) Andi mengirim surat itu ke Ibunya. 

 (C) Ibu sedang mengantar adik ke sekolah. 

 (D) Ayah memberi uang ke adik untuk membeli buku. 

 
30. Lampu teras itu menyala semalam suntuk. 

Antonim kata menyala adalah ... 

 (A) Hidup (C) Terang 

 (B) Padam (D) Redup 

 
31. Berikut ini merupakan bagian kalimat dari iklan untuk mencari tenaga kerja 

adalah ... 

 (A) sering meraih berbagai kejuaraan 

 (B) memiliki tanah yang luas 

 (C) berwajah cantik dan bermata sipit 

 (D) memiliki pengalaman bidang modeling 

 
32. Kata ulang yang menunjukkan saling terdapat pada kalimat ... 

 (A) Apabila tidak tahu jangan berpura-pura. 

 (B) Ia hanya diam tidak berkata-kata. 

 (C) Sesama teman harus tolong-menolong. 

 (D) Meminta-minta merupakan perbuatan hina. 

 
33. Pak Karjo tinggal di daerah pedesaan. Ia cukup terkenal sebagai perajin anyaman 

tikar. Hasil karya Pak Karjo dipasarkan hingga mancanegara. 

 

Berdasarkan bacaan di atas, pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai Pak 

Karjo ialah ... 

 (A) Di mana Bapak akan menganyam tikar ini? 

 (B) Apakah Bapak senang kami datang kemari? 

 (C) Berapa buah tikar yang terjual dalam satu bulan, Pak? 

 (D) Bolehkah saya meminta tikar ini, Pak? 

 

 



Cermati surat berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34. Kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah ... 

 (A) Sampai ketemu di Purwakarta 

 (B) Bagaimana keadaan Kak Sari? 

 (C) Semoga Kak Sari dalam keadaan sehat walafiat 

 (D) Sampai jumpa lagi 

 

 
36. Percakapan 

Santi       : “Ris, mengapa hari ini banyak polisi di jalan Asia Afrika?” 

Risma     : “Masa kamu tidak tahu, Santi?” 

Santi       : “Memangnya ada apa? Tolong jelaskan!” 

Risma     : “Mereka sedang geladiresik untuk menyambut ....” 

35. 

 
 

Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan 

gambar di samping adalah ... 

 

 (A) Sebuah benda roda dua ditarik oleh seekeor kuda dan dimanfaatkan oleh 

manusia untuk jalan-jalan keliling kota. 

 (B) Sebuah benda dapat dimanfaatkan oleh manusia  

 (C) Sebuah alat transportasi antipolusi yang ditarik oleh seekor kuda 

 (D) Benda ini di tiap daerah namanya berbeda-beda seperti di Sumatera disebut 

bendi. 

Cimahi, 30 Mei 2007 

Kepada  

Yth. Kakakku Sari 

di Purwakarta 

 

Salam rindu selalu, 

 

Apa kabar, Kak Sari? Keadaan kami sekeluarga di Cimahi sehat-sehat saja. 

Kakak, saya ingin mengabarkan bawa bulan depan kami sekeluarga akan 

menjenguk kakak ke Purwakarta. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam 

keadaan sehat walafiat 

Kiranya cukup sekian dulu surat dari saya ... 



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

 (A) Bapak Walikota Bandung 

 (B) Datangnya Bapak Presiden kita 

 (C) Peringatan Bandung Lautan Api 

 (D) Peringatan 50 tahun konferensi Asia Afrika 

 

37. Lampu merah menyala. Si Kecil bertopi kumal dan berkaleng kecil mendekati 

jendela sebuah mobil. Orang yang di dalam mobil cepat-cepat menutup jendela. 

Si Kecil tetap mengulurkan tangan, tetapi sia-sia belaka ... 

Kalimat yang tepat untuk mengakhiri paragraf di atas adalah ... 

 (A) Mobil mewah segera melaju. 

 (B) Si Kecil pun memandang dengan sedih. 

 (C) Si Kecil pun melompat-lompat kegirangan. 

 (D) Lalu lintas dalam keadaan macet. 

 

38. Dataran tinggi di Asia yang mendapat julukan sebagai atap dunia adalah ... 

 (A) dataran tinggi Iran (C) dataran tinggi Tibet 

 (B) dataran tinggi Pamir (D) dataran tinggi Kwenlun 

 

39. Pada acara perpisahan kelas VI, sambutan-sambutan terdiri atas: 

1. sambutan guru 

2. sambutan kepala sekolah 

3. sambutan siswa 

4. sambutan ketua panitia 

Susunan acara sambutan yang tepat adalah ... 

 (A) (1), (3), (4), (2) (C) (3), (4), (2), (1) 

 (B) (2), (1), (3), (4) (D) (4), (3), (1), (2) 

 

40. Di kaki bukit nan hijau 

Di keteduhan pohon tua menidang 

Suara seruling mengalun merdu 

Melagukan nyanyian pelipur jiwa 

Sementara ia menunggu 

Ternak dombanya merumput lahap 

Hingga petang datang menjelang 

Digiringnya pulang ke kandang 

Puisi di atas sangat tepat bila diberi judul .... 

 (A) peternak domba (C) serulingku 

 (B) sekawanan domba (D) gembala  

 

 

 



41. Liburan yang lalu saya berlibur di rumah nenek. Di sana saya belajar menanam 

jagung di kebun nenek. Waktu saya akan pulang tanaman jagung itu sudah 

tumbuh dengan subur. Saya senang senang sekali dan saya berpesan kepada 

nenek supaya menjaga tanaman jagung saya. ………………………… saya 

menanyakan tanaman jagung saya. Setelah sebulan surat balasan pun dating. 

Kalimat yang cocok untuk melengkapi bagian tengah paragraph tersebut 

adalah …. 

A. Jagung saya ternyata sudah tumbuh. 

B. Sebulan kemudian saya mengirim surat kepada nenek. 

C. Nenek menjual jagung ke pasar. 

D. Nenek seorang petani yang berhasil. 

 

 

42. Pesan Baginda Raja begini,” Hai anakku! Hati – hati engkau, jangan tergoda 

oleh harta, sebab engkau akan menyesal kalau ajal dating. Kejujuran lebih 

berharga dan mulia dari segalanya.” 

Pesan utama dari cerita di atas ialah ......... 

A. Pesan anak pada Baginda. 

B. Harta yang harus dijaga. 

C. Kejujuran lebih mulia dan berharga. 

D. Pesan Baginda Raja pada anaknya. 

 

43. Toni : “Din, sudahkah kamu mendengar kabar gembira?” 

      Dina : “Kabar apa Ton?” 

      Toni : “Rencana sekolah kita.” 

      Dina : “Rencana yang mana?” 

      Toni : “Besok, tanggal 9 Juli, sekolah kita akan mengadakan persami.” 

      Inti percakapan di atas adalah ....... 

A. Dina belum mengetahui kabar gembira. 

B. Tanggal 9 Juli sekolah mereka Persami. 

C. Toni memberi kabar kepada Dina. 

D. Rencana sekolah mereka bulan Juli. 

 

44. Setiap siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah.  

      Kutipan bagian tata di atas mengandung maksud ..... 

A. Murid – murid berpakaian bebas sesuai ketentuan. 

B. Berpakaian mewah atas keinginan orang tua. 

C. Berpakaian seragam sesuai dengan kettentuan sekolah. 

D. Pakaian yang dipakai bebas rapi tetapi tidak mencolok. 

 

45. Rina tampak gelisah, sebentar – sebentar ia melihat keluar. Ia mengharap 

adiknya cepat pulang. Ia tidak sabar, ingin segera menjenguk ibunya yang 

dirawat di rumah sakit. 



Inti cuplikan cerita di atas adalah ....... 

A. Rina mengharap adiknya cepat pulang. 

B. Adik Rina belum pulang. 

C. Rina ingin segera menjenguk ibunya. 

D. Ibunya dirawat di rumah sakit. 

 

46. Air buangan dari kincir merupakan arus deras pada kolam ikan di pinggir 

sawah Paman Midun. Ikan lebih cepat besar karena bergerak terus. Dari kolam 

ikan itu dibuat pintu air ke saluran air yang dialirkan ke sawah – sawah 

kampong Paman Midun. Sisa makanan ikan dan kotoran menjadi pupuk alam 

pada sawah penduduk. 

Pendapat yang logis (masuk akal) tentang isis paragraf di atas adalah ..... 

A. Berkat kincir air, kehidupan ikan dan padi kurang baik. 

B. Berkat kincir air, ikan menjadi cepat besar dan padi di sawah menjadi 

subur. 

C. Kincir air kurang baik bagi pertanian karena menyebabkan banjir. 

D. Kincir air menghanyutkan humus tanah sehingga sawah tidak subur. 

 

47. ( 1 ) Akibat semua daerah ingin menang sendiri. 

      ( 2 ) Sehingga timbul gagasan mempersatukan bangsa Indonesia. 

      ( 3 ) Timbulnya perkumpulan pemuda bersifat kedaerahan. 

      ( 4 ) Dari hasil kongres lahirlah sumpah pemuda. 

      Sambutan pidato di atas akan menjadi baik jika disusun dengan urutan …… 

      A. ( 2 ) – ( 3 ) – ( 4 ) – ( 1 )                                C. ( 3 ) – ( 2 ) – ( 1 ) – ( 4 ) 

      B. ( 4 ) – ( 1 ) – ( 3 ) – ( 2 )                                D. ( 3 ) – ( 1 ) – ( 2 ) – ( 4 ) 

 

48. Setiap pagi Bi Minah selalu pergi …….  Pasar untuk berjualan. 

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

      A. ke                     B. di                     C. dari                   D. untuk          

 

49. Pada hari Minggu Ani ........  pakaian di sungai. 

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

      A. dicuci              B. pencuci             C. tercuci               D. mencuci 
 

50. Perhatikan kata yang tiidak baku dalam paragraf berikut! 

      Kepala sekolah bilang, “Kita akan membikin gapura di sekolah. Kegiatan ini 

untuk menyambut HUT Proklamasi. Semua siswa harus ikutan bekerja. Kita 

semua bekerja sama! Dengan demikian, semua pekerjaan cepat rampung.” 

Kata – kata yang tidak baku pada paragraf di atas adalah ........ 

A. Sekolah, gapura, kegiatan, HUT 

B. Bilang, membikin, ikutan, rampung. 

C. Proklamasi, untuk, akan, bekerja. 
D. Kita, menyambut, siswa, cepat. 


