
TRYOUT 4

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH 
TINGKAT SD/MI

BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIA



Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia 
dengan menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer 
(LJK).

2. Silanglah (X) jawaban pada huruf yang Anda anggap benar ke dalam Lembar 
Jawaban Komputer (LJK).

3. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes tersebut.

4. 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.

9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan hitungan.

SELAMAT MENGERJAKAN

TRYOUT 4
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Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1–4!

Listrik untuk Kehidupan
Kita memerlukan energi listrik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, energi listrik 

merupakan salah satu sumber daya yang terbatas. Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber 
pembangkit listrik, penggunaan energi listrik harus tetap dihemat. Hal tersebut dikarenakan 
energi listrik yang dihasilkan belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan negara terhadap 
listrik. Akhirnya, program pemadaman bergilir pun dilakukan pemerintah di beberapa wilayah 
sebagai upaya pemerataan pemakaian energi listrik.

Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menghemat energi 
listrik. Misalnya, mematikan lampu saat akan tidur dan mematikan televisi jika tidak ditonton.

Mematikan barang elektronik setelah digunakan dapat memberikan dampak besar bagi 
orang lain. Saat kita menghemat pemakaian energi listrik, listrik tersebut dapat disalurkan ke 
daerah lain yang belum mendapat atau kekurangan pasokan energi listrik. Dengan demikian, 
kita juga turut membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

1. Kalimat utama paragraf ketiga adalah . . .
A. Mematikan barang elektronik setelah digunakan dapat memberikan dampak besar 

bagi orang lain.
B. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menghemat 

energi listrik.
C. Kebiasaan menghemat energi listrik dapat berdampak besar dalam kehidupan.
D. Kita hanya perlu menghemat energi listrik untuk membantu pemerintah.

2. Ide pokok paragraf pertama adalah . . .
A. Pentingnya listrik dalam kehidupan manusia.
B. Meningkatnya peran listrik untuk kehidupan.
C. Dasar diterapkannya pemadaman bergilir.
D. Menumbuhkan sikap menghemat listrik.

3. Simpulan paragraf ketiga adalah . . .
A. Persediaan listrik belum mencukupi untuk beberapa wilayah di Indonesia. 
B. Mematikan lampu saat akan tidur merupakan salah satu upaya menghemat listrik.
C. Pemerataan pemakaian energi listrik merupakan faktor dilakukannya pemadaman 

bergilir.
D. Menghemat listrik sebagai upaya menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan 

energi listrik. 

4. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf pertama adalah . . .
A. Salah satu cara menghemat listrik adalah mematikan barang elektronik.
B. Listrik dapat dibangkitkan dengan tenaga surya dan tenaga angin.
C. Penyebaran pembangkit listrik masih belum merata.
D. Listrik merupakan sumber daya yang terbatas.

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6!

Pada umumnya, sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Virus tersebut menyerang saluran 
pernapasan sehingga mengakibatkan sakit tenggorokan. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat 
sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu meringankan rasa sakit, minumlah air 
hangat yang diberi perasan lemon dan madu.
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5. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah . . .
A. Berapa banyak takaran lemon dan madu yang diperlukan untuk meringankan rasa sakit?
B. Siapa yang dapat menangani virus yang menyerang saluran pernapasan?
C. Apa yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit di tenggorokan?
D. Bagaimana cara mencegah penyakit tenggorokan?

6. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit di tenggorokan?
A. Minum air hangat dicampur air perasan lemon dan madu.
B. Membasuh tenggorokan menggunakan air perasan lemon.
C. Meminum madu dicampur dengan lemon secukupnya.
D. Mengompres bagian tenggorokan dengan air hangat.

7. Bacalah paragraf berikut!

 

Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang dimanfaatkan untuk melestarikan 
serta melindungi hewan dan tumbuhan langka. Taman nasional berfungsi untuk 
mempertahankan habitat asli hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya, sehingga 
ekosistem yang terbentuk tetap terjaga. Keberadaan taman nasional dapat mengendalikan 
perburuan hewan liar yang kerap dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain 
itu, konfl ik lingkungan yang kerap terjadi antara manusia dan hewan liar dapat dihindari.

 Hal yang mungkin terjadi jika tidak ada taman nasional adalah . . . .
A. hewan dan tumbuhan langka tetap terjaga kelestariannya dan semakin banyak 

jumlahnya seiring dengan kepedulian manusia terhadap keberadaan hewan dan 
tumbuhan langka

B. terjadi konfl ik lingkungan antara hewan dan manusia yang disebabkan oleh rusaknya 
ekosistem dan habitat asli hewan tersebut

C. pemburu hewan langka akan dijerat hukuman yang setimpal karena telah merusak 
ekosistem dan habitat asli hewan langka

D. banyak wisatawan yang datang berkunjung dan ikut berperan dalam melestarikan 
hewan dan tumbuhan langka

8. Bacalah ilustrasi berikut!

 

SD Pertiwi mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Garut. 
Kepala sekolah mengimbau setiap siswa untuk memberikan sumbangan berupa uang 
atau sembako secara sukarela. Setelah sumbangan terkumpul, pihak sekolah menghitung 
jumlah uang dan menimbang sembako. Sumbangan berupa uang terkumpul sebesar 
Rp2.350.000,00. Sumbangan beras terkumpul 50 kg. Sumbangan gula terkumpul 35 kg. 
Sumbangan telur terkumpul 12 kg. Sumbangan minyak goreng terkumpul 28 kg.

 Perhatikan tabel yang memuat informasi penting dari ilustrasi tersebut.

Jenis Sumbangan Jumlah

Uang Rp2.350.000,00

Beras (a)

Gula (b)

Telur (c)

Minyak goreng 28 kg
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 Informasi yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah . . . .
A. (a) 35 kg, (b) 12 kg, dan (c) 50 kg
B. (a) 50 kg, (b) 35 kg, dan (c) 12 kg
C. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 28 kg
D. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 35 kg

9. Bacalah paragraf berikut!

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan anggota 
masyarakat lainnya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu kewajiban 
manusia dalam bermasyarakat. Melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan dapat 
memelihara hubungan antarmasyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan berarti menghargai 
hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan tinggal di lingkungan yang bersih. 
Oleh karena itu, diperlukan sikap peduli, tanggung jawab, dan tenggang rasa untuk 
mewujudkan kebersihan lingkungan.

Sinonim kata yang dicetak tebal adalah . . . .
A. mengacuhkan 
B. mengabaikan  
C. memperbaiki
D. mengetahui

10. Bacalah percakapan berikut!

 

Yusuf : Nis, kamu sudah membaca pengumuman?
Nisa  : Pengumuman tentang apa, Suf?
Yusuf  : Sekolah kita akan mengadakan persami pada tanggal 22 April 2018.
Nisa  : Wah, pasti seru! Memangnya dalam rangka apa sekolah kita mengadakan kegiatan 

tersebut, Suf?
Yusuf : Kegiatan persami diadakan untuk memperingati Hari Bumi, Nis. Tujuannya agar 

kita peduli terhadap lingkungan dan menyatu dengan alam.
Nisa : Aku jadi tidak sabar ingin ikut persami bersama teman-teman.
Yusuf : Ya, aku juga sudah tidak sabar ingin mengikuti persami itu.

Topik percakapan di atas adalah . . .
A. Nisa tidak membaca pengumuman di mading sekolah karena saat itu banyak 

teman-teman yang melihat pengumuman.
B. Yusuf menyampaikan pengumuman kepada Nisa tentang persami yang akan 

dilaksanakan oleh sekolah.
C. Tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Bumi, sehingga perlu diadakan kegiatan 

alam. 
D. Rencana persami yang akan dilaksanakan pada bulan April 2017 di bumi perkemahan.

11. Bacalah teks laporan berikut!

 

Dalam satu tahun terakhir, SD Melati mendapatkan banyak penghargaan. Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) memberikan sertifikat kantin sehat sekolah terbaik tingkat 
provinsi. Dinas Olahraga juga memberikan medali emas cabang karate. Selain itu, tim tari 
sekolah juga mendapatkan piala dari Gubernur. Beberapa siswa juga berhasil meraih gelar 
siswa kreatif pada lomba kreativitas pelajar. Penghargaan tersebut tidak diperoleh dengan 
mudah. Kerja keras dan latihan rutin yang dipandu oleh guru-guru yang berkompeten, 
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serta dukungan orang tualah yang menjadi faktor utama kesuksesan mereka. Tidak heran 
bila sekarang SD Melati menjadi sekolah favorit para orang tua untuk menyekolahkan 
anak-anaknya.

Isi paragraf tersebut yang tepat adalah . . .
A. Prestasi dapat diraih dengan kerja keras, latihan, dan dukungan dari semua pihak.
B. Gubernur memberikan penghargaan berupa sertifi kat kepada sekolah berprestasi.
C. Guru-guru yang kompeten selalu berlatih rutin untuk mendapatkan penghargaan.
D. Sekolah mendapatkan banyak penghargaan karena kerja keras beberapa siswa.

Bacalah paragraf instruksi berikut untuk menjawab soal nomor 12–14!

Para petani di Desa Permai mengalami gagal panen disebabkan sawah mereka dilanda 
hama wereng. Selain itu, air sungai sering meluap karena pendangkalan dan saluran air 
yang tersumbat sampah. Akibatnya, sawah yang siap panen terendam air selama berhari-
hari. Oleh karena itu, Kepala Desa mengimbau para petani untuk rajin menyemprotkan cairan 
pembasmi hama agar wereng tidak lagi datang. Kepala Desa juga mengingatkan agar warga 
harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

12. Tanggapan yang sesuai dengan paragraf instruksi tersebut adalah . . .
A. Warga sebaiknya tidak membuang sampah di sungai, karena akan merugikan para 

petani jika air sungai meluap dan menggenangi sawah.
B. Warga tidak perlu melakukan penanaman padi kembali untuk mengganti kegagalan 

panen yang tengah dialami.
C. Kepala Desa sebaiknya membelikan cairan pembasmi hama untuk seluruh petani 

di Desa Permai.
D. Warga sebaiknya beralih pada penanaman singkong dan ubi di ladang.

13. Makna kata bercetak tebal adalah . . . .
A. proses sungai menjadi dangkal
B. keadaan sungai yang dangkal
C. perlu mendangkalkan sungai
D. keadaan sungai yang dalam

14. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf instruksi tersebut adalah . . .
A. Kepala Desa bersedia menyediakan cairan pembasmi hama.
B. Para warga melakukan demonstrasi untuk menuntut kebijakan.
C. Para warga beralih mendaur ulang sampah daripada membuangnya.
D. Kepala Desa memberi imbauan kepada warga untuk mengusir hama dan menjaga 

kebersihan.

15. Bacalah teks penjelasan berikut!

 

Sepulang sekolah, kamu sebaiknya langsung pulang ke rumah. Jika ingin pergi ke 
tempat lain, mintalah izin terlebih dahulu kepada orang tua atau guru. Berhati-hatilah 
saat berada di jalan menuju rumah. Berjalanlah di trotoar agar lebih aman. Sesampainya 
di rumah, ucapkan salam agar orang-orang di dalam rumah mengetahui kedatanganmu.

 Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah . . .
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A. Bel pulang sekolah berbunyi pada siang hari pukul 13.00. 
B. Meminta izin sebaiknya dilakukan sebelum bepergian.
C. Menyeberang jalan raya lebih aman di zebracross.
D. Trotoar ada di sebelah kanan dan kiri jalan raya.

16. Bacalah kutipan teks pidato berikut!

 

Pada kesempatan kali ini, atas nama sekolah, saya mengucapkan selamat kepada 
ananda Fadila yang telah berhasil menjadi juara Olimpiade Matematika Tingkat Nasional. 
Saya berharap ananda Fadila tetap rendah hati dan semangat meraih cita-cita. Mudah-
mudahan, prestasi dari ananda Fadila ini akan terus berlanjut dan dapat menjadi motivasi 
bagi siswa-siswa lain untuk berprestasi dan membanggakan orang tua.

Isi kutipan pidato tersebut adalah . . .
A. Ucapan selamat dan doa atas keberhasilan Fadila menjadi juara Olimpiade 

Matematika Tingkat Nasional.
B. Ucapan selamat datang kepada Fadila yang baru saja pulang mengikuti Lomba 

Olimpiade Matematika Tingkat Nasional.
C. Kepala Sekolah mengajak seluruh warga sekolah untuk mengikuti jejak Fadila 

menjadi juara Olimpiade Matematika Tingkat Nasional.
D. Kepala sekolah meminta seluruh siswa giat belajar untuk mengikuti Olimpiade 

Matematika Tingkat Nasional seperti yang dilakukan Fadila.

17. Bacalah paragraf berikut!

 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita melakukan semua kegiatan 
di lingkungan. Oleh karena itu, kita berkewajiban menjaga lingkungan agar tetap bersih 
dan sehat. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di 
tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah di saluran air atau sungai. Selain itu, kita 
juga harus rajin melakukan kerja bakti bersama warga lain untuk membersihkan lingkungan.

Jenis paragraf tersebut adalah . . . .
A. eksposisi  
B. deskripsi  
C. persuasi
D. narasi

18. Bacalah paragraf berikut!

 

Devi tinggal bersama ibunya di Kota Kalimantan Timur. Ayah Devi tinggal di Ibu Kota 
Sumatera Barat dan bekerja sebagai teknisi di pertambangan batu bara. Devi dan ibunya 
hanya dapat bertemu ayah enam kali dalam satu tahun. Devi akan mengikuti kejuaraan 
bulu tangkis tingkat nasional di Solo. Devi ingin menelepon ayahnya ke nomor 894573 
untuk hadir dalam kejuaraan tersebut. (Kode nomor telepon Surabaya 031, Solo 0271, 
Padang 0751, Banjarmasin 0511).

 Angka pada telepon yang harus ditekan Devi untuk menghubungi ayahnya adalah    
. . . .
A. 0271-894573  C. 0511-894573
B. 0751-894573 D. 031-894573



8

19. Bacalah kedua teks berikut!

Teks 1

Beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana banjir. Hampir setiap tahun bencana tersebut 
datang. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan secara berlebihan. Padahal 
pohon-pohon tersebut memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penyangga tanah 
dan pengatur keseimbangan air. Melihat keadaan tersebut, pemerintah pun mencanangkan 
gerakan sejuta pohon. Maksudnya, kita semua diajak untuk menanam berbagai jenis pohon 
di lingkungan masing-masing.

Teks 2

Pohon di sekitar kita membuat udara menjadi segar. Sebagai contoh, pohon-pohon di tengah 
kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Pohon-pohon ini akan menyerap gas karbon 
dioksida. Sebaliknya, pohon-pohon ini akan menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan 
manusia. Semakin banyak pohon akan membuat kita semakin sehat. Oleh karena itu, marilah 
kita jaga pohon yang sudah ada dan kita tanami lingkungan sekitar kita dengan pohon.

Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah . . . .
A. teks 1 berisi tentang manfaat air bagi pohon, sedangkan teks 2 berisi tentang 

manfaat pohon bagi manusia
B. teks 1 berisi program penanaman sejuta pohon, sedangkan teks 2 berisi program 

penanaman beberapa pohon
C. teks 1 berisi perilaku manusia yang merusak pohon, sedangkan teks 2 berisi 

perilaku manusia yang menanam pohon
D. teks 1 berisi manfaat pohon untuk mengatasi banjir, sedangkan teks 2 berisi 

manfaat pohon sebagai paru-paru kota

20. Bacalah pantun berikut!

 

Bunga kenanga di atas sumur
Daun suji banyak dimakan gulma
Tiada guna sombong dan takabur
Hanya dapat melukai hati sesama

Isi pantun tersebut adalah . . .
A. Orang sombong akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
B. Memiliki sikap sombong dan takabur dapat menyakiti hati sesama.
C. Sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri di hadapan orang lain. 
D. Orang yang sombong akan mendapatkan kesialan, karena merugikan orang lain.

Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 21–23!

Musim Layang-layang
Rudi membuka jendela kamarnya. Di luar tampak puluhan layang-layang berwarna-warni 

beterbangan. Rudi hanya dapat memandangnya saja. Sudah dua hari ini Rudi tidak masuk 
sekolah karena sakit. Rudi tidak bisa berjalan. Kaki Rudi diperban. Rudi kembali teringat peristiwa 
dua hari yang lalu. Waktu itu, Rudi bersama teman-temannya sedang mengejar layang-layang 
yang putus. Rudi terus saja mengejarnya. Rudi berlari sambil mendongakkan kepala ke atas 
memperhatikan layang-layang. Rudi tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Rudi terjatuh. 
Rudi merintih menahan sakit karena kakinya terkilir. Rudi dibantu teman-temannya dan seorang 
pedagang buah. Rudi pun segera diantar pulang ke rumah.
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21. Mengapa Rudi tidak masuk sekolah selama beberapa hari?
A. Rudi tidak mempunyai layang-layang sehingga Rudi tidak bisa bermain bersama 

teman-temannya di lapangan.
B. Rudi mengikuti teman-temannya mengejar layang-layang yang putus dan melewati 

jalan raya. 
C. Rudi mengalami kecelakaan saat mengejar layang-layang yang menyebabkan kakinya 

terkilir.
D. Rudi terjatuh saat bermain layang-layang.

22. Watak tokoh Rudi dalam cerita tersebut adalah . . . .
A. pemberani  
B. sombong  
C. ceroboh 
D. jujur

23. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah . . .
A. Kita harus berhati-hati saat bermain. 
B. Bermain sebaiknya dihindari karena akan membahayakan diri sendiri.
C. Kita harus tetap berhati-hati di mana saja agar terhindar dari bahaya, terutama 

saat bermain.
D. Jagalah diri baik-baik saat sedang menjalankan aktivitas di luar maupun di dalam 

rumah bersama teman-teman.

Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 24–26!

Jambean adalah seorang gadis cantik yang menjelma menjadi keong mas. Seorang nenek 
tua menemukan Jambean yang berwujud keong mas saat mencari ikan di sungai. Nenek tua 
itu belum mengetahui wujud asli keong mas. Nenek tua itu hanya tahu bahwa setiap hari 
di meja makannya selalu tersedia makanan yang lezat. Nenek tua itu penasaran dari mana 
asal makanan lezat itu. Nenek itu merasa ada yang aneh di rumahnya setelah ia memelihara 
keong mas.

Suatu hari, nenek sengaja tidak pergi mencari kayu bakar atau berdagang di pasar. Ia 
ingin mencari tahu yang terjadi di rumahnya. Nenek itu berpura-pura pergi dari rumah, 
tetapi beberapa waktu kemudian kembali lagi ke rumah dengan diam-diam. Dari arah dapur 
terdengar suara orang sedang memasak. Nenek itu mengintip dari celah bambu rumahnya 
dan mendapati seorang gadis cantik sedang menyiapkan makanan. Nenek itu terkejut sambil 
terbatuk-batuk. Jambean pun terkejut melihat nenek yang masih berada di rumah.

Jambean meminta maaf kepada nenek karena membuatnya terkejut. Jambean juga meminta 
maaf karena telah menggunakan perabotan dapur di rumah nenek tanpa izin. Nenek itu justru 
berterima kasih kepada Jambean karena telah berbaik hati menyediakan makanan untuk nenek 
setiap hari. Jambean mengatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan ungkapan terima 
kasih, karena nenek telah memelihara Jambean dengan baik.

24. Latar tempat dalam cerita tersebut adalah . . . .
A. rumah  
B. istana 
C. hutan 
D. pasar
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25. Tema cerita tersebut adalah . . . .
A. budi baik dibalas dengan kebaikan pula
B. kepercayaan seorang nenek kepada cucunya
C. kebaikan hati nenek memanjakan keong mas
D. pembalasan budi seorang nenek kepada keong mas

26. Maksud kalimat bercetak miring dalam cerita tersebut adalah . . .
A. Nenek ingin mengetahui siapa yang telah menyiapkan makanan lezat di rumahnya.
B. Jambean menutupi wujud aslinya dengan cara menjelma menjadi seekor keong 

mas.
C. Jambean tidak ingin nenek mengetahui bahwa dirinya adalah seorang bidadari 

yang menjelma menjadi keong mas.
D. Nenek sudah mengetahui bahwa keong mas tersebut adalah seorang gadis cantik 

yang selalu menyediakannya makanan.

Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 27 dan 28!

Bel akhir pelajaran berbunyi nyaring, tanda waktu sekolah telah usai. Sandi dan Arif 
mengemasi buku dan alat tulisnya sambil membicarakan tentang liburan semester ganjil. 
Mereka mempunyai rencana liburan masing-masing. Mereka asyik berbincang sambil berjalan 
menuju tempat parkir sepeda. Arif baru ingat kalau hari ini ia tidak membawa sepeda. Arif 
pun berniat untuk pulang jalan kaki. Saat Arif hendak berpamitan kepada Sandi untuk pulang 
terlebih dahulu, Sandi mengajak Arif untuk pulang bersama. Sandi akan memberi tumpangan 
kepada Arif, karena rumah Arif dan rumah Sandi satu arah. Awalnya Arif menolak tawaran 
Sandi baik-baik karena takut merepotkan. Sandi meyakinkan Arif dan berkata, “Tidak ada 
yang merasa direpotkan kok jika kita berniat untuk membantu teman. Ayo, Rif, ikut saja 
denganku!” Arif pun bersedia ikut dan mengucapkan terima kasih kepada Sandi.

27. Perilaku yang dapat diteladani dari tokoh Sandi dalam cerita tersebut adalah . . . .
A. menghargai teman yang ingin berjalan kaki
B. berani membantu teman yang meminta pertolongan
C. memberi bantuan kepada teman yang membutuhkan
D. tak acuh terhadap keadaan teman yang sedang kesulitan

28. Hal yang mungkin terjadi jika Arif membawa sepeda adalah . . .
A. Arif tidak perlu naik angkutan umum karena ia akan dibonceng Sandi menggunakan 

sepeda pulang ke rumah.
B. Arif menawarkan untuk membonceng dan mengantarkan Sandi pulang ke rumah 

menggunakan sepeda.
C. Arif tidak perlu berjalan kaki dan bisa pulang bersama Sandi menggunakan sepeda 

masing-masing.
D. Sandi tidak perlu membantu Arif dan membiarkan Arif pulang dengan berjalan 

kaki.

Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30!

Malam itu, Pak Arman sedang kerja lembur di kantor ketika ia mendapat kabar dari ibunya 
bahwa istrinya akan melahirkan. Mendengar kabar tersebut, Pak Arman sangat gembira dan 
bergegas mengemasi barangnya. Seorang teman Pak Arman bertanya alasan Pak Arman terlihat
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sangat gembira. Pak Arman pun menjelaskan bahwa istrinya akan melahirkan. Itu sebabnya 
Pak Arman harus segera pulang. Kegembiraan juga dirasakan oleh teman-teman Pak Arman. 
Suasana malam itu menjadi penuh kebahagiaan. Sebelum meninggalkan kantor, Pak Arman 
meminta doa kepada teman-temanya agar istrinya dapat melahirkan dengan lancar. Semua 
teman Pak Arman dengan senang hati mendoakan istri Pak Arman. Teman-teman Pak Arman 
juga mengingatkan Pak Arman agar tetap berhati-hati di jalan. Pak Arman berterima kasih 
kepada semua temannya.

29. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah . . . 
A. Pak Arman tetap sabar menunggu kelahiran istrinya.
B. Pak Arman sangat gembira dan bersyukur istrinya akan melahirkan.
C. Pak Arman terlalu terburu-buru sehingga tidak memperhatikan keselamatan di 

jalan.
D. Pak Arman tetap memilih lembur daripada pulang untuk menemani istrinya yang 

akan melahirkan.

30. Kesimpulan cerita tersebut adalah . . .
A. Pak Arman sangat gembira mendengar kabar bahwa istrinya akan melahirkan 

sehingga Pak Arman harus segera pulang untuk menemani istrinya tersebut.
B. Pak Arman bersorak-sorai mendengar kabar bahagia dari ibunya tentang kelahiran 

anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.
C. Pak Arman memberi berita bahagia kepada semua teman di kantor, yaitu istrinya 

sudah melahirkan seorang bayi laki-laki.
D. Pak Arman pulang kerja untuk menemani ibunya yang sedang dirawat di rumah 

sakit.

31. Bacalah syair berikut!

 

Wahai anakku, dengarlah wasiat
Bermurah hati sesama umat
Berkasih sayang dengan sahabat
Hindari tindak tanduk tak bermanfaat
Supaya sejahtera dunia akhirat
Wahai anakku, dengarkanlah segala perintah
Janganlah lupa untuk bersedekah
Jangan khawatir kau akan menjadi susah
Sesungguhnya hartamu kian bertambah
Jadikanlah amalmu sebagai berkah

 Makna kata bercetak miring dalam syair tersebut adalah . . . .
A. pesan yang bermanfaat
B. ceramah dari tokoh agama
C. nasihat dari orang tua sahabat
D. amanat untuk melakukan kewajiban

32. Bacalah petunjuk rumpang berikut!

 

(1) Letakkan penggorengan di atas kompor yang menyala.
(2) Tuangkan minyak goreng secukupnya dan tunggu hingga panas.
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(3) Masukkan ayam yang sudah dibumbui ke dalam minyak panas.
(4) . . . 
(5) Angkat dan tiriskan sebelum dihidangkan di meja makan.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks petunjuk tersebut adalah . . .
A. Tambahkan bumbu yang masih tersisa agar rasa ayam semakin gurih. 
B. Celupkan ayam ke dalam telur, lalu baluri dengan tepung bumbu. 
C. Baliklah ayam jika bagian bawahnya sudah berwarna keemasan.
D. Hati-hati terkena minyak panas saat menggoreng ayam.

33. Bacalah petunjuk acak berikut!

 

(1) Buka bagian belakang spidol.
(2) Lap menggunakan tisu hingga bersih pada bagian ujung spidol.
(3) Siapkan tinta yang akan digunakan untuk mengisi spidol.
(4) Tuangkan tinta spidol secukupnya.
(5) Cobalah menggunakan spidol di papan tulis.
(6) Tutup kembali spidol dan tinta yang sudah digunakan.

 Urutan kalimat tersebut supaya menjadi petunjuk mengisi tinta spidol yang tepat 
adalah . . . .
A. (3)–(2)–(1)–(5)–(6)–(3)
B. (2)–(1)–(5)–(6)–(4)–(3)
C. (3)–(1)–(4)–(2)–(5)–(6)
D. (3)–(1)–(4)–(6)–(2)–(5)

34. Bacalah petunjuk acak berikut!

 

(1) Campur telur, gula pasir, garam, susu, mentega, dan tepung hingga rata.
(2) Uleni adonan hingga kalis.
(3) Bentuk adonan menjadi bentuk donat.
(4) Diamkan adonan selama 20 menit.
(5) Tambahkan ragi ke dalam adonan.

 Urutan kalimat tersebut supaya menjadi petunjuk membuat donat yang tepat adalah 
. . . .
A. (1)–(3)–(4)–(2)–(5)
B. (1)–(4)–(5)–(3)–(2)
C. (1)–(5)–(2)–(4)–(3)
D. (1)–(5)–(3)–(4)–(2)

35. Bacalah paragraf rumpang berikut!

 

Pada acara tertentu, kita dapat membeli makanan khas nusantara dengan harga yang   
. . . . Misalnya, pada acara Pekan Raya Jakarta (PRJ). Kita dapat mencicipi kuliner nusantara 
dengan harga yang tidak menguras kantong.

 Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .
A. ekonomis  C. praktis
B. higienis D. estetis
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36. Bacalah pantun rumpang berikut!

 

. . .

. . .
Bersikaplah seperti orang yang bijak
Kelak dewasa menjadi orang bermartabat

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah . . . .
A. Pergi ke pasar membeli salak
 Mampir ke apotek membeli obat
B. Burung jalak berbulu emas
 Emas setangkup mahal harganya
C. Tak perlulah meminta balas budi
 Karena kelak diganti dengan pahala
D. Mencari kepiting di tambak
 Kepiting direbus untuk dimakan

37. Bacalah paragraf rumpang berikut!

 

Berbagai inovasi hemat energi dilakukan oleh berbagai perusahaan. Salah satu perusahaan 
yang melakukan inovasi tersebut adalah perusahaan bola lampu. Saat ini perusahaan-
perusahaan bola lampu mengembangkan . . . bola lampu dengan teknologi LED (Light 
Emitting Diode). Lampu LED ini mengonsumsi energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan 
lampu biasa, tetapi dapat memberikan penyinaran yang lebih terang.

 Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .
A. disain  C. desein
B. desain D. design

38. Bacalah kalimat-kalimat berikut!

 

(1) Badan menjadi sehat dan bugar setelah berolahraga.
(2) Kami lari pagi di taman kota.
(3) Setiap hari Minggu, aku dan teman-teman lari pagi.
(4) Selain berlari, kami juga senam bersama teman-teman lainnya.

 Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah . . . .
A. (2)–(3)–(4)–(1)  
B. (3)–(2)–(4)–(1) 
C. (2)–(4)–(1)–(3)
D. (3)–(4)–(1)–(2)

39. Perhatikan iklan berikut!
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 Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah . . .
A. Belanja di koperasi, harga lebih bersahabat dengan kualitas mantap!
B. Beli pensil sebaiknya di koperasi sekolah saja!
C. Koperasi sekolah, memang juaranya!
D. Jangan ragu, barang pasti baru!

40. Bacalah laporan berikut!

 

Laporan Pengamatan
Nama Pengamat : Rifki, Bimo, Dimas
Objek Pengamatan : Koperasi “Maju Sentosa”
Waktu Pengamatan : 11–15 September 2017
Hasil Pengamatan :
Koperasi Maju Sentosa beralamat di Jalan Melati 27, Balikpapan. Koperasi tersebut 
dibuka setiap hari pukul 07.30 WIB. [. . .] Simpanan anggota meliputi simpanan pokok, 
simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah . . .
A. Anggota koperasi wajib menyimpan uangnya untuk modal.
B. Modal koperasi berasal dari simpanan anggota koperasi.
C. Maju mundurnya koperasi bergantung kepada anggota.
D. Setiap anggota dapat mengajukan kredit di koperasi.

41. Perhatikan gambar berikut!

 Deskripsi yang tepat sesuai gambar di atas adalah . . . 
A. Kambing diternak dengan tujuan diambil dagingnya. Namun, ada pula orang yang 

menernakkan kambing untuk diambil susunya.
B. Kambing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kambing 

termasuk hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan.
C. Kambing adalah hewan pemakan tumbuhan yang dapat diternak dengan mudah. 

Kita dapat mencari rumput atau dedaunan untuk makanan kambing.
D. Kakek dan cucu-cucunya sedang memberi makan dua ekor kambing di kandang. 

Mereka memberikan rumput yang diambil dari kebun kakek.

42. Bacalah kalimat-kalimat berikut!

 

(1) Harga buku-buku di pameran tersebut relatif murah dan penataannya menarik.
(2) Pameran buku ini diselenggarakan oleh Toko Buku Semangat yang terletak tidak jauh 

dari SD Kemerdekaan.
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(3) Buku-buku yang dipamerkan meliputi buku pengetahuan umum, buku cerita anak, 
majalah anak, dan ensiklopedia anak.

(4) Buku-buku baru dari penerbit terkenal juga ada di pameran ini.
(5) Beberapa jenis buku dilengkapi dengan media belajar berupa permainan, misalnya 

puzzle dan teka-teki silang.

 Susunan yang tepat agar menjadi paragraf laporan yang padu adalah . . . .
A. (2)–(3)–(5)–(4)–(1)
B. (2)–(4)–(3)–(1)–(5)
C. (3)–(1)–(4)–(2)–(5)
D. (4)–(3)–(1)–(5)–(2)

43. Bacalah pidato berikut!

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, kita 
memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan yang 
telah berjuang melawan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan. Berkat perjuangan 
beliau, kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan. . . . Demikian sambutan ini saya 
sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato persuasif tersebut adalah . . .
A. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meneladani perjuangan beliau yang 

telah membuat kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan yang layak. 
B. Hari ini hendaknya kita memperingati Hari Kartini dengan penuh kebahagiaan, 

karena banyak siswa perempuan yang juga berprestasi di sekolah ini.
C. Ibu guru adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan sehingga kita hendaknya 

memberi hadiah kepada beliau setiap hari.
D. Peringatan Hari Kartini hendaknya dilaksanakan setiap saat sebagai wujud 

penghormatan kepada Ibu Kartini.

44. Bacalah ilustrasi berikut!

Farida adalah anak yang pandai. Ia selalu mendapat peringkat satu di kelasnya. Akan 
tetapi, ia enggan membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Ia 
merasa bahwa tidak ada siswa lain yang dapat menyainginya.

 Ungkapan yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah . . . .
A. kutu buku  
B. rendah hati  
C. besar kepala
D. kepala dingin

45. Bacalah kalimat-kalimat berikut!

 

(1) Selain tanaman hias, tersedia bangku dan arena bermain untuk para pengunjung 
taman.

(2) Banyaknya tanaman hias membuat udara di taman kota tersebut sangat sejuk dan 
segar.

(3) Mereka dapat bermain atau berolahraga di sana.
(4) Selain itu, terdapat beberapa tempat sampah di setiap sisi taman sehingga kebersihan 

taman tetap terjaga.
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(5) Taman kota di daerah rumahku memiliki pemandangan yang sangat indah dengan 
berbagai jenis tanaman hias.

 Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah . . . .
A. (5)–(1)–(3)–(2)–(4)
B. (5)–(3)–(2)–(4)–(1)
C. (5)–(2)–(1)–(3)–(4)
D. (5)–(4)–(1)–(2)–(3)

46. Sampah-sampah di sudut lapangan itu pun tertaburan tertiup angin kencang. 
 Penggunaan kata yang salah pada kalimat di atas adalah    . . . .

A. sudut  
B. tertiup  
C. kencang
D. tertaburan

47. Kalimat berikut yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar adalah . . .
A. Air berperan penting dalam kehidupan manusia: misalnya untuk memenuhi 

kebutuhan mandi cuci kakus (MCK).
B. Mengapa Gilang menangis setelah bertemu dengan ayahnya yang sudah lama 

tidak ditemuinya!
C. Ayah Cindy berkata, “Patuhilah perintah orang tua sebagai wujud baktimu kepada 

orang tua.”
D. Minum susu setiap hari akan membantu pertumbuhan tubuh anak-anak.

48. Bacalah paragraf berikut!

Warga Desa Karang Mulya mengadakan kegiatan gerak jalan sehat. Sambutan 
disampaikan oleh kepala desa karang mulya, bapak Hairudin. Gerak jalan diikuti oleh 
beberapa kelompok yang mengenakan kostum unik. Acara tersebut berlangsung meriah. 
Di akhir kegiatan, dilakukan pembagian hadiah bagi kelompok yang memenangkan 
perlombaan.

 Perbaikan ejaan untuk kalimat bercetak miring adalah . . .
A. Sambutan disampaikan oleh kepala desa karang Mulya, bapak hairudin.
B. Sambutan disampaikan oleh Kepala Desa Karang Mulya, Bapak Hairudin.
C. Sambutan disampaikan oleh Kepala Desa Karang Mulya, bapak hairudin.
D. Sambutan disampaikan oleh Kepala Desa karang mulya, Bapak Hairudin.

49. Pak guru mengajarkan siswanya untuk menjadi manusia yang memiliki adhab dalam 
bermasyarakat.

 Penulisan istilah bercetak miring yang benar adalah . . . .
A. adap  
B. adab  
C. hadap
D. hadab
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50. Bacalah paragraf berikut!

Semalam terjadi bencana tanah longsor di Desa Sindangsari. Sebanyak 17 kepala 
keluarga kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka tersapu longsoran tanah. 
Seluruh penduduk mengungsi di penampungan sementara di desa tetangga. Mereka 
tidak hanya kehilangan rumah, harta benda di dalamnya pun ikut rusak. Para penduduk 
dengan khawatir keadaan mereka tertimpa setelah tersebut bencana.

 Perbaikan kalimat bercetak miring agar membentuk tata kalimat yang benar adalah   
. . .
A. Para penduduk khawatir dengan keadaan mereka setelah tertimpa bencana 

tersebut.
B. Para penduduk dengan mereka khawatir keadaan setelah tertimpa bencana 

tersebut.
C. Para penduduk khawatir dengan setelah tertimpa keadaan mereka bencana 

tersebut.
D. Mereka khawatir dengan para penduduk setelah tertimpa keadaan bencana 

tersebut.



Kunci Jawaban Tryout 4
Bahasa Indonesia

1. A
2. C
3. D
4. D
5. C
6. A
7. B
8. B
9. A
10. B

11. A
12. A
13. A
14. D
15. B
16. A
17. C
18. B
19. D
20. B

21. C
22. C
23. C
24. A
25. A
26. A
27. C
28. C
29. B
30. A

31. A
32. C
33. D
34. C
35. A
36. A
37. B
38. B
39. A
40. B

41. D
42. A
43. A
44. C
45. C
46. D
47. C
48. B
49. B
50. A
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