PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIWUNGU

TRYUOT UJIAN NASIONAL ( UN )
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Waktu

: Bahasa Indonesia
: 50 butir
: 120 menit

PETUNJUK UMUM :
1. Tulislah identitas anda dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf-huruf yang tersedia
dengan menggunakan pensil 2 B.
2. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal ini adalah120 menit.
3. Jumlah soal 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
4. Periksalah kelangkapan naskah soal ujian dan bacalah soal-soal sebelum anda jawab.
5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang anda anggap benar pada lembar jawaban
yang resedia.
6. Laporkan pada pengawas ujian apabila apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak,
atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

SELAMAT MENGERJAKAN
Teks berikut untuk soal nomor 1 – 4
Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah adalah ruang pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku sekolah.Saat
ini setiap sekolah sudah memiliki perpustakaan.Walaupun sebagian belum berupa gedung, paling
tidak sekolah telah memiliki ruang perpustakaan.
Buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah terdiri atas dua macam, yaitu buku fiksi dan
non fiksi.Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita dan novel.Buku nonfiksi adalah
buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan.Contoh buku nonfiksi adalah buku pelajaran dan
buku ensiklopedia.
Tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah adalah agar siswa gemar membaca.Dengan
gemar membaca diharapkan pengetahuan siswa bertambah.Apabila pengetahuan siswa bertambah,
prestasi belajar siswa juga meningkat.Pada akhirnya nilai yang diraih siswa juga semakin
bagus.Oleh karena itu, para siswa harus memanfaatkan perpustakaan sekolah.
1. Apa tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah?
Tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah adalah ….
A. Menumbuhkan sikap gemar membaca bagi siswa.
B. Meningkatkan fasilitas sekolah agar lebih baik.
C. Meningkatkan mutu guru dalam mengajar.
D. Menyimpan buku-buku agar tidak rusak.
2. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama adalah ….
A. Bagaimana cara anak-anak meminjam buku perpustakaan?
B. Mengapa anak-anak menyukai buku fiksi?
C. Apa saja yang dilakukan anak-anak di perpustakaan sekolah?
D. Apa yang dimaksud dengan perpustakaan?

3. Ide pokok paragraf ketiga adalah ….
A. Pemanfaatan perpustakaan sebaik mungkin.
B. Alasan anak-anak menyukai buku-buku fiksi.
C. Nilai yang diraih semakin bagus
D. Tujuan dibangunnya perpustaaan sekolah
4. Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah ….
A. Gemar membaca akan menambah pengetahuan.
B. Perpustakaan merupakan sumber belajar bagi siswa.
C. Buku-buku di perpustakaan berjumlah banyak.
D. Semua sekolah telah memiliki gedung perpustakaan.
5. Perhatikan petunjuk berikut !
Petunjuk penggunaan obat
0-5 tahun
: 2 x sehari, ½ sendok teh
6-10 tahun
: 3 x sehari, 1 sendok teh
11-15 tahun
: 3 x sehari, 1 sendok makan
>dari 15 tahun
: 3 x sehari, 2 sendok makan
Tiara lahir tahun 1999.Saat ini Tiara sakit batuk. Aturan minum obat yang sesuai untuk Tiara
adalah ….
A. Tiga kali sehari, setiap minum satu sendok makan
B. Tiga kali sehari, setiap minum satu sendok teh
C. Tiga kali sehari, setiap minum dua sendok teh
D. Tiga kali sehari, setiap minum tiga sendok makan
6. Bacalah petunjuk berikut !
1) Selanjutnya, tekan tombol Benar.Tunggulah sebentar, uang sejumlah yang diinginkan akan
keluar dari mesin ATM.
2) Tekan tombol Transaksi Tunai di samping layar monitor. Kemudian, tulis jumlah uang
yang akan diiambil.
3) Setelah itu, akan muncul tulisan “Ada transaksi lain”. Jika masih menginginkan transaksi
lain, tekan tombol Ya.Jika ingin mengakhiri transaksi, tekan tombol Tidak. Tunggu sampai
catatan transaksi dan kartu ATM keluar dari mesin.
4) Masukkan kartu ATM ke tempat kartu ATM. Kemudian ketik nomor PIN dengan benar.
Urutan petunjuk mengambil uang di ATM yang tepat adalah …
A. 1) - 2) – 3) - 4)
B. 4) – 2) – 1) – 3)
C. 3) – 1) – 4) – 2)
D. 2) – 3) – 1) – 4)
7. Akhir-akhir ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Surabaya semakin meningkat. Di
kampus, mall, pasar, dan perkantoran tidak luput dari sasaran pencurian. Kapolresta Surabaya
menghimbau kepada masyrakat untuk meningkatkan kewaspadaannya …
Sumber: Jawa Pos Kamis 24 Desember 2011

Saran yang tepat untuk cuplikan rubric diatas adalah …
A. Masyarakat sebaiknya rutin mengadakan siskamling
B. Parkirlah di tempat yang ada petugasnya
C. Warga masyarakat lebih waspada dan memasang kunci pengaman pada kendaraan
D. Tidak memarkir kendaraan di tempat yang rawan pencurian
Pengumuman
Diberitahukan kepada semua siswa SD Harapan Jaya. SD Harapan Jaya akan mengadakan lomba
baca puisi. Diharapkan kepada siswa-siswi yang berminat segera mendaftarkan diri di sekretariat
Pendaftaran ditutup tanggal 7 mei 2011.
Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Terima kasih.
8. Isi pengumuman tersebut adalah …
A. Pendaftaran peserta lomba di sekretariat

B. Pendaftaran ditutup tanggal 7 Mei 2011
C. Siswa wajib mengikuti lomba baca puisi
D. SD Harapan Jaya akan mengadakan lomba baca puisi
Kutipan drama untuk menjawab soal nomor 9-12 !
Eko : (Berjalan mendekati Riski di sebuah teras rumah) “Ris, mana mainanku yang kau
pinjam kemarin?”
Dito : “Mainanmu dijatuhkan Riski”.
Riski : (Suaranya gemetar dan ketakutan) “Maaf, Eko mainanmu rusak”.
Eko : “Kenapa bisa rusak?”
Riski : “Maaf, Eko, aku tak sengaja menjatuhkanya”.
Eko : “O, kenapa kamu tidak bilang ? Tidak apa-apa, kok. Aku memaafkanmu. Tetapi lain kali
dijaga baik-baik,ya !”
Riski : “Terima kasih, eko. Aku berjanji akan menjaga mainanmu jika meminjam lagi.
9. Tokoh utama dalam drama tersebut adalah …
A. Eko dan Dito
B. Eko dan Riski
C. Dito dan Riski
D. Eko, Dito, dan Riski
10. Latar tempat dalam drama tersebut adalah ….
A. di dalam rumah
B. di halaman rumah
C. di ruang tamu
D. di teras rumah
11. Amanat dari kutipan drama di atas adalah ….
A. Janganlah berbuat pura-pura tidak tahu ketika berbuat salah.
B. Kita harus memarahi teman yang berbuat semaunya
C. Sebaiknya kita jangan berjanji jika kita tidak bisa menepati
D. Kita harus hidup rukun dan saling memaafkan
12. Watak Eko dalam drama di atas adalah …
A. congkak
B. bengis
C. penyabar
D. pemaaf
13. Becak dan dokar dilarang beroperasi di jalur cepat karena akan menimbulkan kemacetan. Becak
dan dokar hanya bisa beroperasi di jalur lambat. Jalur cepat hanya bisa dilewati oleh kendaraan
bermotor seperti sepeda motor dan mobil.
Kalimat utama penggalan wacana di atas adalah …
A. Masalah kemacetan lalu-lintas di kota-kota besar.
B. Becak dan dokar dilarang beroperasi di jalur cepat karena akan menimbulkan kemacetan.
C. Sering terjadi kecelakaan di jalur cepat.
D. Kendaraan bermotor tidak boleh melewati jalur cepat karena akan menyebabkan kemacetan
dan kecelakaan.
14. Dira : “Dina, kemarin kamu jadi menonton wayang di lapangan, ya?”
Dina : “Jadi. Wayangnya bagus sekali, Dir. Kamu nggakn onton, sih. ”
Dira : “Iya, kemarin aku diajak ibu ke rumah Defi. Kamu suka banget, ya, nonton wayang?”
Dina : “Menonton wayang bisa menambah pengetahuan, Dir. Selain itu, kita juga bisa ikut serta
melestarikan kebudayaan Indonesia.”
Simpulan isi percakapan di atas adalah …
A. Dira tidak ikut menonton wayang karena diajak ibu ke rumah Defi
B. Menonton wayang dapat menambah pengetahuan dan melestarikan kebudayaan Indonesia.
C. Dina sangat suka menonton wayang

D. Melestarikan kebudayaan Indonesia

Paragraf berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 15-17 !
Tanah yang gersang, udara yang panas. Itulah ciri khas Bojonegoro. Tidak semua tanaman cocok di
daerah semacam itu. Namun, tanaman tembakau justru sangat menyukainya. Di tanah kering dan
udara panas menyengat, tanaman tembakau justru tumbuh subur.
15. Makna kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah …
A. Tidak semua tanaman dapat hidup seperti tembakau
B. Keadaan tanah di Bojonegoro berbeda dengan tanah di daerah lainnya
C. Tidak semua tanaman cocok di daerah gersang dan panas
D. Tanah kering dan udara panas menjadi ciri khas daerah Bojonegoro
16. Tanah yang gersang, u dara panas.
Arti kata gersangpada paragraf tersebut adalah …
A. kering
B. hitam
C. gembur
D. keras
17. Antonim kata panas dalam paragraf tersebut adalah …
A. segar
B. basah
C. dingin
D. lembab
Bacalah Ilustrasi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 18 !
Suatu hari Rita datang ke rumah Denita. Saat itu Riri juga ada di rumah Denita. Rita berniat
menanyakan tugas Matematika kepada Denita. Akan tetapi, Riri mengatakan bahwa tugas
Matematika itu sangat mudah. Riri menyayangkan Rita tidak dapat mengerjakan soal Matematika
itu. Kemarin, Rita meminta Riri untuk membantu mengerjakan tugas Matematika itu. Riri pun
segera membaca buku milki Rita. Setelah membaca buku Rita, raut muka Riri berubah. Kemudian,
Riri mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengerjakan soal itu. Riri menyerahkan tugas
Matematika itu kepada Denita. Riri memang anak yang banyak bicara, tetapi tidak tahu apa-apa.
18. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan Riri adalah …
A. Tong kosong berbunyi nyaring
B. Seperti air di atas daun talas
C. Besar pasak dari pada tiang
D. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
Ilustrasi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 19.
Setiap hari Radit terlambat datang ke sekolah. Ia tidak suka memakai seragam dengan rapi.
Berulang-ulang Radit mendapat peringatan. Radit pun sering mendapat bimbingan dari guru
konseling. Akan tetapi, Radit belum bisa mengubah kebiasaan buruknya. Hingga suatu hari orang
tua Radit dipanggil ke sekolah. Setelah mengetahui perbuatan Radit, emosi orang tua Radit naik.
Akan tetapi, guru kelas Radit dapat meredam emosi orang tua Radit.
19. Ungkapan yang tepat berdasarkan hal yang dialami orang tua Radit adalah …
A. naik pangkat
B. naik daun
C. naik haji
D. naik darah
20. Kalau ada jarum yang patah,
Jangan disimpan dalam peti

Kalau ada kata yang salah,
Jangan disimpan dalam hati
Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah …
A. Segeralah meminta maaf bila memiliki kesalahan
B. Setiap orang memiliki kesalahan
C. Sebaiknya kita bisa menjaga rahasia
D. Janganlah melakukan kesalahan terhadap orang lain
Bacalah paragraf-paragraf berikut ini !
Teks 1
Olah raga telah memasyarakat di kalangan generasi muda baik di kota maupun di desa. Segala
bidang olah raga telah mereka lakukan, misalnya olah raga sepak bola, voli, dan , atletik.
Akhir-akhir ini olah raga sepak bola sangan diminati kalangan muda. Mereka bisa bermain sepak
bola tanpa menggunakan lapangan yang luas. Olah raga tersebut cukup dilakukan di dalam grdung
dengan ruangan yang tidak luas. Olah raga tersebut adalah futsal. Olah raga ini seperti sepak bola,
tetapi setiap regu hanya terdiri atas 5 orang
Teks 2
Sepak bola telah dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa. Di setiap kota
ada perkumpulan sepak bola. Setiap organisasi pemuda yang ada tidak pernah meninggalkan
program olah raga ini. Jika ingin berolah raga sepak bola tanpa menggunakan lapangan yang luas
dan pemain yang banyak, olah raga futsal adalah jawabannya. Futsal hanya memerlukan 5 orang
pemain setiap regu. Tempatnya pun cukup di dalam gedung.
21. Persamaan kedua teks tersebut adalah …
A. Olah raga sepak bola (futsal) semakin digemari masyarakat
B. Orang sadar akan hidup sehat dengan cara berolah raga
C. Masyarakat lebih menyukai olah raga di dalam gedung
D. Program olah raga di kalangan pemuda
Jadwal perjalanan kereta api berikut untuk menjawab soal nomor 22 dan 23.

No
.
1
2
3
4
5

Jadwal Perjalanan Kereta Api Stasiun Tawang Semarang
Nama Ketera Api
Kelas
Tujuan
Berangkat

Tiba

Argo Sindoro
Argo Muria
Harina Malam
Harina Malam
Rajawali 1

11.25
22.03
04.28
04.28
12.50

Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Bisnis
Eksekutif

Gambir
Gambir
Bandung
Bandung
Pasar Turi Surabaya

05.30
16.00
20.30
20.35
08.30

22. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal perjalanan kereta api tersebut adalah …
A. Kereta api yang berangkat dari stasiun Tawang Semarang menuju Bandung adalah Rajawali
1
B. Kereta api Argo Sindoro merupakan kereta api kelas eksekutif dengan tujuan Bandung
C. Kereta api Argo Muria berangkat dari stasiun Tawang Semarang dan tiba di Gambir pukul
22.03
D. Kereta api Rajawali 1tiba di pasar Turi Surabaya pada pukul 01.28
23. Kereta api yang paling berangkat paling akhir dari stasiun Tawang Semarang adalah …
A. Harina Malam kelas bisnis
B. Harina Malam kelas eksekutif
C. Rajawali 1
D. Argo Muria
Pahami puisi berikut !
Pasar Loak

Pasar loak dekat rumahku
Selalu banyak pengunjungnya
Di pasar itu
Orang menjual berbagai barang bekas
Pasar loak
Ternyata kau sangat berguna
Bagi mereka
Yang tidak punya uang
24. Isi puisi tersebut adalah …
A. Pasar loak sangat berguna bagi orang yang tidak punya uang
B. Suasana pasar loak di dekat rumahku
C. Peristiwa jual beli yang terjadi di pasar loak
D. Pasar loak memudahkan masyarakat membeli aneka kebutuhan
25.

Danu dan ayahnya pergi ke toko kimia untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan
untuk membuat sabun cuci. Setelah bahan yang diperlukan siap, mereka mulai membuat sabun
cuci. Akhirnya sabun cuci itu selesai juga.
Danu sangat senang dengan hasil karyanya.Ia segera ke dapur dan mencoba mencuci piring.
Sejak itu ibunya tidak perlu lagi membeli sabun cuci di toko.
Kesimpulan kutipan cerita anak tersebut di atas adalah ….
A. Sabun cuci tersebut dibuat dari bahan kimia
B. Danu dan ayahnya membeli bahan-bahan untuk membuat sabun cuci
C. Danu dan ayahnya berhasil membuat hasil karya sabun cuci
D. Ibunya Danu tidak perlu lagi beli sabun cuci

26. Isi laporan di atas adalah ….
A. Kegiatan bazar pada tanggal 29 Januari 2011 menyediakan aneka buku pelajaran.
B. Kegiatan bazar menyediakan buku pelajaran, buku bacaan, dan aneka hasil kerajinan
C. Kegiatan bazar menyediakan aneka kerajinan hasil karya siswa
D. Hari Anak Nasional diperingati dengan bazar yang menyediakan buku pelajaran, buku
bacaan, dan aneka kerajinan.
27. Penggunaan huruf kapital pada kalimat Kegiatan bazaar dilaksanakan di sd bina bangsa yang
tepat adalah …
A. Kegiatan bazar dilaksanakan di SD bina bangsa
B. kegiatan bazar dilaksanakan di sd Bina Bangsa
C. Kegiatan bazar dilaksanakan di sd bina bangsa
D. Kegitan bazaar dilaksanakan di SD Bina Bangsa
28. Bacalah percakapan berikut !
Tika
: “Lin, tolong belikan kakak tepung terigu di warung!”
Lina
: “Berapa, Kak?”
Tika
: “Tolong beli ¼ kg !”
Lina
: “Untuk bikin apa sih, Kak ?”
Tika
: “Kakak mau bikin bakwan jagung.”
Lina
: “Mana uangnya. Kak ?Aku mau beli tepung sekarang.”
Topik pembicaraan tersebut adalah …
A. Tepung terigu adalah bahan utama bakwan jagung

B. Beli tepung terigu untuk membuat bakwan jagung
C. Bakwan jagung terbuat dari tepung terigu dan jagung
D. Tika akan membuat bakwan jagung
Teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 29, 30, dan 31.
Musim penghujan sudah berlangsung dua bulan.Curah hujan pada musim penghujan kali ini
benar-benar tinggi.Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir bandang, pohon tumbang, dan
beberapa bangunan roboh.Bencana-bencana tersebut sangat meresahkan masyarakat.Masyarakat
harus waspada saat musim pnghujan.
29. Ringkasan yang tepat isi paragraf di atas adalah ….
A. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan bencana banjir.
B. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan berbagai macam bencana.
C. Musim penghujan mengakibatkan bencana tanah longsor.
D. Berbagai macam bencana terjadi melanda kehidupan penduduk.
30. Tema yang tepat paragraf di atas adalah ….
A. Bencana sering menghantui masyarakat.
B. Banjir selalu menyerang warga pada musim penghujan.
C. Keadaan masyarakat saat musim penghujan.
D. Bencana banjir datang saat curah hujan tinggi.
31. Pesan yang terkandung dalam paragraf di atas adalah ….
A. Masyarakat harus mengungsi saat musim penghujan.
B. Masyarakat harus waspada saat musim penghujan.
C. Jangan biarkan bencana mengganggu kita.
D. Jangan menyepelekan musim penghujan.
Sahabat
Sahabat …
Masih ingatkah dengan persahabatan kita
Masih ingatkah dengan cerita kita
Sahabat …, walaupun kita berjauhan
Walaupun kita tak satu kota
Semoga tanda mata kita selalu kau simpan
Semoga tanda mata kita selalu abadi
Hingga kita bertemu kembali
32. Pernyataan yang tepat untuk puisi tersebut adalah …
A. Seorang anak bersedih karena sahabat yang sangat disayanginya akan pindah ke luar kota.
B. Seorang sahabat yang sangat baik karena selalu bersama dalam keadaan senang maupun
sedih.
C. Seorang anak sangat rindu kepada sahabatnya yang tinggal diluar kota dan ingin berjumpa
untuk membeikan cendera mata.
D. Seorang anak menginginkan agar sahabatnya yang tinggal di kota lain tetap ingat kpadanya
dan tetap menyimpan cendera mata yang pernah ia berikan.
33. Makna tanda matapada puisi tersebut adalah …
A. oleh-oleh
B. tanda di mata
C. cendera mata
D. benda penting
34. (1) Aduklah sampai larut.
(2) Minumkan larutan tersebut kepada penderita diare.
(3) Masukkan 1 sendok teh gula dan ¼ sendok teh garam ke dalam air di gelas.
(4) Sediakan satu gelas air matang.

Urutan pembuatan oralit yang tepat adalah …
A. (4)-(3)-(1)-(2)
B. (4)-(2)-(1)-(3)
C. (4)-(3)-(2)-(1)
D. (4)-(2)-(3)-(1)
35. (1) Jalan-jalan tergenang air dan sulit dilewati.
(2) Hari ini hujan turun begitu derasnya.
(3) Orang-orang pun menjadi enggan ke mana-mana.
(4) Airnya tidak hanya membasahi tanah
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu dengan urutan …
A. (1)-(2)-(3)-(4)
B. (2)-(3)-(1)-(4)
C. (2)-(4)-(1)-(3)
D. (4)-(2)-(3)-(1)
36. Kaki Budi terkilir
Budi terjatuh dari sepeda
Gabungan kedua kalimat yang benar adalah …
A. Kaki Budi terkilir agar terjatuh dari sepeda
B. Kaki Budi terkilir dan terjatuh dari sepeda
C. Kaki Budi terkilir jika terjatuh dari sepeda
D. Kaki Budi terkilir sebab terjatuh dari sepeda
37. Anita tetap menjadi juara kelas … ia sibuk membantu ibunya
Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah …
A. kalau
B. meskipun
C. jika
D. agar
Perhatikan surat undangan berikut !
Kepada
Siswa Sanggar Tari Kinanthi
Di Tempat
Dengan Hormat,
... Acara latihan bersama diadakan pada :
Hari, tanggal
: Minggu, 28 Februari 2012
tempat
: Sanggar Tari Kinanthi
waktu
: pukul 15.30
Kami berharap semua siswa dapat mengikuti latihan bersama. Kami mengucapkan terima kasih
atas kehadiran anggota Sanggar Tari Kinanthi.
38. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat undangan di atas adalah …
A. Kami mengharap kehadiran semua siswa Sanggar Tari Kinanthi untuk melakukan latihan
bersama
B. Kami mengharap kehadiran semua siswa Sanggar Tari Kinanthi sekalian untuk melakukan
latihan bersama
C. Kami mengharap kehadiran semua saja siswa Sanggar Tari Kinanthi untuk melakukan
latihan bersama
D. Kami mengharap kehadiran seluruh siswa Sanggar Tari Kinanthi sekalian untuk melakukan
latihan bersama
Perhatikan kutipan surat berikut !
Jakarta 21 Desember 2012

Kepada
Seluruh Karyawan PT. Maju Jaya
Di Jakarta
....
39. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk tanggal pembuatan surat tersebut adalah …
A. Jakarta 21 Desember, 2012
B. Jakarta 21, Desember 2012
C. Jakarta, 21 Desember 2012
D. Jakarta 21 Desember 2012,

40. Kata yang sesuai untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah …
A. berguna
B. berharap
C. bersama
D. berlangsung
41. Hasan
Udin
Hasan
Udin

: “Din, apa kamu tahu di mana rumah Rio?”
: “……………..”
: “Kalau begitu, tolong antar aku ke sana.”
: “Mari, kak. Saya antar.”

Kalimat yang tepat ntuk melengkapi dialog tersebut adalah …
A. Tidak tahu, kak.
B. Rio itu siapa?
C. O, ya kak. Nanti sore
D. Ya, kak. Di Jl Teluk Amurung no 33
Bacalah ilustrasi berikut !
Septiani adalah murid kelas VI di SD 04 Indralaya. Ia dilahirkan di Desa Mugelan tanggal 16 Mei
1999. Kini ia tinggal di Jalan Cabangan 27, Semarang.
42. Pengisian biodata yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah …
A. Formulir Pendaftaran Anggota Pramuka
Nama
: Septiana
Tempat, tgl. Lahir
: Di Jalan Cabangan 27, Semarang
Asal sekolah
: SD 04 Indralaya
Kelas
: Enam
B. Formulir Pendaftaran Anggota Pramuka
Nama
: Septiana
Tempat, tgl. Lahir
: Semarang 16 Mei 1999
Asal sekolah
: SD 04 Indralaya
Kelas
: VI
C. Formulir Pendaftaran Anggota Pramuka
Nama
: Septiana
Tempat, tgl. Lahir
: Semarang, 16 Mei 1999
Asal sekolah
: SD 04 Indralaya
Kelas
: VI
D. Formulir Pendaftaran Anggota Pramuka
Nama
: Septiana
Tempat, tgl. Lahir
: Desa Mugelan 16 Mei 1999
Asal sekolah
: SD 04 Indralaya
Kelas
: Enam

Cuplikan pidato ini untuk soal nomer 43 dan 44.
…………….
Semoga uraian pidato yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara agar lebih
dapat menjalani hidup sehat.
……………
43. Kalimat ajakan yang tepat untuk menutup pidato tersebut adalah …
A. Marilah pidato ini kita akhiri.
B. Demikian pidato saya tentang kesehatan.
C. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan.
D. Terima kasih atas perhatian saudara.
44. Kalimat yang dicetak miring pada cuplikan pidato di atas ejaannya salah, seharusnya …
A. bagi Sodara
B. bagi Sudara
C. bagi Saudara
D. bagi Saodara
Bacalah surat berikut !
Nomor
: 05 / SD / XII / 2012
Lamp
:Perihal
: Undangan
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua SD Mekar Jaya
Dengan hormat, melalui surat ini kami mengundang kalianu ntuk hadir pada acara
pembagian laporan pendidikan semester ganjil yang akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal
: Sabtu, 24 Desember 2012
Waktu
: 08.30 WIB
Tempat
: Aula SD Mekar Jaya
Karena pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak/Ibu hadi tepat waktu. Demikian
surat ini kami buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.
Semarang, 20 Desember 2012
Kepala SD Mekar Jaya
Hasan
Hasan, S.Pd.
45. Penggunaan kata yang dicetak miring pada surat tersebut salah. Perbaikannya adalah …
A. Saudara-Saudara Sekalian
B. Para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu
C. Para Bapak, Ibu dan Orang Tua
D. Bapak/Ibu Orang Siswa
46. Bacalah cuplikan laporan berikut !
Raimuna adalah pertemuan Pramuka Pandega dalam bentuk perkemahan besar. Raimuna
Nasional diselenggarakan empat tahun sekali. Perkemahan yang berlangsung 8-15 Oktober
2012 diikuti oleh 3.689 pramuka dari 33 provinsi. Turut hadir pada acara tersebut: Andi
Malarangeng, Azrul Azwar dan Syamsul Rivai.
Penulisan ejaan yang tepat kalimat yang bercetak miring pada teks tersebut adalah....
A. Turut hadir pada acara tersebut Andi Malarangeng, Azrul Azwar dan Syamsul Rivai.
B. Turut hsdir pada acara tersebut: Andi Malarangeng, Azrul Azwar dan Syamsul Rivai.
C. Turut hadir pada acara tersebut Andi Malarangeng, Azrul Azwar dan Syamsul Rivai.
D. Turut hadir pada acara tersebut, Andi Malarangeng, Azrul Azwar dan Syamsul Rivai.
47. Perhatikan laporan berikut !

Minggu, 20 Januari 2013 terjadi peristiwa tanah longsor di Desa Pulosari. Peristiwa tersebut
terjadi saat semua penduduk terlelap tidur... Korban segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga
yang selamat. Kerugian dalam peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan rumpang tersebut adalah....
A. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
B. Dua orang mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut.
C. Peristiwa tersebut sangat mengerikan karena tidak ada warga yang selamat.
D. Warga segera diungsikan ke lokasi yang aman dan jauh dari perbukitan.
48. Bacalah pantun berikut!
Parang ditelak ke batang sena,
belah buluh taruhlah temu.
....
....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun bagian ini adalah....
A. Ingin hati menjadi pintar,
apa daya belajar malas.
B. Lekaslah menuntut ilmu,
sebelum ajal menjemput.
C. Barang dikejar takkan sempurna,
bila tak penuh menaruh ilmu.
D. Jangan suka menyiksa diri,
agar tak rusak binasa badan.
49.

Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah....
A. Beberapa siswa siswa SD Merdeka menyerahkan bantuan kepada warga kurang mampu.
Mereka menyerahkan beberapa kardus makanan dan air bersih. Warga sangat senang
menerima bantuan tersebut.
B. Warga Desa Argosari sangat senang mendapat bantuan dari siswa-siswi SD Merdeka.
Mereka bahkan siswa-siswi SD Merdeka dengan makanan sekedarnya dan tari-tarian.
Beberapa anak di desa itu pun sangat antusius saat siswa-siswi SD Merdeka mengajak
belajar bersama.
C. Saat SD Merdeka sangat kreatif, Mereka membuat berbagai karya seni untuk diberikan
kepada warga Desa Argosari. Selain itu, mereka mengajak anak-anak di Desa Argosari
belajar bersama mereka.
D. Beberapa siswa sedang menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam. Bantuan yang
diberikan oleh para siswa berupa bahan makanan dan selimut. Beberapa siswa juga ada yang
memberikan buku-buku bacaan kepada anak-anak korban bencana alam yang berada di
pengungsian.
50. Pramuka adalah kegiatan utama untuk membentuk karakter anak Indonesia. Dalam kegiatan
kepramukaan ditemui berbagai sikap yang harus diajarkan kepada anak sejak dini. Sikap
tersebut atara lain kedisiplinan, kejujuran, kerja sama, tanggung jawab, dan sikap-sikap lainnya
…
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
A. Pramuka sangat disukai siswa-siswi karena selalu mengadakan kegiatan berkemah.
B. Kegiatan pramuka di Indonesia sangat menjemukan dan kurang bervariasi.
C. Oleh karena itu, kegiatan kepramukaan harus diikuti oleh semua anak Indonesia.
D. Guru harus mengajarkan kepada siswa untuk memiliki sikap-sikap tersebut.

