
Copyright ©www.enersi.com 
all rights reserved 

 

Copyright ©www.enersi.com

 
 Latihan Soal UN SD/MI 2012 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
                                        Jumlah Soal  : 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacalah wacana di bawah ini! 

Armijn Pane 

 

 Organisator pujangga baru ialah Armijn Pane. Ia dilahirkan di Muarasipongi pada tahun 1908. Ia adiknya Sanusi 

Pane. Ia dan kawan sekolahnya, Amir Hamzah menerbitkan majalah Poejangga Baroe pada tahun 1933. Armijn terkenal 

sebagai pengarang Belenggu (1940) yang terbit pertama kali dalam majalah Poejangga Baroe.  

 Sebelum menulis roman Belenggu ini, Armijn Pane banyak menulis cerpen, sajak, esei, dan sandiwara. 

Cerpennya beerjudul “Barang Tiada Berharga” dan sandiwaranya berjudul  “Lukisan Massa”. Sajak-sajaknya dengan 

judul “Jiwa Berjiwa” diterbitkan dalam majalah Poejangga Baroe (1939). 

 

Soal no. 1 s.d. 5 berhubungan dengan wacana di atas! 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
 
1. Siapakah tokoh yang diceritakan dalam wacana di atas? 

 a. Sutan Takdir Alisyahbana 

 b. Sanusi Pane 

 c. Armijn Pane 

 d. Amir Hamzah 

  

2. Tokoh di atas lahir pada tahun.... 

 a. 1905 

 b. 1906 

 c. 1907 

 d. 1908 

  

3. Manakah pernyataan yang tepat berikut ini! 

 a. Armijn Pane adalah kakak Sanusi Pane 

 b. Sanusi Pane adalah kakak Armijn Pane 

 c. Amir Hamzah adalah kakak Armijn Pane 
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 d. Armijn Pane dan Sanusi Pane merupakan saudara kembar. 

  

4. Majalah yang diterbitkan oleh tokoh ini bernama.... 

 a. Belenggu 

 b. Lukisan Massa 

 c. Poejangga Baroe 

 d. Jiwa Berjiwa 

  

5. Romannnya yang dihasilkannya diterbitkan pada tahun.... 

 a. 1933 

 b.1939 

 c. 1940 

 d. 1945 

  

6.  Imbuhan pe-an yang menyatakan tempat terdapat dalam kalimat  berikut, kecuali.... 

 a. Mereka sedang berjalan di penyebrangan dengan hati-hati. 

 b. Pendaftaran kursus itu sudah tutup. 

 c. Perpustakaan sekolahku dilengkapi buku-buku dari luar negeri.  

 d. Pembuatan kue itu sangat mudah.  

  

7.  Siang tadi Pak Tedi sedang memimpin rapat sekolah. 

 Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah.... 

a. Mengapa Pak Tedi memimpin rapat sekolah? 

b. Kapan berakhirnya rapat sekolah itu? 

c. Rapat apa yang sedang dipimpin Pak Tedi? 

d. Bagaimana jalannya rapat sekolah itu? 

 

8. ... kemarin malam ia belum datang juga. 

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

a. selama 

b. sejak 

c. pada 

d. bila 
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9. Kedatanganmu sangat kuharapkan 

       Kalimat surat undangan di atas termasuk bagian.... 

a. salam pembuka 

b. isi surat  

c. salam penutup 

d. titimangsa 

 

10. Di bawah ini yang termasuk karmina adalah.... 

a. Penghemis tua 

 Kau tetap tegar 

 Kau tetap tabah 

 Menjalani hidupmu 

 Yang penuh duka nestapa 

b. jeruk purut buah kedondong 

 jangan cemberut dong 

c. kurang pikir kurang siasat’ 

 kelak dirimu akan tersesat 

d. Jalan-jalan ke Pasar Senen 

 Jangan lupa beli es bulbul 

 Belajarlah yang tekun 

 Kelak cita-citamu terkabul 

  

11.  “Nyam,nyam, nyam. Enak sekali pisangmu,Dok!” 

  “ Bagi aku, Nyet! Sudah berpa puluh kau makan, tak satu pun    kamu bagikan 

padaku,” kata kodok. 

  “Kamu makan kulitnya saja,Dok!Ini terimalah!” 

  Watak monyet dalam cerita di atas adalah.... 

a. tamak 

b. baik 

c. penyabar 

d. pemarah 

 

12. Karena otaknya beku, nilai-nilainya selalu merah. 

      Ungkapan otak beku bermakna.... 
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a. bandel 

b. bodoh 

c. susah diatur 

d. pemalas 

 

13. Orang yang menjadi sumber dalam wawancara disebut.... 

a. notulen 

b. moderator 

c. narasumber 

d. audiens 

 

14. ”Dik Arin, tunggu. Jangan pergi! Mbak tidak akan galak lagi,”   

      cegah Rani. Arin berbalik mendekati Rani. 

 ”Dik Arin mau beli?” kata Rani lembut. 

 ”Kata mama, bukunya satu lagi,” jawabnya polos. 

 ”Sebentar,ya...” kata Rani. Dibungkusnya buku yang diminta Arin    lalu diserahkannya pada gadis kecil 

itu. Setelah mengucapkan terima  kasih, Arin meninggalkan tempat itu. 

 Tokoh Arin  harus diperankan dengan sikap... 

a. ketus                         

b. polos 

c. ramah 

d. rewel 

 

15. Bacalah puisi di bawah ini ! 

 Di bawah telapak kakimu, Ibu 

 Terhampar taman firdaus 

 Yang tak terperi indahnya 

 Sejak dari rahimmu 

 Kami terpelihara dalam ketulusan 

 Padahal tiada kepastian 

 Kami akan berbakti padamu, Ibu 

 Pertama kali rongga dada kami 

 Menghirup segarnya udara dunia 
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 (Liza Hilda Noor Azizah) 

  

 Isi puisi di atas adalah.... 

a. di bawah telapak kaki ibu ada taman firdaus 

b. di rahim ibu ada taman firdaus 

c. kita harus berbakti kepada ibu karena ketulusannya 

d. di dalam rahim kita dapat menghirup udara segar 

 

16. Adi melempari kaca dengan batu. Ia lalu bersembunyi karena  

 ketakutan. 

 Peribahasa yang tepat atas kelakuan Adi adalah.... 

a. sedia payung sebelum hujan 

b. lempar batu sembunyi tangan 

c. setali tiga uang 

d. bagai air di daun talas 

 

17. Kalimat yang menggunakan makna konotasi  adalah.... 

 a. Pak Aris sedang memindahkan meja hijau dari ruang tamu. 

 b. Masalah Yance baru diajukan ke meja hijau. 

 c. Aku menyimpan kue  di atas meja hijau itu. 

 d. Jangan kaududuki meja hijau itu. 

  

18. Berikut ini yang termasuk kalimat harapan adalah.... 

 a. Janganlah kau mengatakan yang jelek-jelek! 

 b. Mari kita tingkatkan semangat belajar. 

 c. Semoga engkau lulus ujian. 

 d. Tolong bawakan barang-barangku! 

  

19. Dari tadi anak itu melirik kepadaku. 

 Kata umum yang tepat dari kata melirik adalah.... 

a. melihat 

b. mengerling 

c. memandang 

d. mengintip 
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20. Tanganku berdarah. 

  Imbuhan ber- yang maknanya sama dengan kalimat di atas adalah....  

a. Dia berayah seorang pengusaha. 

b. Andine berkeringat banyak. 

c. Saya bersepeda ke sekolah. 

d. Kami berdua yang menyelesaikan tugas itu. 

 

21. Penulisan kata jadian yang tepat adalah.... 

a. berterima kasih 

b. ber terima kasih 

c. berterimakasih 

d. ber terimakasih 

22. Penulisan partikel pun yang tepat terdapat dalam kalimat.... 

a. Walau pun kesakitan, ia tetap bertahan. 

b. Sayapun akan meminta maaf padanya. 

c. Akhirnya kami pun tiba dengan selamat. 

d. Seribupun aku tidak punya, apalagi seratus ribu. 

 

23.      Penyakit cacar air merupakan infeksi virus menular yang  menyebabkan ruam kulit. Tanda-tandanya berupa 

sekumpulan  bintik-bintik kecil  yang datar maupun menonjol, lepuhan berisi  cairan, dan menimbulkan rasa 

gatal. 

 Gagasan utama paragraf di atas adalah.... 

a. tanda penyakit cacar air berupa bintik-bintik kecil 

b. cacar air merupakan infeksi virus menular 

c. cacar air menimbulkan rasa gatal 

d. cacar air berupa lepuhan berisi cairan 

 

24. Pak Ari membeli perawatan petukangan ( ) gergaji, kapak, dan sugu. 

 Tanda baca yang tepat untuk mengisi tanda ( ) adalah.... 

a. titik koma (;) 

b. titik dua (:) 

c. titik (.) 

d. koma (,) 
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25. Hadirin yang terhormat, sekarang saatnya kita mengubah pola belajar  

      kita supaya apa yang kita cita-citakan terkabul. 

  Cuplikan pidato di atas merupakan bagian.... 

a.  pembukaan 

b.isi 

c.penutup  

d.salam penutup  

 

 
26.  Kalimat penutup surat yang tepat adalah.... 

    a.  Atas perhatian Anda, kami haturkan terima kasih. 

    b. Atas kedatangannya, saya ucapkan terima kasih. 

    c. Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan banyak terima kasih. 

    d. Atas partisipasi Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

 

27. Yang termasuk bagian-bagian surat resmi dan surat pribadi adalah 

a. alamat yang dituju, salam pembuka, nomor 

b. kepala surat, paragraf isi, lampiran 

c. salam pembuka, tembusan, inisial 

d. alamat yang dituju, paragraf pembuka, salam penutup 

 

28. Wak Haji  : “Hai, mengapa kalian berkelahi?” 

     Dadang     :  “Anu...eng..anu...” 

    Wak Haji   : “Anu, apa heh.” 

    Juhana        : “Si Dadang...Wak Haji.... 

   Wak Haji    : “Ada apa dengan si Dadang? Aku tahu kalian      

                           Mengeroyoknya. Mengapa sampai begitu?” 

   Rojali          :”..................” 
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                Jawaban yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah.... 

                a. “Dia yang minta, Wak Haji.” 

                b. “Dia ingin mentraktir kami.” 

                        c. “Biarlah, Wak Haji. Itu kesukaaan dia.” 

                d. “Habis dia ikut campur urusan orang lain, Wak!” 

  

29.  Sehari-hari aku membantu ibu di warung. (1) Ayahku hanyalah  seorang buruh bangunan. (2) Adik-adikku ada 

sepuluh.(3)  Makanya,  aku harus kerja keras membantu ibu dan ayah untuk membiayai  seluruh keluarga.  (4)  

Kalimat yang berimbuhan se- terdapat dalam kalimat nomor… 

a. 1,2,3 

b. 1,2,4 

c. 2,3,4 

d. 2,4 

 

30. (1) Dipesta itu banyak tua muda sedang asyik menikmati hidangan.  (2) Mereka berpakaian mewah supaya menarik 

perhatian orang  lain.  (3) Suasana saat itu begitu hiruk pikuk dan berdesakan.  

 (4) Mereka  tidak  peduli akan hal itu. 

 Kalimat yang berantonim terdapat dalam kalimat nomor.... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

31. Asam kandis asam gelugur 

Kedua asam siriang-riang 

Menangis badan di dalam kubur 

Teringat badan tidak sembahyang 

 

Puisi lama di atas termasuk.... 
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a. pantun 

b. syair 

c. gurindam 

d. karmina 

 

32.  Penulisan alamat surat yang tepat adalah.... 

e. Kepada Yth. 

Bapak Rahman 

Jalan Bima/ 11A Bandung 

f. Yth. Ibu H. Dra. Fatimah 

Jalan Kebaktian Dalam RT 05/08 No. 123 

Bandung 

g. Yth. Direktur PT Makmur Sejahtera 

Jalan Padaringan 32 

Bandung 

h. Yth. H. Sularso 

Jalan Jatinegara 5B 

Bandung. 

 

33. Kalau pulang malam-malam aku takut melewati kuburan. 

Makna imbuhan –an pada kata kuburan sama dengan makna akhiran –an pada kalimat.... 

a. Makanan apa pun akan dilahapnya. 

b. Timbangan itu harus sudah diganti. 

c. Karanganmu sangat menarik dibaca. 

d. Hati-hati ada tikungan tajam di jalan itu. 

 

 

34.  Aksi kekerasan dan tawuran kini semakin marak dan  memprihatinkan berbagai pihak.Untuk mencegah 

tindak kekerasan  ini, berbagai kalangan mendesak perlunya peningkatan komunikasi  di kalangan 

 masyarakat dan juga penanaman nilai-nilai agama dan  keimanan  secara terus-menerus. Pengasuh 

pondok pesantren Al  Itishom, Marzuki Arman Abdul mengutarakan aksi kekerasan dan  tawuran dapat 

dihindari jika pendidikan agama dan nilai  keimanan  ditanamkan sejak dini pada anak-anak. 

 Isi berita tersebut adalah.... 
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a. kekerasan semakin merajalela 

b. komunikasi di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan 

c. penanaman nilai agama dan keimanan harus ditanamkan sejak dini 

d. aksi kekerasan dan tawuran dapat dicegah  jika pendidikan agama dan nilai keimanan ditanamkan sejak dini 

pada anak-anak. 

  

35.  Pagiku hilang sudah melayang 

Hari mudaku sudah pergi 

Sekarang petang dating membayang 

Batang usiaku sudah tinggi 

 

Makna penggalan puisi di atas adalah…. 

a. pagi yang bergerak menuju siang 

b. petang yang datang membayang 

c. aku sudah tua 

d. pagi yang hilang digantikan dengan petang 

 

36. Pedagang itu sedang melamun karena sepi pengunjung. 

Kalimat yang mengandung imbuhan pe- yang bermakna sama dengan kalimat di atas adalah.... 

a. Mereka seorang pendaki gunung. 

b. Kami ingin menjadi pengajar yang profesional. 

c. Silakan kau ambil pembersih dulu. 

d. Jangan kausepelekan orang pendiam itu! 

 

37.  Jalan-jalan ke Pasar Baru 

........................................ 

Jangan lupa membaca buku 

Hadapi UAN dengan pasti 
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah.... 

a. Jangan lupa membeli sepatu 

b. Mampirlah dulu di toko buku 

c. Berhenti dulu di tukang dodol 

d. Membeli sepatu dan sikat gigi 

 

38. Yang mengandung majas eufemisme terdapat pada kalimat.... 

 a. Sudah seharusnya  orang itu kita hormati walaupun dia hilang 

    ingatan. 

 b. Sesama teman jangan saling mengeluarkan kata-kata jorok. 

 c. Perasaan orang tua harus selalu kita jaga.   

 d. Memberi lebih mulia daripada meminta. 

  

39.  ....tadi pagi badanku terasa sakit,..kelas ia tidak bisa berkonsentrasi belajar,....jam istirahat ia sudah tak kuat lagi 

menahan sakitnya,....temannya ia minta diantar....ruang PMR. 

Untuk melengkapi paragraf rumpang di atas, pemakaian kata depan yang tepat adalah.... 

a. Dari – pada – ke-di-kepada 

b. Dari-pada-di-kepada-ke 

c. Dari-di-pada-kepada-ke 

d. Dari-di-kepada-ke-pada 

 

40. (1) Sudah sepantasnya Adrian menerima perlakuan kasar dari temannya. (2) Adrian sering menyakiti perasaan 

temannya dengan perkataannya yang pedas. (3) Selama ini Adrian tidak pernah menyadari kesalahannya itu. (4) 

Memang, kejadian itu sekarang mengubah perilakunya. 

Kalimat yang mengandung sinestesia terdapat dalam kalimat nomor.... 

a. kesatu 

b. kedua 

c. ketiga 

d. keempat 

 

41.  (1) Tutut (keong/ Bellamya javanica/ Viviparus javanica) adalah sejenis keong air tawar yang hidup di perairan 

dangkal berdasar lumpur dan ditumbuhi rerumputan air, dengan aliran air jernih yang lamban seperti sawah, pinggir 
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danau, dan pinggir sungai kecil. (2) Bentuk tutut yang seperti kerucut, meruncing ke belakang, berwarna hijau 

kehitaman, menjadikan keong ini mudah untuk dikenali. (3) Pemanfaatan tutut untuk dikonsumsi manusia bukanlah hal 

baru di Indonesia mengingat protein tinggi yang dikandungnya serta harganya yang jauh lebih murah dibandingkan 

sumber protein hewani lainnya. (4) Namun demikian, tidak banyak yang mengetahui bahwa tutut dapat menjadi 

penyebar penyakit cacingan pada tubuh manusia bila tidak diolah dengan benar. 

 Kalimat yang menyatakan fakta pada paragraf di atas terdapat  dalam kalimat nomor... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

42. Perhatikan tabel di bawah ini! 

  

nomor Baris per bait Suku kata Rima  

1.            2     8-12 a-a 

2.            4     8-14 a-b-a-b 

3.            2     8-12 a-a 

4.              4     8-14   a-a-a-a 

Ciri-ciri syair terdapat pada nomor... 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

 

43. Sehari saja tidak mengejek-ejek orang, perempuan yang ....itu merasa       

       sakit. 

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

a. gatal mulut 

b. gatal kaki 

c. gatal tangan 

d. gatal  mata 

 

44.   1. Burung-burung itu bersiul-siul menyambut sinar raja siang. 

 2. Mereka mulai mendayung bahtera rumah tangga. 



Copyright ©www.enersi.com 
all rights reserved 

 

Copyright ©www.enersi.com 
all rights reserved 
 
 

 3. Semangat anak muda itu keras bagaikan baja. 

 4. Ia menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit. 

     Yang menggunakan majas perumpamaan terdapat pada kalimat.... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

45. Hari-hariku selalu dipenuhi dengan keceriaan. Teman-temanku di sekolah selalu membuatku tertawa. Kami pun 

selalu kompak. Belajar kelompok, menengok teman-teman yang sakit, bahkan bermain di mall selalu kami lakukan 

bersama. ..... 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf pada buku harian di atas adalah.... 

a. Sungguh menyenangkan hidup di dunia ini. 

b. Alangkah bahagia hatiku 

c. Senangnya melewati hari-hariku bersama teman-teman 

d. Jadi, betapa bahagia hidup di dunia ini 

 

 

46.  Semburan awan panas yang diikuti hujan abu-abu kerikil terus menyebar ke daerah di sekitarnya. Panasnya 

mencapai ratusan derajat celcius. Setiap daerah yang dilaluinya hangus terbakar. Jerit tangis terdengar di mana-

mana. Penduduk berseliweran, berlari menyelamatkan diri. Asap panas tergulung-gulung seolah-olah terus 

mengejar. 

 Pokok pikiran paragraf di atas adalah.... 

a. awan panas menyebar ke mana-mana 

b. daerah yang dilalui awan panas hangus terbakar 

c. penduduk mencari tempat yang aman 

d. gulungan asap panas terus mengejar 

 

47. Syifa mempelajari matematika. 

 Pertanyaan di bawah ini yang tidak sesuai dengan kalimat jawab di  atas adalah.... 

a. Siapa yang mempelajari matematika? 

b. Kapan Syifa mempelajari matematika? 

c. Apa yang dilakukan Syifa ? 

d. Apa yang dipelajari Syifa? 
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48.  Kalimat berikut yang mengandung keterangan cara adalah....  

 a. Andika menggambar dengan crayon. 

 b. Indri berjalan dengan tergesa-gesa. 

 c. Ibu Anita menyulam dengan benang wol. 

 d. Saya pergi ke sekolah dengan temanku. 

  

49.  (1) Dia merasa lelah sekaligus lega  

  (2) Pagi-pagi Mira dikejar-kejar anjing 

 (3) Untunglah ada yang orang yang mengusir anjing itu 

   (4) Dia merasa terkejut   

 (5) Dia pun berlari-lari sambil berteriak-teriak minta tolong   

 Susunan yang tepat untuk menyusun klaimat di atas sehingga menjadi  sebuah cerita yang tepat adalah.... 

a. 4-3-2-1-5 

b. 2-4-3-1-5 

c. 2-5-3-2-1 

d. 2-4-5-3-1 

 

50.  Rahadian telah berteriak sekuat tenaga. 

     Banu tidak mendengar. 

     Gabungan kedua kalimat di atas yang paling tepat          menggunakan 

penghubung.... 

a. tetapi 

b. dan 

c. yang 

d. atau 

 


