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LEMBAR SOAL 
UJI COBA UJIAN NASIONAL (UN) TINGKAT SD/MI 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia    
Alokasi Waktu : 120 menit 

================================================================================ 
PETUNJUK UMUM 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan 

menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 
2. Berilah tanda silang (X) di depan nama mata pelajaran pada LJUN. 
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir 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. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan 
8. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat hitung lainnya 
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian 
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret  
 

Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 bacalah wacana berikut! 
 

SEJARAH OLAHRAGA FUTSAL 
 

Pernahkah terpikir sejarah adanya permainan futsal pertama kali dimainkan? Selama ini kita hanya 
bermain saja tidak mengetahui bagaimana sejarahnya. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 
1930, oleh Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di 
Brasil. Keunikan lain olahraga ini dibandingkan dengan olahraga lainnya adalah keterampilan yang 
dikembangkan dapat dimainkan di lapangan berukuran biasa. 

Pele, bintang terkenal Brasil contohnya, mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brasil terus 
menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Fédération Internationale 
de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, 
Asia, dan Oseania. 

Pertandingan futsal pertama diselenggarakan pada tahun 1965, Paraguay menjuarai Piala Amerika 
Selatan pertama. Enam perebutan Piala Amerika Selatan berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979, dan 
semua gelaran juara disapu habis Brasil. Brasil meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika 
pertama tahun 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya tahun 1984. 

Kejuaraan Dunia Futsal pertama diselenggarakan atas bantuan FIFUSA (sebelum anggota-anggotanya 
bergabung dengan FIFA pada tahun 1989) di Sao Paulo, Brasil, tahun 1982, berakhir dengan Brasil di posisi 
pertama. Brasil mengulangi kemenangannya di Kejuaraan Dunia kedua tahun 1985 di Spanyol, tetapi menderita 
kekalahan dari Paraguay dalam Kejuaraan Dunia ketiga tahun 1988 di Australia. 

Dikuti dari www.lombokpost.co.id 
 

1. Siapa nama tokoh yang menciptakan olahraga futsal berdasarkan bacaan di atas? 
A. Gabriel Batistuta 
B. Pele 
C. Ronaldinho 
D. Juan Carlos Ceriani 

 

2. Mengapa olahraga futsal dikatakan unik dibandingkan dengan olahraga lainnya berdasarkan bacaan di atas? 
A. Karena Pele, bintang terkenal Brasil contohnya, mengembangkan bakatnya dengan olahraga futsal. 
B. Karena permainan futsal sekarang dimainkan di bawah perlindungan FIFA di seluruh dunia. 
C. Karena keterampilan yang dikembangkan dalam permainan futsal dapat dimainkan di lapangan 

berukuran biasa. 
D. Karena Kejuaraan Dunia Futsal pertama diadakan di Sao Paulo, Brasil, tahun 1982. 

3. Kalimat Tanya yang sesuai dengan paragraf keempat adalah …. 
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3 x sehari 2 tetes 

A. Apa yang mendasari diadakannya pertandingan futsal internasional? 
B. Di mana kejuaraan dunia futsal pertama diselenggarakan? 
C. Siapa nama tokoh futsal dari Brasil? 
D. Bagaimana awal diciptakannya olahraga futsal? 

 

4. Ide pokok paragraf ketiga adalah …. 
A. Pertandingan futsal pertama diselenggarakan pada tahun 1965. 
B. Kejuaraan Dunia Futsal pertama diselenggarakan atas bantuan FIFUSA. 
C. Pele, bintang terkenal Brasil mengembangkan bakatnya di futsal. 
D. Brasil menjadi pemenang di Kejuaraan Dunia futsal kedua tahun 1985 di Spanyol. 

 

5. Kalimat berikut yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah …. 
A. Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama pada tahun 1965. 
B. Brasil menjadi pusat futsal dunia. Karena Negara tersebut selalu mendapat juara di setiap pertandingan 

futsal. 
C. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930, oleh Juan Carlos Ceriani. 
D. Permainan futsal sekarang dimainkan di bawah perlindungan Fédération Internationale de Football 

Association di seluruh dunia. 
 
6.       Penggunaan obat tetes mata di samping yang tepat adalah …. 

A. Diteteskan 3 tetes setiap 2 kali sehari 
B. Diteteskan 3 tetes setiap 1 kali sehari 
C. Diteteskan 2 tetes setiap 2 kali sehari 
D. Diteteskan 2 tetes setiap 3 kali sehari 

 
 
 
7. Petunjuk Penggunaan Kipas Angin 

(1) Periksa menu tombol 
(2) Tekan tombol kecepatan sesuai yang diinginkan 
(3) Pasang stekker pada stopkontak 
(4) Tekan atau tarik tombol untuk menentukan arah yang diinginkan 

 

Urutan yang tepat penggunaan kipas angin di atas adalah …. 
A. (1) – (3) – (2) – (4)      
B. (3) – (1) – (4) – (2) 
C. (2) – (4) – (3) – (1) 
D. (4) – (3) – (1) – (2) 

 
8.  

 
 
 
 
 
 
 

Kalimat saran yang tepat berdasarkan rubrik di atas adalah …. 
A. Hendaknya masyarakat selalu waspada dan memasang kunci pengaman pada kendaraannya 
B. Sebaiknya masyarakat yang mempunyai kendaraan diharapkan parkir di tempat yang ramai supaya tidak 

memikirkan kendaraannya. 
C. Alangkah baiknya jika diadakan ronda malam oleh petugas keamanan untuk menhindari kejahatan 

tersebut. 
D. Berhati-hatilah karena pencurian sering terjadi di tempat-tempat yang biasa kita lewati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akhir-akhir ini pencurian kendaraan bermotor semakin merajalela. Di mall, perkantoran, pasar, rumah 
sakit, dan tempat umum lainnya, bahkan di sekolah tidak luput dari ancaman curanmor. Kapolres 
Mataram menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dengan tindak kejahatan tersebut … 
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9.          
 
 
 
 
 

Isi pengumuman di atas yang tepat adalah …. 
A. Jam 08.00 Wita kerja bakti akan dimulai, oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2012, 

seluruh warga Lingkungan Selalu Maju diharapkan datang 15 menit setelah jam 08.00 Wita di kantor 
lurah. 

B. Seluruh warga Lingkungan Selalu Maju akan melaksanakan kerja bakti dan diharapkan kumpul di 
kantor lurah minggu yang akan datang. 

C. Kerja bakti dilaksanakan di Lingkungan Selalu Maju pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2012, warga 
diharapkan kumpul di Kantor Lurah jam 08.00 Wita. 

D. Pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2012 jam 08.00 Wita Warga Lingkungan Selalu Maju akan 
melaksanakan kerja bakti di Kantor Lurah. 
 

Untuk menjawab soal nomor 10 sampai 12, perhatikan teks drama berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Tokoh utama drama di atas adalah …. 

A. Leni       C.  Tuti 
B. Erna       D.  Anggi 

 

11. Latar drama di atas adalah …. 
A. Di dalam kantin     C.  Di dalam kelas 
B. Jalan menuju kantin     D.  Di depan perpustakaan 

 

12. Amanat drama di atas yang tepat adalah …. 
A. Nilai jelek dapat memutuskan persahabatan 
B. Nilai ulangan yang jelek menjadi masalah bagi semua orang. 
C. Berbicaralah yang sopan kepada orang lain. 
D. Jangan bertanya kepada orang yang nilainya jelek. 

 
13. Puisi merupakan salah satu bentuk media sastra. Media puisi biasanya singkat karena ada pemadatan isi. 

Sering kali, isi atau pesan yang terkandung dalam puisi disampaikan secara tersirat. Bahasa puisi 
diungkapkan oleh penyair secara khas. 
 

Kalimat utama paragraf di atas adalah …. 
A. Bahasa puisi diungkapkan oleh penyair secara khas. 
B. Isi atau pesan yang terkandung dalam puisi disampaikan secara tersirat. 
C. Media puisi biasanya singkat karena ada pemadatan isi. 
D. Puisi merupakan salah satu bentuk media sastra. 

 

PENGUMUMAN 
Diumumkan kepada seluruh warga yang berada di Lingkungan Selalu Maju bahwa kerja bakti akan 
dilaksanakan pada hari Minggu, 4 Februari 2012 di Kantor Lurah. Warga diharapkan datang jam 08.00 
Wita. 

Bel keluar main dibunyikan. Seluruh siswa satu per satu keluar dari kelas mereka. Erna, Leni, Tuti, dan 
Anggi bergegas menuju ke kantin sekolah. Di perjalanan sempat terjadi percakapan. 
. . . 
Erna : “Len, kamu mau beli apa?” 
Leni : “Mau-mau saya sih, mau beli jajan kek, minuman kek, bukan urusanmu.” 
Anggi : “Len, ndak boleh dong begitu. Erna kan cuman nanya…!” 
Erna : “Iya, kenapa sih Leni begitu?” 
Leni terdiam dan langsung bergegas sendiri menuju kantin dengan wajah yang tidak mengenakkan. 
Tuti : “Udah lah Erna, ndak usah dipikirkan, mungkin gara-gara nilai ulangan Leni lebih jelek dari 

: kita tadi.” 
. . . 
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14. Bacalah teks percakapan berikut! 
 

Edo : "Rin, apa rencanamu untuk liburan nanti?" 
Rina  : "Belum punya. Kamu bagaimana?" 
Adi  : "Bagaimana kalau kita rekreasi?" 
Edo  : "Rekreasi? Jangan,... rekreasi itu membutuhkan banyak biaya!" 
Adi  : "Tidak. Ini rekreasi murah, cukup dengan jalan kaki." 
Rina  : "Ya, itu cocok untuk kita, sambil mengenal alam." 

 
Isi percakapan di atas adalah …. 
A. Rekreasi membutuhkan biaya besar. 
B. Rekreasi sambil mengenal alam. 
C. Rekreasi tidak ada yang murah. 
D. Rekreasi merupakan liburan yang menyenangkan. 
 

Untuk menjawab soal nomor 15 sampai 17, perhatikan paragraph berikut! 
 

 
 
 
 
 
15. Maksud kalimat yang tercetak miring pada paragraf di atas adalah …. 

A. Hati Arman penuh dengan bunga. 
B. Hati Arman berwarna-warni seperti bunga. 
C. Hati Arman sangat sedih. 
D. Hati Arman sangat senang. 

 

16. Arti kata menaklukkan pada paragraf di atas adalah …. 
A. meremehkan      C.  mengecewakan 
B. mengalahkan      D.  mempermainkan 

 

17. Antonim kata sombong pada paragraf di atas adalah …. 
A. rendah hati      C.  dengki 
B. angkuh      D.  congkak 

 

18. Rara bersahabat dengan Dewi. Setiap hari mereka pergi ke mana-mana berdua. Duduk di bangku kelas pun 
mereka berdua. Mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Ternyata, persahabatan Rara yang tulus mendapat 
balasan dari Dewi. Dewi selalu ingin dekat dengan Rara karena ingin menyaingi Rara. Di depan Rara, Dewi 
sangat baik. Namun di belakang Rara, Dewi selalu ingin menjatuhkan Rara. Lama-kelamaan watak asli 
Dewi kelihatan. Akan tetapi, Rara tidak pernah membalas sakit hatinya terhadap Dewi. 
 
Berdasarkan ilustrasi tersebut persahabatan antara Dewi dan Rara dapat diperibahasakan .…  
A. dalam berselam, dangkal berjingkat 
B. dalam sudah keajukan dangkal sudah keseberangan 
C. dalam dua tengah tiga 
D. musuh dalam selimut 

 
19. Ali bermain bola dengan teman-temanya. Ketika bola yang ditendang Udin mengenai pelipis Ali, ia 

langsung marah-marah. Meskipun teman Udin sudah meminta  maaf kepadanya, ia terus marah-marah. 
Padahal, temanya itu tidak sengaja menendang bola mengenai Ali. Memang Ali memiliki watak pemarah. 
Tersinggung sedikit langsung marah. Teman-teman Ali sudah mengetahui wataknya. 

 

Berdasarkan ilustrasi di atas, watak Ali dapat disamakan dengan ungkapan .… 
A. darah panas      C.  berdarah batu 
B. berdarah dingin     D.  berdarah manis 

 

         Pulang dari lomba bulu tangkis, hati Arman berbunga-bunga. Ia tak menyangka berhasil menaklukkan 
Rizal sang juara bulu tangkis tahun lalu. Setiba di rumah, Arman segera mengabarkan kabar gembira tersebut. 
Ibu bangga dengan keberhasilan Arman. Ibu berpesan kepada Arman supaya jangan sombong atas 
keberhasilannya. 
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20. Ke mana kancil akan dikejar 
Ke dalam pasar cobalah cari 
Ketika kecil rajin belajar 
Sesudah besar senanglah hati 
 

Pesan yang terkandung pada pantun di atas adalah …. 
A. Belajar di waktu kecil jangan dipaksakan karena membuat malas di waktu besar nanti. 
B. Membiasakan belajar dari kecil akan menyulitkan kita sesudah besar nanti. 
C. Mempelajari hal-hal kecil hendaknya dilakukan di waktu kecil, karena di waktu besar akan belajar lagi. 
D. Belajar hendaknya dibiasakan di waktu kecil untuk memudahkan di waktu besar nanti. 

 
21. Teks 1 

Memelihara tanaman bisa dilakukan di kebun, halaman rumah dan halaman sekolah. Lahan di halaman atau 
pekarangan rumah dan sekolah, dapat berfungsi sebagai lumbung hidup, apotek hidup, warung hidup, pagar 
hidup, dan sebagai penambah keindahan. Lumbung hidup, gudang bahan makanan, yang siap dipanen sesuai 
kebutuhan. Apotek hidup, sumber obat tradisional, pengobatan alternatif. Warung hidup, tempat membeli 
bahan makanan bagi mereka yang memerlukan. 
 

Teks 2 
Kini dengan mudah, cepat, dan relatif murah, Anda dapat menghadirkan taman instan yang mungil, indah, 
dan cantik, yang siap menyegarkan suasana alami rumah. Pada prinsipnya, taman instan merupakan 
kreativitas perpaduan berbagai tanaman pot dengan berbagai jenis. Pot-pot tanaman dapat dibuat dari 
polybag, plastik, tanah liat, kaleng atau ember daur ulang kreasi sendiri. 
 

Isi kedua teks di atas membahas masalah …. 
A. kegemaran  B.  tanaman   C.  apotek hidup  D.  taman instant 
 

Untuk menjawab soal nomor 22 sampai 23 perhatikan jadual perjalan kereta api berikut! 
No. Nama Kereta Api Kelas Tujuan Berangkat Tiba 
1. Argo Sindoro Eksekutif Gambir 05.00 11.25 
2. Argo Muria Eksekutif Gambir 14.00 23.30 
3. Harina Malam Bisnis Bandung 20.30 05.00 
4. Merpati Indah Eksekutif Surabaya 20.30 04.50 
5. Rajawali Perkasa Bisnis Malang 07.30 11.55 

 

22. Pernyataan berikut yang sesuai dengan jadual perjalanan kereta api di atas adalah …. 
A. Kereta Api “Argo Sindoro” kelas Eksekutif tujuan Malang berangkat pukul 07.30, tiba pukul 11.55 
B. Kereta Api “Merpati Indah” kelas Bisnis tujuan Gambir berangkat pukul 05.00, tiba pukul 11.25 
C. Kereta Api “Rajawali Perkasa” kelas Eksekutif tujuan Surabaya berangkat pukul 14.00, tiba pukul 04.50 
D. Kereta Api “Harina Malam” kelas Bisnis tujuan Bandung berangkat pukul 20.30, tiba pukul 05.00 

 

23. Kereta api yang tibanya paling lambat dari jam berangkatnya adalah …. 
A. Argo Sindoro      C.  Merpati Indah 
B. Argo Muria      D.  Rajawali Perkasa 

 
24.          Isi puisi di samping yang tepat adalah …. 

A. Menjadi murid yang baik tidak mudah, harus 
dekat dengan gurunya. 

B. Murid-murid yang pintar saja yang dibanggakan 
oleh gurunya. 

C. Kebahagiaan seorang guru melihat murid-
muridnya berprestasi 

D. Prestasi seorang murid akan dinikmati oleh 
dirinya sendiri. 

 
 
 

Untukmu Anak Bangsa 
Karya : Usman Jayadi 
 
Anak-anakku, 
Indahnya cerita hidup ini 
Jika kita awali dengan kerja keras 
Jika kita akhiri dengan prestasi 
 
Sungguh kebahagiaan bagi kami gurumu 
Jika kalian menjadi manfaat 
Untuk dirimu sendiri, 
Untuk keluargamu, 
Dan untuk bangsa 
Serta agamamu 
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25. Sudah satu bulan Syafani dan teman-temanya berlatih senam Sasambo. Kini mereka sudah mahir. Mereka 
berharap dalam lomba nanti bisa menang. Akhirnya, saat perlombaan pun tiba. Syafani dan teman-temanya 
dapat menampilan gerakan yang gemulai. Riuh rendah sorakan penonton menyambut tampilan mereka. 
 
Simpulan cerita di atas adalah …. 
A. Pentas senam Sasambo Syafani dan teman-temanya mendapat sambutan dari penonton. 
B. Syafani dan teman-temanya berlatih senam Sasambo selama satu bulan. 
C. Syafani dan teman-temanya memenangkan lomba senam Sasambo. 
D. Syafani dan teman-temanya mengikuti lomba senam Sasambo. 

 
Untuk menjawab soal nomor 26 dan 27 perhatikan laporan berikut! 
 

 
 
 
 
 
 

26. Isi laporan di atas adalah …. 
A. Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar sebentar lagi. 
B. Pelaksanaan uji coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar se- Kota Mataram. 
C. Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran awal uji coba Tingkat Sekolah Dasar. 
D. Ujian Tingkat Sekolah Dasar dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. 

 
27. Perbaikan kalimat yang tercetak miring pada laporan di atas adalah …. 

A. Pada hari Senin; 5 Maret 2012 dilaksanakan uji coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar se- Kota 
Mataram. 

B. Pada hari Senin. 5 Maret 2012 dilaksanakan uji coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar se- Kota 
Mataram. 

C. Pada hari Senin, 5 Maret 2012 dilaksanakan uji coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar se- Kota 
Mataram. 

D. Pada hari Senin: 5 Maret 2012 dilaksanakan uji coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar se- Kota 
Mataram. 
 

28. Perhatikan cuplikan dialog berikut! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topik dialog di atas adalah …. 
A. Lomba memperingati Hari Pendidikan Nasional. 
B. Lomba baca puisi tingkat sekolah bulan depan. 
C. Pendaftaran lomba di guru Bahasa Indonesia. 
D. Lomba baca puisi pada hari Pendidikan Nasional. 

  

Pada hari Senin 5 Maret 2012 dilaksanakan uji coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar se- Kota 
Mataram. Uji coba tersebut seakan-akan dilaksanakan seperti ujian nasional yang sebenarnya. Hal tersebut 
dilaksanakan untuk membiasakan para peserta pada saat ujian nasional yang tinggal beberapa bulan lagi. 
Pelaksanaan Uji Coba selama tiga hari dengan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran awal yang diujikan. 

Rudi : “Des, aku dengar akan ada lomba baca puisi di sekolah kita, ya?” 
Desi  : “Iya, bulan depan.” 
Rudi  : “Dalam rangka apa?” 
Desi  : “Lomba itu untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional.” 
Rudi  : “Oh, baru tahu saya. Terus ... kalau mau ikut, nanti mendaftar kepada siapa?” 
Desi : “Kamu boleh mendaftar ke Bu Rini, guru Bahasa Indonesia, atau kepada ketua kelas  

:   masing-masing.” 
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Untuk menjawab soal nomor 29 sampai 31 bacalah paragraf berikut! 
 

 
 
 
 
 

 

29. Ringkasan paragraf di atas adalah …. 
A. Komputer merupakan teknologi mahal yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan dan sarana 

hiburan. 
B. Komputer dapat membantu manusia dalam mengetik, menganalisis data, dan memudahkan mencari 

tempat tinggal seseorang. 
C. Komputer dapat meringankan pekerjaan dan memberi hiburan bagi manusia. 
D. Semua pekerjaan dapat berjalan cepat dengan computer. Karena computer merupakan teknologi yang 

dapat mengalahkan otak manusia. 
 

30. Paragraf di atas mengandung tema …. 
A. Teknologi memberi hiburan bagi manusia. 
B. Teknologi memberi manfaat bagi manusia. 
C. Teknologi membantu pekerjaan manusia. 
D. Teknologi memudahkan menyimpan data.  
 

31. Pesan yang terkandung pada paragraf di atas adalah …. 
A. Manfaatkan teknologi komputer dalam kehidupan kita. 
B. Hentikan penggunaan komputer karena dapat membuat malas bekerja. 
C. Gunakan komputer untuk hiburan dan melepas kejenuhan. 
D. Belilah komputer untuk membantu bekerja dan mencari hiburan. 

 
Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 32 dan 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Parafrase yang sesuai dengan puisi di atas adalah …. 

A. Menuntut ilmu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan kepandaian yang telah ku miliki, aku bisa 
meraih masa depan. 

B. Aku harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu meskipun sangat sulit. Ilmu sangat menentukan 
masa depanku. 

C. Aku harus rajin belajar dalam menuntut ilmu agar cita-citaku tercapai. 
D. Banyak rintangan dan cobaan dialami olehku dalam menuntut ilmu. Namun, aku tidak akan gentar 

menghadapinya karena ilmu berguna bagi masa depanku. 
 

33. Makna kata secuil pada bait puisi di atas adalah …. 
A. sedikit 
B. banyak 
C. melimpah 
D. besar 

 
 

Teknologi komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat membantu manusia 
mengetik, menyimpan data, atau menganalisis data. Komputer tidak hanya membantu pekerjaan. Komputer 
dapat memberi hiburan bagi manusia. Saat bosan manusia bisa mendengarkan musik dan bermain game dari 
komputer. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi sebaik mungkin dalam kehidupan kita. 

Rintangan dan cobaan 
Silih berganti bagai derasnya air 
Tapi aku tak gentar 
Demi secuil tunas kecil 
Penentu masa depan 
Itulah ilmu yang bermanfaat 
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34. Petunjuk membuat agar-agar 
a) Masukkan tepung agar-agar ke dalam panci berisi dua gelas air. 
b) Aduk hingga mendidih. 
c) Tambahkan gula secukupnya. 
d) Rebus di atas kompor dengan api yang tidak terlalu besar. 
e) Angkat panci dari atas kompor. 
f) Setelah dingin, potong agar-agar untuk dihidangkan. 
g) Masukkan ke dalam cetakan. 

 

Urutan yang tepat penggunaan pompa ban di atas adalah …. 
A. b – c – d – a – f – e – g    C.  a – d – g – c – f – e – b  
B. a – c – d – b – e – g – f      D.  b – e – c – a – f – d – g  

 

35. (1) tak satu pun dilihatnya burung melintas di atasnya 
(2) sudah seharian pemburu itu mengelilingi hutan 
(3) akhirnya dia pulang dengan tangan kosong ke rumahnya 
(4) sesekali dia duduk di bawah pohon nan rindang seraya melihat ke atas pepohonan 
 

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

 

36. Yeni akan dibelikan sepeda baru 
Yeni mendapat rangking satu 
 

Penggabungan kalimat tunggal di atas yang tepat adalah …. 
A. Yeni akan dibelikan sepeda baru jika ia mendapat rangking satu 
B. Yeni akan dibelikan sepeda baru dan ia mendapat rangking satu 
C. Yeni akan dibelikan sepeda baru namun ia mendapat rangking satu 
D. Yeni akan dibelikan sepeda baru atau ia mendapat rangking satu 

 

37. Dita tidak pernah belajar . . . dia tidak naik kelas. 
 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah …. 
A. dan    B.  atau  C.  sehingga   D.  sedangkan 

 

38. Undangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Perbaikan kalimat pembuka undangan di atas yang efektif adalah …. 
A. Dengan hormat, mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada : 
B. Dengan hormat, mengharapkan kehadirannya Bapak/Ibu pada : 
C. Dengan hormat, mengharap hadirnya Bapak/Ibu pada : 
D. Dengan hormat, diharapkan kehadirannya Bapak/Ibu pada : 

Mataram, 5 Maret 2012 
Yth.  Bapak/Ibu orang tua 

 Siswa Kelas VI SD Merdeka 
 di - 

Tempat 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

Dengan hormat, mengharapkan kehadirannya Bapak/Ibu pada : 
 

Hari dan tanggal : Kamis, 8 Maret 2012 
Waktu  : Pukul 09.00 – selesai 
Tempat  : Aula SD Merdeka 
Agenda  : Persiapan Ujian Nasional siswa Kelas VI SD Merdeka 
 
Demikian undangan ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

        Kepala Sekolah 
 

Raden Jayadi, S.Pd 
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39. Cermati surat berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat surat di atas adalah …. 
A. Titik (.) dan koma (,)     C.  koma (,) dan seru (!) 
B. Petik ( “ ) dan titik dua ( : )    D.  koma (,) dan Tanya (?) 

 
40.  

 
 
 

 

Kalimat dengan kata depan yang tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah …. 
A. diharapkan kumpul di Aula    C.  diharapkan di kumpulkan di Aula  
B. di harapkan kumpul diaula    D.  di harapkan di kumpul diaula 

 

41. Perhatikan cuplikan dialog berikut! 
 

Ismail  : “Apa saja manfaat menabung itu, Pak?” 
Pak Guru  : “Banyak sekali! Untuk menumbuhkan semangat hidup hemat, untuk melatih menggunakan uang  

:  dengan baik, menahan kebutuhan yang kurang perlu.” 
Ismail  : “Di mana tempat menabung yang aman dan baik, Pak?” 
Pak Guru  : “... .” 
Ismail  : “Jadi, menabung yang paling aman dan baik di bank, ya, Pak!” 
 
Jawaban Pak Guru yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah …. 
A. Tempat Menabung yang paling aman dan baik adalah di bank, Nak! 
B. Menabung di bank itu sangat aman dan baik, Nak! 
C. Selain di bank, tempat menabung yang baik adalah di koperasi sekolah, Nak! 
D. Menabunglah di bank, karena bunganya sangat besar, Nak! 

 
42.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Data isian yang tepat untuk mengisi formulir adalah …. 
A. (5) – (2) – (2) – (1) – (3) 
B. (5) – (3) – (1) – (2) – (4) 
C. (5) – (4) – (3) – (1) – (2) 
D. (5) – (2) – (3) – (1) – (4) 

 
 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 

Hallo Vi ( . . . ) bagaimana kabarmu ( . . . ). Aku di sini dalam keadaan sehat 
wal’afiat. Mudah-mudahan liburan nanti aku dan keluarga dapat berkunjung ke 
tempatmu. Udah dulu ya, jangan lupa dibalas! 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.       

Sahabatmu 
      Hadijah 

PENGUMUMAN 
Diumumkan kepada seluruh siswa yang mengikuti lomba Menulis Cerita Pendek (Cerpen) dalam rangka 
memperingati Hari Pendidikan Nasional . . . pada hari Sabtu, 3 Maret 2012. 

Formulir Pendaftaran Kegiatan Ekstrakurikuler 
SD Negeri 111 Sukses 

 

Nama lengkap   : . . . 
Tempat dan tanggal lahir : . . . 
Kelas    : . . . 
Alamat    : . . . 
Ekstrakurikuler yang Diikuti : . . . 

Data Isian : 
 
(1) Jalan Lestari No.2 Mataram 
(2) Mataram, 31 Desember 1999 
(3) 5 
(4) Pramuka 
(5) Raffasya Alfa Rizky 
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jaya 
SEKOLAH DASAR NEGERI 01 MERDEKA 

Jalan Mawar No.3 Kota Jaya 

 
Nomor : 013/SD.01-M/VI/2012 
Lampiran : - 
Hal : Laporan Hasil UN Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Yth. Bapak kepala dinas dikbud kota maju 
 di – 
         Tempat 
 
           Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan 
Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 
2011/2012. Daftar nilai hasil UN (terlampir). 
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas 
perhatian Bapak disampaikan terima kasih. 
    

Kota Maju, 16 Juni 2012 
   Kepala Sekolah 
 
 
   Drs. Yusuf Mansur, MM 
   NIP. 9876543210 

Perhatikan pidato berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44! 
 
 
 
 
 
 
 
43. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah …. 

A. Peringatan Hari Kartini hendaknya dilaksanakan setiap saat karena perjuangan beliau sangat bermanfaat 
bagi kemajuan bangsa kita. 

B. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Kartini kita semua dapat meneladani perjuangan Raden Ajeng 
Kartini dalam kehidupan kita sehari-hari. 

C. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang hendaknya kita rayakan ulang tahunnya. Terutama 
kepada teman-teman perempuan. 

D. Hari ini hendaknya kita peringati Hari Kartini dengan penuh kebahagiaan, karena dengan memperingati 
lahirnya Ibu Kartini kita semua dapat merasakan kemerdekaan dengan bahagia. 
 

44. Ejaan yang tepat untuk mengganti kalimat bergaris bawah pada pidato di atas adalah …. 
A. Tuhan Yang Maha Kuasa    C.  tuhan yang Maha Kuasa 
B. Tuhan yang Maha Kuasa    D.  Tuhan Yang maha Kuasa 

 
45.          Penulisan alamat tujuan surat di samping 

yang benar adalah … 
A.  Bapak Kepala Dinas Dikbud Kota Maju 
B.  Bapak Kepala dinas Dikbud kota Maju 
C.  Bapak kepala Dinas Dikbud Kota maju 
D.  Bapak Kepala dinas DIKBUD kota Maju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Perhatikan cuplikan laporan berikut! 

Laporan Lomba Kebersihan Kelas 
Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 SDN Suka Makmur mengadakan lomba kebersihan kelas. Lomba itu 
di adakan mulai pukul 07.00 - 10.00. Peserta lomba adalah kelas satu sampai kelas enam. Semua kelas 
membersihkan kelas dan menata kelas dengan rapi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Perbaikan kalimat laporan di atas yang benar adalah …. 
A. Lomba tersebut diadakan mulai pukul 07.00 - 10.00. 
B. Lomba itu diadakannya mulai pukul 07.00 - 10.00. 
C. Lomba tersebut dilakukannya mulai pukul 07.00 - 10.00. 
D. Lomba kebersihan di adakan mulai pukul 07.00 - 10.00. 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat tuhan yang maha kuasa. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara 
peringatan hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Raden Ajeng Kartini merupakan salah seorang 
pejuang wanita yang sangat gigih dan memiliki semangat juang yang tinggi untuk kemajuan bangsa. 
. . . 
Demikian sambutan ini saya sampaikan, atas perhatian teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. 
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47.  
 
 
 
 
 
 
 

Kalimat laporan yang sesuai berdasarkan data di atas adalah …. 
A. Rony Surya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 mengadakan pengamatan kepada penderita 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 
B. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) 

berjumlah 15 orang yang masuk pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012. 
C. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012, Rony Surya mengadakan pengamatan jumlah penderita 

Demam Berdarah Dengue (DBD)  di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 
D. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merawat 15 penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) 

pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 menurut pengamat Rony Surya. 
 

48. Anak ayam turun sepuluh 
Mati satu tinggal Sembilan 
. . . 
. . . 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian isi pantun di atas adalah …. 
A. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh  C.  Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh 

Supaya hidupmu bahagia          Supaya kamu tidak ketinggalan 
 

B. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh  D.  Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh 
Supaya kamu tidak sengsara          Supaya selamat dunia akhirat 

 

49. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Paragraf yang sesuai berdasarkan gambar di atas adalah …. 
A. Siswa laki-laki bertugas merawat taman, sedangkan perempuan menyapu kelas. Begitulah kegiatan 

sehari-hari sebagai pelajar yang mencintai kebersihan sekolah. 
B. Sekolahku yang indah dan bersih setiap hari penuh dengan sampah, terkadang saya ingin membersihkan 

halaman sekolahku tetapi teman-teman yang sibuk membersihkan kelasnya masing-masing. 
C. Beberapa siswa tengah sibuk membersihkan sekolah. Ada yang menyapu kelas dan halaman, 

memberihkan kaca kelas, merawat taman, dan mengangkat sampah menggunakan keranjang sampah. 
D. Halaman sekolahku setiap pagi terlihat indah dan rapi. Semua itu dikarenakan semua siswa selalu 

membersihkan kelas maupun halaman sekolah. Inilah sekolahku yang bersih dan rapi setiap hari. 
 

50. . . .  Jika kamu senang ataupun sedih tentu kamu akan berbagi dengan sahabatmu. Seorang sahabat yang baik 
adalah orang yang mengerti dan mau menerima kita apa adanya, serta mau berbagi dalam suka maupun 
duka. 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah …. 
A. Senang dan sedih adalah sesuatu yang wajib kita jumpai. 
B. Teman yang baik adalah kenangan dalam hidup kita, berbeda dengan sahabat. 
C. Sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita. 
D. Kebahagiaan dalam hidup manusia adalah mendapat teman yang istimewa. 

LAPORAN PENGAMATAN 
Hari dan tanggal : Senin, 20 Februari 2012 
Pengamat  : Rony Surya 
Lokasi Pengamatan : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 
Hasil Pengamatan : Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Kota Mataram berjumlah  

: 15 orang. 
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KUNCI JAWABAN 

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

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

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

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

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

 

-  
 


