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Latihan Soal UASBN SD/MI 2011 

Paket Kedua 
Mata Ujian   : Bahasa Indonesia 

                                  Jumlah Soal  : 50 

 
1. Toko buku itu mengadakan diskon besar-besaran. 

 
Makna kata yang bercetak miring dalam kalimat di atas adalah... 
a. potongan buku 
b. potongan besar 
c. potongan tinggi 
d. potongan harga 

 
2.  

   Ciamis, 11 Agustus 2010 
 
Untuk sahabatku Siti maesaroh 
di Aceh 
 
Salam kangen, 
Hai, apa kabar, sahabatku? Semoga kamu baik-
baik saja ya. Aku di sini juga baik-baik saja.  
Siti kapan kamu libur sekolah? Kalau aku libur 
bulan depan. Oleh karena itu, aku akan berlibur 
ke Aceh. Kata orang-orang Aceh sangat indah. 
Nanti aku ingin bertemu denganmu. Kamu harus 
mengajak aku jalan-jalan ke tempat yang indah 
ya. 
............................................................. 

Sahabatmu, 
Wulan Nur’Azizah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalimat penutup untuk melengkapi surat pribadi di atas adalah... 
a. Demikian surat dari saya terima kasih. 
b. Sekian dulu surat dariku, aku tunggu balasanmu. 
c. Sekian dulu surat dariku, aku minta maat ya. 
d. Demikian surat dariku, minggu depan sambung lagi. 
 

3. 1.  salam pembuka 
2. titimangsa 
3. alamat yang dituju 
4. isi surat 
5. salam penutup 
6. nama jelas 
7. tanda tangan 
 
Sistematika surat yang tepat adalah... 
a. 2-3-4-5-6-7-1 
b. 2-1-3-4-5-7-6 
c. 2-4-5-6-7-1-3 
d. 2-3-1-4-5-7-6 
 

4. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali... 
a. Surat pribadi menggunakan bahasa yang resmi. 
b. Contoh surat pribadi adalah surat kepada orang tua. 
c. Surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. 
d. Tidak terdapat nomor dalam surat pribadi 
 

5. Penjedaan pembacaan bagian teks Pancasila di bawah ini yang tepat adalah... 
a. //empat // Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan / dalam permusyawaratan 

perwakilan.// 
b. //empat // Kerakyatan yang dipimpin / oleh hikmat kebijaksanaan / dalam permusyawaratan/ 

perwakilan.// 
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c. //empat // Kerakyatan / yang dipimpin oleh / hikmat kebijaksanaan / dalam permusyawaratan 
perwakilan.// 

d. //empat // Kerakyatan yang dipimpin oleh / hikmat kebijaksanaan / dalam permusyawaratan / 
perwakilan.// 

 
6. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks upacara, kecuali... 

a. intonasi 
b. lafal 
c. artikulasi 
d. gerakan 
 
 
 

7. Paragraf yang berisi pengalaman adalah… 
a. Hari ini aku merasa sangat kesal, nilai ulanganku dikurangi oleh  guru karena Dudung nyontek 

pekerjaanku, padahal aku tidak memberikan hasil pekerjaanku padanya. 
b. Hari ini telah terjadi kebakaran di SPBU Persimpangan. Penyebab kebakaran belum dapat 

dipastikan. Korban jiwa sampai saat ini berjumlah tiga orang. 
c. Menurut saya belajar malam hari lebih efektif dibandingkan belajar siang hari.  
d. Ada siswa yang menganggap pelajaran Matematika menyenangkan, tetapi ada juga yang 

menganggap sulit dan membingungkan. 
 
 
Soal no. 8 s.d.9 berhubungan dengan pengumuman di bawah ini! 
 

PENGUMUMAN 
 
Untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-67, SMP Pemuda 
Bangsa akan mengadakan berbagai perlombaan di antaranya 

a. Lomba paduan suara  
b. Lomba busana daerah 
c. Lomba olah raga (bola voli putri dan bola basket putra). 

Perlombaan di atas akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2009. 
Setiap kelas dapat mengirimkan perwakilannya.Untuk keterangan lebih 
lanjut dapat menghubungi panitia di ruang OSIS.  
 

Bandung, 10 Agustus 2010 
Ketua panitia, 

Ttd. 
Wulan Nur’azizah 

 
8. Apa isi pengumuman di atas? 

a. Undangan rapat HUT RI 
b. Pembalikan buku rapor 
c. Pemberitahuan acara HUT RI 
d. Pengumuman pemenang lomba 
 

9. Berikut adalah perlombaan dalam acara HUT RI ke-66 di SMP Pemuda Bangsa, kecuali... 
a. Lomba paduan suara 
b. Lomba busana daerah 
c. Lomba panjat pinang 
d. Lomba basket putra 
 

10. Kita perlu menjaga kesehatan agar supaya terhindar dari penyakit. 
 
Kata yang harus dihilangkan agar kalimat tersebut  menjadi efektif adalah... 
a. perlu  c. dari 
b. agar d. kita 

 
 
11. Dayang Sumbi menerima lamaran Sangkuriang dengan syarat dibuatkan danau dan perahu. Danau 

dan perahu itu harus selesai dalam satu malam sebelum matahari terbit. Sangkuriang pun  
menyanggupinya. Kemudian, Sangkuriang mulai melaksanakan permintaan Dayang Sumbi tersebut. 
Akhirnya, pekerjaan Sangkuriang yang dibantu oleh para jin sudah hampir selesai. Dayang Sumbi panik 
dan ketakutan jika Sangkuriang dapat memenuhi permintaannya. Beruntunglah Dayang Sumbi 
mendapat akal. Menjelang pagi buta, Dayang Sumbi membakar hutan sebelah timur hingga menyerupai 
matahari yang mulai terbit. Hal itu ia lakukan karena ia tidak ingin menikahi Sangkuriang yang ternyata 
darah dagingnya sendiri. Sangkuriang murka. Ia menendang perahu yang hampir selesai dibuatnya 
hingga telungkup. Akhirnya perahu itu menjadi sebuah gunung yang diberi nama Gunung Tangkuban 
Perahu.  

 

Cerita di atas termasuk cerita rakyat yang berbentuk... 
a. dongeng  c. legenda 
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b. hikayat d. mite 
 

12. Watak tokoh Dayang Sumbi dalam petikan cerita no.1 di atas adalah... 
a. lembut  c. pintar 
b. rajin d. bodoh 
 

13. Sudut pandang cerita no.12 adalah... 
a. orang pertama pelaku utama 
b. orang kedua pelaku utama 
c. orang ketiga pelaku utama 
d. orang ketiga pelaku sampingan 
 

14. Cerita binatang yang bertingkah laku seperti manusia disebut... 
a. legenda  c. hikayat 
b. sage d. fabel 
 

15. Yulia meloncat turun dari dalam angkot. O...o...! Tinggal delapan menit lagi menuju pukul 07.00 WIB 
untuk bisa tiba dengan selamat di kelas. Tak ada waktu untuk berlambat-lambat. Yulia bergegas 
menyeberang jalan dan berlari terbirit-birit menuju pintu gerbang sekolahnya. Sebenarnya, kalaupun 
terlambat, Yulia masih bisa masuk. Paling-paling hanya mendapat tugas tambahan, tetapi bagi Yulia, itu 
sudah merupakan sebuah aib. Di mata Yulia, terbayang-bayang wajah ayah ibunya hingga membuat 
enggan bermalas-malas. Bagaimana mungkin ia tega bersantai-santai, sementara kedua orang tuanya 
sibuk membanting tulang. 
 

Watak tokoh Yulia adalah... 
a. suka kesiangan  c. susah bangun 
b. rajin dan berbakti d. suka lari 

16. Amanat dari kutipan cerita no.5 tersebut adalah... 
a. Berhati-hati jika menyeberangi jalan raya. 
b. Mempertimbangkan untung ruginya. 
c. Berjalan cepat dan tidak boleh bersantai-santai. 
d. Kita harus ingat jerih payah dan pengorbanan orang tua. 
 

17. Latar waktu kutipan cerita no.5 adalah... 
a. pagi  c. sore 
b. siang d. malam 
 

18. (1) tema 
(2) biografi pengarang 
(3) alur 
(4) tokoh 
(5) judul 
 

Yang termasuk unsur intrinsik cerita anak adalah... 
a. (1).(2),(3)  c. (3),(2),(1) 
b. (2),(4),(5) d. (4),(3),(1) 
 

19. Yang termasuk ciri pantun adalah... 
a. terdiri dari 2 baris 
b. bersajak a-a 
c. baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran 
d. terdiri dari 8 s.d. 14 suku kata 
 

20. Puisi yang termasuk pantun adalah... 
a. Oh, Tuhan  

Biar aku menjadi embunmu 
Memancarkan terangmu 
Sampai aku lenyap olehnya 

b. Anak nelayan menangkap pari, 
Sampan karam melanggar karang 
Amatlah malang nasibku ini 
Ayah tiada ibu pun berpulang 

c. Perteguh pula alat perahumu 
Hasilkan bekal air dan kayu 
Dayu pengasuh taruh di situ 
Supaya laju perahumu itu 

d. Baik ditanam batang padi 
Jauhkan tampang anak pisang 
Halau sapi dalam rimba 
Adakah penyayang orang tua 

 
21. Air dalam bertambah dalam  

Hujan di hulu belum lagi teduh  
…  
… 
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Larik yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah… 
a. Hati dendam bertambah dendam  

Dendam dahulu belum lagi sembuh 
b. Hati senang jadi sedih 

Karena nilai ulangan turun lagi 
c. Ada burung terbang ke awan 

Pulangnya membawa bunga 
d. Ada katak dalam kotak 

Kakak emang botak 
22. Ikan nila dimakan berang-berang 

Katak hijau melompat ke kiri 
Jika berada di rantau orang 
Baik-baiklah membawa diri 
 
Berdasarkan isinya pantun di atas termasuk pantun... 
a. nasihat 
b. teka-teki 
c. agama 
d. jenaka 
 

23. Kalimat di bawah ini menggunakan ungkapan, kecuali... 
a. Dia anak yang keras kepala. 
b. Penjahat itu diadili di meja hijau. 
c. Boim adalah kaki tangan Udin. 
d. Panjang tangannya berbeda karena patah. 
 

24. Di bawah ini  adalah gabungan kata yang membentuk ungkapan, kecuali... 
a. besar kepala 
b. kecil hati 
c. keras kepala 
d. kecil kepala 
 

25. Lain ladang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya. 
 
Kalimat di atas termasuk contoh... 
a. pantun 
b. peribahasa 
c. majas 
d. ungkapan 
 

26. Usro sering mengoceh. Hal-hal yang tidak penting pun sering dia bahas bak orang pintar. Dia sering 
bicara tanpa ada manfaatnya.  
 

Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah… 
a. Siapa menebar angin akan menuai badai 
b. Tong kosong nyaring bunyinya. 
c. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. 
d. Berjalan pelihara kaki berkata pelihara lidah.  
 

27. Kalimat yang menggunakan majas personifikasi adalah... 
a. Ayah bekerja membanting tulang membiayai sekolah kita. 
b. Udara dingin menggigit kulitku. 
c. Batang hidungnya pun belum kelihatan. 
d. Indonesia menjuarai lomba berenang tingkat dunia. 
 

28. Ayah membanting tulang membiayai sekolah kami. 
 

Kalimat di atas menggunakan majas... 
a. litotes  c. hiperbola 
b. ironi  d. eufimisme 

29. Dayang Sumbi tidak mungkin menikahi Sangkuriang yang ternyata darah dagingnya sendiri. 
 

Kata yang bercetak miring di atas bermakna... 
a. ayah   c. anak 
b. ibu   d. adik 
 

30. Indonesia memenangi  piala dunia. 
 

Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa... 
a. sinekdoke pars prototo 
b. sinekdoke totem pro parte 
c. personifikasi 
d. hiperbola 

    



Copyright ©www.ujiannasional.org 
Hak cipta dilindungi undang-undang 

 
 
 
 
31. Berita teks 1 

Kami telah menandatangani kontrak kerja sama untuk kurun waktu dua tahun. Penandatanganan 
perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 November 2007. 

 
Berita Teks 2 
Wartawan : “Apakah sudah ada kesepakatan antara Bapak dengan pihak terkait?” 
Pejabat : “Kami telah menandatangani kontrak kerja sama untuk kurun waktu dua tahun.” 
Wartawan : “Kapan penandatanganan dilaksanakan?” 
Pejabat :  “Pada tanggal 25 November 2007.” 
 

Perbedaan penulisan kedua berita tersebut adalah… 
a. teks 1 dialog, teks 2 wawancara 
b. teks 1 wawancara, teks 2 laporan 
c. teks 1 laporan, teks 2 wawancara 
d. teks 1 dialog, teks 2 laporan 

 
32. Mata yang indah dimungkinkan oleh terpeliharanya retina (1), kornea (2), dan epitel (3) yang sehat 

antara lain memerlukan vitamin A (4) dalam jumlah yang cukup setiap hari. 
 
Istilah kata kesehatan yang bergaris bawah apabila disusun secara alfabetis, maka urutannya adalah… 
a. 3-2-4-1 c. 3-2-1-4 
b. 3-4-2-1 d. 3-1-2-4 

 
33. Kamis, 13 November 2010 

Buku Fisikaku tertinggal. Pak Vicky, guruku marah hebat. Maafkan aku Pak Vicky. 
 

Buku harian tersebut berisi tentang… 
a. kegembiraan  c. kerinduan 
b. penyesalan d. kesedihan 
 

34. Penggalan cerita berikut yang menunjukkan pengalaman pribadi yang mengesankan adalah… 
a. Saat ini rakyat Indonesia, khususnya msyarakat ekonomi menengah ke bawah sedang kesusahan 

akibat BBM naik, harga beras dan kebutuhan lainnya naik. 
b. Setiap siswa diwajibkan mengikuti kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin 

dan Sabtu. Bagi mereka yang tidak melaksanakan upacara akan diberi sanksi. 
c. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai fasilitas pendidikan yang 

menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. 
d. Sehari setelah Idul Fitri, aku dan keluargaku pergi ke rumah nenek di Majalengka. Rasanya senang 

sekali, kami bertemu dengan semua kerabat yang hanya terjadi pada saat lebaran. Di rumah nenek, 
keluargaku yang lain berbincang-bincang sambil makan kue. 

 
35.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PENGUMUMAN 
Kami sampaikan pada seluruh siswa kelas 6 SD 
1 Bandung untuk mengikuti lomba baca puisi 
perjuangan. Lomba akan dilaksanakan pada 
tanggal 10 Agustus 2010. 
Demikin, harap diperhatikan. 
Ketua Osis,    

 HAfizh     

 Chandra 

Isi pengumuman tersebut adalah… 
a. Lomba baca puisi 
b. Lomba baca puisi perjuangan 
c. Ajakan mengikuti lomba 
d. Pelaksanaan lomba 
 

36. Berikut tanda perhentian yang tepat dalam menyampaikan pengumuman adalah  
a. Diumumkan / kepada para siswa / agar pada hari Sabtu yang akan datang / membawa / peralatan / 

kerja bakti // 
b. Diumumkan kepada para siswa / agar pada hari Sabtu / yang akan datang membawa  peralatan  

kerja bakti // 
c. Diumumkan kepada para siswa / agar pada hari Sabtu yang akan datang / membawa peralatan kerja 

bakti // 
d. Diumumkan / kepada para siswa / agar pada hari Sabtu yang akan datang / membawa / peralatan 

kerja bakti // 
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37. (1)  Tuhanku         
   Beritahu      
   Ke manakah             

  Harus     
   Kupergi 
(2)  Dalam laut ada tiram   

Dalam tiram ada mutiara 
Dalam mutiaralah tak ada 
Apa    

(3)  Kemumu di dalam semak       
  Jatuh melayang selaranya 

  Meski ilmu setinggi tegak 
       Tidak sembahyang apa gunanya 
(4)  Rinduku terbang 
  menembus pengap bayang 
  rinduku burung malam 
        rahasia bintang-bintang 

 

Yang termasuk bentuk pantun ditandai dengan nomor … 
a. (1) c.  (3) 
b. (2) d.  (4) 
 

38. Bagi kami, bernyanyi sudah mendarah daging. 
Arti kata mendarah daging adalah… 
a. sulit ditinggalkan 
b. bagaikan makanan 
c. pantas dipelajari 
d. membanggakan 

 
39. Pulau Lembu dekat Siantar 

Main selancar di Batanghari 
Kalaulah kamu ingin pintar 
Rajinlah belajar setiap hari 
 

Isi pantun tersebut terletak pada… 
a. baris kesatu dan kedua 
b. baris kesatu dan ketiga 
c. baris ketiga dan keempat 
d. baris kedua dan keempat 

 

40. Di bawah ini termasuk kalimat berita positif. 
a. Ali tidak sedang mengerjakan PR bahasa Indonesia. 
b. Hafizh suka akan pemandangan laut. 
c. Sally bukan adik saya, melainkan teman saya. 
d. Ahmad tidak belajar, tetapi bermain. 

 
Untuk Soal nomor 41 dan 42, bacalah kutipan dongeng berikut! 

 

Cinderella menceritakan gadis cilik yang hidup dengan ibu tiri dan saudara-saudara tirinya yang jahat. 
Cinderella harus melakukan pekerjaan yang berat dan kotor. Ibu tiri dan kakak-kakaknya hanya bermalas-
malasan. Suatu hari, Cinderela bertemu peri baik hati. Peri itu memberinya gaun pesta indah, untuk pesta 
dansa di istana raja. Syaratnya , Cinderella harus pulang sebelum lonceng berbunyi tepat pada pukul 12 
malam. Di pesta, Cinderella menarik perhatian pangeran. Mereka pun asyik berdansa. Tiba-tiba Cinderella 
ingat, waktu hampir habis. Ia segera meninggalkan pesta dansa dan salah satu sepatunya tertinggal di 
istana. Pangeran sangat sedih. Ia pergi ke seluruh negeri untuk mencari wanita yang kakinya cocok dengan 
sepatu yang ditinggalkan. Ajaib! Hanya kaki Cinderellalah yang dapat mengenakan sepatu itu. Akhirnya, 
Pangeran dan Cinderella menikah dan hidup bahagia selamanya. (Sumber : Mombi SD Vol 24 – 2007) 

 
41. Judul dongeng tersebut yang sesuai adalah … 

a. Putri salju c.  Lima sekawan 
b. Bawang Merah d.  Cinderella 

 
42. Apa yang diberi peri itu untuk Cinderella ? 

a. Baju tidur yang cantik  
b. Baju bermain yang cantik 
c. Gaun malam yang indah 
d. Gaun pesta yang indah 
 

43. Di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk adalah... 
a. Ketika hujan turun, Melati pergi ke SSC. 
b. Suci belajar mengendarai motor di jalan raya. 
c. Kucing itu mengeong tiap malam. 
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d. Ibu suka menonton sinetron. 
 

44. Karena sedang cuci gudang, barang yang dijual di toko itu beraneka ragam dan murah. 
 

Arti ungkapan yang bercetak miring pada kalimat di atas adalah … 
a. membersihkan gudang dari rayap dan kutu. 
b. Mencuci seluruh lantai dan dinding gudang. 
c. Mengeluarkan barang-barang dari gudang. 
d. Menjual semua barang yang ada di gudang. 
 

45.   
PT BUKIT BARISAN 

Jalan ABC No. 10 Bandung 
1 September 1996 
 
MEMO 
Kepada : Kepala Bagian Personalia 
Dari       : Direktur Utama 
 
Kami meminta laporan kepegawaian secepatnya 
 
Terima Kasih 
 
             
Direktur Utama,  
 
                                              Danuwiarta 

 
Isi memo di atas adalah … 
a. Kepala bagian personalia meminta laporan kepegawaian kepada bawahannya 
b. Direktur utama agar membuat laporan kepegawaian untuk kepala bagian personalia. 
c. Direktur utama meminta laporan kepegawaian kepada kepala bagian personalia 
d. Kepala bagian personalia diminta membuat laporan kepegawaian dari direktur utama 

46. Kini ia telah berhasil lulus jurusan filsafat dan ingin jadi wartawan. Tulisannya beberapa kali dimuat di 
majalah Gadis dan Cosmogirl.  

 

Makna kata bergaris bawah adalah… 
a. mengandung c. memasang 
b. memperhatikan d. mengisi 
 

47. Kalimat penutup surat resmi sebaiknya ditulis sebagai berikut … 
a. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
b. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
c. Atas perhatian bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. 
d. Atas perhatian saudara, saya haturkan terima kasih. 

 
48. Temanku Ani akan menulis surat kepada sahabat karibnya di luar kota untuk mengungkapkan rasa 

rindu kepada temannya. 
 

Perhatikan kutipan penggalan surat pribadi berdasarkan ilustrasi tersebut! 
Salam rindu, 
Ina, kapan ya kita ketemu lagi? Rasanya lama sekali kita tak bertemu ya? Aku sudah kangeng dengan 
kelincahan dan keramahanmu. Insya Alloh liburan ini aku ke kotamu. 
 

Bagian pembuka surat yang tepat adalah… 
a. Semoga pertemuan kita nanti akan sangat berkesan seperti pertemuan yang lalu. 
b. Kita atur pertemuan nanti agar tidak ada waktu yang kosong ya! 
c. Dengan ini saya beritahukan bahwa saya akan mengungkapkan sesuatu. 
d. Hai apa kabarmu? Saat ini aku baik-baik saja. Semoga keadaanmu pun begitu 

 
49. …memiliki fungsi mempermanis penampilan. 

Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah… 
a. suvenir  c. cenderamata 
b. aksesori d. filateli 

 
50. Pulau Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata. Banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di sana. 

Selain itu, penduduk Bali sangat kreatif. Alamnya indah, kesenian tradisionalnya menawan, adat-istiadat 
hingga kegiatan keagamaan yang ada di Bali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. 

 

Pertanyaan yang tepat untuk jawaban yang ada dalam paragraf adalah… 
a. Apa saja yang menjadi daya tarik Pulau Bali? 
b. Di mana letak Pulau Bali itu? 
c. Apa saja yang dapat dikunjungi di Bali? 
d. Turis dari mana saja yang datang ke Pulau Bali?  

 


