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PETUNJUK UMUM
1. Tulislah identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia
dengan menggunakan ballpoint.
2. Berilah tanda silang (X) di depan pilihan jawaban A, B, C, atau D yang Anda anggap
benar pada LJK dengan menggunakan pensil 2B.
3. Waktu yang disediakan 90 menit untuk mengerjakan tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan
jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas tes diagnostik apabila terdapat lembar soal yang kurang
jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung
lainnya.
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan.

Bacalah teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1, 2, 3, dan 4!
Kiat Esemka Bakal Jadi Mobnas
Harapan para siswa SMK Solo, perakit mobil ”Kiat Esemka” agar kendaraan tersebut
menjadi mobnas bakal terwujud. Pasalnya pemerintah siap meluncurkan modal.
Kementerian Perindustrian masih melakukan uji kelaikan terhadap sistem teknologi dan
keamanan mobil ”Kiat Esemka” sebelum diproduksi secara massal. Jika hal tersebut telah
dilakukan, bantuan modal akan disiapkan pemerintah.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, apa yang dilakukan Walikota Solo, Jokowi
memiliki efek positif terhadap mobil ”Kiat Esemka”. Pemerintah pun terpacu memberikan
dukungan.
Menurut Hidayat, sudah sewajarnya pemerintah memberikan dukungan agar mobil ”Kiat
Esemka” menjadi mobil nasional. Namun demikian, sebelum memutuskan, pihaknya akan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.
1. Mengapa mobil ”Kiat Esemka” belum diproduksi secara massal?
A. Karena Menteri Keuangan belum mengucurkan dana.
B. Karena sistem teknologi dan keamanannya belum teruji.
C. Karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah.
D. Karena Menteri Perindustrian belum menyetujui.
2. Kalimat tanya yang tepat sesuai isi paragraf ketiga adalah …
A. Kapan MS Hidayat mengomentari perbuatan Walikota Solo?
B. Mengapa Walikota Solo mendukung produksi mobil ”Kiat Esemka”?
C. Siapa penggagas utama produksi mobil ”Kiat Esemka”?
D. Apa komentar Menteri Perindustrian terhadap perbuatan Walikota Solo?
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3. Ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama adalah …
A. Mobil ”Kiat Esemka” dirakit oleh siswa SMK Solo.
B. Mobil ”Kiat Esemka” salah satu hasil karya siswa SMK.
C. Mobil ”Kiat Esemka” diharapkan menjadi mobnas.
D. Mobil ”Kiat Esemka” layak untuk diproduksi.
4. Kalimat yang sesuai dengan paragraf kedua adalah ...
A. Kelaikan sistem teknologi dan keamanan mobil ”Kiat Esemka” perlu diuji sebelum
diproduksi secara massal.
B. Pemerintah akan memberikan modal untuk memproduksi mobil ”Kiat Esemka”
secara massal.
C. Mobil ”Kiat Esemka” telah mendapat bantuan modal dari pemerintah melalui
Menteri Perindustrian.
D. Pemerintah mengatakan bahwa mobil ”Kiat Esemka” layak untuk diproduksi secara
massal.
5. Petunjuk penggunaan obat yang sesuai gambar berikut adalah ...
A. Obat batuk tersebut diminum 2 kali sehari sekali minum 3 sendok teh.
B. Obat batuk tersebut diminum 3 kali sehari sekali minum 2 sendok teh
C. Obat batuk tersebut diminum 3 kali sehari sekali minum 3 sendok teh
D. Obat batuk tersebut diminum 2 kali sehari sekali minum 2 sendok teh
6. Bacalah petunjuk penggunaan produk yang diacak berikut!
(1)Pasang ujung selang pompa dari pentil ban dan tutup.
(2)Lepaskan selang pompa dari pentil ban dan tutup kembali pentilnya.
(3)Pastikan bahwa ban sepeda telah terisi angin yang cukup dengan cara menyentil.
(4)Bukalah tutup pentil ban sepeda.
(5)Tarik dan tekan lengan pompa secara berulang-ulang.
Agar menjadi sebuah petunjuk yang runtut urutannya adalah ....
A. (4) – (3) – (1) – (2) – (5)
B. (4) – (1) – (3) – (5) – (2)
C. (4) – (1) – (5) – (3) – (2)
D. (4) – (5) – (1) – (2) – (3)
7. Bacalah rubrik berikut secara saksama!
Virus ”melamar kerja” masih begitu dahsyat menghinggapi anak muda negeri ini. Betapa
membludaknya pengunjung setiap ada bursa lamaran kerja. Memang, tidak ada yang
salah dengan fenomena ini. Namun, jika dibiarkan terus, virus ”melamar kerja” ini akan
mengikis mental generasi muda untuk berani memulai belajar mandiri. Begitu lulus
sekolah, para sarjana lantas berpikir bagaimana mencari kerja. Mereka tidak berpikir
untuk mandiri, memulai usaha, dan akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja.
Saran yang tepat sesuai isi rubrik tersebut adalah …
A. Akan lebih baik jika pemerintah membuka lapangan kerja bagi para sarjana.
B. Seharusnya para sarjana berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri.
C. Jagalah ketertiban ketika melamar pekerjaan agar berjalan lancar!
D. Pengangguran dapat diatasi jika pemerintah dan para sarjana bekerja sama.
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8. Bacalah cuplikan pengumuman berikut!
Pengumuman
Diumumkan kepada semua peserta ”Sepeda Santai”, bahwa pelaksanaan yang
direncanakan Minggu, 12 Februari 2012, diundur Minggu, 19 Februari 2012. Ada pun
jumlah peserta setiap regu, tempat start, dan waktu tidak mengalami perubahan.
Demikian, agar semua peserta maklum.
Bogor, 7 Februari 2012
Koordinator,
Dadang, S.Pd
Isi pengumuman tersebut adalah ...
A. Peraturan bagi peserta sepeda santai.
B. Panitia akan melaksanakan acara sepeda santai.
C. Pengaturan pelaksanaan sepeda santai.
D. Pengunduran pelaksanaan sepeda santai.
Teks drama berikut untuk menjawab soal nomor 9, 10, dan 11!
Alang-Alang : (dengan sombong menyapa Bluntas)
Hai, Bluntas! Aku heran, mengapa kamu mau dijadikan pagar di kebun
ini? Mana ada orang yang mau memakanmu?
Bluntas
: (Sambil bertolak pinggang, berbicara dengan nada keras)
Siapa bilang aku tidak disukai orang? Orang memakanku sebagai
lalapan. Aku juga dijadikan obat malaria dan menghilangkan bau badan.
Sedangkan kamu, hanya membuat kotor lingkungan saja!
Orang Aring : (Berusaha melerai Alang-alang dan Bluntas yang bertengkar)
Hai, bukan kamu saja yang dapat menurunkan panas, Alang-alang! Aku
juga bisa, kok. Bahkan, aku dapat menyuburkan rambut manusia.
Kumis Kucing : Aku juga bisa dijadikan obat oleh manusia, teman-teman. Aku bisa
menghancurkan batu ginjal.
Alang-Alang : (Menjawab secara serempak)
dan Bluntas
Kalau begitu, kita semua berguna sebagai obat, ya! Maafkan kami.
9. Tokoh utama dalam drama tersebut adalah ….
A. Alang-alang dan Orang-aring
B. Alang-alang dan Bluntas
C. Orang-aring dan Bluntas
D. Kumis kucing dan Orang-aring
10. Latar suasana dalam drama tersebut berakhir dengan ….
A. perselisihan
B. perdebatan
C. perdamaian
D. persatuan
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11. Amanat yang tepat sesuai isi drama tersebut adalah …
A. Jangan sombong terhadap kemampuan yang Anda miliki!
B. Seharusnya, Anda mempertahankan kemampuanmu!
C. Jagalah selalu persahabatan yang baru dijalin!
D. Utamakan selalu kepentingan orang lain!
12. Bacalah paragraf berikut!
(1) DDT sering digunakan oleh para petani untuk membunuh hama tanaman. (2) Dampak
dari penggunaan DDT bukan hanya pada hama tanaman, namun juga binatang-binatang
lain di sekitarnya sebagai akibat dari proses aliran rantai makanan dari satu hewan ke
hewan lainnya. (3) Akibat lainnya, seluruh hewan yang ada pada rantai makanan akan
tercemar oleh DDT termasuk pada manusia. (4) Jadi, pencemaran air dan lingkungan
paling berbahaya adalah akibat dari penggunaan zat kimia pemberantas hama DDT.
Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)

D. (4)

13. Bacalah teks percakapan berikut!
Pengemis : Kasihan, Pak! Berilah sedikit uang! Saya belum makan sejak kemarin.
Hartawan : Dasar pemalas, pagi-pagi sudah mengemis.
Pengemis : Sedikit saja, Pak!
Hartawan : Aku juga belum sarapan. Sudah, pergi dari sini!
Guru SD
: Nak, ini sedikit uang untukmu.
Pengemis : Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak bertambah.
Guru SD
: Sama-sama, Nak. Bapak menyadari, dalam rezeki yang kami terima ada hak
kamu, Nak. Bapak yakin, bahwa harta kita tak akan habis kalau bersedekah.
Kesimpulan dari percakapan tersebut adalah ….
A. Nasib pengemis tanggung jawab guru SD.
B. Menolong sesama kewajiban semua orang.
C. Pengemis wajib diberi sedekah.
D. Mambantu orang lain perlu kejujuran.
Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 14, 15, dan 16!
Semenjak mesin berbahan bakar fosil digunakan, setiap hari manusia mengonsumsi
minyak bumi. Ladang-ladang minyak didirikan; pom bensin banyak dibangun di pinggir
jalan; mobil-mobil diproduksi setiap hari; dan masih banyak lagi hal lain yang memanfaatkan
minyak bumi sebagai bahan bakar. Kita merasa terbantu dengan adanya minyak bumi.
Akan tetapi, tanpa kita sadari, konsumsi akan minyak bumi semakin tinggi. Kita lupa
dampak dari penggunaan minyak bumi yaitu polusi udara dan pemanasan global.
14. Makna yang terkait dalam paragraf tersebut adalah …
A. Mesin berbahan bakar fosil semakin hari semakin meningkat jumlahnya.
B. Manusia selalu bergantung pada bahan bakar minyak dalam segala aktivitasnya.
C. Penggunaan minyak bumi yang tinggi mengakibatkan polusi dan pemanasan global.
D. Meningkatnya produksi mobil, penggunaan bahan bakar minyak makin boros.
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15. Makna kata yang dicetak miring pada paragraf tersebut adalah ….
A. manfaat
B. masalah
C. penyebab
D. pengaruh
16. Antonim kata bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah ….
A. menurun
B. mengecil
C. merendah
D. menipis
Bacalah ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 17 dan 18!
Telah berbulan-bulan, Pipit, Murai, dan Merpati sedih. Masalahnya, anak-anak
mereka diculik oleh Elang. Mereka ingin melawan, tetapi tidak berani. Gagak iba melihat
keadaan saudara-saudaranya itu. Gagak pun menasihati Elang. Elang justru memusuhi
Gagak. Apakah Gagak menyerah? Tidak! Gagak terus berusaha mendekati dan menasihati
Elang agar tidak melakukan kejahatan. Alhasil, Gagak berhasil melunakkan hati Elang.
Bahkan, tanpa sepengetahuan Gagak, Elang datang meminta maaf kepada Pipit, Murai,
dan Merpati.
17. Peribahasa yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah …
A. Setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya ke kubangan juga.
B. Keras-keras kerak terkena air lembut juga.
C. Seperti telor di ujung tanduk.
D. Air beriak tanda tak dalam.
18. Ungkapan yang tepat untuk tokoh ”Gagak” pada ilustrasi tersebut adalah ….
A. besar mulut
B. buah bibir
C. ringan tangan
D. tebal telinga
19. Bacalah pantun berikut!
Kelap-kelip lampu berpijar
Anak kapal main sekoci
Masih kecil rajin belajar
Sudah besar senanglah hati
Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah …
A. Utamakan belajar daripada bermain!
B. Rajin-rajinlah menuntut ilmu sejak kecil!
C. Jangan main-main ketika sedang belajar!
D. Jadikan belajar itu sebagai teman main!
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20. Bacalah kedua kutipan berikut secara saksama!
Kutipan 1
Di perjalanan, aku melihat kecelakaan lalu lintas antara penyeberang jalan dan
pengendara sepeda motor. Aku perhatikan penyeberang jalan menyeberang sebelum
arus lalu lintas aman. Penyeberang tidak menyeberang melalui zebra cross, dari arah
kanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi meluncur dan menabrak penyeberang
hingga terpental.
Kutipan 2
Aku suka sekali es krim. Es krim apa saja, aku suka. Di kompleks perumahanku ada
penjual es krim keliling. Harga es krim tersebut Rp1.000,00 Walaupun harganya murah,
rasa es krim tersebut enak sekali. Rasa.nya persis seperti es krim mahal. Dalam sehari;
aku bisa membelinya sampai lima kali akan tetapi, pada suatu hari, sehabis makan es
krim, kepalaku pusing dan perutku mual, Aku pun muntah-muntah. Kata ayah, aku
keracunan es krim. Ayah berpesan agar aku tidak boleh terlalu berlebihan bila makan
sesuatu, Sekarang aku kapok dan tidak mau makan es krim berlebihan.
Persamaan tema dari kedua teks tersebut adalah ....
A. peristiwa
B. kecelakaan
C. keracunan
D. kesehatan
Tabel perjalanan kereta api berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22!

21. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ....
A. Kereta yang berangkatnya paling awal adalah kereta Parahiyangan 1.
B. Kereta yang berangkatnya paling akhir adalah kereta Parahiyangan 2.
C. Kereta yang datangnya paling awal adalah kereta Argo Gede 2.
D. Kereta yang datangnya paling akhir adalah kerta Argo Gede 1.
22. Kereta api yang tiba di Bandung paling akhir adalah kereta ....
A. Argo Gede 1
B. Argo Gede 2
C. Parahyangan 1
D. Parahyangan 2
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23.

Karena Aku Berusaha
Mungkin hari ini aku bodoh
Mungkin hari ini aku dungu
Mungkin hari ini aku tolol
Tetapi, semua itu akan hilang
Semua itu akan sirna
Semua itu akan hancur
Karena aku berusaha
Karena aku berjuang
Karena aku berdoa
Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah ...
A. Kita harus berusaha, berjuang, dan berdoa untuk mewujudkan keinginan.
B. Dengan berdoa semua keinginan yang kita cita-citakan akan tercapai.
C. Kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
D. Dengan berkhayal dan bermimpi keinginan kita akan tercapai.

24. Bacalah cuplikan cerita berikut!
Beberapa bulan kemudian, istri Sidapaksa melahirkan seorang anak laki-laki berpara
tampan. Betapa gembiranya hati sang istri. Dengan penuh kasih sayang, sang istri merawat
sang anak. Sampai suatu hari, ketika anaknya tengah tertidur lelap, istri Sidapaksa pergi mandi
ke pancuran. Melihat kepergian sang menantu, ibu mertuanya langsung berpikir jahat.
”Ah, aku bisa membuang bayi itu. Jika Sidapaksa pulang, aku akan mengatakan bahwa
istrinya telah membuang anaknya. Dengan demikian, Sidapaksa akan menceraikan istinya.
Dengan mengendap-endap, dia masuk ke kamar tidur, ia mengambil sang bayi dan
membawanya pergi ke sungai yang berair deras. Tanpa membuang waktu, wanita tua itu
melempar cucunya ke tengah sungai.

Kesimpulan isi cerita tersebut adalah ...
A. Rasa tidak suka seorang ibu kepada anaknya karena perbedaan pendapat.
B. Semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana.
C. Seorang ibu yang penuh kasih sayang merawat anak yang baru dilahirkannya.
D. Anak harus menyayangi ibu, karena ibu adalah orang yang melahirkan dan merawat kita.
Bacalah cuplikan laporan berikut untuk menjawab soal nomor 25 dan 26!
Kelinci Mirna berjumlah 10 ekor. Kesepuluh ekor kelinci tersebut memiliki beraneka
warna. Ada kelinci yang berwarna putih bersih; ada kelinci yang berwarna coklat muda; dan ada
juga yang berwarna hitam. Semua kelinci Mirna lucu
Semua kelinci-kelinci Mirna ada di kandang. Kandang kelinci itu besar dan bersih. Di
bawah kandang terlihat papan yang diberi serbuk kayu dan pasir. Papan itu digunakan sebagai
alas untuk kotoran kelinci. Papan itu mudah dicopot sehingga kotoran kelinci mudah dibersihkan.
Beberapa kelinci terlihat sedang makan kangkung atau wortel. Kelinci-kelinci itu makan
dengan lahap. Ada juga kelinci yang terpejam matanya. Mungkin kelinci itu sudah makan dengan
kenyang sehingga mengantuk.
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25. Isi cuplikan laporan tersebut adalah ...
A. Kelinci Mirna beraneka warna, sedang makan kangkung dan wortel. Ada kelinci
yang terpejam matanya karena kekenyangan.
B. Makanan kelinci Mirna wortel dan kangkung, setelah makan kelinci-kelinci itu
masuk ke kandang yang besar dan bersih.
C. Mirna memiliki 10 ekor kelinci beraneka warna dan lucu; kandangnya besar dan
bersih; kelinci-kelinci Mirna makan dengan lahap.
D. Sepuluh ekor kelinci yang berwarna-warni dan lucu beriring masuk ke kandangnya
yang besar dan bersih.
26. Penulisan yang benar untuk kalimat yang dicetak miring adalah ....
A. Semua kelinci-kelinci Mirna ada di kandang. Kandang kelinci itu besar dan bersih. Di
bawah kandang terlihat papan yang diberi serbuk kayu dan pasir.
B. Semua kelinci Mirna ada di kandang. Kandang kelinci itu besar dan bersih. Di bawah
kandang terlihat papan yang diberi serbuk kayu dan pasir.
C. Semua kelinci-kelinci Mirna ada di kandang. Kandang kelinci itu besar dan bersih. Di
bawah kandang terlihat papan yang diberi serbuk kayu dan pasir .
D. Semua kelinci Mirna ada di kandang. Kandang kelinci itu besar dan bersih. Di bawah
kandang terlihat papan yang diberi serbuk kayu dan pasir.
27. Bacalah teks percakapan berikut!
Fadil : ”Ran, sudah dengar kabar tentang Anca?”
Rani : ”Ada apa dengan Anca, Dil?”
Fadil : ”Semalam, rumah Anca kebanjiran. Semua buku pelajaran Anca hanyut terbawa
banjir. Semua pakaian Anca juga basah terendam air.”
Rani : ”Oh, yah? Kalau begitu, kita harus membantunya.”
Fadil : ”Tentu. Ayo, kita tengok dia! Kita bawakan pakaian layak pakai dan makanan
untuknya.”
Rani : ”Ayo, Dil! Aku pilihkan dulu pakaian layak pakai untuknya.”
Topik percakapan tersebut adalah ....
A. Kegiatan
B. Peristiwa
C. Pengalaman
D. Informasi
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Teks berikut untuk menjawaab soal nomor 28 dan 29!
Pohon memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon
dapat berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahkan bahan industri yang sangat berharga.
Salah satu peran pohon yang tidak kalah pentinya adalah fungsi pohon sebagai penghasil udara
segar. Oleh karena itulah pohon dikatakan sebagai paru-paru dunia.

28. Kalimat ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah ...
A. Fungsi pohon di perkotaan sebagai penghasil udara segar atau yang sering disebut
paru- paru kota.
B. Manfaat pohon bagi manusia sebagai sumber makanan, obat, bahan industri juga
sebagai penghasil udara segar.
C. Pohon sebagai sumber makanan, obat, bahan industri yang sangat berharga dan
berperan penting bagi manusia.
D. Pohon dikatakan sebagai paru-paru kota karena pohon menghasilkan udara yang
sangat segar bagi lingkungan.
29. Tema yang sesuai dengan teks paragraf tersebut adalah ....
A. kegiatan
B. lingkungan
C. peristiwa
D. pendidikan
30. Pesan yang terkandung dalam teks bacaan tersebut adalah ...
A. Manfaat pohon sebagai sumber makanan juga sebagai bahan industri.
B. Tanamlah pohon sebanyak-banyaknya karena bermanfaat bagi manusia.
C. Obat herbal berasal dari tumbuhan sehingga kita harus melestarikan pohon-pohon.
D. Pohon bermanfaat sebagai sumber kehidupan dan penghasil udara segar.
Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32!
Sampah
Aku hanya seonggok sampah
Yang berserak di pinggir jalan
Aku dikerubung lalat-lalat
Dan tikus-tikus rakus
Orang melihat aku jijik
Aku dicueki orang
Aku tidak berguna
Untuk semua
31. Parafrase yang sesuai dengan puisi tersebut adalah ….
A. Sampah berserakan di pinggir jalan, dikerubungi lalat, dan tikus-tikus karena tidak
disukai banyak orang.
B. Sampah yang dibiarkan menumpuk menimbulkan bau busuk dan mengundang
nyamuk sehingga dapat mengganggu kesehatan.
C. Sampah sangat mengganggu kesehatan, karena baunya menyengat dan dapat merusak
lingkungan.
D. Sampah tidak bermanfaat bagi kelestarian lingkungan di sekitar sekolah maupun di rumah.
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32. Arti kata seonggok pada puisi tersebut adalah ….
A. sebungkus
B. sekumpulan
C. sekelompok
D. setumpuk
33. (1). Tanamlah batang singkong pada tanah yang sudah digemburkan.
(2). Pastikan bagian tunas batang singkong yang ditanam menghadap ke atas.
(3). Potonglah batang singkong berukuran 30 cm.
(4). Gemburkan tanah dengan cangkul atau alat lain.
Kalimat-kalimat tersebut merupakan cara yang tepat menanam singkong, bila tersusun
dengan urutan ….
A. (4) – (3) – (1) – (2)
B. (2) – (3) – (4) – (1)
C. (1) – (2) – (3) – (4)
D. (2) – (4) – (1) – (3)
34. (1) Bapak bingung, belum dapat uang untuk bayar uang sekolah anak, Neng.
(2) Padahal, biasanya Pak Sugeng selalu tersenyum bahagia.
(3) Saat Ciya bertanya, Pak Sugeng menjawab, “Sudah beberapa hari ini tidak ada yang
membeli balon jualan Bapak.”
(4) Suatu hari, saat Ciya menjemput Remi, ia melihat Pak Sugeng berwajah muram.
Urutan kalimat tersebut agar menjadi sebuah paragraf yang padu adalah ....
A. (4) – (3) – (2) – (1)
B. (4) – (1) – (2) – (3)
C. (4) – (2) – (3) – (1)
D. (4) – (3) – (1) – (2)
35. Deni hadir sebelum acara dimulai.
Teman Deni hadir setelah acara dimulai.
Kata hubung yang tepat untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut adalah ….
A. Deni hadir sebelum acara dimulai dan teman Deni hadir setelah acara dimulai.
B. Deni hadir sebelum acara dimulai, tetapi temannya hadir setelah acara dimulai.
C. Deni hadir sebelum acara dimulai, karena temannya hadi setelah acara dimulai.
D. Deni hadir sebelum acara dimulai, padahal temannya hadir setelah acara dimulai.
36. Aku mendapat hadiah ulang tahun berupa … dari sahabatku.
Kata gabung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ….
A. kipas angin
B. sapu tangan
C. buku cerita
D. topi bundar
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37. Panitia peringatan Hari Ibu, mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada:
hari
: Senin
tanggal
: 15 Desember 2011
waktu
: Pukul 08.00 WIB
tempat
: Gedung Pertemuan
Demikian undangan ini disampaikan, ….
Kalimat yang tepat untuk melengkapi undangan tersebut adalah ...
A. semoga Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.
B. atas terkirimnya pemberitahuan ini kami ucapkan terima kasih.
C. kami mohon agar Bapak/Ibu membaca undangan ini.
D. kepada Bapak/Ibu semoga sehat-sehat selalu.
38.

Yogyakarta, 20 November 2011
Kepada Dina
Di Jalan Pepaya No. 3
Kebon Jeruk, Jakarta
Dina yang baik,
Apa kabar, Dina? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Aku di Yogya
juga baik-baik saja. Begitupun orang tua dan adikku.
Dina, bagaimana cuaca di sana? Cuaca di sini selalu panas. Mungkin karena
sebentar lagi musim hujan tiba. Aku beruntung karena masih ada pohonpohon rindang dihalaman rumahku. Jadi … aku tidak terlalu merasa panas.
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah ….
A. seru (!)
B. titik (.)
C. koma (,)
D. tanya (?)

39.

Pengumuman
Diberitahukan kepada seluruh warga Pondok Ungu bahwa Koperasi Maju
mulai menerima anggota baru. Syarat-syarat pendaftaran:
1. Mengisi formulir permohonan,
2. Melampirkan fotokopi KTP,
3. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
Jakarta, 15 Februari 2012
Pengurus Koperasi
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah …
A. Demikianlah isi surat kami semoga Bapak/Ibu sukses.
B. Pendaftaran dibuka sejak pengumumman ini dikeluarkan.
C. Bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi?
D. Pengurus berharap Bapak/Ibu bersedia mendaftarkan diri.
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40. Bu Ida
Anto
Bu Ida
Bani
Bu Ida
Anto
Bu Ida

: Anak-anak, kita akan membuat apotek hidup.
: Apotek hidup itu apa, Bu?
: Apotek hidup adalah tanaman obat-obatan di pekarangan sendiri.
: Tanaman obat-obatan itu apa saja, Bu?
: Tanaman obat-obatan itu, antara lain kunyit dan sirih.
: ….
: Kita dapat memanfaatkan kunyit untuk obat sakit perut. Sirih dapat kita
manfaatkan untuk menghentikan mimisan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah ….
A. Bagaimana cara membuat apotek hidup, Bu?
B. Di mana kita dapat membuat apotek hidup, Bu?
C. Mengapa harus membuat apotek hidup, Bu?
D. Apa manfaat tanaman obat, Bu?

41. Data Diri:
(1) Bogor, 15 Oktober 2000
(2) SD
(3) Indah Rosalina
(4) Jalan Jambu V/33 Jakarta Timur
(5) Islam
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: ....................................
Tempat, tanggal lahir : ....................................
Agama
: ....................................
Alamat
: ....................................
Pendidikan
: ....................................
Urutan data yang tepat untuk mengisi daftar riwayat hidup adalah …
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
B. (3) - (1) - (5) - (4) - (2)
C. (2) - (4) - (5) - (1) - (3)
D. (4) - (3) - (5) - (1) - (2)
Teks pidato berikut untuk soal nomor 42 dan 43!
.... Hasilnya sangat menggembirakan. Febrina, siswa kelas VI, berhasil memenangkan
kejuaraan tersebut setelah berhasil menyisihkan 20 peserta lomba. Keberhasilan Febrina
hendaknya dapat memompa semangat kalian, agar belajar dan berlatih lebih giat lagi.
Akhirnya, Ibu Guru mengucapkan selamat kepada Febrina atas prestasi yang telah diraih.
42. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah …
A. Marilah kita mengucapkan syukur atas keberhasilan ini.
B. Alhamdulillah Febrina berhasil menjadi juara pertama.
C. Saya akan memberitahukan bahwa lomba pidato dimenangkan oleh Febrina.
D. Lomba pidato tingkat SD tahun 2012 telah dilaksanakan.
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43. Ejaan yang tepat untuk kalimat yang digarisbawahi adalah …
A. Keberhasilan Febrina hendaknya dapat memompa semangat kalian agar belajar dan
berlatih lebih giat lagi.
B. Keberhasilan Febrina hendaknya dapat Memompa semangat kalian agar belajar dan
berlatih lebih giat lagi.
C. Keberhasilan Febrina hendaknya dapat mempompa Semangat kalian agar belajar dan
berlatih lebih giat lagi.
D. Keberhasilan Febrina hendaknya dapat mempompa Semangat Kalian agar belajar dan
berlatih lebih giat lagi.
44. Bacalah surat berikut!
Jakarta, 16 Januari 2012
Kepada,
Yth. Ibu Guru Kelas VI
SD Pertama Jaya
Dengan hormat,
Kami orang tua murid kelas enam, memberitahukan bahwa anak saya bernama Nur
Kholifah hari Senin, 16 Januari 2012 tidak dapat masuk dikarenakan sakit.
Demikian pemberitahuan kami atas perhatian saudara-saudara sekalian saya
ucapkan terima kasih.

Kata-kata bercetak tebal pada surat tersebut seharusnya....
A. Kita, Saudara
C. Saya, Ibu Guru
B. Saya, Anda
D. Kami, Saudara
45. Januari 2012, jalur bus trans jakarta rute walikota jakarta timur kampung melayu sudah resmi
dioperasikan. Antara ruas jalur trans jakarta dan jalur kendaraan umum dibangun tembok
pembatas yang cukup tinggi.Hal tersebut dimaksudkan agar kendaraan umum tidak menerobos
jalur bus trans jakarta.

Penulisan ejaan yang tepat untuk kalimat yang digarisbawahi adalah ...
A. Jalur Bus Trans Jakarta rute Walikota Jakarta Timur, Kampung melayu sudah resmi
dioperasikan.
B. Jalur bus Trans Jakarta Rute Walikota Jakarta Timur; Kampung Melayu sudah resmi
dioperasikan.
C. Jalur bus Trans Jakarta rute Walikota Jakarta Timur - Kampung Melayu sudah resmi
dioperasikan.
D. Jalur bus Trans Jakarta rute Walikota Jakarta timur - Kampung melayu sudah resmi
dioperasikan
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46.

Laporan Pengamatan
Lokasi Pengamatan
Waktu Pengamatan
Pengamat
Hasil Pengamatan

:
:
:
:

Persimpangan Jalan Ahmad Yani
Senin, 9 Januari 2112.
Arman dan Ananda
Pada jam berangkat sekolah lalu lintas sangat padat
sehingga menimbulkan kemacetan.

Kalimat laporan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah …
A. Arman dan Ananda melakukan pengamatan di persimpangan Jalan Ahmad Yani pada
hari Senin, 9 Januari 2012. Hasil pengamatannya menyimpulkan bahwa pada jam
berangkat sekolah lalu lintas macet.
B. Arman dan Ananda melakukan pengamatan di persimpangan Jalan Ahmad Yani.
Pengamatan dilakukan pada hari Senin, 9 Januari 2012. Hasil pengamatan Arman dan
Ananda, yaitu lalu lintas di Jalan Ahmad Yani tidak terlalu padat.
C. Arman dan Ananda melakukan pengamatan di persimpangan jalan Ahmad Yani.
Pengamatan dilakukan pada hari Senin, 9 Januari 2012. Hasil pengamatannya, yaitu
lalu lintas di Jalan Ahmad Yani sangat lancar.
D. Arman dan Ananda melakukan pengamatan pada hari Senin, 9 Januari 2012, Hasil
pengamatanya yaitu Kemacetan di Jalan Ahmad Yani disebabkan tidak berfungsinya
lampu lalu-lintas.
47. Kalau mau beli katun
Jangan lupa pilih warnanya
...
...
Larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut adalah …
A. Jadi orang haruslah jujur
Supaya hidup tidak celaka.
B. Jangan suka duduk melamun
Melamun itu tidak baik.
C. Kalau mau membuat pantun
Jangan lupa isi pesannya
D. Kalau ada yang tidak berkenan
Mohon saya dimaafkan.
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48. Amatilah gambar berikut!

Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah …
A. Mereka sedang bekerja sama mencangkul di halaman.
B. Pak guru dan siswa sedang membersihkan taman sekolah.
C. Tono dan Anton sedang kerja bakti membersihkan lingkungan.
D. Tono dan Anton sedang berdiskusi membersihkan lingkungan.
49. Belimbing wuluh rasanya asam, tetapi menyegarkan. Buah ini dapat digunakan untuk
penyedap masakan dan membersihkan karat dari besi. Bahkan, buah ini bisa
mengkilapkan perabotan yang terbuat dari besi. ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. Itulah manfaat belimbing wuluh dapat membantu pabrik besi.
B. Itulah sebabnya belimbing wuluh dapat menggantikan kebutuhan.
C. Itulah manfaat belimbing wuluh dalam kehidupan sehari-hari.
D. Itulah sebabnya manusia selalu bergantung kepada belimbing wuluh.
50. Pak Indrawan adalah seorang Ketua RW yang gemar melakukan kerja bakti. Beliau
sejak pagi sudah membersihkan selokan di sekitar rumahnya. .... Oleh karena itu,
pantaslah masyarakat desa sangat menghormatinya.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ...
A. Beliau benar-benar seorang pemimpin teladan.
B. Saat itu Pak Indrawan sudah hadir di kantornya.
C. Pak Indrawan seorang pemimpin yang ditakuti oleh warganya.
D. Beliau persiapan mengadakan rapat yang membahas kebersihan.
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