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 Dengan memanjatkan doa dan bersyukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA  

akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA “ 

dengan baik, lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal ini karena terdorong 

dari niat kami untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas profesi saya 

sebagai guru yang profesional dan bertanggung jawab.  

Selanjutnya tidak berlebihan dan bahkan sudah seharusnya dalam kesempatan ini, 

saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan, saran, dan pendapat kearah penyelesaikan 

penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA “ ini.  

Dalam rangka turut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan, kami perlu 

menyajikan bahan yang digunakan untuk bahan belajar bagi   siswa. Salah satu usaha 

untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengembangkan soal-soal yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur hasil belajar mengajar dan sekaligus dapat berfungsi 

sebagai pedoman para siswa untuk mengerjakan  soal – soal EVALUASI atau UJI 

KOMPETENSI.   

       Untuk keperluan tersebut, kami memandang perlu menyusun soal-soal dengan 

berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan BNSP, KURIKULUM 

SATUAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 2006, Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  , Kelas V ( LIMA ).    

       Untuk memudahkan pemanfaatan materi bimbingan belajar  ini, kami sengaja 

menyajikan ringkasan materi  untuk memudahkan siswa untuk  ingatan, pemahaman dan 

penerapan.     Kami berharap buku materi bimbingan belajar  ini bermanfaat bagi siswa 

untuk meningkatkan   kemampuan dalam pemahaman materi yang telah diajarkan di 

sekolah. Kami menunggu saran dan koreksi dari siswa maupun wali murid maupun pendidik 

yang membaca materi bimbingan belajar  ini.  

Terima kasih. 

 

 

 

 

 

                                                                                   KOLEKSI  
                                           Mr.BAMBOS 
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Materi Pokok / tema 
Hiburan 
 
Komptensi Dasar  
� Mendengarkan pengumuman  
� Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa  
� Membaca teks tata tertib  
� Menulis karangan  
 
Indikator  
� Ciri-ciri bahasa pengumuman 
� Pokok-pokok isi pembangunan 
� Menjelaskan masalah 
� Menanggapi masalah 
� Identifikasi teks 
� Isi tata tertib 
� Kesimpulan tata tertib 
� Gambar seri 
� Menulis cerita gambar 
 
Rangkuman Materi  

� Mendengarkan 
� Bahasa pengumuman 

a. Bahasa yang singkat dan padat 
b. Bahasa yang komunikatif 

� Isi pengumuman 
a. Tentang apa pengumuman tersebut 
b. Kepada siapa pengumuman di tujukan 

� Mengungkapkan persaan 
a. Mengungkapkan perasaan setelah memahami pengumuman 
b. Ungkapan persaaan sedih, senang, kecewa dan lain-lain. 

 

� Berbicara 
� Masalah / peristiwa  

- Masalah aktual yang terjadi 
� Menanggapi masalah  

- Saran pemecahan masalah 
 

� Membaca 
� Teks tata tertib 
� Isi teks tata tertib 

a. Tata tertib tentang disiplin di sekolah 
b. Tata tertib untuk siswa dan guru 

� Memahami isi bacaan 
a. Membaca cermat 
b. Membuat pertanyaan bacaan 
c. Menjawab pertanyaan bacaan 
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� Menulis 
� Gambar seri 

a. Menyimak gambar seri 
b. Menyusun gambar seri 

� Menulis cerita 
- Menulis cerita berdasarkan gambar seri 

� Menulis kalimat acak 
- Menulis kalimat acak menjadi cerita 

 

� Kebahasaan 
� Kata depan (Preposisi) 

Kata depan tanpa 
Contoh : anak-anak pergi wista tanpa didampingi pak guru 

� Penulisan kata 
Penulisan yang 

benar 
Penulisan yang 

salah 
asyik 
danau 
kalau 
sejahtera 
permai 

asik 
dano 
kalo 
sejahtra 
perme 

 
� Mengartikan kata 

Mengartikan kata dengan membuat kalimat. 
Contoh : museum� museum itu menjadi menyimpanan barang-barang kuno 
  skenario� skenario film itu panjang sekali 

� Tanda baca titikdua (:) 
a. Tanda titik dua (:) di pakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti 

rangkaian atau pemeriah. 
Contoh : 
Anak-anak kelas pergi ke tempat hiburan : pantai, kebun binatang, dan obyek yang 
lain. 

b. Tanda titik dua (:) di pakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan 
pemeriah. 
Contoh :  -  Hari dan tanggal : Senin, 31 Januari 2005  
   Waktu   : Pukul 13.00 
   Tempat   : Ruangan kelas lima 

c. Tanda titik dua (:)  dipakai pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan 
pelaku dalam percakapan. 
Contoh : Eko :  “Mengapa kamu tidak ikut ke Borobubur ? 

      Akri :  “Ngapain kesana ! kamu sendiri juga tidak ikut 
 
 
 
 
 

Ayo Berprestasi  
Dengan 

 Belajar Lebih Bersemangat 
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I. berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar 
      
1.                  Pengumuman 

     Diberitahukan kepada semua siswa 
kelas V bahwa rencana karya wisata ke 
pabrik kecap “Bangau” kan dilaksanakan 
besok liburan yang akan datang.  
       Sehubugnan dengan hal tersebut, 
yang berminat harus :  
(1) Mendaftarkan diri ke panitia  
(2) Menyerahkan uang pendaftaran rp 

10.000,00  
(3) Menyerahkan surat persetujuan dari 

orang tua  
Syarat-syarat dan perbekalan yang 
harus dibawa akan diumumkan 
kemudian.  
Kemudian harus menjadikan 
perhatian.  
 

Panitia  
Taufik  

  
          Penguman terebut berisi  tentang ... 

a. Pemberitahuan 
b. Ajakan 
c. Perintah 
d. himbuan 

2. Pengumuman tersebut ditujukan kepada 
...  

a. semua siswa 
b. siswa kelas lima 
c. orang tua siswa 
d. siswa kelas lima dan orang tuanya 

3. Setelah kita jenuh tinggal di rumah, 
biasanya lalau mencarai tempat hiburan 
untuk berekreasi. Rekreasi adalah 
penyegaran kembali badan dan pikiran. 
Rekreasi merupakan sesuatu yang 
menggembirakan seperti hiburan atau 
darmawisata. Setelah satu tahun kita 
belajar, perlu berekreasi aau mencari 
hiburan , bermain-main santai atau 
besenang-senang.arti kata rekreasi 
terdapat pada kalimat ... 
a. Ke-1 
b. Ke-2 
c. Ke-3 
d. Ke-4 

4. Tata Tertib  

• Peserta darmawisata harap membawa 
perbekalan sendiri 

• Di tempat wisata tidak boleh merusak 
lingkungan 

• Perbekalan dan alat yang lain diurusi 
sendiri-sendiri. 

• Di tempat wisata dimohon mematuhi 
peraturab dan tata tertib yang ada. 

Isi data tertib yang bersifat himbauan 
terdapat pada nomor... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

5. Berikut ini yang bukan obyek wisata 
budaya ditunjukkan oleh gambar ...  
a. 

6. Penggunaan tanda baca titik dua (:) 
sesudah kata atau ungkapan yang 
memerlukan pemeritan dinyatakan pada 
pernyataan ...  
a. Taufik : “Mari kita berdarma wisata 

ke Candi Borobudur” 
 Ismail  :  “ untuk apa?” 
 Taufik : “Namanya darma wisata ya 

refresing .” 
 Irfan  :  “oke, saya juga belum 

pernah ke sana.” 
b. Ibu mengajak Tiara ke toko alat rumah 

tangga, ibu ingin berbelanja : panci, 
kompor, cerek, dan laian-lain. 

c. Ketua  :  Tiara 
Sekretaris  :  Muna 
Bendahara :  Sari  

d. Minggu lalu aku mengunjungo tempat-
tempat wisata : candi Prambanan, 
pantai parangtritis, dan kebun binatang 
di gembira loka. 

 
7. Kata yang berarti pergi bertamasya 

dalam rangka menambah ilmu 
pengetahuan terdapat pada kalimat ... 
a. Jatiluhur merupakan tempat 

berkarya wisata yang cukup 
menyenangkan dan menantang. 

b. Siapa yang belum pernah berdama 
wisata ke pantai Kuta Bali ? 

c. Anak kelas  enam Sd Suka Maju 
berdama wisata ke waduk jati 
Mungkur Wonogiri Jawa Tengah. 

d. Ketika libur semesteran yang lalu, 
anak-anak berwisata ke pantai dan 
gunung.  

8. 1. Penari itu makan gabah dan kaca 
 2. Kemarin aku menonton pertunjukan 

kuda lumping 
 3. ngeri aku melihatnya 
 4. mereka menari sesuai dengan iringan 

gamelan 
 5. setelah lama menari, mereka seperti 

orang kesurupan. 
 Agaar menjadi paragaraf yang baik, 

kalimat-kalimat tersebut disusun dengan 
urutan ... 
a. 1,3,4,2,5  c. 3,1,1,4,5 
b. 2,4,5,1,3  d. 4,3,5,2,1 
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DILARANG MERUSAK LINGKUNGAN 

DI BUMI PERKEMAHAN 

9. Reog Ponorogo merupakan gambaran 
sebagian besar semangat masyarakat 
Jawa Timur yang luar biasa. Disamping 
fisik bentuk reog topeng pun tidak kalah 
menarik. Topeng itu berwujud kepala 
harimau yang berhisakan bulu-bulu 
merak yang indah. Seorang penari 
bertopeng menari diatas kepala harimau 
sambil menari-nari. Pengiring reog yang 
lain ada yang bertopeng dan ada yang 
naik kuda kepang sambil menrai pula. 
Pernyataan berikut yang bukan isi dari 
bacaan tersebut adalah ... 
a. Tari Reog merupakan kesenian 

kebanggaan masyarakat Jawa 
Timur. 

b. Para pemain Reog memakai 
topeng yang menarik 

c. Topeng reog itu dihiasi bulu burung 
merak 

d. Banyak orang ingin belajar Reog 
10. Penempatan jeda yang berarti tingkah 

Taufik lucu terdapat pada kalimat ... 
a. Taufik / melihat reog Ponorogo 

/lucu 
b. Taufik melihat reog Ponorogo / lucu 
c. Taufik melihat / reog Panorogo lucu 
d. Taufik melihat / reog Panorogo / 

lucu 

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawban yang paling tepat ! 
11. TMII sangat berguna untuk 

mengembangkan dunia wisata, untuk 
pendidikan, dan untuk usaha melestarikan 
kebudayaan nasional. Paragraf tersebut 
berisi tentang ... TMII. 

12. Menyaksikan pertunjukan reog sangat 
mengerikan. Pemainnya ada yang 
keusrupan, pemain itu makan gabah dan 
kaca, banyak penonton yang histeris. 
Peristiwa yang terjadi adalah ... 

13. Bini mengajak saya berdarma wisata, ... 
berdarma wisata dengan bibi. 

14. Cepat sedikit, hari sudah siang ! partikel –
lah sesuai jika dirangkai dengan kata ... 

15. Pamanku selalu dimintai oleh para wisata 
untuk menunjukkan tempat wisata di 
daerahku. Pekerjaan pamanku adalah 
sebagai ... 

16. Banyak orang pergi ke pantai untuk 
menyegarkan badan dan pikiran agar 
tidak penat atau jenuh. Kata yang dicetak 
miring dapat diganti dengan istilah ... 

17. Jangan putus asa ! berusahalah terus 
pasti akan berhasil. Kalimat tersebut 

disampaikan kepada teman yang 
mengalami ... 

18. Taufik, Nona dan Evita senang berwisata 
ke pantai, gunung atau rawa. Tempat yang 
dikunjungi oleh Taufik, Nona dan Evita 
tersebut adalah obyek wisata ... 

19. Ismail dan Widia sedang mempelajari 
naskah drama yang akan dimainkan. Kata 
lain dari kata yang dicetak miring adalah 
.... 

20. Ismail baru saja kehilangan sepeda. Tiada 
memberikan ucapan kepada Ismail untuk 

menghiburnya. Ucapan Tiara yang 
disampaikan kepada Ismail disebut ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
21. 1. Para anggota berkumpul bernyanyi 

gembira. 
 2. baik perkemahan dalam rangkah hari 

Pramuka maupun perkemahan yang 
lain. 

 3. kecuali bernyanyi bergembira mereka 
dapat menikmati keindahan alam 
disekitar kemah. 

 4. Berkemah sangat menyenangkan. 
Susunlah kata-kata acak tersebut agar 
menjadi paragraf yang baik ! 

22. Ibu : “Dari mana Ani ?” 
Ani : “Dari tanah lapang, Bu ! “ 
Ibu : “....” 
Ani : “Saya bersama Inu, Ismail, 

Tiara dan teman yang lain. di 
tanah lapang ada pertunjukan 
sulap bu ! “ 

Tulislah kalimat yang disampaikan Ibu 
kepada Ani, agar menjadi naskah drama 
yang baik  

23. Perhatikan plakat pengumuman di bawah 
ini ! 

24. Dina dan Doni adalah dua bersaudara 
kakak beradik. Mereka mempunyai hobi 
yang sama, Dina dan Doni senang 
mengunjungi obyek-obyek wisata di tanah 
air. Akhir pekan ini mereka akan 
berkunjungan di pantai carita Jawa Barat. 
Mereka berangkat bersama teman dan 
guru-guru. Buatlah dua pertanyaan yang 
sesuai dengan bacaan tersebut ! 

25. Simaklah gambar disamping dengan teliti ! 
Buatlah cerita yang sesuai dengan gambar 
tersebut ! 
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Asal Mula Salatiga 
 

Dulu, kabupaten Semarang termasuk wilayah kesultanan demak. Daerha ini diperintah oleh 
seorang bupati bernama Ki Ageng Pandanaran. Beliau seorang yang ditaati rakyat. Selain berwibawa, 
beliau juga kaya raya. 

Akan teta 
Pi, lama kelamaan beliau makin gila kekayaan. Makin hari, ia semakin memperkaya diri sendiri. 

Rakyat tidak dipedulikannya lagi. 
Sunan Kalijaga, penasehat Sultan Demak, bermaksud mengingatkan sang Bupati. Dengan 

berpakaian compang-camping, beliau menyamar sebagai pedagang rumput. 
“Gusti, hamba membawa rumput yang hijau. Sudikah Gusti membeli ? “tawar Sunan Kalijaga 

kepada sang Bupati. 
“Jika boleh dibeli dengan harga murah, bolehlah, “jawab Ki ageng. 
“Mengapa Gusti tidak bisa menghargai jerih payah orang miskin ? “ tanya Sunan. 
“Heh, lancang kamu ! Pergilah, atau saya suruh prajurit menangkapmu !” bentak Ki Ageng 

tersinggung. 
“Baik, saya akan pergi, Gusti. Akan tetapu jika Gusti ingin kekayaan, hamba bisa menunjukkan 

cara yang lebih mudah, “ kata Sunan. 
“Hai, orang miskin ! Jangan bicara sembarangan di depan Bupati ! Saya bisa menghukummu. 

Akan tetapi, baiklah. Jika kamu bisa menunjukkan cara mencari kekayaan dnegan mudah. Ayo 
tunjukkan ! akan tetapu, ingat ! Jika kamu bohong, hukuman mati harus kamu terima. “ kata ki Ageng” 

“Baik Gusti. Tolong hamba minta sebuah cangkil !” pinta Sunan Kalijaga. 
Sunan Kalijaga lalu mencangkul tanah di depan kabupaten. Ki Ageng kaget begitu melihat 

bongkahan emas sebesar kepala kerbau di balik tanah yang di cangkul Sunan Kalijaga. Ki Ageng lalu 
memperhatikan padang rumput itu dengan seksama. Setelah tahu siapa sebenarnya, ia pun terkejut. 

“Maaf, Sunan ! Hamba salah, hamba siap dihukum, “ sembah Ki Ageng  kepada Sunan. 
“Baik, adipati. Saya minta Adipati bisa kembali memerintah dengan cara yang benar, pentingkan 

rajyat dan ingatlah kehidupan akhirat, “ujar Sunan Kalijaga. 
“Hamba laksanakan, Sunan sahut Ki Ageng. 
Sejak kejadian itu, hidup Ki Ageng menjadi gelisah. Beliau lalu memutuskan untuk menebus 

kesalahannya. Beliau menginggalkan kabatan bupati. Beliauingin mengikuto jejak Sunan Kalijaga 
menjadi penyiar agama. 

“Nyai Ageng, sesuai dengan saran Sunan Kalijaga, aku harus pergi ke arah selatan. Setelah 
sampai di gunung Jabalkat, aku akan mendirikan pesantren. Besok aku berangkat,” kata Ki Ageng 
kepada istrinya. 

“Ki, aku ikut,” jawab Nyai Ageng. 
“Boleh, tetapi Nyai tidak boleh membawa hata benda, “ kata Ki Ageng. 
Pada waktu yang ditentukan, Nyai Ageng belum siap. Beliau masih sibuk. Nyai Ageng ternyata 

mengatur perhiasan yang akan dibawanya dalam tongkat bambu. Ki Ageng lalu berangkat duluan. 
Setelah siap, Nyai Ageng lalu menyusul. Di tengah jalan, Nyai Ageng dicegat tiga perampok 

yang meminta hartanya. Akhirnya, semua perhiasan yang dibawa diberikannya kepada para 
perampok. 

Nyai Ageng menyusul Ki Ageng. Setelah bertemu, Nyi Ageng menceritakan peristiwa yang telah 
dialaminya. 

“Tadi sudah saya katakan, jangan membawa harta benda, itulah  akibatnya. Akan tetapi baiklah, 
Nyai sebentar lagi, kita akan sampai. Kelak, tempatmu dirampok tadi akan bernama “Salatiga”. 
Berasa dari kata “salah dan tiga”, yaitu tiga oang yang bersalah, “ujar Ki  Ageng. 
 

 
Bangkit prestasi gambar gerbak sapi halaman 7 
I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ! 
26. Termasuk jenis cerita apa wacana di atas 

? 
27. Apa latar dari cerita “Asal Mula Salatiga” ? 
28. Siapas aja tokoh-tokoh dalam ecrita di 

atas ? 

29. Bagaimana watak Ki Ageng Pandanaran ? 
30. Bagaimana tanggapanmu terhadap cerita 

di atas ? 

II. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar ! 
31. Cerita yang menggambarkan adanya 

unsurunsur sejarak disebut ... 
a. dongeng  c. sage  
b. mitos   d. legenda  

32. Dalam menyusun sebuah karangan, hal 
pertama yang harus kita lakukan adalah ... 
a. menentukan tema 
b. menentukan judul 
c. membuat kerangka karangan 
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d. menentukan pokok pikiran 
33. Harga tiket masuk ke arena sirkus Rp. 

6.000,00. Kata tanya yang tepat untuk 
pertanyaan di atas ... 
a. kapan   c. bagaimana  
b. berapa   d. apakah  

34. Kami sedang (libur) ke pantai Watudodol. 
Kata dalam kurung seharusnya mendapat 
imbuhan ... 
a. me-   c. ber  
b. ber-kan  d. ke-an  

35. Tanya jawab dengan seseorang untuk 
dimintai keterangan atau pendapat disebut 
... 
a. percakapan  c. adegan  
b. diskusi   d. wawancara  

36. Roki dikenal sebagai gitaris kecil. 
a. pemain gitar  c. penjual gitar  
b. pembuat gitar  d. pemain musik 

37. Penggunaan tanda seru yang benar 
terdapat dalam kalimat ... 
a. Hai ! kapan kau pulang ! 
b. Wah, asyik benar ya ! 
c. Itu anjuran pak Camat ! 
d. Perintah pak guru demikian ! 

38. Karangan yang melukiskan suatu peristiwa 
agar pembaca seolah-olah melihat 
peristiwa itu sendiri termasuk jenis 
karangan ... 
a. argumentasi  c. narasi  
b. deskripsi  d. persuarsi  

39. Pantun termasuk puisi lama, asli dari 
bangsa ... 
a. Melayu   c. Singapura  
b. Indonesia  d. India  

40. Penulisan tempat dan tanggal penulisan 
surat yang benar adalah ... 

a. Bandung 25, Mei 2009 
b. Banyuwangi, 20 April 2009 
c. Bogor 26 Juni, 2009 
d. Batam, 10 agustus 2009 

41. Ahmad : “Aku dengar pamanmu datang 
?”  

Arif : “Iya, malah dengan bibi dan 
Aziz.” 

Ahmad : “…………..” 
Arif : “Kemarin sore sekitar pukul 

15.30” 
Kalimat tanya yang tepat utnuk 
melengkapi dialog di atas adalah … 
a. berapa   c. bagaimana  
b. siapa   d. kapan  

42. Bahasa yang digunakan dalam penulisan 
surat pribadi adalah … 
a. bahasa Indonesia c. bahasa santai  
b. bahasa resmi  d. bahasa baku  

43. Cerita yang berjudul “Perang 
Diponegoro”termasuk … 
a. sage   c. mitos  
b. legenda  d. fabel  

44. Penulisan judul karangan yang benar 
adalah … 
a. memelihara ayam buras 
b. Berwisata Ke Pantai Grajagan 
c. Kancil dan Buaya 
d. Seindah mega di langit 

45. Paman sedang memperbaiki sepeda adik 
kata bergaris bawah jika diceraikan atas 
suku katanya adalah … 
a. mem – per – baik – i 
b. mem – per – ba – iki 
c. mem – per – ba – ik – i 
d. mem – perbaik – i 

 
III.  Isilah titik-titik di bawah ini ! 
46. Orang yang pekerjaannya menghibur 

khalayak ramai lewat tampilan drama 
disebut … 

47. Kata Tanya yang digunakan untuk 
menanyakan keadaan seseorang adalah 
… 

48. Hani sedang menonton sinetron anak-
anak. Sinetron kependekan dari … 

49. Pada hari libur, banyak wisatawan 
domestik yang berkunjung ke Candi 
Borobudur. Wisatawan domestik adalah … 

50. Tak ada gading yang tak retak.  
Arti peribahasa di atas adalah ... 

51. Orang yang dimintai informasi atau 
keterangan disebut ... 

52. Suasana pasar malam itu hiruk pikuk. 
Antonim dari kata yang bergaris bawah 
adalah ... 

53. Cerita “Si Kabayan” berasak dari daerah ... 
54. Tokoh utama biasa disebut tokoh ... 
55. Cerpen yang isinya khayalan 

pengarangnya disebut cerita ... 

Ulangan Formatif KesatuUlangan Formatif KesatuUlangan Formatif KesatuUlangan Formatif Kesatu    
Cakra halaman 17 

Pengumuman 
Nomor : 6 / RW 23 / 8 / 2005 

 
Diberitahukan kepada seluruh warga di wilayah RW 23 kelurahan Pancabakti, bahwa panitia 

kebersihan Kelurahan Pancabakti akan mengadakan peninjauan ke wilayah RW 23 pada : 
Hari : Selasa 
Tanggal : 25 Agustus 2005 
Tempat : Wilayah RW 23 Kelurahan Pancabakti 
Waktu : 10.00 -  12.000 WIB 
Tujuan : Penilaian lomba kebersihan antar kampong dalam rangka menyambut hari 

kemerdekaan ke-60RI. 
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Karena itu semua warga RW 23 Kelurahan pancabaktidi mohon keikutsertaannya dalam 
gerakan kebersihan lingkungan masing-masing. Gerakan  kebersihan akan dilaksanakan pada 
tanggal  24 Agustus 2005 mulai pukul 06.00 WIB. 

Demikian atas perhatian dan kesediaannya warga RW 23 disampaikan ucapan banyak terima 
kasih. 

Pancabakti, 18 Agustus 2005 
 

 
Andi Golota 

Ketua RW 23 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar ! 
56. Siapakah yang member pengumuman 

pada bacaan di atas ? 
a. ketua RT 23 
b. ketua RW 23 
c. Lurah Pancabakti 
d. Warga RW 23 

57. Pada pengumumn di atas kerja bakti akan 
dilaksanakan pada tanggal … 
a. 23 Agustus  c. 25 Agustus  
b. 24 Agustus  d. 18 Agustus  

58. Pengumuman kerja bakti ditujukan kepada 
… 
a. Warga RW 23 
b. Ketua RW 23 
c. Warga kelurahan Pancabakti 
d. Pengurus RW 23 

59. Pada tanggal 25 Agustus 2005 akan 
diselenggarakan kegiatan … 
a. gerakan kebersihan 
b. kerjabakti warga kampung 
c. penilaian lomba kebersihan 
d. penelitian wilayah RW 23 

60. Pengumumn dibuat pada tanggal … 
a. 23 Agustus 2005 
b. 24 Agustus 2005 
c. 25 Agustus 2005 
d. 18 Agustus 2005 

61. Rumahku istanahku 
Tempat menghilangkan rasa lelah 
Tempat menghapus gelisah 
Rumahku surgaku 
Makna yang terkandung dalam puisi di 
atas adalah … 
a. rumah istana 
b. rumah surga 
c. keadaan rumah 
d. bagiku rumahku adalah seperti istana 

62. Dalam membaca puisi hendaknya di 
perhatikan intonasinya. 
Kata yang bergaris bawah artinya … 
a. makna kalimat  c. pemenggalan  
b. lagu kalimat  d. jeda kalimat  

63. Puisi adalah karaya sastra yang ditulis 
dalam bentuk … 
a. alenia-alenia  c. bait-bait  
b. kalimat tunggal       d. maknanya jelas 

64. Perhatikan gambar seri berikut ini ! 
 

 

Urutan kegiatan yang benar gambar di 
atas adalah … 
a. 1 – 2 – 3  c. 3 – 1 – 2  
b. 1 – 3 – 2  d. 3 – 2 - 1 

65. Irfan : …….. 
Beni : Terima kasih Irfan 
Rudi : Hebat kamu Ben 
Beni : Ah, biasa saja itu smeua berkat 

doa kalian 
Dari percakapan di atas kalimat yang tepat 
diucapkan oleh Irfan adalah … 
a. Aku sangat senang 
b. Selamat ya, Ben 
c. Bagaimanapun aku tidak akan lupa 
d. Memang temanku hanya Beni 

66. Asal mulanya kejadian itu biasa saja. 
Pertanyaan yang tepat untuk kalimat di 
atas adalah ... 
a. Apa sebenarnyayang terjadi ? 
b. Siapakah pelaku dibalik peristiwa itu ? 
c. Bagaimana sebenarnya kejadian itu ? 
d. Mengapa hal itu bisa terjadi ? 

67. Diamlah, dan jangan berkata keras lagi ! 
Kalimat di atas termasuk kalimat … 
a. larangan  c. perintah  
b. ajakan   d. seru  

68. Sudah lama daerah itu sunyi. Banyak 
penduduk-nya  pergi meninggalkan tempat 
itu. Yang ada tinggal seorang tua beserta 
tiga pengawalnya. Walau begitu tiga 
pengawalnya tetap setia bersamanya 
karena takut dibunuhnya. Ia adalah 
seorang pemimpin yang ditakuti karena 
kekejamannya. Watak tokoh cerita di atas 
adalah … 
a. dihormati  c. disegani 
b. ditakuti   d. kejam  

69. Anak / penari yang lincah itu / penari reog. 
Dilihat dari cara pemenggalannya kalimat 
di atas artinya … 
a. penari reog yang lincah 
b. anak seorang penari reog 
c. anak itu sebagai penari yang lincah 
d. penari yang lincah itu mempunyai anak 

sebagai penari reog 
70. 1) narasi  4) diskripsi 

2) puisi  5) sandiwara 
3) drama  6) argumentasi 
Dari ebrbagai karangan di atas yang 
termasuk jenis karya sastra adalah … 
a. 1 – 2  - 3    c. 2 – 3 - 5 
b. 2 – 3 – 4   d. 2 – 4 – 6  
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71. Ayah dan ibu mengharapkan semoga aku 
hidup sejahtera di negeri orang.  
Kalimat di atas menyatakan … 
a. harapan  c. permohonan  
b. ajakan   d. permintaan  

72. Kalimat di bawah ini yang mengungkapkan 
perasaan sedih adalah … 
a. sinetron itu berahir dengan kesedihan 
b. saya merasa prihatin atas penderitaan 

korban tsunami 
c. Andin terlihat sedih sekali karena 

ibunya sakit. 
d. Apalah artinya kesedihan itu jika tidak 

ada pengertiannya  
73. Kemungkinan besar paman akan datang 

hari ini.  
Kalimat di atas mengungkapkan tentang ... 
a. kepastian  c. kejelasan  
b. ketidakpastian  d, keadaan  

74. Din, tolong ambilkan pensil itu !  
Kalimat di atas termasuk .... 
a. permintaan  c. ajakan   
b. harapan  d. perintah   

75. ... hebat sekali pertunjukkan sirkus itu ! 
Kata yang tepat melengkapi kalimat di atas 
adalah ... 
a. aduh   c. wah  
b. oi   d. ya ampun  

76. Kata seru yang menyatakan kegembiraan 
ialah ... 
a. hore   c. aduh  
b. amboi   d. astaga  

77. Suara ... di lapangan sepak bola 
menggema, saat pertandingan sepak bola 
dimulai.  
Kata majemuk yang cocok untuk 
melengkapi kalimat dia tas adalah ... 
a. hilir mudik  c. riuh-riuh  
b. hirup pikuk  d. lalu lalang  

78. Lahan pertanian di desa Sukatani sangat 
subur.  
Kata bergaris bawah antonimnya adalah ... 
a. gembur  c. tandus  
b. kering   d. terjal  

79. Di luar Jawa ... pertanian sanga luas.  Kata 
yang tepat untuk kalimat di atas adalah ... 
a. sawah   c. kebun  
b. ladang   d. lahan  

80. Sehari sehelai benang setahun ... 
Lanjutkan peribahasa di atas menjadi 
benar ! 
a. seikat benang  c. seikat kain  
b. selembar kain        d. benang segulung  

81. Besar pasak dari pada tiang. 
Peribahasa tersebut artinya ... 
a. besar rumah daripada tiangnya 
b. besar pendapatan daripada belanja 
c. besar pengeluaran dari pada 

pendapatan 

d. besar pengeluaran dan pendapatan 
sama 

82. Alan  : Ke mana liburan kemarin Ima ? 
Ima  : Aku diajak ayah ke Jakarta. 
Alan : Wah, asyik dong ! 
Ima : Ya, tentu saja. 
Inti dari percakapan di atas adalah ... 
a. Ima bahagia 
b. Kegiatan di Jakarta 
c. Kegiatan liburan 
d. Liburan Alan 

83. Wartawan olahraga melaporkan hasil 
liputannya mengenai ... 
a. pembukaan festival seni 
b. pembukaan pertandingan sepak bola 
c. pembukaan pameran budaya 
d. pembukaan seminar bahasa 

84. Pada saat ini transmigrasi diarahkan pada 
pengembangan dunia kerja. 
Kata yang bergaris bawah jika diceraikan 
atas suku katanya adalah ... 
a. tran – smig – ra – si  
b. trans – mig – ra – si  
c. trans – mi – gra – si 
d. tran – smi – gra – si  

85. Cara pemenggalan kata yang benar 
terdapat pada ... 
a. a – pril   c. ma-ka-nan  
b. ca – plok  d. ap-ril  

86. Pada saat ini transportasi memegang 
peran utama dalam perekonomian. 
Transportasi sinonimnya adalah ... 
a. hubungan  c. jalan  
b. angkutan   d. perhubungan  

87. Kereta api Anggrek tiba ... stasiun Gubeng 
pukul 06.30.  
kata depan yang tepat adalah ... 
a. di   c. pada  
b. ke   d. dari  

88. Penggunaan huruf besar yang tepat 
terdapat pada kalimat ...’ 
a. Paman tinggal di desa Sukatani 
b. Paman tinggal didesa sukatani 
c. Paman tinggal didesa Sukatani 
d. Pama tinggal di desa sukatani 

89. Ibu membeli beras seharga seratus ribu 
rupiah.  
Penulisan bilangan yang tepat adalah ... 
a. Rp. 100,000 
b. Rp  100.000,- 
c. Rp  100.000,00 
d. Rp  100000,- 

90. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
kata depan dengan tepat ... 
a. Ibu menanak nasi pada hari ini 
b. Ibu mananak nasi di dapur 
c. Buku disampul dengan rapi 
d. Bukunya diberi sampul dengan rapi 
 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
91. Ayah sedang menyaksikan dialog di TV 

Sinonim dialog adalah ... 
92. Setali tiga uang artinya ... 
93. Ibu menata perabotan di dapur. 

Menata dari kata dasar ... 
94. Pada hari Minggu ayah kerja bakti. 

Berdasarkan jabatannya kalimat tersebut 
berpola ... 
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95. Di Pulau Kalimantan transportasi air 
menjad pilihan utama.  
Transportasi jika diuraikan menurut suku 
katanya menjadi ... 

96. Petinju kidal pukulannya luar biasa.  
Kidal artinya fungsi  utama terdapat pada 
tangan ... 

97. Produksi pada di Pulau Jawa sangat 
bagus.  

Produksi artinya ... 
98. Pagi-pagi paman sudah berangkat ke 

sawah. 
Antonim kata berangkat ialah .... 

99. Bapak Gubernur ... medali emas kepad 
juara lomba lari. 

100. Pertandingan sepka bola itu dipimpin 
oleh seorang ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
101. Buatlah kalimat dengan kata rendah hati  
102. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi 

kalimat yang baik ! 
Untuk – pupuk – petani – kompos – 
menggunakan – tanaman – 
menyuburkan 

103. Buatlah 4 kalimat berda-
sarkan gambar di samping ini ! 

104. Tiap hari aku menabung. 
Kusisihkan uang pemberian ibu 
Untuk bekal dihari nanti 
Agar hidup bahagia 
Apakah isi dari puisi di atas ? 

105. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau 
terlampaui. 
Apakah arti peribahasa diatas ! 

 
Kependudukan  
 
Kompetensi Dasar  
� Mendengarkan pengumuman 
� Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa 
� Membaca cepat teks 
� Menulis karangan 
  
Indikator  

• Menjelaskan ciri-ciri bahasa pengumuman yang didengar. 

• Memberikan komentar atau saran dengan alasan yang logis dan bahasa yang santun. 

• Membaca dengan kecepatan 100 kata per menit. 

• Melengkapi cerita bagian awal, tengah, atau akhir yang hilang sehingga menjadi cerita yang 
padu, runtut dan lengkap. 

• Menentukan judul cerita. 
 
 
Rangkuman Materi  
☺ Mendengarkan 

� Mendengarkan pengumuman 
- Mendengarkan cerita penjelasan yang disampaikan teman 

� Ciri-ciri bahasa pengumuman 
- Bahasa pengumuman padat dan komunikatif 

� Isi pengumuman 
- Pengumuman tentang kependudukan 

 
☺ Berbicara 

Masalah atau peristiwa yang terjadi di sekolah 
Upacara bendera, kerja bakti, anak terlambat dan lain-lain 
Memberikan saran dengan alasan 
Memecahkan masalah atau jalan keluar 

 
☺ Membaca 

� Teks bacaan 
- Mencari teks bacan yang bertema kependudukan 

� Membaca cepat 
- Membaca cepat dengan intonasi dan lagu yang benar 

� Memahami bacaan 
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- Membuat pertanyaan bacaan 
- Menjawab pertanyaan bacaan 

 
☺ Menulis 

� Menulis karangan 
- Menulis karangan sesuai dengan tema 

� Cerita rumpang 
- Mengidentifikasi cerita yang belum selesai 

� Melengkapi cerita 
- Melengkapi cerita yang belum selesai pada bagian awal, tengah atau akhir. 

 
☺ Kabahasaan 

� Kalimat perintah dan seruan 
a. Kalimat permohonan 

Kalimat permohonan disampaikan dengan kata-kata mohon dengan variasinya. 
Misalnya : saya mohon, dimohon dengan hormat, saya bermohon dan sebagainya. 
Contoh :  
saya mohon saudara-saudara bersedia membantu korban bencana alam. 
Dimohon dengan hormat saudara-saudara mengikuti program pemerintah. 

b. Kalimat ajakan 
Kalimat ajakan disampaikan dengan kata-kata mari, ayo,  dan sebagainya. 
Contoh. -  mari kita sukseskan program transmigrasi 

- ,Ayo kita bantu para anak jalanan 
c. Merupakan harapan 

Kalimat harapan menggunakan kata-kata sempoga, mudah-mudahan, dan 
sebagainya. 
Contoh : -  mudah-mudahan penghidupan di tempat transmigrasi lebih baik ! 
Semoga para pengungsi dapat menyadari keadaannya ! 

d. Merupakan larangan 
kalimat larangan menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh dan sebagainya. 
Contoh : -  dilarang mendirikan bangunan dibantaran sungai 

- jangan menggangu para transmigrasi 
- Tidak boleh menempati lahan sengketa 

e. Merupakan anjuran atau suruhan 
Kalimat suruhan atau anjuran menggunakan kata-kata silakan, dipersilahkan dan 
sebagainya. 
Contoh : -  para undangan dipersilahkan duduk di kursi depan 

-  Silakan mengunjungi tempat penampungan pengungsi 
 

� Kelompok kata 
Kelompok kata juga disebut frase. Kelompok kata adalah kesatuan dari dua buah kata 
atau lebih dan tidak mempunyai subjek predikat. 
a. Frase dengan pola Diterangkan Menerangakan (DM) 

Contoh : rumah makan, meja tulis, besar sekali, cantik sekali dan lain-lain 
b. Frase dengan pola Menerangkan diterangakan (MD) 

Contoh : mutu buku, sangat cantik, makan daging, sangat indah dan sebagainya. 
� Penulisan awalan me- 

Perhatikan penulisan awalan me- dibawah ini dengan cermat ! 
a. me + ketuk  =  mengetuk 

Me + panggil  =  memanggil 
Me + tulis   =  menulis 
Me + sapu  = menyapu 
Me + duga  = menduga 

b. Me + ambil  =  mengambil 
Me + halau  =  menghalau 
Me + buat   =  membuat 
Me + cari  = mencari 

 
� Pemenggalan kata’ 

a. Pemenggalan diantara vokal dan vokal 
Contoh  : 
o Buang  = bu - ang 
o Buah  = bu - ah 
o Taat  =  ta - at 
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o Siul   = si - ul 
b. Pemenggalan diantara vokal konsonan atau konsonan vokal 

Contoh : 
o Berani  = be – ra – ni  
o Cerita  =  ce – ri – ta  
o Dibuat  = di – bu – at   
o Gelora  = ge – lo – ra  

c. Pemenggalan diantara konsonan dan konsonan 
Contoh : 
o April  = ap – ril  
o Caplok  = cap – plok  
o Dengki  =  deng – ki  
o Transmigrasi =  tran – smig – ra – si  
o Transportasi = tran – spor – ta – si  
o Terlanjur = ter – lan – jur  

 

 
I. berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
106. Pemerintah akan membuka transimigrasi 

swakarsa.  
Pernyataan yang berisikan himbauan dan 
tidak merupakan paksaan adalah ... 
a. Para warga segera melapor kepada 

ketua RT 
b. Para warga yang berminat dimohon 

untuk mendaftarkan diri kepada ketua 
RT 

c. Para peserta disuruh oleh petugas 
untuk mendaftarakan diri 

d. Para warga harus segera 
mendaftarkan kepda ketua RT 

 
107.                  Pengumuman  

Pengumuman ditujukan kepada para warga 
yang berda di bantaran sungai. Para warga 
agar waspada terhadap habaya banjir. 
Karena musim penghujan telah tiba. Kalau 
perlu untuk sementara mengungsi ke 
tempat yang lebih aman sebelum peristiwa 
terjadi. 
Para warga yang ingin mengungsiagar 
melapor kepada ketua RT. 
Kemudian harap menjadi perhatian. 
Lurah desa 

 
Pengumuman itu dikeluarkan oleh .. 
a. Pemerintah pusat 
b. Pemerintah kabupaten 
c. Kantor kecamatan 
d. Lurah desa 

108. Paman bercerita tentang kehidupan di 
tempat transmigrasi. Mendengar cerita 
paman banyak orang kampung yang ingin 
ikut transmigrasi. Transmigrasi seperti ini 
disebut transmigrasi swadaya. 
Transmigrasi atas kesadaran penduduk 
sendiri dengan biaya sendiri mau pergi ke 
tempat yang baru. Mereka bertekad 
mengubah nasib ... 
Kalimat yang sesuai untuk melanjutkan 
paragraf tersebut adalah ... 

a. Paman dan bibi membujuk mereka 
untuk segera ikut bertrasmigrasi. 

b. Banyak warga kampung yang ingin 
tetap hidup di desanya karena 
merupakan warisan dari orang tua. 

c. Yang mereka cita-citakan adalah di 
tempat yang baru memperoleh 
kehidupan yang lebih layak. 

d. Mereka segera menyusul pada sanak 
keluarganya yang berada dirantauan. 

109. Untuk mengatasi kepadatan penduduk 
pemerintah membuka program 
transmigrasi, yaitu memindahkan 
penduduk dari tempat  yang padat 
penduduknya ke tempat yang masih 
jarang penduduknya. 
Pernyataan yang kurang sesuai untuk 
bacaan tersebut adalah ... 
a. Bagimana cara pemerintah untuk 

mengatasi kepadatan penduduk ? 
b. Mengapa pemerintah membuka 

program transmigrasi ? 
c. Kemana pemerintah memindakan 

penduduk yang sangat padat ? 
d. Kapan program transmigrasi 

dilaksanakan ? 
110. Sudah satu bulan bu Wiwik membuka 

warung, namun jarang orang yang 
berbelanja ke warungnya. Mungkin belum 
banyak orang yang tahu warung itu. Yang  
sesuai untuk melanjutkan cerita tersebut 
dan merupakan harapan adalah kaliamat 
... 
a. Para pembeli berharap agar barang-

barang dagangannya selalu hanis 
terjual 

b. Semoga bulan-bulan yang akan 
datang warung bu Wiwik semakin 
dikenal dan semakin banyak orang 
yang berbelanja. 

c. Harapan saya warung bu Wiwik buka 
lebih awal agar lebih laris 
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d. Bu Wiwik mengharapkan agar barang 
dagangannya selalu meningkat lebih 
bayak 

111. Kehidupan di desa itu laksana mati 
setelah ada letusan gunung berapi. 
Rumah penduduk hancur setelah letusan 
gunung tersebut. Lahan pertanian 
tertimbun lahar dan batu. Untuk 
menghindari korban berikutnya, para 
penduduk kampung bertransmigrasi. 
Mereka berharap kehidupan di tempat 
yang baru akan lebih baik dan terjamin. 
Berdasarkan bacaan diatas, penyebab 
warga kempung bertransmigrasi adalah ... 
a. Adanya letusan gunung berapi 
b. Rumah mereka rusak dan hancur 

karena letusan gunung berapi 
c. Lahan pertanian mereka telah 

tertimbun letusan gunung berapi 
d. Kehidupan di tempat yang baru akan 

lebih baik dan terjamin. 
112. Setelah ikut bertrasmigrasi sekrang 

kehidupan paman dan keluarga terjamin. 
Paman telah mempunyai dua hektar 
tanah, perkebunan, dua hektar sawah 
persawahan yang subur, sebuah runah 
sederhana yang luas, halaman yang 
cukup untuk ditanami keperluan dapur 
sehari-hari. 
Judul yang sesuai untuk bacaan tersebut 
adalah ... 
a. Masa depan  
b. Kehidupan baru 
c. Rumah masa depan 
d. bertrasmigrasi 

113. Pemerintah mengadakan proyek padat 
karya untuk mengatasi pengangguran. 
1. ikut progran transmigrasi masa depan 

lebih terjamin 
2. Di daerah transmigrasi tidak kesulitan 

lapangan pekerjaan 
3. Semoga di tempat transmigrasi 

mendapatkan penghidupan yang 
baik. 

4. Kalimat tersebut yang tidak bukan 
harapan bertransmigrasi adalah 
kalimat .... 

a. 1   c. 3  
b. 2   d. 4  

114. Setiap hujan turun, kampung itu selalu 
kebanjiran. Aliran sungai yang melintas 
kampung itu tidak lancar. Para warga 
kampung mendirikan rumah dibantaran 
sungai tersebut. Sungai menjadi sempit 
dan banyak sampah yang tersangkut 
pada tiang penyangga rumah penduduk di 
bantaran sungai itu. 
Saran yang sesuai dengan situasi 
tersebut antara lain... 
a. Sebaiknya sungai itu diperlebar 

sehingga alilran sungai dapat lancar. 
b. Kebersihan sungai harus dijaga agar 

tidak mengganggu aliran sungai. 
c. Para warga harus berusaha 

mencegah meluapnya air sungai 
tersebut agar tidak banjir. 

d. Para warga segera pindah dari 
tempat tersebut sehingga arus sungai 
menjadi lancar. 

115. Pada hari-hari tertentu, para trasnmigran 
berkumpul di balai desa. Mereka 
mendengarkan penyuluhan dari para 
petugas. Ada penyuluhan tentang 
pertanian, kesehtan dan banyak lagi 
penyuluhanlain yang mereka peroleh. Di 
daerah baru, timbul semangat baru dalam 
membina kehidupan masa depan 
keluarga. 
Pernyataan berikut yang tidak sejalan 
dengan bacaan di atas adalah ... 
a. Pertemuan itu telah diatur oelh 

pemerintah. 
b. Penyuluhan sangat penting untuk 

menambah wawasan para 
transmigran 

c. Balai desa sangat diperlukan oleh 
para transmigran. 

d. Semangat sangat diperlukan untuk 
memperoleh masa depan keluarga 
yang lebih baik. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
116. Perkampungan itu tampak kumuh dan 

gersang. Penyukuan kata yang dicetak 
miring adalah ... 

117. Di samping mempunyai sawah yang luas, 
paman pun memiliki rumah yang telah 
disediakan oelh pemerintah. Semoga 
paman sekeluarga segera menikmati 
hidup yang sejahtera. 
Harapan yang ditujukan kepada keluarga 
paman adalah ... 

118. Para warga kampung menyabuti rumput 
di tepi jalan. Penulisan kata yang kurang 
benar adalah ... 

119. Tanah itu banyak yang aus karena kikisan 
air. Kata yang dicetak miring adalah 
makna kata ... 

120. Tiara  : “ Aku ... semoga kamu 
sekeluarga  dalm perlindungan 
tuhan. 

Novalia  : “Benar, saya juga berharap 
begitu.” 

Kata yang sesuai untuk melengkapi 
harapan Tiara adalah ... 

121. Baik atau buruk adalah negara saya! 
kalimat tersebut merupakan ... 

122. Setelah dapat menggarap lahan baru, 
para transmigran lebih terjamin. Bagian 
kalimat yang merupakan frase berpola 
DM adalah ... 

123. Kita harus menciptakan lapangan kerja 
untuk mengurangi pengangguran. Kata 
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lain dari kata yang dicetak miring adalah 
... 

124. Pemerintah melaksanakan program 
transmigrasi. Program ini ditujukan ... 

warga di daerah yang padat 
penduduknya. 

125. Para transmigran membuka ... untuk 
mengurangi penganguran. 

II.    Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
126. Pak Nasab selalu kekurangan. Ia 

sebenarnya ingin hidup layak seperti 
warga yang lain, tetapi ia tidak 
mempunyai bekal keterampilan. Maklum 
sejak kecil ia tidak pernah mengenal 
bangku sekolah. Jelaskan makna bagian 
kalimat yang dicetak miring ! 

127. Pada umumnya di kot-kota besar padat 
penduduknya. Hal ini terjadi karena 
banyaknya urbanisasi dari desa. Para 
pendatang dari desa banyak yang 
menganggur karena di kota tidak ada 
pekerjaan yang dapar mereka kerjakan. 
Karena banyaknya pengangguran, 
dimana-mana sering terjadi kerusuhan. 
Banyak orang hidup di gubuk-gubuk liar. 
Sebutkan masalah sosial yang timbul 
karena pengangguran berdasarkan 
bacaan di atas ? 

128. Transmigrasi  diadakan untuk 
meningkatkan taraf hidup rakyat atau 
meningkatkan kemakmuran rakyat. Di 
daerah-daerah yang padat penduduknya, 
taraf hidup penduduk rendah karena 
mereka harus berjuang melawan 
kekurangan pangan. Tidak jarang timbul 
penyakit busung lapar. Buatlah dua 
pertanyaan yang sesuai dengan bacaan 
di atas ! 

129. asam gandis asam gelugur 
Kedua asam siang riang 
Menangis mayat dipintu kubur 
Teringat badan tidak sembahyang 
Tulislah isi dari pantun tersebut ! 
Simaklah gambar disamping dengan 
cermat ! 

130. Buatlah cerita untuk mendiskripsikan 
gambar tersebut ! 

 

 
Bangkit prestasi gambar gerobak sapi halaman 13 

I. Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling benar ! 
131. Kalimat berikut yang tidak mengandung 

kata ulang adalah ... 
a. kakak memetik buah-buahan di kebun 
b. adik sedang main kuda-kudaan 
c. ayah akan pergi ke alun-alun nanti 

siang 
d. rumah-rumah penduduk tergenang air 

132. Dua buah perahu  itu  berlayar menuju 
seberang. Arti imbuhan ber- pada kata 
berlayar ialah ... 
a. memiliki layar 
b. membuka layar 
c. memasang layar 
d. telah berlayar 

133. Seruni lebih banyak menghabiskan waktu 
di rumah. Dia tak memiliki teman. Bahkan, 
kakaknya juga tak mempedulikannya. 
Terlahir sebagai gadis bisu dan tuli. 
Seruni hanya bisa bermain dengan ibunya 
dan kawan khayalannya. Nasib Seruni 
dalam cerita itu adalah ... 
a. ceria karena banyak teman 
b. senang karena lebih banyak dirumah 
c. bahagia karena kakaknya sangat 

peduli 
d. kesepian dan memiliki ketidak 

sempurnaan fisik 
134. Anang : “Nu, sudahkah kamu dengar 

kabar gembira.”  
Danu  : “Kabar apa, Nang ?” 
Anang : “Rencana kelompok kita.” 
Danu : “Rencana yang mana ?” 
Anang : “Besuk, pukul 9 pagi, kelompok 

kita jadi tampil di pentas seni.” 

Pokok percakapan tersebut ialah ... 
a. Danu belum tahu kabar gembira 
b. Rencana kelompok mereka 
c. Anang memberi kabat pada Danu 
d. Pukul 9 pagi, kelompk mereka jadi 

tampil di pentas seni 
135. Petani (tanam) sawahnya dengan padi 

bibit unggul. Kata yang ada di dalam 
kurung seharusnya ditulis ... 
a. ditanam 
b. bertanam 
c. menanmi 
d. menanamkan 

136. Kalimat berikut yang mengandung makna 
konotasi adalah ... 
a. badan adik basah kuyup karena 

kehujanan 
b. berbagai macam hidangan di 

hidangkan di meja hujan itu 
c. pak Harun sekarang bekarja di tempat 

yang basah 
d. “Ayo, kita biasakan hidup bersih !” 

137. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
kata ulang dengan makna banyak adalah 
... 
a. sapi-sapi itu di giring masuk ke 

kandang 
b. kuda-kuda di rumah itu diganti karena 

patah 
c. kami bersalam-salaman untuk saling 

bermaafan 
d. kakak sedang mengamati sarang laba-

laba. 
138. banjarmasin  3 agustus 2009 
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penulsian tenpat dan tanggal surat yang 
benar adalah ... 
a. Banjarmasin 3 Agustus 2009 
b. Banjarmasin 3, Agustus 2009 
c. Banjarmasin ; 3 Agustus 2009 
d. Banjarmasin, 3 Agustus 2009 

139. Di bawah ini yang merupkana kalimat 
iklan adalah ... 
a. Hati-hati, waktu membeli barang ! 
b. Ayo, beli dapat buah ! 
c. Belilah barang yang harganya murah 
d. Awas, baju itu mahal harganya ! 

140. Kami berharap penduduk kampung ini 
mau menerima kehadiran kami utnuk 
melakukan bakti sosial.  
Kalimat tersebut merupakan kalimat yang 
menyatakan ... 
a. permohonan  c. perintah  
b. anjuran  d. keinginan  

141. Mobil itu berhasil (baik) ayah sendiri. 
Imbuhan yang tepat untuk kata di dalam 
kurung adalah ... 
a. memperbaiki  c. terbaiki  
b. pernaikan  d. diperbaiki  

142. Kapan acara pergelaran tari ini akan di 
mulai ? 

kalimat tanya tersebut menanyakan ... 
a. asal   c. tempat  
b. waktu   d. keadaan  

143. Petugas kamtib melakukan penertiban 
kepada pedagang kaki lima. 
Kata yang bergaris bawah bila diuraikan 
atas suku katanya menjadi ... 
a. pe – ner – ti – ban 
b. pe – ner – tib – an 
c. pen – er – ti – ban 
d. pen 0 er  tib - an 

144. Kami bertekad untuk lulus ujian sekolah 
dengan nilai yang baik. 
a. mendapatkan c. membuat  
b. merencanakan d. mempunyai  

145. Musibah itu diterima penduduk dengan 
sabar. Bentuk aktif yang tepat dari kalimat 
di atas adalah ... 
a. penduduk di terima musibah itu 

dengan sabar 
b. dengan sabar, musibah itu diterima 

penduduk 
c. penduduk menerima sabar dengan 

musibah itu. 
d. Penduduk menerima musibah itu 

dengan sabar 

II. Jawab Pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
146. Lahan pertanian itu tampak tandus di 

musim kemarau. 
Antonim dari kata tandus adalah ... 

147. Tsunami – para – kita – uluran – korban – 
tangan – menunggu. 

148. Orang yang melakukan wawancara 
disebut ... 

149. Ibu membeli sayur-mayur di pasar 
tradisional.  
Kata ulang pada kalimat di atas berarti ... 

150. Kepadatan penduduk di negara kita 
dipengaruhi oleh angka mortalitas tinggi. 
Kata mortalitas sama rtinya dengan ... 

151. Berita yang ditunjukkan kepada khayalak 
ramai disebut ... 

152. Dikota-kota masih banyak permukiman 
kumuh.  
Permukiman kumuh artinya ... 

153. Tempat dan waktu terjadinya peristiwa 
dalam cerita disebut ... 

154. Ayah mengantarkan adik ke toko buku. 
Kata bergaris bawah bila diuraikan 
menurut suku katanya menjadi ... 

155. Setelah nama tokoh dalam teks drama di 
bubuhi tanda baca ... 

 
Ulangan Formatif Kedua 
Cakra halaman 21 
 

Pekanbaru, 1 Juni 2004 
Yth. Ayah dan Bunda 
di Duri 

 
Salam hormat, 

Sudah lama Ananda tidak berkunjung menemui ayah dan bunda padahal ananda sudah amat 

rindu. Namun, keinginan ananda kiranya belum dapat terlaksana. 

Dengan ini ananda kabarkan bahwa pada saat ini ananda sedang menghadapi ulangan umum 

bersama. Jika tiada arang melintang, dalam liburan semester nanti ananda akan pulang. 

Harapan ananda tiada lain semoga ayah dan bunda selalu dala lindungan Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Tidak lupa mohon do’a restu agar ananda berhasil dalam menuntut ilmu. 

Hormat Ananda 

 
 

Anita Ramadani 
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar ! 
156. Salam hormat, 

Kalimat tersebut dalam surat disebut ... 
a. salam pembuka 
b. kalimat pembuka 
c. alamat surat 
d. tujuan surat 

157. Surat di atas dibuat oleh ... 
a. Ananda 
b. Anita Ramadani 
c. Ayah dna ibu 
d. Ayah di Duri 

158. Tempat menulis surat di ... 
a. Surabaya 
b. Pekanbaru 
c. Jakarta 
d. Medan  

159. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa pada 
saat ini ananda sedang menghadapi ujan 
ulangan umum bersama. Bagian surat di 
atas disebut ... 
a. salam pembuka 
b. kalimat penutup 
c. inti surat 
d. penutup surat 

160. Cara penulisan tempat dan tanggal surat 
yang benar adalah ... 
a. Pekanbaru ; 1 Juni 2004 
b. Pekanbaru, 1 – Juni – 2004 
c. Pekanbaru : 1 Juni 2004 
d. Pekanbaru, 1 Juni 2004 

161. Setiap pengguna jalan ikut terlibat dan 
tanggung jawab dalam menciptakan 
situasi dan kondisi lalu lintas yang aman 
dan lancar.  
Inti dalam kalimat di atas adalah ... 
a. pengguna jalan boleh menjaga 

ketertiban 
b. pengguna jalan hendaknya semaunya 
c. pengguna jalan wajib tertib 
d. pengguna jalan diberi kebebasan 

162. Pengendara sepeda motor wajib menggu-
nakan helm. Kalimat tersebut mengan-
dung maksud ... 
a. helm sebagai pelengkap keamanan 
b. helm sebagai aksesoris pengendara 
c. helm jalanwajib tertib 
d. helm dipakai kapan saja 

163. Para pemakai jalan menyeberang di jalan 
raya memanfaatkan ... 
a. zebra cross 
b. trotoar 
c. jalurlamba 
d. trafik light 

164. Kalimat di bawah ini yang terdapat kata 
khusus ... 
a. Ibu membeli buah di supermarket 
b. Ayah membawa tas kerja 
c. Paman membeli setangkai bunga 
d. Bibi membeli mangga golek 

165. Anak yang panjag tangan dijauhi teman-
temannya.  
Panjang tangan artinya ... 
a. tangannya yang panjang 

b. anak yang nakal 
c. anak yang sombong 
d. anak yang suka mencuri 

166. .... 
Kancil sangat terkejut ternyata 
didepannya terdapat banyak buaya. 
Secepat kilat kancil mengeluarkan jurus 
seribu itu untuk mengelabui buaya. 
Kalimat yang tepat untuk mengawali cerita 
di atas adalah ... 
a. Kancil sangat senang dan bangga 
b. Suatu ketika kancil sedang mandi di 

sungai 
c. Kancil binatang yang licik 
d. Pada sore hari kancil pulang ke rumah 

167. ... penduduk yang tidak ikut siskamling ? 
a. Apakah 
b. Mengapa 
c. Adakah 
d. Di mana 

168. Pencuri itu ditangkap oleh petugas 
siskamling. Kemudian diserahkan kepada 
pihak yang berwajib. 
Akronim dalam kalimat tersebut adalah ... 
a. pencuri 
b. petugas 
c. diserahkan 
d. siskamling 

169. Orang yang mempunyai keahlian dalam 
berpidato disebut ... 
a. penceramah 
b. orator 
c. orasi 
d. narasi 

170. Bali dan Borobudur menjadi tujuan utama 
wisatawan domestik.  
Kata yang bergaris bawah kalimat diatas 
maksudnya adalah ... 
a. wisatawan dari Indonesia 
b. wisatawan dari Singapura 
c. wisatawan dari Jepang 
d. wisatwan manca negara 

171. Anak yang masih di bawah usia lima 
tahun harus mendapat imunisasi lengkap 
dari dokter. 
Imunisasi adalah kata umum di bidang ... 
a. kesenian 
b. kesehatan 
c. perdagangan 
d. pertanian 

172. Berangkat pagi pulang petang. Terik 
matahari tidak dihiraukan. Cangkul dan 
bajak senjata utamanya. Mereka sangat 
berjasa pada negeri ini.  
Tanggapan pada kalimat di atas tentang 
... 
a. pengamen 
b. peminta-minta 
c. pedagang cangkul 
d. petani 

173. SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) 
Penulisan singkatan di atas disebut ... 
a. inisialen 
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b. akronim 
c. vonim 
d. morfen 

174. Kalimat di bawah ini yang menggunakan 
keterangan alat adalah ... 
a. para petani bekerja dengan sangat 

hati-hati 
b. bapak tidak pergi ke kantorkarena sakit 
c. bagaimanapun mobil adalah 

kendaraan utama 
d. amin menulis surat dengan bolpoin. 

175. Kalimat aktif intransitif ditunjukkan pada 
kalimat ... 
a. Ibu membaca 
b. Ibu membaca majalah 
c. Ibu membaca majalah di ruang tamu 
d. Ibu membaca majalah Kartini 

176. Bodinya kekar 
Badannya kuat. 
Bola adalah alat utama 
Tiap hari tiada henti-hentinya berlatih. 
Diskripsi dari kalimat diatas  tentang ... 
a. petinju 
b. karateka 
c. penerjun 
d. pesepak bola 

177. Beni adalah anak yang keras kepala. 
Keras kepada artinya ... 

a. kepalanya keras 
b. bandel 
c. wataknya keras 
d. sombong 

178. Kalimat yang bermakna konotasi di bawah 
ini ditunjukkan oleh ... 
a. Ibu menanam bunga mawar 
b. Marni adalah bunga desa di 

kampungku 
c. Ayah menabung mendapat souvenir 

bunga 
d. Bunga dahlia tumbuh subur di taman 

179. Dalam rangka ulang tahun SDN Babagan 
I diselenggarakan pertandingan sepak 
bola mini. Pesertanya berasal dari seko-
lah lain di lingkungan kecamatan Made. 
Memasuki babak final pertandingan 
sangat seru, karena bertemu tim yang 
sama-sama kuat.  
........... 
Kalimat untuk melengkapi paragraf di atas 
adalah ... 
a. Dan pertandngan itu berahir dengan 

adu pinalti 
b. Mereka berangkat bersama-sama 

untuk menyaksikan sepak bola 
c. Pak Ahmad tidak kuasa menahan air 

matanya 
d. Para penonton duduk dengan tertib 

180. Tiap hujan datang ruang kelas selalu 
bocor. Pembangunan sekolah belum juga 
dilaksanakan. 
Masalah yang dialami sekolah itu adalah 
... 
a. masalah air hujan 
b. masalah pengurus komite sekolah 

c. masalah bangunan sekolah yang rusak 
d. masalah pemerintah 

181. segera datang paman sakit keras titik. 
andi di batam 
pesan berita di atas disampaikan melalui 
... 

a. telegram 
b. telepon 
c. warnet 
d. faksimile 

182. Andi  : Halo selamat pagi, ... 
Doni : O ...ya, tunggu sebentar dari siapa 

? 
Andi : Daroi Andi 
Kalimat pembuka telepon yang diucapkan 
Andi selanjutnya adalah ... 

a. Apakah ini Rudi ? 
b. Bisa bicara dengan Rudi ? 
c. Di aman Rudi ? 
d. Apa kabar Rudi  ? 

183. Sampai di rumah Andi melepas sepatu. 
Selanjutnya cuci kaki, wudlu dan sholat. 
Sehabis sholat makan siang sambil 
melihat televisi sebentar. Kemudian  
istirahat siang selama satu jam. Pukul tiga 
sore Andi belajar lagi dan juga membantu 
orang tua.  
Komentarmu tentang Andi adalah ... 
a. Andi anak yang normal 
b. Andi anak yang tanggung jawab 
c. Andi anak yang biasa saja 
d. Andi anak yang penakut 

184. Sebelum menanam padi dilakukan pem-
bibitan terlebih dahulu. 
Pembibitan jika diuraikan atas suku kata-
nya menjadi ... 
a. pem – bi – bi – tan 
b. pem – bi – bit – an 
c. pem – bibi – tan 
d. pem – bibit – an  

185. Semoga pendidikan Ananda lancar dan 
mendapat prestasi yang memuaskan. 
Kalimat di atas menyatakan tentang ... 
a. harapan 
b. permintaan 
c. cita-cita 
d. ajakan 

186. Anita dan Dewi bersepeda ke sekolah. 
Awalan ber- pada kata bersepeda artinya 
... 
a. membawa 
b. memakai 
c. mempunyai 
d. naik 

187. Burung merpati bertelur banyak. 
Awalan ber- ialah ... 
a. mempunyai 
b. menghasilkan 
c. mengeluarkan 
d. mendapatkan 

188. Hasil karya sastra para sastrawan dapat 
berupa ... 
a. lukisan, patung 
b. puisi, prosa 
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c. karangan, berita 
d. ornamen, diorama 

189. Berapa, 
Kata tanya untuk menanyakan tentang ... 

a. alasan 
b. sebab 
c. jumlah 

d. orang 
190. Ia pergi pada malam hari tanpa teman. 

Kata tanpa dapat berarti ... 
a. tidak dengan 
b. tidak mempunyai 
c. tidak sendiri 
d. tidak diijinkan 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
191. Jangan kau tutup pintu itu ! 

Kalimat tersebut disebut kalimat ... 
192. Posyandu adalah akronim dari ... 
193. Tiada rotan akarpu jadi. Arti peribahasa 

tersebut adalah ... 
194. Dia menjadi tangan kanan di 

perusahaannya.  
Tangan kanan artinya ... 

195. Saksikanlah sepekan film anak nasional. 
Sepekan sinonimnya ... 

196. Proses pengambilan gambar dalam 
pembuatan film atau sinetron disebut ... 

197. Mereka berangkat berlima. 
Awalan ber- pada kalimat tersebut artinya 
... 

198. Para transmigran mendapat ... 
perkebunan satu hektar. 

199. Pagi hari anak-anak bermainsepak bola. 
Kalimat di samping berpola ... 

200. Bentuk karangan bebas disebut ... 
 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
201. Tulislah cerita di atas sesuai urutan 

gambar ! 

 
202. Buatlah klimat harapan dengan kata ! 

a. Semoga 
b. Mudah-mudahan 

203. Amir mengendarai sepeda motor dengan 
kecepatan tinggi. Bagaimana pendapatmu 
tentang hal itu ? 

204. Asmin dan Kevin membeli susu di 
supermarket. 
Ubahlah kalimat di atas menjadi kalimat 
pasif ? 

205. Tulislah dengan ejaaan yang benar 
tempat dan tanggal surat di bawah ini ! 
Surabaya 8 Agustus 2005 
 

 
 
 

 
 

 
Keamanan  
 
Kompetensi Dasar 

• Mendengarkan pengumuman 

• Berwawancara dengan nara sumber 

• membaca cepat tekas 

• Menulis karangan 
 
Indikator  

• Menuliskan isi pengumuman yang didegnarkan dalam bentuk kalimat 

• Menuliskan daftar pertanyaan untuk wawancara sesuai dengan topik serta menggunakan 
kalimat tanya yang benar. 

• Mencatat hal-hal penting 

• Menulis butir-butir pokok karangan 
 
 
Rangkuman Materi  
� Mendengarkan 

a. Menyimak teks pengumuman 
b. Mendengarkan pembacaan pengumuman 
c. Menulis isi pengumuman yang telah di dengar 
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� Berbicara 
a. Membuat daftar pertanyaan sesuai masalah yang akan dibahas dalam wawancara 
b. Melakukan wawancara/dialog dengan nara sumber 
c. Menentukan nara sumber 

 
� Membaca 

a. Membaca teks tentang keamanan 
b. Memahami bacaan 

- Membuat pertanyaan bacaan 
- Menjawab pertanyaan bacaan 

c. Mencatat isi bacaan 
- Meringkas isi bacaan dengan mengambil bagian yang penting 

 
� Menuliskan 

Menulis paragraf yang baik 
Paragraf terdiri  dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk membuat paragraf yang baik 
dengan cara : menentukan kalimat utama, membuat kalimat penjelas, dan menyusun paragraf. 

 
� kebahasaan  

a. kata-kata yang berhubungan dengan  3 K 
- keselamatan 

hati-hati  �  hati-hati di jalan banyak kendaraan 
waspada  �  kita harus waspada terhadap bahaya di lingkungan kita. 

- Keamanan 
Hansip �   di kampung sya benyak yang menjadi anggota hansip 
Pos kamling  �   pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan 

- Kesehatan 
Segar  �  udara di pedesaan terasa segar 
Penyakit �  pada musim penghujan banyak penyakit berjangkit 

b. Mengartikan kata 
Contoh : 
-  Marka : garis putih sebagai garis bagi penyeberang jalan 
-  Jalur lambat : jalan khusus untuk kendaraan dengan kecepatan lebihkurang 40 

km per jam 
-  Trafic light : lampu lalu lintas yang terletak di tengah atau di tepi jalan 
-  Parkir : tempat kendaraan mangka dalam waktu lama 

c. Membuat pertanyaan 
Dari satu paragraf atau kalimat dapat dibuat bermacam-macam pertanyaan. 
Contoh : setiap hari di jalan raya terjadi kecelakaan karena banyaknya lalu lintas  

- Kapan terjadi kecelakaan ? (setiap hari) 
- Di mana terjadi kecelakaan ? (di jalan raya) 
- Apa yang terkadi di jalan raya ? (kecelakaan) 
- Mengapa terjadi kecelakaan ? (karena banyaknya lalu lintas) 

 
d. Makna denotasi dan makna konotasi 

- Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya atau tidak mempunyai makna 
tambahan 

Contoh :  
o Setiap hari Tiara membakar sampah. 
o Hati-hati agar tidak terjadi kebakaran 

- Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya atau makna tambahan. 
e. Contoh : 

a. Pak guru membakar semangat anak-anak atau makna tambahan 
b. Karena selalu diejek, orang itu kebakaran jenggot 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar !
206. Plakat di bawah ini yang seharusnya di 

pasang di tempat umum adalah ... 
a.  

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

d.  

 

Rajin Pangkal Pandai. 

Di Larang Berjualan di sini! 

Teliti Sebelum Membeli! 

Sudah Rapikah Anda ? 
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207. Pengumuman di bawah ini yang berisikan 
tentang himbauan adalah ... 
a. Semua pengendara sepeda motor 

harus memakai helm pengaman 
b. Pakailah sabuk keselamatan untuk 

menjaga keselamatan dan 
kenyamanan di perjalanan 

c. Para penumpang dimohon menjaga 
barang bawaannya masing-masing. 

d. Agar tidak mengganggu 
ketenangan, bicaralah seperlunya 

208. Pertanyaan yang sesuai untuk 
berwawancara dengan seorang petugas 
keamanan adalah ... 
a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk mengetahui jumlah karyawan 
yang tidak masuk setiap harinya, Pak 
? 

b. Bagaimana usaha untuk menyelidiki 
kebakaran hutan yang saat ini sering 
timbul di negara kita, Pak ? 

c. Berapa kerugian yang diakibatkan 
oleh terjadinya banjir dan tanah 
longsor  selama satu tahun, pak ? 

d. Mengapa bapak berjaga sendirian 
tidak ada yang menmaninya, pak ? 

209. Siswa : “Bagaimana keadaan rumah 
sakit selama satu bulan ini, 
pak ?” 

 Petugas : “Baik-baik, saja ! tidak 
pernah terjadi kejadian yang 
berarti.” 

 Siswa : “....” 
 Petugas : “ hanya ada empta orang. 

Masuknya digilir, dua orang 
masuk siang dan dua orang 
masuk malam. 

 Pertanyaan yang seharusnya diajukan 
siswa adalah ... 
a. Berapa petugas keamanan yang 

menjaga rumah sakit ini, pak ? 
b. mengapa sistem jaganya harus 

dilakukan bergilir ? 
c. siapa yang mengatur giliran jaga, pak 

? 
d. bagaimana cara membagi tugas 

keamanan agar dapat terjamin ? 
210. Di pintu gerbang terminal terdapat Tulisan 

“ keluar” dan “masuk” , melihat tulisan 
tersebut paman menjelaskan kepada 
anak-anakcara pengaturan lalu lintas. 
“jalur bus yang akan masuk dibedakan 
dengan jalur bus yang keluar terminal.  
Tanda “masuk adalah tempat untuk 
masuk, sedangkan tanda “keluar” adalah 
tanda keluar bus dari terminal. Nama-
nama kota yang tergantung besar 
menunjukkan tempat pemberhentian bus 
yang akan menuju kota tersebut. ... 
mereka tidak perlu bertanya-tanya atau 
mencari-cari bus yang akan mereka 
tumpangi.”kata paman menjelaskan 
penjelasan paman tersebut dapat 
dilengkapi dengan kalimat ... 

211. 1. Rumah itu memang kecil, tetapi cukup 
indah dan bersih. 

2. Halamannya luas, penuh dengan 
kebun aneka bunga. 

3. Saya tertarik untuk membeli sebuah 
rumah kecil di padang rumput 

4. Lingkungannya pun sehat, jauh dari 
polusi kendaraan dan pabrik 

Jika di susun menjadi paragraf, kalimat 
utamanya adalah kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

212. Keamanan di desa pak Subekti sangat 
terganggu. 
Kalimat penjelas di bawah ini yang kurang 
sesuai adalah ... 
a. Ayam dikandang hilang tanpa suara 
b. Demikian juga kamnaing dan ternak 

lainnya. 
c. Hewan piaraan tidak pernah ada yang 

mengambilnya biarpun tidak di 
kandang 

d. Oleh karena itu pak Subekti 
mengumpulkan warga desa untuk 
meningkatkan ronda atau jaga malam. 

213. Paragraf di bawah ini yang bertemakan 
keamanan adalah ... 
a. Penduduk kampung rajin mengadakan 

ronda malam. Pelaksanaannya di 
lakukan secara bergiliran kecuali 
kaum janda. Sehingga warga 
kampung itu merasa nyaman dan 
tentram. 

b. Jerit tangis anak kecil selalu 
terdengar. Maklum mereka kurang 
makan. Mengapa demikian ? baru 
saja desa itu terlanda banjir. 

c. Gunung meletus membawa 
kesengsaraan. Harta kekayaan warga 
di lereng gunung itu hancur dan 
hanyut terbawa lahar. 

d. Hampir setiap hari paman menjenguk 
nenek. Karena nenek sedang sakit, 
kasihan nenek sendirian di rumah. 

214. Udara terasa panas, sambil melepas 
lelah, saya menonton televisi. Acara 
menarik sekali, pildacil. Tiba-tiba adikku 
datang sambil menangis , setelah saya 
tanya ternyata kipas mainannya rusak. 
Pertanyaan yang menanyakan alasan dan 
sesuai dengan bacaan diatas adalah ... 
a. Mengapa adikku menangis ? 
b. Mengapa udara terasa panas ? 
c. Mengapa adik saya tiba-tiba 

menghampiri saya ? 
d. Mengapa saya dan adik saya 

menonton televisi ? 
215. 1.  Bakarlah sampah kering di kebin itu 

agar tampak bersih dan indah. 
2. asap ini akibat kebakaran hutan yang 

belum dapat dipadamkan. 
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3. Tiara pandai sekali membakar 
semangat temannya agar rela 
membantu korban bencana alam. 

4. karena kebakaran, keluarga itu 
mengungsi kepada saudara 
dekatnya. 

Kata yang bermakna konotasi terdapat 
pada kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
216. Pembangunan nasional dapat berjalan 

dengan lancar ... negaranya dalam 
keadaan aman, tenteram dan damai. 

217. Bagaimana keamanan di kampung ini, 
pak ?. pertanyaan tersebut seyogyanya 
ditanyakan kepada ... 

218. Ketika musibah itu terjadi, saya beserta 
keluarga sedang keluar kota. ... kapan 
musibah itu terjadi ? 

219. Pengendara sepeda motor itu memakai 
topi pengaman kepala. Kata lain dari kata 
yang di cetak miring adalah ... 

220. Gerakan belak-belok dapat 
membahayakan keselamatan pemakai 
jalan yang lain. gerakan belak-belok 
disebut juga ... 

221. Para warga tergugah hatinya untuk 
mengadakan ronda malam. Kata yang 
bercetak miring bermakna ... 

222. Rumah itu diberi ventilasi agar pertukaran 
udara bisa lancar. Kata pda kalimat diatas 
yang berhubungan dengan 3 K adalah 
kata ... 

223. Inu merasa besar hati karena telah 
menyelamatkan teman-temannya. Kata 
yang di cetak miring dapat di ganti dengan 
kata ... 

224. Tanaman di desaku rusak karena terkena 
banjir. Banjir yang berlangsung sanagt 
lama sehingga saat surut tanaman yang 
tergenang rusak bahkan banyak yang 
mati. Kerugian yang diderita para petani 
cukup banyak. Kalimat utama paragrag 
tersebut diawali dengan kata ... 

225. Hutan itu tinggal tersisa tonggak-tonggak 
kayu yang berwarna hitam, api lekil masih 
terlihat mengepulkan asap. Pernyataan 
tersebut menyatakan peristiwa ... 

226. Taufik  : “mengapa tiap hari kita harus 
makan dan minum, pak ? 

 Dokter : “kau ini aneh, taufik ! jika tidak 
makan kita akan lapar dan 
tidak bisa bergerak karena 
tubuh kehabisan energi.” 

 Taufik : “ ...? “ 
 Dokter : “Jenis makanan yang kita 

perlukan makanan pokok 
(nasi), sayur, lauk-pauk, buah-
buahan, atau yang disebut 
empat sehat.agar menjadi 
sempurna ditambah susu.” 

Tulislah pertanyaan yang seharusnya 
diajukan Taufik pada dokter ! 

227. Para warga desa sepakat untuk 
mengadakan ronda malam. 
Pelaksanaannya secara bergilir. Mereka 
keliling kampung sambil membunyikan 
kentongan, dengan demikian keamanan 
kampung akan lebih terjamin. Buatlah dua 
pertanyaan yang sesuai dengan bacaan 
tersebut ! 

228. 1. Dialah satu-satunya bayi yang masih 
selamat. 

 2.  saat itu terjadi kebakaran 
 3.  seluruh perkampungan di dekat 

Khasmir habis terbakar. 
 4. Yustito dengan teman-temannya 

asyik mendengarkan cerita guru 
tentang riwayat Tarzan. 

 Susunlah kalimat acak tersebut sehingga 
menjadi paragraf yang runtut ! 

229. Buatlah dua kalimat dari kata di bawah ini 
sehingga bermakna demotasi dan 
konotasi ! Kebakaran ..... 

230. Simaklah gambar di samping dengan teliti 
! buatlah cerita yang sesuai dengan 
gambar tersebut ! 

    

Ulangan Formatif KetigaUlangan Formatif KetigaUlangan Formatif KetigaUlangan Formatif Ketiga    
Cakra halaman 29 
 

Biarkan Burung-Burung Berkicau 
 

Walaupun lebah-lebah itu telah kembali ke sarangnya. Mamat masih saja ketakutan. Sengatan 

lebah itu terasa sangat menyakitkan dan panas. Semacam bisul mulai bersembulan di kepala dan 

tubuh mamat. Hari itu benar-benar sial. Mamat ingin menangis, tapi sadar bahwa tangisnya itu akan 

sia-sia karena tak seorangpun akan menolongnnya. Di hutan itu tak ada orang lain, amat lenggang. 

Setiba di rumah, bapak dan ibunya amat terkejut. 

“Lo, kenapa Mat ?” sahut ibunya agak terbata-bata. 

“Iya, kena apa ini, Mat ? “ sahut ibunya agak terbata-bata. 

“Kenapa tak pakai baju ? Di mana bajumu ? Kamu dipukuli orang, ya ? “ berondong ibunya. 
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Mamat meringis kesakitan. Merintih-rintih smabil berganti-ganti tangan mengelus-elus bekas 

sengatan lebah. 

“Disengat lebah, Pak, bu,” suara Mamat lirih. 

Lo, lebahnya nakal, ya ?” ejek bapaknya 

Cinta Bahasa SD 5A 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar ! 

231. Siapakah yang kena sengatan lebah ? 
a. Bapak 
b. Ibu 
c. Samsul 
d. Mamat  

232. Sengatan lebah dapat menyebabkan ... 
a. rasa sakit dan panas 
b. gatal-gatal dan panas 
c. demam dan dingin 
d. tubuh melepuh 

233. Mengapa Mamat tidak menangis ? 
a. karena di hutan amat sepi dan tidak 

mungkin orang lain menolong 
b. takut dengan lebah yang berjumlah 

banyak 
c. karena sakit sekali 
d. jauh dari bapak dan ibu 

234. Apa judul bacaan di atas ? 
a. Labah yang Nakal 
b. Burung Berkicau 
c. Biarkan Burung-Burung Berkicau 
d. Burung dan Lebah 

235. Bacaan di atas dikutib dari ... 
a. Buku Bahasa Kelas 5 
b. Cinta Bahasa SD 5A 
c. Buku Praktis 5 
d. Buku Teranpil Berbahasa 

236. Persiapan yang harus dilakukan sebelum 
melakukan wawancara yaitu ... 

a. melakukan survei lapangan 
b. membuat jadwal yang sesuai 
c. membuat daftar pertanyaan 
d. membuat laporan wawancara 

237. Pertanyaan yang tepat untuk melakukan 
wawancara dengan perajin adalah ... 
a. Kasus apa saja sekarang ini sedang 

bapak selediki ? 
b. Kendala apa saja yang menjadi 

hambatan dalam pengembangan 
usaha bapak ? 

c. Apa usaha yang telah bapak lakukan 
untuk mengetahui kesulitan dana di 
sekolah ? 

d. Pak, apa saja sebenarnya panca 
usaha tani itu ? 

238. Orang yang menjadi narasumber berita 
disebut ... 
a. narapidana 
b. narasi 
c. narania 
d. narasumber 

239. Peristiwa itu terjadi sedemikian cepatnya, 
sehingga tidak banyak orang yang tahu. 
Semula suasananya aman-aman saja. 
Sesaat setelah itu tanpa sebab yang jelas 
kedua suporter saling serang dan 
kerusuhan pun tidak bisa dihindarkan. 

Hal-hal penting dalam paragraf di atas 
adalah ... 
a. ada peristiwa yang terjadi 
b. suasana pertandingan sepak bola 
c. kerusuhan antar suporter 
d. penoton tidak tahu peristiwa itu 

240. Setelah sampai di rumah, saya istirahat 
sebentar sambil menonton televisi. 
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban 
kalimat di atas adalah ... 
a. Apa yang saya lakukan setelah tiba di 

rumah ? 
b. Apa yang kamu lakkan setelah tiba di 

rumah ? 
c. Apa yang sebaiknya dilakuakn setelah 

tiba di rumah ? 
d. Apa yang dilakukan setelah tiba di 

rumah ? 
241. Bapak Basofi Sudirman adalah mantan 

gubernur Jawa Timur. Sinonim kata yang 
digaris bawah adalah ... 
a. pejabat 
b. tokoh 
c. pendahulu 
d. bekas 

242. Penggunaan tanda kurung yang benar 
terdapat pada kalimat ... 
a. Andi sekarang duduk di kelas (VI) 
b. Palang Merah Remaja (PMR) melatih 

anak menjadi trampil 
c. Setiap warga yang sudah berumur 

tujuh belas tahun wajib ber(KTP) 
d. Rumah sakit (dr. Sutomo) terdapat di 

Surabaya 
243. Imbuhan ter- yang berarti tidak sengaja 

terdapat pada kalimat ... 
a. buku Mira terbawa Adi 
b. buku Mira terletak di meja 
c. buku Mira terbesar ukurannya 
d. buku Mira tersampuli 

244. Sumi : Berapa uang sakumu hari ini ?  
Teguh : Hanya dua ribu, padahal aku 

ingin jajan yang banyak. 
Sumi : Kamu masih beruntung, Guh 
Teguh : Kalau kamu berapa ? 
Sumi : Seribu rupiah. Bahkan kalau 

tidak ada jam olahraga, aku tidak 
membawa uang saku. 

Pokok-pokok percakapan di atas adalah 
... 
a. uang saku Sumi 
b. uang saku Teguh 
c. uang saku Teguh lebih banyak 
d. uang saku Sumi tiap hari seribu 

245. Penggunaan tanda hubung yang benar 
adalah ... 
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a. Bapak tetap pergi ke kantor jika hari itu 
hujan lebat 

b. Anton membatalkan rencana 
kunjungannya karena sakit perut 

c. Anak-anak kelas V dan IV berangkat 
ke monkasel 

d. Pak guru menerangkan Bahasa 
Indonesia  

246. Candi Borobudur merupakan candi yang 
sangat megah. Candi tersebut merupakan 
peninggalan nenek moyang kita. 
Kemasyuran candi borobudur sampai ke 
luar negeri. Banyak wisatawan yang 
berkunjung ke sana. 
Tema pada paragraf di atas yang sesuai 
ialah ... 
a. kemegahan candi 
b. peninggalan nenek moyang 
c. kemasyuran candi boribudur 
d. banyak wisatawan ke borobudur 

247. Manfaat yang diperoleh dengan adanya 
komputer adalah ... 
a. manusia selalu dibayang-bayangi rasa 

takut  
b. memudahkan dalam hal administrasi 
c. mengakibatkan timbulnya masalah 

tenaga kerja 
d. jika kena virus semua data bisa hilang 

dan rusak 
248. Pada zaman dahulu sepeda merupakan 

alat transportasi yang utama. Sekarang 
peran sepeda telah digantika sepeda 
motor dan mobil. Berarti dalam hal 
transportasi sepeda merupakan ... 
a. pilihan utama 
b. pilihan kedua 
c. kebutuhan pokok 
d. keharusan 

249. Saat ini orang cenderung beralih naik 
pesawat terbang dibanding naik kereta api 
karena ... 
a. lebih murah 
b. lebih cepat 
c. lebih bergengsi 
d. banyak pilihannya 

250. Penggunaan tanda petik yang benar 
terdapat pada kalimat ... 
a. Ayah mengatakan bahwa, “Bapak 

pulang hari ini.” 
b. Ayah mengatakan, “Bahwa Bapak hari 

ini pulang.” 
c. Ayah berkata, “Ayah hari ini akan 

pulang.” 
d. “Ayah mengatakan tentang 

kepulangannya.” 
251. Penulisan titik dua yang benar terdapat 

pada kalimat di bawah ini ... 
a. Ibu berbelanja keperluan sehari-hari 

seperti : sayur, gula, sabun 
b. Ibu berbelanja : sayur, gula, sabun 
c. Ayah membawa : radio, televisi dan 

anggur 
d. Ayah membeli : buku, buah dan anggur 

252. Kalimat yang bermakna konotasi adalah 
... 
a. Paman membeli buah di pasar 
b. Paman membeli buah mangga di toko 
c. Di kebun itu banyak di tanam buah 

apel 
d. Ayah dari Jakarta membawa buah 

tangan 
253. Pamanku seorang guru 

Kalimat penjelas yang sesuai untuk 
mengembangkan kalimat di atas adalah ... 
a. setiap hari pergi ke toko untuk menjual 

buku-bukunya 
b. sehingga keluarga amat senang atas 

keberhasilannya itu. 
c. sebuah profesi yang amat mulia 
d. tidak lupa setiap saat selalu berdo’a 

kepada tuhan 
254. 1) Peringatan hari kemerdekaan tahun ini 

lebih semarak. 
2)  Diantaranya lomba balap karung, 

sepeda santai dan tarik tambang. 
3) Banyak perlombaan - perlombaan di 

selenggarakan di sekolahku 
4) Bagi yang juara memperoleh hadiah 

sebagai penghargaannya. 
Paragraf di atas menjadi baik jika susunan 
kalimatnya ... 

a. 1 – 3 – 2 – 4  
b. 1 – 2 – 3 – 4  
c. 3 – 2 – 1 – 4  
d. 3 – 2 – 4 – 1  

255. Kalimat di bawah ini yang tidak 
mengandung kata hubung adalah ... 
a. sejak kecil selalu hidup mandiri 

bersama kakek dan neneknya di desa 
b. setiap hari anak-anak bermain di 

pantai bersama-sama anak paman 
Sujak 

c. setelah paman Sujak istirahat 
sebentar, ia mengajak anak-anak ke 
pantai 

d. Doni dan Ida pandai bernyanyi dan 
menari 

256. Ayah dan ibuku berangkat ke kantor 
dengan naik sepeda motor.  
Kalimat di atas menggunakan keterangan 
... 
a. tempat 
b. waktu 
c. alat 
d. cara 

257. Erwin, Sari dan Mirna mendapat tugas 
menjaga toko secara bergantian. 
Kata yang bergaris bawah dapat diganti 
dengan ... 
a. kami 
b. kalian 
c. kita 
d. mereka 

258. Awalan se- yang berarti seluruh terdapat 
pada kalimat ... 
a. pengerjaan sawah diselesaikan 

sepetak demi sepetak 
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b. anak-anak kagum ketika melihat 
ombak segunung tingginya 

c. orang itu membeli sebutir telur 
d. warga sekampung turun ke sawah 

untuk menuai panen padinya. 
259. Beri hamba sedekah, O, tuan 

Belum makan dari pagi. 
Tolonglah patik wahai tuan 
Seteguk air sesuap nasi 
Judul puisi di atas yang benar adalah ... 
a. pengemis 
b. pengamen 
c. penodong 
d. gelandangan 

260. Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. 
Peribahasa di atas mengandung arti ... 
a. akibat sedikit nila susu yang banyak 

menjadi rusak 
b. akibat kesalahan sedikit maka 

hilanglah seluruh kebaikannya 
c. akibat kemarahannya maka orang 

tidak percaya lagi 
d. akibat perbuatannya orang akan 

menerima balasannya 
261. Pengembangan transmigrasi saat ini di 

titik beratkan pada pengembangan 
sumber daya manusia.  
Kata transmigrasi jika diceraikan atas 
suku katanya menjadi ... 
a. trans – mi – gra – si 
b. tran – smi – gra – si 
c. tran – smig – ra – si 
d. trans – mig – ra – si  

262. Orang yang berbaju merah itu adalah 
petugas pemadam kebakaran.  
Penggunaan awalan ber yang searti  
dengan kalimat di atas terdapat pada 
kalimat ... 
a. penduduk kota sebagian besar hidup 

dengan berdagang 
b. bila kita bepergian ke kota, masih 

banyak orang yang bersepeda ke 
kantor 

c. Pak Camat bertopi untuk melindungi 
diri dari terik matahari 

d. setelah tiba di tenpat tujuan para 
pejabat bersalaman dengan warga 

263. Limbah pabrik diproses ulang supaya 
tidak mencemari lingkungan sekitar. 
Kata mencemari bersinonim dengan ... 
a. populasi 
b. polusi 
c. reboisasi 
d. rekonstruksi 

264. Bapak pulang dari kantor ... ibu sedang 
menerima tamu. Kata hubung yang sesuai 
pada kalimat di atas adalah ... 
a. dan 
b. tetapi 
c. sebelum 
d. ketika 

265. Aduh, kakiku sakit. 
Tanda baca yang tepat adalah ... 
a. titik 
b. petik 
c. seru 
d. tanya 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
266. Riani tidak masuk sekolah karena sakit. 

Kalimat diatas menggunakan kata hubung 
... 

267. Paman buru-buru meninggalkan acara 
tersebut sehingga tasnya tertinggal. 
Awalan ter- pada kata tertinggal artinya ... 

268. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan 
jumlah ialah ... 

269. Pada musim hujan sungai itu arinya 
meluap sampai ke permukaan tanggul. 
Sebaliknya pada musim kemarau airnya 
... sampai di dasar sungai. 

270. Teruskan peribahasa di bawah ini ! 
Sudah jatuh tertimpa ... 

271. Cerita rakyat Sangkuriang banyak disukai 
anak-anak. Cerita di samping berasal dari 
daerah ... 

272. Para petani membanting tulang sejak pagi 
hingga petang untuk menggarap sawah 
dan ladangnya. Membanting tulang 
artinya ... 

273. Murid-murid menaati tata tertib sekolah. 
Menaati berasal dari kata dasar ... 

274. Ronaldo menjadi bintang lapangan dalam 
pertandingan antara Brazil dan Jerman. 
Bintang lapangan artinya ... 

275. Ibu memberikan segelas teh manis 
kepada tamu yang hadir. Awalan se- pada 
kata segelas artinya ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
276. Bu Guru : Anak-anak ke mana Ari ? 

Andi : Tadi duduk di belakang, Bu, 
Bersama Indah 

Rini : Ari kebelakang perutnya sakit 
bu. 

Rana : Ya, Bu, sejak tadi pagi ia 
mengeluh, perutnya sakit. 

Apa inti percakapan di atas ? 
277. Wartawan mempersiapkan bahan perta-

nyaan. 
Wartawan mewawancarai Pak Bupati. 

Gabungkanlah dua kalimat di atas 
menjadi sebuah kalimat dengan kata 
gabung yang tepat ! 
 

278.  



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

2

Coba bandingkan kedua kendaraan di 
atas. Sebutkan kelebihan masing-masing 
! 

279. Apa arti peribahasa di bawah ini ! 
a. Tiada rotan akar pun jadi 
b. Setali tiga uang 

 

280. Coba ceritakan gambar di 
samping dengan tiga kalimat ! 

 

 

 
 
Bangkit prestasis gambar gerobak sapi halaman 25 

 

Keluarga Kecil Keluarga Bahagia 
 

“Keluarga terdiri dari seorang suami atau ayah, seorang istri atau ibu, dan anak-anaknya. 
Mereka hidup dalam satu rumah. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai wakil ayah, dan anak-
anak sebagai anggota keluarga” demikian kata Pak Guru memulai pelajarannya. 

Tugas ayah dan ibu adalah menciptakan keluarga bahagia lahir dan batin. Anak-anak 
sebagai anggota keluarga hendaknya tahu kewajiban masing-masing. Apa kewajiban anak kepada 
orang tua, Wawan ?” 

“Hormat dan taat perintah orang tua, Pak ?” 
“Bagus ! Kata Pak Guru lalu melanjutkan pelajarannya. 
“Sekarang apa yang dimaksud dengan “keluarga kecil” ? 
Keluarga kecil adalah keluarga yang jumlahnya kecil. Misalnya tiga orang, yaitu ayah, ibu dan 

seorang anak. Paling banyak empat orang yaitu dengan dua anak. 
“Hidup bahagia artinya tercukupi kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir meliputi 

makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan batin meliputi agama, ilmu pengetahuan 
dan hiburan. 

Keluarga kecil, kecil pula kebutuhannya. Jadibiaya kebutuhan hidupnya pun kecil. Keluarga 
kecil meringankan beban ayah dan ibu. Sehingga kebutuhan lahir dan batn tercukupi. Merka akan 
hidup bahagia, aman dan tentram. 

  
 

I. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan isi bacaan di atas !
281. Apakah judul bacaan di atas ? 
282. Siapa saja anggota dalam keluarga kecil ? 
283. Mengapa keluarga kecil dianggap 

meringankan beban ayah dan ibu ? 

284. Bagaimana kewajiban seorang anak 
kepada orang tuanya ? 

285. Sebutkan yang termasuk kebutuhan lahir 
dan kebutuhan batin ! 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
286. Pohon mangga milikku sudah setinggi 

rumah. Arti imbuhan se pada kata setinggi 
adalah ... 
a. satu 
b. dua 
c. seluruh 
d. sama 

287. Di bawah ini kalimat tanya yang menanya-
kan jumlah adalah ... 
a. kapan kerja bakti dilaksanakan ? 
b. berapa banyak orang yang ikut kerja 

bakti ? 
c. dimana orang-orang bekerja bakti ? 
d. mengapa ayahmu tidak ikut kerja bakti 

? 
288. Kata tanya yang menanyakan waktu 

adalah ... 
a. dimana 
b. mengapa 
c. bagaimana 
d. kapan 

289. Iklan atau pengumuman yang dipasang di 
tempat umum, yang ditulis dengan bahas 
singkat tapi menarik, disertai gambar yang 
menarik pula disebut ... 
a. brosur 
b. pengumuman 
c. iklan 
d. poster 

290. Lingkunagn tempat tinggalmu kotor. Kamu 
ingin lingkunganmu bersih. Kalimat poster 
yang sesuai ... 
a. jangan membakar sampah sembara-

ngan 
b. jangan mencoret-coret tembok 
c. jagalah kebersihan. Janagn buang 

sampah sembarangan ! 
d. lestarikan hutan ! 

291. Sampah yang menimbulkan masalah 
berasal dari perusahaan. Biasanya 
sampah perusahaan di buang ke sungai. 
Sampah perusahaan umunta 
mengandung zat yang berbahaya. Jika itu 
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terjadi terus menerus, kehidupan makhluk 
sungai akan terganggu.  
Kalimat utama paragraf di atas adalah ... 
a. sampah yang menimbulkan masalah 

berasal dari perusahaan. 
b. sampah perusahaan di buang ke 

sungai 
c. sampah perusahaan mengandung zat 

berbahaya 
d. kehidupan makhluk sungai akan 

terganggu 
292. Kalimat berikut yang merupakan kalimat 

perintah yang menyatakan ajakan adalah 
... 
a. buanglah sampah pada tempatnya ! 
b. ayo, budayakan hidup bersih ! 
c. lestarikan lingkungan alammu ! 
d. cepat, bersihkan selokan itu ! 

293. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan-
jalan disekitar pemandian, ia dikejutkan 
oleh jeritan seorang wanita.   
Latar waktu dalam cerita di atas adalah ... 
a. suatu sore 
b. berjalan-jalan 
c. sekitar pemandian 
d. seorang wanita 

294. Pemandangan di sekitar kaki gunung Ijen 
pada pagi hari sangat ... hati. 
a. sejuk 
b. menyejukkan 
c. sejukkan 
d. sejuk sekali 

295. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk 
menanam tanaman obat tradisional 
adalah ... 
a. warung hidup 
b. karang kitir 
c. apotek hidup 
d. lahan hidup 

296. Di negara kita, puluhan juta hektar tanah 
pertanian yang subur belum ada yang ... 
a. menggarap 
b. mengerjakan 
c. menempati 
d. mengolah 

297. Saat ke Betawi adik merasa terkagum-
kagum dengan keseniannya.  
Kesenian yang dimaksud adalah ... 
a. jaran kepang 
b. ondel-ondel 
c. reog 
d. angklung 

298. Jalanan di kota itu macet total karena ada 
(tunjuk) karnaval di hari ulang tahun 
Banyuwangi.  
Kata dalam kurung seharusnya adalah ... 
a. menunjukkan 
b. ditunjukkan 

c. pertunjukkan 
d. dipertunjukkan 

299. Pak guru (singkat) ceritanya, karena bel 
telah berbunyi. Kata dalam kurung 
seharusnya mendapat imbuhan ... 
a. memper- 
b. di- 
c. di-i 
d. me - kan 

300. Negara yang sedang ... banyak saja 
rintangan yang harus dihadapi.  
Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di 
atas yang benar adalah ... 
a. berdiri 
b. membangun 
c. pembangunan 
d. diatur 

301. Banyak penduduk dari jawa berbondong-
bondong bertransmigrasi. Mereka 
sesungguhnya ingin mendapatkan ... 
a. barang berharga 
b. emas belian 
c. penghidupan yang lebih baik 
d. teman baru yang banyak  

302. Pahlawan yang gagah berani itu gugur 
sebagai ... 
a. duta bangsa 
b. anak bangsa 
c. monumen bangsa 
d. bunga bangsa 

303. Darah yang menetes di masa perjuangan 
melawan penjajah, dipersembahkan untuk 
... 
a. Ibu pertiwi 
b. Ibu kandung 
c. Ibu kota 
d. Ibu jari 

304. Selain itu, banyak pula orang yang telah 
mengabdi pada bangsa dan negara 
seperti petani, petugas keseharan, guru 
dan lain sebagainya sampai 
meninggalpun tidak dicatat sebagai 
pahlawan padahal selama hidupnya 
mereka juga berjasa kepada nusa, 
bangsa dan negara.  
Tema dari cuplikan bacaan di atas adalah 
... 
a. pekerjaan 
b. kepahlawanan 
c. perjuangan 
d. kependudukan 

305. Terdakwa korupsi Bank Indonesia di 
ajukan ke meja hijau. Arti kata bercetak 
miring pada kalimat di atas adalah ... 
a. di cat hijau 
b. kepolisian 
c. pengadilan 
d. penjara 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini ! 
306. Orang sekampung sedang menghadiri 

undangan Bapak Kepala Desa.  
Arti imbuhan se- pada kata sekampung 
adalah ... 

307. Kata tanya di mana digunakan untuk 
menanyakan ... 
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308. Ada seekor harimau di hutan. Dia tinggal 
di dalam gua. Setiap sore ia mencari 
mangsa hewan yang lemah.  
Latar  tempat paragraf di atas adalah ... 

309. Ayah menanam pohon di pinggir sungai. 
Presikat kalimat di atas adalah ... 

310. Warga kampung melaksanakan kerja 
bakti sehari penuh.  
Dalam kalimat di atas yang menunjukkan 
keterangan waktu adalah ... 

311. Penanaman kembali hutan yang gundul 
disebut ... 

312. Udara di pedesaan sangat ... karena 
masih banyak pepohonn hijau. 

313. Banyak anak-anak lapar akibat musibah 
banjir. 
Kata yang digaris bawahi seharusnya ... 

314. Asap kendaraan bermotor dan asap 
pabrik menyebabkan ... 

315. Ia hanya diam terpaku menatap puing-
puing yang berserakan. 
Tak satupun barang yang bisa 
diselamatkan. Semua ludes dilalap si jago 
merah. 

316. ... kesehatanmu sekarang ? 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi 
kalimat tanya di atas adalah ... 

317. Drama yang berisi tentang hal-hal yang 
lucu disebut drama ... 

318. Ibu-ibu berangkat sejak atam jantan mulai 
berkokok.  
Kalimat di atas menunjukkan waktu ... 

319. Wah bagus benar lukisanmu 
Kalimat diatas menjadi benar jika 
dilengkapi dengan tanda baca ... dan ... 

320. Demikian surt dariku besok kita sambung 
lagi, ya.  
Kalimat di atas merupakan kalimat surat 
pada bagian ... 

321. Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain 
pula ikannya. 
Arti peribahasa tersebut adalah ... 

322. Kalau saja aku tidak banyak bermain, 
mungkin aku tidak tinggal kelas seperti 
sekarang ini.  
Kalimat di atas menyatakan rasa ... 

323. ... melakukan pengamatan kita baru bisa 
menyampaikan hasil pengamatan.  
Katas ambung yang tepat untuk 
melengkapi kalimat dia tas adalah ... 

324. Wartawan itu selalu berada di tempat 
kejadian. Karena dia bekerja sebagai ... 

325. Sendratari Ramayana dipagelarkan di 
pelataran candi prambanan. 
Kepanjangan dari kata bercetak miring 
adalah ... 

 
 
Cakra halaman 25 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !

Merah Putih 
Merah, putih 
Dulu, sebelum engkau berkibar di tiang tinggi  
Dibelai, dipeluk angin merdeka 
Engkau hanya lambang harapanku 

Meski kau wakili bangsa tak berdaya 
Tidak bernama disejarah dunia 
Namun kau tersimpan dalam hatiku 
Lambang kasihku pada nusakku 

Merah putih ! 
Kini, kulihat kau berkibar di tengah bangsa 
Lambang kebangsaan di Timur  Raya 
Engkau panji perjuanganku 
Mengejar kemuliaan bagi bangsaku 

Dan demi Tuhan Pencipta bangsa 
Selama masih bersiut nafas di dada 
Berdenyut darahku penyiram medan 
Tak kan kembali kau masuk lipatan ! 

 
326. Puisi di atas terdiri dari ... bait 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

327. Baik keempat pada puisi di atas 
mengandung pengertian ... 

a. tekad untuk selalu mempertahankan 
sang merah putih 

b. tidak rela jika bendera kita dilipat 
c. ikrar kepada tuhan sang pencipta 
d. darahnya untuk menyiram tanah 

328. Sang Merah Putih merupakan lambang 
kejayaan bangsa Indonesia. 
Hal tersebut merupakan inti dari bait ke ... 
a. satu 
b. dua 
c. tiga 
d. empat 

329. Adik teman perempuan saya / pandai 
melukis. 
Berdasarkan tanda jeda, yang pandai 
melukis adalah ... 
a. teman saya 
b. adik saya 
c. adik teman saya 
d. adik teman perempuan saya 

330. Kalimat seruan yang tepat di bawah ini 
adalah ... 
a. Aduh, anak itu cantik sekali ! 
b. Hai, anak itu cantik sekali ! 
c. Astaga, anak itu cantik sekali ! 
d. Amboi, anak itu cantik sekali ! 
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331. Anak-anak pergi ke sekolah berbaju 
seragam.  
Arti imbuhan ber- pada kata berbaju 
adalah ... 
a. mempunyai 
b. memakai 
c. membawa 
d. mengumpulkan 

332. Kalimat di bawah ini yang menggunakan 
kata depan adalah ... 
a. Anita menyemir sepatu ayah 
b. Ayah membawa perlengkapan kantor 
c. Bibi pulang dari Jakarta 
d. Bendera kita berkibar di angkasa 

333. Pagi itu banyak pedagang yang telah 
menyiapkan dagangannya. Suasana 
bertambah ramai setelah hari bertambah 
siang. Para pembeli datang sili bergantian 
untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian 
juga petugas parkir sibuk mengatur 
kendaraan para pembeli.  
Penggalan paragraf di atas cocok untuk 
menggambarkan suasana ... 
a. pasar 
b. toko 
c. pasar malam 
d. taman hiburan 

334. Diberitahukan kepada seluruh warga desa 
bahwa acara kerja bakti akan di laksana-
kan pada  hari Minggu tanggal 15 Agustus 
2005. Bertempat di ujung jalan desa 
depan makam, terima kasih. 
Pokok-pokok kalimat di atas berisi tentang 
... 
a. seruan 
b. ajakan 
c. himbauan 
d. pengumuman 

335. Kalimat pembuka pada surat yang bik 
seperti di bawah ... 
a. akhirnya atas perhatiannya di sampai-

kan banyak terima kasih 
b. oleh karena itu kami mohon ijin selama 

satu hari 
c. halo apa kabar, semoga sahabatku di 

sakarta baik-baik saja. 
d. dengan hormat 

336. Keadaan nenek dan kakek di desa baik-
baik saja.  
Kalimat pertanyaan yang benar untuk 
jawaban di atas adalah ... 
a. mengapa nenek dan kakek ? 
b. bagaimana keadaan nenek dan kakek 

? 
c. di mana kakek dan nenek tinggal ? 
d. apa yang terjadi dengan kakek dan 

nenek ? 
337. Mari, kita perbaiki jalan kampung ini agar 

tidak semakin parah ! 
Kalimat diatas disebut ... 
a. permintaan 
b. suruhan 
c. ajakan 
d. perintah 

338. Pemandu wisata itu tugasnya ... 
a. melayani wisatawan di rumah makan 
b. melayani wisatawan berbelanja 
c. melayani wisatawan mencari obyek 

wisata 
d. melayani wisarawan menuju obyek 

wisata 
339. 1) Tulislah dengan ejaan yang benar ! 

2) Coba dengarkan apa yang diucapkan 
Bu Guru ! 

3) Jika sudah selesai kumpulkan 
4) Keluarkan buku dan alat tulismu 
Urutan kalimat perintah yang benar 
adalah .... 

a. 2 – 4 – 1 – 3  
b. 4 – 2 – 1 – 3  
c. 2 – 1 – 4 – 3  
d. 3 – 4 – 2 – 1  

340. Selanjutnya petani itu pulang. Tapi, 
pikirannya terus melayang kepada ikan 
ajaib di ladangnya. Malam hari pun dia 
tidak dapat tidur. Menjelang subuh, petani 
itu tak kuasa menahan hatinya. Dia 
segera pergi ke ladang.  
Pokok pikiran cerita di atas adalah ... 
a. petani itu pulang 
b. dia pergi ke ladang 
c. pikirannya terus melayang 
d. ikan ajaib di ladangnya 

341. Kepada teman-temanku kelas V 
di tempat 
Dengan hormat, 
Aku mohon kehadiran teman-teman pada 
hari ulang tahunku yang ke-11 di rumahku 
pada hari Minggu 28 Juli 2005 pukul 
15.00 
cuplikan surat di atas termasuk jenis surat 
... 
a. surat pribadi 
b. surat resmi 
c. surat undangan 
d. surat dinas 

342. Joko sakit karena bermain hujan-hujanan. 
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban 
tersebut adalah ... 
a. Di mana Joko sakit ? 
b. Mengapa Joko sakit ? 
c. Bagaimana Joko sakit ? 
d. Apakah Joko sedang sakit ? 

343. Kata ulang yang bermakna banyak 
terdapat dalam kalimat ... 
a. Amin duduk-duduk di bawah pohon 
b. Adik berlari-lari menyambut kedatang-

an ibu. 
c. Kuda-kudaan itu makan rumput 
d. Sifatnya masih anak-anak 

344. Dunia teknologi sekarang sudah maju. 
Antonim kata maju adalah ... 
a. tradisional 
b. canggih 
c. kebelakang 
d. modern 

345. Cara pemenggalan suku kata pada kata 
proklamasi adalah .... 
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a. KKV – KKV – KV – KV 
b. KKVK – KV – KV – KV 
c. KKVK – KVK – V – KV 
d. KKV – KKVK – V - KV 

346. Di gedung itu kami bermain drama. 
Kalimat tersebut berpola ... 
a. KSPO 
b. POSK 
c. SPOK 
d. SKPO 

347. Bapak menulis surat pada malam hari. 
Obyek pada kalimat di atas adalah ... 
a. bapak 
b. menulis 
c. surat 
d. malam hari 

348. Tugas dokter adalah (obat) pasien yang 
sakit. Kata dalam kurung disempurnakan 
dengan imbuhan ... 
a. me – i 
b. me – kan 
c. me – an 
d. pe - an 

349. Di bawah ini yang tergolong kalimat aktif 
adalah ... 
a. bajunya tersangkut duri 
b. anjing dikejar oleh Doni 
c. padi dipanen pak tani 
d. dokter sedang memeriksa pasiennya 

350. Perlu kami sampaikan bahwa peristiwa itu 
terjadi di daerah Surabaya Utara hari 
Senin tanggal 8 Juli 2005 pukul 10.00 
WIB. Korban luka-luka berjumlah 5 orang 
dan kondisi mobil rusak berat.  
Kalimat di atas termasuk jenis ... 
a. pengumuman 
b. surat kilat 
c. laporan 
d. cerita singkat 

351. Semoga keadaan nenek dan kakek selalu 
dalam keadaan sehat selalu.  
Kalimat di atas berisi tentang ... 
a. harapan 
b. permintaan 
c. ajakan 
d. permohonan 

352. Ayahku tidak pergi bekerja karena sakit. 
Kalimat tersebut menggunakan kata 
hubung ... 
a. karena 
b. alasan 
c. sakit 
d. tidak pergi 

353. Kalimat negatif di bawah ini ialah ... 
a. ayahku bekerja di perusahaan 

minuman 
b. Beni tidak dapat menyelesaikan soal 

itu 
c. ayah dan ibu pergi ke rumah nenek 
d. matahari terbit di sebelah timur 

354. Awalan ter- yang berarti urutan terdapat 
dalam kalimat ... 
a. Anton anak terpandai di kelasku 
b. Edi anak terakhir dari empat 

bersaudara 
c. bukunya terbawa Banu 
d. tempat duduknya terbatas 

355. Penulisan dengan huruf kapital yang 
benar terdapat dalam kalimat ... 
a. Guruku adalah Pak Edi Santoso SpD 
b. Guruku adalah Pak Edi Santoso, S.Pd 
c. Guruku adalah pak Edi Santoso, S.Pd 
d. Guruku adalah Pak Edi Santoso Spd 

356. Suasana malam hari sunyi ... tidak ada 
orang satu pun. 
a. sekali 
b. sedan 
c. sedap 
d. senyap 

357. Trotoar di tepi jalan itu digunakan untuk ... 
a. pedagang kaki lima 
b. para pengamen 
c. parkir mobil 
d. pejalan kaki 

358. Penulisan tanda kurung yang benar 
terdapat dalam kalimat ... 
a. Indonesia merdeka pada tahun (1945) 
b. PMR (Palang Merah Remaja) 

melatihanak terampil. 
c. (Burung garuda) adalah lambang 

negara Indonesia 
d. Pak dokter mengobati (penyakit) 

pasien 
359. Mengapa Pak Tono tidak datang di 

Poskamling ? 
Kalimat tersebut menanyakan tentang ... 
a. waktu 
b. tempat 
c. kejadian 
d. sebab 

360. Mentaati di jalan raya untuk menjaga ... 
a. keselamatan 
b. ketentraman 
c. ketenangan 
d. kelancaran 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
361. Dalam sekejab rumah itu dilalap si jago 

merah.  
Si jago merah artinya ... 

362. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar.  
Kata ulang pada kalimat tersebut 
mempunyai arti ... 

363. Teruskan peribahasa di bawah ini ! 
Berat sama dipikul ringan sama di ... 

364. Barang yang di jual grosir lebih murah 
daripada dijual secara ... 

365. Ibu memanasi sayuran di dapur. 
Memanasi berasal dari kata dasar ... 

366. Inu berbaju seragam sekolah. 
Arti awalan ber- pada kata berbaju adalah 
... 

367. Ibu memasak di dapur ... ayah pulang dari 
kantor. 
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Kata hubung yang tepat kalimat di atas 
adalah ... 

368. Silahkan pergi dan jangan kembali lagi ! 
kalimat di atas disebut kalimat ... 

369. Para penonton tumpah ... di lapangan. 

370. Iwan anak yang ringan tangan, sehingga 
disenangi teman-temannya.  
Maksud ungkapan ringan tangan adalah 
... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
371. Buatlah kalimat dengan pola SPOK ! 
372. Para penonton menyaksikan pertandingn 

sepak bola di stadion.  
Ubahlah kalimat di atas menjadi kalimat 
pasif ! 

373. Andi belajar keras. 
Andi menjadi anak yang pandai. 
Gabungkanlah kalimat di atas dengan 
kata hubung “jika” ! 

374. Apa arti peribahasa di bawah ini ? 
a. Lain ladang lain belalang, lain lubuk 

lain ikannya 
b. Air beriak tanda tak dalam 

375. Perhatikan kata-kata acak di bawah ini, 
kemudian susunlah menjadi alamat surat 
yang benar ! 
Kepada – Bapak – yth – Kepala Sekolah – 
SDN – Surabaya – Kendasari – di  

 
Cakra halaman 37 

Pengamanan Diri Sebagai Pengguna Jalan 
 

Gangguan keamanan dapat terjadi di mana saja. Ganguan keamanan dan keselamatan banyak 
terjadi di jalan raya. Hal itu terjadi karena banyaknya pengguna jalan yang kurang tertib. 

Setiap pengguna ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dna kondisi lalu 
lintas yang aman dan lancar. Pengguna jalan harus ikut serta mencegah timbulnya kecelakaan, 
pelanggaran, ataupun kemacetan lalu lintas. 

Setiap pengguna jalan, pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar atau du bagian paling pinggir 
jalan sebelah kiri.  Pengamata dilakukan baik oleh pengguna jalan sendiri maupun pengemudi yang 
datang dari depan. 

Pejalan kaki yang hendak menyeberang sebaiknya menyeberang di tempat yang disediakan, 
yaitu zebra-cross atau melalui jembatan penyeberangan. Jangan lupa untuk tetap waspada dengan 
melihat ke arah kiri atau kanan sebelum menyeberang, dan jika keadaan aman, barulah 
menyeberang. 

Apabila tempat penyeberangan di atur oleh lampu lalu lintas, baik pejalan kaki maupun 
pengemudi harus memperhatikan lampu pengatur. Jika lampu menyala merah, kendaraan dilarang 
berjalan, jika lampu kuning menyala berarti siap. Jika lampu menyala hijau, berarti kendaraan boleh 
berjalan. Meskipun demikian, kehati-hatian tetap diperlukan. 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !
376. Keamanan dan kelancaran jalan raya 

menjadi tanggung jawab ... 
a. pak polisi 
b. pengguna jalan 
c. pengendara mobil 
d. pejalan kaki 

377. Sebagai pengguna jalan yang baik, jalan 
kaki harus di trotoar. Hal tersebut ada 
pada alenia ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

378. Yang termasuk sarana kelengkapan 
transportasi di ajalan raya adalah ... 
a. zebra cross, rambu lalu lintas, 

jembatan layang 
b. pak polisi, jembatan layang, garis polisi 
c. rambu-rambu lali lintas, satpam, polisi 
d. rambu-rambu lalu lintas, pak polisi 

379. Gangguan keamanan dan keselamatan di 
jalan raya disebabkan oleh ... 

a. ketidak tertiban pengguna jalan 
b. jalan raya kurang memadai 
c. rambu-rambu jalan kurang 
d. polisi di jalan raya kurang memadai 

380. Zebra cross adalah tempat untuk ... 
a. pejalan kaki 
b. menyeberang 
c. polisi 
d. jalur lambat 

381. Para pendengar yang budiman, baiklah 
saat ini kami berada di jalan Undaan 
Wetan no. 115 Surabaya, guna melapor-
kan sebuah peristiwa perampokan yang 
menimpa keluarga Alek Wawengko. 
Peristiwa itu sendiri telah terjadi satu jam 
dalam keadaan sok berat. Kerugian akibat 
perampokan  tersebut di perkirakan puluh-
an juta rupiah. Demikian laporan kami 
terima kasih. 
Laporan tersebut disampaikan melalui 
media ... 
a. televisi 
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b. koran 
c. radio 
d. telepon 

382. Pemilihan presiden secara langsung telah 
selesai di laksanakan. Seluruh warga 
negara berpartisipasi dalam pesta 
demokrasi tersebut. Mereka menyambut 
penuh antusias karena peristiwa pertama 
di Indonesia. 
.... 
Kalimat yang sesuai untuk melengkapi 
paragraf di atas adalah ... 
a. Akhirnya Bapak Susio Bambang 

Yudoyono yang menjadi pemenang-
nya. 

b. dan mereka juga merasa memili 
c. bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

besar 
d. tidak ketinggalan anak-anak sampai 

orang tua ikut berbondong-bondong 
menuju lapangan 
 

383. Manfaat dari alat tersebut 
adalah .... 
a. memindahkan barang yang tidak 

terpakai 
b. Untuk menggali tanah atau lumpur 

sungai 
c. Untuk mempercepat proses penggu-

suran 
d. Membantu menyelesaikan pekerjaan 

384. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan 
asalan atau sebab-sebab ialah ... 
a. bagaimana 
b. bilamana 
c. mengapa 
d. di mana 

385. Kasus apa yang saat ini marak terjadi di 
wilayah bapak ?  
Kalimat tanya di atas tepat untuk melaku-
kan wawancar dengan ... 
a. pedagang 
b. petani 
c. camat 
d. polisi 

386. Pak Dito : Mengapa virus flu burung 
cepat berkembang ? 

dr. Prajudi : Benar virus flu burung cepat 
berkembang, hal ini karena 
penyebaran virus ini bisa 
melalui udara atau bersentu-
han langsung dengan hewan 
yang mengidap virus terse-
but. 

Pak Dito : Bagaimana cara menanggu-
langinya pak ? 

dr. Prajudi : Dengan cara membakar 
hewan yang mengidap flu 
burung 

Pokok masalah dialog di atas tentang ... 

a. Penyebaran virus flu burung 
b. Keresahan para peternak unggas 
c. Membakar hewan yang mengidap virus 
d. Cara penanggulangan virus flu burung 

387. Kekurangan yang ditimbulkan kendaraan 
berbahan bakar solar adalah ... 
a. kemampuan daya muat besar 
b. dapat mengakibatkan polusi udara 
c. dapat mengkibatkan kerusakan jalan 
d. orang enggan naik mobil bermesin 

diesel 
388. Kegiatan menanam jenis ini sangat 

praktis. Lahan yang di perlukan tidak 
harus luas. Media tanam bisa 
memanfaatkan pecahan-pecahan genting 
tanah dan batu arang. Jadi tanah bukan 
unsur utama. Cara menanam bisa 
dilakukan di pot-pot kecil. Sistem ini 
disebut hidroponik.  
Judul pada paragraf di atas yang sesuai 
... 
a. Kegiatan Menanam 
b. Manfaat Menanam 
c. Siste Menanam Hidroponik 
d. Menanam di Pot-Pot kecil 

389. Pengamatan yang dilakjukan pada saat 
kunjunga ke tempat kerajinan batik tulis 
adalah ... 
a. Proses membatik, cara pencelupan 

dan hingga akhir batik 
b. Proses pengolajan, pemintalan dan 

penenunan hingga jadi kain 
c. Proses penyablonan, pewarnaan 

hingga tahap akhir batik 
d. Proses pemilihan batik, perapian dan 

penjualan ke butik-butik 
390. Tugas utama seorang kameramen adalah 

... 
a. menulis berita untk dituangkan dalam 

koran maupun majalah 
b. mengatur jalannya pementasan drama 

maupun sandiwara 
c. mengambil gambar dari sebuah 

peristiwa atau tokoh 
d. menjalankan perintah yang diberikan 

oleh sutradara 
391. Penulisan huruf kapital yang benar 

terdapat pada kalimat di bawah ini ... 
a. Turis manca negara melakukan penda-

kian ke gunung bromo 
b. Turis Manca Negara melakukan pen-

dakian ke gunung bromo 
c. Turis manca negara melakukan penda-

kian ke gunung Bromo 
d. Turis manca negara melakukan penda-

kian ke Gunung Bromo 
392. Urutan kerangka surat yang benar ialah ... 

a. tempat dan tanggal, tujuan, salam 
pembuka, kalaimat pembuka, isi, 
penutup 

b. tujuan, tempat dan tanggal, salam, 
pembuka, salam penutup, isi 

c. tempat dan tanggal, salam pembuka, 
isi, tujuan, penutup, kesimpulan 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

36

d. salam pembuka, tempat dan tanggal, 
kalimat pembuka, isi dan penutup 

393. Satu bait dalam pantun terdiri dari ... 
a. 4 baris sampiran 
b. 4 baris isi 
c. 2 baris sampiran dan 2 baris isi 
d. 2 baris isi dan 2 baris tema 

394. Paman pergi ke Jakarta ... tiga hari yang 
lalu. Kata hubung yang tepat ialah ... 
a. ketika 
b. saat 
c. waktu 
d. sejak 

395. Kartu pos digunakan untuk ... 
a. membuat hiasan 
b. mengirim uang 
c. mengirim berita 
d. mengirim paket pos 

396. Bahasa yang digunakan dalam kartu pos 
hendaknya ... 
a. panjang dan rinci 
b. singkat dan jelas 
c. sejenis bahasa dalam puisi 
d. bahasa yang indah dan menarik 

397. Kalimat yang mengandung kata khusus 
bidang pertanian adalah ... 
a. Anak-anak balita dibawa ke posyandu 

untuk diimunisasi 
b. Sistem irigasi di Bali cocok untuk 

dijadikan percontoan di Indonesia 
c. Para peserta giat mengikuti diklat di 

Malang 
d. Indonesia mengembangkan sistem 

transportasi terpadu 
398. Kalimat di bawah ini yang mengandung 

pasangan lawan kata adalah ... 
a. Anak-anak bersuka cita menyambut 

kemenangan itu 
b. Para pengunjung hilir mudik mencari 

barang kebutuhannya 
c. Warga desa Sukaraja tua muda 

menggemari sepak bola 
d. Adi sedang bercanda denagn adik 

dan saudaranya. 
399. Kalimat di  bawah ini yang bermakna 

konotasi adalah ... 
a. Ibu menanam bunga di kebun 
b. Bunga melati harum baunya 
c. Mawar, melati dan sedap malam 

adalah nama bunga 
d. Bunga bank saat ini sangat rendah 

400. Waktu itu terjadi letusan gunung Bromo. 
Daerah disekitarnya penuh dengan pasir 
dan lahar yang dimuntahkan gunung itu. 
Sementara penduduk di sekitarnya 
mengungsi ke daerah lain. 
Pertanyaan yang berhubungan dengan 
paragraf di atas adalah ... 
a. Mengapa Gunung Bromo meletus ? 
b. Kapan Gunung Bromo meletus ? 
c. Mengapa penduduk mengungsi ? 
d. Di mana letak Gunung Bromo ? 

401. Penulisan kalimat langsung yang benar 
terdapat pada ... 

a. Ayah menanyakan, tentang libura 
sekolah 

b. Kapan liburan sekolah dimulai ? 
c. Ayah bertanya kapan liburan 

sekolahmu ? 
d. Ayah bertanya, “Kapan liburan 

sekolahmu ?” 
402. Penggunaan tanda titik (:) yang benar 

ialah .... 
a. Ibu berbelanja : piring, panci, dan 

kebutuhan pokok 
b. Ibu berbelanja alat dapur : piring, panci 

dan wajan 
c. Hari ini adalah hari : Senin 
d. Ibu membawa : sayur, gula, sabun 

403. Kalimat tanya yang tidak perlu jawaban 
disebut ... 
a. inversi 
b. diversi 
c. resersi 
d. abstrasi 

404. Awalan se- yang mempercayai arti tiap-
tiap adalah ... 
a. Penduduk sekampung berkumpul di 

kelurahan 
b. Dalam pembagian beras seorang 

warga mendapatkan jatah 5 kg 
c. Sewaktu kecil Anisah sering sakit-

sakitan 
d. Seperti air di atas daun talas 

405. Sumber informasi yang diperoleh dari 
media elektronik misalnya ... 
a. Ardi membaca koran untuk mengetahui 

kejadian gempa bumi 
b. Anton mengikuti berita di televisi 
c. Majalah yang digemari Budi ialah 

Mentari 
d. Informasi yang terbaru selalu di dapat 

dengan membaca buku  
406. Ridwan, Sari dan Dindi bertugas menjadi 

pengibar bendera. 
Kata ganti yang tepat kalimat di atas 
adalah ... 
a. kami 
b. kita 
c. kalian 
d. mereka 

407. Apa yang diharapkan ternyata tidak 
sesuai dengan kenyataan. 
Peribahasa untuk kalimat di atas .... 
a. Air beriak tanda tak dalam 
b. Bertepuk sebelah tangan 
c. Air cucuran atap jatuhnya ke 

pelimbahan juga 
d. Tong kosong berbunyi nyaring 

408. Pejabat itu diindikasikan penyimpangan. 
Kata yang bergaris bawah sinonimnya ... 
a. dipastikan 
b. diduga 
c. dituduh 
d. tersangka 

409. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
kata khusus .... 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

37

a. Paman membawa tas ketika pergi ke 
Jakarta 

b. Idam menjinjing tas pergi ke sekolaj 
c. Ibu membeli buah di pasar 
d. Ayah mengerjakan sawah dibantu 

petani 
 

410. Kalimat yang disukai 
dengan gambar di samping adalah ... 

a. tiap hari Amin membuat layang-
layang 

b. layang-layang berasal dari kertas 
c. Amin dan Andi sedang bermain 

layang-layang 
d. Amin dan Andi sedang mengisi 

liburan sekolah 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
411. Amir dan Tono tinggal serumah. Arti 

awalan se- pada kalimat di samping 
adalah ... 

412. Pak Boy (tanggung jawab) segala 
tindakannya di depan musyawarah desa. 
Kata dalam kurung seharusnya ... 

413. Orang yang membuat dan mengatur 
jalannya syuting film disebut ... 

414. Untuk meningkatkan hasil pertanian 
petani menerapkan ... 

415. Kisah yang menceritakan dunia hewan 
disebut ... 

416. Cara pengolahan sawah tradisional telah 
di tinggalkan oleh para petani. Lawan kata 
tradisional adalah ... 

417. Gemuruh suara ombak memecah 
keheningan malam. Gemuruh berasal dari 
kata dasar ... 

418. Anak-anak berseragam pramuka pada 
saat upacara bendera. 
Arti awalan ber- pada kata berseragam 
adalah ... 

419. Dilihat dari air mukanya Pak Beni 
kelihatan sedih. Kata yang bergaris 
bawah pada kalimat di atas artinya ... 

420. Anak muda tidak baik hanya berpangku 
tangan saja. Kata berpangku tangan 
dapat berarti ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
421. Hari sepagi ini kamu baru sampai di 

kantor ! 
Apa maksud sindiran di atas ? 

422. Suatu saat nenek tua itu menerungi 
nasibnya. 
Mengapa sudah setua ini belum punya 
anak pula 
Padahal segala upaya sudah dilakukan 
Buatlah satu kalimat untuk meneruskan 
paragraf di atas ! 
 
 
 
 
 
 

423. Buatlah 3 kalimat untuk mendiskripsikan 
gambar tersebut ! 

 
424. Buatlah kalimat dengan kata di bawah ini ! 

a. Malapetaka 
b. seuntai 

425. Apa arti peribahasa di bawah ini ? 
a. Bayang-bayang sepanjang jalan 
b. Bagai langit dengan bumi 

 

Materi Pokok / tema 
Ekonomi 

 
Kompetensi Dasar  
� Mendengarkan penjelasan dari narasumber dan memberikan tanggapan 
� Berwanwancara dengan nara sumber 
� Membaca cepat teks 
� Menulis karangan 

 
Indikator 
� Mencatat poko-pokok permasalahan 
� Melakukan kegiatan berwawancara berdasarkan daftar pertanyaan dengan menggunakan 

pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa. 
� Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks] 
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� Mengembangkan butir-butir pokok karangan menjadi karangan yang padu. 
 

Rangkuman Materi  

� Mendengarkan  
o Mendengarkan penjelasan narasumber 
o Menentukan poko-pokok permasalahan yang didengar 
o Menanggapi penjelasan yang didengar 

� Berbicara 
o Membuat daftar pertanyaan wawancara 
o Berwawancara dengan nara sumber 
o Berwawancara dengan bahasa yang santun 

� Membaca 
o Membaca cepat teks bacaan 
o Membuat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan 
o Membuat ringkasan bacaan dengan menulis kalimat pokok 

� Menulis 
o Menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas 
o Mengembangkan poko pikiran menjadi kelimat utama 
o Menuliskan karangan dengan membuat kerangkan karangan 

� Kebahasaan  
� Mengenal kata ganti 

a. kata ganti orang 
Pertama tunggal : aku, saya, hamba, patik, beta 
Pertama jamak : kami, kita 
Kedua tunggal : engkau, kamu 
Kedua jamak : kalian 
Ketiga tunggal : dia, ia 
Kedua jamak : mereka 

b. Kata ganti empunya / milik 
Kata ganti empunya adalah kata ganti yang menyatakan milik 
Contoh : 
Saya mempunyai tabungan di bank � Tabungan saya di bank banyak 

�  Tabunganku di bank banyak  
kamu mempunyai  buku bagus � Buku kamu bagus 

�  Bukumu bagus 
ia mempunyai sepatu baru � Sepatu ia baru 

� sepatunya bagus 
� Kalimat promosi 

a. Kalimat promosi biasa digunakan pada iklan, poster, dan lain-lain 
b. Kalimat poster untuk menarik perhatian pembaca 

III. Kalimat promosi yang bersifat ajakan 
 Contoh :  Belilah barang-barang di koperasi harganya murah ! 

Pakailah produksi dalam negeri mutunya terjamin 
IV. Kalimat promosi yang bersifat pujian 
Contoh:  Semua murah, semua murah. Buku murah, pensil murah 
              Mutu terjamin, harga bersaing 

� Surat berharga 
a. Saham : surat keterangan tanda ikut serta dalam modal suatu perseroan (PT) yang 

mmpunyi keuntungan berupa deviden 
b. Cek : perintah tertulis pemegang rekening pada bank yang ditunjuk supaya 

membayar sejumlah uang untuk seseorang atau suatu badan yang 
tersebut dalam cek. 

c. Wesel  : surat pos untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang diuangkan 
ke bank atau kantor pos oleh pemegangnya. 

d. Obligasi : surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat 
diperjual belikan 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
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426. Paman Burhan seorang pedagang hasil 
bumi. Ia mencari dagangan ke desa-desa. 
Dagangannya banyak sekali. Tetapi, ia 
tidak dapat mengangkut dagangan yang 
berada di desa karena banjir.Banyak 
dagangan yang rusak karena lama 
ditimbun. Akhirnya Paman Burhan 
menderita rugi. Masalah utama yang 
timbul terhadap usaha Paman Burhan 
adalah ...  
a. Banjir 
b. Tidak ada angkutan 
c. Barangnya busuk 
d. Menderita rugi 

427. Pewawancara  : “Mengpa sekolahan 
kurang baik kalau 
berdekatan dengan 
pasar, pak ?  

 Narasumber  : “Ya memang kurang 
baik ! karena sekolah 
sanagt ramai, padahal 
sekolah membutuhkan 
tempat yang tenang. 
Dengan tempat yang 
tenang anak-anak 
akan dapat belajar 
dengan baik.” 

 Pewawancara : “Bagaimana dengan 
sekolah yang sudah 
terlanjur dekat pasar, 
pak ?” 

 Narasumber : “Itulah yang menjadi 
masalah. Mau 
memindahkan sekolah 
tidak sedikit biayanya. 
Tetapi kalau tidak di 
pindah sebenarnya 
kurang baik untuk 
pendidikan. Ya mudah-
mudahan tidak 
masalah !”  

Saran yang baik untuk masalah tersebut 
adalah .... 
a. Bangun lagi sekolah baru yang jauh 

dari pasar. 
b. Dibuat pagar yang agak tinggi sehing-

ga dapat mengurangi keramaian 
pasar 

c. Jika hari pasaran anak-anak diliburkan 
d. Pasarnya dipindah jauh dari sekolah 

428. 1. Berap kilogram gula yang dapat terjual, 
pak ? 

 2. Berapa hari sekali kulakan sayur mayur 
ini, pak ? 

 3. Berapa harga 1 kg gula pasir, pak ? 
 4. Berapa hasil penjualan setiap bulan, 

pak ? 
 Pertanyaan untuk mengetahui harga 

dinyatakan dalam kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

429. Tiara dan kawan-kawan pergi bersama-
sama ke toko buku. Toko buku yang 
mereka kunjungi terkenal dengan harga 
yang sangat murah. Setinamya di toko 
tersebut, mereka melihat barang 
dagangan di tata sangat rapi sehingga 
menarik pembeli. Maka tidak mustahil 
banyak pembeli yang datang. Dari 
kunjungan Tiara dan kawan-kawan 
tersebut dapat dilaporkan tentang .... 
a. Cara pengaturan barang yang baik 
b. Cara pemberian label yang murah 
c. Cara pelayanan yang bagus 
d. Cara penjualan yang murah dan 

bagus 
430. Keuntungan yng berupa deviden di 

nyatakan oleh pernyataan ... 
a. Hermawan mempunyai saham di PT 

Sangat mujur. Setiap tahun ia selalu 
memperoleh pembagian keuntungan 
dari PT tersebut. 

b. Para anggota koperasi merasa 
gembira. Koperasi mereka berjalan 
lancar dan maju. Setiap tahunnya 
mendapat keuntungan yang banyak. 

c. Pak Amri menyimpan uang di bank. 
Simpanannya cukup banyak, 
keuntungan dari simpanannya 
dipergunakan untuk membiayai anak-
anaknya. 

d. Dagangan paman sangat banyak, 
setiap hari ia sanagt repot mengurusi 
dagangannya. Keuntungannya 
dipergunakan untuk meningkatkan 
usahanya. 

431. Kalimat promosi yang bersifat pujian 
dinyatakan oleh kalimat ... 
a. Pakalilah selalu produksi dalam 

negeri, untuk meningkatkan 
kesejahteraan diri sendiri. 

b. Semua murah, semua murah ! buku 
murah, pensil murah , semua murah ! 

c. Marilah kita tingkatkan sumber daya 
manusia kita, dengan meningkatkan 
mutu pendidikan. 

d. Ikutilah pameran promosi produksi 
lokal yang bersifat nasional. 

432. 1. Taufik dan Ismail mendapat tawaran 
dari sebuah perusahaan untuk 
membuat iklan bersama-sama. 

2. Paman dan pedagang sepatu tawar 
menawar karena paman ingin membeli 
sepatu. 

3. Budi, Hasan dan Irfan di suruh 
membuat laporan hasil kkunjungan ke 
koperasi sekolah. 

4. Para pedagang sedang sibuk 
menawarkan dagangannya kepada 
para pembeli. 

Bahasa resmi digunakan oleh ... 
a. Taufik dan Ismail 
b. Paman dan pedagang sepatu 
c. Budi, Hasan dan Irfan 
d. Para pedagang  
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433. Bahasa yang santun disampaikan kepada 
orang lain  terungkap dalam kalimat ... 
a. Janagn dibeli dagangan itu karena 

mutunya sangat jelek 
b. Pilih dahulu barang yang akan dibeli, 

jangan sampai asal beli 
c. Pilihlah dullu kualitas barang yang 

akan dibeli agar tidak keliru 
d. Barang yang jelek jangan di jual di 

pasar 
434. Pada saat krisis sangat sulit untuk 

mencari pekerjaan. Kebutuhan tidak dapat 
di tunda lagi, lebih-lebih kebutuhan 
makan. Pendapatan tidak menentu, 
pengeluaran terus berjalan. Sehingga 
pengeluaran lebih besar dari pendapatan. 
Peribahasa yangs esuai dengan cerita di 
atas adalah ... 

435. 1. Aku melangkahkan kaki perlahan 
menuju pasar depan rumahku untuk 
membeli sarapan pagi yang ku 
senangi. 

 2. Di pasar telah banyak pedagang 
berjualan dengan menawarkan 
dagangan kepada yang lewat di 
sekitarnya. 

 3. Ternyat penjual makanan langganan 
saya tidak berjualan karena sakit. 

 4. Pagi itu, matahari telah bersinar 
cerah disebelah timur. 

 Jika disusun paragraf, kalimat utamanya 
adalah kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
436. Didik : “ Bagaimana cara 

memperoleh modal, agar 
koperasi kita cepat besar ?” 

 Pak Guru  : “Tingkatkan simpanan 
anggota. Khususnya 
simpanan wajib.” 

 Tiara :  “ Betul ! Karena dengan 
meningkatkan simpanan 
wajib, berarti meningkatkan 
modal dari dalam” 

 Pernyataan persetujuan di sampaikan 
oleh .... 

437. Surat pinjaman yang dikeluarkan 
pemerintah dengan bunga tertentu dan 
diperjual belikan  disebut ... 

438. Buatan dalam negeri, bentuk menarik, 
kualitas terjamin !  
kalimat promosi tersebut bersifat ... 

439. Novolia menjadi anggota koperasi. Setiap 
bulan ia membayar simpanan yang 
menjadi kewajibannya. Simpanan yng 
dibayar Novolia tersebut adalah simpanan 
... 

440. Simpanan dia di bank cukup banyak. Kata 
yang dicetak miring dapat diganti dengan 
... 

441. Setiap akhir tahun, anggota koperasi 
memperoleh keuntungan dari koerasi. 
Keuntungan yang diterima oleh anggota 
koperasi  tersebut disebut ... 

442. Pedagang itu memperkenalkan 
dagangannya agar par pembeli tertarik. 
Tindakan pedagang itu disebut .... 

443. Ibu memperoleh potongan harga karena 
berbelanja cukup banyak. Kata lain dari 
kata yang di cetak miring adalah ... 

444. Ismail, Tiara, Nova dan Irfan di suruh bu 
guru menjaga toko koperasi. Kata ganti 
untuk kata-kata yang dicetak miring 
adalah ... 

445. Irafn tidak ikut Tiara menjaga toko 
koperasi. Ia duduk menyendiri di teras. Ia 
tidak memperhatikan aku ketika 

kuhampiri. Kata lain dari kata yang dicetak 
miring adalah ... 

446. 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 : “ Bagaiman cara menabung 
yang baik, pak ? “ 

 Pak Guru : “... “ 
 Ismail : “Jadi, menabung yang 

paling baik di bank, ya, pak 
? “ 

Tulislah jawaban Pak Guru sebagai 
narasumber wawancara tersebut ! 

447. Sudah tiga bulan Erna belum membayar 
uang sekolah. Begitu juga dengan Erwin 
adiknya. Bahkan adik Erna itu juga 
berhutang buku seharga Rp. 10.000,00. 
Bulan ini, uang sekolah dan hutang buku 
harus dilunasi. Orang tua Erna sangat 
sedih memikirkan uang sekolah yang 
besarnya Rp. 10.000,00. Tiap bulan itu. 
 Berapa Rupiah uang yang diperlukan 
untuk melunasi kebutuhan kedua anaknya 
? 

448. Pada waktu istirahat, anak-anak 
memenuhi toko koperasi sekolah. Mereka 
membeli barang-barang yang dibutuhkan, 
koperasi sekolah itu belum lama berdiri. 
Oleh karena itu, masih banyak anak yang 
belum memahami benar mengapa 
koperasi itu didirikan. Berdasrakan 
bacaan di atas, tulislah masalah yang di 
hadapi oleh koperasi sekolah tersebut ? 

449. Beberapa hari yang lalu, anak-anak 
menerima buku dari koperasi sekolah. 
Buku itu berisi catatan jumlah simpanan 
pokok, simpanan wajib, dan simpanan 
simpanan yang lain. dengan buku itu, 
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anak-anak dapat mengetahui besar 
simpanannya dikoperasi. Buatlah sebuah 
kalimat yang merupakan ringkasan dari 
paragraf tersebut ! 

450. Buatlah kalimat promosi yang bersifat 
pujian  dan sesuai dengan gambar 
disamping ! 

 
Bangkit prestasi gambar gerobak sapi halaman 37 

 
Suka Berbelanja 

 

Hari ini hari Minggu. Tika da Tini sudah bangun sejak subuh tadi. Pukul enma pagi mereka 
sudah mandi dan membersihkan kamarnya. Tika disuruh ibu ke pasar. Rumah mereka tidak jauhdari 
pasar. 

“Tolong Tika belikan sayuran di pasar !” kata ibu sambil memberikan uang pada Tika. “Apa saja 
yang dibeli, Bu ?” tanya Tika smabil menerima uangnya. 

“Bayam, kol, wortel dan bumbu dapur. Yang lain nanti ibu beli sendiri di warung”. Kata ibu. ‘Tini 
boleh ikut nggak, kak ? “ tanya Tini pada Tika. 

“Tentu saj boleh. Kita berangkat sekarang yuk ! “ajak Tika. 
Tika dan Tini berangkat ke pasar. Diperjalanan mereka melihat banyak orang yang ingin ke 

pasar. Tini lalu ingat pelajaran yang diterimanya dua hari lalu. Ia baru saja mendapat penjelasan dari 
gurunya tentang perdagangan yang terjadi di pasar. 

“Kak Tika, kemain Tini baru menerima penjelasan dari Paka Guru tentang pasar”. Kata tini. “Ya, 
benar. Di pasar orang bisa membeli barang-barang secara eceran atau grosir,” sambung Tika 

“Membeli secara grosir ? maksudnya apak kak ?” tanya Tini tidak mengerti. 
“Maksudnya membeli dalam jumlah banyak, biasanya untuk dijual kembali, “kata tika 

menjelaskan. 
Pagi itu suasana pasar tampak ramai karena kebetulan hari libur. Di sana – sini tampak pembeli 

dan pedagang tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan harga, pedagang langsung memasukkan 
barang yang dibeli itu ke dalam kantong, plastik. 

 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
451. Apa yang dilakkan Tika dan Tini sebelum 

berangkat ke pasar ? 
452. Bagaimana suasana pasar yang di 

datangi Tika dan Tini pada pagi itu ? 
453. Apa yang dimaksud dengan pasar ? 

454. Apa perbedaan membeli secara grosir 
dan membeli secara eceran ? 

455. Apa yang biasanya dilakukan pembeli 
sebelum membayar barang yang di beli ? 

 

II. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling 
benar ! 

456. Toko itu melayani pembelia secara grosir, 
tidak melayani pembelian secara ... 
a. kredit 
b. eceran 
c. kontan  
d. obral 

457. Koperasi Unit Desa (KUD) mengumpulkan 
beras ... para petani. 
a. pada 
b. dari 
c. kepada 
d. daripada 

458. Koperasi mengadakan RAT setiap ... 
a. tahun 
b. hari 
c. minggu 
d. bulan 

459. Tika dan Tini masuk menjadi anggota 
koperasi sekolah, maka yang harus 
dibayar pertama kali adalah ... 
a. simpanan manasuka 
b. sisa hasil usaha 
c. sisa hutang usaha 

d. simpanan hutang usaha 
460. Pada akhir tahun semua anggota koperasi 

menerima SHU. SHU singkatan dari ... 
a. simpanan hasil usaha 
b. sisa hasil usaha 
c. sisa hutang usaha 
d. simpanan hutang usaha 

461. Kalimat berita negatif yang betul adalah ... 
a. pamannya bukan pengusaha terkenal 
b. pamannya seorang pengusaha yang 

sukses 
c. Pak Harun orang terjaya di desa ini 
d. Ibu Kiptiyah membelibarang-barang 

dengan harga grosir 
462. Kalimat berita positif adalah ... 

a. dahulu, harga beras tidak semahal ini 
b. kami tidak mengira jika harga 

kebutuhan pokok melonjak 
c. kemarin ada apasar murah dikelurahan 
d. pemerintah tidak jadi menaikkan harga 

minyak 
463. Hal yang tidak perlu ditulis dalam laporan 

hasil wawancara adalah ... 
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a. modal koperasi 
b. nama koperasi 
c. jumlah anggota koperasi 
d. uang pengurus koperasi 

464. Ayo, kita beramai-ramai menabung di 
bank ! 
Kalimat tersebut termasuk kalimat ... 
a. larangan 
b. perintah 

c. ajakan 
d. harapan 

465. Tujuan koperasi adalah mensejahterah-
kan para anggotanya.  
Kata dasar mensejahterakan adalah ... 
a. jahtera 
b. sejahtera 
c. jaterahkan 
d. menyejahkan 

 

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
466. Menerima upah karena telah menjual 

barang orang lain disebut ... 
467. Toko baru itu memberikan rabat 20% 

kepada para pembeli. Yang dimaksud 
rabat adalah ... 

468. Orang suka berbelanja di supermarket 
karena lebih aman 
Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri 
kalimat di atas adalah ... 

469. Harga barang-barang di pasaran 
membumbung tinggi. 
Ungkapan membumbung tinggi artinya ... 

470. Banyak caleg tertangkap bsah karena 
telah memberikan uang suap kepada para 
pendukungnya. 

Uang suap artinya ... 
471. Para orang tua bekerja membanting 

tulang untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya. 

472. Pandu akan masuk menjadi anggota 
koperasi sekolah. Maka yang harus 
dibayar pertama kali adalah ... 

473. Marilah kita menghemat pengeluaran ! 
Termasuk kalimat apakah kalimat tersebut 
? 

474. Penghasilan hanya sebesar upah 
minimum. Lawan kata minimum adalah ... 

475. Hasil panen bulan ini sangat kecil sekali 
maksud dari sangat kecil sekali adalah ... 

 

IV. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
476. Besar pasak daripada tiang. 
477. Buatlah kalimat yang mengungkapkan 

rasa gembira (bidang ekonomi) ! 
478. Jelaskan apa yang dimaksud Simpanan 

Manasuka ! 

479. Apa kepanjangan SHU ? 
480. Pembelian secara grosir lebih murah 

daripada pembelian secara ... 

    

Ulangan Formatif KeempatUlangan Formatif KeempatUlangan Formatif KeempatUlangan Formatif Keempat    
Cakra halaman 33 

Putri Ular 
 

Di kawasan Simalungun dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang putri cantik. Ada 
seorang raja muda ingin mempersunting putri itu. 

Menurut adat yang berlaku, raja muda itu mengirim utusan untuk meminang sang putri. 
Setibanya di negeri sang Putri, rombongan utusan langsung menghadap ayah sang putri di istana. 
Salah seorang dari rombongan utusan menyampaikan maksudnya bahwa mereka bermaksud 
meminang putri untuk dijadikan permaisuri raja mereka. Pinangan itu diterima. 

Raja yang masih muda itu gembira sekali. Raja muda memerintahkan agar segera 
dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara perkawinannya kelak. 

Sang putri pun bersuka ria karena ia akan dikawinkan dengan raja yang masih muda. Sang 
putri diminta ayahanda agar menjaga diri baik-baik supaya tidak terjadi sesuatu yang menghalangi 
perkawinannya. 

Beberapa hari menjelang perkawinan, sang putri mandi ditemanidayang-dayangnya. 
Pemandian itu adalah sebuah mata air yang sangat jernih. Di tepi pemandian terletak sebuah batu 
besar tenpat duduk sang putri.  

Ketika sang putri duduk di atas batu besar itu, tiba-tiba angin bertiup amat kencang. Karena 
tiupan angin itu, sepotong ranting pohon kayu patah. Tiba-tiba sebatang ranting berubah menjadi ular. 

 
I. Berilah tanda silang pada huruf jawaban yang paling benar !
481. Cerita di atas berasal dari daerah ... 

a. Jawa Barat 
b. Simalungun 
c. Kalimantan 
d. Sulawesi 

482. Sang Putri bersuka ria karena ... 

a. dilamar raja muda yang gagah 
b. mendapat hadiah dari ayahanda 
c. mendapat calon permaisuri 
d. mendapat keberuntungan 

483. Apa judul cerita di atas ? 
a. Putri permaisuri 
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b. Putri ular 
c. Putri naga 
d. Putri panggung 

484. Bagaimana pinangan raja muda terhadap 
lamaran tersebut ? 
a. diterima dengan sarat 
b. diterima dengan pertimbangan 
c. diterima dengan ikhlas 
d. ditolak sang raja 

485. Bacaan di atas berjumlah ... paragraf 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

486. Pengiriman berita singkat melalui kantor 
pos yang bersifat terbuka dapat dilakukan 
dalam bentuk ... 
a. wesel pos 
b. kartu pos 
c. paket pos 
d. wesel kilat 

487. Kerangka karanganyang benar dan runtut 
tentang peringatan hari ulang tahun 
kemerdekaan adalah ... 
a. Rapat pembentukan panitia HUT RI 

Pelaksanaan lomba anak-anak dan 
orang dewasa 
Malam gembira HUT RI 

b. Persiapan dan penyusunan jadwal 
perlombaan 
Malam gembira HUT RI 
Kerja bakti dalam rangka HUT RI 

c. Malam gembira HUT RI 
Persiapan dan pembentukan panitia 
Kegiatan lomba anak-anak dan orang 
dewasa 

d. Kerja bakti dan pemasangan umbul-
umbul 
Rapat pembentukan panitia 
Malam gembira HUT RI 

488. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
menyusun laporan adalah ... 
a. masalah – penyelesaian – kesimpulan 
b. waktu – tempat – kesimpulan 
c. waktu – tempat – kejadian 
d. waktu – penyelesaian - kesimpulan 

489. Orang yang pekerjaannya berkaitan 
tentang peliputan berita adalah ... 
a. wartawan – kamerawan 
b. wartawan – operator 
c. wartawan – narrator 
d. wartawan - narasumber 

490. Andri mencuci kaki 
Andri tidur 
Kata hubung yang tepat untuk mengga-
bungkan kalimat di atas adalah ... 

a. ketika 
b. saat 

c. waktu 
d. sebelum 

491. Kejadiannya berlangsung pada pukul 
10.00 WIB. Bermula dari obat nyamuk 
bakar yang mengenai alas tempat tidur. 
Warga di kampung itu tersentak tahu-tahu 

api telah menjalar luas dan amat dasyat. 
Data diatas menunjukkan adanya ... 
a. peristiwa dasyat 
b. kebakaran kampong 
c. kebingungan warga kampong 
d. obat nyamuk bakar 

492. Penggunaan tanda titik dua (:) dan diikuti 
penjabaran atau pemerian dengan tepat 
adalah ... 
a. Nama  : Hadi Subroto 

Alamat : Semolowaru, Surabaya 
b. Ketua         : Ir. Sugiono 

Bendahara : Pardi Harjo 
c. Polo : “Lo, mengapa kamu disini ? 

Tesi  : Menunggu Polo 
d. Tuti membeli alat tulis : pensil, buku, 

penggaris  
493. Yang termasuk surt pribadi adalah ... 

a. surat pengantar 
b. surat keputusan 
c. surat untuk teman 
d. surat tanda lulus 

494. Bahasa baku ditunjukkan pada kalimat di 
bawah ini yaitu ... 
a. Maaf, ya aku nggak bias dating hari ini. 
b. Eman kamu isa masalah yang sulit itu. 
c. Sebenarnya sih aku nggak paham 

masalah itu. 
d. Bapak tidak bisa datang hari ini. 

495. Kalimat langsung yang benar adalah ... 
a. Pak Guru berkata, “Anak-anak kalian 

besok pagi pulang lebih awal. 
b. Pak Guru berkata, “Anak-anak kalian 

pagi pulang lebih awal. 
c. Pak Guru menyatakan, bahwa nAnak-

anak kalian besok pagi pulang lebih 
awal. 

d. Pak Guru mengatakan Anak-anak 
kalian besok pagi pulang lebih awal. 

496. Kalimat yang bermakna denotasi 
ditunjukkan pada ... 
a. menabung di bank agar memperoleh 

bunga 
b. Reni menanam bunga di kebun 
c. pahlawan gugur sebagai bunga 

bangsa 
d. Arni menjadi bunga desa di 

kampugnya 
497. Rudi : Mengapa hasil penennya 

menurun pak ?  
Pak Ahmad : Iya nak, tahun ini hasilnya 

menurun akibat hama 
wereng. 

Rudi : apakah tidak ada usaha 
penanggulangannya pak ? 

Pak Ahmad : Sudah nak, tetapi tidak bisa 
tuntas. 

Rudi : Bagaimana dengan perhati-
an pemerintah ? 

Pak Ahmad : Biasanya selalu terlambat. 
Percakapan di atas menggambarkan 
nasib seoang ... 
a. nelayan 
b. peternak 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

44

c. pengusaha 
d. petani 

498. Alat transportasi tradisional yang masih 
sering kita jumpai di desa-desa antara lain 
... 
a. mobil 
b. truk 
c. dokar 
d. ambulan 

499. Kalimat tak langsung yang benar adalah 
... 
a. Surabaya terkenal sebagai kota 

pahlawan 
b. Paman bertanya, “Mengapa kamu tak 

datang Adi?” 
c. Bu Guru mengatakan, bahwa hari 

Senin upacara bendera 
d. Pergilah dan jangan kembali lagi ! 

500. Mudah-mudahan cita-citamu dapat 
tercapai.  
Kalimat di atas mengungkapkan tentang 
... 
a. cita-cita 
b. harapan 
c. keraguan 
d. kepastian 

501. Pemenggalan kata yang benar di bawah 
ini ... 
a. ap – ril 
b. a – pril 
c. in – tros – peksi 
d. in – tros – pek – si  

502. Harga sebuah buku pelajaran IPA adalah 
dua puluh lima ribu dua ratus rupiah. 
Penulisan bilangan yang benar adalah ... 
a. Rp 25.200 
b. Rp 25.200,- 
c. Rp 25.200,0 
d. Rp 25.200,00 

503. Penulisan percakapan yang benar ... 
a. Paman ; “Bagaimana kabarmu, Nak 

?” 
b. Paman ; Bagaimana kabarmu, Nak ? 
c. Paman : “Bagaimana kabarmu, Nak 

?” 
d. Paman, “Bagaimana kabarmu, Nak?”  

504. ... 
Lama-lama usahanya membuahkan hasil. 
Hingga saat ini karyawan yang 
dipekerjakannya telah mencapai puluhan 
orang. Demikian juga ketiga anaknya saat 
ini melanjutkan pendidikannya di luar 
negeri.  
Kalimat untuk melengkapi bagia awal 
paragraf di atas adalah ... 
a. usahanya memang telah berhenti sejak 

lama 
b. usaha itu dirintisnya dari nol 
c. pak Boni memang seorang pengusaha 

ulung 
d. di mana-mana cabang usahanya selalu 

sukses 

505. Dalam kunjungannya ke daerah-daerah 
pejabat selalu mendapat sebutan yang 
antusias dari warganya.  
Sinonim kata kunjungan adalah ... 
a. kegiatan 
b. usaha 
c. lawatan 
d. pengamatan 

506. Untuk itu kami minta ijin tidak masuk 
sekolah selama satu hari. Kalimat di atas 
di dalam surat termasuk bagian dari ... 
surat. 
a. pembuka 
b. isi 
c. penutup 
d. salam 

507. Bahasa tidak baku boleh digunakan 
dalam menulis surat ... 
a. dinas 
b. resmi 
c. berharga 
d. pribadi 

508. Naskah percakapan dalam drama disebut 
... 
a. narator 
b. narasi 
c. skenario 
d. apresiasi 

509. Pengantar awal sebelum pementasan 
drama dimulai disebut ... 
a. prolog 
b. epilog 
c. dialog 
d. monolog 

510. Drama yang jalan ceritanya banyak unsur 
kelucuan disebut ... 
a. tragedi 
b. komedi 
c. persuasi 
d. persepsi 

511. Orang yang kurang pengetahuannya 
diibaratkan dalam peribahasa ... 
a. bagai pungguk merindukan bulan 
b. bagai telur di ujung tanduk 
c. bagai api dalam sekam 
d. bagai katak dalam tempurung 

512. Rakit merupakan alat angkut tradisional 
yang sampai sekarang masih digunakan 
di desa-desa.  
Kalimat di bawah ini yang artinya hampir 
sama dengan kalimat di atas ... 
a. Sekarang merupakan era reformasi 

bagi bangsa Indonesia 
b. Keadaan sekarang lebih susah 

dibanding era orde baru 
c. Petani menggunakan pedati sebagai 

alat transportasi utama 
d. Zaman milineum seperti sekarang alat 

komunikasi merupakan kebutuhan 
pokok 

513. Kalimat negatif di tunjukkan pada ... 
a. Pertandingan sepak bola di mulai 

pukul19.00 
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b. Sikap seperti itu bukan watak yang 
sebenarnya 

c. Mengapa seperti itu bisa terjadi 
d. Pemerintah sekarang ini 

mencanangkan efisiensi energi 
514. Yang termasuk kalimat pasif adalah ... 

a. Tas milik Budi terbawa paman ke 
Surabaya 

b. Indonesia menjadi tua rumah KTT 
Asia Pasifik 

c. Pertanian merupakan komoditas 
utama 

d. Bapak duduk-duduk di beranda 
rumah. 

515. Buku merah itu bukan milik Adi ... milik 
Beni.  
Kata hubung yang tepat untuk kalimat di 
atas adalah ... 

a. sebab 
b. melainkan 
c. dan 
d. apalagi 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
516. Dari hari ke hari perubahan tingkah laku 

anak itu sangat mencolok.  
Perubahan berasal dari kata dasar ... 

517. Kata tanggung jawab jika mendapat 
imbuhan memper-kan menjadi ... 

518. Jelas paman hari ini tiba di Surabaya 
pukul 12.00.  
kalimat di atas menyatakan tentang ... 

519. Hasan menjadi tangan kanan di 
perusahaan tempatnya bekerja.  
tangan kanan artinya 

520. Ayah dan ibu (teman) aku dalam belajar. 
Kata teman seharusnya di tulis ... 

521. Kalimat penutup dalam pertunjukan 
drama disebut ... 

522. Adik teman Ani pandai bermain bola voli. 
Subyek kalimat di atas adalah ... 

523. Singkatan yang terdiri atas deretan suku-
suku kata disebut ... 

524. Pemenggalan berdasarkan atas suku kata 
pada kata transportasi adalah ... 

525. Adi anak terakhir dari empat bersaudara. 
Arti awalan ter- pada kata terakhir adalah 
... 

 
 
 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
526. Buatlah kalimat dengan kata di bawah ini ! 

a. Produksi 
b. Swasembada 
c. Konsumen  

527. Sejak pagi hari para pekerja itu bekerja. 
Uraikan kalimat di atas berdasarkan pola 
kalimtnya ! 

528. Saat ini petani menanam padi tidak meng-
gunakan ketam. Petani padi dengan 
memakai mesin perontok. Apa keuntung-

an menanam padi dengan mesin perontok 
? 

529. Perhatikan gambar di atas ! 
Buatlah 3 kalimat yang berhubungan 
dengan peristiwa itu ? 

530. Setiap hari Jumat kelas I- IV wajib 
mengikuti senam pagi di sekolah. 
Anak-anak wajib datang lebih awal 

 

 

 
Pahlawan 
 
Kompetensi Dasar  

• Mendengarkan penjelasan dari narasumber dan memberikan tanggapan 

• Melaporkan hasil wawancara 

• Membaca seperti teks 

• Menulis laporan 
 

Indikator  

• Mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok isi pembicaraan. 

• Menulis pokok-pokok isi wawancara 

• Menjawab  pertanyaan tentang isi teks. 

• Menulis laporan berdasarkan tahapan (dari catatan ke konsep awal/buran awal) 
 
 
Rangkuman Materi  
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� Mendengaran 
a. Mendengarkan penjelasan narasumber 
b. Memberikan tanggapan terhadap penjelasan narasumber 
c. Mengajukan pertanyaan tentang penjelasan yang di dengar 

 
� Berbicara 

a. Lapor hasil wawancara 
b. Menulis pokok-pokok isi wawancara 
c. Menyusun laporan 

 
� Membaca 

a. Membaca lancar teks yang berhubungan dengan kepahlawanan 
b. Menjawab pertanyaan bacaan 
c. Membuat pertanyaan bacaan 

 
� Menulis 

a. Membuat sistematika laporan 
b. Menyusun laporan 

 
 
 
 

� Kebahasaan 

a. Kata-kata bidang kepahlawanan 
No  Kata  Kalimat 
1 
2 
3 
4 

jasa 
patriot 
ikhlas 
gugur 

Jasa para pahlawan tidak ternilai besarnya 
Kita harus berjuang dengan jiwa patriot 
Ikhlas berkorban demi bangsa dan negara 
Banyak pahlawan yang gugur saat mempertahankan 
kemerdekaan. 

 

b. Kata bersinonim dan berantonim 
o Kata bersinonim 

Kata yang bersinonim adalah kata yang sama atau hampir sama artinya. 
Contoh :  Banyak pahlawan yang berasal dari kampung. 
                Banyak pahlawan yang berasal dari dusun. 

o Kata berantonim 
Kata berantonim adalah kata yang berlawanan arti. 
Contoh :  Musuh datang dengan tiba-tiba. 
               Musuh pergi dengan tiba-tiba 
 

c. Mengambangkan kata 
No Kata Dasar  Jenis Kata Kata Jadian Jenis kata 
1. 
2. 
3. 
4. 

rajin 
pandai 
sapu 
gunting 

kata sifat 
kata sifat 
kata benda 
kata benda 

kerajinan 
kepandaian 
menyapu 
menggunting 

kata benda 
kata benda 
kata kerja 
kata kerja 

 

d. Kata kerja transitif dan intransitif 
o Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan obyek (benda) 

Contoh :  Polisi menangkap  �  Polisi menangkap pencuri 
          Pak Herman menembak. �  Pak Herman menembak burung 

o Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan obyek. 
Contoh :  Polisi itu berdiri �  Polisi itu berdiri di depan pintu 
  Pesawat itu mendarat  � Pesawat itu mendarat dengan selamat 

 
 

 
I.berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
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531. Terbayang oleh Yustito ketika kakeknya 
bercerita tenang jasa pahlwan-pahlawan 
kemerdekaan. Di antara ceirta yang 
menarik adalah cerita tentang tiga 
pahlawan cilik. Tiga anak sesusia Yustitio 
telah berani memberi aba-aba kepada 
msisinis agar kreta api berhenti. Karena 
malam dan hujan lebat, masinis tidak 
dapat melihat bahwa jembatan di 
hadapannya telah runtuh. Tanggapan 
positif yang sesuai dengan tema 
kepahlawanan adalah ...  
a. Untung, anak-anak itu memberitahu 

dengan mencegat kereta api yang 
sedang lewat. 

b. Masinis itu harusnya berterima kasih 
kepada anak-anak itu dan 
memberikan hadiah. 

c. Anak-anak itu pantas memberikan 
penghargaan dari pemerintah atas 
jasanya karena dapat menyelamatkan 
ratusan jiwa penumpang kereta api. 

d. Jiwa para penumpang kereta itu 
diselamatkan oelh ketiga anak 
tersebut. 

532. Kita harus bersatu, bahu membahu 
menjadi benteng ibu pertiwi. Kita lawan 
semua mjsuh yang mengganggu 
persatuandan kesatuan negara kita .Baik 
lawan dari luar maupun lawan dari dalam 
negeri. Wajib diwaspadai kegiatan dari 
dalam yang mengrongrong kewibawaan 
negara dan bangsa.  Tanggpan yang 
berupa pertanyaan dan sesuai dengan 
cerita di atas adalah ... 
a. Apa yang harus kita perjuangkan 

untuk kegiatan ? 
b. Mengapa kita harus berjuang ? 
c. Kapan perjuangan kewibawaan itu kita 

mulai ? 
d. Bagaimana cara melwan musuh yang 

mengrongrong kewibawaan negara ? 
533. Penggalan laporan di bawah ini yang 

bertemahkan kepahlawanan adalah .. 
a. Beberapa bulan yang lalu, anak pergi 

ke museum. Meraka kagum akan 
barang-barang yang disimpan di 
museum itu. Semua itu merupakan 
peninggalan nenek moyang zaman 
dahulu. Barang-barang itu 
menunjukkan peradaban nenek 
moyang kita zaman dahulu. 

b. Liburan yang lalu, anak-anak pergi ke 
Museum Palagan Ambarawa. Di sana 
mereka melihat beberapa peninggalan 
sejarah khususnya sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia ketika 
melawan penjajah. Mereka melihat 
peralatan yang dipakai oelh para 
pahlawan atau tentara saat itu. 

c. Dia adalah bapakku. Aku bangga 
memiliki bapak seperti dia, dia 
penopang hidup keluargaku. Di saat-
saat kami ham[ir jatuh ke dalam 

kesengsaraan dengan sigap dia 
mengangkat kami kembali. Di saat-
saat kami hancur dengan kepergian 
Ibu dengan sigap beliau mengangkat 
kami kembali. 

d. Aku melihat sawah yang luas 
membentang dan gunung yang tinggi 
menjulang. Seorang gembala tampak 
di padang yang lapang, aku 
mendengar air sungai mendesir dan 
ombak memecah di pasir. Hujan pun 
mencurah ke bumi. Itulah alamku 
Indonesia. 

534. Pewawancara : 
“Siapa saat itu yang menjadi pimpinan 
pejuang di desa ini, pak ? 
Narasumber : 
“Pimpinan secara sebenarnya tidak ada, 
tetapi kalau penggerak semangat  
memang ada. Mereka berjuang bersama-
sama saling bahu membahu. Bergerak 
satu bergerak semua, jadi sulit untuk 
menentukan siapa pemimpinnya.” 
Pewawancara : 
“Kalau begitu, siapa yang memberu 
komando pada saat-saat terjadi 
pertempuran, saat musuh datang, pak ?” 
Menurut keterangan narasumber tersebut, 
perjuangan pada saat itu sangat di landasi 
oleh .... 
a. Semanagt rela berkorban  
b. Rasa persatuan dan kesatuan 
c. Jiwa dan semangat pemimpin yang 

hebat dan kuat 
d. Semangat dan gerakan masa serta 

kepemimpinan yang kuat. 
535. Setiap tanggal 17 Agustus, kita peringati 

kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-
anak ingin memperingati hari 
kemerdekaan itu untuk menghormati jasa 
para pahlawan. Tiara teringat akan cerita 
kakek bahwa pahlawan adalah seorang 
yang dapat berbuat sesuatu untuk 
kesejahteraan bangsanya. Berbuat 
sesuatu untuk membahagiakan orang tua, 
saudara, teman, dan orang lain. 
Berdasarkan bacaan tersebut, pahlawan 
adalah ... 
a. Seseorang yang dapat berbuat 

sesuatu untuk kesejahteraan 
bangsanya, orang tua, saudara, 
teman,  dan orang lain. 

b. Orang –orang yang ikut berjuang dan 
membantu orang yang melawan 
penjajah. 

c. Orang-orang yang pernah penerima 
penghargaan atau tanda jasa dari 
pemerintah atau orang lain 

d. Semua orang yang mau berbuat baik 
dan hormat kepda orang tua serta 
membahagiakan orang lain untuk 
memperoleh imbalan . 
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536. 1. Tiara, Didi, Ismail dan Taufik telah 
mengerjakan tugas yng diberikan 
oleh gurunya kemarin. 

 2. Irfan dan teman-temannya membantu 
Ismail yang jatuh dari sepeda. 

 3. Kondektur telah meniup peluitnya 
tanda kereta api segera berangkat. 

 4. Pemburu itu menembak binatang 
buruannya hingga mati. 

 Kata kerja yang dicetak miring pada 
kalimat-kalimat di atas, yang berasal dari 
kata benda terdapat pada kalimat ...... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

537. 1. Selain upacara bendera, diadakan pula 
perlombaan-perlombaan. 

 2. Mereka akan mengadakan upacara 
bendera dan menghias pintu gerbang 
sekolah. 

 3. yustito dengan teman-temannya 
merencanakan akan merayakan hari 
proklamasi 17 Agustus. 

 4. Mereka sepakat akan melaksanakan 
lomba lari karung, tarik tambang, 
lomba pidato, dan mengarang puisi 
tentang 17 Agustus. 

 Agar menjadi paragraf yang baik, urutan 
kalimat tersebut adalah ... 
a. 1, 2 ,3 ,4 
b. 2, 1, 4, 3 
c. 3, 2, 1, 4 
d. 4, 2, 3, 1 

538. Di Taman Mini Indonesia indah tersedia 
anjungan Maluku, di dalam anjungan 
maluku itu dapat kita nikmati antara lain 
contoh atau model rumah adat yang 
disebut baileu, pakaian adat setempat 
yang dikenakan patung-patung 
pelengkapnya, serta berbagai macam 
budaya maluku. Tampak disana sini 
patung pahlawan dari daerah Maluku, 
antara lain Thomas Matulessy dan Martha 
Christina Tahahu. 
Pertanyaan berikut yang kurang sesuai 
dengan bacaan di atas adalah .... 

a. Di mana kita jumpai anjungan Maluku 
? 

b. Apa yang dapat dinikmati di dalam 
anjungan itu ? 

c. Patung siapa saja yang terdapat 
dalam anjungan itu ? 

d. Mengapa patung itu di pasang di 
anjungan Maluku ? 

539. Tiara : “Mengapa kaki bapak 
pincang ? “ 

 Pak Sujak : “Ceritanya panjang, dulu 
ketika bapak ikut 
berperang melawan 
penjajah, bapak ditugasi 
mengantar surat ke pos 
yang lain. di tengah 
perjalanan kepergok 
dengan musuh, bapak 
berusaha lari menghindar. 
Tetapi kaki Bapak kena 
tembakan, untuk saya 
dapat lolos dan sampai di 
tempat tujuan dengan 
terpincang-pincang.” 

 Tiara : “ ...” 
 Pak Sujak : “Benar” 

Kalimat yang mungkin disampaikan oleh 
Tiara adalah ... 
a. Jai bapak pincang karena di tembak. 
b. Tembakan itu tepat mengenai 

sasaran. 
c. Kalau begitu, yang menembak itu 

musuh. 
d.  Bapak dikejar musuh. 

540. Kerangka laporan kunjungan yang runtut 
di nyatakan pada kerangka ... 
a. Waktu kunjungan  : ........ 

Tempat kunjungan : ...... 
Hasil kunjungan : ....... 

b. Hasil kunjungan : ....... 
Tempat kunjungan : ....... 
Waktu kunjungan : ......... 

c. Tempat kunjungan : ....... 
Waktu kunjungan : ....... 
Hasil kunjungan : ........ 

d. Waktu kunjungan : ....... 
Hasil kunjungan : ........ 
Tempat kunjungan  : ......... 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
541. Adik menunggu kakak dihalaman sekolah. 

Obyek kalimat tersebut adalah ... 
542. Prajurit itu meninggal tercatat sebagai 

bunga bangsa. Kata yang bermakna 
konotasi adalah ... 

543. Suatu malam, pasukan kita dengan 
musuh saling berhadapan. Mereka siap 
dengan senjatanya masing-masing. Pak 
Dono, ayah kasino sedang sakit beliau 
sedang merintih ketakutan dan merasa 
sangat khawatir. Yang dikhawatirkan pak 
Dono kemungkinan terjadinya ... 

544. SD Sukamaju mengadakan lomba untuk 
memperingati HUT Proklamasi 

Kemerdekaan RI, lomba itu antara lain 
balap karung, tiup balon dan baca puisi. 
Jenis lomba yang berhubungan dengan 
pelajaran adalah ... 

545. Para gerilyawan menyerang markas 
musuh. Kalimat tersebut dapat dipastikan 
karena ... 

546. Ibu Camat menggunting pita disambut 
tepuk tangan. Kata yang dicetak miring 
berfungsi sebagai ... 

547. Tugu Pahlawan itu untuk mengenang jasa 
para pahlawan. Kata “mengenang” 
dengan kata ... 
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548. Jadilah anak yang pemberani, jangan 
menjadi anak yang ... 

549. Jenderal Sudirman bersama anak 
buahnya mengepung Yogyakarta. Kata 
yang dicetak miring sama artinya dengan 
... 

550. Pak Madi seorang petani. Hasil panennya 
disumbangkan kepada para fakir miskin. 
Perbuatan baik yang dilakukan Pak Madi 
adalah ... 

 
III. jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
551. Taufik  : “Untuk apa gedung baru 

disamping Kantor Bupati 
itu, pak ? “ 

 Narasumber : “Untuk Museum” 
 Taufik : “ ....” 
 Narasumber  : “Untuk menyimpan 

benda-benda 
peninggalan. Kelak 
barang itu berguna bagi 
penerus kita. Mereka 
dapat mengetahui 
perjuangan orang-orang 
pendahulunya dari 
barang peninggalan itu. “ 

 Tulislah pertanyaan yang diajukan Taufik 
kepada narasumber berdasarkan 
wawancara di atas ! 

552. Memperbaiki jalan 
Para warga kampung berkumpul 
mengadakan rapat. Rapat itu dipimpin 
oleh ketua RT. Mereka sepakat 
memperbaikai jalan yang rusak secara 
gotong royong. Pekerjaan itu akan dimulai 
hari minggu depan. Bagian yang becek 
dan licin pada waktu hujan akan ditimbun 

dengan batu supaya agak tinggi. Pak Hadi 
pemborong yang rumahnya dekat 
tingkungan itu, berjanji akan menyumbang 
batu dan pasir satu truk. Beberapa orang 
akan menyumbang seikhlasnya. Buatlah 
dua pertanyaan yang sesuai dengan 
bacaan tersebut ! 

553. Pernah bercerita ketika beliau ikut 
menjadi laskar saat merebut kemerdeka-
an. Beliau dan kawan-kawannya tidak 
pernah kembali ke rumah. Merekah selalu 
berpindah-pindah, bahkan pernah pula 
bersembunyi di hutan ketika diadakan 
penggeledahan di rumah warga. Jika 
malam tiba mereka keluar dari hutan 
menyerang musuh yang sedang tidur. 
Tulislah kalimat sebagai tanggapan 
terhadap peristiwa tersebut ! 

554. Buatlah kalimat dengan menggunakan 
kata-kata  : 
a. Membantu 
b. Menolong ! 

555. Buatlah cerita yang sesuai dengan 
gambar di samping ! 

 

 
 

Pahlawan Tidak Dikenal 
 

Banyak oraang yang ingin di akui sebagai 
pahlawan, namun banyak pula yang selama 
hidupnya mengabdi pada negara dan bangsa 
tanpa pamrih tidak dicatat sebagai pahlawan. 
Hal itu pernah dituturkan oleh kakek Rima. 

“Dia adalah para pembela bangsa ini yang 
telah gugur saat berperang melawan penjajah. 
Tapi tidak diketahui dimana gugurnya bahkan 
siapa namanya”, jawab kakek Rima. 

Selain itu, banyak pula orang yang telah 
mengabdi pada bangsa dan negara seperti 
petani, petugas kesehatan, guru dan lain 
sebagainya sampai meninggalpun tidak 

dicatatsebagai pahlawan padahal selama 
hidupnya mereka juga berjasa kepada nusa, 
bangsa dan negara. 

 
I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini ! 
 

556. Siapakah yang bercerita kepada Rima ? 
557. Siapakah yang dimaksud pahlawan tak 

dikenal ? 
558. Apakah mereka masih hidup ? 
559. Bagaimana sikap kakek Rima terhadap 

pahlawan tak dikenal ? 
560. Siapa saja pahlawan tak dikenal itu ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d sebagai jawaban yang benar ! 
561. Dalam keadaan gawat para pemuda 

diharapkan bersiap-siap untuk angkat ... 
a. tangan  
b. senjata 
c. kaki 
d. topi 

562. Orang yang gugur dalam membela tanah 
air, bangsa dan negara sepantasnya 
mendapat sebutan ... 

a. karangan bunga 
b. bunga tanah 
c. bunga bangsa 
d. bungan tabor 

563. Jepang terus saja (luas) daerah 
jajahannya di Indonesia. Kata dalam 
kurung seharusnya mendapat imbuhan ... 
a. memper 
b. se 
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c. me 
d. diper 

564. Strategi perang harus dimiliki seorang 
prajurid. Kata strategi artinya ... 
a. rencana 
b. siasat 
c. aturan 
d. cara 

565. Pahlawan di jaman sekarang berjuang 
melawan ... 
a. penjajah untuk merebut kekayaan 
b. tentara sekutu 
c. penjajah Belanda 
d. kemiskinan dan kebodohan 

566. Latar tempat pada cerita “Calon Raja” 
ialah ... 
a. suasananya menyedihkan 
b. daerah pengrajin guci 
c. daerah subur 
d. dahulu kala, suatu pagi 

567. Tanggal 21 April adalah hari Kartini, 
pahlawan tersebut membela ... 

a. kaum bangsawan 
b. kaum ningrat 
c. kaum wanita 
d. kaum pria 

568. “Ayo, seribu !”teriak komandan, kata 
serbu bersinonim dengan kata ... 
a. serang 
b. maju 
c. seru 
d. cepat 

569. Orang yang berjasa kepada bangsa dan 
negaranya disebut ... 
a. penghianat 
b. penjajah 
c. pembela 
d. pahlawan 

570. Kata-kata berikut yang termasuk kata sifat 
adalah ... 
a. menyerang 
b. ditantang 
c. berani 
d. penembang 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
571. Tia (berani) diir sebagai pemimpin Laskar 

Pejuang. Kata dalam kurung seharusnya 
... 

572. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa 
Indonesia memproklamasikan 
kemerdekaan. Merdeka artinya ... 

573. Puisi yang berjudul “Pak Guru” adalah 
karya ... 

574. Pada akhirnnya mereka bertekuk lutut 
pada tentara itu.  
Bertekuk lutut artinya ... 

575. Markas musuh porak poranda akibat 
serangan yang datang secara tiba-tiba. 
Porak poranda bersinonim dengan kata ... 

576. Pantang ... maju ... teriak pejuang, kata 
yang tepat untuk melengkapi kalimat 
tersebut adalah ... 

577. Para pejuang yang telah gugur 
dimakamkan di ... 

578. Monumen tugu pahlawan ada di kota ... 
579. Kemerdekaan merupkan hasil perjuangan 

pahlawan. Antonim kata pahlawan adalah 
... 

580. Para pahlawan berjuang tanpa 
mengharapkan ... 

 
IV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
581. Siapakah pahlawan itu ? 
582. Buatlah sebuah paragraf yang 

bertemakan hari pahlawan ! 
583. Bisakah petani disebut pahlawan ? 

jelaskan ! 
584. “Paman gugur karena tertembak lawan.” 

Bagaiamana kalimat tanya untuk jawaban 
di atas ? 

585. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 
bunga bangsa ! 

 

 

Materi Pokok /  tema  
Pertanian  
 
 
Komptensi Dasar 
� Mendengarkan penjelasan dari narasumber dan memberikan tanggapan 
� Melaporkan hasil wawancara 
� Membacakan teks percakapan 
� Menulis laporan 

 
Indikator  
� Menanggapi isi penjelasan 
� Melaporkan hasil wawancara dengan kalimat efektif dan bahasa yang runtut. 
� Membacakan percakapan dengan lafal dan intonasi yang wajar. 
� Memperbaiki tulisan berdasarkan masukan dari teman atau guru menjadi laporan yang baik. 
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Rangkuman Materi  

� Mendengarkan 

a. Mendengarkan penjelasan narasumber 

b. Mencatat isi penjelasan yang telah didengar 

c. Menanggapi penjelasan yang didengar 
 

� Berbicara 

a. Laporan hasil wawancara 

b. Menyampaikan kalimat efektif 

c. Melaporkan hasil secara lisan 
 

� Membaca 

a. Teks percakpan yang bertema pertanian 

b. Membaca teks percakapan 

c. Menulis isi percakapan 
 

� Menulis 

a. Menyusun sistematika laporan 

b. Menyusun laporan 

c. Memperbaiki laporan 
 

� Kebahasaan  

a. Mengembangkan kata dasar 
o Awalan se- 

Contoh : 
Gunung  �  segunung  � Tumpukan padi itu segunung tingginya 
Luas       �  seluas       � Sawah ayah saya seluas sawa pak Wirya 
Meja       � semeja       �  Saya duduk semeja dengan petugas pertanian    

o Imbuhan se-nya 
Contoh ; 
Jauh  � Lempar sejauh mungkin ! 
 � Lemparlah sejauh-jauhnya ! 
Dalam � Cangkulah sedalam mungkin ! 
  � Cangkullah sedalam-dalamnya ! 

o Arti awalan se- 
Berarti satu � Keluarga saya mempunyai sepetak sawah 
Berarti seluruh � Orang sekampung turun ke sawah 
Berarti sama � Tumpukan padi itu setinggi gunung 

 

b. Membuat kalimat 
Contoh : 
Cangkul � Cangkul alat mengolah tanah 
Mencangkul � Ayah mencangkul di kebun 
Dicangkul � Sebelum ditanami dicangkul lebih dahulu 

 

c. Membuat kalimat tanya 
o Kalimat tanya dengan kata bantu tanya 

Contoh : 
- Berapa harga 1 kg jagung ? 
- Kapan musim tanam tiba ? 
- Mengapa hasil panen sekarang ini merosot ? 

o Kalimat tanya dengan tidak menggunakan kata tanya 
Contoh : 
- Adakah tanaman jagung didaerahmu ? 
- Dapatkah tanaman jagung di daerahmu ? 
- Dapatkah tanaman palawija ditanam pada musim penghujan ? 
- Mampukah pra petani mengairi sawah pada musim kemarau ? 

 

d. Mengartikan kata 
Contoh : 
Waduk � tempat untuk menyimpan atau menampung air ? 
Subur  � tumbuh dengan baik 
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e. Pepatah 
Pepatatah atau peribahasa dipergunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan 
perasaan secara halus dan tamsil. 
Contoh : 
- Ibarat padi, makin berisi makin merunduk 
- Seperti air di atas daun talas 
- Panas setahun dihapus hujan sehari 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
586. Pak Darma mengajak anak-anakmelihat 

di sawah. Mereka masuk kke tengah 
sawah dan sesampai di temapat itu anak-
anak melihat onggonkan berjejer-jejer. 
Besar onggokannya hampir sama. 
Kelihatannha sudah tidak seperti jerami. 
Hampir menyerupai tanah. Warnanya 
kehitam-hitaman berlapis-lapis.  Tanggap-
an positif yang sesuai dengan paragraf 
tersebut adalah ...  
a. Kompos itu sangat membutuhkan 

lahan untuk menumpuk jerami. 
b. Anak merasa gembira dan berjalan 

saling mendahului. 
c. Orang-orang di pedaesaan belum 

senang menggunakan pupuk 
kompos. 

d. Pupuk kompos kurang baik karena 
kandungan kimianya kecil. 

587. Berikut ini yang merupakaan penjelasan 
tentang cara menanam ubi kayu adalah ... 
a. Ubi kayu termasuk tanaman pangan, 

tanaman ini biasanya ditanam di 
ladang. Tanaman ini dikembangkan 
dengan stek. Ubi kayu dibuat sebagai 
tepung topioka sebagai bahan kue. 

b. Sebelum ditanami, tanah diolah 
terlebih dahulu agar gembur. Rumput, 
gulma dan yang lain dibersihkan, 
kemudian dibuat bedengan kecil-kecil. 
Setelah lahan selesai stek ubi kayu 
ditanam pada lahan  tersebut. 

c. Pekarangan di desa umumnya sangat 
luas. Pekarangan itu dapat di manfa-
atkan untuk ditanami ubi kayu. Ubi 
kayu ditanam di tanam disela-sela 
tanaman keras seperti nangka, 
kalapa, dan lain-lain. 

d. Taman itu mulai tumbuh tunas setelah 
berumur satu minggu. Agar tanaman 
tumbuh lebih baik perlu pemeliharaan 
dengan baik pula. Jika kurang pera-
watan tanaman menjadi kerdil dan 
kurang subur. 

588. Anak-anak kelas lima pergi ke kebun bibit. 
Di sana melihat bermacam-macam jenis 
bibit tanaman. Bibit itu kelihatan sehat dan 
segar. Tidak ada yang layu atau sakit. 
Laporan tentang keadaan tersebut 
dinyatakan oleh ... 

a. Saya pergi ke kebun bibit bersama 
teman-teman. 

b. Teman-teman kagum melihat kebun 
bibit yang sehat. 

c. Di kebun bibit terdapat bermacam-
macam bibit tanaman. Bibit itu sehat 
dan segar. 

d. Para pengelolah kebun bibit bekerja 
dengan sungguh-sungguh. Tanaman 
di kebu bibit itu sehat dan segar. 

589. Tiara  : “Astaga, indah benar tanaman 
ini. Hampir semua tanaman  
berbunga.” 

 Taufik  : “Taman ini memang indah. 
Jenis tanamannya banyak, 
sehat lagi.” 

 Irfan : “Saya juga, mengagumi 
keindahan taman ini, saya 
sangat senang.” 

 Nova : “Taman ini dapat menjadi 
begini karena 
pemeliharaannya dilakukan 
dengan baik.” 

Pertanyaan yanng dibaca dengan 
penekanan kuat dilakukan oleh ... 
a. Tiara 
b. Taufik 
c. Irfan 
d. Nova  

590. Sistematika laporan cara menanam padi 
yang baik adalah ... 
a. Menyiapkan persemaian 

Mengolah lahan/tanah 
Merawat tanaman padi 
Memanen  

b. Mengolah lahan 
Menyiapkan persemaian 
Menanam padi 
Memanen  

c. Memanen 
Menyiapkan lahan 
Merawat tanaman 
Menyiapkan persemaian 
Menanam padi 

d. Merawat tanaman 
Mengolah lahan 
Menyiapkan persemaian 
Memanen 
Menanam padi 
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591. Penggalan laporan yang mengutamkan 
tujuan adalah ... 
a. Paman mengadakan penelitian 

pertanian di Bogor. Pertanian ini 
dilakukan untuk memperoleh informasi 
cara bertanam cabai dengan benar. 

b. Rumah Harun terletak di pinggir desa 
dekat sawah. Setiap hari ia 
mendengar orang menghalau burung 
jika musimnya tiba, kadang-kadang ia 
juga ikut ayahnya ke sawah 
menghalau burung. 

c. Sebelum cabai ditanam, Paman 
menyiapkan lahan pertanian terlebih 
dahulu. Rumput di bersihkan dan 
tanah di olah hingga gembur. Setelah 
lahan selesai di garap, baru bibit cabai 
di tanam denagn jarak tertentu. 

d. Pertengah bulan yang lalu Pak Burhan 
memberikan tugas kepada anak-anak 
untuk menyemai bibit tanaman keras. 
Tiap anak di beri sekantong plastik 
dan biji tanaman. 

592. Didi bercerita tentang pamannya. 
Pamannya seorang petani di  Berastagi. 
Libur yang lalu ia pergi ke sana. Menurut 
kata pamannya, sekarang bertani itu 
mudah dan hasilnya lebih banyak. Hasil 
pertanian pamannya dijual ke Singapura. 
Penjelasan yang sejalan dengn cerita 
tersebut adalah kalimat ... 
a. Sekarang pamannya menjadi petani 

kaya 
b. Petani itu hanya mengerjakan sepetak 

sawah. 
c. Tanah pertanian harus diolah dengan 

baik. 
d. Singapuran sangat membutuhkan 

hasil perkebunan peman Didi. 
593. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah 

negara agraris, artinya sebagian besar 
wilayahnya adalah daerah pertanian. 
Sumber hidup rakyatnya sebagian besar 
dari pertanian. Oleh karena itu, kita perlu 
tahu banyak tentang pertanian. 
Pertanyaan di bawah ini yang kurang 
sesuai dengan bacaan tersebut adalah ... 

a. Mengapa kita harus tahu bnayak 
tentang pertanian ? 

b. Bagaimana cara untuk bercocok 
tanam yang baik ? 

c. Siapa yang harus tahu banyak tentang 
pertanian ? 

d. Apakah yang menjadi sumber hidup 
sebagian penduduk Indonesia ? 

594. Bacaan di bawah ini termasuk fabel 
adalah ... 
a. Paman bersama saya sering melihat 

burung disawah. Burung-burung itu 
terbang bersama-sama dalam jumlah 
yang besar. Kemudian hinggap pada 
padi yang mulai menguning. 

b. Rudi senang memelihara burung 
perkutut. Burung itu merdu suaranya. 
Makanan burung itu padi. Rudi rajin 
merawat burung itu. Hampir setiap 
hari dimandikan. 

c. Semut merah bersahabat dengan 
burung balam. Ketika burung balam 
akan ditembak oleh pemburu, semut 
metah menggigit kaki pemburu 
tersebut. Karena merasa sakit, si 
pemburu tidak jadi menembak. 
Selamatlah burung balam. 

d. Saya ikut ayah ke Telaga Sarangan. 
Pemandangan di sekitar telaga indah 
sekai. Disana banyak orang 
menyewakan kuda. Kuda-kuda itu 
disewakan untuk mengelilingi telaga. 

595. Budi anak yang rajin, setiap hari ia 
membantu orang tuanya. Ia juga sering 
membantu tetangganya mengolah tanah. 
Ketika itu, ia membantu Pak Kumis 
menyiangi tanamannya. Pak Kumis ttidak 
berterima kasih malah membentak-bentak 
Budi sampai menangis. Peribahasa yang 
sesuai dengan cerita tersebut adalah ... 
a. Air susu di balas dengan air tuba 
b. Air bercucuran atap akhirnya ke 

limpahan juga 
c. Tidak akan putus air dicincang 
d. Air beriak tanda tak dalam 

 
V. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
596. Tanaman ini kurang pupuk. Sehingga 

tumbuhnya lambat, selanjutnya buahnya 
kerdil. 

597. Ayahku mempunyai sepetak sawah. ... 
yang mempunyai sepetak sawah ? 

598. Saya pergi ke sawah bersama Ibu. ... ke 
sawah bersama Ibu ! 

599. Alat penumbuk padi dihubungkan dengan 
poros kincir air. Kincir air begerak, alat 
penumbuk padi itu pun bergerak. 
Demikianlah kerja alat tersebut. Kata lain 
dari kata yang dicetak miring adalah ... 

600. Sepulang dari kebun, ayah mandi di 
sumur. Arti awalan se- pada kata 
“sepulang” adalah .... 

601. Paman menanami kebunnya dengan 
buah-buahan. Kegiatahn paman ini untuk 
menambah penghasilan. Penggalan cerita 
tersebut mengutamakan ... 

602. Indonesia mengimpor beras dari negara 
lain. hampir semua surat kabar memuat 
berita itu. Sumber informasi pada 
pertanyaan tersebut adalah ... 

603. Saya sekampung dengan paman dan bibi 
saya. Awalan se- pada kata “sekampung”  
berarti ... 

604. Pada musim kemarau, tanah di 
pegunungan banyak yang gersang karena 
kekurangan air. 
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605. Pak Kohar rajin merawat tanaman-
nya.rumput-rumput di sekitar tanaman 

mereka buang. Rumput tumbuhan yang 
menganggu tumbuhan utama disebut ... 

 

 
Bangkit prestasi gambar gerobak sapi halaman 45 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
606. ... Harga gabah satu kuintal ? 

a. bagaimana 
b. siapakah 
c. di manakah 
d. berapakah  

607. Di zaman sekarang sawah pertanian 
diolah dengan ... 
a. kerbau 
b. robot 
c. pacul 
d. traktor 

608. Para petani memperbaiki saluran ... 
a. komunikasi 
b. irigasi 
c. transportasi 
d. organisasi 

609. Jagung, kedelai, kacang tanah, dan ketela 
termasuk tanaman ... 
a. palawija 
b. pokok 
c. pangan 
d. sayuran 

610. Ayah Anton (tani) di Sumatera. 
a. ber-kan 
b. me-kan 
c. ber- 
d. me- 

611. Pada musim paceklik harga beras di 
pasar menjadi ... 
a. mudah 
b. mahal 
c. murah 
d. sulit 

612. Kata tanya berapa menanyakan tentang 
...  
a. tempat 
b. tujuan 
c. jumlah 
d. waktu 

613. Tanah di sekitar pegunungan sangat 
subur.  
Antonim kata subur adalah ... 
a. kering 
b. lahan 
c. kerontang 
d. tandus 

614. Berikut merupakan penjelasan nara-
sumber tentang pertanian, kecuali ... 
a. cara memanen 
b. cara menggunakan pupuk 
c. cara menanam tembakau 
d. cara menggunakan kompor 

615. Apakah kamu suka makan sayur ? 
a. Ayah suka makan sayur 
b. Saya suka makan sayur 

c. Adik suka makan sayur 
d. Ia suka makan sayur 

616. Kata-kata berikut berhubungan dengan 
pertanian, kecuali ... 
a. traktor, stek, urea 
b. insektisida, stek, urea 
c. pestisida, stek, urea 
d. arsitek, dekorasi, imunisasi 

617. Hasil panen tahun ini gagal. Karena 
serangan hama tikus.  
Antonim kata gagal di atas adalah ... 
a. lancar 
b. berhasil 
c. rusak 
d. baik 

618. Mereka mendengarkan suluh pertanian 
dengan sungguh-sungguh.  
Kata suluh seharusnya ... 
a. penyuluh 
b. suluhan 
c. penyuluhan 
d. suluhkan 

619. Benda-benda berikut digunakan petani 
adalah ... 
a. pensil, penggaris, papan tulis 
b. paku, gergaji, tang 
c. cangkul, sabit, traktor 
d. stateskop, jarum, termometer 

620. Amir : “... harga jagung satu kilogram ?” 
Anton : “dua ribu rupiah.” 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi 
kalimat diatas adalah ...  

621. Yang bukan tanaman palawija di bawah 
ini adalah ... 
a. padi 
b. jagung 
c. kedelai 
d. kacang tanah 

622. Yang termasuk alat pertanian modern 
adalah ... 
a. cangkul 
b. bajak 
c. traktor 
d. sabit 

623. Kalimat berikut yang mengandung kata 
umum bidang pertanian adalah ... 
a. sekolah kita selalu mengadakan 

upacara pada hari senin 
b. ayah tidak ke kantor karena sakit 
c. tanaman padi harus dipelihara dengan 

benar  
d. anak-anak harus rajin belajar 

624. Penulisan yang benar terdapat pada 
kalimat ... 
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a. Ibu bertanya : “Siapakah nama 
temanmu itu ?” 

b. Anita berkata ; “Saya akan ke 
Banyuwangi.” 

c. Bapak berkata, “Kamu harus rajin 
belajar.” 

d. Pak guru bertanya, “Mengapa kamu 
menangis ?” 

625. Traktir berguna untuk ... 
a. menggemburkan tanah 
b. memanen padi 
c. memutihkan beras 
d. mengeringkan gabah 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
626. Para petani melakukan pupuk sebelum 

hujan tiba. Kata pupuk seharusnya ... 
627. Insektisida adalah ... 
628. Saat ini banyak petani yang 

menggunakan ... untuk membajak tanah 
pertanian. 

629. ... caranya agar hama tikus tidak 
menyerang sawah kami ? 
Kata tanya pada awal kalimat di atas 
adalah ... 

630. Seluruh siswa diharuskan membawa bibit 
tanaman peneduh. 
Sinonim kata seluruh adalah ... 

631. Pakailah ilmu padi makin berisi makin ... 
632. Harimau mati meninggalkan ... menusia 

mati meninggalkan ... 
633. Petani itu membanting tulang setiap hari. 

Kata membanting tulang artinya ... 
634. Sebelum melakukan wawancara, pewa-

wancara harus mempersiapkan ... 
635. Pupuk yang dibuat dari sisa-sisa kotoran 

hewan disebut pupuk ... 
636. Narasumber adalah ... 

637. Hewan yang biasa digunakan untuk 
membajak sawah adalah ... 

638. Alat penggembur sawah yang mengguna-
kan mesin disebut ... 

639. Alat penggembur sawah yang mengguna-
kan mesin disebut ... 

640. Agar tanaman tumbuh subur harus di ... 
641. Dalam pertanian ada istilah irigasi. 

Irigasi artinya ... 
642. Obat pemberantas jamur disebut ... 
643. Petani modern mengerjakan sawahnya 

dengan traktor.  
Keterangan alat pada kalimat di atas 
adalah ... 

644. Udara di daerah pedesaan masih terasa 
... 

645. Dia bukan dokter melainkan seorang 
guru. Tanda baca koma (,) seharusnya 
terdapat setelah kata ... 
 
 
 
 

 

Materi Pokok / tema  
Lingkungan 
 
Kompetensi Dasar  
o Mendengarkan pean lewat tatap muka atau lelepon dan mencatat isi pesan. 
o Mendiskripsikan benda atau alat. 
o Membaca teks percakapan 
o Menulis surat 

 
Indikator 

o Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan 
o Menguraikan benda atau alat-alat dari segi kebaikan dan/atau kelemahannya secara obyektif 

dengan bahasa komunikatif dan kosa kata yang tepat. 
o Mencatat poko-pokok isi percakapan 
o Menyampaikan informasi untuk orang lain dalam membentuk surat dengan kalimat yang efektif. 

 
Rangkuman Materi  
� Mendengarkan 

a. Mendengarkan pesan yang disampaikan oleh teman 

b. Menyampaikan pesan kepada orang lain atau teman 

c. Mencatat isi pesan yang didengarkan secara garis besar. 
 

� Berbicara 

a. Mendiskripsikan benda/keadaan di lingkungan kita 

b. Menyebutkan manfaat benda yang didiskripsikan 

c. Menyebutkan kebaikan dan kelemahan benda. 
 

� Membaca 

a. Teks percakapan tentang lingkungan 

b. Membaca cepat/lancar teks yang sesuai dengan tema lingkungan 
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c. Membaca dengan lafal dan intonasi yang benar. 
 

� Menulis 

a. Menulis surat 
- Mengenal bagian-bagian surat 
- Menggunakan bahasa yang komunikatif dan sopan. 

b. Jenis surat 
- Surat pribadi atau prive 
- Surat dinas atau resmi 

 
� Kebahasaan 

a. Mengartikan dan menggunakan kata 

• Sinonim atau padan kata 
Contoh : 
Jorok = kotor � lalat suka hinggap di tempat yang kotor 
Bencana = musibah � musibah banjir sering terjadi di desaku 
Air bah = banjir � banjir itu datang dengan tiba-tiba 

• Antonim atau lawan kata 
Contoh : 
Tandus  = subur � karena erosi tanah yang subur menjadi tandus 
lancar = terhambat �setelah saluran diperbaiki, air yang terhambat 
menjadi lancar 

b. Membentuk kalimat 

• Dengan kata berawalan ber- 
Contoh : 
Ber + main � bermain � anak-anak bermain kucinmg-kucingan 
Ber +  kerja � bekerja � agar sukses harus rajin bekerja 
Ber +  ajar � belajar � belajarlah dengan tekun 

• Dengan kata berimbuhan me 
Me + atur � mengatur � anak-anak sedang mengatur kelas 
Me + sapu � menyapu � Tiara menyapu halaman 
Me + pupuk � memupuk � Petani memupuk tanaman. 
 

• Dengan kata bersisipan –em, -er 
Em + guruh � gemuruh � suara ombk terdengar gemuruh 
Em + getar � gemetar � badan Inu bergetar karen kedinginan 
Er + gigih � gerigi � gerigi mesin itu rusak karena tidak dirawat 

c. Arti awalan ber- 

• Berarti memakai/mengenakan 
Contoh : 
- Ibu berkebaya hijau ketika mendatangi undangan. 
- Para peserta pawai berseragam biru. 

• Berarti mengendarai 
Contoh : 
- Tiara bersepeda ke sekolah 
- Kakek dan Nenek berkereta ke Bandung 

• Berarti melakukan 
Contoh : 
- Para penduduk desa pada umunya bertani. 
- Anak-anak bernyanyi bersama ketika akan pulang sekolah. 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

646. Tuti  : “Susi,....! di mana kamu ? mari 
kita bernagkat sekarang !” 

 Susi : “O, ... Tuti ! maaf Tut, hari ini 
saya tidak dapat masuk sekolah. 
Ibu saya sakit ketika pulang daris 
awah kemarin. Saya harus 

menjaganya untuk itu, saya minta 
tolong agar disampaikan kepada 
Ibu Gutu. “ 

 Tuti : “O, ... sayang ! Ya., nanti saya 
samapaikan. 
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Tuti meyampaikan pesan Susi kepada 
teman-temannya adalah ... 
a. Kasihan Susi, bu ! hari ini ia tidak 

dapat masuk sekolah. Ia di rumah 
sendirian. 

b. Susi hari ini tidak dapat datang karena 
keluarganya sakit. 

c. Bu. Susi berpesan bahwa ibunya sakit 
dan ia harus menjaganya. 

d. Bu, Susi berpesan bahwa ibunya sakit 
sehingga ia tidak dapat masuk 
sekolah. 

647. Deskripsi yang menggambarkan situasi 
banjir dinyatakan oleh pernyataan ... 
a. Sungai meluap tidak mampu 

menampung air hujan. Air mengalir 
dengan cepat dan menggenangi 
semua yang dilewati. Para penduduk 
kebingungan mencari tempat 
pengungsian, saya sekeluarga 
mengungsi kerumah nenekku yang 
tinggal di daerah lain. 

b. Petugas menyampaikan pesan 
kepada penduduk. Para penduduk di 
mohon untuk waspada terhadap 
bahaya banjir. Kalau perlu untuk 
mengungsi sebelum banjir terjadi. 
Pemerintah telah menyediakan tempat 
pengungsian sementara. 

c. Gelombang ombak itu tidak dapat 
dibendung karena sangat besar. 
Barang yang ena hantaman 
ombakakan hancur berantakan. 
Rumah-rumah nelayan ikut rusak 
terkena gelombang itu. 

d. Air sungai itu mengalir sangat deras. 
Di hulu terjadi hujan lebat. Airnya 
keruh sekali, kecuali keruh, air sungai 
itu membawa samapah banyak sekali. 
Jika sampah disuatu tempat akan 
menghambat arus sungai. Untung 
sampah itu segera hanyut sehingga 
tidak terjadi banjir. 

648. Aku dibuat dari bahan yang tidak 
bermanfaat. Aku merupakan satu 
kesatuan. Aku bermanfaat untuk 
kebersihan. Di rumah tangga aku selalu 
digunakan. Meja kusrsi sasarnku 
pernyataan tersevut adalah diskripsi dari 
... 

a.  
649. Kak Tiara  

Di tempat 
Apa kabar, kak ? kak lama sekali 

tidak kirim surat pada saya. Kapan kakak 
ke tempatku lagi ? kalau kakak ke 
tempatku, nanti pergi lagi ke taman 
bunga. Kakak masih ingat kan ? Taman 
yang bersih, bunganya segar, baunya 
harum, dan udaranya segar. Cepat, ya, 
kak ke tempatku lagi ! 

Sekian, saya tunggu 
kedatanganmu. 

Adikmu 

Evita 
 

Pernyataan yang sesuai dengan isi surat 
dan bertemakan lingkungan adalah ... 
a. Surat itu disampaikan seorang kakak 

kepda adiknya. 
b. Tiara adik Evita mengharapkan 

kehadirannya. 
c. Evita adik Tiara, mengharapkan 

kedatangan kakaknya. 
d. Evita dan Tiara senang bermain-main 

di taman bunga. 
650. Yustito : “Ngeri Dit, setelah aku 

membaca majalah tentang 
laipsan ozon.” 

 Didi : “Apanya yang ngeri.” 
 Yustito : “bayangkan kalau lubang 

lapisan ozon itu makin lebar, 
semua orang terkena lapisan 
kulit, semua pohon mati. Ngeri 
aku membayangkan.” 

 Didi : “Kalau sudah seperti itu, kita 
tidak perlu lagi berbicara 
tentang hutan, karena semua 
akan mati. Sampai saat ini telah 
banayk bencana yang 
disebabkan karena kerusakan 
hutan. Bencana banjir, tanah 
longsor, dan lain-lain. 

Inti percakapan tersebut adalah ... 
a. Lapisan ozon 
b. Kerusakan hutan 
c. Kerusakan lingkungan 
d. Bahaya banjir 

651. “Glur, glur, glur. “ terdengar suara 
gemuruh yang makin lama makin dasyat. 
Suara kentongan, titir dan jeritan orang 
minta tolong, Semua menyatu dalam 
gelap. Membuat pilu orang yang 
mendengarnya. Waktu terjadi peristiwa 
dinyatakan dalam kalimat ... 
a. Ke 1 
b. Ke 2 
c. Ke 3 
d. Ke 4 

652. Ketika membersihkan kebun, Pak Jamal 
bertopi pandan berdaun lebar untuk 
melindungi terik matahari. Awalan ber- 
yang searti dengan kata yang bercetak 
miring terdapat pada kalimat ... 
a. Orang yang bersepatu karet itu adalah 

petugas kebersihan kota. 
b. Para pedagang menjaga kebersihan 

dagangannya sambil bergurau. 
c. Anak-anak berkereta pergi ke tempat 

wisata. 
d. Inu dan Yustoto bersama-sma pergi 

ke kebun untuk menyusul anaknya. 
653. Beringin : “Terimakasih burung, kamu 

telah menyebarkan biji buahku 
kemana –mana, dimana-mana 
aku tumbuh. Aku dapat 
melindungi bumi dari erosi. 
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 Burung : “Aku juga berterims kasih 
beringin, pohonmu tempat 
rumahku, dan sekaligus 
menyediakan makanan lezat 
buat kami.” 

 Cacing : “Saya juga berterima kasih 
burung. Kami bisa hidup 
senang karena dapat 
menyantap makananmu.” 

Kesimpulan dari percakapan tersebut 
adalah .... 
a. Hidup itu harus tolong menolong 
b. Makhluk hidup saling ketergantungan 
c. Beringin memberikan penghidupan 

burung dan cacing 
d. Cacing makhluk hidup yang paling 

lemah. 
654. 1. Desa Indah permai tampak rapi dan 

indah. Pagar-pagar di cat dan diatur 
rapi. Air mengalir dengan lancar, 
sampah tidak ada yang berserakan. 
Tiap pekarangan dibuat lubang 
sampah dan tempat resapan air. 

2. Penduduk kampung Paman Husen 
merasa senang. Mereka tidak 
kekurangan air. Sungai di kampung 
tidak pernah kering karena hutan di 
hulu sungai itu terawat dengan baik. 

3. Menerintah menggalakkan program 
prokasih yaitu program kali bersih. 
Dengan kali yang bersih diharapkan 
tidak akan terjadi banjir karena iar 
mengalir dengan lancar. 

4. Setiap minggu para warga kampung 
berkumpul. Mereka membicarakan 
tentang kebutuhan kampung. 
Pertemuan itu di pimpin oleh ketua RT. 

Cerita tersebut yang tidak bertemakan 
lingkunagn adalah cerita .... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

655. 1. Pemerintah selalu berusaha memba-
ngkitkan penghijauan 

2. Pemerintah selalu berusaha mengga-
lakkan penghijauan. 

3.  Pemerintah selalu berusaha mengo-
barkan penghijauan. 

4. Pemerintah selalu menyemarakkan 
penghijauan. 

Penggunaan kata yang tepat terdapat 
pada kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

656. Bunga berwarna warni bertebaran. 
Kumbang dan kupu-kupu saling berebut 
hinggap di bunag-bunga tersebut. Terlihat 
anak kecil mengejar kupu-kupu. Cerita 
tersebut mendiskripsikan  ... 

657. Lalat (terbang) sampah (serak) 
menambah suasana kumuh tempat 
pembuangan smpah. Kata-kata dalam 
kurung seharusnya ditulis .. dan ... 

658. Alat disamping dipergunakan untuk ... 
659. Pagi hari ketika cahaya matahari mulai 

tampak, para petani turun kesawah. 
Mereka berangkat sambil memanggul 
cangkul. Cerita tersebut menggambarkan 
lingkungan .... 

660. Petugas kebersihan itu berseragam 
kuning-kuning. Awalan ber- pada kata 
yang dicetak miring berarti ... 

661. Para warga meninggalkan tempat 
tinggalnya. Mereka membwa bekal 
secukupnya. Mereka mencari tempat 
yang lebih aman karena rumahnya 
tergenang air. Penyabab terjadinya 
peristiwa tersebut adalah ... 

662. Adi : “Kemarin saya pergi ke taman 
bunga. Saya senang melihat 
bunga mekar, indah sekali.” 

 Hasan : “Dengan siapa kau kesana.” 
 Taufik : “Dengan ayah, ibu dan adik 

saya.” 
Taufik dan Hasan bercerita tentang ...  

663. Ketika air pasang, para warga di tepi 
sungai merasa khawatir. Lawana kata 
yang dicetak miring adalah ... 

664. Kesadaran penduduk terhadap tertib 
kebersihan lingkungan sanagt rendah. 
Padan kata yang dicetak miring adalah ... 

665. Warga kampung bergegas menyelamat-
kan diri karena takut ... banjir. 

 

 
Bangkit Prestasi gambar gerobak sapi halaman 57 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang paling benar ! 
666. Peristiwa itu mengenaskan kita semua. 

Sinonim kata mengenaskan adalah ... 
a. mengkhawatirkan 
b. menyakitkan 
c. mengejutkan 
d. menyedihkan 

667. Pak Santo ikut membantu para korban 
bencana alam . Pak  Santo adalah ... 

a. hartawan 
b. dermawan 
c. sastrawan 
d. karyawan 

668. “Semua pengunjung dilarang memasuki 
lokasi tanpa izin petugas keamanan”. 
Pernyataan tersebut adalah contoh 
sebuah kalimat ... 
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a. pengumuman 
b. ajakan 
c. perintah 
d. peraturan 

669. Beberapa hari kemudian, lahan itu 
membeku.  
Arti imbuhan me- pada kata membeku 
adalah ... 
a. menjadi 
b. mempunyai 
c. memakai 
d. menuju 

670. Penanaman kembali hutan yang telah 
ditebang atau ... adalah salah satu usaha 
pemerintah untuk melestarikan lingkung-
an. 
a. erosi 
b. transmigrasi 
c. reboisasi 
d. aklamasi 

671. Pemilik lahan ... (tanah subur yang tidak 
dimanfaatkan) 
Sebaiknya diberi peringatan agar tidak 
menelantarkan lahannya. 
a. kritis 
b. subur 
c. tidur 
d. produktif 

672. Mari kita berburu kelinci, saya sudah lapar 
Lawan kata lapar adalah ... 
a. senang 
b. kenyang 
c. sedih 
d. gembira 

673. Kalimat yang menggunakan istilah bidang 
lingkungan adalah ... 
a. mereka berdatangan secara bergiliran 
b. sinar bulan itu tidak bisa menembus 

awan tebal 
c. bagaimana keadaan ibumu ? 
d. lahan pertanian di Pulau Jawa semakin 

berkurang 
674. Barang buangan yang sudah tidak dipakai 

lagi disebut dengan istilah ... 
a. humus 
b. pupuk 
c. sampah 
d. kumuh 

675. Wah, indah sekali pemandangan itu  
Kalimat tersebut harus diakhiri dengan 
tanda ... 
a. koma ( , ) 
b. titik ( . ) 
c. seru ( ! ) 
d. tanya (?) 

676. Sehari selembar ... lama-lama menjadi 
kain. 
Kata yang etpat untuk melengkapi kalimat 
dtersebut adalah ... 
a. baju 
b. benang 
c. tali 
d. kertas 

677. A : “... teman kita hari ini yang tidak 
masuk ? 

B  : “Tidak ada.” 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi 
kalimat tersebut adalah ... 
a. apakah 
b. mengapa 
c. adakah 
d. bagaimana 

678. Yang merupakan kalimat perintah adalah 
... 
a. marilah ita mulai berlatih menari 
b. semoga cepat sembuh 
c. letakkan buku itu di meja belajarku 
d. jangan membuang sampah 

sembarangan 
679. Yang harus diperhatikan dalam bertele-

pon adalah ... 
a. bercerita panjang lebar 
b. menyebutkan keadaan diri 
c. bernyanyi-nyanyi 
d. mengucapkan salam 

680. Kalimat yang menggunakan tanda titik ( : )  
secara benar adalah .... 
a. Ibu mempersiapkan : tepung, gula, 

susu 
b. Bibi membawa oleh-oleh : mangga, 

apel, jeruk 
c. Toko buku menjual : buku tulis, alats 

ekolah, buku-buku pelajaran 
d. Pak Hari membawa beberapa perabit 

rumah tangga seperti : kursi, lemari 
dan meja. 

681. Saya memutuskan untuk belajar lebih giat 
kerja. 
Kalimat tersebut menyatakan ... 
a. keputusan 
b. keinginan 
c. kehendak 
d. keraguan 

682. Para petani sedang membersihkan 
tanaman pengganggu  yang tumbuh di 
sawah.  
Tanaman pengganggu disebut juga 
dengan istilah ... 
a. gulma 
b. benalu 
c. bibit 
d. hama 

683. Kata-kata di bawah ini yang berhubungan 
dengan lingkungan adalah ... 
a. laba, rugi, modal 
b. erosi, tunawisma, pemupukan 
c. penghijauan, hujan, jalur hijau 
d. reboisasi, terasiring, insektisida 

684. Perpindahan penduduk dari daerah yang 
padat penduduknya ke daerah yang 
jarang penduduknya dalam satu negara 
disebut ... 
a. transmigrasi 
b. urbanisasi 
c. imigrasi 
d. transmigrasi 
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685. 1) Anak-anak pun menjadi sangat senang 
belajar bersama 

2) Latihan itu diberikan oleh seorang guru 
tari. 

3) Mereka membawa selendang untuk 
berlatih menari 

4) Setiap hari Minggu di pendapa Balai 
desa selalu di penuhi anak-anak. 

5) Guru itu sangat sabar dan ramah. 
Susunan kalimat menjadi paragraf yang 
padu adalah ... 

a. 4 – 3 – 2 – 5 – 1  
b. 2 – 5 – 4 – 1 – 3   
c. 3 – 4 – 1 – 5 – 2  
d. 4 – 3 – 1 – 2 – 5  

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
686. Lahar yang mendingin itu dapat menyu-

burkan tanah. 
Arti imbuhan me- pada kata mendingin 
adalah ... 

687. Bantuan ini mudah-mudahan dapat 
(ringan) beban mereka. 

688. Sinetron itu melukiskan kehidupan orang 
di kota. 
Sinonim kata melukiskan adalah ... 

689. Badan anak itu mengurus karena penyakit 
yang dideritanya. 
Imbuhan me- pada lata mengurus artinya 
... 

690. Air cucuran atap, jatuhnya ke pelimbahan 
juga. 
Arti peribahasa tersebut adalah ... 

691. Naskah drama disebut juga ... 
692. Roni terlambat datang ke sekolah ... ban 

sepedanya bocor.  
Kata yang tepat utnuk mengisi titik-titik 
pada kalimat di atas yaitu ... 

693. Surat undangan ulang tahun 
menggunakan bahasa ... 

694. Surat undangan kegiatan sekolah meng-
gunakan bahasa ... 

695. Kapan ayah akan pulang ? 
Kata tanya dalam kalimat itu untuk 
menanyakan ... 

696. Dia langsung naik darah mendengar 
ejekan temannya.  
Naik darah artinya ... 

697. Biaya pengiriman surat berupa ... 
698. Sudah tiga jam Andi membuat anyaman. 

Subyek kalimat di atas adalah ... 
699. Rini adalah anak yang ringan tangan. 

Ringan tangan artinya ... 
700. Ayah sedang terganggu kesehatannya, 

sehingga tidak masuk kantor. 
Arti terganggu kesehatannya adalah ... 

701. Hidroponik merupakan salah satu upaya 
penghijauan. 
Kata hidroponik artinya ... 

702. Nada tidak dapat masuk sekolah. 
Nada sakit perut 
Kata penghubung yang tepat untuk 
menggabungkan kedua kalimat tersebut 
adalah ... 

703. Antara nama pelaku dan dialog dalam 
drama digunakan tanda ... 

704. Saya dilahirkan di banyuwangi 21 april 
1999 
Penulisan tempat dan tanggal lahir yang 
benar adalah ... 

705. Waktu ... pukul 20.00 WIB 
Setelah kata waktu seharusnya diberi 
tanda baca ... 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
706. Ibu pergi ke pasar membeli buah-buahan 

duku rambutan, salak, dan jeruk.  
Tulislah kalimat di atas dengan menggu-
nakan tanda baca dan ejaan yang tepat ! 

707. Sampah berserakan dikerubungi lalat. 
Selokan mampet, air menggenang.. 
Menggambarkan lingkungan yang bagai-
manakah pernyataan di atas ? 

708. Berilah huruf besar dan tanda baca 
kalimat berikut !  
Alhamdulillah bagaimana keadaan ibumu. 

709. Tugas utama siswa adalah belajar 
Sinonim kata utamadi atas adalah ... 

710. Buatlah kalimat dengan kata di bawah ini ! 
a. bunga tanah 
b. bercocok tanam 

711. Menanam – ayah – sawo – di halaman – 
pohon – rumah 

Bagaimana susunan kalimat yang benar ! 
712. Jelaskan arti peribahasa di bawah ini ! 

a. Besar pasak dari pada tiang 
b. Setali tiga uang 

713. Galang berkata, “Saya harus naik kelas” 
Kalimat di atas jika diubah menjadi 
kalimat tak langsung menjadi ... 

714. Tentara musuh itu bertekuk lutut kepada 
tentara kita. 
Kata bertekuk lutut artinya ... 

715. Satu dua tiga dan empat 
Lima enam tujuh delapan 
Tuntutlah ilmu sampai dapat 
Sudah tua menyesal jangan 
Menurut isinya pantun di atas termasuk 
jenis bantuan apa ? 

 

 

Materi Pokok / tema  
Kegiatan 
 
Kompetensi Dasar  
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� Mendengarkan pesan lewat tatap muka atau telepon dan mencatat isi pesan 

� Mendiskripsikan benda atau alat 

� Membacakan teks percakapan 

� Meringaks isi buku 
Indikator 

� Menuliskan isi pesan ke dalam berbagai kalimat 

� Membandingkan benda-benda atau alat-alat berdasarkan kegunaan, kebaikan atau kelemahan. 

� Menuliskan rangkuman isi percakapan 

� Menuliskan pokok-pokok iis buku. 
 

Rangkuman Materi  

� Mendengarkan 
a. Mendengarkan pesan yang disampaikan oleh teman atau orang lain. 
b. Mendengarkan pesan secara bertatap muka 
c. Menyimpulkan isi pesan yang didengar. 
d. Menulis isi pesan yang didengar 

 

� Berbicara 
a. Menyebutkan ciri-ciri benda 
b. Membandinglan benda 
c. Mendiskripsikan benda berdasarkan bentuk, bahan, dan manfaat 

 

� Membaca 
a. Menyimak teks percakapan 
b. Membaca teks percakapan 
c. Menuliskan rangkuman 

 

� Menulis 
a. Meringakas isi buku 
b. Menuliskan pokok-pokok isi buku 

 

� Kebahasaan  
a. Membnetuk kata dengan imbuhan me-i 

Contoh : 
- Akhir � mengakhiri - hendak � menghendaki 
- Buntut � membuntuti - jalan � menjalani 
- Cabut � mencabuti - kulit � menguliti 
- Garam �  menggarami - lampau � melampui 

 
b. Mengartikan kata 

Contoh : 
- Karyawan = orang yang bekerja pada suatu kantor/perusahaan. 
- Jaman = jangka waktu tertentu 
- Isyarat = tanda (bahasa gerak) 
- Prestasi = hasil usaha 

 
c. Kata bermakna umum dan kata bermakna khusus 

- Kata bermakna umum 
Contoh : 
Yustito dan kawan-kawan gemar bermain sepak bola 
Ibu dan ayah bekerja di kebun 

- Kata bermakna khusus 
Contoh : 
Yustito dan kawan-kawan gemar bermain sepak bola 
Ibu dan Ayah mencangkul di kebun. 

(olahraga bentuk umum dari sepak bola, bekerja bentuk umum dari mencangkul) 
d. Menggabungkan kalimat 

Menggabungkan kalimat dengan kata penghubung dengan, sebab, bahwa, yang dan 
setelah. 
Contoh : 
- Adik belajar di kamar dengan tidur di kasur. 
- Inu tidak jadi bermain sebab sakit. 
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- Bahwa pembangunan tidak dikerjakan secara borongan 
- Orang yang menyanyi itu wartawan kondang 
- Yustito berangkat bermain setelah minta izin ibunya. 

 
Uji Kompetensi  
I.berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar
 
716. Didi  : “Gawat ni, To. Inu, kok, kelompok 

kita menurun, nih !” 
 Yustito : “Apa yang menurun, Di, prestasi 

kita tepat. Merekalah yang naik 
prestasinya.” 

 Inu : “Tepat sekali pendapatmu. Si Adi 
menggunakan waktunya dengan 
tepat. Aku mengaguminya. 
Sambil membantu ibunya 
menjual kue, dia masih sempat 
main bola dan main catur. Dia 
juara kelas semester ini.” 

Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah 
.... 

a. Kelompok Adi meningkat 
prestasinya karena disiplin 
menggunakan waktu 

b. Yustito kurang tetib dalam 
memimpin kelompoknya sehingga 
prestasinya menurun 

c. Prestasi Yustito, Didi dan Inu 
selalau unggul dan menjadi juara. 

d. Si Adi dan kawan-kawan menjadi 
juara tiap semester lantaran rajin 
membantu ibunya. 

717. Simaklah gambar di bawah ini dengan 
baik !  Bermanfaat untuk kebersihan 
ditunjukkan oleh gambar ... 
a.  

718. Diskripsi yang sesuai untuk alat 
disamping adalah ... 
a. Bentukku bulat, warnaku menarik, 

banyak anak yang suka. 
b. Bentukku segi empat, terbuat dari 

plastik. Bertangkai panjang. 
Bermanfaat untuk kebersihan. 

c. Aku terbuat dari plastik. Sangat 
dibutuhkan ibu-ibu untuk 
kebersihan. 

d. Setiap hari aku digunakan untuk 
kegiatan. Ibu-ibu sanagt 
membutuhkan aku, bentukku 
sangat menarik. 

719. Pada suatu hari Paman mengajak saya 
berkeliling kota. Saya diajak naik bus. 
Di tempat pemberhentian bus terlihat 
kesibukan para awak bus. Demikian 
juga terlihat kesibukan  Pak Polisi 
mengatur lalu lintas bus di terminal. 
Bus kota  bus luar kota keluar masuk 
terminal. 
Kalimat yang sesuai untuk melanjutkan 
cerita tersebut adalah ... 
a. Banyak pedagang asongan 

mondar-mandir menawarkan 
dagangannya. 

b. Ibu menggendong adik yang 
menangis mencari kakaknya. 

c. Orang-orang menyebrang jalan 
dengan hati-hati. 

d. Para pedagang setiap hari 
berjualan di pasar. 

720. Jam pelajaran keempat telah usai. 
Anak-anak keluar beristirahat. Saat 
istirahat ada yang bermain ada yang 
duduk-duduk di serambi. Ani dan Dina 
bermain lompat tali. Sedang asyik 
bermain mereka di panggil Ratih. 
Mereka segera berhenti bermain dan 
mengahmpiri Ratih. Ternyata diajak ke 
toko koperasi. Pokok pikiran paragraf 
tersebut adalah .... 

721. 1. Untuk mengisi waktu luang, anak-
anak membaca-baca buku di 
perpustakaan sekolah. 

 2. Musim panas telah tiba, Dona dan 
Didi ikut pamannya menuai padi di 
sawah. 

 3. anak buah paman Sujak telah 
lama mengintai para pencuri telur 
penyu setiap saat. 

 4. Bintang mengajak temannya 
mengadakan kegiatan kerja bakti 
untuk mengatasi lingkungan yang 
kumuh. 

 Kata berimbuhan me-i terdapat pada 
kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

722. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
kata umum adalah ... 
a. Ketika pulang dari menonton 

bioskop anak-anak istirahat di 
perjalanan. 

b. Anak-anak pergi ke Bogor ingin 
melihat Kebun Raya. 

c. Saya senang sekali menyaksikan 
pertunjukan lawak itu. 

d. Ketika ulangan bahasa Indonesia, 
Otong melirik pekerjaan Didi. 

723. Penggunaan kata penghubung yang 
kurang sesuai terdapat pada kalimat ... 
a. Anak-anak menusun jadwal 

kegiatan ketika ingin menghadapi 
lomba. 

b. Ketika mengetahui keunggulan 
temannya Inu rajin berlatih. 

c. Anak-anak terus bermain ketika 
dilarang oleh kepala sekolah. 

d. Pencuri telur penyu itu tidak segera 
tertangkap ketika ada mata-
matanya. 
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724. Penjelasan dari arti kata jadwal 
terdapat pada kalimat ... 
a. Ketika menghadapi lomba antar 

sekolah, anak-anak membuat 
pengaturn waktu latihan. 

b. Kegiatan yang teratur akan 
membawa hasil yang maksimal 

c. Kegiatan disekolah membuat anak 
menjadi giat belajar. 

d. Ketika waktu istirahat, anak kelas 
lima bermain dengan teratur. 

725. Thimas Alva Edison adalah seorang 
penemu listrik. Ia pertama kali yang 
menemukan listrik. Hasil temuannya 
menyebabkan orang dapat menikmati 
terang-benderang rumahnya 

sepanjang malam. Orang dapat 
menggunakan radio, televissi, bioskop 
dan alat-alat lain yang memanfaatkan 
listrik. 
Pertanyaan yanng menanyakan alasan 
yang sesuai dengan bacaan diatas 
adalah ... 
a. Mengapa Thomas Alva Edison 

yang menemukan listrik ? 
b. Mangapa Thomas Alva Edison 

dikenal sebagai penemu listrik ? 
c. Mengapa Thomas Alva Edison 

menikmati listrik ? 
d. Mengapa listrik telah ditemukan 

Thomas Alva Edison ? 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang tepat ! 
726. Pemulung itu memungut puntung rokok. 

Kata umum dari kata yang dicetak miring 
adalah ... 

727. Inu menghampiri teman-temannya di 
tempat kegiatan. Kata yang dicetak miring 
di bentuk dari kata dasar ... 

728. Ketika Tiara belajar tean-temannya 
datang menjenguknya. Kata penghubung 
pada kalimat tersebut adalah .... 

729. “Nanti jam 15.30 berlatih pramuka.” Pesan 
Iwan. Yang dipesankan oleh Iwan ... 

730. Yustito membantu ayah menambal ban. 
Predikat kalimat tersebut berawalan ... 

731. Pak guru mengatu rwaktu kegiatan belajar 
mengajar untuk meningkatkan prestasi 
anak-anak. Kata lain dari kata yang 
dicetak miring adalah ... 

732. Tiara dan Nove (teman) Evita ketika 
ditinggal ibunya pergi. Kata dalam kurung 
seharusnya ditulis .... 

733. Inu sedang merawat anggrek dan menur. 
Kata umum untuk kata yang dicetak 
miring adalah ... 

734. Sebagai pramuka harus hidup tanpa 
bantuan orang lain. makna kata yang di 
cetak miring adalah ... 

735. Inu dan teman-temannya pergi ke sungai 
dengan membawa bekal pakan pancing. 
Kemingkinan kegiatan yang dilakukan Inu 
dan teman-temannya adalah .... 

736. Murid SD Sukamaju akan mementaskan 
drama Malin Kundang Anak Durhaka. 
Pementasan drama tersebut dilakasnakan 
dalam rangka mengumpulkan dana untuk 
memperbaiki tempat ibadahdi SD 
Sukamaju. Penonton pertunjukan itu, 
disamping para siswa juga Bapak Lurah 
beserta Ibu, bapak dan Ibu guru serta 
serta orang tua siswa. Kelas yang 
dijadikan pertunjukan penuh sesak oleh 
penonton. Tulislah kembali kalimat yang 
menyatakan sebagai tujuan diadakan 
pertunjukan ! 

737. Akhir tahun pelajaran nanti, disekolah Inu 
diadakan lomba puisi. Lomba ini untuk 
mempertahankan gelar juara yang selalu 
di sandang setiap tahun. Karena 
semangat anak-anak agak menurun. 
Jelasakan alasan diadakan lomba ? 

738. Ani dan Eni sedang bermain di halaman. 
Kedua anak itu sanagt rukun. Ani dan Eni 
bagaikan pinang dibelah dua. Jelaskan 
makna kata yang miring ! 

739. Buatlah skripsi alat disamping sesuai 
berdasarkan manfaatnya ! 

740. Buatlah kalimat dengan menggunakan 
kata-kata : 
a. Berlibur 
b. Berdarmawisata  

 
 

Materi Pokok / tema  
Perhubungan 
 
Kompetensi dasar 
 

�  Mendengarkan pesan lewat tatap muka atau telepon dan mencatat pesan. 

� Memberikan pendapat tentang persoalan faktual 

� Membaca dalam hati 

� Meringkas isis buku 
 
Indikator 

� Menulis isi pesan ke  dalam beberapa kalimat 

� Mengidentifikasi poko-pokok yang dikemukakan teman 
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� Menganalisis hal-hal sma dan berbeda pada masing-masing teks. 

� Menulis ringkasan buku ke dalam beberapa kalimat 
 
 
Rangkuman Materi 
� Mendengarkan 

1. Mendengarkan pesan yang disampaikan 
2. Menyimpulkan dan menyampaikan pesan 
3. Menulis isi pesan 

 
� Berbicara 

1. Menyampaikan persoalan faktual 
2. Mengidentifikasi masalah 
3. Menanggapi persoalan faktual 
4. Memberikan pendapat terhadap persoalan yang dialami 

 
� Membaca 

1. Membaca dalam hati 
2. Menganalisis beberapa teks bacaan 
3. Menenmukan persamaan dan perbedaan 

 
� Menulis 

1. Membuat skema isi buku 
2. Menulis isi/ringkasan buku 

 
� Kebahasaan 

1. Kata dasar yang diawali dengan suku kata ber- dan yang berawalan ber 
Contoh : 
 

Kata Dasar Kata Berawalan ber- 
o beri 
o berat 
o berita 
o berani 

o beringas 
o berangkat 
o beras 
o berkat 

o beranak 
o berbuat 
o bercerita 
o berduka 

o berhasrat 
o berekor 
o berkaki 
o berjasa 

 
2. Membuat kalimat 

Contoh : 
- Deras  � semalam hujan turun sangat deras 
- Berdentum � terdengar meriam berdentum dari jauh 
- Meledak � kompor pedagang bakso iti meledak sangat keras 

3. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif 
Contoh : 
- Pemerintah mendirikan beberapa sarana perhubungan 

Beberapa sarana perhubungan didirikan pemerintah 
- Teknisi itu memperbaiki alat komunikasi yang rusak 

Alat komunikasi yang rusak diperbaiki tehnisi itu 
4. Mengartikan kata 

Contoh : 
a. Telegraf  :  pengiriman pesan atau isyarat dengan menggunakan 

ketukan 
b. Telekomunikasi  :  hubungan melalui kawat (telegraf, telepon) 
c. Teleprometer  :  alat untuk meproyeksikan naskah acara 

  

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar
741. Cara yang santun saat menyatalan 

bahwa penelpon salah sambung adalah 
... 
a. Langsung meletakkan gagang 

telepon sehingga hubungan 
terputus. 

b. “Salah sambung”, sambil meletakkan 
gagang telepon pada tempatnya. 

c. Mendengarkan penelpon berbicara 
sepuas-puasnya sampai selesai 
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d. Menanyakan nomor atau nama yang 
dituju, dan mengatakan salah 
sambung. 

742. Pesan yang baik untuk disampaikan 
kepada orang lain anara lain ...  
a. Jangan diterima surat yang 

tulisannya jelek ! 
b. Kamu disuruh membuat surat 

balasan kepada kakakmu 
c. Ucapan yang jelek tidak perlu 

dijawab atau ditanggapi ! 
d. Kamun pasti belum menelpon saya 

ketika ada perintah dari pak guru ! 
743. Kediaman Prof. Dr. Awaloidin Djamin 

dan rumah dinas Duta Besar Malaysia 
berada di daerah  Jakarta Selatan 
dirampok pencuri. Akibat ulah si tangan 
panjang tersebut, Prof. Dr. Awaloedin 
Djamin menderita kerugian sebuh relief 
dan lukisan tiga dimensi bernilai puluhan 
juta rupiah. Sementara Duta Besar Negri 
Jiran itu menderita seperangkat 
peralatan elektronik. Pokok 
permasalahan paragraf tersebut adalah 
... 
a. Kerugian mencapai puluhan juta 

rupiah 
b. Relief dan lukisan tiga dimensi itu 

sangat disayangi Prof. Dr. Awaloidin 
Djamin. 

c. Kedua-duanya menderita kerugian 
yang sangat besar. 

d. Perampokan terjadi i rumah Prof. Dr. 
Awaloidin Djamin 

744. Liburan yang lalu saya sekeluarga pergi 
ke Palembang. Kami menggunakan bus. 
Kebersihan Bus itu sangat terjamin. 
Tidak ada  sampah yang tercecer, 
pelayanannya sangat memuaskan. 
Cerita yang sejalan dengan cerita 
tersebut adalah .... 
a. Bus yang say tumpangi melaju 

sangat cepat. Banyaks ekali 
kendaraan lain yang disalipnya. 
Saya sangat senang denagn bus 
tersebut karena cepat sampai tujuan. 

b. Bus sangat dibutuhkan sebagai 
sarana perhubungan. Dimana-mana 
banyak pengusahabus. Karena 
banyaknya pengusaha bus yang 
menawarkan jasa. 

c. Indonesia negara maritim. 
Perhubunagn darat, laut dan udara 
sanagt diperkukan untuk menjelajahi 
Indonesia dibutuhkan waktu yang 
sangat lama. 

d. Jalan di kota saya sangat bagus. 
Kendaraan lewat sangat lancar. 
Keadaannya bersih tidak ada 
sampah yang nampak. Petugas 
kebersihan sangat peduli terhadap 
kebersihan jalan. 

745. “Copet-copet !”teriak seorang diterminal. 
Kemudian banyak orang yang datang ke 

terminal itu. Terlihats eorang ibu 
setengah baya menangis tersedu-sedu. 
Tas yang berisi perhiasan dan dompet 
yang berisi uan dicopet oleh pencopet. 
Tanggapan yangs esuai dengan 
peristiwa tersebut adalah ... 

a. Sebaiknya harus berahati-hati di 
tempat umum. 

b. Sudah biasa di tempat umum 
terjadi kecopetan 

c. Awasilah setiap orang di dekat kita 
agar tidak kecopetan. 

d. Uang itu sangat penting, 
simpananlah yang baik ! 

746. Gempa dasyat disusul tsunami telah 
menerjang pulau Flores Sabtu 12 
Desember 1992. Flores barangkali lebih 
tepat disebut pualu yang menderita. 
Empat kabupaten di sana, Sikka, 
Ngada, Ende, dan Flores Timur seakan 
berhenti berdetak. Peristiwa yang terjadi 
terdapat pada kalimat  ... 
a. Ke 1 
b. Ke 2 
c. Ke 3 
d. Ke 4 

747. Adi : “Air dirumahku setinggi 
mejamu, san ! hujan 
sepanjang malam, kami 
cemas. Air masuk kerumah-
rumah penduduk disekitar 
ruamhku.” 

 Hasan : “Bukankah rumahmu jauh dari 
sungai, Di ? “ 

 Adi : “Ya, benar jauh dari sunagi, 
tetapi, selokan dekat rumahku 
itu san, penuh sampah. 
Akibatnya, selokan itu menjadi 
dangkalkalau hujan, air tidak 
tertampung lagi. Air langsung 
mengalir  keluar selokan 
menggenangi jalan, bahkan 
air menggenangi rumah yang 
letaknya lebih rendah dari 
jalan.”  Ya ke sungai 
sekalipun, kalau sampah 
tertumpuk di sunagi, tetntu aie 
tidak dapat mengalir dengan 
lancar. Air menguao dan 
mengalir keluar dari sungai. 
Rumah-rumah penduduk pun 
terghenang.” 

 Kesimpulan dari cerita tersebut adalah 
... 
a. Banjir karena selokan dangkal 
b. Hujan sepanjang malam 

mengakibatkan banjir 
c. Air menggenangi rumah yang 

letaknya di tenpat yang rendah 
d. Membuang sampah sembarang 

menimbulkan banjir 
748. Tiara : “Halo, saya Tiara.” 
 Nova : “Ya, ada apa?” 
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 Tiara : “Tolong saya dijemput, 
sepeda saya kempes.” 

 Nova : “...?” 
 Tiara : “Sekarang saya dibengkel 

dekat pasar. “ 
 Nova : “Oke, saya segera datang.” 

Pertanyaan yang diajukan Nova adalah 
... 
a. Kapan kamu berangkat ? 
b. Sekarang kamu dimana ? 
c. Untuk apa saya menjemputmu ? 
d. Dengan siapa kamu disitu ? 

749. Masyarakat desa membangun jembatan 
pohon kelapa. Bentuk pasif dari kalimat 
tersebut adalah ... 
a. Minggu lalu dibangun jembatan 

pohon kelapa masyarakat desa 
b. Minggu lalu masyarakat desa 

membangun jembatan pohon 
kelapa 

c. Masyarakat desa minggu lalau 
membangun jembatan pohon 
kelapa. 

d. Jembatan pohon kelapa dibangun 
masyarakat desa minggu lalu 

 
750. 1. Yustito dapat terlepas dari bahaya 

maut karena ditong Kadir 
2. Burung Yustito terlepas ketika diberi 

makan. 
3. Harimau itu akhirnya terlepas dari 

kejaran anjing. 
4. Para penonton ketakutan karena 

banteng terlepas dari kandangnya. 
Penggunaan kata “terlepas” yang kurang 
sesuai terdapat pada kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
751. Inu, Yustito dan bonar berhasil menolong 

korban kecelakaan.  
.... yang berhasil menolong korban 
kecelakaan ? 

752. Peristiwa itu ditangani oleh yang berwajib. 
Berdasarkan predikatnya, kalimat tersebut 
termasuk kalimat ... 

753. Penjelasan petugas itu dapat 
membangkitkan semangat para 
pengungsi u tuk berbuat sesuatu. Kata 
yang di cetak miring bermakna ... 

754. Awas kalau kamu berani mengganggu 
lagi ! kalimat tersebut diucapkan dengan 
nada ... 

755. Kemarin terjadi kecelakaan di depan 
sekolahku. Kata yang menunjukkan waktu 
adalah ... 

756. Gambar disamping menunjukkan 
peristiwa ... 

757. Polisi dapat membekuk komplotan 
penjahat. Predikat kalimat tersebut 
berasal dari kata dasar ... 

758. Ayah ikut serta (hadir) pertemuan di balai 
desa. Kata dalam kurung seharusnya 
dilengkapi dengan imbuhan ... 

759. Orang yang berwajah seram itu menjadi 
kaki .. polisi. 

760. Doni memperlihatkan peristiwa itu kepada 
petugas. Kata lain dari kata yang dicetak 
miring adalah ... 

 
VI. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
761. Di sekitar sungai. Terutama di bagian 

muara sering kita jumpai tanah endapan, 
tanah endapan dapat membentuk 
daratan rendah dan delta yang subur. 
Tetapi, sungai tersebut juga sering 
mendatangkan banjir. Beri komentar 
pisitif terhadap cerita tersebut ! 

762. Tono adalah anak yang nakal. Ia banyak 
mengabaikan nasehat guru. Pada suatu 
hari ia mengejar layang-layang yang 
putus, karena asyiknya ia tidak 
mengetahui datangnya sebuah sepeda 
motor yang berlari kencang. Motor itu 
menyembar Tono. Tono luka parah dan 
dibawah ke rumah sakit. Tulislah maslah 
yang terdapat pada bacaan tersebut ! 

763. Berkendaraan di sebelah kiri jalkan 
adalah cara yang paling aman, 
sedangkan jalur sebelah kanan 

merupakan daerah yang berbahaya 
karena berhadapan dengan kendaraan 
yang berlawanan arah. Oleh karena itu 
menjaga keselamatan, berjalanlah 
disebelah kiri. Buatlah pertanyaan 
dengan kalimat yang dicetak miring ! 

764. Saat ini, alat kominikasi ini sudah maju. 
Televisi yang tidak berwarna, semula 
hanya dapat menerima dari satu stasiun 
pemancar, sekarang dapat menerima 
dari berbagai stasiun pemancar. Buatlah 
dua pertanyaan yang sesuai dengan 
peragrfaf tersebut ! 

765. Asam kandis asam gelugur 
Kedua sama siang riang 
Menangis mayat dalam kubur 
Teringat badan tidak sembahyang 
Tulislah isi dari puisi tersebut ! 
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I. Berilah  tanda  silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
 
766.  Pengumuman 

Nanti sore ada pertandingan sepak bola di 
lapangan. Pertandingan ini 
memperebutan juara pertama. Saudara-
saudara silahkan menayksikan 
pertandingan tersebut. Gempar, seru dan 
mendebarkan. Sungguh rugi kalau tidak 
menyaksikan. Karcis masuk untuk 
dewasa lima ribu rupiah, anak-anak 
seribu. 
Pengumuman tersebut harus dibaca 
denagn nada ... 
a. Sungguh-sungguh 
b. Marah 
c. Keras 
d. menarik 

767. Ketika ingin menyaksikan pertunjukan 
sulap, uang Taufik hilang. Ia tidak jadi ikut 
menyaksikan. Irfan kasihan kepada Taufik 
akhirnya karcisnya di bayar oleh Irfan. 
Tanggapan positif terhadap peristiwa 
tersebut adalah ... 

768. 1. Para penonton tertib. 
2. Barang hilang tanggungan penonton 
3. Barang-barang berharga mohon 

dititipkan kepada petugas keamanan. 
Tata tertib tersebut bersifat ... 
a. Perintah 
b. Larangan 
c. Anjuran 
d. keharusan 

769. 1. Kegiatan ini untuk menyegarkan 
kembali badan dan pikiran. 

2. Badan segar kembali setelah mandi air 
hangat 

3. Hilangkan beban pikiran yang 
memberatkan. 

4. Pikiran harus dihibur agar tidak tua. 
Makna kata darmawisata terdapat pada 
kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

770. Kalimat perintah yang paling halus adalah 
... 

771. 1. Penari itu makan gabah dan kaca. 
2. Kemarin aku menonton pertunjukan 

kuda lumping 
3. Ngeri aku melihatnya 
4. Setelah lama menari, mereka seperti 

orang kesurupan.  

Urutan kaliamt yang benar agar menjadi 
cerita yang menarik adalah ... 
a. 2, 1, 4, 3 
b. 2, 4, 1, 3 
c. 2, 1, 3, 4 
d. 2, 3, 4, 1 

772. Tiara pergi ke rumah bibinya sendirian. 
Ketika diperempatan jalan ia bingung. Ia 
tidak tahu arah yang akan dituju. Rumah 
penduduk begitu padat. Akhirnya Tiara 
tersesat. Akhirnya ia tidak jadi kerumah 
bibinya. Masalah yang dihadapi Tiara 
adalah ... 
a. Pergi sendirian 
b. Belum tahu rumah bibinya 
c. Tersesat 
d. Tidak jadi ke rumah bibinya 

773. Keadaan kampungku sanagt kumuh. 
Penduduk kurang peduli pada 
limhkungan. Merelka membuang sampah 
seenaknya. Akhirnya timbullah banjir yang 
menyusahkan warga sendiri. Pertanyaan 
yang jawabannya kalimat bacaan diatas 
adalah ... 
a. Apa yang dilakukan penduudk ? 
b. Siapakah yang bertanggung jawab 

terhadap smapahj ? 
c. Mengapa sampah harus dibuang di 

temapt sampah ? 
d. Bagaimana keadaan kampung saya ? 

774. Kehidupan para transmigran di tempat 
yang baru sanagt menyenangkan. Mereka 
tidak kekurangan pangan dan kebutuhan 
yang lain. sawah dan ladang cukup 
memberikan hasil untuk menghidupi 
keluarga. Judul yang sesuai untuk cerita 
tersebut adalah ... 
a. Bertransmigrasi 
b. Hidup bahagia 
c. Tempat baru  
d. Keluarga bahagia 

775. Daftar pertanyaan di bawah ini yang 
dapat dipergunakan berwaancara 
dengan seorang polisi adalah ... 
a. Kapan bapak bertugas ? 
b. Bagaimana cara penanggulanagn 

demam berdarah dengan cepat ? 
c. Mengapa para penduduk tidak pedulil 

pada lingkungan ? 
d. Siapa yang bertanggung jawab ,salah 

pencemaran sungai atau lingkungan 
? 
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776. Irfan  : “Mengapa kaki bapak cacat 
begini” 

Pak Irsam : “Ini ceritanya panjang. Kaki 
bapak diamputasi ketika 
kena peluru musuh. Saat itu 
saya sedang ronda, tahu-
tahu ada tembakan 
mengenai kaki saya. Saya 
jatuh teman yang lain lari. 
Saya diam di tempat dikira 
mati. Musuh lewat begitu 
saja. Kemudian  saya 
bangun dan menyelamatkan 
diri, peluru di akki saya tidak 
segera dikeluarkan karena 
kekuarangan dokter. Setelah 
dibawah ke kota kaki saya 
diamputasi.” 

Irfan  : “Bagaimana perasaan bapak 
sekarang ?” 

Pak Irsam : Bangga, bangga sekali. 
Saya dapat mengabdikan diri 
untuk bangsa dan negara.” 

 Kesan yang adapat diambil dari hasil 
wawancara tersebut adalah ... 
a. Pak Irsam seorang pejuang yang 

patut diteladani 
b. Kasihan, pak Irsam menderita cacat 

sampai sekarang 
c. Pak Irsam seorang yang tangguh dan 

bertanggung jawab 
d. Pak Irsam bangga karena dapat 

berjuang demi bangsa dan negara. 
777. Hasil panen tahun ini cukup melimpah. 

Tetapi nilai jualnya sangat rendah. 
Pernyataan tersebut dapat diperbaiki 
menjadi ... 
a. Hasil panen tahun ini cukup melimpah. 

Tetapi, jualnya sangat rendah. 
b. Hasil panen tahun ini cukup melimpah. 

tetapi nilai jualnya snagt rendah. 
c. Hail panen tahun ini cukup melimpah. 

Tetapi, nilai jaulnya sangat rendah. 
d. Hail panen tahun ini cukup melimpah, 

tetapi nilai jualnya snagt rendah. 
778. 1. Taufik menerima surat panggilan kerja 

dari perusahaan 
2. Undangan pernikahan anak bibi saya 

telah dikirim tiga minggu yang lalu. 
3. Pak sunarya mengirim surat izin 

kepada kepala kantornya. 
4. Pak Camat mengirim surat undangan 

kepada Lurah desa seluruh 
kecamatan.  

Jenis surat pribadi dinyatakan pada 
pernyataan ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

779. 1. Bentukku panjang, punggungku 
bergrigi. Aku dipergunakan untuk 
memotong papan. 

2. Bentukku bulat, dinding ku bercat, aku 
di pasang di tepi jalan. 

3. Warnaku menarik, bentuk nyentrik. 
Banyak orang menyukaiku. 

4. Aku selalu dibutuhkan. Baik pagi 
maupun siang, bahkan sampai malam. 

Diskripsi yng berdasarkan bentuk dan 
manfaat  dinyatakan oleh pernyataan ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

780. Para korban bencana alam mendapat 
santunan dari pemerintah pusat. Kalimat 
tersebut merupakan jawaban dari 
pertanyaan ... 
a. Mengapa pemerintah pusat 

memberikan sumbangan ? 
b. Siapa yang memperoleh santunan dari 

pemerintah pusat ? 
c. Bagaimana cara mendapatkan 

santuanan dari pemerintah pusat ? 
d. Kapan para korban bencana menerima 

santunan dari pemerintah pusat ? 
781. Kalimat berikut ini yang mengandung kata 

bermakna denotasi adalah ... 
a. Paman gagal, beliau pulang dengan 

tangan hampa. 
b. Irfan cuci tangan terhadap masalah 

yang dihadapi Taufik dan Nova. 
c.  Kakekku datang membawa buh 

tangan hasil kebun. 
d. Untuk menangani usahanya yang 

besar, Bu sudharti dibantu putra-
putrinya. 

782. Kata yang menunjukkn bilangan terdapat 
pada kalimat ... 
a. Para petani gagal panen, mereka tidak 

mempunyai haraoan lagi. 
b. Hasil panen paman sukup untuk 

menghidupi keluarganya. 
c. Asal teliti, pasti akan memperoleh 

keuntungan yang tidak sedikit. 
d. Petani mengeluh karena harga padi 

sangat rendah. 
783. Tikungan di desaku sangat rawan 

kecelakaan, hampir setiap hari terjadi 
kecelakaan di tempat itu. Tikungan itu 
sangat tajam dan pandangan pengendara 
terhalang rumah penduduk. Saran yang 
baik . untuk pengguna jalan adalah ... 
a. Awasilah setiap daerah tikungan ! 
b. Di tikungan memang berbhaya. 
c. Hati-hatilah jika berada di tikungan ! 
d. Sebaiknya ambil jalan yang lurus. 

784. 1. Untuk mengatasi hal tersebut, para 
warga mengadakan pertemuan. 

2. Di akmpung saya sering terjadi 
perampokan 

3. Karena ronda malam sangat penting 
untuk menjaga keamanan. 

4. Akhirnya mereka sepakat untuk 
mengadakan ronda malam. 
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Jika disusun menjadi paragraf, yang harus 
ditulis paling awal adalah kalimat ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

785. Kalimat yang tidak berkata penghubung 
adalah ... 
a. Tiara tidak dapat ikut neneknya karena 

tidak libur 
b. Setalah istirahat sebentar Irfan dan 

taufik melanjutkan perjalanan pulang. 
c. Setiap hari anak-anak bermain di 

pantai bersama warga nelayan. 
d. Nanik dan kawan-kawan membantu 

paman menghalau burung di sawah. 
786. Kini hubungan dengan kota sangat lancar. 

Orang-orang di desa bisa dengan cepat 
menjaul hasil bumi mereka ke kota. 
Barang-barang keperluan sehari-hari yng 
diperlukan pun mudah didatangkan. 
Pernyataan yang bertentangan dengan 
bacaan tersebut adalah ... 
a. Akhirnya hasil pertanian menumpuk di 

kota-kota. 
b. Harga hasil pertanian mengalami 

peningkatan. 
c. Hal tersebut dikarenakan telah 

dibangunnya jalan tembus 
d. Banyak para pedagang mencari 

dagangan sampai ke pelosok-pelosok. 
787. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membuat pengumuman adalah ... 
a. Ditulis dengan huruf yang cukup jelas 

dan dapat dilihat dari jarak jauh 
b. Disampaikan dengan kata-kata yang 

bermaknasebenarnya. 
c. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan mudah di pahami oelh 
umum. 

d. Disertai dengan gambar dan warna 
yang menarik masa. 

788. Tata tertib berikut ini yang bersifat khusus 
adalah ... 
a. Setiap siswa wajib menjaga keamanan 

dan ketertiban sekolah. 
b. Setiap mengikuti pelajaran, para siswa 

diharapkan tenang dan tidak boleh 
menggangu temannya. 

c. Setiap hato para siswa wajib 
mengenakan pakaian seragam 
sekolah. 

d. Setiap hari senin para siswa wajib 
mengikuti upacara bendera. 

789. Awalan se- yang berarti seluruh terdapat 
dalam kalimat ... 
a. Anak sekelas ikut kerja bakti 
b. Saya duduk semeja dengan Unang 

dan Miing. 
c. Anak-anak takut ketika melihat gajah 

segunung besarnya. 
d. Pohon setinggi gunung itu sangat 

berbahaya jika ada angin. 

790. Taira, Evita, Nova dan Irfan berangkat 
bersama ke sekolah. Kata ganti yang 
dicetak miring terdapat pada kalimat ... 
a. Kalian berangkat dulu, nanti kami 

menyusul 
b. Mereka mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia bersama-sama 
c. Kita sudah cukup lama tifak belajar 

bersama. 
d. Sesungguhnya kami tidak mengetahui 

hal itu. 
791. Pernyataan berikut ini yang kurang tepat 

adalah ... 
a. Pahlawan adalah orang yang berjasa 

kepada nusa dan bangsanya. 
b.  Andi disebut pahlawan karena telah 

menyelamatkan kawannya dari maut. 
c. Yang disebut pahlawan tidak hanya 

yang ikut perang melawan penjajah. 
d. Anak yang pemberani adalah anak 

yang tidak patuh kepada orang 
tuanya. 

792. 1. Paman Sujak ikut mendirikan PT 
Bintang Laut di daerahnya. 

2. Bu Suharti mendapat wesel dari 
keluarganya. 

3. Perusahaan itu milik pemerintah dan 
berjalan sanagt lancar 

4. Paman menerima cek dari bank. 
Yang mempunayi surat perintah 
membayar uang kepada pemegangnya 
adalah ... 
a. Paman Sujak 
b. Bu Suharti 
c. Pemerintah 
d. Paman  

793. 1. Ayahku sering membunyikan lonceng 
di tempat ronda. Lonceng itu berguna 
untuk menjaga keamanan. 

2. Suara gemuruhnya air maikn lama 
makin terdengar. Para warga bergegas 
segera mengungsi. 

3. Terdengar suara menggelegar hingga 
memekak telinga. Para warga merasa 
khawatir. Jangan-jangan peristiwa itu 
menimpa desanya. 

4. “Tolong-tolong ... !” terdengar suara 
minta tolong. Ia mersa sangat takut. 
Pernyataan diatas yang 
mendiskripsikan situasi banjir adalah 
pernyataan ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

794. Inu pandai sekali memanjat. Gerak 
geriknya menirukan Tarzan Betawi. 
Kalimat sindiran atas perilaku Inu 
tersebut adalah ... 
a. Inu mirip dengan Tarzan 
b. Lihat, Tarzan kita mulai beraksi ! 
c. Tarzan adalah anak manusia 
d. Tarzan pandai memanjat 
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795. Hutan di puncak bukit itu snaagt subur. 
Kalimat di bawah ini yang kurang 
sesuai adalah ... 
a. Penduduk dis ekitarnya rajin 

merwat 
b. Sawah disekelilingnya tidak 

kekurangan air 
c. Banyak sumber air yang 

kekurangan air. 
d. Hutan itu menjadi sumber 

kehidupan warga masyarakat. 
796. Pewawancara : “Menagpa para warga 

tidak bersedia 
bertransmigrasi, pak ? “
  

Narasumber : “Masih setia pada 
anjuran nenk 
moyangnya bahwa 
harus berkumpul 
walaupun tidak makan 

Pewawancara : “ ... “ 
Narasumber : “Dapat ! lama-kelaman 

paham seperti itu akan 
hilang dimakan oleh 
zaman.” 

Pernyataan yang diajukan oleh 
pewawancara adalah ... 
a. Dapatkah paham seperti itu berubah ? 
b. Mengapa paham seperti itu tidak 

berubah ? 
c. Bagaimana cara mengubah tradisi 

seperti itu ? 
d. Siapa yang harus mengubah tradisi 

tersebut ? 

797. Setelah terjadi letusan gunung itu, desa 
kami porak poranda, desa kami laksana 
mati. Kalimat yang sesuai untuk 
melanjutkab cerita tersebut adalah ... 
a. Para warga banyak yang takut 
b. Tidak ada kegiatan sma sekali 
c. Aku tidak mau pulang lagi 
d. Para warga hanya mengharapkan 

bantuan. 
798. Penggunaan tanda titik dua (:) pada 

pernyataan yang lengkap yang diikuti 
rangkaian atau pemeriah adalah ... 
a. Paman membeli peralatan rumah 

tanggah : meja, kursi, lemari dan lain-
lain. 

b. Nama : taufik 
Umur : 12 thun 
Alamat  : Jakarta 

c. Ketua : Tiara 
Bendahara  : Evita 

d. Basuki  : “lo, mengapa kamu tidak 
main ?” 

Mamik : “Tidak ada temannya “ 
799. Kendaraan itu berhenti dengan waktu 

agak lama. Kendaraan tersebut 
merupakan makna dari kata ... 
a. Mogok 
b. Parkir 
c. Istirahat 
d. Macet  

 
 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
800. Hasil jualan paman lebih besar dari pada 

pembeliannya. Berarti paman 
mendapatkan ... 

 
801. Bulan Januari akan ada ulangan harian. 

Penyukuan kata yang dicetak miring 
adalah ... 

802. Ia mempunyai mainan banyak sekali ... 
bagus-bagus. 

803. Inu keluar toko sambil menenteng tas 
kecil. Kata yang dicetak miring adalah 
kata khusus dari kata ... 

804.  Para pengunjung merasa bangga dapat 
mengunjungi Candi Borobudur secara 

langsung. Kata yang dicetak miring 
berfungsi sebagai ... 

805. Dirikan koperasi sekolah secepatnya ? 
Kata yang dapat dirangkai dengan partikel 
–lah adalah ... 

806. Banyak makanan yang bergizi. 
Kata yang dicetak miring berhubungan 
dengan 3 K yaitu ... 

807. Pakailah produksi dalam negeri, tidak 
kalah dengan barang luar negeri ! kalimat 
promosi tersebut bersifat ... 

808. Warga desa saya banyak yang bekerja di 
perusahaan swasta dekat desanya. 
Warga desa kami disebut sebagai ... 

809. Alat ini bermanfaat di bidang ... 
 
IV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
810. Candi Borobudur sangat terkenal di dunia. 

Candi itu merupakan candi yang sanagt 
megah. Kemasyuran candi Borobudur 
sebanding dengan tempat wisata lain 
seperti pulau Bali. Banyak pengunjung 
datang ke sana. Hotel dan restoran juga 
dibangun disana, akan tetapi masyarakat 
Borobudur belum banyak lancar bahasa 
Inggris. Banyak wisatawan asing yang 
kesulitan untuk memperoleh informasi 
tentang candi Borobudur. Tulislah maslah 

atau persoalan mengenai tempat wisata 
pada cerita di atas ! 

811. Peristiwa itu sanagt merugikan 
masyarakat di sekitar gunung. Tulislah 
dalam bentuk kalimat pasif ! 

812. 1. Gurunya pernah berkata, “Bangsa 
yang besar adalah bangsa yang 
menghargai pahlawannya.” 

2. Di setiap kota ia melihat ada tugu 
peringatan. 
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3. Yustito membayangkan tugu-tugu 
peringatan yang dilaluinya ketika ia 
berlibur ke pantai. 

4. Tugu peringatan untuk mengenang 
jasa pahlawan. 

Susunlah kalimat acak tersebut menjadi 
paragraf yang baik ! 

813. Buatlah kalimat dengan menggunakan 
kata-kata : 
- Memikul 
- Membawa  

814. Simaklah gambar disamping dengan teliti 
! buatlah cerita yang menarik sesuai 
denagn gambar tersebut yang bertema 
hiburan ! 

 
Bangkit prestasi gambar gerobak sapi halaman 60 

 
Kenal Catur Sejak Turun Tahun 

 
Catur adalah salah satu olahraga yang kurang diminati di Indonesia, karena catur membutuhkan 

daya pikir yang cukup keras untuk memenangkan pertandingan. Namun tidak demikian halnya 
dengan Masruri Rahmat. Teman kita ini baru berusia 11 tahun, namun sudah dapat mengharumkan 
nama Indonesia melalui olahraga catur. 

Masruri tertarik dengan olahraga inis ejka ia berumur 7 tahun. Karena sering melihat ayahnya 
bermain catur, Masruri pun tertarik untuk bermain  catur. 

Prestasi Masruri dimulai ketika ia mulai duduk di bangku kelas 1 SD dengan menjuarai 
pertandingan catur di Tegal, Jawa Tengah. Saat itu Masruri mendapat hasidah Rp 10.000,00 ribu. 
Prestasi Masruri lainya antara lain Juara I Nasional Rifai Cup Nasional Kelompok SD Putra 2005, 
Juara I tingkat Daerah 2006, Juara I tingkat Kelompok SD 2006, dan masih banyhak prestasi lainnya. 

Meskipun lahir dari keluarga sederhana, anak pasangan Rahmat dan kasem ini tidak cepat 
putus asa. Sembari bermain catur, ia biasanya membawa buku dan membacaya. Kalau ada 
pekerjaan rumah, ia juga mengerjakan di saat berlatih. Kini, orang tua Masururi bangga pada anak 
yang mengharumkan nama bangsa ini. 

 
I. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan bacaan di atas !
815. Siapa tokoh utama yang diceritakan 

dalam bacaan di atas ? 
816. Apa saja prestasi yang diraih Masruri ? 
817. Sejak kapan Masruri mengenal permainan 

catur ? 

818. Bagaimana keadaan keluarga Masruri ? 
819. Apa yang bisa kira contoh dari kebiasaan 

Masruri bermain catur ? 

 
 
II. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
820. Bacaan di atas menceritakan tentang ... 

a. keindahan pantai selatan 
b. berlibur di rumah paman Sujak 
c. mengungkapkan pencuri telur puyuh 
d. pekerjaan paman Sujak 

821. Dali seperti seorang karyawan yang baik, 
tetapu ternyata bagaikan musuh dalam 
selimut. 
arti ungkapan kata bergaris bawah adalah 
... 
a. musuh itu orang lain 
b. musuh itu teman baiknya 
c. musuhnya orang serumah 
d. musuh itu dari karyawannya 

822. Waktu liburan Fani menonton 
pementasan musik.  
a. pertunjukan 
b. penyelenggara 
c. permainan 
d. penampilan 

823. “Suasana hari liburku sangat 
menyenangkan. 

Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat 
jawaban di atas adalah ... 
a. mengapa suasana hari liburmu ? 
b. bagaimana suasana hari liburmu ? 
c. dimana suasana hari liburmu ? 
d. apa nama suasana hari liburmu ? 

824. Penulisan waktu kegiatan yang benar 
adalah ... 
a. Minggu 17 Mei 2008 
b. Minggu. 17 Mei 2008 
c. Minggu, 17 Mei 2008 
d. Minggu ; 17 Mei 2008 

825. 1) jumlah persertanya 50 anak yang 
dibagi menjadi 5 regu 

2) Tiap regu diwajibkan mengikuti 
berbagai kegiatan lomba 

3) Pada waktu liburan sekolah, anak-anak 
kelas lima mengadakan kemah bakti 

4) Regu yang menjadi juara akan 
mendapatkan hadiah dari kepala 
sekolah. 
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Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat 
di atas disusun dengan urutan ... 
a. 3 – 1 – 2 – 4  
b. 3 – 2 – 1 – 4  
c. 3 – 2 – 4 – 1  
d. 1 – 2 – 4 – 3  

826. Ratna senang menonton wayang kulit 
yang dimainkan oleh ... Anom Suroto. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
kalimat diatas adalah ... 
a. sutradara 
b. figuran 
c. tokoh 
d. ki dalang 

827. Ciri pertanyaan untuk wawancara adalah 
... 
a. terurai, sopan, dan luas 
b. luas, sopan dan urut 
c. singkat, jelas dan sopan 
d. terurai, terperinci dan sopan 

828. Perhatikan percakapan berikut ! 
Ina : “kapan pentas diadakan ? 
Riki : “hari sabtu yang akan datang.” 
Ina : “................” 
Riki : “pentas seni itu diadakan di balai 

desa” 
Kalimat tanya yang tepat disampaikan Ina 
kepada Riki adalah ... 
a. dimana pentas seni itu diadakan ? 
b. apa yang akan ditampilkan oleh 

kelasmu ? 
c. bagaimana atraksi-atraksi yang ditam-

pilkan oleh para siswa ? 
d. mengapa diadakan pentas seni ? 

829. Banyak wisman yang berkunjung ke 
taman laut Bunaken. 
Kata yang digaris bawahi pada kalimat di 
atas sama artinya dengan ... 
a. Wisatawan dalam negeri 
b. Wisatawan asing 
c. Wisatawan domestik 
d. Wisatawan lokal 

830. Di sekolah Rina akan ada pertunjukkan 
sulap. 
Kata yang bergaris bawah bila dipisahkan 
menurut suku katanya menjadi ... 
a. per – tun – juk – an 
b. per – tunjuk – an 
c. per – tun – jukan 
d. per – tun – ju - kan 

831. ... orang yang ikut serta dalam wisata 
nanti ? 

a. siapa 
b. berapa 
c. mengapa 
d. kapan 

832. Gagasan inti yang dijadikan landasan 
penyusunan karangan disebut ... 

a. alinea 
b. tema 
c. alur 
d. tokoh 

833. Dalam menyusun karangan, kita harus 
memperhatikan pilihan kata yang sering 
disebut ... 
a. kosa kata 
b. intonasi 
c. diksi 
d. alur 

834. Cerita itu menggelikan hati. 
Maksud kata yang bergaris bawah adalah 
... 
a. tragedi 
b. cerbang 
c. sinetron 
d. komedi 

835. Kini telah tiba kita masuk sekolah. Karena 
libur panjang telah ... 
a. hilang 
b. habis 
c. tiada 
d. usai 

836. Tanya jawab dengan seseorang yang 
diperlukan untuk diminati keterangan atau 
pendapat mengenai suatu hal disebut ... 
a. adegan 
b. permainan 
c. wawancara 
d. percakapan 

837. Cerita khayal yang dihubungkan dengan 
terjadinya suatu tempat disebut ... 
a. sage 
b. mite 
c. fabel 
d. legenda 

838. Berikut yang tidak termasuk langkah-
langkah menyusun karangan adalah ... 
a. menentukan karangan 
b. menyusun kerangka karangan 
c. menentukan latar belakang karangan 
d. mengembangkan kerangka karangan 

839. Kegiatan wawancara dilaksanakan 
dengan ... 
a. berdialog 
b. bertanya-tanya 
c. berbincang-bincang 
d. mengamat-amati 

840. Karangan yang memaparkan sejumlah 
pengetahuan dan informasi disebut ... 
a. deskripsi 
b. narasi 
c. eksposisi 
d. argumentasi 

841. Pak Tamyis memberikan buah pikiran 
yang cemerlang untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi di kampung itu.  
Arti ungkapan dari kata bergaris adalah ... 
a. pendapat 
b. anjuran 
c. imbuhan 
d. nasehati 

842. Sungai berbusa itu telah tercemar limbah 
pabrik.  
Arti kata berimbuan ber-pada kata 
berbusa mengandung arti ... 
a. mengandung 
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b. mengangkat 
c. menghasilkan 
d. menjadi 

843. Penulisan judul karangan yang benar 
adalah ... 
a. Cara memelihara Ayam 
b. Anak Yang Cerdik 
c. Berwisata ke Pantai Muncar 
d. Sebuah kenangan indah 

844. Di bawah ini yang merupakan kalimat aktif 
adalah ... 
a. ketika melakukan penelitian diwajib-

kan memakai mikroskop 
b. kacamata harus dipakai ketika 

dilakukan pengelasan 
c. kacamata wajib dipakai ketika 

melakukan penelitian 
d. ketika dilakukan penelitian wajib 

dipakai mikroskop 
845. Laporan hasil wawancara dibuat ... 

a. sebelum wawancara 
b. sesudah wawancara 
c. ketika wawancara 
d. pada waktu wawancara 

846. Yang termasuk kata umum bidang 
kependudukan adalah ... 
a. transmigrasi, pertanian, dan industri 
b. padat, penduduk, dan kematian 
c. sensus, natalitas dan neraca 
d. program, kelahiran dan devisa 

847. Berkarung-karung beras dijual setiap hari. 
Kata berkarung-karung pada kalimat di 
atas mengandung arti ... 
a. menggunakan 
b. banyak 
c. menyerupai 
d. bertumpuk 

848. ... program pemerintah untuk mengatur 
laju pertambahan penduduk ? 
a. Apa 
b. Berapakah 
c. Kapan 
d. Bagaimana  

849. “Hai , apa kabar, teman ?” 

Kalimat diatas termasuk kalimat ... 
a. tanya 
b. perintah 
c. sapaan 
d. harapan 

850. Penanganan korban bencana itu sangat 
lamban.  
Kata lamban berantonim dengan kata ... 
a. besar 
b. tepat 
c. cepat 
d. dapat 

851. Tim Reskim yang dipimpin oleh Aipda 
Sukro berhasil menyergap penculik.  
Pada kalimat ini polisi dapat juga sebagai 
... 
a. penculik 
b. penindas 
c. penjahat 
d. pahlawan 

852. Perjuangan R.A. Kartini berbentuk tulisan. 
Tanggapan atas kalimat tersebut adalah 
... 
a. Surat R.A kartini dihimpun dalam satu 

buku 
b. Ia menolak melanjutkan sekolah 
c. Ia berjuang sesuai dengan 

kemampuannya yaitu menulis 
d. R.A . Kartini seorang yang patuh 

kepada orang tuanya 
853. Kata-kata berikut ini yang tidak mendapat-

kan imbuhan ter- adalah ... 
a. tertinggi 
b. terendah 
c. teratas 
d. terbesar 

854. Burung itu (terbang).  
Kata di dalam kurung bila mendapat 
imbuhan ber-an menjadi ... 
a. berterbangan 
b. Beterbagan 
c. Beterbangan 
d. Bertebangkan 

 
III.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
855. Langkah awal dalam berwawancara 

adalah menyusun ... 
856. Sinetron “Intan” sangat digemari oleh para 

remaja.  
Sinetron singkatan dari ... 

857. Malam minggu ini banyak hiburan, di 
lapangan ada pementasan layar tancap, 
di balai desa berlangsung pagelaran 
wayang kulit. 
Kata-kata diatas yang bersinonim adalah 
... 

858. Paman berbunga-bunga ketika mende-
ngar anaknya juara lomba tari tingkat 
propinsi. 
Arti ungkapan bergaris bawah pada 
kalimat di atas adalah ... 

859. Orang yang memberi informasi dalam 
wawancara disebut ... 

860. Perhatikan wawancara di bawah ini ! 
A  : “Lukisan apa itu, Pak ?” 
B  : “Panyai, nak !” 
A  : “Berapalama bapak menekuni bidang 

ini ? 
B  : “Sejak berumur 10 tahun, nak !” 
Pada percakapan di atas, narasumber 
adalah seorang ... 

861. Percakapan dua orang atau lebih dalam 
drama disebut ... 

862. Pada hari minggu Beni mengikuti lomba 
gerak jalan. 
Kata dasar dari kata yang bergaris bawah 
adalah ... 

863. Sendratari semalam mendapat sambutan 
meriah dari penonton.  
Sendratari singkatan dari ... 
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864. ... pemain sinetron yang membintangi film 
petualangan Sherina ? 

865. Liburan sekolh lalu, Alfica hampir-hampir 
tidak pernah berada di rumah. Ia 
memanfaatkan liburannya dengan 
berbagai acara seperti tamasya, 
berkemah, berenang dan memancing. 
Kegiatannya sangat padat. Namun semua 
kegiatan itu bersifat rekreasi.  
Hal pokok yang diceritakan dalam 
paragraf di atas adalah ... 

866. Idris Sardi terjebak sebagi biola maut. 
Biola adalah alat musik yang dimainkan 
dengan cara ... 

867. Joshua adalah artis idola anak-anak dan 
sebagian orang tua.  
Arti istilah bergaris bawah di atas adalah 
... 

868. Gesang adalah komponis lagu Bengawan 
Solo yang terkenal sampai ke Jepang.  
Arti istilah bergaris bawah di atas adalah 
... 

869. Pada hari libur, banyak wisatawan 
domestik yang berkunjung ke Taman Mini 
Indonesia Indah. Wisatawan domestik 
sama artinya dengan ... 

 
V. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
870. Gerillya, mata-mata, serbu, bangsa, 

pejuang, adil, cita-cita, bangga.  
Susunlah kata-kata di atas menurut 
kamus ! 

871. Tina bersepeda ke sekolah. 
Apa arti imbuhan ber- pada kata 
bersepeda ? 

872. Buatlah kalimat bermakna kias dan 
bermakna lugas dengan mengunakan 
kata memetik ! 

873. Di daerah Pantai Watudodol banyak dijual 
sovenir. 
Apa arti souvenir menurut kalimat di atas 
? 

874. Sebutkan contoh yang termasuk jenis 
surat pribadi ! 

875. . Agung Wilis juga meminta bantuan 
ke Raja Mengwi di Bali. September 1763 

para prajurit yang dipimpin Mas Purba 
dan Kyai Ularan mengepung kerajaan. 
Patih Sutawijaya yang tahu akan hal itu 
menyiapkan prajuritnya untuk 
mempertahankan kerajaan.  
Tentukan latar tempat untuk paragraf di 
atas ! 

876. Buatlah contoh kalimat penutup untuk 
surat pribadi ! 

877. Di Indonesia sensus penduduk 
dilaksanakan tiap 10 tahun sekali. Apa 
istilah lain dari sensus penduduk ? 

878. Gembira, gembala, gemetar, kemarin, 
semarak, sembilu. Manakah dari 
kelompok kata di atas yang bersisipan –
em- ? 

879. Sebutkan bagian-bagian dari surat pribadi 
! 

 
 
Cakra halaman 41 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling tepat !

Bukt tinggi, 28 Juli 2004 
Sahabatku Mustaqim 
Di Batusangkar  

Salam bahagia, 
Apa kabar, Mus ? Semoga kamu dalam 

keadaan sehat. 
Kemarin aku bertemu dengan Dani, teman 

kita sepermainan yang menyampaikan berita 
gembira kepadaku. Katanya engkau berhasil 
naik kelas dengan menyandang juara kelas. 

Dengan surat ini aku ingin mengucapkan 
selamat atas hasil gemilang yang telah kau 
capai. Semoga Tuhan selalu menyertaimu. 

Nah, kiranya cukup sekian berita dariku, 
salam untuk teman-teman di sini. 

 
Sahabatmu, 

 
Indrawan 

880. Tempat pembuatan surat di atas yaitu ... 

a. Batusangkar 
b. Bukit tinggi 
c. Surabaya 
d. Jakarta  

881. Kalimat pembuka pada surat di atas .... 
a. Salam bahagia 
b. Semoga kamu sehat 
c. Sahabatku Mustaqim 
d. Cukup sekian 

882. Surat yang tertulis di atas termasuk jenis 
surat ... 
a. resmi 
b. dinas 
c. pribadi 
d. izin 

883. Surat tersebut ditujukan kepada ... 
a. Indrawan 
b. Mustaqim 
c. Sahabatku 
d. teman 
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884. Yang menjadi juara kelas adalah ... 
a. Dani 
b. Mustaqim 
c. Indrawan 
d. Sahabatku 

885. Di beritahukan kepada seluruh siswa 
kelas V SDN Kulon Progo bahwa kegiatan 
Persama akan dilaksanakan besok pada : 
Hari / tanggal : Sabtu, 5 Agustus 2005 
Tempat : SDN Kulon Progo 
Dari penggalan pengumuman di atas 
dapat diketahui tentang kegiatan ... 
a. perkemahan 
b. olahraga 
c. kesenian 
d. besar 

886. Masalah yang sering muncul di sekolah 
adalah ... 
a. membolos sekolah 
b. kenakalan remaja 
c. penganguran 
d. polusi udara 

887. Ardi  : Halo selamat malam, bisa bicara 
dengan Roni 

Roni : O ... ya ... saya sendiri, dari siapa 
? 

Ardi : Aku Ardi. Tugas sekolah hari ini 
apa Ron ? 

Roni : Ada PR Bahasa Indonesia 
pelajaran 3 halaman 25 

 Ardi : Terima kasih Roni 
Roni : Sama-sama. 
Pokok pembicaraan pada percakapan di 
atas adalah ... 
a. telepon 
b. tugas sekolah 
c. PR Bahasa Indonesia 
d. Bahasa Indonesia 

888. Indonesia baru saja lulus ujian berat 
masalah demokrasi. Bangsa Indonesia 
ternyata sudah semakin dewasa. Pilihan 
presiden secara langsung sudah berjalan 
dengan lancar. 
Kalimat tanya yang sesuai dengan 
paragraf dia tas adalah ... 
a. Siapakah Indonesia itu ? 
b. Bagaimana Indonesia itu ? 
c. Di manakah letak Indonesia itu ? 
d. Indonesia lulus dalam hal apa ? 

889. Kalimat yang mengandung kata kerja aktif 
transitif adalah ... 
a. Andi menangis tersedu-sedu karena 

haru. 
b. Pak andri berlatih menembak 
c. Para pekerja sedang istirahat 
d. Adikku tidur dengan nyenyak 

890. Rumah sakit kehabisan tempat 
perawatan. Tia hari pasien rawat inap 
terus bertambah. Para penderita di 
tampung di lorong-lorong rumah sakit. 
Saat ini sedang mewabah demam 
berdarah. 
Pokok pikiran dalam paragraf di atas 
adalah ... 

a. Rumah sakit kewalahan 
b. Pasien terus bertambah 
c. Wabah demam berdarah 
d. Lorong-lorong rumah sakit 

891. 1) Jasa-jasanya patut kita hargai 
2) Kita hendaknya meniru jejak langkah 

para pahlawan. 
3) Pahlawan gugur sebagai kusum 

bangsa 
4) Supaya tidak kehilangan jati diri 

Indonesia. 
Urutan kalimat yang benar paragraf 
tersebut adalah ... 
a. 3 – 1 – 2 – 4  
b. 3 – 2 – 4 – 1  
c. 1 – 3 – 2 – 4  
d. 4 – 3 – 2 – 1  

892. Kalimat di bawah ini yang berisi tentang 
harapan ...  
a. Semoga hasil ujianmu bisa memuas-

kan orang tuamu 
b. Karena nilainya baik Andi mendapat-

kan hadiah 
c. Ketiha hujan deras sungai di kota-kota 

meluap 
d. Anak yang pandai pasti disayang guru 

dan orang tua 
893. Aduh, kakiku sakit. 

Tanda baca yang benar untuk mengakhiri 
kalimat di atas adalah ... 
a. seru (!) 
b. titik (.) 
c. tanya (?) 
d. titik dua ( : ) 

894. kalimat yang menyatakan harapan adalah 
... 
a. mudah-mudahan hari ini tidak hujan 
b. anak-anak menyambut gembira karena 

tidak jadi ulangan 
c. jangan bersedih kalau harapanmu 

tidak tercapai 
d. sudahlah, jangan menangis terus 

895. Kegiatan berkemah bagi Pramuka bukan 
untuk rekreasi saja, tetapi mereka dilatih 
untuk disiplin dan bertanggung jawab, 
serta dibimbing untuk menjadi manusia 
yang tidak mudah putus asa. 
Tema paragraf diatas adalah tentang ... 
a. kegiatan berkemah 
b. kegiatan pramuka 
c. manfaat berkemah 
d. tujuan berkemah 

896. Setelah sampai di rumah  saya istirahat 
sebentar sambil nonton TV. Tiba-tiba 
adikku menangis karena jarinya terkena 
pisau. 
Pertanyaan yang kurang sesuai dengan 
bacaan di atas adalah ... 
a. Mengapa adikku menangis ? 
b. Kapan saya menonton TV 
c. Mengapa tangan adikku kena pisau ? 
d. Apa yangs aya lakukan sampai di 

rumah ? 
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897. Di sebuah dusun tinggallah seorang 
kakek bersama cucunya, seorang gadis 
yag cantik jelita, Sarah namanya. Ia baik 
budi, pandai bernyanyi dan bercerita. 
Dengan kepandaiannya itu ia senang 
menghibur orang. 
Sikap yang tidak sesuai dengan tokoh 
cerita di atas adalah ... 
a. bersahabat 
b. pandai bergaul 
c. ramah pada anak kecil 
d. suka menghibur orang 

898. “Semua murah, semua murah Q buku 
murah, pensil murah ! semua murah !” 
Kalimat di atas merupakan kalimat 
promosi yang bersifat ... 
a. ajakan 
b. perkenalan 
c. perintah 
d. suruhan 

899. Setiap pembelian banyak selalu 
mendapat “potongan harga”. 
Sinonim dari kata yang digaris bawahi 
adalah ... 
a. rabat 
b. harus membayar penuh 
c. tunai 
d. kredit 

900. Bukunya dibeli dari toko koperasi sekolah. 
Kata ganti pada kalimat di atas adalah ... 
a. dibeli 
b. toko 
c. bukunya 
d. koperasi sekolah 

901. Kalimat di bawah ini yang predikatnya 
aktif transitif adalah ... 
a. Ani menangis terseduh-seduh karena 

haru 
b. Kiki tidur dengan nyenyak di pangkuan 

ibunya 
c. Para pekerja istirahat di bawah pohon 

cemara 
d. Ayah menulis surat untuk adiknya 

902. Bapak Karnadi gugur sebagai bunga 
bangsa.  
Bunga bangsa artinya ... 
a. pengkhianat bangsa 
b. pembantu bangsa 
c. pahlawan bangsa 
d. musuh bangsa 

903. Thomas Matulessy melawan Belanda 
dengan gagah berani. 
Kalimat tersebut bertema ... 
a. kegemaran 
b. pendidikan 
c. hiburan 
d. kepahlawanan 

904. Paman saya lama mengikuti program 
transmigrasi. 
Pemenggalan suku kata yang tepat pada 
kata yang digaris bawahi adalah ... 
a. trans mig – ra – si 
b. tran – smi – gra – si 
c. trans – mi – gra – si 

d. tran – smig – ra – si  
905. Setelah pulang dari tugas ayah istirahat 

melepas lelah. Tiba-tiba tetangga saya 
minta tolong diantar ke rumah sakit 
karena anaknya sakit. 
Pertanyaan yang kurang sesuai untuk 
paragraf di atas adalah ... 
a. Di mana ayahmu bertugas ? 
b. Kapan tetanggamu datang minta 

tolong ? 
c. Mengapa tetanggamu minta tolong ? 
d. Berapa lama ayahmmu istirahat 

906. Kakakku seorang polisi. 
Kalimat penjelas yang kurang sesuai 
dengan kalimat di atas adalah ... 
a. Setiap hari selalu bertugas dengan 

tanggung jawab 
b. Badannya tinggi besar dan kekar 
c. Pernah juga mengatur lalu lintas di 

jalan raya 
d. Sehingga jalannya menjadi lancar 

907. Para pahlawan wafat sebagai kusuma 
bangsa.  
Wafat artinya sama dengan ... 
a. gugur 
b. mati 
c. meninggal dunia 
d. tewas 

908. Penggunaan kata tanya yang benar 
terdapat pada kalimat ... 
a. Adakah Kiki suka sayur bayam ? 
b. Berapakah kesukaan Kiki  dengan 

sayur bayam ? 
c. Bagaimana Kiki suka sayur bayam ? 
d. Apakah Kiki suka sayur bayam ? 

909. Peribahasa yang artinya bahwa kebaikan 
dibalas dengan kejahatan ialah .. 
a. Air susu di balas dengan air uba 
b. Panas setahun dihapus oleh hujan 

sehari 
c. Nila setitik rusak susu sebelanga 
d. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimba-

han juga 
910. Orang yang berbaju merah itu adalah 

petugas kebersihan kota. 
Awalan ber- yang artinya sama dengan 
kalimat di atas adalah ... 
a. Penduduk kota sebagian besar hidup 

dengan berdagang 
b. Ani bersepeda ke sekolah 
c. Ayah bertopi untuk melindungi kepada 

terik matahari 
d. Ibu bersalaman dengan bapak Camat 

ketika mendapat piala 
911. Kalimat di bawah ini yang mengandung 

kata umum adalah ... 
a. saya melihat pertandangan antar kelas 
b. adik menonton TV pada waktu film 

anak-anak 
c. ayah mencangkul di ladang 
d. yudha mengangkat tangan sebeum 

berbicara 
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912.  
Kalimat yang sesuai dengan gambar di 
atas yang bertema kegiatan adalah ... 
a. Bola itu harganya mahal 
b. Anak-anak bermain bola di lapangan 
c. Jika menendang bola harus hati-hati 
d. Bola plastik harganya lebih murah 

913. Muna, Sari, dan Rini  belajar kelompok 
bersama. Kata ganti yang tepat untuk 
kalimat di atas adalah ... 
a. kita 

b. kami 
c. mereka 
d. dia 

914. Kalimat di bawah ini yang bermakna 
konotasi adalah ... 
a. bermacam-macam bunga tumbuh di 

taman 
b. bunga bangkai hanya terdapat di 

Bengkulu 
c. bunga melati harum baunya 
d. Ani menjadi bunga desa karena 

kecantikannya. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
915. Bapak pulang dari kantor ... ibu sedang 

memasak di dapur. 
916. Pemerintah menggalakkan program imu-

nisasi folio secara nasional. 
Imunisasi adalah kata khusus di bidang ... 

917. Akibat amukan si jago merah banyak 
penduduk yang kehilangan tempat 
tinggalnya. 
Si jago merah artinya ... 

918. Pantun yang isinya membuat orang 
tertawa disebut pantun ... 

919. Para pejalan kaki memanfaatkan ... 
layang ketika menyeberang jalan. 

920. Teruskanlah peribahasa “Air beriak tanda 
... 

921. Panorama di pegunungan sangat indah. 
Sinonim kata yang bergaris bawah adalah 
... 

922. Sultan Hasanudin gagah berani melawan 
Belanda.  
Kalimat diatas bertema tentang ... 

923. Seluruh warga kampung bekerja di 
ladang. 
Sinonim kata ladang adalah ... 

924. Paman mengendarai mobil merah. 

Kata yang bergaris baah merupakan frase 
dengan pola ... 
 

925. Liburan ke sekolah adalah saat yang 
paling menyenangkan. 

926. Perkembangan teknologi sudah meramb-
ah ke seluruh aspek kehidupan. Manusia 
dipermudah segala urusannya.  Dunia 
seakan-akan dalam genggamannya. 
Segala informasi di  seluruh pelosok dunia 
bisa diperolehnya.  
Tema paragraf di atas tentang apa ? 

927. Bagaiman ilmu padai makin berisi makin 
merunduk. 
Apa arti peribahasa di atas ? 

928. Sebutkan keuntungan bepergian dengan 
naik pesawat ! 

929. Buatlah kalimat dengan kata-kata di 
bawah ini ! 
a. Serumpun 
b. Mantan 
c. Bulir  
 
 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 4 – 1 – 2007   

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
Menanam cabe rawit 
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Bu Indri sebenarnya bukanlah seorang petani, namun suka hal tanam-menanam. “ kaleng 
bekas itu jangan dibuang ! “ kata bu Indri.” Untuk apa, Bu ? ini kan kaleng bekas, akan saya buang 
agar tidak berserahkan” jawab Erma 

“Kaleng bekas itu saya kumpulkan karena ada gunanya, Ibu akan menanam cabe dalam 
kaleng-kaleng itu, agar barang bekas itu tidak terbunag begitu saja.” Sahut bu Indri. 

“kita tidak punya lahan luas, masa ibu akan menanam cabe ? “ kata Erma 
Bu Indri menyediakan kaleng-kaleng bekas, pecahan genteng, kerikil, pasir dan gabus. 

Dengan bahan-bahan itulah Bu Indri menanam cabe. Cara seperti itu disebut hidroponik. Jadi 
hidroponik tidak seperti cara tanam biasa. Cabe ditanam di pot-pot yang disediakan. 

 
I. jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawban yang benar ! 
930. Apakah kesukaan Bu Indri ? 
931. Mengapa bu Indri mngumpulkan kaleng 

bekas ? 
932. Apa alasan bu Indri menanam dengan 

kaleng bekas ? 

933. Apakah yang dimaksud bertanam 
secara hidroponik ? 

934. Apa saja yang dibutuhkan dalam 
bertanam secara hidroponik ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling tepat 

! 
  
935. Itikku sudah bertelur lima. Arti awlan ber 

pada kata bertelur adalah .... 
a. Memakai 
b. Melakukan 
c. Mengeluarkan 
d. Himpunan  

936. Berikut ini tidsak bisa digunakan sebagai 
bahan menulis karangan prosa adalah 
.... 
a. Pengalaman sendiri 
b. Cerita dongeng 
c. Isi buku yang dibaca 
d. Pendapat para ahli 

937. Laporan peristiwa meliputi hal-hal 
berikut kecuali .... 
a. Nama peristiwa 
b. Tempat kejadian 
c. Waktu kejadian 
d. Sidang pengadilan  

938. Kalimat di bawah ini yang tidak perlu di 
akhiri dengan tanda seru adalah ... 
a. Hore, tim kita juara 
b. Bagaimana pendapatmu 
c. Pergi sekarang juga dari sini 
d. Ah, Cuma sebegitu keberanianmu 

939. Para penduduk berlarian meninggalkan 
rumah. Mereka menyelamatkan diri agar 
tidak tertimpa bencana. Rumahnya 
sudah tidak tampak. Atapnya yang tinggi 
tidak kelihatan lagi. Kejadian yang 
diceritakan dalam paragraf di atas 
adalah .... 
a. Gunung meletus 
b. Kebakaran 
c. Banjir 
d. Angin topan 

940. Setiap warga masyarakat yang telah 
berusia 17 tahun diharap memiliki KTP. 
Kalimat diatas termasuk .... 
a. Iklan 
b. Pengumuman 
c. Reklame 
d. Poster  

941. Dongeng yang berdasarkan sejarah 
kejadian suatu tempat disebut .... 
a. Legenda 
b. Mite 
c. Fable 
d. Dongeng  

942. Terjadinya gunung tangkuban Perahu 
merupakan cerita rakyat dari .... 
a. Sumatera Barat 
b. Jawa Timur 
c. Jawa Barat 
d. Sulawesi  

943. Suatu tanya jawab yang kita lakukan 
dengan seseorang untuk meminta 
keterangan atau pendapat disebut .... 
a. Wawancara 
b. Dialog 
c. Percakapan 
d. Pengumuman  

944. Nano dibenca teman-temannya hanya 
karena kesalahan yang tidak disengaja. 
Nasib Nano bagaikan panas setahun .... 
a. Bencana sehari 
b. Tak ada hujan 
c. Malapetaka 
d. Dihapus hujan sehari  

945. Pak Ginanjar sebagai ... dalam drama, 
beliau terus memberi pengarahan pada 
para pemain. Isi titk-titik yang tepat 
untuk kalimat diatas adalah .... 
a. Aktor 
b. Sutradara 
c. Kemeramen 
d. Pelatih  

946. Berikut ini yang bukan bagian dari surat 
undangan adalah .... 
a. Tempat, tanggal penulisan surat 
b. Salam pembuka 
c. Waktu dan tempat pelaksanaan 
d. Kesimpulan  

947. Sepeda motor Ayah dibeli secara tunai. 
Sinonim kata tunai adalah .... 
a. Kontan 
b. Murah 
c. Krediit 
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d. Mengangsur  
948. Rahmad suka menabung di Bank, 

karena aman, memperoleh bunga dan 
bila mujur mendapat hadiah. Peribahasa 
yang sesuai dengan kalimat di atas 
adalah .... 
a. Tiada rotan akarpun jadi 
b. Sekali merengkuh dua tiga pulau 

tercapai 
c. Tong kosong nyaring bunyinya. 
d. Air beriak tanda tak dalam 

949. Ani sedang membaca puisi. Ia membeca 
dengan gerak dan gaya yang memukau. 
Ani sedang memerankan peran sebagai 
... 
a. Orator 
b. Narator 
c. Deklamator 
d. Kreator  

950. Riana terampil memainkan piano begtu 
pula Santi tangkas memainkan  
harmonika. Kata-kata di atas yang 
bersinonim adalah ..... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 1 dan 4 
d. 2 dan 4 

951. Deretan kata yang berhubungan dengan 
bidang pertanian adalah .... 
a. pupuk, traktor, irigasi, aspal 
b. sawah, ladang, hama, sabit 
c. cangkul, dangau, garpu, kecelakaan 
d. obat, truk, KUD, rumput 

952. Waktu liburan Rani menonton 
pementasan musik. Sinonim kata yang 
bergaris bawahnya pada kalimat di atas 
adalah .... 
a. Pertunjukan 
b. Penyelenggaraan 
c. Penampilan 
d. permainan 

953. Maman, Warni dan Mita akan pergi 
kemana ? 
Kata ganti orang yang tepat untuk 
kalimat di atas adalah ..... 
a. kami 
b. kalian 
c. mereka 
d. ia 

954. Orang yang dijadikan tenpat bertanya 
pada wawancara disebut ... 
a. Nara sumber 
b. Wartawan 
c. Pengacara 
d. penasehat  

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang benar ! 
955. Pak Amir bersepeda keliling desa untuk 

berdagang. Arti awalan ber pada kata 
bersepeda dalam kalimat di atas adalah 
.... 

956. Budi mewawancarai pedagang sayur 
dipasar. Pada kalimat di atas yang 
menjadi narasumber adalah .... 

957. Pemerintah (saran) agar penduduk tidak 
menggunakan obat-obatan terlarang. 
Agar kalimat menjadi sempurna kata 
dalam kurung seharusnya ..... 

958. Susi memerankan tokoh yang sedang 
bahagia. Raut wajahnya .... 

959. Pendapatan petani rata-rata meningkat. 
Anonim kata meningkat adalah .... 

960. Pak Hasan bekerja membanting tulang. 
Membanting tulang sama artinya 
dengan .... 

961. Mari kita lestarikan kesenian daerah. 
Kalimat diatas termasuk kalimat .... 

962. Pementasan sendra tari Ramayana 
diselenggarakandi candi Prambanan. 
Kata sendra tari singkatan kalimat .... 

963. Bulan yang lalu Anisa menjadi 
PASKIBRA. Kepanjangan PAKISBRA 
adalah .... 

964. Bau smapah menyengat hidung, debu-
debu beterbangan, sampah-sampah 
berserahkan. Kalimat di atas 
menggambarkan keadaan yang .... 

 
IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat ! 
965. Ubalah kalimat di bawah ini menjadi 

kalimat yak langsung ! 
“Kamu harus rajin beljar, kata ibu 
kepadaku.” 

966. Susunlah kalimat yang diacak ini 
menjadi yang padu 

1.  Dulu hidupnya serba kekurangan 
2. Beliau ikut bertransmigrasi 15 tahun 

yang lalu 
3. Sekarang hidupnya sudah sejahtera. 
4. Ayahku seorang transmigrasi 

967. Perhatikan kalimat di bawah ini ! 

Pohon rambutan kakek telah berbuah. 
Kalimat di atas adalah kalimat konotasi 
dengan makna buah. 

968. Susunlah kata-kata di bawah ini, agar 
vmenjadi kalimat yang benar ! 
Pemerintah – memeliharan- lingkungan 
– hidup – aparta – masyarakat – 
mengajak – untuk. 

969. Buatlah kalimat tanya dengan jawban di 
bawah ini ! 
Ibu membeli buha-buhan di pasar. 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2007/2008 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 4 – 1 – 2008 

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
Musim panen tiba 

Bulan Oktober telah tiba, hujan mulai turun. Pak karya mulai menggarap sawahnya yang 
agak lama tidak ditanami padi. Begitu musim hujan mulai turun. Pak Karya membuat persemaian yaitu 
sawah mulai digarap lalu diberi benih untuk bibit. 

Menunggu saatnya mencabut benih padi, pak karya menggarap tanah yang luas. Mula-
mula sawah digenangi air agar mudah dicangkul. Dibuatlah parit-parit yang baru. Tanah sawah  di 
gemburkan sehingga menjadi rata. Pengelolahan tanah sawah memerlukan keahlian sendiri. Tanah 
yang siap di tanami, muali ditanam bibit. Para wanita menanam padi, mereka berjalan mundur agar 
tidak menginjak tanaman yang sudah ada. Tak lupa di pasang bambu agar luris, rapi dan membantu 
pertmbuhan tanaman padi. Setelah, musim tanam selesai, tinggal memelihara tanaman dengan 
pengairan yang cukup, serta pemberian pupuk yang cukup pula. 
 
I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jwaban yang benar ! 
970. APA judul bacaan yang kau baca di atas 

? 

971. Kapan Pak karya mulai menggarap 
sawah ? 

972. Bagaimana Pak Karya menggemburkan 
tanah ? 

973. Mengapa para petani, jika menanam 
padi jalannya mundur ? 

974. Apa yang dilakukan setelah musim 
tanam ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban yang paling tepat 
! 
975. Penulisan judul yang benar adalah ... 

a. Petani dn padinya 
b. Penemu alat komunikasi modern 
c. Berbuat baik jangan  di tunda 
d. Resep nenek yang membawa mujur 

976. Gagasan inti yang dijadikan landasan 
penyusunan karangan disebut ... 
a. alinea 

b. tema 

c. kalimat inti 
d. alur 

977. Sinetron itu membutuhkan properti 
yang cukup banyak. Kata yang bergaris 
bawah sama artinya dengan ... 
a. pakaian 

b. perlengkapan 
c. honor 
d. pemain 

978. Pengusaha kelas kakap itu membantu 
pengusaha kecil. Pengusaha kelas 
kakap disebut juga pengusaha ... 
a. besar 
b. kecil 
c. sedang 

d. rendah 

979. Kendaraan roda dua (guna) komplotan. 
Kata dalam kurung seharusnya .... 
a. digunakan 
b. menggunakan 
c. berguna 
d. pengguna 

980. jangan biarkan ... tolan kita hidup 
sengsara !. kata yang tepat untuk 
melengkapi kalimat di atas adalah ... 
a. saudara 

b. tarip 

c. handai 
d. kerabat 

981. Warga kampung membantu 
membersihkan rumah kumuh. Sinonim 
kata membantu adalah ... 
a. memberi 
b. menolong 
c. membetulkan 
d. memperbaiki 

982. Urutan sesuai dengan kamus yang 
benar .... 
a. Agrobisnis, kebun, cangkul, glora 

b. Antan, cangkul, ladang, flora 

c. Bajak, cangkul, ladang, flora 

d. Bibit, unggul ,cangkul, ladang 

983. Semut merah mendekati burung Nuri. 
Mendekati lawan katanya ... 
a. menjauhi 
b. menipu 
c. mengajak 
d. mendapati 

984. 1.  Ardi membuat boneka topeng 

 2. Hari ini sekolah libur 
 3. Arman membuat anyaman kertas 
 4. Ardi dan Arman memanfaatkannya 

dengan membuat barang kerajinan. 
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Agar menjadi alenia yang baik. Kalimat 
di atas disusun dengan urutan .... 
a. 2, 1, 3, 4 
b. 2, 3, 1, 4 
c. 2, 4, 3, 1 
d. 2, 4, 1, 3 

985. Penggunaan tnda baca titik dua (☺ pada 
kalimat di abwah ini tepat kecuali... 
a. Bibi membeli : beras, sayur, dn roti 
b. Kita memerlukan kebutuhan pokok : 

beras, minyak, gula 

c. Ali : (memegang sapu) kamu 
mengepel lntai, Ani ! 

d. Anak sekolah memrlukan alat tulis : 
pensil, penggaris dan buku 

986. Pada pukul  03.00 dini hari terjadi 
kebakaran. Kalimat tanya yang sesuai 
sengan kalimat jawaban di atas ialah .... 
a. Dimana terjadi kebakaran 
b. Mengapa terjadi kebakaran ? 
c. Kapan terjadi kebakaran ? 
d. Berapa kali terjadi kebakaran ? 

987. Di bawah ini yang merupakan kalimat 
harapan ialah .... 
a. Jangan berisik ! 
b. Silakan makan seadanya ! 
c. Kapan terjadi kebakaran ! 
d. Berapa kali terjadi kebakaran ! 

988. Orang yang banyak bicara biasanya 
bodoh seperti peribahasa .... 
a. Air beriak tanda tak dalam 
b. Air jernih ikannya jinak 
c. Bagai air di atas daun talas 
d. Tak ada air tulang dipancung 

989. Pemerintah setiap sepuluh tahun 
mengadakan sensus penduduk. Sensus 
artinya .... 
a. Perhitungan pendapatan perkapita 

penduduk 
b. Perhitungan seluruh kekayaan 

penduduk  
c. Perhitungan jumlah penduduk 

penganggurn 

d. Perhitungan jumlah penduduk 
990. Imbuhan ber- yang berarti mengendarai 

terdapat pada kalimat ... 
a. Ayam ayah sudah bertelur lima butir 
b. Karena lama tidak bertemu 

keduanya berpelukan 
c. Tini oergi kesekolah berseragam 

pramuka 
d. Ia pergi ke sekolah bersepeda 

federal 
991. Makna konotasi yang artinya 

kebingungan pda kalimat .... 
a. Setiap tiga hari sekali kakak 

mencukur janggut 
b. Orang itu seperti kebakaran jenggot 
c. Janggut kakek yang panjang 

dibarkan memutih 
d. Kakek membeli silet untuk mencukur 

janggut. 
992. Penulisan tempat dan tanggal surat 

yang tepat adalah .... 
a. Surabaya, 26 Januari 2007 
b. Surabaya : 26 Januari 2007 
c. Surabaya. 26 Januari 2007 
d. Surabya, 26-01-2007 

993. Pagar yang tinggi pun terlompati 
pencuri. Rati awalan ter- pada kata 
terlompati adalah .... 
a. paling 
b. dalam keadaan 
c. dapat di 
d. tak sengaja 

994. Nia  : “Halo, selamat pagi ‘ 
 Ani : “ ....” 
 Nia : “Apakah saya dapat berbicara 

dengan Ani ?” 
Dalam percakpan telepon di atas jawban 
Ani seharusnya ... 
a. Salah sambung 
b. Halo, siapa ini ? 
c. Selamat pagi 
d. Nia ya, apa Nia ? 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling benar ! 
995. Asyik, nilai ulangan Matematika saya 

sepuluh ! kalimat diatas 
mengungkapkan rasa ... 

996. Mereka ditunjuk untuk (aman) harta 
benda pengungsi bencana. Kata aman 
seharusnya .... 

997. Pakailah ilmu padi. Semakin menunduk  
semakin .... 
Kata yang tepat ntuk melengkapi 
peribahasa di atas adalah ..... 

998. Kondisi pengungsi sekarang sangat 
kekurangan bahan makanan. Kata dasar 
kekurangan adalah .... 

999. Pattimura memimpin dengan gagah 
berani. Predikat kalimat di atas adalah ... 

1000. Ia ,emjadi kaki tangan kanan bosnya. 
Kalimat di atas bermakna .... 

1001. Ibu selalu menyiapkan santapan pagi 
untuk kita. Santapan sinonimnya ... 

1002. .... keadaan Duta Besar Malaysia 
setelah perampokan ? kata tanya yang 
tepat untuk menyatakan keadaan adalah 
.... 

1003. Ibu membeli buah tangan untuk nenek. 
Buah tangan artinya. 

1004. pengendara sepeda motor harus 
memiliki izin yang disebut ... 

 
IV. kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat ! 
1005. Buatlah kalimat tanya dengan jawaban 

yang ada ! 
Ibu membeli buah-buhan di pasar. 

1006. Susunlah kata-kata di bawah ini agar 
menjadi kalimat benar ! 
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Pemerintah – memelihara – mengajak – 
lingkungan – hidup – aparat – 
masyarakat – untuk. 

1007. Urutkan kata-kata berikut sesuai dengan 
kamus. 
Bantu, babak, bazar, babat, buka 

1008. Banyak pengemudi kendaraan bermotor 
mengemudikan kenderaannya dengan 
kecepatan tinggi. Bagaimana 
pnedapatmu dengan hal itu ? jelaskan ! 

1009. Jelaskan arti peribahasa “ Sambil 
menyelam minum air”! 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 4 – 1 – 2009   

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
Veteran 

 
Lala yang ditemani ibunya sedang berziarah ke makam Nenek dari ibunya. Selesai berdoa, ia 

melihat seorang laki-laki tua yang juga sedang berdoa di sebuah makam. Kakek itu tampak berdoa 
sambil meneteskan air mata. 

Diam-diam, Lala mendekatinya dari belakang. Karena merasa ada orang dibelakangnya, si 
kakek pun meoleh. “Eh rupanya ada orang di belakang kakek. “Ya, saya, kek ! maaf telah 
mengganggu ! “ jawab Lala. “Oh, tidak apa-apa, nak ! dengan siapa kamu kemari ?” tanya kakek. 
“Dengan ibu. Kami sedang mengunjungi mkam nenek dari ibu saya.” Kata Lala sambil menunjuk ke 
arah ibunya. “Oh, kakek kenal dengan buyutmu. 

Almarhumah semasa hidupnya pernah menjadi anggota Palang Merah sewaktu perang 
kemerdekaan dulu. “sahut Kakek itu. “jadi akkek kenal dengan nenek ibu saya, ya ?” tanya Lala. 
“Bukan keanl lagi ! “Buyutmulah yang menolong kakek ketika kaki kakek diamputasi. Buyutmu 
merawat dan memberikan makan pada kakek selama kakek dirawat. Nenekmu seorang pejuang 
sekaligus petugas Palang Merah. Kami bersama-sama berjuang melawan penjajah.” Kini tinggal 
kakek yang masih hidup, “ jelas kakek dengan wajah sedih. Rupanya, kakek itu kehilangan sebelah 
kakinya akibat menginjak ranjau. Kini, ia memakai tongkat sebagai penopang. 
I. Jawablah pertanyaan di bawah ini denga jawaban yang benar ! 
1010. Kemanakah Lala bersama ibunya ? 
1011. Apa yang dilakukan kakek di makam itu 

? 
1012. Apa yang pernah dilakukan kakek dan 

buyut Lala semasa perang 
kemerdekaan ? 

1013. Apa yang menyebabkan kakek 
kehilangan sebelah kakinya ? 

1014. Tindakan apa yang harus kamu lakukan 
jika memiliki tetangga yang seperti 
kakek ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban paling tepat ! 
1015. Tanya jawab dengan seseorang untuk 

dimintai keterangan atau pendapat 
disebut .... 
a. percakapan 
b. wawancara 
c. permainan 
d. adegan 

1016. Dalam bacaan diatas, siapakah yang 
menjadi tokoh utama ? 
a. Ibu 
b. Lala 
c. Kakek 
d. Buyut Lala 

1017. Yang merupakan kalimat perintah 
permohonan di bawah ini adalah ... 
a. Mari, kita mulai pertemuan ini 
b. Orang tuanya menaruh harapan yang 

besar kepadanya. 
c. Tolong, tutuplah pintu itu rapat-rapat ! 

d. Jangan harap dia datang hari ini 
1018. Terjadinya Gunung Tangkuban Perahu 

merupakan cerita rakyat dari ... 
a. Jawa Timur 
b. Sumatera Barat 
c. Sulawesi 
d. Jawaa Barat 

1019. “Tom, nanti kalau kak Rini pulang 
disuruh menjemput ibu setelah selesai 
belajar !”. isi pesan diatas adalah ... 
a. Kak Rini disuruh belajar 
b. Kak Rini disurruh menjemput ibu 
c. Kak Rini disuruh pulang 
d. Tom disuruh menunggu ibu 

1020. Cerita khayal yang dihubungkan dengan 
suatu tempat disebut ... 
a. legenda 
b. fabel 
c. sage 
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d. mite 
1021. Langkah-langkah yang harus 

diperhatikan dalam berwawancara 
adalah seperti di bawah ini, kecuali .. 
a. Membuat daftar pertanyaan 
b. Mengamati apa yang ada dan terjadi 

pada saat wawancara. 
c. Mengarahkan narasumber kepada 

topik pembicaraan 
d. Membuat kesimpulan. 

1022. Banyak anak-anak Banyuwangi yang 
tidak bisa berbahasa Using, 
tanggapanmu adalah ... 
a. Bahasa using sulit dipahami dan 

dimengerti 
b. Dialeknya kurang sesuai dengan 

bahasa keluarga saya 
c. Di sekolah jarang diajari bahasa 

using 
d. Berusaha untuk belajar agar bahasa 

dan budaya daerah tidak punah. 
1023. Penggunaan uang yangs ampai 

melebihi batas penghasilan kita, akan 
berakibat fatal. Peribahasa yang tepat 
dan sesuai dengan pernyataan di atas 
adalah .... 
a. Besar pasak dari pada tiang 
b. Ada gula ada semut 
c. Malu bertanya sesat di jalan 
d. Bagai air di daun talas. 

1024. Asih sedang membaca puisi. Ia 
membaca puisi dengan gerak dan gaya 
yang memukau. Asing sedang 
memerankan peran sebagai ... 
a. orator 
b. deklamator 
c. narator 
d. kreator  

1025. para pemilik dealer berlomba-lomba 
untuk memberikan kemudahan dakam 
pembelian sepeda motor dengan sisten 
... dan uang muka sedikir serta bunga 
ringan. Kata yang tepat untuk 
melengkapi kalimat di atas adalah ... 
a. kredit 
b. obral 
c. kontan 
d. tunai  

1026. Kali brantas sering meluap airnya ketika 
musim ... luapan air itu sering 
meruntuhkan jembatan atau membanjiri 
rel kereta api dekat bangil. Kata yang 
tepat untuk mengisis titik-titik pada 
paragraf di atas adalah ... 
a. panas 
b. kemarau 
c. dingin 
d. hujan  

1027. Pak Gesang adalah komponis terkenal 
sampai manca negara. Komponis berarti 
... 
a. Pencipta lagu 
b. Pembawa lagu 
c. Penjual lgu 

d. penyanyi 
1028. Para pemuda di Bereuen yakin bahwa 

berita proklamasi itu benar. Namun bala 
tentara Jepang masih berkuasa di 
sekitar mereka. Oleh akrena itu mereka 
berunding secara bersembunyi-
sembunyi untuk mebicarakan berita 
yang bersejarah itu. Pesan yang 
terkandung dalam paragraf di atas 
adalah ... 
a. Para pemuda di Bereuehn yakin 

bahwa berita proklamasi itu benar. 
b. Bala tentara Jepang masih berkuasa 
c. Mereka berunding secara 

bersembunyi-sembunyi 
d. Membicarakan berita bersejarah. 

1029. Penulisan judul karangan yang benar 
adalah ... 
a. Cara menanam padi 
b. Suri ikan yang cantik 
c. Berwisata ke pantai Grajagan 
d. Sebuah kenangan indah 

1030. Dalam penulisan surat undangan, 
bagian akhir setelah penutup surat 
adalah .... 
a. Tempat dan tanggal penulisan surat 
b. Alamat surat 
c. Penutup  
d. Tanda tangan dan nama terang 

1031. Setelah salam pembuka surat, 
dibubuhkan tanda .... 
a. titik 
b. koma 
c. titik koma 
d. seru  

1032. Para penduduk berlarian meninggalkan 
rumah. Mereka menyelamatkan diri agar 
tidak tertimpa bencana, rumahnya 
sudah tidak tampak, atapnya yang tinggi 
tidak kelihatan lagi. Kejadian yang 
diceritakan dalam paragaf di atas adalah 
.... 
a. banjir 
b. kebakaran 
c. gunung meletus 
d. angin topan  

1033. 1. Sampah mngurangi kelancaran aliran 
air selokan atau air sungai . 

 2. Sampah tertimbun dimana-mana. 
 3. Sampah itu harus disingkirkan 
 4. Di kota-kota besar banyak terlihat 

sampah 
 5. Banyak orang membuang sampah di 

sungai. 
Susunan yang baik adalah dengan 
urutan nomor ... 
a. 2 4 3 1 5 
b. 4 2 5 1 3 
c. 4 2 1 3 5  
d. 4 1 2 3 5 

1034. Nadia : “Selamat mlam Ibu Umi ? 
 Ibu Umi ; “... “ 

Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik 
di atas adalah .... 
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a. Oh, silahkan 
b. Selamat malam 

c. Mencari siapa Nad ? 
d. Ada perlu apa, bu ? 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling benar ! 
1035. Desy mewawancarai pedagang buah di 

pasar. Pada kalimat di atas yang 
menajdi nara sumber adalah .... 

1036. Waktu mengendarai sepeda, Roby 
terperosok ke dalam parit. Arti awalan 
ter- pada kata terperosok berarti .... 

1037. Agung wilis masuk Blambangan lewat 
pesisir Grajagan. Pesisir artinya .... 

1038. Kata tanya mengapa digunakan untuk 
menanyakan .... 

1039. Sinetron “Para Pencari Tuhan” sangat 
digemari oleh banyak orang. Sinetron 
singkatan dari .... 

1040. langkah awal dalam berwawancara 
adalah menyusun .... 

1041. Pada hari libur banyak wisatawan 
dosmetik berkunjung ke Watu Dodol. 
Wisatawan domestik artinya ... 

1042. Berani membela kebenaran, pantang 
menyerah, ksatria dan terpuji, 
merupakan sikap seorang .... 

1043. Arman menjadi tangan kanan pak 
Raditya, sehingga dalam setiap kalimat 
di atas bermakna .... 

1044. Koko : “.......” 
 Kiki : “Pentas seni itu diadakan di 

balai Desa.” 
kalimat tanya yang tepat disampaikan 
Koko kepadsa Kiki adalah.... 
  

1045. Bangsa – jasa pahlawannya – adalah – 
yang besar -  menghargai – yng mau – 
bangsa. Susunan kata-kata tersebut 
yang benar adalah .... 

1046. .... program pemerintah untuk mengatasi 
kemsikinan di Indonesia ? kata tanya 
yang tepat untuk melengkapi kalimat di 
atas adalah .... 

1047. Kedua pejabat itu sedang (bicara) 
tentang tenaga kerja dan pengangguran. 
Kata dalam kurung seharusnya adalah 
.... 

1048. “Hai, apa kabar teman ?” 
1049. Bahasa yang digunakan dalam kalimat 

surat undangan hendaknya bahasa 
yang ,... 

1050. Setiap warga negara berkewajiban 
mempertahankan bangsa dan 
negaranya. Tugas bela bangsa dan 
negara bukan hanya tanggung jaab 
tentara saja, melainkan tanggung jaab 
semua warga. buatlah kalimat tanya 
untuk pernyataan diatas ! 

1051. Buatlah sebuah  kalimat  yang 
bermakna konotasi, dengan kata buah 
tangan ! 

1052. Pada masa krisis ekonomi banyak 
pabrik yang gulung tikar, karena daya 
beli masyarakat menurun. Arti ungkapan 
kata yang bercetak tebal adalah .... 

1053. Buatlah senuiuah kalimat dengan kata-
kata : 
- eksportir 
- importir 

1054. Sebutkan 3 contoh alat komunikasi 
media elektronik yang sering digunakan 
! 

  
 
 

 

 
 

Materi pokok / tema   
Perdagangan  

 
kompetensi dasar 

• Menanggapi cerita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar yang disampaikan secara lisan 

• Mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung denga 

• memperhatikan pilihan kata dan satuan bahasa. 

• Membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan membaca sekilas 

• Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan memperhatikan penggunaan ejaan 
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Identifikasi 

• Mengajukan pertanyaan tentang isi cerita / peristiwa yang didengar 

• Menjelakan isi cerita/peristiwa yang didengar dari nara sumber 

• Mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yang dilakukan tema 

• Menjelaskan masalah atau peristiwa yang pernah dialami 

• Memberikan komentar atau saran dengan alasan yang logis dan bahasa yang santun 

• Menjelaskan garis besar isi teks 

• Membandingkan isi antar teks dengan memberikan penjelasan 

• Menulis pokok-pokok isi buku dalam buku catatan 

• Menulis ringkasan buku dalam beberapa kalimat dengan penggunaan ejaan yang benar. 
 

� Mendengarkan  

– Bahan pembelajaran 
 Dengarkanlah cerita berikut dengan baik ! 

Anak Mandiri 
Dini anak yang rajn dan terampil. Karena ia rajin, ia menjadi juara kelas lima. Ia juga 

terampil dalam kegiatan dan pekerjaan. Ia pandai sekali mengembangkan apa yang diajarkan 
Bu Guru. Bayangkan kecuali bersekolah, ia juga membawa kue sebagai dagangan. 

Modal untuk berdagang kue tidak banyak, bahkan tidak memakai modal. Dini mengambil 
kue dari tetangganya yang kebetulan pengusaha kue. Kue itu dijual disekolah. Setelah laku 
baru di bayar, dari pendapatan berjualan kue itulah, dini dapat membiayai sekolahnya secara 
mandiri. 

– Lembar kerja 
Setelah mendengar cerita tersebut, kerjakanlah soal/perintah di bawah ini ! 
1. Buatlah tiga pertanyaan untuk mengetahui isi cerita tersebut ! 
2. Buatlah kalimat yang merupakan ringkasan isi tersebut ! 
 

� Berbicara 

– Bahan pembelajaran 
 Simaklah cerita di bawah ini dengan baik ! 
 Tiara sanagt tertarik tentang cerita seorang anak kelas lima SD yang mampu membiayai 

sekolahnya. Kreasi anak itu patut diacungi jempol, ia pandai membuat pita rambut. Tali 
rambut buatannya sangat disenangi teman-teman sekolahnya. Bahkan hasil kerajinannya 
dititipkan juga ke sekolah lain. bayangkan dari modal Rp. 3.000,00 dijual laku Rp. 
10.000,00. 

– Lembar kerja 
 Sampaikanlah komentarmu untuk mengomentari cerita tersebut secara 
lisan ! 
 

� Membaca 

– Bahan Pembelajaran 
 Bacalah dengan baik dua teks berikut ! 

� Manusia selalu berusaha ingin hidup layak dan berkecukupan. Upaya yang biasa 
dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah bekerja. Pekerjaan yang ada di 
lingkungan masyarakat beraneka ragam, ada yang pedagang, petani, pegawai, 
karyawan, tukanb, buruh, dan lain-lain. 

� Usaha bidang perdagangan banyak dilakukan masyarakat di pasar. Pasar tempat 
bertemunya penjual dan pembeli. Banyaknya masyarakat yang datang ke pasar, maka 
mendorong masyarakat pula melakukan berbagai usaha bidang perdagangan. 

– Lembar Kerja 
 Bandingkanlah dua teks tersebut dengan cermat. Pahamilah isi masing-masing teks, 

kemudian jelaskanlah perbedaan isinya ! 
 

� Menulis 

– Bahan Pembelajaran 
 Simaklah teks di bawah ini dengan cermat 

Usaha perdagangan mengumpulkan barang produksi dari berbagai perusahaan 
yang menghasilkan barang-barang untuk dijual kepada yang membutuhkan. Contoh usaha 
perdagangan antara lain usaha bidang ekspor, impor, pedagang di pasar, grosir, 
supermarket, dan toko-toko kecil yang banyak kita jumpai di sekitar kita. 
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Importir adalah perusahaan perdagangan yang membeli barang-barang dari luar 
negeri untuk dijual kembali atau digunakan di alam negeri. 

Eksportir adalah perusahaan perdagangan yang menjual barang dari dalam negeri 
ke luar negeri. 

Toko adalah perusahaan yangb melayani kembali secara langsung atau tidak 
langsung. Toko besar menunjukkan banyak dan lengakpnya barang yang dijual, 
sedangkan toko kecil biasanya hanya menjual barang-barang keperluan sehari-hari. 

– Lembar kerja 
 Buatlah ringkasan bacaan tersebut dengan kata-katamu sendiri ! 
 Carilah buku yang lain di perpustakaan, kemudian buatlah ringkasan, mulailah dari tipa-tiap 

bab ! 
 
 
 
 
 
 
 
� Kebahasaan 

	 Bahan Pembelajaran 

– Kata-kata yang menunjukkan hitungan 
  Contohnya : 

Kata   Arti Kalimat 
sekali 
semenit 
berkali-kali 
beberapa 

satu kali 
satu menit 
lebih dari satu kali 
lebih dari satu 

ibu baru seklai berbelanja di swalayan 
belum ada semenit dagangannya telah habis 
mereka berkali-kali mencuri 
beberapa tengkulak gulung tikar 

 
	 Membuat kaimat dengan menggunakan kata-kata bidang perdagangan 

Contoh :   
modal  : untuk berdagang sanagt membutuhkan modal 
Untung : berkali-kali pedagang itu mendapat untung 
Rugi : para petani banyak yang menanggung rugi 
Warung : mula-mula Bu Suharti hanya membuka warung 
Pedagang : Bibi saya menjadi padagang sayuran yang sukses 

	 Makna denotasi dan makna konotasi 
Makna Denotasi 
Makna denotasi adalah makna sebenarnya atau makna lugas 
Contoh :  -  Saya mencuci pakaian yang baru saya beli 
Turunkan tanganmu, saya ingin lewat 

	 Makna Konotasi 
Makna konomotasi adalah makna sebenarnya atau makna lugas 
Contoh :  
saya cuci tangan terhadap masalah perdagangan 
Para pedagang akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. 

	 Kata berimbuhan me- dan arti imbuhan me- 
Contoh : 
 
 

Kata berimbuhan me- Arti awalan Me- 
Yustito mengangkat dagangannya 
Kapal itu menepi akar menurunkan dagangan 
Orang itu membabi buta karena marah 
Bu Suharti menyambal goreng 
Keringat kuli itu menganak sungai 
Ibu menggarami sayur 

Mengangkat : melakukan pekerjaan (angkat) 
Melaut : menuju ke (laut) 
 
Membabi buta : berlaku seperti babi 
Menyambal : membuat menjadi sambal 
Menganak sungai : menyerupai anak sungai] 
Menggarami : memberi garam 

 
	 Di sebagai kata depan dan di- sebagai awalan 

Penulisan di- sebagai awalan ditulis melekat dengan kata berikutnya. 
Contoh :   
kue saya diborong sampai habis 
Dagangannya dijual dengan harga murah 
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Uji Kompetensi 1Uji Kompetensi 1Uji Kompetensi 1Uji Kompetensi 1    
 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
1056. Evita bercerita kepada kakaknya, Tiara, 

yang ia ceritakan adalah kegiatan Bu 
Suharti seorang pengusaha restoran  
yang berhasil. Yang terkenal dari 
restoran Bu Suhartin adalah ayam 
goreng. Restorannya di mana-mana. 
Hampir diseluruh kota besar di 
Indonesia. Usaha itu berkat pemberian 
resep dari nenek beliau. Pertanyaan 
yang kurang sesuai dengan bacaan di 
atas adalah ... 
a. Bagaimana cara Bu Suharti 

mengelolah usahanya ? 
b. Seorang pengusaha apakah Bu 

Suharti itu ? 
c. Usaha apa yang menjadikan Bu 

suharti terkenal ? 
d. Di mana saja restoran Bu Suharti itu 

? 
1057. Komentar positif untuk kegiatan Bu 

Suharti yang dinyatakan pada nomor 1 
adalah ... 
a. Bu Suharti itu tinggal melanjutkan 

usaha suaminya 
b. Bu Suharti memang seorang 

pengusaha yang patut di contoh. 
c. Hampir setiap orang kenal dengan 

Bu Suharti. 
d. Ayahku sangat senang dengan 

ayam goreng 
1058. Dunia perdagangan semakin semarak. 

Dimana-mana terjadi persetujuan jual 
beli antara dua pihak, baik secara kecil-
kecilan maupun besar-besaran. 
Kegiatan jual beli akan terus 
berlangsung setiap saat, dan dimana 
saja. Kalimat yangs ejaln dengan 
paragraf tersebut adalah ... 
a. Perdagangan itu memerlukan 

perantara 
b. Semua pengusaha selalu mencari 

keuntungan 
c. Perdaganga semakin berkembang 

sesuai dengan peradaban dunia 
d. Dunia makin berkembang dan 

makin membutuhkan 
1059. Tiara pandai sekali membuat pita 

rambut, bahannya dari berbagai macam. 
Banyak temannya yang menyukai pita 
buatannya, mula-mula pita itu hanya 
dihadiahkan kepda temannya. Sekarang 
pita Tiara laku di jual, tidak hanya dijual 
kepda temannya tetapi juga di jual di 
toko-toko. Sekarang Tiara dapat 
bersekolah dengan biaya sendiri .... 
Kalimat yang kurang sesuai untuk 
melanjutkan paragraf tersebut adalah ... 
a. Tiara menjadi anak yang mandiri 

b. Teman-temannya ingin mengikuti 
jejak Tiara. 

c. Usaha Tiara di puji Bu Guru. 
d. Akhirnya pelajaran Tiara tertinggal 

dengan teman-temannya. 
1060. 1. Tiara dan Evita sering di suruh 

neneknya berbelanja ke pasar. 
2. Paman membeli beberapa potong baju 

seragam untuk karyawannya 
3. Saya telah berkali-kali makan siang di 

warung Bu Suharti yang terkenal itu 
4. Kuli itu kuat sekali karena mampu 

mengangkat sekarung gula pasir 
sendirian 

kata yang berarti satu terdapat pada 
kalimat ... 
a. Pertama 
b. Kedua 
c. Ketiga 
d. keempat 

1061. Kalimat-kalimat berikut ini yang 
mengandung kata bermakna denotasi 
adalah ... 

a. Ketika mendapat untung, paman 
pulang membawa buah tangan 
banyak sekali. 

b. Pedagang itu mencuci tangan 
terhadap masalah temannya karena 
menderita kerugian yang tidak 
sedikit. 

c. Untuk menangani usaha ini 
diperlukan keuletan dan ketukunan 

d. Bibi pulang dengan tangan hampa 
karena semua tagihannya tidak ada 
yang berhasil. 

1062. 1. Para pengusaha barang lalu menjual 
barang-barangnya ke kota lain. 

2. lalu lintas barang melalui darat juga 
semakin ramai   

3. Pusat penjualan barang-barang 
semakin ramai 

4. bahkan banyak yang dikirim ke luar 
negeri    

Agar menjadi paragraf yang baik, urutan 
kalimat tersebut adalah ... 

a. 3-2-1-4 
b. 2-4-1-3 
c. 4-2-3-1 
d. 2-3-1-4 

1063. Kalimat yang tidak mengandung kata 
yang menunjukkan bilangan atau 
hitungan adalah ... 
a. Dagangannya sangat laris sehingga 

habis terjual tanpa sisa. 
b. Pedagang itu masih mempunyai 

simpanan segudang barang 
dagangan yang belum dipasarkan. 
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c. Para pedagang mengeluh karena 
setiap hari tidak sedikit kerugian 
yang dideritanya. 

d. Beberapa pelanggan swalayan itu 
merasa puas karena pelayanan dan 
mutu dagangan yang sangat baik. 

1064. Aku lalai di hari pagi 
Beta lengah di masa muda 
Kini hidup meracun hati 
Miskin ilmu, miskin harta 
Pernyataan di bawah ini yang 
merupakan makna dari puisi di atas 
adalah ... 
a. Kelalaian membawa sengsara 
b. Kita hidup penuh perjuangan 
c. Untuk hidup kaya an bahagia 

diawali dari miskin dan sengsara. 
d. Kesengsaraan dan kemiskinan haus 

dihadapi dengan sungguh-sungguh. 
1065. Cerita yang sesuai dengan gambar di 

samping adalah .. 

a. Lapangan pekerjaan sanagt sulit di 
dapat. Untuk itu aku dan kawan-
kawan menciptakan lapangan kerja 
dengan berjualan dipasar. Dengan 
berjualan aku mendapat untung dan 
pekerjaan. 

b. Di pasar sanagt ramai. Banyak 
pedagang berjualan di sana. Aku 
dan Ibu juga berbelaja ke pasar. 
Para pedagang menawarkan 
dagangannya kepada ibuku. 

c. Ketika pulang dari pasar, saya 
melihat orang kecopetan. Orang 
tersebut lari mengejar pencopetnya, 
tetapi pencopet tersebut tidak dapat 
ditangkap. 

d. Ketika saya disuruh ibu berbelanja 
ke pasar, saya bertemu dengan 
teman saya. Karena ama tidak 
ketemu , saya mengobrol sampai 
kesiangan. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1066. Ibu membeli daging seharga Rp. 

45.000.00. penulisan yang salah 
terletak pada ... 

1067. Ibu dan saya  berkali-kali mencari 
dagangan ke desa itu. Arti kata yang 
menunjukkan bilangan pada kalimat 
diatas adalah ... 

1068. Ketika pergi ke terminal, saya melihat 
anak-anak naik turun bus dengan 
membawa barang dagangan berupa 
permen, rokok, dan makanan kecil. 
Anak-anak itu disebut pedagang ... 

1069. Pedagang itu berkerja dengan 
bermandikan kerinagt, tetapi 
keuntungannya hanya sedikit. Kata 
yang bermakna konotasi pada kalimat 
di atas adalah ... 

1070. Setelah dagangannya terjual habis, 
uang perolehannya di hitung. Ternyata 
uangnya lebih banyak dari uang 

semula. Berdasarkan pernyataan diatas 
pedagang tersebut mendapat ... 

1071. Ibu pergi ke pasar dengan naik becak. 
Kata yang dicetak miring pada kalimat 
diatas merupakan kalimat ... 

1072. Beberapa bulan yang lalu, pasar ini 
belum banyak pedagangnya. Kata yang 
menunjukkan hitungan adalah  .. 

1073. Banyak Pedagang kecil yang berjualan 
di pinggir jalan karena tidak mampu 
membeli toko di pasar. Istilah lain dari 
kata yang dicetak miring adalah 
pedagang … 

1074. Bu Suharti membuka Rumah makan itu 
sete;ah pindah ke Jakarta. Kata lain 
dari kata yang dicetak miring adalah … 

1075. Pedagang itu geleng-geleng …karena 
seharian tidak ada yang membeli 
dagangannya. 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bwah ini dengan singkat dan jelas ! 
1076. Tulislah kembali bacaan dibawah ini 

dengan ejaan yang benar ? 
si kabayan banyak hutang 

pagi itu sinar matahari menerobos 
sinar rumahnya. ia dipanggil istrinya. 
ia masih malas bangun. setelah 
bangun, ternyata ada orang menagih 
utang. 

1077. Resep pemberian nenek benar-benar 
membawa berkah. Sekarang ayam 
goreng Bu Suharti tidak lagi dijual di 
pinggir jalan tetapi di beberapa 
Restoran mewah di pusat kota. Bahkan 
turis luar negeri pun suka membeli 
ayam goreng Suharti sebagai oleh-oleh. 
Usaha keras dan ketekunan Bu Suharti 
patut ditiru dan dipuji. Buatlah dua 
pertanyaan yang sesuai dengna bacaan 
di atas ! 

1078. Dona : “Aku sangat tertarik tentang apa 
yang dicatat oleh Aji. Dia 
mengatakan ada anak di 
sekolah kita yang adapat 
membiayai sekolahnya dari 
membuat pita rambut. 

Muna : “Benar, Don. Pintar sekali ia 
mengembangkan apa yang 
diajarkan oelh bu guru. 
Bayangkan dari modal Rp. 
3.000,00. yang diberi oleh 
ibunya, dia mendapat 
keuntungan rata-rata Rp. 
10.000,00. satu bulan. 

Buatlah kesimpulan darin pembicaraan 
Dona dan Muna ! 

1079. Aku lalai di hari pagi  
Beta lengah dimasa muda 
Kini hidup meracun hati 
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Miskin ilmu, miskin harta 
 Ubalah puisi tersebut menjadi prosa ! 

1080. Simaklah gambar disamping dengan 
teliti !  

buatlah minimal 3 kalimat untuk 
menjelaskan gambar tersebut ! 

    

UJi Kompetensi 2UJi Kompetensi 2UJi Kompetensi 2UJi Kompetensi 2    
Bangkit prestasi gambar kolam renang halaman 27 

Jenis – Jenis Perdagangan 
 

 Perdagangan ada tiga macam yaitu 
perdagangan di pasar tradisional, perdagangan 
pasar swalayan dan perdagangan melalui 
internet. Perdagangan di pasar tradisional 
dilakukn sangat sederhana. Para pedagang 
menjajakan dagangannya di kios-kios, di 
tenda, di gerobak, dan ada pula yang digelar di 
tanah dengan beralaskan karung atau plastik. 

Perdagangan di swalayan dimana para 
pembelli bebas memilih barang yang 
diperlukannya. Mereka melayani diri mereka 
sendiri. Harganyapun sudah tertera. Barang-
barang sudah ditatarapi pada rak. Ruangannya 
bersih. Pembeli melakukan pembayaran di 
kasir. 

Perdagangan melalui internet, barang-
barang yang ditawarkan melalui internet 

biasanya yang tahan lama dan tidak mudah 
busuk. Kelebihan berbelanja melalui internet 
adalah kita dapat memilih barang atau jasa dari 
seluruh dunia. Selain itu kita tidak perlu ke 
pasar atau swalayan dan cara pembayarnnya 
dengan kartu kredit. 

 
I. Jawablah pertanyaana di bawah ini ! 
 

1081. Bagaimana cara pedagang menjajah-
kan dagangannya di pasar tradisional ? 

1082. Di mana pembeli mengambil sendiri 
barang yang diperlukannya ? 

1083. Pembeli melakukan pembayaran di toko 
swalayan pada … 

1084. Apaa perbedaan pasar tradisiona, 
pasar swalayan dan pasar internet ? 

1085. Barang apa yang dijual melalui internet 
? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 
 

1086. Tiara : “Vita, mengapa sekarang terjadi 
gempa ?”  

Evita : “Betul, memang daerah kita 
rawan gempa.” 

Tiara : “Apa penyebabnya ?” 
Evita : “Karena negara kita merupakan 

pertemuan antara lempeng 
Australia dan Eurasia.” 

Tiara : “Makanya kita harus waspada 
dan berdo’a.” 

Evita : “Eh ... bel benrbunyi ayo kita 
masuk kelas.” 

Dari percakapan di atas menceritakan 
tentang ...  
a. gempa 
b. bnjir 
c. bencana alam 
d. waspada  

1087. Latar cerita di atas adalah ... 
a. di dalam kelas 
b. halaman sekolah 
c. jalan 
d. rumah  

1088. Amanat cerita diatas adalah ... 
a. kita harus berdo’a 
b. kita harus waspada 
c. cemas 
d. do’a dan waspada 

1089. Pak Amir : “Anak-anak di Padang terjadi 
gempa, banyak saudara kita 
menderita, karena keluarga-
nya banyak yang meninggal, 
mereka kehilangan harta 
benda dan sanak saudara. 

Ani : “Bantuan apa yang kita 
berikan pak ?” 

Pak Amir : “Uang, obat-obatan, bahan 
makanan dan pakaian. 

Ani : “Siapa yang datang kesana 
pak ?” 

Pak Amir : “Tidak usah kita kesana, kit 
kirimkan saja lewat PMI.” 

Dari percakapan di atas apa tema dialog 
diatas ... 
a. Perdagangn 
b. Pertanian 
c. Peristiwa 
d. transportasi 

1090. Di perempatan jalan rumah P. Ali adalah 
pangkalan ojek sepeda motor yang 
cukup ramai. Ia memanfaatkannya 
dengan membuka usaha cucian sepeda 
motor. Lama kelamaan usahanya 
menjadi ramai, akhirnya ia mengajak 
Rudi dan Iwan untuk membantunya. 
Tokoh utama pada bacaan di atas adalah 
... 
a. P. Ali 
b. Iawan 
c. Rudi 
d. Sopir ojek 

1091. Kalimat-kalimat berikut yang tidak sesuai 
dengan bacaan adalah ... 
a. Rumah P. Ali dekat pangklan ojek 
b. P. Ali pandai memanfaatkan situasi 
c. P. Ali sopir ojek 
d. Usaha P. Ali maju 

1092. Watak tokoh pada bacaan di atas ... 
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a. pandai 
b. trampil 
c. rajin dan ulet 
d. berusaha 

1093. Andi : “Halo, Rani aku Andi” 
Rani : “Ya, Andi ada yang bisa saya 

bantu ?” 
 Andi : “Boleh aku pinjam buku MTKmu 

?” 
Rani : “Ya silakan kesini.” 
Percakapan di atas adalah komunikasi 
melalui ... 
a. surat 
b. tulisan 
c. radio 
d. telepon 

1094. Isi percakapan pada nomor  di atas 
adalah ... 
a. Andi menelpon Rani 
b. Rani menawarkan bantun kepada 

Andi  
c. Andi meminjam buku 
d. Rani sakit 

1095. Anak kelas lima membaca di perpustaka-
an Tia, Siska, Windu dan Ratih. Tia dan 
Siska membaca dengan pelan-pelan, 
Windu membaca dengan cepat, dan 
sering diulang-ulang, Ratih membaca 
tidak bersuara tetapi bersungguh-
sungguh. 

Menurut bacaan diatas, kegiatan 
membaca memindai dilakukan oleh ... 
a. Tia dan Siska 
b. Ratih 
c. Winda 
d. Siska  

1096. Kata berawalan se- yang berarti seluruh 
terdapat pada kata ... 
a. Paman membeli sebungkus rokok 
b. Orang sedesa cemas dan ketakutan 
c. Ombak setinggi gunung 
d. Ia bekerja semuanya sendiri 

1097. Kata berawalan se yang berarti sama 
terdapat pada kata ... 
a. Dia serumah dengan ibu Wati 
b. Larinya secepat kilat 
c. Seluruh siswa kelas VI mengikuti try 

out 
d. Di dalam hati terdapt segumpal darah 

merah 
1098. Air laut mengasini diri sendiri 

Makna peribahasa tersebut adalah ... 

a. kita harus mampu hidup secara 
mandiri 

b. kita harus berguna 
c. air laut rasanya sangat asin 
d. air laut sangat bermanfaat bagi 

kehidupan 
1099. Transportasi laut, darat, dan udara selalu 

dilakukan pembenahan disana-sini. 
Makna kata yang bergaris bawah adalah 
... 
a. hubungan 
b. kendaraan 
c. alat 
d. sarana 

1100. Ia selalu berusaha untuk menemui sau-
daranya ... selalu gagal. 
Kata hubung yang tepat adalah ... 
a. meskipun 
b. walaupun 
c. tetapi 
d. sungguhpun 

1101. Belajarlah ... agar engkau berhasil 
dengan presrasi yang gemilang. 
a. sekuat-kuatnya 
b. sebanyak-banyaknya 
c. serajin-rajinnya 
d. seindah-indahnya 

1102. Dika dan Mita menacari data di internet. 
Kalimat tanya yang cocok untuk 
pertanyan di atas adalah ... 
a. mengapa mereka mencari data ? 
b. berapa orang yang mencari data ? 
c. di manakah Dika dan Mita mencari 

data ? 
d. kapan Dika dan Mita mencari data ? 

1103. ... orang korban yang diselamatkan ? 
kata tanya yang tepat untuk melengkapi 
kalimat diatas adalah ... 
a. siapa 
b. dimana  
c. ada 
d. berapa 

1104. Ia selalu berkomunikasi lewat internet. 
Makna kata berkomunikasi adalah ... 
a. hubungan 
b. angkutan 
c. sarana 
d. jawatan 

1105. Laporan hasil wawancara dibuat ... 
a. sebelum wawancara  
b. ketika wawancara 
c. sesudah wawancara 
d. pada waktu wawancara 

 

Soal Esai 
1106. Pemain drama laki-laki disebut ... 

 
Sang putri membuang hadiah dari 

rakyatnya. Sang Raja dan Permaisuri bersedih 
dan malu. Hingga dia meneteskan air mata, 
konon ceritanya air mata permaisuri itulah yang 
menjadi danau yang jernih 

 

1107. Sang putri dinamakan tokoh ... 
1108. Permaisuri dinamakan tokoh ... 
1109. Latar cerita itu di ... 
1110. Tema cerita di atas menceritakan 

tentang ... 
1111. Dongeng diatas termasuk jenis 

dongeng ... 
1112. Rumahnya bagus ... kotor 
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1113. Orang yang memberi informasi dalam 
wawancara disebut ... 

1114. Berita kesedihan itu mendatangkan 
hujan tangis.  

Makna kata yang dicetak miring adalah 
... 

1115. Kebaikan yang cukup lama rusak akibat 
perbuatan sesaat. Hal tersebut 
diungkap dengan peribahasa ... 

 

Ulangan Formatif Kesatu 
Cakra halaman 45 
 
I. Berilah tansa silang (x) pada huruf jawabn yang paling benar ! 
1116. Anggota PMR Palang Merah remaja 

mendapat latihan dari dokter. 
Bagian kalimat yang seharusnya diapit 
tanda kurung ( ...) adalah ... 
a. anggota 
b. Palang Merah Remaja 
c. mendapat latihan 
d. dokter 

1117. Dokter perawat dan mantri disebut ... 
a. paramedis 
b. apoteker 
c. peramal 
d. pramuria 

1118. PMR merupakan wadah kegiatan para 
remaja.  
Arti kata wadah dalam kalimat di atas 
adalah ... 
a. tempat 
b. lokasi 
c. wilayah 
d. daerah 

1119. Papan pengumuman di pasang di 
tempat yang ... 
a. tersembunyi 
b. teduh 
c. dapat dilihat banyak orang 
d. rindang 

1120. Kegiatan donor darah ditangani oleh ... 
a. Rumah sakit 
b. Dinas transfusi darah 
c. Dokter puskesmas 
d. Palang Merah Indonesia 

1121. Kata yang merupakan kosa-kata di 
bidang palang merah adalah ... 
a. transaksi 
b. transfusi 
c. aradiasi 
d. transportasi 

1122. Awalan me, menjadi mem, jika 
dibubuhkan pada kata ... 
a. jual 
b. beli 
c. dapat 
d. urus 

1123. Awalan me- pada kalimat ini yang 
berarti menjadi adalah ... 
a. adik mengusap kepalanya yang sakit 
b.  bara api itu meluas ke seluruh arah 
c. Kapal itu merapat ke dermaga 
d. Ibu menggulai kambing di dapur 

1124. Engkau menaikkan layar 
Kalimat perintah dari kalimat di atas 
adalah ... 

a. Naik layar itu ! 
b. Naikkan layar itu ! 
c. Menaiki layar itu ! 
d. Menaikkan layar itu ! 

1125. Kayu itu di bawa dengan gerobak. 
Kalimat di atas menggunakan kosakata 
bidang ... 
a. perdagangan 
b. lingkungan 
c. transportasi 
d. kesehatan 

1126. Ketentuan yang harus di taati oleh 
semua warga sekolah disebut ... 
a. larangan 
b. jadwal 
c. tata tertib 
d. daftar 

1127. Contoh tata tertib yang berlaku di 
masyarakat adalah ... 
a. pengendara harus memakai helm 

pengaman 
b. tamu yang bermalam harus lapor 

kepada ketua RT 
c. siswa harus datang sebelum bel 

berbunyi 
d. dilarang masuk selain petugas 

1128. Kata tanya untuk menanyakan sebab 
adalah ... 
a. bagaimana 
b. bilamana 
c. mana 
d. mengapa 

1129. Sepeda adik berod tiga. 
Beroda jika diuraikan bentuk dasarnya 
ialah ... 
a. be – roda 
b. ber – oda 
c. ber – roda 
d. be - rroda 

1130. Penggunaan tanda kurung yang berarti 
menunjukkan singakatan adalah ... 
a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 
b. Petang hari (sore) 
c. Siang tadi (pukul 12.00) 
d. Arifin (seorang dokter) 

1131. Karena ia ingin bertanya tentang dokter 
kecil. 
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban 
di atas adalah ... 
a. Siapa yang ingin menjadi dokter kecil 

? 
b. Mengapa ia bermalam di rumah 

paman ? 
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c. Di mana mereka mendonorkan 
darahnya ? 

d. Bagaimana keadaan par korban 
bencana ? 

1132. Kegitan yang perlu dibicarakan dengan 
teman satu kelas adalah ... 
a. arisan keluarga 
b. ikut ronda malam 
c. ulang tahun 
d. karya wisata 

1133. Naskah drama berbentuk ... 
a. bait 
b. paragraf 
c. baris 
d. dialog 

1134. Pada surat undangan tidak perlu di 
cantumkan ... 
a. hidangan 
b. hari 
c. waktu 
d. tanggal 

1135. Deni  : Mengapa kamu tidak bermain 
dengan Dadang. Kan biasanya 
ke sana kemari tidak pernah 
terpisah. 

Indra  : Ah, malas. Dia kan penipu, 
janji mau datang ternyata tidak, 
bahkan berangkat sendirian. 

Agar percakapan di atas menjadi benar, 
maka harus dibubuhi tanda ... 
a. seru (!) 
b. kutip ( “ ...”) 
c. tanya (?) 
d. hubung (-) 

1136. Drama yang isinya tentang kesedihan 
disebut drama ... 
a. tragedi 
b. komedi 
c. seri 
d. radio 

1137. Tidur Adik 
Tidurlah Dik, tidurlah sayangku 
Tidurlah Dik, ini zaman pembangunan 
Lekaslah besar Dik, rajin tuntut ilmu 
Jadilah anak pintar Dik, bantu 
pembangunan 
Pada puisi di atas perintah untuk belajar 
terdapat pada ... 
a. baris 1 
b. baris 2 
c. baris 3 
d. baris 4 

1138. Maksud dan tujuan surat undangan di 
tuliskan pada bagian ... 
a. pembuka surat 
b. alamat surat 
c. isi surat 
d. penutup surat 

1139. Umar (cabut) bulu-bulu ayam itu ! 
Kata dalam kurung seharusnya 
mendapat imbuhan ... 
a. – i 
b. – kan 
c. – an 

d. – nya  
1140. Ia menjadi pengangguran sehingga 

merepotkan orang tuanya. 
Kata pengangguran dapat diganti 
dengan istilah ... 
a. tuna grahita 
b. tuna wicara 
c. tuna karya 
d. tuna wisma 

1141. Pak Kadir dapat menciptakan lapangan 
kerja sendiri, maka disebut ... 
a. pahlawan 
b. wiraswasta 
c. tenaga kerja 
d. swasembada 

1142. Ia tetap bekerja ... gajihnya sangat 
minim. 
a. meskipun 
b. jika 
c. asalkan 
d. supaya 

1143. Jangan biarkan adikmu bermain hujan ! 
Kalimat di atas adalah kalimat ... 
a. ajakan 
b. tanya 
c. larangan 
d. perintah  

1144. ... bunyi surat dari paman itu ? 
a. apa 
b. di mana 
c. bagaimana 
d. ke mana 

1145. Kakakku karena cerdas menjadi bintang 
kelas. 
Kata bintang kelas termasuk ... 
a. konotasi 
b. denotasi 
c. prestasi 
d. sanitasi 

1146. Karangan bebas termasuk ... 
a. prosa 
b. puisi 
c. pantun 
d. gurindam 

1147. Harimau mempunyai taring yang tajam. 
Antonim kata tajam adalah ... 
a. berat 
b. ganas 
c. ringan 
d. tumpul 

1148. Gunung itu adalah gunung tertinggi di 
Indonesia.  
Arti ter- pada tertinggi adalah ... 
a. tidak sengaja 
b. perbuatan 
c. paling  
d. sangat 

1149. Berikut ini yang bukan merupakan kata 
berimbuhan adalah ... 
a. perampokan 
b. pemaksaan 
c. pencarian 
d. pedoman 
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1150. Awalan ber-, dapat berubah menjadi 
be- tepatnya pada kata ... 
a. belajar 

b. bermain 
c. berlari 
d. berubah 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1151. Kegiatan donor darah dilaksanakan 

pada hari Minggu.  
Arti donor darah adalah ... 

1152. Irwan mendonorkan darahnya melalui 
PMI (............) 

1153. Karang taruna akan mengadakan bakti 
sosial. 
Kata dasar mengadakan adalah ... 

1154. Ayah membanting tulang menghidupi 
keluarga. Arti kata bergaris bawah di 
atas adalah ... 

1155. Pohon yang tumbang itu (halang) 
perjalanan. 

Kata dalam kurung seharusnya ... 
1156. Kata “suara” bila mendapatkan imbuhan 

me – kan menjadi ... 
1157. Ada yang membayar dengan tunai, ada 

juga secara ... 
1158. Bila berbicara jangan suka menusuk 

hati teman. Arti ungkapan menusuk hati 
adalah ... 

1159. Nina ditunjuk sebagai protokol dalam 
acara perpisahan. Protokol artinya ... 

1160. Lukisan pada kain ... tampak indah. 

 
III.  Jawabah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1161. Lebih baik tangan di atas dari pada 

tangan di bawah. 
Apa arti peribahasa tersebut ?  

1162. Disebut apakah kumpulan larik pada 
puisi yang mengandung satu pengertian 
yang utuh ? 

1163. Anak ayam turun sepuluh 
Mati satu tinggal sembilan 
Menuntut ilmu bersungguh-sungguh 

Supaya jangan ketinggalan 
Baris ketiga pantun di atas terdiri dari 
berapa suku kata ? 

1164. Jelaskan yang dimaksud tempat dan 
tanggal surat ! 

1165. Buatlah kalimat dengan menggunakan 
kata-kata berikut ini ! 

 
 

 

 
Palang Merah 


 Kebahasaan  
Bahan pembelajaran 

a. Kata Umum dan Kata Khusus 
Contoh : 

Kata Umum Kata Khusus 
-  para medis - dokter, perawat, bidan, dan lain-lain 
- Lingkungan - tempat kerja, tempat tinggal, tetangga 
- Kecelakaan - kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja  
- Perawatan - pembalutan, pembersihan dan lain-lain 
- obat-obatan - obat merah, obat flu, obat batuk dan lain-lain 
- bantuan - bantuan pngan, bantuan kesehatan dll 
- sakit - sakit perut, sakit kepala, dan lain-lain 
- penyakit - muntaber, malaria, desentri, kadas, dll 
 

b. Kata-kata yang dibentuk dengan darah 
	 Kata yang bermakna denotasi 

Contoh : 
- darah merah 
- donor darah 
- darah putih 
- pembuluh darah 
- transfusi darah 
- darah segar 

	 Kata yang bermakna konotasi 
Contoh : 
- Tumpah darah : tempat kelahiran 
- darah biru : bangsawan 
- banjir darah : banyak orng meninggal 
- naik darah : marah 
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- aliran darah : keturunan 

c. Tanda baca kurung (...) 
	 Berarti menunjukkan singkatan 

Contoh : 
- Saya ingin menjadi anggota Palang merah Remaja (PMR) 
- Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) berada di Jakarta. 
- Darah merah mengandung haemoglobin (Hb) 

	 Berarti persamaan kata 
Contoh : 
- Saya pulang dari rumah sakit menjelang ubuh (pagi hari) 
- Saya bangun dini (hari pukul 03.00) 

	 Berarti memperjelas atau menguraikan 
Contoh : 
- Satu bulan penuh (tanggal 1 sampai tanggal 30) saya berlatih terus. 
- Pada awal tahun (bulan Januari) sering terjadi hujan. 

 
 

Palang Merah Indonesia 
Malam minggu Yustito menginap di rumah nenek. Ia ingin bertanya tentang dokter kecil 

kepada bibinya, Dr. Ihsania. Selesai sholat subuh Yustito tidur lagi karena ia yakin bibinya kan bangun 
lebih siang.  

Betapa kagetnya Yustito ketika pagi-pagi bibinya sudah berangkat. Menurut nenek  bibinya 
harus membantu kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), Tito ingin tahi tentang PMR. 

Menjelang makan siang, bibinya pulang. Tanpa ditanya bibinya berkata, “Wah senang sekali 
bibi hari ini, bekerja denagn PMR. Bayangkan daam satu hari puku; 06.30 sampai 13.00 mereka 
dapat mengumpulkan uang ratusan ribu. Yang lebih menggembirakan lagi mereka membawa 30 
orang pendonor darah,” kata bibi sambil tersenyum. 

“ Bagaimana caranya, Bi. Bukankah mereka masih anak-anak sekolah ?” kata Yustito. 
“Itulah To, bibi pun mula-mula heran. Subuh-subuh mereka telah ada di depan kantor PMI 

menunggu bibi. Mereka membagi dirinya menjadi 10 regu beranggotakan 5 orang.sembilan regu ini 
mencari dana dengan menjual kupon PMI. Rupanya satu regu lagi pergi ke lapangan olahraga. Entah 
bagaimana caranya mereka bujuk 15 pasag ibu dan bapak sehingga bersedia menajdi donatur. 
Pintarkan  ? “ kata bibi sambil tertawa. 

“Banyak yang dapat dikerjakan PMR, Yus ! Mereka juga dapat memberikan pertolongan 
pertama pada penderita kecelakan,” kata nenek. 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
 
1166. Berdasarkan bacaan di atas, yang ingin 

ditanyakan Yustito kepada bibinya 
adalah tentang ... 
a. Hasil kerja PMR 
b. Kegiatan PMR 
c. Kegiatan dokter kecil 
d. Fungsi dokter kecil 

1167. Tito kaget ketika bibinya pagi-pagi sudah 
berangkat karena …  
a. Ia yakin bibinya akan bangun lebih 

siang 
b. Ia merasa ditinggal oleh bibinya 
c. Tidak dapat menemui bibinya 
d. Bibinya tidak memberitahu 

sebelumnya. 
1168. Bibinya menceritakan tentang 

keberhasilan PMR mengumpulkan dana 
PMI dan donor darah. Kalimat tersebut 
merupakan jawaban dari pertanyaan ... 
a. Apa yang dilakukan bibi kepada para 

anggota MPR ? 
b. Apa yang di ceritakan bibi saat 

bertugas ? 
c. Apa yang diceritakan bibi ketika 

pulang  menjelang makan siang ? 

d. Apa yang ditanyakan bibi kepda para 
anggota PMR ? 

1169. 1. Peran para medis sangat dibutuhkan 
oleh rumah sakit maupun perorangan. 

2. kesehatan lebih berharga dari pada 
harta benda atau kekayaan. 

3. sekolah kesehatan didirikan untuk 
memenuhi kebutuhan para medis di 
Indonesia. 

4. harga obat-obatan sanagt mahal 
sehingga tidak terjangkau oleh 
masyarakat kecil.  

Kalimat khusus bidang kesehatan 
terdapat pada kalimat ... 
a. Pertama 
b. Kedua 
c. Ketiga 
d. keempat 

1170. PMR adalah suatu bagian dari 
Perhimpunan Palang Meraj Sedunia. 
Organisasi ini diadakan  khusus bagi 
kaum remaja, tetapi pada dasarnya 
mempunyai kegiatan yang sama dengan 
Palang Merah Indonesia. Hanya PMR 
lebih mengutamakan latihan bagi anak-
anak dan penyelenggaranya pun oleh 
anak-anak itu sendiri. Pertanyaan yang 
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kurang sesuai dengan bacaan di atas 
adalah … 
a. Apa hubungan Palang Merah 

Indonesia dengan PMR ? 
b. Mengapa PMR harus berlatih ? 
c. Bagaimana prinsip dasar kegiatan 

PMR ? 
d. Bagaimana penyelenggaraan latihan 

PMR itu ? 
1171. Anak kelas 5 mendapat tugas membaca 

dari Bu Guru. Muna, Sari, Ani dan Ratih 
membaca diruang perpustakaan. Ratih 
dan Muna membaca dengan pelan-
pelan. Sari membaca dengan tidak 
bersuara, tetapi dengan sungguh-
sungguh. Sedang ani membaca cepat 
dan diulang-ulang. Menurut bacaab 
diatas, kegiatan membaca teknik 
dilakukan oleh … 
a. Sari 
b. Muna 
c. Ani 
d. Ratih  

1172. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
kata bermakna konotatif adalah …. 
a. Muna tidak tahan melihat darah 

segar mengalir dari korban 
kecelakaan. 

b. Peran donor darah dibutuhkan oleh 
orang-orang yang habis operasi. 

c. Ayah Inu di operasi karena pembuluh 
darahnya mengalami penyempitan.  

d. Orang tua Inu dan Bonar masih ada 
tali darah dari orang tua Umar dan 
Amir. 

1173. 1. Ayah diharapkan dini hari (pukul 
13.00) telah tiba dirumah bersama-
sama. 

2. Ketika latihan Palang Merah remaja 
(PMR) anak-anak disuruh membuat 
tandu dari bambu. 

3. semalam suntuk (pukul 19.00 sampai 
pukul 05.00) saya tidak tidur. 

4. Di rumah agar disediakan kotak 
Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan (PPPK). 

Penggunaan tanda kurung yang 
penunjukkan persamaan arti kata 
terdapat pada kalimat ... 
a. Ke 1 
b. Ke 2 
c. Ke 3 
d. Ke 4 

1174. 1. Melihat darah yang mengalir dari 
tubuhnya orang itu marah sekali. 

2. Pak Rizal merupakan keluarga drah 
biru, maka hidupnya enak. 

3. pasien di rumah sakit itu terlihat pucat 
karena kekurangan darah merah. 

4. karena tidak tahan dengan ejekan 
teman-temannya, anak itu akhirnya 
naik darah juga. 

Ungkapan yang berarti marah terdapat 
pada kalimat ... 
a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

1175. Cerita yang sesuai dengan gambar 
disamping adalah ... 

a. Para anggota PMR bekerja dengan 
cekatan dan penuh kehati-hatian. 
Mereka sedang menolong para 
korban bencana alam. 

b. Banyak paien yang dibawa ke 
rumah sakit. Mereka sanagt 
memerlukan bantuan medis karena 
kondisinya sangat memprihatinkan. 

c. Anggota palang Merah Remaja 
(PMR) mengadakan latihan. 
Mereka mebuat tandu atau alat 
usung. Bahan yang mereka 
gunakan adalah tongkat dan tali. 

d. Para korban di bawah ke rumah 
sakit, kondisi mereka sangat 
memprihatinkan. Banyak sekali 
yang kekurangan darah,. Para 
anggota PMI sibuk mengurusinya. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1176. Latihan PMR, untuk mempertinggi rasa 

persahabatan. Kata yang dicetak miring 
dibentuk dari kata dasar ... 

1177. (kembang) bakat PMR sangat bagus. 
Kata didalam kurung seharusnya ditulis 
... 

1178. Setelah memeriksa pasien dokter 
memberikan .. untuk membeli obat di 
apotik. 

1179. Mobil yang dilengkapi peralatan medis 
untuk mengangkut orang sakit atau 
kecelakaan disebut ... 

1180. Paman Harun disebut ... karena sering 
menyumbangkan darahnya untuk 
kepentingan kemanusiaan. 

1181. Agar tidak kebal terhadap penyakit 
tertentu, kita harus suntikan. Suntikan 
kekebalan disebut juga ... 

1182. Keluarga Pak Sunarya masih keturunan 
darah biru. Makna ungkapan yang 
dicetak miring adalah ... 

1183. Para pejuang mempertahankan 
kemerdekaan sampai titik darah 
terakhir. Kata lain dri kata yang dicetak 
miring adalah ... 

1184. Di dalam jalan raya sering terjadi 
kecelakaan. Lebih-lebih pada waktu 
malam hari. Kata umum dari kalimat 
diatas adalah ... 

1185. Palang Merah Remaja (PMR) merupakan 
bagian dari Perhimpunan Palang Merah 
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Sedunia. Fungsi tanda kurung pada kalimat tersebut menunjukkan .... 
 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1186. Untuk mencapai keluarga bahagia perlu 

ditunjang oleh keadaan yang sejahtera. 
Pengertian sejahtera lebih cenderung 
dikaitkan dengan ekonomi dan kesehat-
an. Termasuk di dalamnya tingkat pen-
didikan anak-anak. Ekonomi, kesehatan 
dan pendidikan merupakan rangkaian 
yang saling berkaitan. Buatlah dua 
pertanyaan yang sesuai dengan bacaan 
tersebut ! 

1187. Ulah Manusia 
Awan hanya lewat mengejak, 
Tak mau turun hujan 
Atau membuat tanah itu becek 
Membawa sejuk dan kesuburan 

Hanya panas terik matahari 
Memanggang debu sepanjang hari 
Hutan hilang, burung pun musnah 
Tanah gersang tandus pecah 

Dosa ini jangan hanya ditangisi 
Penyebab utama perlu kau cari 
Siapa temukan penyebab semua ini ? 
Ternyata ulah manusia sendiri 
Ubahlah puisi tersebut ke dalam bentuk 
prosa ! 

1188. Bego : “hai, lehh. Ayo cepat pergi ! 
orang lain kamu urusi, biar 
diurusi petugasnya ! 

Soleh : “Mengapa, Go, kau selalu tidak 
peduli pada orang lain. jika 
kamu butuh mengeroyok saja.” 

Rohim : “Benar, Bego itu tidak pernah 
peduli pada orang lain. 
serakah, culas lagi, kapan ia 
sadarnya ? 

Bego : “Mengapa kalian selalu ribut. 
Orang bilang gitu aja dijelek-
jelekin, susah amat soh bicara 
dengan kamu-kamu ini !” 

Berdasarkan percakapan diatas 
sebutkan sifat-sifat Bego ! 

1189. Apakah makna atau arti kata-kata berikut 
ini ! 
a. Tumpah darah : ....... 
b. Aliran darah : ....... 
c. Darah biru : ....... 
d. Naik  darah : .......... 

1190. Perhatikan gambar di samping ini 
dengan seksama ! buatlah bebrapa 
kalimat untuk mendiskripsikan gambar 
tersebut ! 

 
Uji Kompetensi 2 
1191. Unsur-unsur cerita pendek adalah 

sebagai berikut, kecuali… 
a. tema dan amanat 
b. tokoh 
c. latar 
d. panjang cerita 

1192. Latar ada tiga maca, yaitu … 
a. tempat, waktu, dan suasana 
b. waktu, suasana, dan latar belakang 
c. tempat, waktu dan jauh dekat 
d. suasana, tempat dan keadaan 

1193. Roi : “Aduh …. Lama amat sih ! Udah 
hampir jam Sembilan belum datang 
juga.” 
Nada yang tepat pada saat 
mengucapkan kutipan dialog drama di 
atas adalah ... 
a. sedih 
b. malas 
c. gembira 
d. kesal 

 
 
 
 
 
 
 
 
1194. Perhatikan kutipan petunjuk nonor 

telepon berikut ini ! 
 

Ottok Suyoto  Hadiwijoyo 23 ......... 729-559 

Ovi sadhianto A yani 163 ................ 783-227 

Oyo Siswo Kp Kediri Tgh 9 .............. 735-838 

Oyod Setiawan PD Jati  ................... 723-790 

Paiman Marto U BE Pabean 11 ....... 744-012 

Paiman Siswo KP Kerten 59 ............ 724-678 

Paimin Psr Legi E-11 Bawah ........... 660-972 

Paimin Sambeng 28 ........................ 721-429 

Paimin Sutoyo RT 06/12 .................. 853-490 

Paimin Djantono Nusama 170 ......... 825-304 
 
Berdasarkan petunjuk telepon di atas, 
penjelasan berikut ini yang benar adalah 
... 
a. Ovi sadhianto yang tinggal di jalan A 

yani nomor teleponnya 783-227 
b. Ottok Suyoto yang tinggal di Jalan 

Hadiwijoyo nomor teleponnya adalah 
725443 

c. Paimin yang tinggak di jalan Sutoyo, 
RT 01/06 nomor teleponnya adalah 
853490 

d. Paimin yang tinggal di Sambeng 28 
nomor teleponnya adalah 737844 

1195. Berdasarkan saol diatas, pernyataan 
berikut ini benar, kecuali ... 
a. Ottok Suyoto di jalan Hadiwijoyo 23 

nomor teleponnya 726559 
b. Paimin di pasar legi E-11 Bawah 

nomor teleponnya adalah 660972 
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c. Pd Oyod setiawan di Jati RT 003/05 
nomor teleponnya 723790 

d. Paiman Marto U BE pebelan 11 
teleponnya 723790 

 

Dusun Bleberan berada di Desa Banaran, 

Kabupaten Kulonprogo. Di sana banyak tanaman 

kedelai putih. Warga Dusun, terutama pemuda 

dan pemudknya merintis pembuatan susu dari 

bahan kedelai itu. Usaha industri rumah tangga 

itu dirintis bersama mahasiswa KKN-PPM UGM 

Unitb 61 Desa Banaran. 

 Langkah awal industri tersebut dimulai pada 

pertengahan Agustus 2007 ketika ada pameran 

produl di Bazaar Kecamatan. Ternytata, 

tanggapan konsumen cukup memuaskan. Produknya 

terjual 95% dari produk yang ditawarkan. 

Selanjutnya, mahasiswa dan pemuda-pemudi 

melakukan pekan perkenalan susus kedelai dan 

bakso kedelai di empat sekolah di wilayah 

Kecamatan Galur. 

Usaha itu mendapat sambutan baik. Slogan 

kegiatan “Aku Suka Susu Kedelai dan Bakso 

Kedelai” dapat terwujud. Usaha yang termasuk 

dalam industri rumah tangga ini diharapkan tetap 

hidup dan semakin berkembang meskipun KKN 

PPM UGM 2007 di Desa Banaran telah berakhir. 

 
1196. Gagasan pokok paragraf pertama pada 

teks di atas adalah .... 
a. letak dusun Bleberan 
b. kegiatan warga dusun 
c. perintisan industri rumah tangga 

pembuatan susu kedelai 
d. perintis industri rumah tangga oleh 

mahasiswa 
1197. Berdasarkan paragraf kedua, warga desa 

di kecamatan Galur menyambut baik 
terhadap ... 
a. mahasiswa KKN 
b. pameran susu dan bakso kedelai 
c. pekan perkenalan susu kedelai dan 

bakso kedelai 
d. slogan aku suka susu dan bakso 

kedelai 
1198. Pernyataan berikut ini sesuai dengan isi 

teks di atas, kecuali ... 
a. Usaha susu kedelai dan bakso kedelai 

di Desa Banaran termasuk industri 
rumah tangga 

b. Usaha susu kedelai dan bakso kedelai 
di Desa Banaran terus berkembang 
meskipun KKN PPM UGM 2007 telah 
berakhir 

c. Sosialisasi susu kedelai dan bakso 
kedelai dilaksanakan di empat 
kecamatan 

d. Dusun Bleberan terdapat di Desa 
Banaran, kecamatan Galur, 
Kabupaten Kulonprogo 

 

Dahulu, sebelum gempa mengguncang 

Yogyakarta dan sekitarnya, di sepanjang jalan 

Kasongan Bantul ramai oleh wisatawan asing dan 

lokal. Begitu masuk ke jalan Kasongan, sekitar 15 

km dari Yogyakarta, wisatawan dapat 

menyaksikan banyak showroom gerabah. Dari 

gerabah biasa hingga gerabah dengan ornamen 

ukir-ukiran. Namun, setelah gempa, showroom 

beserta isinya itu hancur rata dengan tanah. 

Termasuk salah satunya showroom milik ayahku. 
 

1199. Berdasarkan teks di atas, peristiwa yang 
terjadi adalah ... 
a. ramainya wisatawan yang berkunjung 

ke Kasongan 
b. wisatawan menyaksikan showroom 
c. hempa menhancurkan showroom 

beserta isinya 
d. gerabah ornamen dan gerabah ukiran 

hancur 
1200. Pertanyaan yang tepat berdasarkan 

peristiwa tersebut adalah ... 
a. selain showroom,a pa saja yang rusak 

akibat gempa tersebut ? 
b. sebelum mengguncang Yogyakarta, 

gempa mengguncang mana ? 
c. bagaimana gempa itu terjadi ? 
d. apa yang menyebabkan gempa itu ? 

1201. Yang dimaksud dengan tema adalah ... 
a. rangkaian certa dalam cerpen atau 

novel 
b. ide atau gagasan pokokyang menjadi 

dasar sebuah cerita  
c. tempat terjadinya ceruta dalam cerpen 

atau novel 
d. gaya pengarang dalam menceritakan 

ceritanya 
1202. Jika kita akan meringkas isi buku, hal-hal 

berikut ini harus kita lakukan, kecuali ... 
a. mencatat judul buku yang akan kita 

ringkas 
b. membeli buku sebanyak mungkin 
c. membaca buku yang akan diringkas 
d. mencatat garis besar isinya dan 

merangkainya menjadi sebuah 
ringkasan 

1203. Berikut ini merupakan bagian-bagian 
yang umum terdapat di dalam sebuah 
buku, kecuali ... 
a. sampul yang berisi judul buku dan 

nama pengarang 
b. daftar isi yang memuat judul bab, 

subab, atau episode dan halamannya 
c. isi buku yang terdiri atas juduk, bab, 

subbab, atau episode 
d. nama-nama orang yang dibicarakan di 

dalam buku 
1204. “Mudah-mudahan ujianmu berhasil 

dengan baik, nak.” 
Kalimat di atas termasuk ... 
a. kalimat pengharapan 
b. kalimat perintah 
c. kalimt berita 
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d. kalimat seruan 
1205. Berikut ini yang termasuk kalimat 

pengharapan adalah ... 
a. Ayah berharap semua pekerjaan bisa 

selesai hari ini. 
b. Ini bukan hasil yang saya harapkan 
c. Akhirnya, semua menjadi kenyataan 
d. Semua harap tenang 

1206. Menur berharap agar peserta kontes 
dangdut lebih banyak anak-anak muda. 
Kalimat yang tepat disampaikan Menur 
adalah ... 
a. semua peserta harus anak-anak muda 
b. semoga pesertanya anak-anak muda 

semua 
c. peserta yang sudah tidak muda 

dilarang ikut kontes 
d. “Saya harap peserta yang sudah tidk 

anak-anak lagi, mundur saja !” 
1207. . “Adi, kamu itu memang keterlaluan. 

Kamu tahu kan, Siska itu lemah jantung 
? Teganya kamu bentak-bentak dia 
hingga menangis dan pingsan, “kata 
Dina marah. 

“Biar saja, itu urusanku. Lagian 
kenapa sih kamu ikut-ikutan ? jangan sok 
pahlawan lah !” balas Adi. 
Berdasarkan percakapan di aats, watak 
tokoh Adi adalah ... 
a. kasar, pemerah, keras kepala dan 

jahat 
b. baik hati dan penyabar 
c. suka menolong dan sayang terhadap 

sesama 

d. angkuh dan sombong tetapi 
pemberani 

1208. Berdasarkan soal di atas, watak tokoh 
Dina adalah ... 
a. lemah dan mudah menyerah 
b. keras kepada dan tidak peduli pada 

orang lain 
c. peduli kepada sesama dan suka 

menolong 
d. angkuh dan sombong tetapi 

pemberani 
1209. Intonasi disebut juga ... 

a. tekanan nada 
b. keras lembutnya suara 
c. lagu kalimat  
d. gerak anggota tubuh 

1210. Simaklah kutipan cerpen berikut ini ! 
Dari pagi hujan tiada henti. Rumah 

beratap daun tebu itu seolah menjadi 
saksi bisu tiga anak bersaudara yang 
merintih kelaparan. Mereka tidak bisa 
keluar rumah mencari makan. Ubi yang 
merambat di pagar rumah sudah tak 
berumbi lagi. Ketela pohon tak jauh 
berbeda. Meski batangnya masih berdiri, 
ubinya juga sudah diambil untuk makan 
kemarin sore tiga anak bersaudara itu. 
Suasana yang tergambar pada paragraf 
di atas adalah ... 
a. menyedihkan 
b. menegangkan 
c. menyeramkan 
d. menyenangkan 

 
B. Jawablah ! 
1211. Di pasar-pasar tradisional di Makassar, 

masih muda ditemukan belanga, 
tempayan, kuali dan padupa atau 
pedupan dari tanah liat. Kerajinan 
gerabah itu berasal dari kabupaten 
Takalar, kurang lebih 60 kilometer 
selatan Makassar. Membuat kerajinan 
gerabah itu merupakan warisan secara 
turun temurun. 
Berdasarkan paragraf di atas, jawablah 
pertanyaan berikut ! 
a. Jenis apakah belanga, tempayan, 

kuali dan padupan itu ? 
b. Di mana benda-benda itu mudah 

ditemukan 
1212. Guna menghemat biaya produksi, 

pengasapan ikan dilakukan dengan 
bahan bakar sekam padi. Sekam padi 
memiliki asap tebal, tanpa nyala api, dan 
waktu pengasapan berlangsung lama. 
Temperaturnya rata-rata 4300C – 5000C. 
Hasil ikan asapnya bertahan beberapa 
minggu dengan kadar air 24% - 31%. 
Kandungan proteinnya sebesar 22 
gram/100 gram dari ikan basa. 
Kandungan lemak juga meningkat 

menjadi 1,8 gram/100 gram dari 
kandungan lemak ikan basa 1,7 
gram/100 gram. 
Apa yang dilakukan guna menghemat 
biaya produksi ? 

1213. Tulislah kalimat utama pada soal di atas ! 
1214. Rumuskanlah gagasan utama pada 

paragraf soal diatas ! 
1215. Jelaskanlah keuntungan jika pengasapan 

ikan dilakukan dengan bahan bakar 
sekam padi ! 

1216. Tentukanlah antonim kata-kata bercetak 
tebal dalam kalimat berikut ini ! 
a. Nilai ulangan Arman berada pada 

urutan paling tinggi 
b. Banyak orang dewasa hadir pada 

acara ulang tahun Safira binti 
Bambang 

c. Karena sakit, tubuh Hendar menjadi 
gemuk 

1217. Aminah menginginkan sepeda baru. Dia 
berharap keinginannya dikabulkan oleh 
ayahnya.  
Buatlah kalimat pengharapan berdasar-
kan pernyataan tersebut ! 
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Ulangan Formatif Kedua 
 
Cakra halaman 48 

Meningkatkan Produksi Tanaman Padi 
 

Saat ini pemerintah sedang giat meningkatkan produksi tanaman pangan, seperti jagung, 
kedelai dan ubi kayu. Cara yang di tempuh adalah dengan perluasan areal pertanian(ekstensifikasi) 
dan peningkatan hasil tanaman pertanian (intensifikasi). 

System ekestensifikasi dan intensifikasi yang di tempuh untuk meningkatkan produksi yang di 
tempuh untuk meningkatkan produksi pangan tanaman pangan terwujud dalam ‘Panca Usaha Tani’. 
Adapun kegiatan dalam panca usaha tani adalah sebagai berikut, menggunakan bibit unggul, 
mengola tanah dengan sempurna, mengairi tanah dengan teratur dan memupuk tanaman dengan 
secara berkala. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara memberantas hama, penyakit dan gangguan gulma 
seperti rumput-rumputan. Selain menyelenggarakan kegiatan panca usaha tani, pemerintah juga 
menurunkan petugas penyuluh lapangan (P.P.L) ke desa-desa. Merekalah yang langsung terjun ke 
lokasi pertanian untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan para petani. 

 
I. Berilah tanda silang (x)  pada huruf yang paling benar ! 
1218. Apa judul bacaan di atas ? 
1219. Sebutkan dua hal yang ditempuh untuk 

meningkatkan produksi pangan ! 
1220. Apa yang dimaksud dengan tanaman 

pangan ? 

1221. Apa saja kegiatan panca usaha tani ? 
1222. Siapa yang member bimbingan kepada 

para petani ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar ! 
1223. Kegiatan panca usaha tani perlu 

ditingkatkan oleh para petani.  
Arti kata yang di garis bawah adalah … 
a. dua usaha 
b. tiga usaha 
c. empat usaha 
d. lima usaha 

1224. Peningkatan hasil pertanian dengan 
menambah areal tanah disebut … 
a. intensifikasi 
b. ekstensifikasi 
c. irigasi 
d. industri 

1225. Penemuan di bidang teknologi sangat 
bermanfaat bagi manusia.  
Arti kata bermanfaat adalah … 
a. berguna 
b. berhasil 
c. bermutu 
d. membantu 

1226. Alat-alat tradisional sudah mulai d 
itinggalkan oleh para nelayan. Lawan 
kata tradisional adalah … 
a. kuno 
b. lama 
c. mutakhir 
d. sederhana 

1227. Zaman dahulu orang berkirim surat 
menggunakan perantara hewan … 
a. unta 
b. kuda 
c. kelelawart 
d. merpati 

1228. Cerita tentang kepercayaan adanya roh 
halus disebut … 
a. legenda 
b. fabel 

c. kelelawar 
d. merpati 

1229. Doni menjual barang milik Pak Edy., 
setelah laku ia mendapat … dari Pak 
Edy. Kata yang tepat untuk mengisi 
titik-titik di atas adalah … 
a. korting 
b. komisi 
c. rabat 
d. diskon 

1230. Karangan yang menceritakan peristiwa 
yang benar-benar terjadi disebut cerita 
… 
a. fiksi 
b. non fiksi 
c. khayalan 
d. rekayasa 

1231. Kata yang menunjukkan seorang wanita 
adalah … 
a. seniman 
b. budiman 
c. seniwati 
d. karyawan 

1232. Antonym kata pasang adalah … 
a. naik 
b. turun 
c. tambah 
d. surut 

1233. Tarian Guel menggambarkan gerakan 
seekor … 
a. kelinci 
b. monyet 
c. gajah 
d. kijang 

1234. Ana dan Ani duduk sebangku … akan 
duduk sebangku lagi jika naik kelas. 
a. kami 
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b. ia 
c. mereka 
d. beliau 

1235. Pesawat telepon membuat kita dapat 
berhubungan dengan cepat.  Arti 
imbuhan ber-an pada kata bergaris 
bawah adalah … 
a. saling 
b. sering 
c. memakai 
d. menggunakan 

1236. Cerita berikut yang termasuk non fiksi 
adalah … 
a. Siput dengan Kancil 
b. Terjadinya Kota Banyuwangi 
c. Sejarah Kemerdekaan 
d. Sangkuriang 

1237. Ibu tidak pergi ke kantor hari ini. Kalimat 
di atas dikatakan berita negative karena 
menggunakan kata … 
a. tidak 
b. tetapi 
c. bekerja 
d. pergi 

1238. Tim penolong mencari para korban di 
tengah hutan. Keterangan kalimat 
tersebut adalah … 
a. tim penolong 
b. mencari 
c. para korban 
d. di tengah hutan 

1239. Saya mengundang teman-teman di 
tempat ini. Kalimat di atas berpola … 
a. SPK 
b. KSPO 
c. KSP 
d. SPOK 

1240. Hasil tes kali ini pada umumnya jatuh di 
banding tes kemarin. Kata bergaris 
bawah pada kalimat di atas bermakna 
… 
a. denotasi 
b. konotasi 
c. lugas 
d. sindiran 

1241. Telegram indah berisi … 
a. ucapan bela sungkawa 
b. ucapan ulang tahun 
c. berita kematian 
d. berita kehilangan 

1242. Agar penerima surat mengetahui di 
mana surat itu ditulis, maka di sudut 
kanan atas ditulis … 
a. tanda tangan 
b. nama terang 
c. tempat dan tanggal surat 
d. alamat surat 

1243. Pembayaran sepeda motor itu dilaku-
kan tiap bulan maka disebut … 
a. kontan 
b. borongan 
c. pesan 
d. kredit 

1244. Mereka (salam) ketika bertemu di 
rumah makan itu. Imbuhan yang tepat 
untuk menyempurnakan kata dalma 
kurung adalah … 
a. di-kan 
b. me-kan 
c. ber-an 
d. ber 

1245. Anggota panitia yang bertugas menulis 
surat undangan adalah … 
a. ketua 
b. sekretaris 
c. bendahara 
d. pembantu umum 

1246. Dengan berkapak paman menebang 
pohon itu. Arti awalan ber- pada lata 
berkapak adalah … 
a. menganggap 
b. mempunyai 
c. memakai 
d. mengeluarkan 

1247. Saya menyaksikan pertunjukan di alun-
alun. Sinonim pertunjukan adalah …. 
a. hiburan 
b. permainan 
c. tontonan 
d. pertemuan 

1248. Burung kutilang hinggap di kayu.  
Akan tertembak melayang tinggi  
Sangatlah heran hatiku 
Melihat kakek bermain kasti 
Menurut isinya, pantun di atass 
termasuk pantun … 
a. agama 
b. nasihat 
c. jenaka 
d. anak 

 

1249. Tempat hidup ikan seperti 
gambar di samping disebut … 
a. insektarium 
b. akuarium 
c. planetarium 
d. herbarium 

1250. Daun … tertiup angin kencang. 
a. berguguran 
b. digugurkan 
c. guguran 
d. menggugurkan 

1251. Kata berimbuhan ber-an yang berarti 
saling terdapat pada kalimat … 
a. air matanya bercucuran di pipi 
b. kedua anak itu bersalaman 
c. beras berceceran di jalan raya 
d. wanita itu bersuamikan polisi 

1252. Contoh alat musik tradisional adalah … 
a. biola 
b. gitar 
c. seruling 
d. rebana 
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1253. Kata tanya yang berguna untuk 
menanyakan subyek pelaku adalah ... 
a. apa 
b. di mana 
c. bagaimana 
d. siapa 

1254. Penulisan uang dalam bentuk angka 
yang benar adalah ... 
a. Rp 2000 
b. Rp 2.000,- 
c. Rp 2.000,00 
d. Rp. 2.000.00 

1255. Badai stunami menelan korban terbesar 
sepanjang masa. Kata menelan korban 
ada kalimat di atas termasuk  kata ... 
a. lugas 
b. denotasi 
c. kias 
d. ganti 

1256. Penghargaan yang diberikan kepada 
pengrajin adalah ... 
a. upakarti 
b. adikarya 
c. tropi 
d. adipura 

  
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1257. Berkat (air) yang teratur, panen petani 

menyenangkan. Bentuk kata dalam 
kurung seharusnya ... 

1258. Kemajuan teknologi membuat peker-
jaan menjadi ringan. Kata serapan yang 
terdapat pada kalimat di atas adalah ... 

1259. Gegar gentar suara mesin 
Raja udara menguasai udara 
Menderu gemuruh berpusing miring 
Bagai burung mengintai mangsa 
Yang dimasuk dengan raja udara pada 
puisi di atas adalah ... 

1260. Pangeluaran lebih besar dari pada 
penghasilan. 
Hal ini diperibahasakan, besar pasak 
dari pada ... 

1261. Satu bait pantun terdiri atas ... baris. 
1262. Sendratari kependekan dari ... 
1263. Inu dan Toni berlayar sampai tepi 

Subyek kalimat tersebut dapat ditulis 
dengan kata ganti ... 

1264. Kita tidak boleh mempercayai kabar 
angin, karena belum ... kebenarannya. 

1265. Mendengar laporan Sang Patih Mang-
kupraja, Sang Raja pun terheran-heran. 
Kata yang bergaris bawah disebut kata 
... 

1266. Pada gambar di bawah ini ia bekerja 
dengan modal utama ketrampilan yang 
diperoleh ketika kursus dulu. Sekarang 
penghasilannya cukup untuk menghidu-
pi keluarganya. Ia bekerja sebagai ... 

 
 

 
 

 
Transportasi dan komunikasi 


 Kebahasaan 
1. Kata-kata transportasi dalam kalimat 

Contoh : 
Kereta (kata umum) � Ayah ke Jakarta dengan kereta  
Kereta api (kata khusus)  � Kereta api itu melaju sangat cepat 
Kerata kuda (kata khusus)  � sekarang jarang dijumpai kerata kuda 

2. Kata berakhiran –kan 
a. Bentuk akhiran –kan 

Contoh : 
Hidupkan mesin mobil itu ! 
Turunkan muatan itu dari kendaraan ! 

b. Akhiran –kan berfungsi untuk membentuk kata kerja 
Contoh ; 
Hidup + kan = hidupkan 
Jalan + kan = jalankan 
Bawa + kan = bawakan 
Habis + kan = habiskan  

c. Arti akhiran –kan 
- berarti menjadi sesuatu atau membuat jadi 

contoh : 
me + benar + kan � membenarkan = membuat jadi benar 
me + panas + kan � memanaskan = membuat jadi panas 

- berarti berbuat untuk orang lain 
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contoh ; 
me + ambil + kan � mengambilkan 
me + goreng + kan � menggorengkan 
 

3. Kata berakhiran – i 
a. Akhiran –i untuk membentuk kata kerja 

Contoh : 
Tabur � taburi � Taburi jalan becek itu dengan pasir ! 
Garam  � garami � Garami sayur ini agar lebih asin ! 

b. Arti akhiran –i 
Berarti membuat jadi ataumenjadikan 
Contoh  
Me + asin + in � mengasini 
Me + penuh + I � memenuhi 
Berarti mengulang 
Contoh : 
Me + pukul + i � memukuli 
Me + cabut + i � mencabuti 

4. Tanda baca seru 
a. Kalimat yang menyatakan perintah 

Contoh : 
Ambilah kunci di bagasi ! 
Kerjakanlah kendaraan di depan itu ! 

b. Kalimat yang menyatakan kesungguhan 
Contoh : 
Sungguh, pak ! saya tadi berjalan kaki ke sini ! 
Benar, pak ! Uang saya tidak cukup untuk naik kereta. 

c. Kalimat yang menyatakan Tidak percaya 
Contoh : 
Masa, kereta api dapat tabrakan ! 
Benar, kamu tidak menipu saya ! 

d. Kalimat yang menyatakan Perasaan/Emosi 
Contoh : 
Celaka, jalan macet ! 
Aduh, uang saya hilang di terminal ! 

5. Kata depan di, ke, dan pada 
Contoh : 
Paman dan bibi menunggu adi di halte. 
Paman pergi ke bandara bersama bibi. 
Terminal ini di bangun pada tahun yang lalu. 

6. Kata penghubung dengan, karena, dan, tetapi, meskipun 
Contoh : 
Rudi mengendarai  mobil dengan kecepatan tinggi. 
Sari tidak datang karena mobilnya mogok 
Paman dan ayah pergi ke terminal bersama-sama 
Ayah ingin naik kereta, tetapi ibu ingin naik mobil. 
Meskipun cuaca buruk, pesawat itu terbang juga. 

 
Perkembangan Alat Angkutan 

..................................................................................................................... 
Orang pertama yang berjasa membuat mobil adalah Gottlieb Daimler, dari Jerman. Pada 

tahun 1884 mesin bensin cukup mungil itu selesai. Tahun 1887 Daimelr memasangkan mesin bensin 
itu kepada sebuah mobil. 

Pembuat pesawat terbang bermesin pertama adalah Orvile wright dan Wirbur Wright. 
Mereka bersaudara. Bulan Desember 1903 mereka berhasil membuat pesawat terbang bermesin 
dengan kecepatan 48 kiometer per jam. 

Demikianlah perkembangan alat angkutan. Dari perahu yang berkecepatan 10 km per 
jam saat ini menjadi kapal  yang besar dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. 

Dari kereta kuda dapat berkembang menjadi mobil dan kereta api. Selain daya angkutnya 
lebih juga lebih cepat. Demikian juga angkutan udara ke pesawat yang paling canggih saat ini. Ada air 
bus dan bermacam-macam jensi pesawat lainnya. 

Yang tercepat biasa disebut ekspres atau patas. Demikian juga kereta api. Ada kerata api 
ekspres atau kereta api patas. 
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Di koran  atau TV dimuat jadwal keberangkatan pesawat terbang. Demikian juga kereta 
api. 

Denagn perkembangan alat angkutan, hubungan antara pualu-pulau di Indonesia 
semakin mudah. Apabila Indonesia juga telah mempunayi pabrik pesawat udara, uaitu IPTN di 
Bandung. Adapun PT PAL di Surabaya adalah tempat mebuat kapal laut. 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
1267. Gottieb Daimler merupakan orang 

pertama yang berjasa membuat mobil 
karena ... 
a. Daimler orang yang pertama 

mempunayi pabrik mobil di Jerman 
b. Orang yang pertama berhasil 

merancang pabrik mobil di Jerman 
adalah Daimler 

c. Daimler dapat menyelesaikan 
pembuatan mobil selama tiga tahun 

d. Daimler pada tahun 1887 
memasangkan mesin bensin yang 
mungil pada sebuah mobil. 

1268. Wright bersaudara pada tahun 1903 
berhasil membuat .... 
a. Kendaraan bermotor yang pertama 
b. Pesawat gerbang bermesin dengan 

kecepatan 48 kilometer perjam 
c. Pasangan kerangka pesawat 

bermesin hingga mencapai 100 km 
per jam 

d. Merancang aalt angkutan yang 
super canggih pada zamannya. 

1269. Hubungan antar pulau-pulau di 
Indonesia semakin mudah karena ... 
a. Indonesia telah mampu membuat 

peralatan khususnya alat angkutan 
b. Negara kita telah mampu mebuat 

pesawat terbang dan kapal laut. 
c. Adanay perkembangan alat 

angkutan 
d. Pendidikan di Indonesia telah maju 

sehingga mampu menciptakan alat 
angkutan yang canggih 

1270. 1. Setelah sampai di pelabuhan, kapal itu 
menurunkan muatannya. 

2. Pesawat itu menerbangkan 
penumpang yang telah lama 
menunggunya. 

3. Pak Kumis membereskan peralatan 
bengkelnya karena akan segera tutup. 

4. Semua kendaraan bermotor 
memerlukan bahan bakar dan 
pelumas. 

Akhiran –kan yang berarti membuat jadi 
terdapat pada kalimat .... 
a. Pertama 
b. Kedua 
c. Ketiga 
d. keempat 

1271. 1. Mobil itu melaju dengan kecepatan 
tinggi supaya tidak terlambat 

2. Ayah datang terlambat karena 
kendaraan yang ia tumpangi macet. 

3. Para awak kapal berangkat juga 
biarpun mereka masih kelelahan. 

4. Ayah, ibu, pman dan bibi akan 
berangkat ke Jakarta sekarang karena 
baru datang kemarin. 
a. Ke 1 
b. Ke 2 
c. Ke 3 
d. Ke 4 

1272. Pada tahun 1887 Gottieb Daimler 
memasangkan mesin-mesin itu kepda 
sebuah mobil. Imbuhan me-kan pada 
kata yang di cetak miring searti pada 
imbuhan me-kan pada kalimat ... 
a. Sekarang banyak orang 

menggunakan kapal terbang saat 
bepergian ke luar negeri. 

b. Kuli-kuli pelabuhan itu menurunkan 
barang-barang dari kapal ke 
pelabuhan. 

c. Petugas stasiun itu menempelkan 
pengumuman di papan pengumuman 

d. Di daerah yang terpencil kita sulit 
sekali memperoleh transportasi. 

1273. Yustito : “Siapa yang ingin pergi ke 
bandara besok pagi dengan 
saya.” 

Inu : “Masa, iya. Besok kamu jadi ke 
bandara. Besok pagi kan ada 
acara penting !” 

Ani : “Benar, besok pagi kan ada 
janji.” 

Bonar : “Kita berjanji akan 
memperbaiki sepeda Sari yang 
rusak.” 

Yustito : “Iya, ya ! agaknya aku mulai 
pikun.” 

Pernyataan kurang percaya 
disampaikan oleh ... 
a. Yustito 
b. Inu 
c. Ani 
d. Bonar  

1274. Kalimat-kalimat di bawah ini yang 
mengandung kata berimbuhan –I 
adalah ... 
a. Dengan pesawat terbang, kita 

dapat mengintai dunia dari atas 
b. Sekarang ini orang menggunkan 

alat transportasi laut dengan kapal. 
c. Para penumpang bus telah 

berkumpul memadati terminal 
dekat lapangan udara. 

d. Selama pelayaran dari berangkat 
sampai kembali tidak ada 
hambatan yang berarti. 

1275. Kata umum alat transportasi terdapat 
pada kalimat ... 
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a. Kendaraan zaman sekarang 
berbeda jauh dengan kendaraan 
zaman dulu. 

b. Mulai dari balon udara berkembang 
ke pesawat yng paling cangggih. 

c. Mobil itu sering mogok karena 
banyak peralatan yang sudah 
rusak. 

d. Di pedesaan masih banyak 
dijumpai gerobak sapi sebagai alat 
angkut, 

1276. Mobil angkutan penumpang yang 
jumlahnya beberapa kali dari jumlah bus 
yang beroperasi yang tidak efektif dilihat 

dari segala segi. Akibat yang terasa, 
kemacetan lalu lintas karena panjang 
jalan raya yang tersedia dibanding 
dengan panjang natrean kendaraan yang 
ada. Juga pemborosan bahan bakar, 
padahal kita sedang menggalakkan 
penghematan energi. Masalah di bawah 
ini yang bukan akibat dari banyaknya 
kendaraan selain bus adalah ... 
a. Kemacetan 
b. Pemborosan 
c. Transportasi kurang efektif 
d. Meningkatnya arus lalu lintas 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1277. Ibu sedang menggarami sayur di dapur. 
1278. Kapal Dewa Ruci berlayar ... Jakarta 

menuju New Guinea. 
1279.  Muhibah KRI Dewa Ruci di undur ... 

mananti badai reda. 
1280. ... zaman dahulu orang bepergian 

dengan jalan kaki. 
1281. Astaga, uang sakuku telah habis ! 

kalimat tersebut menyatakan ... 
1282. Sari dilarang membawa sepeda, tetapi 

ia nekat. Kata penghubung pada 
kalimat tersebut adalah ... 

1283. Banyak kendaraan lalu lalang setiap 
hari di depan rumahku. Kata umum 
bidang transportasi pad kalimat di atas 
adalah ... 

1284. Transportasi untuk memenuhi (butuh) 
masyarakat. Agar menjadi benar, kata 
di daalm kurung seharusnya dibubuhi 
imbuhan ... 

1285. Antarkan dagangan ini dengan mobil 
saya. Imbuhan kan- yang melekat pada 
kata yang dicetak miring membnetuk ... 

1286. Muna pergi ke jakarta ... perasaan 
gembira. 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bwah ini dengan singkat dan jelas ! 
1287. Alunan musik menghangatkan suasana 

kapal yang gerus melaju di tengah 
siraman hujan. Seseklai terdengar 
gelak tawa anak-anak muda yang ikut 
berdendang dengan siulan mulutnya. 
Mengikuti lagu Memble Aje-nya Jaja 
Miharja. Tiba-tiba lagu berhenti dan 
terdengar pengumuman bahasa Inggris 
menyusul bahasa Indonesia. Wajar 
karena penumpang Bakahuni itu 
banyak juga dari luar negeri. Untuk 
mengetahui isi bacaan tersebut, buatlah 
dua pertanyaan yang sesuai dengan 
bacaan tersebut ! 

1288. pembuat pesawat terbang bermesin 
pertama adalah orvillez wright dan 
wirbur wright, mereka bersaudara. 
Bulan desember 1903 mereka berhasil 

membuat pesawat terbang bermesin 
dengan kecepatan 48 kilometer perjam. 
Tulislah kembali paragraf tersebut 
dengan ejaan yang benar !  

1289. Rakit Pak Tua 
Pak Tua yang tak pernah lelah 
Tak mengeluh menayuh rakit ke 
seberang 
Memenuhi keinginan orang, 
keinginanku pergi ke sekolah 
Keluh kesahku selalu disambut dengan 
ramah 
Rakitmu, Bapak Tua sangat berjasa. 
Tulislah kembali puisi tersebut dengan 
bahasamu sendiri dalam bentuk prosa ! 

1290. Buatlah sebuah kalimat yang 
menyatakan kesungguhan ! 

1291. Buatlah diskripsi gambar disamping ini ! 

 
Uji Kompetensi 2 
Bangkit prestasi gambar kolam renang halamn 58 
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !  
1292. Teks percakapan 

Dewi : Halo, selamat sore, apakah saya 
bisa bicara dengan Intan ? 

Intan  : Iya, saya sendiri. Ada yang bisa 
saya bantu ? 

Dewi : Intan, ini Dewi. Maaf, bisakah aku 
meminjam catatan pelajaran 
Bahasa Indonesia kemarin ? 
Punyaku kurang lengkap. 

Intan : Tentu saja kau boleh 
meminjamnya. 

Dewi : Oke. Terima kasih. Nanti malam 
jam 07.00 aku akan ke rumahmu 
mengambilnya. 

Intan : Oke. Aku tunggu, ya ! 
Dewi : Iya, terima kasih, Intan. Selamat 

sore ! 
Percakapan di atas merupakan 
percakapan ... 
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a. langsung 
b. surat 
c. telepon 
d. telegram 

1293. Kapan percakapan tersebut terjadi ? 
a. jam 7 malam 
b. sore hari 
c. jam 7 pagi 
d. malam hari 

1294. Kalimat pembuka percakapan di atas 
ialah ... 
a. Halo, selamat sore ! 
b. Ada yang bisa saya bantu ? 
c. Bisa bicara dengan Intan ? 
d. Oke, terima kasih 

1295. Apa isi percakapan antara Dewi dan 
Intan ialah ... 
a. Dewi meminjam buku 
b. Intan meminjam buku 
c. catatan Dewi kurang lengkap 
d. catatan Intan kurang lengkap 

1296. Bertelepon merupakan salah satu kegiat-
an berkomunikasi ... 

a. Langsung 
b. Jarak jauh 
c. Telepati 
d. lokal 

1297. Alat apakah yang digunakan untuk 
bertelepon ? 
a. pesawat telegram 
b. pesawat telegraf 
c. pesawat telepon 
d. pesawat megafon 

1298. Untuk menghargai teman bicara dalam 
bertelepon, hendaknya kamu mengguna-
kan bahasa yang ... 
a. berlebih-lebihan 
b. santun 
c. gaul 
d. baku 

 
AKU 

Kalau sampai waktuku 
Ku mau tak seorangkan merayu 
Tidak juga kau 
......... 
 

1299. Puisi berjudul “Aku” di atas adalah karya 
... 
a. Chairil Umam 
b. Chairil Anwar 
c. Afrizak Malna 
d. Taufik Ismail  

1300. Gerak kecil-kecil dari tangan atau wajah 
sesuai dengan isi puisi disebut ... 
a. mimik 
b. ekspresi 
c. kinesik 
d. gestur 

1301. Percakapan yang dilakukan antara dua 
pihak untuk mendapatkan keterangan 
suatu hal disebut dengan ... 
a. Reportasi 
b. Berita 

c. Wawancara 
d. dialog 

1302. Teks dialog ditulis dengan kalimat ... 
a. berita 
b. langsung 
c. cerita 
d. puisi 

1303. Kalimat langsung ditandai dengan ... 
a. tanda seru ( ! ) 
b. tanda tanya ( ? ) 
c. tanda koma ( , ) 
d. tanda petik dua ( “ ) 

1304. Tokoh baik dalam cerita disebut tokoh .... 
a. protagonis 
b. antagonis 
c. antonim 
d. anonim 

1305. Tokoh jahat dalam cerita disebut tokoh ... 
a. antagonis 
b. antonim 
c. anonim 
d. protagonis 

1306. Satuan pengukur kemampuan membaca 
seseorang dinyatakan dalam satuan ... 
a. kata permenit 
b. kalimat permenit 
c. paragraf permenit 
d. huruf permenit 

1307. Sepuluh tahun yang lalu ia terbaring 
Tetapi bukan tidur sayang 
Sebuah peluru bundar di dadanya 
Senyum bekunya mau berkata, kita 
sedang perang 
Dia tidak ingat bilaman dia datang 
Kedua lengannya memeluk senapan 
Dia tidak tahu untuk siapa dia datang 
Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur 
sayang 
Tema penggalan puisi di atas adalah ... 
a. kepahlawanan 
b. kegelisahan 
c. kasih sayang 
d. kekesalan 

1308. Bacalah puisi di bawah ini ! 
BUNGLON 

Ah, sungguh puas berwarna aneka 
Gampang menyamar mudah menjelma 
Asalkan diri menurut suasana 
Oh tujanku, biarkan daku hidup sengsara 
Biar lahirku diancam derita 
Tidak daku sudi diancam derita 
Tidak daku sudi serupa 
Isi yang terungkap setelah mendengar-
kan pembicaraan puisi diatas adalah … 
a. penulis kagum dengan sifat yang 

dimiliki bunglon 
b. sikap yang tidak berpendirian bukan-

lah pilihan hidup penulis 
c. penulis menganggap tidak perlu 

bersikap kukuh 
d. hidup menderita menjadi pilihan 

penulis 
1309. Kalimat tunggal yang diperluas dengan 

keterangan tempat adalah ... 
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a. petani membajak sawah dengan 
traktor 

b. lukisan itu sangat indah 
c. Adi bermain bola di lapangan 
d. Dia berlari dengan membawa tongkat 

1310. Pak tani memotong padi dengan sabit 
Kalimat diatas menggunakan keterangan 
... 
a. waktu 
b. sebab 

c. cara  
d. alat 

1311. ... harga gelas satu lusin ? 
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah ...  
a. mengapa 
b. berapa 
c. dimana 
d. bagaimana 

 
B. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan tepat ! 
1312. Saat wawancara jangan lupa menulis ... 

narasumber. 
1313. Cara seseorang mengucapkan bunyi 

bahasa dinamakan ... 
1314. Pemahaman terhadap isi bacaan cepat 

dapat dinilai dari ketepatan menemukan 
... 

1315. Saat menulis surat undangan untuk 
keperluan resmi, kalimatnya harus 
menggunakan bahasa ... 

1316. Peran figuran adalah .... 
1317. Puisi adalah ... 
1318. Pantun mempunyai ciri baris pertama 

dan kedua merupakan ... 
1319. Pembahasan, perdebatan, atau perbin-

cangan, mengenai suatu hal disebut 
dengan ... 

1320. Karangan adalah ... 
1321. Cerita rakyat adalah ... 

 
C. Ayo, kerjakan soal-soal berikut dengan tepat ! 
1322. Apa yang kamu ketahui tentang amanat 

cerita ? 
1323. Apa yang perlu kamu lakukan untuk 

memerankan tokoh drama ? 

1324. Bagaimana cara menyimpulkan isi 
cerita anak ! 

1325. Bagaimana penulisan puisi yang baik ? 
1326. Buatlah sebuah puisi bertema kasih 

sayang ! 

 
Cakra halaman 51 
 
I. Berilah tanda silang pada huruf jawaban yang paling benar !

Menyesal 
 

Pagikku hilang sudah melayang 
Hari mudaku sudah pergi 
Sekarang petang sudah membayang 
Batang usiaku sudah tinggi 

Aku lalai di pagi hari 
Beta lengah dimasa muda 
Kini hidup meracun hati 
Miskin ilmu miskin harta 

Ah, apa guna kusesalkan 
Menyesal tua tiada berguna 
Hanya menambah luka sukma 

Kepada yang muda ku harapkan 
Atur barisan dipagi hari 
Menuju ke arah padang bakti 
 

1327. Nasihat penulis kalimat pada bait ke ... 
a. satu 
b. dua 
c. tiga 
d. empat 

1328. Bait pertama pada puisi di atas bersajak 
... 
a. a,a,a,a 
b. a,a,b,b 
c. a,b,a,b 
d. a,b,b,a 

1329. Ciri-ciri cerita pendek yaitu ... 
a. kalimatnya bersajak 
b. bentuknya berbait 
c. ceritanya singkat dan runtut 
d. diambil dari sejarah 

1330. Cergam sangat disukai anak-anak 
karena dilengkapi dengan ... 
a. sampul 
b. gambar 
c. uraian 
d. kesimpulan 

1331. Cerita yang berakhir dengan kesedihan 
disebut ... 
a. komedi 
b. legenda 
c. drama 
d. tragedi 

1332. Kalimat berita positif ditunjukkan oleh 
kalimat ... 
a. Susi tidak jadi ikut ayahnya 
b. Dia bukn penjual tetapi pembeli 
c. Ririn memakai seragam merah putih 
d. Adik tidak mau makan 

1333. Kata-kata berikut ini yang dapat 
dibubuhi akhiran ”man” adalah ... 
a. warta, pirsa 
b. harta,derma 
c. budi, seni 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

107

d. karya, sastra 
1334. Bentuk komunikasi yang dilakukan 

pada zaman sekarang lebih cepat 
karena ... 
a. banyak orang pandai 
b. jarak semakin dekat 
c. menggunakan alat tradisional 
d. menggunakan alat canggih 

1335. Atas perhatian saudara saya ucapkan 
terima kasih. Kalimat tersebut terdapat 
pada ... surat. 
a. pembukaan 
b. isi 
c. penutup 
d. kepala 

1336. Rudi sekola di SMK jurusan (tani). Kata 
dalam kurung seharusnya ... 
a. petani 
b. pertanian 
c. bertani 
d. tani-tani 

1337. Pagi-pagi ibu sudah menggulai kambing 
Arti kata menggulai pada kalimat di atas 
adalah ... 
a. memberi gula 
b. mencari gula 
c. membuat gula 
d. memasak guli 

1338. Pengaturan waktu kerja, pelajaran dan 
kegiatan disebut ... 
a. kegiatan rutin 
b. keharusan 
c. jadwal 
d. disiplin 

1339. Toko mas Janaka bangkrut karena di 
rampok. Ungkapan yang sesuai dengan 
kata “bangkrut” adalah ... 
a. habis-habisan 
b. ludes 
c. gigit jari 
d. gulung tikar 

1340. Keuntungan yang diperoleh para 
tengkulak ... ganda. 
Kata yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah ... 
a. berlipat 
b. lipatan  
c. dilipat 
d. melipat 

 

1341. Papan seperti gambar di 
samping tepat digunakan untuk ... 
a. latihan menulis 
b. latihan gambar 
c. menulis jadwal semester 
d. memasang iklan 

1342. Barang kerajinan itu telah diekspor. Arti 
ekspor adalah ... 
a. menjual ke luar negeri 
b. menjual di dalam negeri 

c. membeli dari luar negeri 
d. buatan negeri sendiri 

1343. Proses mengeluarkan hasil atau meng-
hasilkan disebut ... 
a. produsen 
b. program 
c. produksi 
d. pabrik 

1344. Orang yang menghasilkan barang 
disebut ... 
a. produsen 
b. konsumen 
c. komsumtif 
d. pemakai 

1345. Malam ini bulan tidak ... jelas karena 
tertutup awan. 
a. melihat 
b. terlihat 
c. kelihatan 
d. berlihatan 

1346. Koperasi mempunyai tujuan mulia. 
Kalimat tersebut menggunakan kata-
kata bidang ... 
a. perdagangan 
b. ekonomi 
c. pertanian 
d. kesenian 

1347. Pemerintah (serah) penghargaan 
kepada pengusaha kecil. 
Kata dalam kurung seharsnya 
berimbuhan ... 
a. me – kan 
b. di – kan 
c. me – an 
d. di – an  

1348. Angin yang berhembus sepoi-sepoi 
menyebabkan ia ... 
a. capek 
b. bermutu 
c. malas 
d. kedinginan 

1349. Rakyat harus berpartisipasi dalam 
pembangunan. Arti berpartisipasi 
adalah ... 
a. berkorban 
b. ikut serta 
c. memberi ide 
d. membayar 

1350. Mengapa anda ikut transmigrasi ? 
Pertanyaan di atas sesuai untuk 
wawancara dengan nara sumber 
seorang ... 
a. transmigran 
b. pengrajin 
c. petani 
d. pedagang 

1351. “Ah, aku menyesal pergi dengan Toni “ 
kata Yuhan.  
Kalimat di atas di ungkapkan yuhan 
dengan ... 
a. gembira 
b. kagun 
c. kecewa 
d. ragu-ragu 
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1352. Kendaraan yang menuju luar kota 
melalui jalur alternatif.  
Pemenggalan kata alternatif adalah ... 
a. alt – er – na – tif 
b. al – ter – na – tif 
c. al – terna – tif 
d. alter – na – tif  

1353. Seorang pemain drama dalam 
memeranakan suatu cerita harus 
memahami ... 
a. pelakunya 
b. pengarangnya 
c. isi cerita 
d. penontonnya 

1354. Binatang kancil merupakan salah satu 
tokoh dalam cerita ... 
a. fabel 
b. legenda 
c. mitos 
d. sage 

1355. Orang banyak bicara biasanya bodoh. 
Hal ini diperibahasakan ... 
a. bagai air di daun talas 
b. bagai pungguk merindukan bulan 
c. air beriak tanda tak dalam 
d. air tenang menghanyutkan 

1356. Ayah membayar pajak telepon 
berdasarkan ... 
a. banyaknya pulsa yang digunakan 
b. mutu pesawat telepon 
c. harga pesawat telepon 
d. banyaknya uang yang dimiliki 

1357. Penulisan tanggal surat yang benar 
adalah ... 
a. Magelang = 27 Oktober 2005 
b. Magelang, 27 Oktober 2005 
c. Magelang ; 27 Oktober 2005 
d. Magelang – 27 Oktober 2005 

1358. Kandangkan kambingmu ! 
Arti akhiran –kan pada kata 
kandangkan adalah ... 
a. menuju 
b. membuat jadi 
c. melakukan 
d. menempatkan 

1359. Agen itu menjual barang secara grosir, 
tidak menjual barang secara ... 
a. kredit 
b. eceran 
c. dagangan 
d. banyak 

1360. Rita menyampaikan kabar kepada 
ibunya lewat surat. Surat yang dikirim 
Rita termasuk jenis surat ... 
a. dinas 
b. resmi 
c. dagangan 
d. banyak 

1361. Pesawat yang digunakan untuk 
mengirimkan berita berupa fotocopy 
disebut ... 
a. telegraf 
b. televisi 
c. faksimile 
d. telepon 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1362. Buah belimbing manis rasanya. 

Bulat-bulat di buah duku 
Jika kamu ingin di percaya 
Janganlah kau suka ... 

1363. Ibu berbelanja di toko mendapat korting 
10%. Korting artinya ... 

1364. Orang yang menerima pembayaran dari 
pembeli di swalayan disebut ... 

1365. Hanya waktu semenit mereka dapat 
berbicara walau juh tempatnya. Arti 
awalan se- pada kata semenit adalah ... 

1366. Riwayat hidup seorang yang ditulis 
sendiri disebut ... 

1367. Dengan adanya media masa, kita dapat 
memperoleh informasi. Arti informasi 
adalah ... 

1368. Nenek moyang kita adalah seorang 
pelaut, ia gemar ... samudera. 

1369. Di daerah kamusedang dibangun ... 
televisi. 

1370. Antara pedagang dan pembeli 
mengadakan tawar ... 

1371. Kapankah nelayan pergi berlayar ? 
  

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1372. Ada udang dibalik batu. Apakah arti 

peribahasa ini ? 
1373. Sepeda saya dipinjam adik. 

Kata ganti apakah yang digunakan 
untuk kata sepeda saya ? 

1374. Termasuk kosa kata dibidang apakah 
“musik, penari dan penyanyi ?” 

1375. Prajurit yang bertugas dipersenjatai 
lengkap. Apakah arti imbuhan diper-i 
pada dipersenjatai ? 

1376. Pulau apakah yang disebut pulau 
bunga ? 

 

 
Cakra halaman 60 

Apakah Hujan Itu ? 
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Berjuta-juta butiran air dalam berbagai ukuran membentuk awan hujan. Butiran yang besar 
menabrak butiran kecil dan bergabung membentuk butitan yang lebih besar. Ketika butiran itu menjadi 
cukup besardan berat. Butiran itu jatuh ke bumi. 

Jika suhu di atas titik beku ( di atas 00), butiran-butiran itu jatuh sebagai titik-titik hujan. 
Semakin besar butiranya semakin cepat jatuhnya. Kita akan dapat merasakan butiran-butiran air 
tersbeut jika hujn menimpa kita. 

Sebagian air hujan membentuk genangan-genangan di permukaan tanah. Panas matahari 
akan mengeringkan genangan tersbeut dan membuat permukaan tanah menjadi kering. Proses itu 
disebut penguapan. Dalam proses penguapan tersebut, air yang menjadi dingin berubah kembali 
menjadi butiran-butiran air. 

Begitulah proses terjadinya hujan. Proses perubahan air menjadi hujan tersebut berulang-
ulang menjadi suatu siklus. 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !
1377. Genangan air yang menjadi kering 

karena panas matahari disebut ... 
a. penguapan 
b. pengembunan 
c. pembekuan 
d. peleburan 

1378. Dalam proses penguapan, air barulah 
menjadi gas yang disebut ... 
a. awan 
b. map 
c. embun 
d. gas 

1379. Sedia payung sebelum ... 
a. datang 
b. berangkat 
c. hujan 
d. deras 

1380. Air beriak tanda tak ... 
Kata yang tepat untuk titik-titik di atas 
adalah ... 
a. bahaya 
b. deras 
c. banjir 
d. dalam 

1381. Seperti air di atas daun talas. 
Arti peribahasa di atas adalah ... 
a. orang yang punya pendirian 
b. orang yang ikut-ikutan orang lain 
c. orang yang mencari air dengan daun 

talas 
d. daun talas yang basah kena air 

1382. Setiap orang meneteskan air ... karena 
melihat korban musibah stunami. 
a. bah 
b. sumur 
c. pet 
d. mata 

1383. Kalimat berikut yang menggunakan 
kata umum bidang lalu lintas adalah ... 
a. pendapat itu disetujui oleh umum 
b. kendaran umum mempunyai trayek 

tertentu 
c. kita harus menjaga ketertiban di 

tempat umum 
d. pemilihan umum dilakukan lia tahun 

sekali. 
1384. Kendaraan tidak boleh berbalik arah, 

karena jalan itu ... 
a. satu jalur 
b. jalnnya rusak 

c. jalan sempit 
d. larangan 

1385. Kalimat yang menawarkan bantuan 
adalah ... 
a. aku akan berusaha datang 
b. mampukah ia mengerjakan sendiri ? 
c. aku tak percaya akan hal itu 
d. mari, saya ikut mengangkat 

1386. Kemarin aku pergi ke Tawangmangu. 
Kalimat di atas merupakan kalimat ... 
a. ajakan 
b. perintah 
c. berita 
d. seru 

1387. Rumah itu ... milik pamanku. 
a. bukan 
b. tidak 
c. yang 
d. hingga 

1388. Polisi itu menolong orang yang ... itu. 
a. kebingungan 
b. dibingungkan 
c. membingungkan 
d. terbingung 

1389. Kata berikut yang berawalan ke- adalah 
... 
a. ketika 
b. keranjang 
c. keramat 
d. kenamaan 

1390. Transmigrasi yang diikuti oleh seluruh 
warga desa disebut transmigrasi ... 
a. spontan 
b. swadana 
c. swakarsa 
d. bedol desa 

1391. Ada gula ada semut. 
Peribahasa di atas artinya ... 
a. di mana kenikmatan, di situ orang 

berdatangan 
b. di mana ada makanan, di kerumuni 

banyak orang 
c. jika ada rejeki, banyak pula yang 

datang 
d. di mana banyak makanan, banyak 

pula orang yang datang. 
1392. Kalimat percakapan teks drama di 

bawah ini yang benar adalah ... 
a. Amir, “Beres Bung ! (sambil bekerja) 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

110

b. Amir berkata ; “Beres Bung !” (sambil 
bekerja). 

c. Amir berkata, “Beres Bung !” (sambil 
bekerja). 

d. Amir : “Beres Bung !” (sambil 
bekerja). 

1393. . 

 
Perhatikan empat gambar  seri yang 
belum berurutan. Agar menjad suatu 
berita maka urutan yang benar adalah 
... 
a. 2 – 4 – 1 – 3  
b. 3 – 2 – 4 – 1  
c. 4 – 2 – 1 – 3  
d. 1 – 3 – 4 – 2  

1394. Dalam menggunakan alat-alat yang 
canggih kita harus selalu waspada. 
Lawan kata dari kata yang bergaris 
bawah adalah ... 
a. ringan 
b. prihatin 
c. hati-hati 
d. ceroboh 

1395. Meskipun orang sudah menguasai alat 
yang canggih. Cara kerja yang 
sederhana pun masih digunakan. 
Persamaan kata sederhana pada 
kalimat di atas adalah ... 
a. biasa 
b. ringan 
c. tepat 
d. andal 

1396. Penulisan judul karangan yang paling 
tepat ialah ... 
a. Turis di Pulau Bali 
b. Tamasya ke Kenjeran 
c. Menyebrang jalan di kota 
d. Pahlawan tak dikenal 

1397. Kata-kata : obat suntik, rumah sakit 
adalah kata-kata yang berhubungan 
dengan ... 

a. Palang Merah Indonesia 
b. mantri 
c. dokter 
d. dukun 

1398. Barang-barang impor itu diangkut 
dengan kapal. 
Antonim kata impor adalah ... 
a. dagangan 
b. kulakan 
c. imporan 
d. ekspor 

1399. Kata-kata di bawah ini yang berawalan 
me- ialah ... 
a. menara 
b. melati 
c. meriam 
d. merusak 

1400. Berikut ini yang termasuk angkutan 
tradisional adalah ... 
a. delman 
b. taxi 
c. mobil 
d. bus 

1401. Imbuhan me-i yang berarti menjadikan 
terdapat pada kalimat ... 
a. Sopir meminyaki mesin 
b. Ayah memenuhi undangan paman 
c. Polisi mendatangi tempat kejadian 

perkara 
d. Ibu memenuhi botol minuman 

1402. Daun ... tertiup angin kencang. 
Isian yang tepat pada kalimat di atas 
adalah ... 
a. berguguran 
b. menggugurkan 
c. digugurkan 
d. guguran 

1403. Kata berimbuhan ber-an yang berarti 
saling terdapat pada kalimat ... 
a. beras berceceran di ajalan raya 
b. air matanya bercucuran di pipi 
c. kini tempat tinggal kami berjauhan 
d. burung beterbangan di angkasa 

1404. Iwan memperhatikan ikan hias dalam 
akuarium. Kata dasar memperhatikan 
adalah ... 
a. hati 
b. hatikan 
c. perhati 
d. memperhati 

1405. Gerakan badan seperti tangan, kaki dan 
sebagainya yang berirama dan biasa-
nya diiringi bunyi-bunyian adalah ... 
a. menyanyi 
b. senam 
c. tari 
d. olahraga 

1406. Awalan me- berubah menajdi menge- 
jika dibubuhkan pada kata dasar ... 
a. pel 
b. goreng 
c. angkut 
d. hapus 

1407. Rawat pesawat televisi tidak terlalu 
sukar. Kata rawat dalam kalimat 
seharusnya ... 
a. pengrawatan 
b. rawatan 
c. perawat 
d. perawatan 

1408. Penggunaan tanda kurung yang tepat 
adalah ... 
a. Ibu pergi ke Toserba (Toko Serba 

Ada) 
b. Ibu pergi ke (Toserba) Toko Serba 

Ada 
c. Ibu pergi ke (Toserba) toko Serba 

Ada) 
d. Ibu pergi ke (Toserba Toko Serba 

Ada) 
1409. Lagu Aposes berasal dari daerah ... 
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a. Papua 
b. NTT 
c. Sulawesi 
d. Sumatera  

1410. Kedua prajurit itu ... dalam pertempuran 
a. tewas 
b. wafat 
c. gugur 
d. mati 

1411. Jauh dari keramaian kota 
Jauh dari polusi udara 
Gunung menjulang tinggi di angkasa 

Kicau burung menambah riuh suasana 
Desaku tempat aku dilahirkan 
Di sana aku diasuh dan dibesarkan 
Desaku penuh kedamaian 
Aku rindu handai taulan 

Isi puisi disamping menggambarkan 
tentang ... 
a. ketentraman di desa 
b. kehidupan di kota 
c. desaku yang sunyi 
d. kehidupan di desa 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1412. Pagelaran ketropak humor (tayang) di 

TV. 
Kata dalam kurung seharusnya ... 

1413. Bila bulan purnama tiba 
Teringat masa kecil di kampung 
halaman 
Saat penuh canda dan tawa 
Bermain petak umpet dan jamuran 
Puisi di atas menggambarkan suasana 
hati ... 

1414. Anak kepiting di lubang batu 
Di lubang batu merayap lagi 
Sudah miskin lagi piatu 
Sudah piatu melarat lagi 
Pantun di atas bersajak ... 

1415. Arti peribahas “sambil menyelam 
minum air” adalah ... 

1416. Hadiah rumah itu (sembah) pada 
keluarga pahlawan yang gugur.kata 
dalam kurung seharusnya .... 

1417. Pembuangan limbah pabrik menyebab-
kan air sumur polusi.  Arti kata  polusi 
adalah ... 

1418. ... adalah pahlawan wanita Indonesia 
yang memperjuangkan emansipasi 
wanita. 

1419. Bayi di bawah lima tahun biasa disebut 
... 

1420. Dia merasa kecil hati menghadapi 
lawan-lawannya dalam lomba lukis itu. 
Arti  ungkapan kecil hati adalah ... 

1421. Lia tetap menjadi juara tari balet.  
Lia jarang berlatih 
Kata yang tepat untuk menggabungkan 
dua kalimat di atas ... 

 
III.  Jawablah pertanyan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

 
1422. Jelaskan arti peribahasa : Ada udang di 

balik batu ! 
1423. Buatlah sebuah kalimat ajakan kepada 

Roni untuk memancing ! 
1424. Bagaimana bentuk awalan ber- pada 

kata berikut ini ? 

1425. Pak tani mengairi sawah dengan disel 
air. 
Bagaimana pola kalimat tersebut ? 

1426. Bu guru berkata, “Anak-nak pada 
liburan nanti kita berkemah.” 
Ubahlah kalimat di atas menjadi kalimat 
tidak langsung ! 

 
 

 
Kesenian 


 Kebahasaan 
1. Kata umum da kata khusus bidang kesenian 

Kata Umum Kata Khusus 
Seni 
Alat misk 
seniman 

Seni tari., seni lukis, seni musik 
Gitar, seruling, tambur, gendang, piano, biola 
Pelawak, penyanyi, penari, pelukis, komponis 

 
2. mengembangkan kata dasar untuk memahami kesenian 

contoh :   tari  � menari � Sari pandai menari Jaipong 
  penari � Penari kecil itu baru kelas dua SD  
  tarian � Tarian itu sangat sangat digemari turis 
  menarikan � Mila panadai Menarikan tarian klasik. 

3. kata berimbuhan ber-kandan ber-an 
a. Kata berimbuhan ber-kan 

Contoh : 

– Beralaskan -  Bergambarkan  
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– Bercorakkan  - Berhiaskan 

– Berdasarkan   - Bertemakan 
b. Kata berimbuhan ber-an  

Contoh : 
- beraturan - berhaluan 
- berbenturan - berkaitan 
- berdesakan - bermalasan 

4. penggunaan kata seru 
a. Kalimat yang menyatakan perintah 

Contoh : 
Ambilah kunci di bagasi ! 
Kerjakanlah kendaraan di depan itu ! 

b. Kalimat yang menyatakan kesungguhan 
Contoh : 
Sungguh, pak ! saya tadi berjalan kaki ke sini ! 
Benar, pak ! Uang saya tidak cukup untuk naik kereta. 

c. Kalimat yang menyatakan Tidak percaya 
Contoh : 
Masa, kereta api dapat tabrakan ! 
Benar, kamu tidak menipu saya ! 

d. Kalimat yang menyatakan Perasaan/Emosi 
Contoh : 
Celaka, jalan macet ! 
Aduh, uang saya hilang di terminal ! 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
 
1427. Ketika sedang asyik menikamati pentas 

wayang kulit, tiba-tiba lampu mati. Para 
penonton berteriak-teriak gaduh. Panitia 
bingung. Ia berusaha menenangkan 
para penonton kemudian ada yang 
meneliti mengapa lampu-lampu mati. 
Setelah diselidiki ternyata kabel listrik 
dari mesin disel lepas. Segera kabel itu 
disambung kembali dan pertunjukan 
diteruskan. Seru sekali. Pertanyaan 
yang kurang sesuai dengan cerita di 
atas adalah ... 
a. Siapa yang sangat kebingungan ? 
b. Mengapa lampu tiba-tiba pdam ? 
c. Bagaimana keadaan para 

penonton ketika lampu mati ? 
d. Di mana pertunjukan itu diadakan ? 

1428. Pada hari minggu di Museum Nasional 
penuh dengan anak-anak. Mereka 
sebaya. Mereka siswa-siswi sekolah 
dasar. Mereka berasal dari berbagai 
daerah. Mereka sedang menyaksikan 
bermacam-macam peninggalan sejarah 
dan benda-benda seni. Di museum 
itulah mereka dapat mengetahui benda-
benda seni yang bernilai tinggi. Kata 
yang dicetak miring adalah jawaban 
dari pertanyaan ... 
a. Kapan anak-anak pergi ke musum 

? 
b. Untuk apa mereka pergi ke 

museum ? 
c. Dari mana mereka berasal ? 
d. Mengapa mereka pergi ke museum 

? 

1429. Berikut ini yang merupakan laporan dari 
sebuah kunjungan adalah ... 
a. Anak-anak asyik menyusun laporan 

tentang pengamatan di lapangan. 
b. Pada hari minggu anak-ana 

berkunjung ke Taman Nasional. 
Mereka menyaksikn pentas seni. 
Pentas itu sangat mengasyikan. 

c. Anak-anak bermain penuh 
semangat. Tiara bermain sangat 
memukau. Tariannya snagt bgus. 

d. Gedung itu tempat pertunjukan. 
Hampir setiap hari ada pentas, 
anak-anak pun tidak ketinggalan. 
Mereka juga sering ikut pentas. 

1430. 1.  Aminah tidak jadi pentas karenaia 
dirawat di rumah sakit. 

2. Beraktinglah seperti orang sedih agar 
penonton ikut bersedih. 

3. Aku sangat sedih karena tidak dapat 
memainkan cerita buatan ku sendiri. 

4. Seorang aktor harus mampu 
memerankan tokoh yang sedih 
maupun yang senang. 

Kalimat yang merupakan ungkapan 
perasaan sedih adalah .... 

a. Ke 1 
b. Ke 2 
c. Ke 3 
d. Ke 4 

1431. Inu : “Saudara-saudara, mengingat 
hari sudah siang nari rapat 
segera dibuaka. Kepada teman-
teman untuk segera menyiapkan 
diri.” 
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Bonar  : “Saya rasa semua sudah siap 
untuk itu pertemuan segera 
dimuali saja.” 

Ismail : “Baik ! Buku catatan dan lain-
lain telah saya siapkan semua. 
Jika sewaktu-waktu diperlukan 
tinggal membuka.” 

Mila : “nanti, setelah pertemuan, saya 
minat waktu untuk melaporkan 
keuangan.” 

Menurut percakapan di atas, yang 
menjadi bendahara adalah ... 

a. Inu 
b. Bonar 
c. Ismail 
d. Mila  

1432. kata-kata di bwah ini yang tidak dapat 
dirangkai dengan imbuhan ber-kan 
adalah ... 
a. suami, alas, dasar 
b. bekal, modal, sandar 
c. azas, sendi, hias 
d. hambur, datang, muncul. 

1433. Kata khusus yang menunjukkan alat 
kesenian pada kalimat ... 

a. Muna dan sari belajar menari di 
sanggar tari Cempaka Kusuma. 

b. Tari Guel merupakan tarian rakyat 
di dataran tinggi Gayo. 

c. Di tanah Gayo banyak dijumpai alat 
musik yang dpat dimainkan. 

d. Tarian Guel diiringi dengan pukulan 
rebna dan canang. 

1434. ...... (2) ...... 
...... (1) 
...... 
 
.......... 
.......... (3) 
........... 

........................................................
.............................................. (4) 

 ................. (5) 
Bagian 2 pada bagan surat di atas, ditulis 
... 

a. Nomor surat 
b. Tanggal surat 
c. Alamat surat 
d. Pokok surat 

1435. Indonesia kaya akan seni budaya. Hal 
ini sangat menguntungkan negara kita. 
Banyak turis datang ke Indonesia ingin 
menilmati ragam budaya di Indonesia. 
Oleh karena itu kita harus 
melestarikannya. Pertanyaan berikut 
yang kurang sesuai dengan bacaan 
tersebut adalah ... 
a. Kapan turis datang ke Indonesia ? 
b. Apa yang sanagt menguntungkan 

negara kita ? 
c. Apa yng ingin dinikmati oleh turis 

saat datang ke Indonesia ? 
d. Mengaap aneka ragam 

kebudayaan kita harus kita 
lestarikan ? 

 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !  
 
1436. No : .................... 

Lamp : ..................... 
Hal : ...................... 
Kalimat tersebut adalah bagian surat 
yang disebut .... 

1437. Bonar pndai sekali bermainmusik . ia 
senang bermain biola. Cara memainkan 
alat musik pada kalimat diatas adalah ... 

1438.  Para tamu undangan telah mulai 
(datang). Mereka ingin menyaksikan 
pents seni remaja. Imbuhan untuk 
melengkapi kata di dalam kurung 
adalah ... 

1439. Rudi dapat menikmati hasil seninya 
setelah (mandi) keringat.kata di dalam 
kurung seharusnya di tulis ... 

1440. Penari itu memakai perhiasan indah 
sekali. Kata umum bidnag kesenian 
pada kaliamt di atas adalah ... 

1441. Anak-anak merasa puas setelah 
melihat keberhasilan yang ditampilkan. 
Kata yang dicetak miring di bentuk dari 
kata dasar ... 

1442. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang 
pelukis ternama. Kata bidang kesenian 
yang terdapat pada kalimat diatas 
adalah .... 

1443. Lega hatiku setelah dapat memerankan 
tugasku dengan baik. Kaliamt tersebut 
mengungkapkan perasaan .... 

1444. Sari mencatat semua data kegiatan 
panitia hiburan disekolahnya. Menurut 
kalimat tersebut, dalam kepanitiaan Sari 
menjabat sebagai .... 

1445. Para penonton terpukau melihat 
kepiawaian para pemain drama itu. 
Kata lain dari kata yang dicetak miring 
adalah ... 

 
III. jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1446. Inu selaku ketua Panitia Pentas Seni 

ingin mengundang semua panitia untuk 
menghadiri rapat panitia pada hari sabtu, 
15 Januari 2009 di ruang kelas V SD 
Cinta Damai pada pukul 09.00. 
membicarakan pelaksanaan pentas seni 

. lengkapilah surat undangan di bawah ini 
ssuai dengan data di atas ! 
Kepada  
Yth. Semua Panitia Pentas Seni 
SD Cinta Damai 
 
Dengan hormat 
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Dengan ini kami mengharap atas 
kehadirannya besok pada : 
Hari dan tanggal 
Waktu : ................. 
Tempat : .............. 
Keperluan : ...................... 
kemudian atas kehadirannya kami 
ucapkan terima kasih. 

Banyuwangi, 11 Januari 2009  
Penitia Lomba Seni  

   Ketua 
 

Inu 
1447. Alam Indonesia sangat indah. Banyak 

tempat rekreasi yang pantas jadi obyek 
wisata. Gunung Bromo, danau Tob, 
Candi borobudur, senantiasa menjadi 
sasaran para turis. Belum lagi pulau Bakli 
yanng sudah terkenal di seluruh dunia. Di 
samping tempat-tempat etrsebut masih 
banyak lagi obyek wisata yang lain. 
simaklah bacaan tersebut, buatlah 2 

pertanyaan yangs esuai denagn bacaan 
tersebut  yang bertemahkan kesenian ! 

1448. Buatlah kalimat dengan menggunakan 
kata-kata : 

a. Berhiaskan 
b. bertaburan 

1449. Pantai 
Indah permai pesona pantai 
Nertaburan kailauan pasir putih 
Ombak tenang perlahan menepi 
Memecah karang di pantai 
Hamburkan buih di pasir 

Angin sepoi-sepoi bertiup 
Menidurkan kampung nelayan 
Menrpa ranting pepohonan 
Menggugurkan daun-daunan 

Tulislah yang menjadi isi dari puisi 
tersebut ! 

1450. Simaklah gambar di samping ini dengan 
teliti ! buatlah beberapa kalimat  untuk 
menceritakan gambar tersebut ! 

 

 

 
 


  Kebahasaan 
1. Kata Umum dan Kata Khusus Bidang Lapangan Kerja 

a. Kata umum 
Contoh : 
- Karyawan - buruh 
- Tenaga kerja - produksi 
- Pengrajin - pengusaha 
- Pendapatan - pekerjaan 

b. Kata khusus 
Contoh : 
- sopir - teknisi 
- bengkel - masinis 
- pengrajin batik - gajih/upah 
- operator mesin - perawat 

2. Imbuhan per-, ber-, ke-an, per-an dan di-kan 
a. Imbuhan per- 

Contoh : 
Upah karyawan perhari tidak mecukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok 
Jadilah pekerja yng baik agar menghasilkan produk yang maksimal 

b. Imbuhan ber 
Contoh : 
Paman berhasil  menghimpun para pekerja 
Tetanggaku banyak yang bekerja di pabrik dekat rumahku 

c. Imbuhan ke-an 
Contoh : 
Tas kerajinan Cibaduyut sangat kuat 
Ketelitian modal seorang pengrajin 

d. Imbuhan per-an 
Contoh : 
Lapangan pekerjaan makin lama makin sulit 
Perusahaan itu mengalami kemajuan pesat 

e. Imbuhan di-kan 
Contoh : 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

115

Hasil produksi batik itu dipamarkan di tenpat pameran 
Sekarang ini banyak karyawan yang dirumahkan 

3. Akhiran –an, -kan, dan –i 
Contoh : 
Tulisan  itu sangat rapi dn indah (yang ditulis bneda / membedakan) 
Tuliskan  pekerjaan saya ini ! (menyuruh menulis / membnetuk kata kerja) 
Tulisi  buku ini satu halaman saja ! (menyuruh / membentuk kata perintah) 

4. Ke sebagai kata depan dan ke- sebagai akhiran 
a. ke sebagai kata depan 

ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata berikutnya. 
contoh : 
Ibu ke toko membeli benang jahit 
Setiap hari karyawan itu berangkat ke tempat kerjanya. 

b. ke sebagai awalan 
ke sebagai awlan di tulis serangkai dengan kata berikutnya 
contoh : 
Pak Sunarya membuat kerajinan bambu 
Paman kelupaan membawa cangkul dan sabit. 
 

Upakarti  
Upakarti adalah pnghargaan Pemeritah Indonesia yang diberikan kepada perajin dan 

pengusaha kecil. Mereka yang mendapat hadiah ini adalah perajin atau pengusaha kecil yang 
mempunyai jasa pengabdian, mempunyai karya serta menjadi pelopor dalam usaha kecil dan 
kerajinan seperti ukir, anyaman, tenunan, sulam dan sebagainya. 

Tahun 1995, Ny. Lily Abdurrahman Sayoeti memperoleh Upakarti kepeloporan. Pimpinan 
sanggar batik dan kerajinan Jambi ini memperoleh Upakarti Kepeloporan karena kegigihannya dalam 
menggali, mengembangkan dan memajukan kerajinan Jambi. 

Kini sebagai barang kerajinan seperti batik, rotan, pandan dan batu sudah dikenal di daerah 
lain, bahkan ada yang di ekspor. 

Dua penghargaan lainnya berupa jasa pengabdian di peroleh M. Saleh Ukor, perajin krupuk 
di Muarabungo dan Nursyamsi Depati, perajin rotan dari Sungai Tutung, Jambi. 

 
 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
 
1451. Sifat yang tidak dimiliki oleh tokoh 

dalam bacaan di atas adalah ... 
a. Rajin, jujur, ulet 
b. Ulet, jujur, kreatif 
c. Jujur, kreatif, motivatif 
d. Ulet, bangga, mudah bergaul 

1452. Ny. Lili Andurahman memperoleh 
Upakarti Kepeloporan karena .... 
a. Beliau mampu menciptakan 

lapangan kerja kepada masyarakat 
sekitarnya. 

b. Mempelopori adanya usaha dan 
industri kecil di daerahnya 
sehingga meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 

c. Kegigihannya dalam menggali, 
menngembangkan dan memajukan 
kerajinan di Jambi 

d. Ia patut menerimanay mengingat 
jasa-jasanya dalam menciptakan 
lapangan kerja dan industri kecil. 

1453. Mereka yang mendapat hadiah Upakarti 
adalah perajin atau pengusaha yang .... 
a. Mampu menguasai dan 

mengembangkan teknologi sesuai 
dengan kemajuan zaman. 

b. Dapat menciptakan lapangan kerja 
dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat sekitarnya. 

c. Hsil usahanya mampu bersaing 
dan daoat di ekspor ke laur negeri. 

d. Mempunayi jaa pengabdian, 
mempunyai karya serta pelopor 
dalam usaha kecil dan kerajinan. 

1454. Kata umum bidang lapangan kerja 
terdapat pada pernyataan .... 
a. Pekerjaan memang banyak 

tersedia. Tinggal kita mampu dan 
mau mengerjakan atau tidak. Jika 
kita mampu mengerjakannya akan 
segera mendapatkan pekerjaan itu. 

b. Ayahku menjadi sopir. Setiap hari 
mengantarkan sepatu, tas jaket 
dan sabuk kulit. Ayahku berangkat 
pagi pulangfpetang. 

c. Sari dan Mila bercita-cita ingin 
menjadi seorang perawat 
kesehatan yang profesional. 
Mereka ingin mendirikan rumah 
sakit untuk umum dan rumah 
bersalin. Mulai sekarang mereka 
telah merintisnya dengan sungguh-
sungguh. 

d. Bengkel itu laris sekali. Setiap hari 
ia bekerja lembur karena banyak 
sekali pesanan yang harus 
dikerjakan. Bengkel itu merasa 
kewalahan melayani para 
pelanggannya. 
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1455. Kalimat di bawah ini yang tidak 
menggunakan kata berimbuhan Per-an 
adalah ... 
a. Pekerjaan Pak Sunarya banyak 

sekali sehingga ia tak pernah 
istirahat. 

b. Di perkampungan nelayan sering 
kita lihat sarana menangkap ikan. 

c. Para Abang Becak mengeluh 
bahwa pendapatan mereka tidak 
sesuai dengan tenaga yang 
dikeluarkan. 

d. Peranan pemerintah dan kesadaran 
para pengusaha sanangt 
diperlukan untuk meningkatkan 
kesejahteran para buruh. 

1456. 1. Cibaduyut terkenal sebagai kota 
industri. Di sana  banyak industri 
kerajinan kulit. Industri itu berdiri 
karena usaha Pak Harun beliau 
seorang pengusaha yang sukses di 
daerahnya, hasil usahanya diekspor 
ke luar negeri.. 

2. Kasihan tukang sampah itu. Setiap 
hari ia bekerja dari pagi sampai ptang. 
Tetapi sampah tetap menumpuk juga. 
Memang sampah menjadi masalah 
lingkungan yang sanagt 
memprihatinkan. 

3. Hasil kerajianan yang di apsang di 
toko pak Sujak banyak sekali, hasil 
kerajinan tersebut sangat bagus. 
Kerajinanitu diproduksi oleh warga 
kampung pak Sujak. Pak Sujak hanya 
memasarkan. 

4. Setap tahun selalu terjadi kebakaran 
hutan. Hal tersebut terjadi memang 
karena alam, teteapi juag ada karena 
ulah manusia. Pak Basuki mendirikan 
perkumpulan cinta lingkungan untuk 
mencegah terjadinya kebakaran 
hutan. 

Berdasarkan paragraf-paragraf di atsa 
tersebut, upakarti diberikan pemerintah 
kepada ... 

a. Pak Harun 
b. Tukang sampah 
c. Pak Sujak 
d. Pak Basuki 

1457. Bagian akhir dari sebuah ringkasn buku 
adalah ... 

a. Saran-saran  dan tujuan 
b. Saran-saran dan kesimpulan 
c. Penutup  dan tujuan 
d. Tujuan dan harapan  

1458. Di mana-mana sekarang banyak berdiri 
pabrik atau industri. Pabrik dan industri 
tersebut menggunakan mesin-mesin 
berat. Untuk mengoperasikan mesin-
mesin tersebut banyak diperlukan 
operator mesin yang berpengalaman. 
Kebutuhan tenaga operator sampai 
sekarang belum dapat terpenuhi. 
Akhirnya perusahaan itu mendirikan 
sekolah untuk memenuhi tenaga 
kerjanya. Sekolah yang didirikan 
perusahaan tersebut untuk mencukupi 
kebutuhannya adaalh ... 
a. SPK 
b. SMU 
c. SMK 
d. Sarjana  

1459. Cerita di bawah ini termasuk dongeng 
adalah .... 
a. Sore itu Sari dan Mila duduk-duduk 

di bwaah pohon sawo. Mereka 
menyaksikan para kayawan pabrik 
pulang dari kerja. Ada yang naik 
sepeda, becak, dan ojek. Mereka 
pulang sambil bercanda dengan 
teman-temannya. 

b. Ketika aku bangun tidur, ayahku 
tidak ada di rumah. Setelah ku 
tanyakan kepada ibu, ternyata 
ayahku berangkat kerja. Hari itu 
hari pertama ayah masuk kerja. 
Maka beliau berangkat pagi-pagi. 

c. Berkali-kali ayam menagih yang 
dipakai oleh kambing. Tetapi 
kambing tidak mau mengembali-
kannya kepada ayam. Tindakan 
kambing mendapat dukungan dari 
kerbau. kuda  hanya 
menertawakan kejadian tersebut. 

d. Menanam timun sangat mudah. Biji 
timun sebelumnya disemai di 
tempat persemaian. Setelah 
tumbuh dengan baik, baru 
kemudian dipindahkan ke lahan. 
Agar berbuah dengan baik perlu 
perwatan yang baik pula. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1460. Nenek bercerita tentang bawang merah 

dan bawang putih, bawang merah 
berperangai jahat, tetapi bawang putih 
berperanagi baik. Cerita nenek tersebut 
termasuk ... 

1461. Pekerjaan paman membuat sepatu. 
Beliau mencari kulit lembu atau yang 
lain kepasar-pasar atau ke daerah-
daerah. Pada kalimat diatas bahan 
baku yang digunakan untuk industri 
paman adalah ... 

1462. Setiap hari para pengrajin selalu 
membanting tulang jntuk mencukupi 
kebutuhan keluarganya. Makna 
ungkapn yang dicetak miring adalah ... 

1463. Haluskan kulit ini dengan amplas atau 
pisau ! imbuhan yang melekat pada 
kata yang dicetak miring membentuk 
kata .... 

1464. Perawat itu merawat pasiennya dengan 
tekun teliti. Kata khusu bidang 
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pekerjaan yang terdapat pada kalimat di 
atas adalah .... 

1465. Para pekerja menuntut (naik ) UMR 
karena harga kebutuhan meningkat. 
Imbuhan yang sesuai untuk melengkapi 
kata dalam kurung adalah ... 

1466. Hasil kerajinan itu dijual di tempat-
tempat wisata sebagai sovenir. Kata 
yang dicetak miring merupakan kata .... 

1467. Setelah mengalami perubahan, bentuk 
kerajinan itu sangat cantik. Kata yang 
dicetak miring berasal dari kata ... 

1468. Pak Karta menjual hsil kerajinanya ke 
penampung. Pak karta adalah seorang 
... 

1469. Pak Wale mengenang kepedihan yang 
dialaminya. Imbuhan yang melekat 
pada kata yang dicetak miring 
membentuk kata ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1470. Karena terdesak oleh keadaan desa 

yang tidak menyenangkan, maka 
sebagian besar penduduk lari ke kota 
sekitarnya. Tetapi hidup di kota tidak 
semudah yang mereka bayangkan. 
Akhirnya mereka banyak yang pulang 
kembali desa. Di kota, mereka menjadi 
orang canggung dan bingung. Mereka 
tidak mendapatkan pekerjaan karena 
mereka pergi tanpa bekal keterampilan. 
Bagi yang tidak mau pulang, mereka 
hidup menggelandang. Tulislah 
alasannya mengapa mereka 
menggelandang ! 

1471. Lapangan pekerjaan banyak sekali 
tersedia. Tinggallah orng untuk di tuntut 
untuk mampun mengerjakannya. 
Semua pekerjaan harus dipelajari. 
Orang dapat belajar dari orang tua, 
teman, atau disekolah. Dengan 
bersekolah akan mendapat bekal untuk 

bekerja. Buatlah dua pertanyaan yang 
sesuai dengan bacaan diatas ! 

 
1472. BEKERJA 

lama nia berpangku tangan 
asyik terlena didaduh ombak 
mari kita serempak 
atur barisan kejar tujuan 

jangan berhenti bertanya bulan 
berapa purnama engkau merantau 
maju gembira terus berjalan 
cari cahaya indah kemilau. 

Tulislah makna yang terkandung dalam 
puisi tersebut ! 

1473. Kembangkanlah dengan minimal dua 
kalimat, kalimat di bawah ini agar 
menjadi peragraf yang baik ! 
Tina dan Tini anka yang rajin .         

1474. Simaklah gambar di samping dengan 
teliti ! buatkanlah kalimat untuk 
menceritakan gambar tersebut dengan 
tema pekerjaan ! 

 

Ulangan Formatif Ketiga 
Cakra halaman 54 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !
1475. Majalah dan koran adalah sumber 

berita. Majalah dan koran termasuk 
media ... 
a. gambar 
b. cetak 
c. tulis 
d. rekaman 

1476. Sepuluh kilo majalah enam ribu rupiah. 
Yang bergaris bawah artinya ... 
a. seratus ons 
b. sepuluh ons 
c. satu kuintal 
d. satu ton 

1477. Uang diserahkan oleh pemilik toko 
kepada Yasin. Toko artinya ... 
a. tempat membeli karcis kereta api 
b. warung kopi 
c. menjual barang-barang kebutuhan 
d. halte 

1478. Aku menghela nafas dalam-dalam 
sambil bergegas pulang. 
Persamaan arti menghela adalah ... 
a. menarik nafas 
b. menghembuskan nafas 

c. menahan nafas 
d. mengatur nafas 

1479. Kaki yang tertusuk paku bekas dapat 
infeksi karena ... tetanus. 
a. kuman 
b. bakteri 
c. basil 
d. penyakit 

1480. ... yang terdapat di dalam rumah pun 
harus di kumpulkan. 
a. kotoran 
b. buangan 
c. sampah 
d. sarap 

1481. Aku menyerahkan uang kepada bibi. 
Kata dasar dari menyerah adalah ... 
a. serah 
b. erah 
c. nyerah 
d. yerah 

1482. Diam Bung  Unyil jngan ramai-ramai. 
Pemenggalan kata yang benar adalah .. 
a. Diam / Bung Unyil / jangan ramai-

ramai 
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b. Diam Bung Unyil / jangan / ramai-
ramai 

c. Diam Bung / Unyil jangan / ramai-
ramai 

d. Diam Bung Unyil / jangan ramai-
ramai 

1483. Menurut cerita tanah Jawa ada sebuah 
negeri yang kaya, yaitu Medang. 
Secara turun-temurun Medang dipimpin 
oleh raja yang bijaksana. Namun, pada 
masa pemerintahan Dewata Cengkar, 
ia sangat tidak berperikemanusiaan. Ia 
gemar menyantap daging manusia. Dan 
yang menjadi korbannya adalah 
rakyatnya sendiri. 
Sifat Dewata Cengkar berdasarkan 
cerita di atas adalah ... 
a. serakah 
b. bijaksana 
c. kejam 
d. penyabar 

1484. Sebelum (mula) suatu pekerjaan, 
sebaiknya berdo’a terlebih dahulu. 
Imbuhan yang tepat untuk kata dalam 
kurung seharusnya ... 
a. di 
b. di – kan 
c. me – i 
d. me 

1485. Kalimat berikut yang menyatakan 
ketidak percayaan adalah ... 
a. Aduh, alangkah seramnya peristiwa 

itu ! 
b. Masa, ia tidak dapat datang ke 

rumahku ! 
c. Percaya atau tidak percaya terserah 

kamu ! 
d. Siapa yang mengerjakan soal-soal 

ini ? 
1486. Saat ini manusia telah banyak 

menggunakan alat canggih untuk 
berkomunikasi. 
Antonim kata canggih ... 
a. modern 
b. biasa 
c. sederhana 
d. kuno 

1487. Anak yang bertopi merah itu adalah Fitri 
Arti imbuhan ber pada kata bertopi 
adalah ... 
a. mengerjakan 
b. memakai 
c. menjadi 
d. mempunyai 

1488. Pandan berhubungan dalam rimba 
Angin berdera dari Tika 
Badanlah lama tak bersua 
Kinilah kita baru berjumpa 
Isi utama puisi di atas adalah tentang ... 
a. situasi hhutan 
b. perpisahan 
c. kerinduan 
d. rekreasi 

1489. Ana tinggal serumah dengan orang 
tuanya. 
 Arti imbuhan se, pada kata serumah 
adalah ... 
a. sama 
b. mirip 
c. satu 
d. menempati 

1490. Karena takut, ia cuci tangan dari 
masalah itu. Arti cuci tangan pada 
kalimat di atas adalah ... 
a. menghindar 
b. menyerah 
c. ikut berperan 
d. membersihkan 

1491. Air matanya ... membasahi pipi. 
1492. Ke pasar baru membeli topi 

Di tengah jalan ada buaya 
Dalam tidur aku bermimpi 
.... 
Kalimat berikut yang sesuai untuk 
melanjutkan pantun tersebut adalah ... 
a. menjadi raja yang tampan 
b. menjadi raja yang kuat 
c. menjadi raja yang pemurah 
d. menjadi raja yang kaya raya 

1493. Murid kelas V sedang menyiapkan 
acara perpisahan kelas. 
Kata menyiapkan jika diuraikan 
berdasarkan suku katanya adalah ... 
a. men – yi – ap – kan 
b. men – si – ap – kan 
c. me – nyi – ap – kan 
d. men – siap - kan 

1494. Anak yang nakal itu digigit anjing gila di 
jalan. Obyek kalimat di atas adalah ... 
a. anak yang nakal 
b. digigit  
c. anjing gila 
d. di jalan 

1495. Aduh, bukan main bisingnya kata besar 
ini ! 
Kalimat tersebut menyatakan perasaan 
... 
a. kesungguhan 
b. emosi 
c. ketidak percayaan 
d. ketidak tahuan 

1496. Ketika pelajaran berlangsung, Adi 
mengetuk pintu dan berkata, “Maaf, 
saya terlambat, Pak.” 
Kalimat sindiran yang tepat untuk di 
ucapkan oleh Pak guru adalah ... 
a. Besok kamu jangan terlambat lagi ! 
b. Kamu memang sering terlambat ! 
c. Silahkan besok kamu terlambat lagi ! 
d. Kamu memang malas, setiaphari 

terlambat 
1497. Pak Usman tetap jadi donatur darah ... 

usianya sudah tua. 
a. tetapi 
b. meskipun 
c. dan  
d. karena 
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1498. Mesin uap pertama dibuat ... awal abad 
ke-18. 
a. di 
b. ke 
c. pada 
d. setelah 

1499. Bu Sukanti sedang sibuk melayani para 
tamu yang memesan ayam goreng. 
Kata yang sama artinya dengan 
melayani adalah ... 
a. mengurusi 
b. menyiapkan 
c. meladeni 
d. membantu 

1500. Paman membeli roko di warung. 
Partikel “di” pada kalimat ini sebagai ... 
a. awalan 
b. kata depan 
c. sisipan 
d. imbuhan 

1501. Tina tari-tarian Bali dengan lemah 
gemulai. Kata bergaris bawah 
seharusnya ... 
a. menari 
b. penari 
c. tarian 
d. menarikan 

1502. Aku dimarahi oleh ibuku 
Kalimat tersebut jika diubah menjadi 
kalimat aktif adalah ... 
a. oleh ibuku aku juga dimarahi 
b. ibuku memarahi aku juga 
c. aku juga memarahi ibuku 
d. ibuku juga dimarahi oleh aku 

1503. Kalimat yang mengandung kata depan 
“di” terdapat pada kalimat ... 
a. Bapak ditetapkan Pak Toni kemarin 

sore 
b. Anak-anak dilatih cara menanggula-

ngi banjir 
c. Karena banjir semua pengendara 

diarahkan je jalan lain 
d. Rumahku terletak di daerah rawan 

banjir 
1504. Karmila tidak mempunyai pendirian 

yang tetap. Ibarat air ... 
a. dengan minyak 
b. di daun talas 

c. jatuh dari cucuran 
d. beriak tanda tak dalam 

1505. 1. Di saat musim hujan, airny mengalir 
sangat deras. 

2. Di atas tanggul itulah orang berlalu-
lalang menuju pasar atau kerja 

3. Di dekat rumah Irma mengalir sungai 
besar. 

4. permukaan air sungai hampir 
setinggi tanggul 

Kalimat acak di atas akan menjadi 
paragraf yang baik jika susunannya ... 
a. 3 – 2 – 4 – 1  
b. 4 – 2 – 1 – 3  
c. 3 – 4 – 2 – 1  
d. 3 – 1 – 4 – 2  

1506. Kalimat berikut yang menyatukan 
sindiran adalah ... 
a. suaramu bagus, hingga geli 

telingaku mendenagrnya ! 
b. wah, bagus suaramu, pantas jadi 

juara ! 
c. hebat, suaramu seperti penyanyi ! 
d. suaramu sungguh tidak enak di 

dengar ! 
1507. Berikut kalimat yang tepat untuk 

memulai percakapan dengan menggu-
nakan telepon adalah ... 
a. Hallo, saya ingi bicara dengan Lia ! 
b. Hallo, bagaimana kabarmu, Lia ! 
c. Hallo, di sini Rina, bisa bicara 

dengan Lia ? 
d. Hallo, saya Rina. Ini bicara dengan 

siapa ? 
1508. Pemenggalan suku kata dari transparan 

adalah ... 
a. trans – pa – ran 
b. tra – ns – pa – ran 
c. tran – spa – ran 
d. tranas – par – an  

1509. Kelanjutan dari kalimat peribahasa 
“Asam digunung garam di ... 
a. sungai 
b. tambak 
c. laut 
d. pulau 
 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1510. Warga kampung berusaha mengatasi 

banjir. 
Kata mengatasi jika diuraikan 
berdasarkan suku katanya adalah ... 

1511. Bawa batik dalam keranjang 
Papan penutup jangan di buang 
Tawa adik rasa terngiang 
Kapan geranagn adikku pulang 

Isi pantun tersebut menyatkan rasa ... 
1512. Kelompok pencuri mobil itu dibekuk 

polisi. Persamaan kata dibekuk adalah 
... 

1513. Setelah Pak Lurah turun tangan 
masalah itu dapat diselesaikan.  

Arti ungkapan turun tangan adalah ... 
1514. Di kampung paman ternak ayam potong 

Kata yang bergaris bawah seharusnya 
... 

1515. Yustito berpaman kepada Unang. Arti 
imbuhan ber- pada pada kata 
berpaman adalah ... 

1516. Tono tidak masuk sekolah ... sakit perut 
1517. Betulkah kamu yang mengerjakan 

keterampilan ini ? Kalimat tersebut 
menyatakan perasaan ... 

1518. Janganlah kau lewati, itu jalan ber-
bahaya. Kalimat tersebut menyatakan .. 
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1519. Mudah-mudahan pamanku cepat 
datang dari Kalimantan di hari libur ini. 

Kalimat ini menyatakan ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1520. Buatlah kalimat dengan kata daerah 

yang bermakna sesungguhnya dan 
lugas !  

1521. Buatlah kalimat sindiran untuk anak 
yang bangun kesiangan ! 

1522. Ida menjawab pertanyaan guru dengan 
jelas dan benar. Ubahlah kalimat di atas 
menjadi kalimat pasif ! 

1523. Adanya musim kemarau yang berke-
panjangan si jago merah melahap 
puluhan rumah penduduk yang bertem-
pat tinggal di dekat hutan Kalimantan. 
Sebutkan arti kata dari si jago merah ! 

1524. Ah, apa guna kesesalkan 
Menyesal tua tiada guna 
Hanya menambah luka sukma 

Kepada yang muda kuharapkan 
Atur barisan di pagi hari 
Menuju ke arah padang bakti 

Jelaskan apa harapan penyair kepada 
orang yang muda ! 
 
 

 

 
 

 
 
Kehidupan Laut 
 
☺ Kebahasaan  

1. Kosa kata tentang kelautan 
Contoh ; 
Osean : laut / kelautan / samudera 
Oseanarium : akuarium besar 
Oseanografi : ilmu tentang segala aspek yang berhubungan dengan laut dan air 

2. Mengartikan kata dengan menyusun kalimat 
Contoh : 
- selat : laut yang sempit antara pulau 

Pulau Jawa dan pulau Bali dipisahkan oleh selat 
- arus : gerak air yang mengalir 
 Arus sungai yang menuju ke laut itu sangat deras 
- akuarium : tempat untuk memelihara ikan 
 Yustito sedang membersihkan akuarium. 

3. bentuk kata dan penggunaannya dalam kalimat 
Kata Dasar Kata Berimbuhan Kalimat  
Dalam 
 
Tangkap  

Terdalam 
Kedalam  
Menangkap 
Ditangkap 
Tangkapan  

Laut Indonesia merupakan laut terdalam di dunia 
Kedalaman laut dapat diukur dengan alat 
Nelayan berhasil menangkap ikan yang besar-besar 
Ikan kakap itu ditangkap ramai-ramai oleh nelayan 
Hasil tangkapan para nelayan mulai meningkat 

 
4. Kalimat langsung dan kalimat tak langsung 

a. Kalimat langsung 
Contoh : 
Inu berkata, “ Saya sering ke laut bersama ayah.” 
Inu mengatakan, “Saya sering kelaut bersama ayah.” 
“Saya sering ke laut bersama ayah.” Kata Inu 

b. Kalimat tidak langsung 
Contoh ; 
Inu berkata, bahwa ia sering ke laut bersama ayah. 
Inu mengatakan, bahwa ia sering ke laut bersama ayah. 

 
Laut Sumber Kehidupan 

Laut merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari berbgai isi 
kandungan laut yang telah dimanfaatkan maupun yang belum. Berbagai jenis makhluk hidup di laut 
menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Berbagai jenis mineral terdapat di laut. 
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Di laut yang termasuk wilayah Indonesia hidup berbagai jenis ikan. Ikan adalah sumber 
protein yang bernilai tinggi. 

Lut-laut bagian Timur seperti dekat Lombok, laut Arafuru, laut Banda dan laut Maluku 
terdapat banyak kerang mutiara. Sekarang pembudidayaan kerang mutiara telah banyak dilakukan. 

Rumput laut merupakan bahan untuk membuat agar-agar dan berbagai jenis kosmetik. 
Rumput ini banyak tumbuh di laut. 

Dilaut juga terdapat berbagai jensi mineral garam, besi,emas, perak dan minyak bumi. Kamu 
tentu masih ingat bahwa salah satu hal yang menjadi minyak bumi adalah plankton dan binatang 
besar yang ada di laut. Beberapa pengeboran minyak lepas pantai telah dilaksanakan. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa laut adalah sumber kehidupan. Sumber 
kehidupan bagi nelayan, petani rumput dan peternak mutiara. Laut juga merupakan sumber devisa 
negara dalam perminyakan dan hasil laut lainnya. Mulai dari garam dapur sampai minyak bumi 
dihasilkan oleh laut kita. Laut juga berperan penting dalam menarik wisatawan manca negara. 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
1525. Amanat yang terkandung dalam bacaan 

diatas adalah ... 
a. Laut merupakan sumber kehidupan 

dan sumber devisa negara 
b. Laut dijaga dan ilestarikan 
c. Laut merupakan sumber 

kemakmuran dan kesuburan 
d. Laut merupkan kekayaan bangsa 

dan negara 
1526. Sekarang pembudidayaan kerang 

mutiara telah banyak dilakukan di ... 
a. Laut yang termasuk wilayah 

indonesia 
b. Laut-laut sebelah timur seperti dekat 

pulau Lombok, laut Arafuru, laut 
Banda, dan laut Maluku. 

c. Laut-laut yang banyak ikan dan 
terumbu karangnya. 

d. Laut yang banayk dihuni iakn dan 
rumput laut. 

1527. Laut dapat di nyatakan sebagai sumber 
kehidupan karena ... 
a. Kekayaan laut tidak habis digali dan 

di ambil selamanya. 
b. Air laut dapat menghidupi segala 

makhluk hidup yang berupa garam 
c. Laut merupakan kehidupan nelayan, 

sumber devisa negara dan sumber 
wisata. 

d. Taman laut Indonesia sangat 
terkenal dan di senangi oleh 
wisatawan asing. 

1528. Nelayan 
Matahari sirip disebelah barat 
Perahu kolek ditepi tebat 
Nelayan jaka tegak tertegun 
Memandang riak jala diayun 
Puisi diatas berisis tentang ... 
a. Keadaan laut yang sangat 

menyenangkan 
b. Perahu berlayar melewati tebat yang 

dalam 
c. Para nelayan sedang memperbaiki 

jala di tepi tebat 
d. Kegiatan nelayan pada waktu sore 

hari 
1529. Wati dan Rina mengatakan bahwa 

mereka senang pergi ke pantai. Bentuk 
langsung dari kalimat tersebut adalah ... 

a. Wati dan Rina mengatakan “kalian 
senang pergi ke pantai .” 

b. “Wati dan saya senang pergi ke 
pantai, “ kata Rina 

c. Wati dan Rina mengatakan mereka 
senang prgi ke pantai. 

d. “Kami senang pergi ke pantai’ kata 
Wati dan Rina. 

1530. Pernyataan di bawah ini yang 
menyatakan tentang manfaat laut adalah 
... 
a. Rmput laut merupakan bahan untuk 

membuat agar-agar dan berbagai 
jenis kosmetik. 

b. Laut-laut sebelah timur seperti dekat 
pulau Lombok, laut Arafuru, laut 
Banda, dan laut Maluku. 

c. Laut sebagai sumber devisa negara 
dalam perminyakan dan hasil laut 
lainnya. 

d. Karena pentingnya laut, maka ada 
studi dalam bidnag kelautan yang 
disebut oseanografi. 

1531. Pernyataan berikut yang tidak 
menyatakan keadaan laut adalah .. 
a. Jalan dan tanaman tenggelam tidak 

tampak. Yang tampak hanya air yang 
mluap. Keadaan desaku seperti laut 
ketika sedang banjir. 

b. Ikan-ikan itu sangat jinak. Para 
penyelam merasa senang dan 
sangat puas  bermain dengan ikan-
ikan tersebut. Tk jemu-jemunya 
mereka bercanda dengan ikan. 

c. Suara gemuruh membangkitkan 
semangat untuk segera kembali ke 
laut. Deburan ombak terdengar dari 
jauh. Astaga besar nian ombak 
bergulung! Segera aku ingin terjun ke 
laut. 

d. Dari kejauhan nampak perahu 
nelayan menepi, dengan tergontai-
gontai di terpak ombak. Setiba di 
pantai, ikan tangkapan segera 
diturunkan. Demikianlah kehidupan 
nelayan sehari-hari. 

1532. pada zaman dahulu bagsa Indonesia 
sering menggunakan perahu bercadik. 
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Makna kata yang dicetak miring pada 
kalimat tersebut adalah ... 
a. perahu yang mempunyai haluan dan 

dipergunakan untuk mengangkut 
barang. 

b. Perahu besar dan kokoh yang 
burutannya dibuat melengkung. 

c. Perahu yang kokoh dan kuat 
dipergunakan untuk bertempur atau 
perang. 

1533. Air laut mengasini diri sendiri.  
Makna peribahsa tersebut adalah .... 

a. Kita harus mampu hidup secara 
mandiri 

b. Air laut sebagai sumber garam dan 
mineral 

c. Ar laut rasanya sangat asin sangat 
baik untuk kehidupan 

d. Air laut snagt bermanfaat bagi 
kehidupan 

1534. Urutan gambar yang tepat berdasarkan 
gambar di samping adalah ... 
a. 1, 2, 3, 4 
b. 2, 1, 4, 3 
c. 3, 4, 2, 1 
d. 4, 2, 3, 1 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1535. Sungai itu bermuara ... laut Jawa 

Isilah titik-titik tersebut dengan kata 
yang sesuai ! 

1536. Pemerintah sedang menggalakkan 
program kelautan. 
Penulisan kata yang salah pada kalimat 
diatas adalah ... 

1537. Sari mengatakan bahwa ujian sebentar 
lagi akan tiba. 

1538. Ujung Kulon merupakan tempat wisata 
yang terkenal. 
Kata yang dicetak miring berarti bagian 
daratan yang ... ke laut. 

1539. Selesaikan peribahasa di bawah ini! 
Air beriak tanda .... 

1540. Tepi laut itu tampak bersih dan indah. 

Kata lain dari kata yang dicetak miring 
adalah ... 

1541. Air hujan bagai dicurahkan dari 
langit.dalam waktu beberapa jam, 
sungai meluap, jalan penuh dnegan air, 
hujan turun air masih terus meluap. 

1542. Yustito sedang (hati) gabus kail yang 
dimainkan oleh ikan . kata di dalam 
kurung seharusnya ditulis ... 

1543. laut merupakan sumber kehidupan yng 
penting. Imbuhan yng melekat pada 
kata yang dicetak miring adalah ... 

1544. paman mengajak saya pergi 
memancing di sungai Kahayan. Jumlah 
kata yang berimbuhan pada kalimat 
diatas adalah ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1545. Apakah arti peribahasa di bawah ini ! 
  Bagai air diatas daun talas. 
1546. Melambai-lambai nyiur di pantai 

Berbisisk-bisik raja klana 
Memuja pulau nan indah permai 
Tanah iarku Indonesia 
Ubahlah puisi tersebut menjadi prosa 
dengan bahasamu sendiri ! 

1547. Di beberapa daerah lau Nusantara ini 
terdapat taman laut yang mengasyikan 
untuk dinikamati. Beraneka ragam ikan 
hias di taman laut, seperti di taman laut 

Batu Lawang jawa Timur atau taman 
laut Bunaken di Sulawesi Utara. 
Buatlah tiga pertanyaan yang sesuai 
dengan bacaan tersebut ! 

1548. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini 
dari kalimat langsung menjadi kalimat 
tidak langsung atau sebaliknya ! 

1549. Simaklah gambar disamping dengn teliti 
! buatlah kalimat untuk mengungkapkan 
perasaanmu saat kau berdiri seperti 
tampak pada gambar ! 

 

Ulangan Formatif Keempat 
Cakra halaman 57  

Mengalirnya Tenaha Kerja dari Desa ke Kota 
 

Keperluan hidup manusia amat banyak. Orang hidup memerlukan pangan, sandang, tempat 
tinggal, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi yang lain. Oleh karea itu kita harus bekerja. 

Dewasa ini lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas dan pembangunan yang ada 
tidak seimbang antara desa dan kota sehingga banyak penduduk desa yang pergi ke kota untuk 
mencari pekerjaan. Karena tidak dibekali dengan keahlian yang memadai harapan orang-orang desa 
banyak yang meleset. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terpaksa menjadi gelandangan. Lalu, 
munculnya bermacam-macam tindak kejahatan, seperti pencurian atau penipuan. Meskipun tidak 
semua pelaku kejahatan tersebut adalah orang pendatang. Di sana sini lalu muncul gubuk-gubuk liar, 
muncul daerah-daerah kotor yang merusak keindahan kota. 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf yang paling benar ! 
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1550. Istilah gelandangan sama artinya 
dengan ... 
a. tuna rungu 

b. tuna wisma 
c. tuna daksa 
d. tuna netra 

1551. Karena tidak memiliki ... banyak orang 
desa yang menjadi gelandangan di 
kota. Kata yang tepat untuk mengisi 
bagian yang kosong adalah ... 
a. keahlian 

b. pakaian 

c. makanan 

d. keluarga 

1552. Perpindahan penduduk daridesa ke 
kota disebut ... 
a. transmigrasi 
b. emansipasi 
c. urbanisai 
d. imigrasi 

1553. Perpindahan penduduk ke tanah 
jajahan disebut ... 
a. kolonialisme 
b. kolonisasi 
c. kombinasi 
d. komunikasi 

1554. Sebaiknya kamu kerjakan sendiri PR itu 
Kalimat diatas berisi .... 
a. bantahan 
b. persetujuan 
c. kritikan 
d. saran 

1555. Tono : “Kapan kau pulang, Gus ?” 
Agus : “ .... ” 
Jawaban Agus yang benar adalah ... 
a. sedang tidur 
b. dari Surabaya 
c. sudah jam enam 
d. nanti malam 

1556. Penggunaan kata seru untuk menyata-
kan perasaan terdapat pada kalimat ... 
a. kau ternyata pandai 
b. amboi, indahnya ! 
c. saya ingin milikmu ! 
d. bawalah bolaku ini ! 

1557. Persamaan bunyi pada lirik pantun 
disebut ... 
a. syair 
b. prosa 
c. sajak atau rima 
d. sampiran 

1558. Kalimat di bawah ini yang memiliki 
makna kias adalah ... 
a. Anton mempunyai rumah besar 
b. Anton anak yang besar kepala 
c. Semangka itu besar sekalli 
d. Kelapa itu besarnya seperti kelapa 

1559. Pengalaman itu adalah guru 
Ia tak mudah di tiru-tiru 
Itu semua harus dicari 
Dengan kemauan diri sendiri 

Pantun di atas berisi ... 
a. teka-teki 
b. nasihat 

c. jenaka 
d. sindiran 

1560. Sambil membelai rambut anaknya, Ibu 
berkata, “Tidurlah sayang semoga kelak 
engkau menjadi anak berbakti pada 
orang tua, agama, dan negara.” 
Watak ibu diatas adalah ... 
a. penuh kesombongan 
b. penuh kebanggaan 
c. penuh kasih sayang 
d. penuh kemanjaan 

 
 

1561. Pada gambar di samping 
peristiwanya adalah ... 
a. Amir menyeberang di jalan raya 

dengan berlari, sehingga tidak 
melihat kira kanan lalu tertabraj 
kendaraan bermotor 

b. Amir naik sepeda dengan kencang 
sehingga tidak disangka remnya 
blong 

c. Amir jalan kaki di pinggir jalan raya 
dengan teman-temannya sambil 
bergurau, sehingga tidak 
menghiraukan ada lubang di 
depannya. 

d. Amir naik sepeda sambil melamun 
sehingga terjatuh 

1562. Berita kebakaran yang menghanguskan 
sederetan toko di pusat perbelanjaan itu 
tidak membawa korban jiwa. 
Yang dimaksud korban jiwa adalah ... 
a. kerugian 
b. kelahiran 
c. kehancuran 
d. kematian 

1563. Oralit 200 
1. Masukkan 1 bungkus bubuk oralit ke 

dalam gelas. 
2. Aduk sampai larut benar 
3. Sediakan 1 gelas (200 ml) air yang 

telah dimasak / air the 
4. Minumlah sedikit-sedikit larutan ini 

sampai habis. 
Urutan penggunaan obat oralit 200 
adalah ... 
a. 1 – 2 – 3 – 4  
b. 2 – 3 – 4 – 1  
c. 3 – 1 – 2 – 4  
d. 4 – 3 – 1 – 2  

1564. Ketika bermain sepak bola mereka 
bersepatu.  
Awalan ber- pada kata bersepatu 
artinya ... 
a. memiliki 
b. mempunyai 
c. memakai 
d. melakukan 

1565. Hasan menjamu pamannya dengan iar 
teh dan makanan kecil 
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Kata yang bergaris bawah artinya ... 
a. menyuguh 
b. minum jamu 
c. memberi jamu 
d. menemui 

1566. Mereka yang mati dalam peperangan di 
makamkan di Taman Makam Pahlawan 
Kalibata. 
Kata yang tepat untuk mengganti kata 
yang bergaris bawah adalah ... 
a. wafat 
b. meninggal 
c. gugur 
d. mampus 

1567. Mengapa bus berjalan pelan-pelan ? 
Kalimat jawaban yang tepat untuk 
pertanyaan di atas adalah ... 
a. sebab si komo lewat 
b. lalu lintas ramai sekali 
c. ada kecelakaan 
d. macam-macam kendaraan ada di 

Surabaya 
1568. Penggunaan huruf besar yang benar 

terdapat dalam kalimat ... 
a. Pulau-pulau di Indonesia sangat 

besar 
b. Sungai menjadi media transportasi 

yang penting di pulau Kalimantan 
c. Gunung yang tertinggi di Pulau Jawa 

adalah Gunung Semeru 
d. Danau Toba terletak di Propinsi 

Sumatera Utara 
1569. Bila usaha kita gagal, jangalah berkeluh 

... 
Berusahalah terus, nanti akan berhasil 
juga. 
a. separah 
b. kesah 
c. rintih 
d. sumpah 

1570. Sumber penghidupan di laut harus kita 
... 
a. berdayakan 
b. usahakan 
c. manfaatkan 
d. lestarikan 

1571. Arti awalan se- yang berarti satu pada 
kalimat di bawah ini adalah ... 
a. semoga aman 
b. cuci tanganmu sebelum makan 
c. ayah membeli sebuah mobil 
d. bekerjalah sekuat tenaga 

1572. “Tut, cepatlah pergi ke kantor Ayah, 
sampaikan surat ini pada Bu Rini !” kata 
ibu. 
Kalimat di atas menunjukkan ... 
a. perintah 
b. permohonan 
c. permintaan 
d. himbauan 

1573. Anggota PMR mempelancar pembagian 
sumbangan. 
Arti imbuhan memper- pada kata 
bergaris bawah ialah ... 

a. membuat jadi 
b. menuju ke 
c. melakukan sesuatu 
d. mempunyai tugas 

1574. Dalam laut dapat diduga ... siapa tahu. 
Peribahasa di atas dapat dilengkapi 
dengankata ... 
a. dalam bak 
b. dalam hati 
c. dalam air 
d. dalam sungai 

1575. Ratna : “Saya sudah belajar, tapi 
hasilnya kurang baik ...” 

Ungkapan di atas lengkapbila titik-titik 
diisi ... 
a. sedih hatiku 
b. kecewa rasanya 
c. tak puas rasanya 
d. kurang senang aku 

1576. Kata angkat tangan sama artinya 
dengan ... 
a. menyatakan siap 
b. tidak sanggup 
c. tidak kuat 
d. mengangkat tangan 

1577. Penulisan tanggal surat yang benar 
adalah ... 
a. Sidoarjo 17 – Agustus – 2000 
b. Malang. 17 Mei 2000 
c. Mojokerto, 17 April 2001 
d. Surabaya : 16 Mei 2001 

1578. Dibelikan buku seharga tiga ribu lima 
ratus rupiah di toko Barokah. 
Penulisan mata uang yang bergaris 
bawah di atas adalah ... 
a. Rp. 3,500,- 
b. Rp  3,500,00 
c. Rp  3.500,00 
d. Rp. 3500,- 

1579. Pencuri ayam ditangkap polisi bulan 
lalu, hari ini ... dari penjara. 
a. dibukakan 
b. dibebaskan 
c. dilepaskan 
d. dimasukkan 

1580. Tinggi kawat jemuran itu supaya tidak 
mengenai kepala.  
Kata tinggi pada kalimat di atas 
seharusnya diganti ... 
a. tinggian 
b. tinggilah 
c. tinggikah 
d. tinggikan 

1581. Ida mengemasi alat sekolahnya, Ida 
bergegas berangkat sekolah. 
Kalimat di atas dapat digabung dengan 
kata ... 
a. kemudian 
b. supaya 
c. untuk 
d. dan 

1582. Cis, taj thu malu ! 
Kalimat di atas merupakan ungkapan 
perasaan ... 
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a. sedih 
b. heran 
c. kesal 
d. senang 

1583. Ibu menjelaskan cara memberishkan 
noda pada baju. 
Kata menjelaskan sama artinya dengan 
... 
a. memberitahukan 
b. menerangkan 

c. memberikan 
d. mengartikan 

1584. Beberpa hari kemudian lahar itu 
membeku 
Arti awalan me- pada kata membeku 
adalah ... 
a. berubah 
b. merasa 
c. membuat 
d. menjadi 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1585. Minggu depan pada itu akan dituai. 

Bila kalimat di atasdiubah menjadi 
kalimat tanya kata bergaris bawah 
diubah ... 

1586. (terjang) ombak tiada takut. Kata dalam 
kurung jika mendapat imbuhan me- 
menjadi ... 

1587. Melihat keadaan itu ia langsung pingsa 
Lawan kata dari kata yang bergaris 
bawah ialah ... 

1588. Mantan Preside Soekarno gugur 
sebagai ... bangsa. 

1589. Air tenang menghayutkan. Peribahasa 
di atas menggambarkan orang pendiam 
tetapi ... 

1590. Para nelayan melaut setiap hari. Arti 
me- pada kata melaut adalah ... 

1591. Adik menerangkan pembuatan bel 
listrik. Kata dasar menerangkan adalah 
... 

1592. Jangan kau sesali perbuataan yang 
telah kau lakukan, ibarat nasi sudah 
menjadi bubur. Arti peribahasa tersebut 
adalah ... 

1593.  Kakak kemarin donor darah di kantor 
PMI. Kata donor artinya ... 

1594. Kalau ada jarum yang patah.  
Jangan disimpan dalam hati 
.... 
.... 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
pantun di atas ialah ... 

 
III. Jawablah pertanyan-pertanyaan di bawha ini dengan benar ! 
1595. Lantai itu disapu oleh Rina. 

Ubahlah kalimat ini menjadi kalimat aktif 
! 

1596. Amir berkata bahwa ia akan mengikuti 
lomba catur.  
Ubahlah kalimat diatas menjadi kalimat 
langsung ! 

1597. Buat;aj kalimat dengan kata ‘buah’ yang 
bermakna konotasi ! 

1598. Banjir – penduduk – kampung – 
bencana – bahu – membahu – 
menanggulangi 
Susunlah kata-kata di atas sehingga 
menjadi kalimat yang baik ! 

1599. Apakah yang dimaksud dengan Cira 
Adipura ? 

 

 
 

 
 
Teknologi sederhana  
☺ Kebahasaan 

1. Kosa kata di bidang teknologi sederhana 
Contoh : 
Katrol : Kerek atau alat pengangkat dri besi berbentuk lingkaran 
Teknologi : Kemampuan teknik berdasarkan ilmu eksakta 
Bantalan : Landasan suatu alat. 

2. Membentuk kata kerja dengan imbuhan me-, di-, dan me-kan 
Contoh : 
Me + cari � mencari � Bengkel itu mencari paku ulir 
Di + cari � dicari � Paman dicari ayah ketika pergi ke bengkel 
Me + cari + kan � mencarikan  � Udin mencarikan kunci pak Miun 

3. Kata ganti 

a. Kata ganti penghubung 
Contoh : 
Mobil yang baru itu harganya mahal 
Bengkel tempat paman bekerja terbakar 

b. Kaca ganti penunjuk 
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Contoh : 
Alat ini banyak sekali manfaatnya 
Dongkrak itu milik Pak Nyoman 

4. Kalimat aktif dan kalimat pasif 
a. Kaimat aktif 

Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya berawalan me- 
Contoh : 
Yustito membongkar mobil yang akan diperbaiki 
Munawar memperbaikisepeda yang rusak 

b. Kalimat pasif 
Kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya berawalan di- 
Contoh : 
Kincir air dibangun ketika warga masyarakat mengalami kekeringan 
Sepeda yang ruak diperbaiki bengkel dekat rumahku. 

5. Makna denotasi dan makna konotasi  
a. Makna denotasi (makna lugas/makna sebenarnya) 

Contoh : 
Ayah ke kantor naik mobil 
Mobil itu mahal harganya 

b. Makna konotasi (makna tambahan/ kias) 
Contoh : 
Pak Musa mudah naik darah 
Pengalaman itu mahal harganya. 
 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
 
1600. Sawah Paman Midun berbatas dengan 

bukit kecil. Bukit terawat baik, hutannya 
masih lebat. Oleh karena itu, sunagi 
kecil yang menaglir dari bukit itu tidak 
pernah kering pda musim kemarau dan 
tidak pernah banjir pada musim hujan. 
a. Hal seperti sudah bisa. Dimana-

mana sering terjadi 
b. Hutan memang untuk melindungi 

bukit bukan untuk merusak 
lingkungan, 

c. Alangkah baiknya jika semua bukit 
seperti itu 

d. Bukit itu merupakan sumber 
kemuliaan penduduk 

1601. Dua puluh meter dari sawah paman 
Midun terdapat air terjun. Tingginya 
lebih kkurang dua meter. Orang 
kampung sepakat untuk membuat kincir 
di sana. Untuk itu, perlu dibuat saluran 
air yang dibuat dari papan, paku, dan 
seng. Air terjun mengalir menyatu, 
maka tekanannya kuat. Karena itu, 
kincir air berputar dengan cepat. Tema 
yang paling luas untuk becaan tersebut 
adalah ... 
a. Teknologi sederhana 
b. Manfaat kincir air 
c. Menfaat bendunagn 
d. Kebutuhan air 

1602. Paragaraf berikut yang merupakan 
akhir dari suatu bacaan adalah ... 
a. orang-orang kampung sepakat 

membuat kincir angin. Kincir air itu 
dibangun secara bergotong royong. 
Bagi yang tidak memiliki uang bisa 
menyumbang dengan tenaganya. 

b. kincir air itu bermanfaat untuk 
mengairi sawah. Bahkan di pergu-
nakan juga seabgai alat penumbuk 
padi. Poros kincir disambung dan 
dihubungkan dengan antan. 

c. Demikian manfaat kincir air. Kincir air 
itu merupakan alat yang serba guna. 
Dapat untuk mengairi sawah, 
menumbuk pad. 

d. Membuat kincir air membutuhkan 
peralatan-peralatan. Peralatan itu 
antara lain seng, kayu dan bambu. 

1603. 1. Mobil bercat biru itu yang dibuat pada 
awal tahun 2004. 

2. Mobil yang bercat biru itu dibuat 
pada awal tahun 2004 

3. Mobil bercat yang biru itu dibuat 
pada tahun awal 2004 

4. mobil bercat biru itu dibuat yang 
pawa awal tahun 2004. 

a. Pertama 
b. Kedua 
c. Ketiga 
d. keempat 

1604. Kata yang bermakna alat untuk 
mengangkat beban terdapat pada 
kalimat .... 
a. Di pelabuhan banyak sekali di 

pergunakan katrol untuk 
mengangkat barang. 

b. Untuk mengganti ban truk yang 
meletus dipergunakan dongkrak 

c. Kincir itu terpelihara denagn baik 
karena sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

d. Bantalan yang rusak segera 
diberbaiki agar tidak terganggu 
jalannya kendaraan. 
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1605. Masyarakat pedesaan memperbaiki 
kincir air itu secara gotong royong. 
Bentuk pasif dari kalimat tersebut 
adalah ... 
a. Penerangan listrik diperoleh 

masyarakat pedesaan dari kincir 
tersebut. 

b. Dari kincir tersebut masyarakat 
desa memperoleh penerangan. 

c. Kincir air itu diperbaiki masyarakat 
pedesaan secara gotong royong. 

d. Masyarakat pedesan dari kincir air 
tersebut memperoleh penerangan 
listrik. 

1606. Sari : “Lo, Wat, menagpa kamu 
berjlan kaki ! tidak bawa sepeda 
?” 

Wati : “Sepedaku rusak, Sar !  saya 
tinggal di bengkel biar diperbaiki. 
Saya ambil nanti pulang sekolah.” 

Muna : “Ah, masa. Kemarin kan masih 
kau bawa sekolah !” 

Rani  : “Benar, Mun. memang sepeda 
Watii rusak. Tadi saya yang 
mengantar ke bengkel.: 

Ungkapan yang menyatakan 
kesungguhan dinyatakan oleh ... 
a. Sari 
b. Muna 
c. Wati 
d. Rani  

1607. Pada zaman dahulu hampir semua 
pekerjaan dilakukan dengan tanagn 
manusia. Beda dengan zaman 
sekarang, yang telah banyak 
menggunakan tenaga mesin. Dengan 
adanya kemajuan teknologi, tenaga 
manusia semakin tergeser. Jika tidak 
mengikuti perkembangan teknologi, kita 
akan termakan oleh pesatnya arus 

teknologi. Pertanyaan yang kurang 
sesuai dengan bacaan atas adalah ... 
a. Bagaimana cara memperoleh 

tenaga kerja yang baik ? 

b. Apakah yang menyebabkan tenaga 
manusia diganti dengan tenaga 
mesin ? 

c. Dengan apakah orang dahulu 
melakukan pekerjaan ? 

d. Mengapa tenaga mesin 
dipergunakan untuk mengganti 
tenaga manusia ? 

1608. Kalimat  bawah ini yang tidak 
mengguna-kan kata dibidang teknologi 
adalah ... 
a. Untuk meringankan beban, para 

pekerja itu menggunkan balok kayu 
sebagai bidang miring. 

b. Bantalan peluru gerobag itu rusak 
sehingga tidak dapat berjalan baik. 

c. Kincir air di bangun oleh penduduk 
untuk tenaga pembangkit listrik. 

d. Sekarang jaman moderen sehingga 
hampir tidak ada orang bepergian 
dengan berjalan kaki. 

1609. Kalimat yang sesuai untuk menjelaskan 
gambar tersebut adalah ... 
a. Kincir air memang serba guna, 

kecuali untuk pembangkit listrik, 
juga untuk menumbuk padi. 

b. Penduduk desa paman Midun 
memperoleh penerangan listrik dari 
kincir air. 

c. Para petani merasa senang. 
Mereka memperoleh air dari aliran 
sunagi yang doibendung. 

d. Berkat perawatan hutan yang baik, 
ait sungai itu tidak kering pada 
musim kemarau. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1610. Sari dan wati tiap hari menyirami 

tanaman dengan air selokan. Kata kerja 
pada kalimat tersebut adalah ... 

1611. Orang memperbaiki mobil itu 
sekolahnya lama sekali. Kata ganti 
penghubung pada kalimat tersebut 
adalah ... 

1612. Bantalan rel kerta itu dibuat dari balok 
kayu besar sekali.kata lain dari kata 
yang dicetak miring adalah .... 

1613. pak Dullah akan (naik) drum ke atas 
truk. Kata di dalam kurung seharusnya 
ditulis ... 

1614. Mobil itu milik paman Mila. Kata ganti 
yang dipergunakan pada kalimat 
tersebut adalah kata ganti ... 

1615. Anak yang berdiri di depan itu, panjang 
akalnya. ungkapan yang dicetak miring 
pada kalimat di atas berarti ... 

1616. Balok itu dipoting oleh tukang kayu 
dengan gergaji. Menurut predikatnya 
kalimat itu termasuk kalimat .... 

1617. Bengkel itu sedang memperbaiki mobil 
yang mogok. Klaimat tersebut 
predikatnya berawalan ... 

1618. Penduduk desa paman Midun 
memperoleh penerangan listrik dari 
kincir air. Kata yang dicetak mirng di 
bentuk dari kata dasar ... 

1619. Alat tersebut menggunkan prinsip kerja 
.... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1620. Mobil-mobilan buatan itu lucu sekali. 

Bentuknya indah sangat menarik. 
Bahannya murah terbuat dari triplek. 
Tidak kalah dengan buatan pabrik. Hati 

senang dapat membuat mainan sendiri. 
Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan 
bacaan tersebut ! 

1621. Apakah makan kata-kata di bwah ini .... 
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a. Kincir 
b. Dongkrak 
c. Bantalan  

1622. Televisi 
Dengan engkau aku mendapatkan berita 
Dengan engkau aku mendapatkan 
hiburan 
Dengan engkau aku mendapatkan 
wawasan 
Dan denganmu aku mendapatkan 
pengetahuan 

Sungguh engkau yang bisa membawa 
berita 

Dan sungguh engkau yang bisa 
menghiburku 
Terima kasih televisi 
Terima kasih 

Tulislah puisi tersebut dengan bentuk 
prosa ! 

1623. Buatlah kalimat yang bertemahkan 
teknologi dengan menggunakan kata-
kata .... 
a. Menghubungkan 
b. dihubungkan 

1624. Simaklah gambar di samping dengan 
teliti ! buatlah beberapa kalimat untuk 
menceritakan gambar tersebut !  

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawban yang paling benar ! 
 
1625. Mengumpulkan  orang di suatu desa 

dengan menggunakan kentongan 
membuktikan bahwa ... 
a.  Kentongan itu sangat berguna 
b. Pada zaman dulu belum ada sarana 

komunikasi 
c. Sejak manusia membentuk 

masyarakat, telah ada komunikasi 
d. Di pedesaan belum ada sarana 

komunikasi yang memadai 
1626. Perkembangan teknologi di awali dari 

.... 
a. Mengumpulkan orng dengan 

kentongan dan sarana komunikasi 
yang lain. 

b. Kegiatan mengirim berita yang jauh 
menggunakan kuda atau merpati 

c. Membangun kantor berita baru di 
masing-maing daerah. 

d. Mengirim berita secar langsung 
kepada yang dituju. 

1627. Penemu telepon adalah orang Inggris 
yang bernama .... 
a. Alva Thomas Edison 
b. Gulielmo 
c. John Baird 
d. Alexander Graham Bell VF 

1628. Tahun 1901 Marconi mengembangkan 
.... 
a. Telegram dan transmiter 
b. Radio dan pemancar televisi 
c. Telegraf menjadi radio 
d. Radio menjadi televisi 

1629. Cinematografi adalah suatu alat yang 
dikembangkan oleh .... 
a. Lumiere bersaudara 
b. Mrconi 
c. Gulielmo 
d. Graham Bell 

1630. Penggunaan imbuhan Per-an yang 
benar terdapat dalam kalimat ... 
a. Di kampungku di adakan pertunju-

kan wayang kulit untuk memperi-
ngati hari proklamasi. 

b. Perbaikan jembatan yang ambrol itu 
membutuhkan dana yang besar. 

c. Setiap hari diberitakan perampokan 
dan pembunuhan. 

d. Pendidikan kesenian perlu 
digalakkan karena sangat 
diperlukan untuk memperkaya 
kebudayaan. 

1631. Bangunan itu sangat kuat dan kokoh. 
Kalimat yang kurang sesuai untuk 
menje-laskan kaliamt tersebut adalah ... 
a. Dulu sering dipergunakan pasukan 

belanda untuk berlindung. 
b. Pondasinya dibuat dri buat dari batu 

kali yang diambil dari sungai di 
desaku. 

c. Mempergunakan beton baja dan 
ram kawat banyak sekali. 

d. Tidak roboh ketika diterpa angin 
dan di hantam banjir. 

1632. 1. Biarkan saja, ia pergi mencari 
penghasilan dan pengalaman ! 

2. kamu tadi kemana ? Dicari tidak 
ketemu. Membuat orang lain 
bingung. 

3. jijik aku, melihat warna dan bnetuk 
binatang itu sangat menjijikkan ! 

4. sayang, banguann semegah ini 
tidak di pelihara dengan baik! 
Banyak bagian yang sudah rontok. 
Perasaan kecewa diungkapkan 
kalimat ... 

a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

1633. Kalimat di bawah ini yang mempunyai 
keterangan syarat adalah ... 
a. Setelah membeli karcis, Yustito dan 

Ayahnya segera mencari tempat 
duduk di belakang sopir. 

b. Tempat duduk pada kendaraan itu 
telah habis karena banyak sekali 
penumpangnya. 

c. Jika ingin naik kereta api, kita harus 
membeli karcis terlebih dahulu. 
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d. Kereta api itu melaju sangat cepat 
sehingga sebentar saja sampain di 
tujuan. 

1634. Pak Darman sedang memotong kayu 
untuk dibuat papan. Imbuhan me- 
yangs earti dengan imbuhan yang 
melekat pada kata yang dicetak miring 
terdapat pada kalimat ... 
a.  Bengkel itu sedang membongkar 

mesin mobil yang mogok 
b. Yustito dan Bonar sedang 

mengendarai sepeda ke sekolah 
dengan santai. 

c. Ayah bonar sedang memperbaiki 
rem sepeda motornya yang rusak. 

d. Ibu mebelikan buku dan penggaris 
untuk Sari dan Adik. 

1635. 1. Peter menerima bola dari Inu dan 
ditendang ke gawang akhirnya gol. 

2. Anak-anak mencari bola yang jatuh 
ke sungai saat bermain kasti. 

3. batu meteor yang jatuh ke bumi 
memancarkan cahaya bagaikan bola 
api. Pemain-pemain kesebelasan itu 
terampil sekali mebawa bola. 

Kalimat yang mengandung makna 
konotasi adalah ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1636. Kawan-kawan yang kami hormati. Kami 
mengungkapkan banyak terima kasih 
atas perhatiannya, semoga hal-hal yang 
kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. 
Kami menyedari banayk kesalahan dan 
kekurangan akhirnya mohon maaf 
sebesar-besarnya. Bacaan diatas 
merupakan pidato bagian ... 
a. Pembukaan 
b. Tujuan 
c. Isi 
d. Penutup  

1637.  Suci menangis di dalam kelas. Ia 
kehilangan cincin emasnya. Samsul 
mengetahui hal tersebut. Samsul 
sebagai ketua kelas segera melaporkan 
kejadian tersebut kepada wali kelas. 
Semua tas milik anak diperiksa oleh 
wali kelas. Tetapi, cincin Suci tidak 
ketemu juga. Tiba-tiba Samsul melihat 
sebuah amplop di bawah meja. Amplop 
tersebut diambil kemudian dibuka. 
Ternyata cincin Suci di dalamnya ... 

Kalimat yang sesuai untuk melengkapi 
cerita tersebut adalah .... 

a. Hal itu dibicarakan bersama-sma 
dengan siswa 

b. Para siswa membantu mencari 
cincin Suci yang hilang. 

c. Wali kelas segera mengadakan 
pemeriksaan ke kelas. 

d. Para siswa senang karena cincin 
milik Suci ditemukan. 

1638. 1. Senapan angin buatan Inu bagus 
sekali. Ia pandai sekali merakit 
senapan. Pangalaman itu di 
peroleh ketika ikut pamannya 
berburu. 

2. Ban Bonar bocor. Ia menambalkan 
bannya disebelah rumahnya. Di 
nanti sebntar saja telah selesai. 

3. Pada hari libur Amir dan Inu 
bersama-sama bersepeda santai 
keliling desa. Amir dan Inu 
memakai sepada. 

4. Baju seragam adik sobek. Ibu 
menjahitnya dengan mesin jahit 
yang baru saja dibeli. 

Teknologi yang paling sederhana 
adalah alat yang digunakan oleh ... 
a. Inu 
b. Bengkel 
c. Amir dan Inu 
d. Ibu  

1639. Susunan kalimat di bawah ini yang 
mementingkan keterangan adalah ... 
a. Ayah sering keliling kota dengan 

mengendarai sepeda 
kesayangannya. 

b. Paman dan bibi baru saja datang 
dari kebun membwa buah-buahan. 

c. Ketika pulang dari kebun, paman 
dan bibi mampir sebentar ke rumah 
Muna. 

d. Pesawat itu meraung-raung diudara 
dengan gagah perkasa. 

1640. Penggunaan kata ganti penghubung 
yang benar terdapat pada kalimat ... 
a. Kelas tempat saya belajar, setiap 

hari dibersihkan. 
b. Kelas saya ketika belajar, setiap 

hari dibersihkan 
c. Kelas saya karena belajar, setiap 

hari dibersihkan. 
d. Kelas saya untuk belajar, setiap hari 

di bersihkan. 
1641. Kata imbuhan me-kan dan berfungsi 

sebagai predikat tercapat pada kalimat 
... 
a. Ibu dan bibi mendengarkan berita 

tentang anak hilang dari radio. 
b. Laut di Indonesia daapt 

dimanfaatkan sebagai produk 
bahari. 

c. Adik merasa kebingungan ketika ibu 
dn ayah memanggil secra 
bersamkaan 

d. Sampah yang berserahkan itu 
segera dibersihkan supaya sedap 
dipandang mata. 

1642. Sekarang zaman telah maju. Jasa 
transportasi sangat diperlukan. Baik 
transportasi darat, laut maupun udara. 
Jadwal keberangkatan pesawat terbang 
di muat di koran, majalah atau disiarkan 
lewat televisi. Jadwal tersebut guna 
membantu para pengguna jasa 
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pesawat etrbang agar tidak terlambat. 
Berdasarkan bacaan tersebut, dapat 
diperoleh informasi bahwa ... 
a. Pesawat itu terbang atau berangkat 

sewaktu-waktu. 
b. Pesawat terbang berangkat sesuai 

dengan jadwalnya. 
c. Jadwal keberangkatan dan tujuan 

pesawat terbang tidak sama 
d. Jadwal dan route pesawat terbang 

sangat penting bagi pengguna jasa. 
1643. Pak Ismail mengatakan, bahwa beliau 

sering pergi ke Bandung naik pesawat 
terbang. Kalimat tersebut jika dijadikan 
kalimat langsung adalah .... 
a. Pak Ismail mengatakan “ Dia sering 

pergi ke Bandung naik pesawat 
etrbang.” 

b. Pak Ismail berkata “bahwa ia sering 
pergi ke Bandung naik pesawat 
terbang.” 

c. Pak Ismail mengatakan “Saya 
sering pergi ke Bandung naik 
pesawat terbang. 

d. Pak Ismail berkata “bahwa saya 
sering naik pesawat terbang ke 
bandung.” 

1644. 1. Saya akan menyampaikan beberapa 
hal yang ada hubungannya dengan 
perkemahan. 

2. Sebagai pembukaan, saya 
kemukakan bahwa tujuan rapat ini 
untuk membicarakan acara 
perkemahan pada liburan 
mendatang. 

3. Saya ucapkan banyak terima kasih 
atas kehadiran teman-teman di sini. 

4. Assalamualaikum Warahmatulli 
Wabarokatuh. 

Urutan kalimat diatas agar menajdi 
pidato adalah ... 
a. 2, 4, 3, 1 
b. 4, 1, 3, 2 
c. 2, 4, 1, 3 
d. 4, 3, 2, 1 

1645. Kalimat di bawah ini yang mempunyai 
pola SPOK adalah ... 
a. Amir dan Yustito belajar bahasa 

Indonesia di bawah pohon mangga. 
b. Muna, Wati dan Sari belajar 

bersama-sma setiap hari. 
c. Para nelayan merasa senang ketika 

mereka selamat sampai di rumah 
d. Yustito bercerita di depan kelas lucu 

sekali. 
1646. Pengahrgaan Upakarti diberikan 

kepada pelaku pda cerita ... 
a. Pak Udin seorang yng terampil. Ia 

membuat sepatu dan tas dari 
batang pisang. Hasil kerajinannya 
sangat bagus, banyak 
penggemarnya, malah-malah 
sekarang ini diekspor ke luar negeri. 

b. Setelah melewati usaha yang gigih, 
akhirnya pak Midunmulai 
mendatangkan hasil. Lingkungan 
bukit yangs emula gundul sekarang 
menajdi hijau. 

c. Sekolah itu tampak bersih dan 
indah. Anak-anak bermain dengan 
riang dan gembira di halaman. 
Mereka merasa senang dan puas 
main bersama temannya. 

d. Hadiah itu telah diterima berkali-kali. 
Pak Harun memang banyak 
akalnya. Sulit rekan-rekannya untuk 
mengalahkan kecerdikan pak 
Harun. 

1647. Sebuah perusahaan membutuhkan 
beberapa tenaga mesin. Hal ini 
ditempuh untuk meningkatkan jumlah 
dan mutu produksi. Karena dengan 
karyawan yang mampu 
mengoperasikan mesin dan tahu 
teknologi akan meningkatkan tenaga 
kerja adalah lulusan ... 
a. STM 

b. SMEA 

c. AKPER 

d. S M A 

1648. Kata umum bidang pekerjaan terdapat 
pada kalimat ..... 
a. Pak Dullah diangkat sebagai 

mandor karena ia sangat rajin dan 
tekun 

b. Sopir itu mengantuk hampir saja 
mobil yang dikendarai terjerumus ke 
selokan. 

c. Tukang becak itu mondar-mandir 
seharian mencari penumpang, 
tetapi hasilnya hanya sedikit. 

d. Karyawan perusahaan itu banyak 
sekali, ada yang msuk siang dan 
ada pula yang masuk pagi. 

1649. 1.  Hasil produksi itu diseleksi, dikemas 
dan kemudian disimpan di gudang 
untuk dipasarkan. 

2. keadaan dikota lebih ramai jika di 
bandingkan dengan keadaan di 
desa. 

3. Kemajuan itu dapat dicapai dengan 
usaha yang gigih dan kemauan yang 
keras. 

4. Setelah adanya penyuluhan, tingkat 
kebersihan dan kesehatan 
meningkat. 

Kalimat yang tidak mengandung 
imbuhan ke-an adalah kalimat ke ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1650. Kata yang berakhiran –an yang berarti 
menunjukkan hasil karya trdapat pada 
kalimat ... 
a. kuli itu mendapat bayaran sebagai 

upah setelah bekerja berhari-hari. 
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b. Sekarang ini banyak sekali 
kerajinan yang disukai para 
wisatawan dari luar negeri. 

c. Banyak anak jalanan yang 
menimbulkan masalah di kota-kota 
besar. 

d. Bonar dan Peter mendapat pujian 
dari Kepala Sekolah karena prestasi 
yang mereka peroleh. 

1651. Nelayan 
Matahari sirip sebelah barat 
Perahu koleh ke tepi tebat 
Nelayan jaka tegak tertegun 
Memandang riak jala diayun 
Puisi tersebut menunjukkan kejadian 
pada waktu .... 
a. Pagi 
b. Siang 
c. Sore 
d. malam 

1652. Langit mendung 
Tiada cahaya disekitarku 
Hatiku sedih, risau, bingung 
Rasanya ingin aku dekat dengan Ibu. 
Puisi tersebut mengungkapkan 
perasaan ... 

a. Sedih 
b. Rindu 
c. Kawatir 
d. takut 

1653. Sekolah Inu akan menyelenggarakan 
acara perpisahan. Inu sebagai 
sekretaris panitia tersebut. Inu disuruh 
bu guru untuk membuat susunan acara. 
Susunan yang paling cocok untuk acara 
tersebut adalah ... 
a. Hiburan 

Sambutan-sambutan 
Doa  
Penutup  

b. Pembukaan 
Ucapan perpisahan 
Sambutan 
penutup 

c. Ucapan terima kasih 
Sambutan-sambutan 
Doa 
hiburan 

d. Sambutan kepala sekolah 
Ucapan terima kasih 
Doa 
Hiburan  

1654. ..................... 
.....................(1) 
.................... 
 
.......................(2) 

....................................................
...........................3)..................... 

.................... (4) 
Berdasarkan bagan surat di atas, 
alamat surat inyatakan pada bagian ... 

a. 1 
b. 2 

c. 3 
d. 4 

1655. Produk wisata alam ditunjukkan oleh 
cerita ... 
a. Indonesia kaya akan seni dan 

budaya. Setiap daerah mempunyai 
kesenian sendiri-sendiri. Banyak 
turis asing yang datang ke 
Indonesia ingin menikmati ragam 
budaya. 

b. Para turis manca negara merasa 
puas jika berkunjung ke pulau Bali. 
Pantai-pantao di pulau Bali terkenal 
akan keindahannya. Keindhan 
pantai tersebut didukung oleh 
lingkungan alam yang bersih dan 
sikap masyarakat yang ramah. 

c. Reog Ponorogo merupkan kesenian 
khas di Jawa Timur, khususnya 
daerah Madiun. Banyak para 
pengunjung kagum akan keunikan 
kesenian tersebut. Jika 
menyaksikan, mereka ingin 
menyaksikan sampai selesai 
pertunjukan.  

d. Candi Borobudur terkenal 
megahnya di dunia. Candi tersebut 
termasuk tujuh keajaiban dunia. 
Banyak turis asing dtang ke 
Borobudur untuk melihat dari dekat 
keadaan dan keberadaan candi 
tersebut. 

1656. Kalimat yang mendiskripsikan gambar 
tersebut dengan tema kesenian adalah 
.... 
a. Benda tersebut bentuknya mungil, 

suaranya nyaring. Banyak orang 
menyukai benda tersebut karena 
sangat enak untuk bermain musik. 

b. Alat tersebut namanya piano. Piano 
termasuk alat musik yang serba 
guna. Dapat digunakan mengiringi 
bermacam-macam lagu. 

c. Gitar mudah dicari, dimana-mana 
banyak orang menjualnya. 
Harganya mudah dapat 
terjangkaudan mudah 
perawatannya. 

d. Selain gitar alat musik lain yang 
serupa adalah cukalele. Alat 
tersebut bentuknya lebih kecil dan 
enak untuk mengiringi lagu. 

1657. Pak Midun bekerja sebagai kuli di 
pelapuhan. Setiap hari ia membongkat 
dan memuat barang. Ketika akan 
menaikkn peti ke atas truk, Pak Midun 
mencari papan. Papan itu disandarkan 
pada bak truk, kemudian peti itu di 
tarik ke atas pelan-pelan lewat paan 
tersebut. Kegiatan yang dilakukan pak 
Midun tersebut menggunakan azas .... 

a. Tuas 
b. Pengungkit 
c. Katrol 
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d. Bidang miring 
1658. Yustito : “Nar, pernahkah kamu oergi 

ke pelabuhan melihat kapal 
berlabuh?” 

Bonar : “Belum, kamu?” 
Yustito : “Saya juga belum” 
Bonar : “Memangnya kena apa. Kok 

nanya segala?” 

Inu  : “Kalau mau, kita pergi 
bersama-sama ke pelabuhan. 
Kita nanti dapat melihatnya !” 

Peter  : “Oke, kalau begitu saya ikut.” 
Pernyataan persetujuan diungkapkan 
oleh .... 
a. Yustito 
b. Bonar 
c. Inu 
d. Peter  

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang tepat ! 
1659. Pepatah mengatakan, tiada rotan ... 

pun jadi. 
1660. Setiap akan ada pertemuan Inu 

memimpin pertemuan dan membagi 
tugas kepada teman-temannya. 
Menurut cerita tersebut jabatan Inu 
dalam panitia tersebut adalah sebagai 
.... 

1661. kantor tempat pak Burhan bekerja 
sedang diperbaiki. Kata ganti 
penghubung yang terdapat pada 
kalimat tersebut adalah ... 

1662. Setelah ada pabrik itu, tenaga kerja 
disekitarnya dapat diserap. Mereka 
memperoleh penghasilan yang 
lumayan. Kesejahteraan mereka 
meningkat. Cerita tersebut 
bertemahkan .... 

1663. Para nelayan sedang menerima 
penjelasan dari petugas yang 
berwenang. Kata lain dari kata yang 
dicetak miring adalah ... 

1664. Tanaman pal Yasir dipupuk agar subur. 
Predikat kalimat tersebut berimbuhan ... 

1665. Ketujuh putri pak lurah gugur sebagai 
bunga bangsa. Kata yang bercetak 
miring bermakna .... 

1666. Ayah menerima undanagn dari Pak 
Jiman yang punay kerja. Surat yang 
diterima ayah tersebut termasuk jensi 
surat..... 

1667. Sungguh, Pak. Saya tidak mengetahui 
hal tersebut ! 
Kalimat tersebut menyatakan ,... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan singkat dan jelas ! 
1668. Pada suatu hari rombongan ibu-ibu PKK 

mapir ke desa Ise. Pak Lurah 
memberikan beberapa keranjang buatan 
Bu Sri Banun kepada ibu-ibu sebagai 
cindera mata. Ibu-ibu sangat tertarik. Ibu 
Sri Banun dipanggil dan langsung diberi 
pengarahan. Dua hari berturut-turut ibu 
Sri Banun di bimbing ibu-ibu PKK dan 
dipinjami modal. Buatlah dua pertanyaan 
yang sesuai dengan bacaan di atas ! 

1669. Apakah arti peribahasa di bawah ini ! 
Air susu di balas air tuba. 

1670. Rakit Pak Tua  
Pak Tua tak pernah lelah 
Tak mengeluh ,mengayuh rakit ke 
seberang 

Memenuhi keinginan orang, keinginanku 
pergi ke sekolah 
Keluh kesahku selalu disambut dengan 
ramah 
Rakitmu, Pak Tua sangat berjasa 
Tulislah puisi tersebut dalam bentuk 
prosa ! 

1671. Kembangkanlah kalimat di bawah ini 
sehingga menjadi paragraf yang baik !  
Laut merupkan sumber kehidupan yang 
sangat penting. 

1672. Simaklah gambar di samping dengan 
teliti ! buatlah cerita yang sesuai dengan 
gambar tersebut dan bertemakan 
transportasi ! 

 
Bangkit Pretasi halaman gambar kolam renang 60 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan member tanda silang (x) pada huruf a, b, c 

atau d !
1673. NISAN 

Untuk nenek … 
Bukan kematian benar menusuk kalbu 
Keridaanmu menerima segala tiba 
Tak kutahu setinggi itu atas debu 
Dan duka maha tuan bertakhta 
Amanat penggalan puisi di atas adalah 
… 

a. kematian nenek yang merusak 
kalbu 

b. ketulusan menerima takdir 
c. kematian hendaknya jangan 

membawa duka 
d. kelihuran jiwa serta duka karena 

kematian 
1674. Air mata ibu pertiwi 
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Kulihat parasmu ibu 
Sendu menahan duka 
Dan saat kulihat sinar matamu 
Air mata yang basahi pipimu 
Kata yang menggambarkan kesedihan 
adalah … 
a. sendu, duka, sinar 
b. menahan, paras, dua 
c. air mata,s endu, pipi 
d. sendu, duka, air mata 

1675. Bangsaku 
Setiap saat kami berbuat 
Demi kamu 
Bangsaku 
Tumpah darahku 
Kami tidka lupa 
Perjuangan pahlawanku 
Masa lalu 
Demi kamu 
Oh Tuhan, tunjukilah 
Kami 
Pewaris bangsa 
Oh Tuhan, lindungilah zamrud 
khatulistiwa 
Puisi di atas menggambarkan tentang 
amanat untuk … 
a. mencintai bangsa dan tanah air 
b. berjuang melindungi bangsa 
c. mewarisi bangsa demi Tuhan 
d. menjaga zamrud khatulistiwa 

1676. Ada sebuah keluarga miskin. Mereka 
menggantungkan hidupnya dari hasil 
berladang. Pak Boma, begitulah orang 
memanggilnya. Walau tinggal di dalam 
gubuk, Pak Boma, anak dan istrinya 
hidup bahagia. Latar dalam kutipan 
cerita itu ialah … 
a. ladang 
b. gubuk 
c. keluarga miskin 
d. hutan 

1677.  Di tempat itu, dia melihat seekor 
beruang hitam sedang bertarung 
dengan harimau. Kata bertarung 
menunjukkan arti … 
a. memiliki 
b. perbuatan yang berbalasan 
c. mengenakan atau memakai 
d. memanggil 

1678. Pak Boma memeriksa ladang yang 
sudah lama di tinggalkannya. 
Persamaan kat ladang ialah … 
a. hutan 
b. rawa 
c. sawah 
d. kebun 

1679. Pak Boma sangat iba pada anak 
beruang itu. 
Kata iba berarti … 
a. gembira 
b. senang 
c. kasihan 
d. ceria 

1680. Wartawan : “Bagaimana pendapat ibu 
akan kenaikan harga 
minyak goring ?”  

Badritah  : “kami berharap pemerintah 
sering menggelar operasi 
pasar karena kebutuhan 
minyak goreng sangat 
penting bagi kami. 

Kesimpulan wawancara tersebut adalah 
... 
a. penolakan kenaikan harga minyak 

goreng 
b. pendapat akan kenaikan harga 

minyak goreng 
c. pemerintah sebaiknya menggelar 

operasi pasar 
d. penghapusan operasi pasar 

1681. Hari demi hari berjalan, pelan-pelan 
sifat Nirina yang manja dan kolokan 
berubah menjadi gadis yang mandiri. 
Nirina melupakan mas lalunya sebagai 
puteri raja. Ia telah merasa nyaman 
hidup bersama keluarga Pak Karya. 
Pesan yang dapat dipetik dari kutipan 
cerpen tersebut adalah ... 
a. pengalaman adalah guru terbaik 
b. masa lalu jangn dilupakan 
c. kebenaran akan selalu menang 
d. kemandirian sangat diperlukan 

1682. Pengumuman kelulusan ujian nasional 
(UN) SMA di Kota Semarang yang 
berlangsung pagi tadi. Sebagian besar 
dilakukan pihak sekolah dengan 
mengirimkan surat via kurir. Dari data 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Jawa Tengah, untuk kota Semarang 
yang tidak lulus sebanyak 1.075 siswa 
(8,2 persen) dari 13.105 siswa yang ikut 
UN. Pengumuman ini belum 
mencantumkan nili siswa, hanya saja, 
para pelajar sudah bisa mengetahui 
apakah mereka termasuk yang lulus 
atau tidak. Gagasan utama paragraf 
tersebut adalah ... 
a. Pengumuman UN dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan 
b. Sejumlah UN dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan 
c. Pengumuman belum 

mencantumkan nilai siswa 
d. Sebanyak 13.105 siswa ikut ujian 

nasional 
1683. Banyak pelajar yang ditilang karena 

tidak memiliki SIM ... tetap akan 
diproses di persidangan. Kata ganti 
yang tepat untuk mengisi tempat yang 
rumpang adalah ... 
a. Ia  
b. Beliau 
c. Kalian 
d. mereka 

1684. Cara pengarang menggambarkan 
karakter adalah ... 
a. perwatakan 
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b. peran 
c. alur 
d. tema 

1685. Pengawasan terhadap kegiatan atau 
peristiwa disebut ... 
a. laporan 
b. wawancara 
c. dialog 
d. pengamatan 

1686. Surat niaga termasuk jenis surat ... 
a. Kabar 
b. Perintah 
c. Resmi 
d. undangan 

1687. Hal yang harus ada dalam wawancara 
adalah ... 
a. Membuat jadwal wawancara 
b. Mengetahui jawaban 
c. Mempersiapkan pertanyaan 
d. Menyiapkan contekan 

1688. Mereka tidak tahu ... nama orang baru 
itu. 
a. apa 
b. siapa 
c. apabila 
d. kalau 

1689. Kata ulang yang menyatakan banyak 
ialah ... 
a. gelap-sulita 
b. bolak-balik 
c. warna-warni 
d. besar-besar 

1690. Belum juga berubah perangainya, 
walau-pun telah dinasehati ... 
a. kali-berkali 
b. berkali-kali 
c. kali-kali 
d. sekali-kali 

1691. Karena kesakitan, Nana berteriak, “... !” 
a. Wow 
b. Aduh 
c. Wah 
d. Ih  

1692. Sigit beradik pada Rais. 
Arti kata beradik pada kalimat itu adalah 
... 
a. mengenal adik 
b. bersama adik 
c. membawa adik 
d. memanggil adik 

 
Tempe merupakan salah satu jenis 

makanan rakyat yang mudah diperoleh. 
Meskipun harganya relatif murah, tempe 
mengandung protein nabati yang baik untuk 
kesehatan. Pengolahannyapun relatif mudah 
dan dapat dilakukan dengan berbagai variasi. 

 
1693. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di 

atas adalah ... 
a. Mengapa tempe yang dipilih 

menjadi alternatif makanan murah 
yang bergizi ? 

b. Apakah tempe populer dikalangan 
masyarakat ? 

c. Mengapa harus tempe ? 
d. Apakah tempe merupakan makanan 

bergizi ? 
1694. Proses dialog antara orang yang 

mencari informasi dan orang yang 
memberi informasi disebut ... 
a. diskusi 
b. seminra 
c. wawancar 
d. kajian 

1695. Orang yang mempunyai kemampuan 
lebih/ahli di bidang tertentu dan 
berperan sebagai penjawab dalam 
wawancara disebut ... 
a. moderator 
b. notulen 
c. penyaji 
d. narasumber 

1696. Berikut ini merupakan profesi yang 
memungkinkan untuk dijadikan 
narasum-ber dalam wawancara, kecuali 
... 
a. seminar 
b. tokoh masyarakat 
c. pengusaha 
d. tokoh agama 

1697. Nadia : Halo, selamat sore. Bisa bicara 
dengan Rina ?  

 Ibu : Ya, ini siapa ? 
Naida : Saya Nadia, Bu, teman Rina 
Ibu : Sebentar ya, saya panggilkan 
Rina  : Halo, Na ..., ada kabar apa ? 
Nadia : Besok kan ada ulangan Bahasa 

Indonesia. Nanti malam aku 
kerumahmu. Kita belajar 
bersama, ya. 

Rina : ............ 
Kalimat untuk melengkapi dialog di atas 
adalah ... 

a. tak usah terlalu dipikirkan 
b. saya sudah tahu hal itu 
c. boleh, supaya kita lebih siap 
d. boleh, kita diskusi bersama 

1698. Ketika memberikan saran, bahasa yang 
digunakan adalah bahasa ... 
a. cerita 
b. Inggris 
c. formal 
d. berita 

1699. Kalimat yang mengandung penalaran 
disebut ... 
a. kalimat  berita 
b. kalimat langsung 
c. kalimat formal 
d. kalimat logis 

1700. Keras lemahnya suara saat membaca 
disebut ... 
a. jeda 
b. intonasi 
c. pelafalan 
d. suara 
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1701. Pendapat yang cenderung menjatuhkan, 
tidak mendukung, menolak bahkan ber-
lawanan dengan alasan tertentu disebut 
... 

a. pendapat 
b. saran 
c. kritikan 
d. pujian 

1702. Raut muka yang menunjukkan 
perasaan pada saat membaca disebut 
... 
a. irama 
b. kinesik 
c. volume 
d. mimik 

1703. X : “Bagaimana keinginn buruh di sini 
pada umumnya ? “ 

Y : “Gaji kami masih di bawah UMK. 
Karenanya, kami menuntut agar 
perusahaan bisa menaikkan gajih 
buruh. 

Bentuk kalimat langsung dari jawaban 
pertanyaan dalam kutipn wawancara 
tersebut adalah ... 
a. gaji kami masih dibawah UMK ... 
b. gaji kita masih di bawah UMK ... 
c. gaji mereka masih dibawah UMK ... 
d. gaji buruh masih di bawa UMK ... 

1704. Berikut alasan yang tidak tepat dalam 
mengidolakan tokoh adalah ... 
a. kontribusi bagi dunia 
b. profesional di bidangnya 
c. prestasi yang telah diraih 
d. bergelimang kemewahan 

1705. Matahari 
 

Bakti Soemanto 
 

Matahari terbit matahari tenggelam 
Di hatiku, engkau tidak pernah terbit dan tidak 
pernah pula tenggelam 
Karena engkau adalah cahaya adalah tenaga 
yang membuat jantungku berdegup ... 
Kata engkau dalam kutipan puisi tersebut 
adalah ... 

a. Tuhan 
b. makhluk 
c. penyair 
d. pujaan hati 

1706. Adanya penumpang selamat ... belum 
mengabari keluarga membuat jumlah 
map kuning sempat lebih banyak ... 
map merah yang hanya 21 buah. 
a. dan, dari 
b. atau, dari 
c. tetapi, daripada 
d. dan, sedangkan 

1707. Biografi merupakan tulisan yang 
memuat tentang ... 
a. kelebihan dan keunggulan suatu 

karya 
b. gubahan suatu puisi 
c. informasi yang sedang hangat 

dibicarakan 
d. riwayat hidup dan sepak terjang 

seorang tokoh 
1708. Perubahan raut wajah untuk memperli-

hatkan perasaan tertentu disebut ... 
a. pelafalan 
b. ekspresi 
c. intonasi 
d. volume suara 

1709. Kata-kata berikut telah dibakukan, 
kecuali ... 
a. ijazah 
b. resiko 
c. spons 
d. sistem 

1710. Bentuk penyajian informasi berisi 
ikhtisar suatu informasi disebut ... 
a. tabel 
b. grafik 
c. bagan 
d. diagram 

1711. Vin, hari ini aku izin. Sampaikan 
personalia. 

Pesan tersebut disampaikan antara ... 
a. rekan kerja 
b. direktur dan sekretaris 
c. orang tua kepada anak 
d. murid sekolah 

1712. Kenyataan yang berhubungan dan 
terjadi di dalam kehidupan masyarakat 
disebut ... 

a. fakta 
b. karya sastra 
c. realitas sosial 
d. berita 

 

 
Cakra halaman 63 
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !
 
Pak hasan seorang penarik becak. 

Sebenarnya becaknya sudah tua namun beliau 
selalu merawat dengan baik, maka jadilah 
becak itu tetap baik. Memang kehidupan beliau 
dari penarik becak sangat kurang, tetapi beliau 
menjalaninya dengan sabar. 

Becak sebagai alat transportasi sangat 
bermanfaat bagi warga daerahnya. Telah 
banyak para tetangga menggunakan becak 
Pak Hasan. Beliau telaten mengantarkan 
penumpangnya ke tempat tujuan sehingga 
banyak penumpangn senang dengan Pak 
Hasan. Karena becak beliau enak, terawat 
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baik, dan sikap Pak Hasan yang baik hati dan 
sopan.  

 
1713. Berikut alat transportasi tradisional yaitu 

… 
a. becak, monil, sepeda,pesawat 

terbang, gerobak 
b. sepeda, mobil, becak, peswat 

terbang, kereta api 
c. sepeda, gerobak, dokar, bendi 
d. sepeda, gerobak, becak, dokar, 

bendi dan kereta api. 
1714. … adalah kendaraan kuno beroda tiga 

bertenaga manusia. 
a. bendi 
b. becak 
c. sepeda 
d. bemo 

1715.   Salah satu fungsi atau manfaat alat 
transportasi adalah mengangkut barang 
dan manusia ke tempat tujuan dalam 
waktu yang cepat. Coba kalian 
bayangkan kalu bepergian dari kota 
Surabaya ke kota Malang dengan jalan 
kaki. Pasti butuh waktu yang lama dan 
tenaga yang berat.jika kita naik bus 
kurang dari satu jam kita sudah sampai 
ke kota dingin dan kita tidak butuh 
keringat dan tenaga yang banyak. 
Gagasan utama paragraph di atas 
adalah … 
a. mengangkut barang ke tempat 

tujuan 
b. menangkut manusia ke tempat 

tujuan 
c. fungsi alat transportasi 
d. meringankan beban perjalanan ke 

suatu tempat 
1716. Penyiar : Selamat pagi 

Pak Dudi : Selamat pagi 
Penyiar : Anda sukses menjadi 

pengusaha becak 
Pak Dudi : Saya biasa-biasa saja 
Penyiar : Kabarnya becak anda dibeli 

oleh pengusaha Belanda 
.............  

Pak Dudi : Alasannya Cuma hobi saja 
Kalimat tanya yang diucapkan oleh 
penyiar untuk melengkapi titik-titik di 
atas adalah ... 
a. Apa alasan pengusaha Belanda 

membeli becak bapak ? 
b. Mengapa pengusaha Belanda 

membeli becak anda 
c. Bagaimana cerita pengusaha 

Belanda membeli becak anda ? 
d. Kapan pengusha Belanda membeli 

becak anda ? 
1717. Berikut ini yang termasuk istilah 

ekonomi perdagangan yaitu ... 
1) pasar 3) komputer 
2) distributor 4) penyalur 
a. 1, 2 dan 3 
b. 1, 2 dan 4 

c. 2, 3 dan 4 
d. 2 dan 4 

1718. Yang bukan termasuk alat transportasi 
kuno ialah ... 
a. becak 
b. sepeda motor 
c. pedati 
d. sepeda 

1719. Yang termasuk kendaraan modern 
adalah ... 
1) bendi 3) pedati 
2) sepeda motor 4) sepeda 
a. 1 dan 4 
b. 3 dan 4 
c. 2 dan 3 
d. 2, 3 dan 4 

1720. 1. Siapkan kertas dan pensil 
2.  Dengarkan baik-baik perintah pak 

Guru ! 
3. Tulislah ucapan Pak Guru dengan 

huruf tegak bersambung 
4. tulislah namamu pada kertas yang 

telah kamu siapkan ! 
Urutan rangkaian kalimat perintah yang 
benar adalah ... 
a. 1 – 4 – 2 – 3  
b. 4 – 1 – 3 – 2  
c. 2 – 3 – 1 – 4  
d. 3 – 1 – 4 – 2  

1721. Guruku orang tuaku 
Di sekolah kamu bertemu 
Aku mendapat ilmu darinya 
Kuterima dengan senang dan gembira 
Judul yang tepat bagi puisi di atas 
adalah ... 
a. Orang tuaku 
b. Guruku 
c. Sekolahku 
d. ilmu 

1722. Musuh-musuh dalam peperangan 
banyak bermuka dua. Bermuka dua 
artinya ... 
a. pendusta 
b. pengecut 
c. pengkhianat 
d. pembohong 

1723. .

 
Kalimat poster sesuai dengan gambar 
ialah ... 
a. Ditawarkan  2 ekor orang utan 
b. Aduh, susahnya jadi manusia 
c. Lindungi kami dari kepunahan 
d. Orang utan termasuk golongan kare 

besar gorila dan simpanse 
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1724. Kalimat yang sesuai 
untuk menjelaskan gambar di samping 
adalah ... 
a. Bu Ani dan dua orang temannya 

sedang melakukan hobinya dalam 
membatik. 

b. Mula-mula membuat pola kemudian 
di cat warba-warni 

c. Pada mulanya sekedar hobi, lama 
kelamaan berbisnis konveksi 

d. Serat daun gebang dimanfaatkan 
masyarakat desa untuk membuat 
tas dan topi. 

1725. Diumumkan kepada seluruh siswa-siswi 
bahwa pelaksanaan lomba mengaranng 
akan dilaksanakan pada : 
Hari/tanggal : Sabtu, 31 Mei 2003 
Waktu : Pukul 08.00 WIB - 

selesai 
Tempat : SDN Karya Sejati 
Demikian harap semua memaklumi. 
Kalimat yang sesuai dengan pengumu-
man di atas adalah ... 
a. Kepada siswa yang mengikuti 

lomba membawa peralatan sendiri. 
b. Harap dimaklumi karena lomba ini 

untuk siswa 
c. Pelaksanaan lomba mengarang 

berkenaan dengan waktu dan 
tempat 

d. Lomba mengarang dengan judul 
Bersih itu Indah. 

1726. Indonesia terdiri atas ... pulau besar 
dan kecil. 
a. kelompok 
b. gugusan 
c. kumpulan 
d. himpunan 

1727. Gulai ini rasanya enak sekali 
Gulai kopi ini agar manis rasanya ! 
Pada dua kata gulai di atas, yang 
mendapat akhiran –i adalah ... 
a. gulai yang enak rasanya 
b. gula – i 
c. kopi 
d. gulai pada kopi yang kurang manis 

1728. Semua kata di bawah ini berawalan 
ber- yang berarti memakai kecuali ... 
a. pedagang itu bertopi hitam 
b. kampung kami berlampu listrik 
c. tamu itu bersandal jepit 
d. ayah berkioas di pasar 

1729. Kita harus mengantisipasi kemajuan 
teknologi yang tidak sesuai dengan 
kepribadian bangsa Indonesia. Kata 
yang bergaris bawah bersinonim 
dengan ... 
a. ikut serta 
b. mencegah 

c. mengatur 
d. mengarahkan 

1730. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
makna denotasi adalah ... 
a. Kemajuan teknologi sulit dibentung 
b. Usahanya sudah mulai berkembang 
c. Semangatnya seperti api berkobar-

kobar. 
d. Ia bekerja mencari uang 

1731. Arah pembangunan negara kita seka-
rang memprioritaskan sektor industriali-
sasi. 
Apabila kata yang bergaris bawah 
diuraikan menurut suku katanya 
menjadi ... 
a. mem – prio – ri – taskan 
b. mem – pr – iori – tas – kan 
c. mem – prio – ri – tas  - kan 
d. mem – pri – ori – tas - kan 

1732. Atas perhatian sdr/sdri kami sampaikan 
terima kasih.  
Kalimat di atas adalah kalimat penutup 
dari ... 
a. surat pribadi 
b. surat dinas 
c. surat resmi 
d. surat undangan 

1733. Ny. Leli memperoleh Upakarti (pelopor) 
dalam kerajinan sanggar batik. 
Kata dalam kurung seharusnya 
berimbuhan ... 
a. ke –an 
b. ber – kan 
c. ke – lah 
d. ber - an 

1734. Berapakah ... perkapita bangsa 
Indonesia ? 
a. penghasilan 
b. pendapatan 
c. perolehan 
d. produksi 

1735. ... wali murid mengadakan rapat. 
a. kapan 
b. di mana 
c. para 
d. sang 

1736. Kincir angin yang sederhana itu 
ternyata serba guna . 
Kata serba guna bersinonim dengan ... 
a. manfaat 
b. menyeluruh 
c. banyak 
d. berfaedah 

1737. Untuk mengalirkan air ke sawah 
penduduk sepakat membuat kincir air. 
Kata yang bergaris bawah pada kalimat 
di atas merupakan ... 
a. kalimat ajakan 
b. pemecahan masalah 
c. pemberitahuan 
d. usaha paman MIdun 

1738. Pak Hasim mempunyai 8 batang pohon 
mangga. Saat ini sedang musim 
mangga. Ak heran bila mangga Pak 
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Hasim melimpah. Akan dikemanakan 
mangga Pak Hasim sebaiknya ?  
Yang bukan pemecahan masalah 
adalah .... 
a. buahnya di jual ke pasar 
b. dipanggilkan tengkulak 
c. dimakan bersama keluarga 
d. dijual berupa manisan 

1739. Penulisan judul bacaan di bawah ini 
yang benar adalah ... 
a. Kancil dan Buaya 
b. Kancil dan buaya 
c. Kancil Dan Buaya 
d. kancil dan buaya 

1740. Bayu belajar pelajaran Bahasa 
Indonesia di ruang atas. 
Obyek kalimat di atas adalah ... 
a. belajar 
b. pelajaran 
c. Bahasa Indonesia 
d. Pelajaran Bahasa Indonesia 

1741. Penulisan tempat dan tanggal pengirim 
surat di bawah ini yang benar adalah ... 
a. Subaya – 5 Juni – 2006 
b. Surabaya, 5 – 6  - 2006 
c. Surabaya, 5 Juni 2006 
d. Subaya, 5 Juni - 2006 

1742. Berita yang dikirrim lewat telegram 
disebut ... 
a. telegram 
b. teleks 
c. telegrafis 
d. telegraf 

1743. ... adalah kendaraan modern diperairan 
samudra luas. 
a. kapal selam 
b. motor boat 
c. kapal laut 
d. rakit 

1744. ... adalah tempat bermain pertunjukan 
seni. 
a. pentas 
b. mementaskan 
c. petasan 
d. dipentaskan 

1745. ... kecak dari daerah Bali 
mengagumkan penonton. 
a. menari 
b. tarian 
c. menarikan 
d. tarikan 

1746. Seni berikut yang memelukan penonton 
yaitu ... 
a. seni sastra 
b. seni lukis 
c. seni teater 
d. seni gambar 

1747. Kalimat poster yang tidak menyinggung 
perasaan produsen ialah ... 
a. Kecap cap gajah lebih enak dari 

pada kecap cap Angsa 
b. Kecap cap Jeruk sangat cocok 

daripada Kecap cap Lombok 
c. Kecap cap BCD nomor satu dalam 

rasa 
d. Rasa kecap Cap Jambu lebih sedap 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1748. Cucian Bi Ina menggunung karena tiga 

hari belum di cuci,. 
Arti imbuhan me- pada kata bergaris 
bawah adalah ... 

1749. Bila membeli dalam jumlah banyak 
akan mendapat diskon. 
Diskon artinya ... 

1750. Bagai mendapat durian runtuh 
Arti peribahasa dia tas adalah ... 

1751. Dengan berat hati Inu berani juga 
berterus terang. 
Kata yang berawalan ber- pad akalimat 
di atas adalah ... 

1752. Pemerintah membangun sarana 
komunikasi. 

1753. Kalimat diatas bila diubah menjadi 
kalimat pasif menjadi ... 

1754. Kata dasar guna bila dibubuhi imbuhan 
per-kan menjadi ... 

1755. Suaramu terlalu lemah sehingga tidak 
... dari belakang. 

1756. Ibu ke pasar naik ... yang beroda tiga 
dan bertenaga manusia. 

1757. .. adalah jenis alat transportasi kuno di 
perairan. 

1758. Orang yang mengendarai pesawat 
terbang disebut ... 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
1759. Apakah judul bacaan di atas yang tepat 

? 
1760. Buatlah 5 klaimat sesuai dengan 

gambar di samping ! 

 
1761. Sebutkan alat komunikasi tradisional ! 

1762. Mengapa banyak penumpang senang 
dengan becak pak Hasan ? 

1763. Bagaimna sifat Pak Hasan kepada 
penumpang ? 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER genap 

TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 14 Juni 2006   

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
Liburan Ke Yogya 

 
Pada liburan kenaikan kelas yang lalu, saya diajak bapak dan ibu pergi ke daerah wisata 

Yogyakarta. Kami sekeluarga mengunjungi keraton Yogyakarta, candi Borobudur dab tempat sejuk di 
Kaliurang, pada musim liburan, sangat banyak wisatawan lokal datang ke Yogyakarta. Hampir semua 
tempat wisata di penuhi oleh mobil dari Jakarta, bnadung dan Surabaya. 

Saya sangat mengagumi candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8, atau sekitar 800 
M oleh nenek moyang kita, yaitu Wangsa Syailendra. Oleh ibu sya dibelikan buku mengenai sejarah 
berdirinya candi Borobudur. 

Adik saya heran, bagaimana nenek moyang kita membangun candi Borpbudur tnpa 
lapisan perekat semen. Dari beberapa batu yang ditumpuk begitu saja dibangun sebuah candi yang 
sangat besar dan indah. Candi Borobudur dibuat dengan menggunakan batu andhesit sebanyak 
55.000 m2 . dari relief yng terukir di dinding candi dapat terganbar cerita manusia dan kehidupannya. 

Adik saya mendorong batu candi itu untuk melihat kekuatannya dan bertanya kepda ibu, 
“Apakah candi itu daat roboh di dorong gajah ?” Ibu menjelaskan bahwa kekuatan candi memang 
istimewah karena termasuk salah satu keajaiban dunia meskipun ribuan manusia secara bersama 
menaikinya, candi Borobudur tetap kuat. 
 
I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 
1764. Siapa yang diajak bapak dan ibu pergi ? 
1765. Datang dari mana saja wisatawan lokal 

itu / 
1766. Siapa yang membangun candi 

Borobudur ? 

1767. Mengapa adik heran ? 
1768. Apa jenis batu yang digunakan untuk 

membangun candi Borobudur ? 

II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling tepat 
! 

1769. Apakah isi puisi di bawah ini ? 
Pahlawanku 

Wahai pahlawanku 
Kau relah memerdekakan Indonesia 
Akan kukenang jasamu selalu 

Berkat kamulah  
Rakyat Indononesia semakin maju 
Kukuh, kuat dan bersatu 

Kau rela berkorban 
Demi nusa dan bangsa 
Selama-lamanya. 

a. Pengorbanan dari jasa pahlawan 
dalam berjuang untuk 
kemerdekaan. 

b. Pengorbanan pahlaan untuk 
bersatu 

c. Pengorbanan pahlawan untuk 
selama-lamanya 

d. Pengorbanan pahlawan untuk 
bangsanya. 

1770. Pagi hari, ibu dan  putrinya yang 
bernama Ningrum pergi ke pasar naik 
becak. Tiba di paar mereka belanja 
kebutuhan pokok. Ibu beli minyak 
goreng, telur, ikan bandeng dan gaing 
ayam. Sementara Ningrum suka 

mangga, apel dan salak. Ibu mmebuka 
dompet lalu membayar  barang-
barangdi beli ibu. Kini uang ibu tinggal 
sedikit. 
a. Mengapa ibu membeli kebutuhan 

pokok ? 
b. Buah apa saja yang dibeli oleh 

Ningrm di pasar ? 
c. Mengapa ibu tidak membwa uang 

belanja yang cukup banyak ? 
d. Bagaimana rasa buah salak dan 

apel yang dibeli oleh Ningrum ? 
1771. Imbuhan ter- yang bermakna tidak 

sengaja pada kalimat berikut yaitu ... 
a. Anak berpakaian palang merah 

remaja tertinggak diantra teman-
temannya 

b. Kotak palang merah berisi 
obat0obatan terbawa oleh tenaga 
meis itu. 

c. Pendonor darah itu terkaya di kota 
Malang 

d. Kaki Iwan terantuk batu kecil 
kemarin di perkemahan. 

1772. Yang termasuk kendaraan modern 
adalah ... 
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a. 2, 3 dan 4 
b. 1, 2 dab 3 
c. 2 dan 3 
d. 3 dan 4 

1773. Hutan gundul ... banjir. Kata yang tepat 
melengkapi kaliamt tersebut yaitu ... 
a. karena 
b. yang 
c. penyebab 
d. dapat  

1774. Pekerjaan... yang tepat untuk kamu ? 
aku suka bekerja sebagai guru saja. 
a. apa 
b. siapa 
c. mengapa 
d. dimana 

1775. Menurutku menangkap ikan tidak boleh 
menggunakan bahan peledak. Karena 
dapat membahayakan ikan dilaut. 
Misalnya banyak ikan kecil yang mati 
cukup banyak. Pernyataan di atas 
mengandung ... 
a. saran  
b. pendapat 
c. fakta 
d. pendangan 

1776. Beberapa korban ... dalam bencana 
banjir. Kata yang tepat melengkapi 
kalimat tersebut yaitu ... 
a. Meninggal dunia 
b. Gugur 
c. Tewas 
d. Gugur 

1777. Jawaban  : pasar adalah tempat 
pertemuan pembeli dan 
penjual 

 Pertanyaan : “...” 
a. Apa makna pasar ? 
b. Apa fungsi pasar ? 
c. Bagaimana sifat-sifat pasar ? 
d. Dimana arti pasar ? 

1778. Kapli : “Ada apa Al ? pagi-pagi 
Ali : “Saya sedang bingung, 

karena uangku hilang. 
Padahal uang itu akan 
kubayar buku matematika 
besok pagi “ 

Kalimat pokok pada percakapan di atas 
adalah .... 
a. Kapli bingung karena kehilangan 

uang 
b. Ali bingung karena kehilangan uang 
c. Kapli pagi-pagi sudah merenung 
d. Ali pagi-pagi sudah merenung 

1779. ... terjadi musibah di jawa Timur ? 
Kata tanya yang tepat untuk 
melengkapi kaliat tersebut adalah ... 
a. Diana 
b. Kapan  
c. mengapa  
d. apa 

1780. Pada hari minggu Ana, Bani dan Beni 
tampak gembira. Pak Maman dan bu 
Eni mengajak mereka pergi melihat 

pameran ikan hias. Mereka telah 
sampai di tempat pameran. Ternyata 
tempat itu sudah penuh. Siapa saja 
yang dimaksud meraka pada kalimat di 
atas ? 
a. Bu Eni dan pak Maman 
b. Ana, Beni dan Bani 
c. Pak Maman, Bu Eni dan Ana 
d. Ana, Beni dan pak Maman 

1781. Si monyet makan pisang dengan rakus, 
tiba-tiba perutnya sakit karena 
kekenyangan. Kepalanya mulai terasa 
pusing .... 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
penggalan cerita tersebut adalah ... 
a. Tiba-tiba batang pisang itu roboh 

dengan sendirinya. 
b. Goncangan pohon pisang makin 

keras saja 
c. Tidak di sangka si monyet jatuh 

tertiup angin yang sangat kencang 
d. Akhirnya jatuhlah si monyet karena 

tidak dapat menjaga keseimbangan. 
1782. Siswa kelas lima sudah siap menerima 

pelajaran dengan tenang dan tertib. 
Pak guru mulai mengajar. Ia 
menerangkan pelajaran dengan jelas 
dan menarik. Kalimat yang tepat untuk 
menyelesaikan paragraf di atas adalah 
... 
a. Siswa yang rajin belajar pasti pintar 
b. Siswa-siswi mengerjakan tugas 

dengan tertib 
c. Semua siswa dapat belajar dengan 

baik 
d. Para siswa menyimaknya dengan 

penuh perhatian. 
1783. Berikut istilah ekonomi perdagangan 

yaitu ... 
1. Akuntasi      2. Distributor 
3. Moneter       4. Pelanggan 
a. 1, 2 dan 3 
b. 1, 2 dan 4 
c. 2 dan 4 
d. 2, 3 dan 4 

1784. Imbuhan ter- terdapat pada kalimat 
berikut yaitu ... 
a. Terpujilah perbuatannya 
b. Terus teranglah saja pada ayahmu 
c. ]terik matahari cahaya lampu itu 
d. Terik matahari membakar anggota 

badan. 
1785. .... adalah kendaraan modern di 

perairan samudra luas. 
a. Kapal selam 
b. Rakit 
c. Kapal laut 
d. Motor boat 

1786.  Ulah Manusia Jua 
Awan hanya lewat mengejek 
Tak mau turun sebagai hujan 
Aku membuat tanah ini becek 
Membawa sejuk dan kesuburan 
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Hanya terik panas matahari 
Memanggang debu setiap hari 
Hutan hilang, burungpun musnah 
Tanah ... gersang tandus terpecah 
..... 
Perasaan yang terdaapt di dalam puisi 
tersebut adalah .... 
a. Rasa kecewa 
b. Rasa sedih 
c. Rasa penyesalan 
d. Rasa gembira 

1787. Seni berikut yang memerlukan 
penonton yaitu .... 
a. seni lukis 
b. seni gambar 
c. Seni sastra 
d. Seni teater 

1788. Ia seorang aktor sinetron yang paling 
digemari oleh penggemarnya. Lawan 
kata aktor yaitu .... 
a. Artis 
b. Selebritis 
c. Astrada 
d. Aktris  

1789. Diumumkan kepada seluruh pencari 
kerja diperusahaan kami,  kami 
mengharapkan melengkapi surat 
lamaran dengan keahlian dan 
keterampilan di bidang mesin industri. 
Demikian pengumuman ini harap 
maklum. Pokok pikiran utama teks 
pengumuman tersebut ialah ... 

1790. Ia berkhayal menjadi bintangs epak 
bola dunia. Ia terbayang oleh Maradona 
pemain sepak bola kelas dunia. Makna 
imbuhan ter- terdapat pda kaimat 
tersebut ilah ... 

1791. Yang patut ditolong ialah para korban 
bencana wabah penyakit menular. 
Pertanyaan sesuai dengan jawban 
tersebut yaitu ... 

1792. Doni : “Halo, sealmat siang ! 
Arya : “Selamat siang, bisa bicara 

dengan Doni ? “ 
Doni : “Ya, saya sendiri” 
Arya : “Saya, Arya, Don. Bagaimana 

rencana kita ke rumah Rudi 
nanti sore ?” 

Doni : “Sebaiknya kita berangkat 
pukul 15.30 dengan sepeda” 

Arya : “Saya setuju. Saya tunggu di 
rumah ya, Don. Sampai jumpa 
.” 

Doni : “Ya, Ar. Sampai jumpa” 
isi pokok percakapan tersebut adalah 
.... 

1793. ...tahuns ekali, negara Indonesia 
melakukan sensus penduduk ?   Kata 
tanya yang tepat untuk mengisi titik-titik 
adalah ..... 

1794. Pak Amin menjadi pendonor darah yng 
katif di kantor PMI. Arti Pendonor 
darah ialah ..... 

1795. Agus melamar pekerjaan di Bank. Anto 
mencegah Agus bekerja di bank. Anto 
menyarankan Agus bekerja di 
perusahaan Ayahnya saja. Agus 
bersihkukuh melmar pekerjaan di 
kantor bank. Akhirnya Anto menyadari 
bahwa keinginan seseorng tiak dapat di 
paksakan. Yang bersihkukuh melamar 
pekerjaan adalah ... 

1796. Jika terjadi ... banjir, tindakanmu adalah 
menyelamatkan diri. Kata yang tepat 
melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

1797. Banyak pembeli melakukan transaksi di 
pasar. Arti transaksi adalah .... 

1798. Badi ingin menjadi anggota Palang 
Merah Remaja Mula.  PMR Mula untuk 
anak sekolah ..... 

1799. Pengumuman 
Dibeitahukan kepada siswa-siswi 

SD Teladan bahwa pada  : 
Hari : Senin 
Tanggal ; 8 April 2006 
Waktu : Pukul 08.00 - selesai 
Akan diadakan kerja bakti 
memberishkan selokan. 

Sehubungan dengan acara 
tersebut, para siswa diharap membawa 
peralatan kerja bakti. 

Demikian pengumuman ini 
diberikan kepada para siswa, atas 
perhatiannya saya ucapkan terima 
kasih. 

Banyuwangi, 8 April 2006 
Kepala Sekolah 

 
Drs. S  A P A L 
NIP. 131197869 

 
1800. Sekian surat dri sya, apabila ada waktu 

kita sambung lagi. Kalimat di atas 
disebut .... 

1801. Buatlah laporan kunjungan ke bank 
BRI. Kunjungan tersebut dilakukan, 15 
April 2006. hasil kunjungan, bank 
adalah tempat meminjam dan 
menabung uang ! 

1802. Sebutkan 4 kata istilah bidang drama ! 
1803. Kembangkanlah kalimat utama di bwah 

ini menjadi sebuah paragraf yang baik. 
Firdaus anak yang rajin. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER genap 

TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007 
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Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 13 Juni 2007   

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 
 
1804. Kapan Aldi berlibur di desa kelahiran 

Dudung ? 
1805. Dimana Aldi dan Dudung menyaksikan 

pertunjukan kesenian ? 

1806. Mengapa kesenian daerah masih 
menarik ? 

1807. Apa nma kesenian daerah yang mereka 
saksikan ? 

1808. bagaimana suasana pertunjukan pada 
malam itu ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling tepat 

! 
 
1809.  Pengumuman 

Telah ditemukan sebuah buku 
kumpulan cerita berjudul “Kumpulan 
Cerita Anak Negeri” di tamab sekolah. 
Anak yang merasa kehilangan di harap 
menghubungi Bpk. Septi Wijaya di 
ruang guru. 

Surabya, 14 Juli 2006 
Bagian Tata Usaha 

Ida Maimunah 
 
Apakah isi pokok pengumuman 
tersebut ... 
a. Telah ditemukan buku yang berjudul 

“kumpulan Cerita Anak negeri” di 
taman. 

b. Ditemukan sebuah tas di tanam 
c. Telah ditemukan dompet di pasar 
d. Telah ditemukan seorang anak laki-

laki di jalan 
1810. Jadwal Kereta Api Daerah 

 Yogyakarta 
N
o  

Jurusan/KeretaApi  Berangk
at  

Tiba 
di 
Tujua
n 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Surabaya 
Mutiara  
Turangga  
Bima 
Sancaka I 
(eksekutif) 
Sancaka II (Bisnis) 
Argo Willis 

 
01.02 
01.45 
02.10 
07.15 
07.15 
14.10 

 
06.53 
07.30 
08.14 
12.56 
12.56 
19.39 

 
Manakah pertanyaan yang sesuai 
dengan tabek di atas ? 
a. Kereta api yang diberangkatkan 

malam hari adalah Sancaka II 
(Bisnis) 

b. Kereta api yang diberangkatkan 
setelah Turangga adalah Bima 

c. Kerata api yang diberangkatkan 
paling akhir adalah Bima 

d. Kereta api yang diberangkatkan 
paling awal 

1811. Supaya surat dapat sampai ke tujuan 
harus dibubuhi .... 
a. tanda tangan 
b. penjelasan 

c. materai 
d. perangko 

1812. P. Agus pengusaha yang baik, memberi 
upah karyawannya sesuai dengan 
UMR. UMR kependekan dari ... 
a. Upah Maksial Regional 
b. Upah Minimum Regional 
c. Upah Makan Regional 
d. Upah Maksimal Regional 

1813. Agar pesan yang kita sampaikan sesuai 
dengan yang kita dengar, hal yang 
perlu kita lakukan adalah ... 
a. Mendengarkan dengan sungguh-

sungguh kemudian menyampaikan 
isi pesan 

b. Mendengarkan sepintas kemudian 
menyampaikan isi pesan 

c. Mendengarkan seksama, mencatat, 
menyampaikan isi pesan 

d. Mendenagrkan seperlunya 
kemusian menyampaikan pesan 

1814. Kalimat di bawah ini yang mengandung 
kata berimbuhan ber-kan adalah .... 
a. Beritakan pada keluarga 

secepatnya 
b. Jangan beritahukan kejadian ini 

kepada ayah 
c. Ayah bermandikan keringat untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya 
d. Berilah kami secangkir kopi pahit. 

1815. Matahari sirip di sebelah barat 
Perahu kolek di tepi tebat 
Nelayan jaka tegak di tepi pantai 
Memandang jala riak berayun 
Puisi di atas menceritakan suasana 
pada waktu ... 

1816. Selamat siang anak-anakku semua. 
Pada kesempatan ini bapak di undang 
ke sekolah kalian. Untu memberikan 
penyuluhan tentang pentingnya 
ketertiban berlalu lintas. Sebelumnya 
bapak ucapkan terima kasih kalian 
sudah duduk dengan rapi dan tenang. 
Bapak berharap kalian tenang sampai 
bapak selesai berbicara ......... 

1817. 1. Teknologi sederhana sangat 
bermanfaat bagi kehidupan 
manusia sehari-hari. 

 2. Dengan teknologi, pekerjaan yang 
berat menjadi lebih ringan 
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 3. Selain itu, teknologi juga dapat 
menghemat biaya. 

 4. Yang lebih menggembirakan, 
teknologi mendorong manusia untuk 
bertindak secara efektif ... 

 Pokok pikiran paragraf di atas adalah 
.... 

1818. Kalimat penjelas pada paragraf sola 
no.13 di atas adalah .... 

1819. Berita pada kartu pos biasanya .... 
1820. Apa saja yang ditulis dalam membuat 

laporan .... 
1821. Apa yang dilakukan sebelum membuat 

laporan kegiatan .... 
 
1822. Dalam rangka memperingati Hari 

Kartini akan diselenggarakan. 
GEBYAR SENI ANAK 

Di selenggarakan pada  
Hari : Sabtu, 21 April 2004 
Pukul : 09.00 
Tempat : Gedung Wanita jl. Kartini 

12 Sumber Makmur 

 
 

1823. Pada suatu hari Agus dan Aan pergi ke 
pasar untuk berbelanja. Setibanya di 
pasar Aan memberikan uang Rp. 
2.000,00 kepada Agus. Agus diminta 
untuk membeli nasi dan ikan daging. 
Daging digigit sangat keras sampai 

melotot mata Aan. Mata Aan yang buta 
tiba-tiba dapat melihat, selanjutnya 
............... aneh .............. Aan dapat 
melihat lagi ! karena gembiranta dia 
meloncat-loncat ditinjunya Agus. Sifat 
Aan menggambarkan .... 

1824. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang 
saya hormati, demikian tadi drama dari 
putar-putri bapak ibu. Kalimat yang 
diucapkan Sutradara di atas disebut .... 

1825. Gambarnya sederhana. Benda ini 
sangat besar manfaatnya bagi pemakai 
jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat 
dihindarkan jika pemakai jalan 
memanfaatkannya sebgai petunjuk. 
Paragraf di atas merupakan deskripsi 
dari ... lalu lintas. 

1826. Ayahku seorang pengemudi yang baik. 
Beliaua selalu menyiapkan SIM dan 
Surat kendaraan ketika hendak 
bepergian. Hal ini sangat berbeda 
dengan pamanku. Pamanku sering lupa 
membawa SIM pada saat mengemudi. 
Pertanyaan yang jawabannya sesuai 
dengan isi paragraf di atas yaitu .... 

1827. Kalau takut bahaya jangan mendekati 
bahaya itu. Kaliamt di atas arti dari 
peribahasa ... 

1828. Sebuah karangan yang baik harus 
berisi .... 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang benar ! 
1829. Cerita binatang yang dapat bertingkah 

laku seperti manusia disebut .... 
1830. Nenek moyang kita tidak takukt 

mengarungi lautan luas, sinonim lautan 
luas adalah ... 

1831. Mesin sederhana itu daoat untukn 
menetaskan telur dalam jumlah besar. 
Kaliamt di atas menjelaskan tentang ..... 

1832. Tentukan kata tanya yang tepat untuk 
kalimat di bawah ini !  
... sejak kecil bapak memang gemar 
bercocok tanam ? 

1833. Sikap tubuh yang tepat untuk 
memerankan drama pendek adalah .... 

1834. “Pulang ! Kehadiranmu disini hanya 
menambah masalah saja !”             

Dialog di atas diucapkan dengan nada 
..... 

1835. Indonesia negara bahari artinya 
memiliki wilayah luas yang berupa ..  

1836. Akademi yang tereliminasi masih ada 
kesempatan mengembangkan 
bekatnya. Tereliminasi artinya .... 

1837. “Saya sependapat dengan pernyataan 
pak Umar bahwa keamanan di 
lingkunagn kita harus ditingkatkan 
dengan mengadakan giliran ronda 
malam. Kalimat di atas menyatakan 
sikap ... terhadap pendapat seseorang. 

1838. Kalau kamu mau, pakailah dahulu 
payungku ini agar tidak kehujanan. 
Kalimat tersebut digunakan untuk 
menyatakan .... 

 
IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat ! 
1839. Sebutkan 3 syarat membuat 

pengumuman yang benar ! 
1840. Mengapa dalam membuat karangan 

harus membuat kerangka karangan 
terlebih dahulu ? 

1841. Buatlah 2 pertanyaan yang layak 
diajukan kepada seorng guru yang baru 
memperoleh penghargaan ! 

1842. Pembukaan surat harus menarik. 
Tulislah sebuah pembuka surat yang 
kamu tujukan kepada temanmu ! 

1843. Anak-anak, tentu kalian merasa ngeri 
dan takut menyaksikan korban 
kecelakaan. Para korban ada yang luka 
ringan, luka parah, bahkan banyak pula 
yang meninggal. Sebagian korban 
tersebut adalah pejalan kaki. Mereka 
menyeberang jalan tidak  lewat zebra 
cross ataupun jembatan 
penyeberangan. Para pejalan kaki itu 
lebih senang lewat jalan pintas. Tulislah 
tanggapan atas isi paragraf di atas ! 
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janagn lupa untuk menyertakan 
alasanmu ! 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER genap 

TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 11 Juni 2008  

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
Sekolah Ani, SD Harapan Kita, telah mempunyai koperasi. Koperasi Bina Siswa namanya. 

Koperasi Bina Siswa didirikan oleh siswa dan untuk siswa, maksudnya. Koperasi itu berdiri berkat 
modal siswa. 

Di dalam koperasi mengenal tiga simpanan. Simpanan itu antara lain : simpanan pokok, 
simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok dibayar sekali selama menjadi anggota, 
simpanan wajib di bayar tiap bulan, sedangkan simpanan sukarela adalah simpanan yang bersifat 
sukarela. 

Di sekolah Ani mempunyai simpanan pokok sebesar Rp. 5.000,00 dan simpanan wajib Rp. 
1.000,00 yang dibayarkan tiap bulan. Koperasi di sekolah Ani berjalan lancar. Smua kebutuhan siswa 
ada di koperasi. 

 
I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !
 
1844. Tuliskan judul yang tepat untuk bacaan 

di atas ! 
1845. Di manakah latar cerita di atas ? 
1846. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut ? 

1847. Apakah pokok pikiran pada paragraf 
pertama? 

1848. Apa tyang dimaksud dengan simpanan 
sukarela ? 

II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling tepat 
! 

 
1849. Terjadi kelangkaan minyak tanah di 

kota Solo. Sinonim kata langka adalah 
.... 
a. timbangan  
b. jarang 
c. sedikit 
d. berlimpah 

1850. Koperasi merupakan .........  
perekonomian Indonesia. Kata yang 
tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah .... 
a. wadah 
b. tonggak 
c. soko guru 
d. dasar 

1851. Adik me-sapu halaman. Penulisan kata 
yang bergaris bawah yang benar 
adalah ... 
a. menyapu 
b. mesapu 
c. men sapu 
d. mencapu 

1852. Tanda seru digunakan pada kalimat ... 
a. Ayah bekerja di kantor 
b. Siapa yang menangis 
c. Tolong, ada pencuri 
d. Dimana rumahmu 

1853. Kata dibawah ini yang mengandung 
akhiran-kan ialah .... 
a. Silakan duduk 
b. Kakak membelikan baju ayah 

c. Sapi memakan rumput 
d. Itu bukan milikku 

1854. Andi menjadi tenaga suka rela di 
daerah bencana alam. Tenaga sukarela 
artinya orang yang bekerja .... 
a. Mengharap bayaran 
b. Mendapat imbalan 
c. Tanpa dibayar 
d. Tanpa melamar 

1855. Pemerintah segera turun tangan untuk 
membantu korban gempa. Arti 
ungkapan turun tangan dalam kalimat 
tersebut adalah .... 
a. bertindak 
b. berusaha 
c. mengobati 
d. menyerah 

1856. Kalimat yang tidak mengandung bidang 
teknologi adalah ... 
a. Ibu membeli sepatu dipasar 
b. Petani membajak sawah dengan 

traktor 
c. Nelayan menangkap ikan dengan 

pukat harimau 
d. Pabrik minyak goreng berkapasitas 

2.000 ton per hari. 
1857. Pembeli mendapat diskon sepuluh 

persen. Diskon maksudnya .... 
a. Harga mahal 
b. Potongan harga 
c. Hadiah 
d. Harga ditawar 
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1858. Sejak itu ia memelihara anak ayam 
dengan penuh kasih. Doni sendiri terus 
tekun elajar dibawah bimbingan 
kakeknya. Segala ilmu dipelajari 
misalnya : sifat, baca tulis dan ilmu 
bercocok tanam. Kesan yang dapat 
diambil dari penggalan cerita diatas 
adalah .... 
a. Doni anak nakal dan sombong 
b. Doni belajar silat untuk berkelahi 
c. Doni anka yang pandai, sopan, dan 

tekun 
d. Doni mempelajari segala ilmu 

sehingga sombong. 
1859. Ayamku sekarang sudah bertelur 

empat. Arti awalan ber pada kalimat 
bertelur adalah .... 
a. dalam keadaan 
b. melakukan pekerjaan 
c. mempunyai 
d. menghasilkan 

1860. Penggunaan tanda seru yang tepat 
adalah .... 
a. Kakak teriak ketakutan melihat ular 

itu ! 
b. Siapapun akan merasa sedih ! 
c. Masa, anak sebesar itu masih 

ngompol ! 
d. Bilaman pentas itu dilaksanakan! 

1861. Penulisan nomor surat yang benar 
adalah .... 
a. Nomor, 5 SD III 2008 
b. Nomor 5 – SD – III – 2008 
c. Nomor, 5/SD-III/2008 
d. Nomor : 5 / SD / III / 2008 

1862. Setelah dimusyawarakan oleh warga, 
(putus) bahwa Pak Ghofur 
menggantikan Pak Amir sebagai ketua 
RT. Imbuhan yang tepat untuk kata 
dalam kurung adalah .... 
a. me-kan 
b. di-kan 
c. ber-kan 
d. ke-an 

1863. Anak-anak mengerjakan ulangan 
dengan teliti. Kalimat majemuk di atas 
diperluas dengan keterangan ... 
a. cara 
b. alat 

c. waktu 
d. tujuan 

1864. Bu Guru bercerita tentang asal-usul 
Banyuwangi. Asal usul Banyuwangi 
termasuk cerita rakyat yang berbentuk 
... 
a. legenda 
b. fabel 
c. pelipur lara 
d. cerita jenaka 

1865. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris 
terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 
1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 
disebut isi. Kalimat di atas merupakan 
ciri-ciri ... 
a. reklame 
b. puisi 
c. pantun 
d. prosa 

1866. Sayapmu lebar dan halus 
Terang kian kemari 
Menghinggapi bunga-bunga 
Untuk menghisap madu 
Judul yang tepat untuk puisi di atas 
adalah .... 
a. Lebah madu 
b. Burung Garuda 
c. Kupu-kupu 
d. Capung  

1867. Sekian saja berita ddari saya lain kali 
disambung lagi. Kalimat di atas 
termasuk ... surat. 
a. Pembukaan 
b. Alamat surat 
c. Penutup 
d. Alamat 

1868. Pak Guru menugaskan kepada 
kelompok kami, untuk menulis laporan 
apa yan harus ditulis dalam laporan ? 
a.  Pendahuluan, pelaksanaan 

kegiatan, kesimpulan, penutup. 
b. Tujuan kegiatan, pelaksanaan, 

penutu. 
c. Tema kegiatan, pelaksanaan, hasil 

yang dicapai. 
d. Tujuan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan, kesimpulan. 
 

 
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang benar ! 
 
1869. Setiap rumah memiliki kentungan bila 

sewaktu-waktu ada bahaya tinggal 
memukulnya berkali-kali. Peribahsa 
yang tepat untuk hal diatas adalah .... 

1870. Andri bukan saja hanya mendengar 
kemegahan candi Borobudur ... pernah 
berkunjung ke sana. Kata hubung  yang 
tepat untuk melengkapi kalimat diatas 
adalah ... 

1871. Karena anaknya bleum juga pulang, 
hati ibu gunda .... frase setara yang 

tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah .... 

1872. Semoga tuhan melindungi perjalanan 
kami. Kalimat di atas merupakan 
ungkapan yang menyatakan .... 

1873. Menuju tempat tujuan, naik mobil 
bersenang-senang, menentukan 
jadwal. Pada kumpulan kata diatas, 
langkah awal saat rekreasi adalah ... 

1874. Banyak wisatawan domestik 
berkunjung ke pantai Grajagan. 
Antonim dari kata wisatawan domestik 
adalah ... 
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1875. para kuli tinta pun termasuk pahlawan 
kita. Maksud kata kuli tinta adalah ... 

1876. Memang Toni seorang anka yang rajin. 
Waktu pagi digunakan untuk menjual 
kue, sinag sampai sore hari digunakan 
untuk belajar di sekolah. Pokok pikiran 
paragraf di atas adalah ... 

1877. “Bengkel saya sudah maju, “ kata Rudi. 
Kaliamt langsung yang ebnar dari tak 
langsung tersebut adalah ... 

1878. Kapal laut yang baru datang segera 
merapat ke .... kata yang tepat untuk 
melengkapi kalimat rumoang tersebut 
adalah ... 

 
IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat ! 
 
1879. Pada hari minggu pak Bajuri ke 

Surabaya. Disana pak Bajuri berwisata 
ke kebun binatang. Tulislah paragraf di 
atas dengan ejaan dan tanda baca 
yang benar ! 

1880. Tuti mengatakan bahwa ibunya sakit. 
Ubahlah kalimat tersebut menjadi 
kalimat langsung ! 

1881. Sebutkan bagian-bagian pidato ! 
1882. Andita anak tekun dan jujur. Andita 

terpilih menjadi bendahara kelas. 
Gabungkanlah dua kalimat tunggal di 
atas menjadi kalimat mejemuk ! 

1883. Apa syarat-syarat penulisan Undangan 
! 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER genap 

TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia Hari / tanggal  : 11 Juni 2009 

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 
I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 
 

SUKA USIL 
 

Pada jam istirahat kelas lima terjadi keributan. Rudi menangis karena diganggu salah satu 
temannya yang suka usil. Ia jatuh terkpar gara-gara kursi yang di dudukinya di ambil dar belakang 
oleh Anton, ketika hendak duduk di kursi itu. Rudi langsung terkapat, lalu Anton dan teman-teman 
yang lain menertawainya. 

Betapa sakit hati Rudi permalukan oleh anton. Kejadian itu di denagr oleh Pak Budi guru 
kelas liam. Anton di panggil pak guru dan dinasehati, tetapi Anton mengelak apa yang telah dilakukan. 

“Pak itu karena Rudi sendiri yang tak melihat, dikira kursinya sudah dekat dengannya lalu 
ia duduk, maka ia terjatuh.“kata Anton. 

“Bohong pak ! kursinya diambil Anton dari belkang.’ Kata teman-teman yang lain. 
“kesini kamu Anton ! kamu duduk disini.” Panggil pak guru. 
“Sebaiknya kamu mangakui saja perbuatanmu. Kamu tidak boleh berbuat sepperti itu, 

karena dapat membahayakan keselamatan orang lain. orang yang jatuh terkapar bisa jadi gagar otak. 
“nasihat pak Budi. 

“ Kamu harus minat maaf kepada Rudi karena kamu telah bersalah kepadanya, jangan 
minta maaf saja,” kata pak Budi.
 
1884. Siapa saja tokoh-tokoh  yang ada pada 

bacaan diatas ? 
1885. Setelah membaca bacaan di atas saran 

apa yang dapat kamu berikan kepada 
Anton ? 

1886. Dalambacaan diatas mengapa Rudi 
menangis ? 

1887. Peristiwa pada bacaan di atas terjadi 
dimana ? 

1888. menurutmu, sikap Anton pada bacaan 
di atas bagaiman ? 

 
II. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang merupakan jawaban yang paling tepat 

! 
 
1889. Asti : “Silakan, mau pesan apa, bu 

? 
 Bu Ani : “Soto ayam satu, teh panas 

satu, tidak usah pakai gula !” 

 Asti : “Baik, silahkan tunggu 
sebentar.” 

Dari percakapan di atas, 
menggambarkan suasana di ... 
a. sekolah 
b. apotek 
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c. stasiun 
d. warung makan 

1890. Suatu hari dani pergi ke toko obat, 
kebetilan ia mengetahui ada orang tua 
akan menyeberang jalan. Doni akan 
menyebrangkan orang tersebut. 
Didekatinya orang itu, sambil berkata ... 
a. Hai orng tua, jangan menyeberang 

jalan ! 
b. Nek, mari saya seberangkan ! 
c. Nek, hati-hati di jalan ramai 

kendaraan 
d. Ayo, cepat menyeberang ! 

1891. mendekati lebaran sirkulasi bahan 
pokok tidak dapat berjalan lancar, arti 
kata sirkulasi pada kalimat di atas 
adalah ... 
a. penjualan 
b. perjalanan 
c. peredaran 
d. pembelian 

1892. Orang yang mengatur jalannya cerita 
disebut ... 
a. dialog 
b. sutradara 
c. tema 
d. tokoh 

1893. Rano Karno adalah seorang pemain 
sinetron. Kepanjangan sinetron adalah 
.... 
a. Sinema elektronik 
b. Sinema elektro 
c. Seni elektronik 
d. Seni elektro 

1894. 1.  Pelaksanaan pengamatan 
2. Sasaran pengamatan 
3. Tujuan pengamatan 
4. Hasil pengamatan 
5. kesimpulan 
Dalam menyusun laporan pengamatan, 

susunan yang benar adalah ... 
a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
b. 2 – 3 – 1 – 4 – 5  
c. 4 – 5 – 3 – 2 – 1  
d. 3 – 1 – 2 – 4 – 5  

1895. Seekor tupai bersahabat dengan 
seekor ikan besar. Keluarga-keluarga 
hewan itu hidup rukun, tolong menolong 
satu sama lainnya. Pesan dari 
penggalan cerita di atas adalah ... 
a. Kita harus bersahabat dengan 

hewan 
b. Kedua keluarga hewan bersahabat 
c. Tolonh menolong itu baik 
d. Kita harus hidup rukun 

1896. Burung kutilang hinggap di kayu 
Akan tertembak melayang tingga 
Sangatlah heran hatiku 
Melihat kakek bermain kasti 
Menurut isinya puisi di atas termasuk 
pantun ... 
a. nasihat 
b. agama 
c. jenka 

d. anak 
1897. Angin sepoi-sepoi 

daun nyiur melambai-lambai 
sejuk mata memandang 

 hamparan biru menyejukkan 
bait puisi di atas menggambarkan 
suasana di ... 
a. pantai 
b. gunung 
c. sawah 
d. lautan 

1898.  
N
o  

Nama 
kereta 

Jurusan Berang
kat 

Tiba 

1 Argo 
Lawu 

Jakarta-
gambir  

08.00 04.3
0 

2 Argo 
Dwipangg
a 

Jakarta-
Gambir 

20.00 04.3
0 

3 Bhima  Jakarta-
Gambir 

21.00 09.0
0 

4 Argo 
Bromo 

Surabaya 08.00 12.0
0 

5 Matarmaj
a 

malang 00.00 17.0
0 

Jika akan pergi ke Surabaya, maka 
harus naik kereta api ... 
a. Bhima 
b. Arggo Bromo 
c. Argo Lawu 
d. Matarmaja 

1899.  Anak yang cerdik 
Pada suattu hari seorang anak 

datang kewarung. Ia membeli gula 
sekilo dengan harga lima ribu rupiah. 
Penjual gula memberikan gula itu 
kepadanya dengan mengurangi 
beratnya. Anak itupun bertanya 
“mengapa ringan ?” 

Jawab si penjual “Sengaja saya 
kurangi, supaya engkau ringan 
membawanya.” 

Setelah mendengar jawaban 
penjual itu, lalu diberikan uang sempat 
ribu rupiah dan ia pun pergi. Dengan 
segera penjual gula memanggilnya, 
seraya berkata, “uangmu masih kurang 
seribu rupiah.” Biar, supaya mudah 
tuan menghitungnya, “ jawab anak itu 
terus berjalan. 
Latar cerita diatas adalah ... 
a. supermarket 
b. mall 
c. pasar 
d. warung 

1900. Semua peristiwa yang dialami oleh 
Lestrai tipa hari ditulis dalam buku ini. 
Buku yang dimaksud adalah ... 
a. buku gambar 
b. buku tugas 
c. buku agenda 
d. buku harian 



 

Materi Bimbingan Belajar   SAFIRA   Bahasa Indonesia  Kelas Lima                                                     
 

148

1901. Pesaat Garuda tinggal landas pukul 
06.00 tepat. Arti kata bercetak miring 
pada kalimat di atas adalah ... 
a. terbang 
b. turun 
c. manuju 
d. berhenti 

1902. Chairil Anwar seorang pengarang puisi. 
Beliau disebut ... 
a. sutradara 
b. deklamasi 
c. penyair 
d. komponis 

1903. Bahasa  yang digunakan dalam menulis 
laporan adalah bahasa ... 
a. santai 
b. resmi 
c. akrab 
d. sastra 

1904. Ridho  : “...” 
 Pak Temon : “Bersama petugas 

ronda lainnya.” 
Kalimat yang tepat melengkapi teks 
percakapan di atas adalah ... 
a. Kapan bapak melakukan ronda 

malam ? 
b. Mengapa bapak melakukan ronda 

malam ? 
c. Dimana bepak melakukan ronda 

malam ? 
d. Dengan siapa bapak melakukan 

ronda malam ? 
1905. Tokoh dalam drama yang memerankan 

orag jahat disebut ... 
a. Tokoh utama 

b. Tokoh antagonis 
c. Tokoh protagonis 
d. Tokoh pembantu 

1906. Dongeng yang berisi cerita khayal 
tentang roh halus disebut ... 
a. sage 
b. legenda 
c. mite 
d. tabel 

1907. Pantai Grajagan objek wisata yang 
cukup indah. Pantai ini banyak 
mendapat perhatian wasatawan lokal 
bahkan luar kabupaten. Untuk 
meningkatkan palyanan pra wisatawan, 
telah dibangun penginapan, kios-kios, 
cinderamata, warung-warung dan 
taman bermain di tepi pantai. 
Kesimpulan dari penggalan paragraf di 
atas adalah ... 
a. Banyak wisatawan lokal dan luar 

kebupaten 
b. Sarana wisata pantai Grajagan 

kurang memadai 
c. Kios-kios cinderamata sukup 

banyak 
d. Pantai Grajagan objek wisata yang 

cukup indah 
1908. Matahari seringkali marah pada awan, 

sebab kadang-kadang awan 
menghalangi matahari sampai ke bumi. 
Matahari adalah tokoh yang ... 
a. pemarah 
b. penyabar 
c. penakut 
d. pemurung 

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawban yang benar ! 
 
1909. Saya akan datang ke pesta ulang 

tahunmu jika tidak ada aral ... 
1910. Orang yang suka membri bantuan 

untuk pertolongan kepada orang lain 
dengan ikhlas disebut ... 

1911. Rajin  benar kamu, jam sepuluh baru 
bangun. Kalimat diatas mengandung 
makna .... 

1912. Para juara bersalam-salaman di 
panggung. Imbuhan ber-an pada kata 
bersalam-slaman adalah ... 

1913. Sekarang banyak hutan yang dibuka, 
untuk dijadikan lahan ... 

1914. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas 
dapat mengakibatkan ... 

1915. Tanda baca yang digunakan untuk 
memisahkan antara dialog dengan 
orang yang mengusapkan dialog 
adalah .... 

1916. Pak Cipto sudah banyak makan asam 
garam. Arti ungkapan makan asam 
garam adalah ... 

1917. Yang dimaksud tanaman hias, adalah 
tanaman yang berada ... 

1918. Tukul Arwana menjadi aktor utama 
dalam cerita komedi. Komedi artinya ... 

1919. percakapan telepon dalan satu kode 
area yang sama disebut percakapan ... 

1920. “Besar pasak dari pada tiang” arti 
ungkapan di atas adalah .... 

1921. Gemuruh ombak memecah kesunyian 
malam. Kata dasar gemuruh adalah ... 

1922. Retno bekerja sebagai pramusaji di 
restoran. Sinonim kata pramusaji 
adalah ... 

1923. Membaca puisi yang disertai dengan 
gerakan tubuh disebut ... 

IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat ! 
 
1924. Dalam cerita terdapat istilah protagonis. 

Sebutkan arti dari istilah protagonis ! 
1925. Apa yang dimaksud cerita fiksi ! 
1926. Urutkan kata-kata berikut sesuai 

dengan urutan kamus! Komedi, pesona, 
kebudayaan, seni, mondog, drama. 

1927. Buatlah kalimat tanya dengan jawaban 
di bawah ini ! 
Jawaban : untuk melestarikan kesenian 
daerah. 

1928. Kungkon  
Tatkala malam tiba 
Suasanapun sunyi senyap 
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Kau bernyanyi riang gembira 
Berdendang bersama teman 
Membelah kesunyian malam 
Kung kong kek ... kung kong kek 

Begitulah suara lidahmu  
Apa yang diceritakan dari puisi di atas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  

TEST STANDARISASI HASIL BELAJAR (SHB) SD SEMESTER GENAP  

TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 

 

Mata Pelajaran  : I P S Hari / tanggal  : Rabu, 9 Juni 2010  

Kelas                  : V ( Lima )  Waktu              : 07.00 – 09.00 

 

 Bacalah teks berikut ini untuk mencajawab soal no. 1 sampai dengan nomor 5!  

 

 Helm sangat bermanfaat bagi pengendara sepeda motor. Salam melindungi kepala dari 

benturan, helm juga berfungsi untuk melindungi kepda dari sengatan matahari. Sayang banyak 

pengendara sepeda motor yang tidak menyadarinya. Mereka sering melahu di jalan raya tanpa 

mengenakan hel.  

Sutu ketika saat aku pulang sekolah terjadi peristiwa di ajalan seorang pengenara motor 

dengan kecepatan sedang, tiba-tiba terjerembat di tengah jalan. Tapi untunglah, karena pengendara 

itu memakai helm, dia hanya luka ringan pada kaki dan sikunya. Sedangkan kepalanya tidak apa-apa 

karena terlindung helm.  

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang kamu anggap paling 
benar ! 
  

1929. Apa judul yang sesuai untuk di atas ?  
1930. Apa maksud kalimat “tiba-tiba 

terjerembab di tengah jalan” pada 
kalimat dalam teks di atas ? 

1931. Apa pokok pikiran pada paragraph 
pertama bacaan di atas ?  

1932. Dimanakah latar belakang bacaan 
diatas ?   

1933. Apa amanat yang terkandung dalam 
bacaan di atas ?  

II. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d yang 
merupakan jawaban yang paling tepat !  
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1934. Di bawah ini yang termasuk unusr 
intrinsik dalam cerita adalah …  
a. paragraf  
b. pengarang  
c. tokoh  
d. kerangka karangan  

1935. Pada zaman dahulu Kabupaten 
Semarang diperintah oleh Ki Ageng 
Pandan Arang. Beliau kaya raya dan 
disegani rakyatnya. Namun karena 
banyak hartanya itu lama-kelamaan 
lupa kepada rakyatnya. Beliau berubah 
menjadi angkara murka. Melihat rakyat 
sengsara. Sunan Kalijaga marah. 
Beliau ingin membela rakyat dengan 
cara menyamar sebagai pedagang 
rumput. Beliau mendapat perlakukan 
yang kurang baik. Tema dari cuplikan di 
atas adalah …  
a. kekayaan dan kekuasaan tanpa 

menyebabkan orang menjadi kaya 
b. kekayaan hanya menyebabkan 

kehancuran 
c. kekayaan dan kekuasaan bersifat 

sementara  
d. kekayaan dan kekuasaan bisa 

menyebabkan orang baik menjadi 
jahat   

1936. Watak Ki Ageng Pandan Arang dalam 
cerita di atas adalah … 
a. Baik hati dan suka memberi  
b. Pemurah tapi sombong  
c. Rendah hati dan penyayang  
d. Angkara murka  

1937. Donita siswi kelas V. Tiap hari sebelum 
berangkat ke sekolah, ia harus 
membantu ibu membuat kue untuk 
dijual. Sambil berangkat ke sekolah ia 
membawa kue-kue untuk diantarakan 
ke warung yang biasa dititipinya. I ahrus 
berpacu dengan waktu. Ia tak ingin 
terlambat. Sebab jika sering terlambat 
tidak menutup kemungkinan beasiswa 
yang diberikan oleh sekolah bisa-bisa 
dicabut. Kesimpulan dari cuplikan cerita 
di atas adalah …  

a. Donita anak yang pandai dan rajin 
membantu orang orang tua  

b. Donita anak rajin membantu orang 
tua tetapi sering terlambat sekoalh  

c. Donita sering membantu orang 
tuanya berjualan sehingga prestasi 
di sekolahnya menurun  

d. Donita anak yang rajin membantu 
orang tuanya sehingga 
diperbolehkan dating terlambat  

1938. Bonar pandai bermain bulutangkis. Ia 
pernah menjuarai beberapa 
pertandingan ditingkat kecamatan 
maupun tingkat kabupaten. Walaupun 
itu akan diadakan pertandingan. “Bonar 
tidak mau berlatih karena yakin pasti 
dapat mengalahkan lawan-laannya.  

Tanggapan yang sesuai untuk 
penggalan cerita di atas adalah ...  
a. Sebaiknya Bonar tidak eprlu 

berlatih karena pernah menjuarai 
beberapa pertandingan 

b. Sebaiknya Boanr berlatih 
sekedarnya saja  

c. Sebaiknya Bonar harus tetap giat 
berlatih akrena lawan bisa saja 
lebih kuat  

d. Sebaiknya Bonar berlatih pada saat 
pertandingan hampir tiba   

1939. Penulisan kata depan yang tepat 
terdapat pada kalimat …  
a. Di rumah Pak Madi ada kolam 

ikannya  
b. Pak Suto pergi ke Surabaya  
c. Lukman melempar bola kearah Budi  
d. Tamu undangan diharapkan duduk 

kembali  
1940. Prolog dalam pementasan drama itu 

dibacakan oleh Selly Meitta.  
Arti kata yang bergaris bawah adalah ... 
a. Percakapan yang dilakukan oleh 2 

orang atau lebih 
b. Percakapan seorang diri  
c. Lukman melempar bola kearah 

Budi  
d. Tamu undangan diharapkan duduk 

kembali    
1941. Anton “Baiklah besok saya akan 

bergabung dengan kalian”. Tanda titik 
dua (:) tepat digunakan …  
a. antara kata baiklah dan besok 
b. antara kata Anton dan baiklah 
c. setelah kata bergabung  
d. setelah kaya saya    

1942. Sofik bertanya, “Kapan kamu akan 
datang “?  
Penulisan kalimat tiga langsung dari 
kalimat langsung di atas yang benar 
adalah …  
a. Sofi bertanya kapan akan dating  
b. Sofi bertanya kapan engkau akan 

datang ?  
c. Sofi bertanya kapan kau akan 

datang  
d. Sofi bertanya kapan dua akan 

datang  
1943. Riko berlibur bersama keluarga ke 

Kebun Binatang Surabaya. Kalimat di 
bawah ini yang mempunyai makna 
sama dengan kalimat di atas adalah ... 
a. Ibu menjenguk nenek yang sedang 

sakit  
b. Tina membeli baju di Matahari 

Jember 
c. Siswa kelas V bertamasya ke 

Tanah Lot Bali 
d. Andi pergi ke Semarang untuk 

melanjutkan 
1944. Surat kabar selalu menyajikan berita 

hangat. Antonim kata bergaris bawah 
pada kalimat di atas adalah ... 
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a. surat kabar sangat diminati orang 
karena menampilkan berita bagus 

b. kasus flu burung telah menjadi 
berita basi. 

c. televisi selalu menyiarkan berita 
terkini 

d. krisis ekonomi global menjadi berita 
penting  di media massa 

 
1945. (1) Pejuang-pejuang mempertaruhkan 

jiwa dan raga 
(2) Mereka pantang mundur dan 

menyerah 
(3) Walaupun hanya bambu runcing 

senjatanya 
(4) Dengan semangat yang membara 
Agar menjadi paragraf yang padu, 
urutan yang tepat kalimat-kalimat acak 
tersebut adalah ... 
a. 4 – 1 – 2 – 3  
b. 4 – 3 – 2 – 1  
c. 2 – 4 – 1 – 3  
d. 1 – 2 – 3 – 4  

 
1946. Aturan minum  : 

- Anak-anak : ½ sendok sehari 2 kali 
- Dewasa  : 1 sendok sehari 3 kali 
Aturan pemakaian obat yang benar 
sesuai dengan petunjuk aturan yang 
ada yaitu ... 
a. Orang dewasa minum sebanyak 3 

kali dalams ehari, seklai minum 1 
sendok 

b. Orang dewasa minum satu kali 
dalams ehari, sekali minum 3 
sendok 

c. Anak-ana minum setengah sendok 
1 kali dalam sehari 

d. Anak-anak boleh minum 1 sendok 
sebnayak 3 kali dalam sehari 

1947. Penggunaan huruf kapital yang tepat 
terdapat pada kalimat ... 
a. pulau bali mendapat sebutan pulau 

dewata 
b. Banyak pulau-pulau bertebaran 

dari sabang sampai merauke 
c. Di jaman pendudukan, Pulau Jawa 

menjadi incaran Belanda 
d. Pulau Madura terdapat di Propinsi 

Jawa Timur 
1948. Para tamu senang dengan (sedia) 

jamuan makan malam yang istimewa 
dari tuan rumah. Kata dalam kurung 
seharusnya ... 
a. persediaan 
b. disediakan 
c. penyediaan 
d. menyediakan 

1949. Ade : Halo ! Benarkah ini pesawat 
581513 ? 

Ina : Ya, benar 
Ade : Bisa bicara dengan Ina ? 
Ina : Ya, saya sendiri 

Ade : hai In, lupa ya ? 
Ina : Oh Ade ! ada apa ? 
Ade : Katanya mau belajar bersama. 

Jadi nggak ? 
Ina : Oh, pasti dong ? 
Ade : Cepatlah datang. Teman-teman 

sudah menunggu 
Ina : Baik saya segara ke sana 
Ade : baik, saya tunggu   
Isi percakapan di atas adalah ... 
a. Ade dan Ina akan bermain 

bersama teman-tema 
b. Ade dan Ina mau belajar bersama 

teman-temannya 
c. Ina ditunggu Ade 
d. Ina terlambat datang 

1950. Umur memang tak bisa ditebak. Seperti 
apa yang terjadi pada Erna Libi. 
Penyanyi Erna Lini meninggal dunia 
pad ahari Rabu, 20 Agustus 2008. Ia 
meninggal dunia karena sakit kanker 
otak stadium 4. Erna Libi meninggal 
pada usia 34 tahun. Usia yang masih 
terhitung muda. Ringkasan yang tepat 
untuk paragraf di atas ... 
a. Penyanyi Erna Libi meninggal pada 

hari Rabu, 20 agustus 2008 
b. Penyanyi Erna Libi meninggal 

karena kanker otak stadium 4 
c. Penyanyi Erna Libi meninggal di usia 

34 tahun karena kanker otak stadium 
4 

d. Ketika usia 34 tahun penyanyi Erna  
Libi meninggal dunia 

1951. Ketika gempa itu terjadi anak-anak 
sedang belajar di ruang tamu. Anak 
kalimat dari kalimat majemuk di atas 
adalah ... 
a. anak-anak sedang belajar di ruang 

tamu 
b. ketika gempa 
c. anak-anak 
d. ruang tamu 

 
Rasanya ... 
Akun ingin sepertimu 
Duhai penari kecil 
Meskipun usiamu masih dini 
Tapi kau telah melestarikan kebudaya-
an negeri ini 
 

1952. Amanat puisi di atas adalah ... 
a. ingin menjadi penari 
b. lestarikan kebudayaan negeri ini 
c. meskipun kecil harus bisa menari 
d. isilah hidup ini dengan hal-hal yang 

bermanfaat, jangan melihat usia 
1953. Yang merupkana ciri-ciri kalimat dalam 

puisi adalah ... 
a. banyak menggunakan kata kias 
b. singkat dan jelas 
c. tidak bertele-tele 
d. bahasanya santun 

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
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Di depan sekolah ada penjaja makanan. 
Penjaja makanan itu membiarkan maka-
nannya terkena debu dan asap kendaraan 
yang lewat. Keadaan itu menyebabkan 
makanan yang di jajakannya dapat meng-
andung kuman-kuman penyakit. Jika 
makanan itu dimakan murid, tentu akan 
menimbulkan penyakit seperti diare. 

 
1954. Berikan tanggapanmu atas masalah 

tersebut ! 
1955. Siapa yang menjadi korban atas 

kelengahan penjaja makanan ? 

1956. Apa yang di maksud dengan amanat 
dalam sebuah cerita ? 

1957. Apakah yang dimaksud tokoh utama 
dalam bacaan ? 

1958. Dengan terpaksa panitia (tangguh) 
pertandingan. Kata dalam kurung 
seharusnya ... 

1959. Nia : Bu, Ibu, inia da bingkisan untuk 
Ibu ! 

Ibu : ... 
Nia : Nia tidak tahu, Bu. Nia belum 

membuka bungkusnya. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
percakapan di atas adalah ...  

1960.  
Kereta Api Berangkat Tiba Jurusan Harga Tiket 

(Rp) 
Argo Muria 
Kamandanu 
Gumarang  

05.00 
21.00 
21.35 

10.28 
03.06 
04.54 

Jakarta – Semarang 
Surabaya – Solo 
Jember - Banyuwangi 

170.000 
150.000 
125.000 

 
 
Kereta api apa yang berangkat jam 21.35 dari Jember dengan harga tiket Rp 125.000,00 ? 

1961. Badan Andi sejak kemarin demam. Ibu 
menyuruh Andi untuk segera minum 
obat penurun panas. Tetapi Andi selalu 
menolaknya. Kesimpulan dari 
penggalan cerita di atas adalah ... 

1962. Hari minggu kemarin, bupati ratna ani 
lestari mengadakan kunjungan kerja ke 
kecamatan pesanggaran. Betulkan 
kalimat di atas dengan membubuhkan 
huruf kapital sehingga menjadi kalimat 
yang benar ! 

1963. a. Pasti ada hama baru yang ganas 
b. Ada binatang lapar mencuri timunku 
kata penghubung yang tepat untuk 
menggabungkan dua kalimat diatas 
adalah ... 

1964. Dino kini sebatang kara. Sejak kecil ia 
tak pernah melihat wajah ibnya. Dua 
tahun yang lalu ayahnya meninggal. 
Kini ia diasuh oleh Pak Karto. Oleh 
sebab itu ia berbapak kepada Pak 
Karto. Arti awalan ber pada kata 
berbapak adalah ... 

1965. (1)  tempat pengamatan 
(2)  hasil pengamatan 
(3)  waktu pengamatan 

(4)  nama 
Urutan yang benar penulisan laporan di 
atas adalah ... 

1966. Bu Fatimah adalah seorang lulusan 
sarjana pendidikan dari sebuah pergu-
ruan tinggi negeri di Surabaya. Ia 
sekarang menjadi salah satu tenaga 
pengajar di SMP Negri 1 Rogojampi. 
Tulsilah dengan benar nama dan gelar 
Bu Fatima ! 

1967. Para pendengar yang setia, hari ini 
kami kabarkan bahwa telah terjadi 
gempa bumi berkekuatan 7,3 skala 
richter pad pukul 02.15 dini hari tadi si 
surabaya. Informasi di atas diperoleh 
dari ... 

1968. Seorang tuna netra 
Usia masih muda 
Rambutnya terurai panjang 
Berjalan dengan meraba-raba 
Gagasan pokok puisi di atas adalah ... 
 
 
 
 

 

IV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 
1969. Pak Lurah berkata kepada Sekdes 

bahwa besuk ia tidak bisa dinas karena 
ada undangan rapat di pendopo 
kabupaten. Ubahlah menjadi klaimat 
langsung ! 

1970. Dino : Ir apakah kau sudah mendengar 
kabar  

Irma : belum memang ada khabar apa 
Dino : hari ini kita akan kedatangan 

guru baru. 

Sempurnakan naskah drama di atas 
dengan ejaan dan tanda baca yang 
benar !   

1971. Seorang temanmu mendapat nilai 
tertinggi di kelasmu untuk mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Temanmu 
memang pandai dan tidak sombong. 
Tuliskan tanggapanmu yang tepat untuk 
pernyataan di atas ! 

1972. Bu Mirah mempunyai usaha produksi 
kripik singkong cap “JALAK”. Usaha itu 
dirintis sejak tahun 2005 yang silam di 
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rumahnya Jl. Merpati No.45 Surabaya. 
Bu Mira mempunyai 4 orang karwaya 
yang setiap hari membantu 
pekerjaannya. Ada 3 rasa  keripik yang 
diproduksinya, yaitu rasa manis, asin 
dan pedas dari usahanya itu. Bu Mirah 
bisa memperoleh keuntungan sebesar 

Rp. 8.0000.000 pertahun. Laporan di 
atas ditulis oleh Bonita yang telah 
megadakan penelitian pada penelitian 
pada hari minggu tanggal 20 Januari 
2010. Sususnlah bentuk laporan yang 
akan di buat Bonita ! 

1973. Sebutkan ciri-ciri syair ? 

V. Susunlah 
Susunlah sebuah karangan dengan memilih salah satu dari tiga judul berikut !    
1974. Jembatan Suramadu  
1975. Kegiatan Menanam Seribu Pohon  
1976. Jasa Guru  
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Selamat Belajar 

Semoga Berhasil dan Berprestasi  
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