Ulangan Akhir Semester (UAS)
Semester 1 Tahun Pelajaran 2015 – 2016
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Hari / Tanggal
Waktu

I.

: BAHASA INDONESIA
: VI (Enam) / 1 (Satu)
: ..................................
: 90 menit

Marilah menyilang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat!
1.

Amanat atau pesan yang terdapat pada setiap dongeng adalah ....
a. keberanian
c. kepandaian
b. budi pekerti
d. kejujuran

2.

Pada cerita "Orang yang Selalu Bersyukur", Pak Rejo menjadi orang
terkaya di kampungnya ... ia tidak sombong.
a. tetapi
c. karena
b. sedangkan
d. dan

3.

Doni dan teman-temannya bermain ke pasar.
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah ....
a. Mengapa Doni dan teman-temannya bermain?
b. Bagaimana Doni dan teman-temannya bermain?
c. Ke mana Doni dan teman-temannya bermain?
d. Dengan siapa Doni pergi?

4.

Daftar riwayat hidup ditandatangani oleh ....
a. kepala kantornya
b. orang tuanya
c. yang meminta daftarnya
d. yang bersangkutan

5.

Berikut ini yang merupakan kalimat pesan adalah ....
a. Jangan lupa memasang sabuk pengaman saat berkendaraan dengan
mobil.
b. Mari kita pergi!
c. Ke mana Adik, Bu?
d. Kakak berangkat ke pasar.

6.

... yang diremas atau dilumatkan, dapat mengobati borok.
Bagian tumbuhan bunga matahari yang dimanfaatkan pada kalimat
tersebut adalah ....
a. daun
c. bunga
b. batang
d. biji

7.

8.

Toga merupakan singkatan dari ....
a. toko obat
b. tanaman obat keluarga

c.
d.

tanaman obat-obatan
toko obat keluarga

Contoh tanaman obat yang sering dimanfaatkan ibu-ibu, kecuali ....
a. jahe
c. kumis kucing
b. kunyit
d. wortel
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9.

Perhatikan berita berikut ini!

Pemirsa,
Tanah longsor yang melanda Indonesia akhir-akhir ini diakibatkan
oleh hutan-hutan di negara kita menjadi gundul. Hutan gundul
menyebabkan air hujan tidak dapat terserap ke dalam tanah.
Akibatnya air hujan terus mengalir ke bagian tanah di bawahnya.
Sehingga tanah-tanah tergeruk air hujan hingga longsor. Dari data
sementara, tercatat 25 orang hilang dan 6 meninggal.
Isi berita tersebut adalah ....
a. hutan gundul di Indonesia
b. tercatat 25 orang hilang dan 6 meninggal
c. tanah longsor yang melanda di Indonesia diakibatkan oleh hutan
gundul
d. Indonesia mengalami tanah longsor
10. Tanda terima tertulis kiriman uang melalui pos disebut ....
a. wesel
b. resi
c. perangko
d. paket
11. Kalimat yang merupakan kritikan dalam kalimat berikut ini adalah ....
a. Taplak mejamu bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika diberi tambahan
sulaman.
b. Wah, indah sekali taplak mejamu!
c. Taplak mejamu sungguh indah!
d. Bagaimana cara membuat taplak meja ini?
12. Perhatikan paragraf berikut!
Hutan di desa Sukamaju sangat memprihatinkan. Para penebang
tidak melakukan tebang pilih, hingga kawasan hutan gundul.
Seorang kepala desa mengajak warga mengadakan penghijauan.
Kata-kata yang sebaiknya digunakan kepala desa adalah ....
a. Berantas penebang liar!
b. Mari kita mengadakan penghijauan di hutan ini!
c. Tanam sejuta pohon di hutan ini!
d. Galakkan reboisasi!
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13. Perhatikan puisi berikut ini!
Tetapi janganlah berputus asa
Karena Tuhan mendengar doa kita
Nasib buruk ada akhirnya
Bila diikuti oleh usaha yang nyata
Persamaan bunyi di akhir kalimat pada puisi tersebit disebut ….
a. rima
c. sajak
b. rasa
d. tema
14. Polisi ... rumah pemburu liar itu.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
a. menyimpan
c. menggeledah
b. menangkap
d. memborgol
15. Perhatikan paragraf berikut ini!
Amir anak yang rajin. Setiap hari ia membantu ibunya membuat
kerajinan dari bambu. Namun demikian, ia tidak pernah
melupakan belajarnya. Saat ini ia sedang menghadapi ujian ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ….
a. Rencananya akan melanjutkan ke SMP unggulan.
b. Ujian itu adalah ujian akhir sekolah.
c. Agar cita-citanya tercapai.
d. Ia berharap lulus ujian dengan ilai yang baik.
16. Sepak bola, catur, senam, bola voli termasuk jenis ....
a. kegemaran
c. kegiatan
b. olahraga
d. hura-hura
17. Adat hidup tolong menolong, adat jenguk menjenguk.
Arti peribahasa tersebut adalah ....
a. Keinginan seseorang merupakan keinginan semua warga
b. Kesedihan seseorang warga adalah kesedihan semua warga
c. Makin banyak warga makin banyak untungnya
d. hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong
18. Ibu mengirim wesel sebesar satu juta rupiah.
Penulisan jumlah uang yang benar pada wesel pos tersebut adalah ....
a. Rp 1.000.000,00
b. Rp1.000.000,00
c. Rp 1.000.000,d. Rp, 1.000. 000,-

www.sekolahdasar.net

Page 3

19.

Kalimat yang berisi saran sesuai
dengan gambar di samping
adalah ....

a.
b.
c.
d.

jagalah tempat sampah
jangan membuang sampah di tanah
buanglah sampah pada tempatnya
bersihkan tempat sampah

20. Warga masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola melalui layar
tancap secara gratis.
Arti kata gratis pada kalimat tersebut adalah ....
a. tidak perlu membayar
c. wajib membayar
b. senang hati
d. gembira
21. Aku adalah salah satu cabang olahraga
Papanku berwarna putih dan hitam
Bijiku atau bidakku berjumlah 32
Orang biasa mengatakan remis, skak dalam permainanku
Aku adalah ....
a. bulu tangkis
b. basket

c.
d.

senam
catur

22. Tataman hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya ....
a. menggunakan tanah
c. tidak menggunakan tanah
b. menggunakan air
d. memerlukan air
23. Usaha yang berguna mengurangi polusi udara adalah ....
a. merokok
b. membangun pabrik-pabrik
c. menggunakan motor bila tidalk perlu
d. menanam pohon di lingkungan rumah
24. Hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam meringkas bacaaan
adalah ....
a. mengetahui gagasan utama cerita itu
b. mengetahui tokoh utama cerita
c. mengenal pengarang aslinya
d. meringkas isi cerita dalam beberapa kalimat
25. Rangkaian peristiwa dari suatu cerita secara runtut, adalah pengertian
dari ....
a. alur atau plot
c. setting
b. tema
d. penokohan
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II. Ayo isi titik-titik berikut ini dengan benar!
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oneng diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka.
Arti kata diperankan adalah ....
Pengiriman uang melalui kantor pos disebut ....
Mutu beras lokal lebih bagus ... beras impor.
Sawah dibalik emaspadu
Padi melambai, melalai terkulai
Naik suara saling serunai
Sejuk didengar mendamaikan kalbu
Tema puisi tersebut adalah ....
Dedi menggiring bola ke mulut gawang. Arti kata mulut gawang
adalah ....
Mengubah puisi ke prosa atau sebaliknya disebut ....
Langkah pertama membuat percakapan adalah ....
Pemirsa, kami akan sampaikan berita utama pagi ini.
Kalimat tersebut disampaikan melalui media ....
Bercocok tanam tanpa tanah disebut ....
Tanamkan ilmu padi, makin berisi ....
Lanjutan peribahasa tersebut adalah ....
Sawah di desaku termasuk sawah ... yang hanya dapat ditanami pada
musim penghujan.
Petani garam memanfaatkan musim ... untuk memproduksi garam.
Proses pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat disebut ....
Orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan adalah ....
Penduduk Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani
atau bercocok tanam, karena itu Indonesia disebut negara ....

III. Marilah menjawab pertanyaan berikut ini!
1.

Perhatikan data berikut ini!
Pak Hasan yang beralamat di Jalan Kartini No. 21 Semarang, pada
tanggal 30 Januari 2007 mengirimkan uang kepada anaknya, Siti
Mutiara. Dia beralamat di Jalan Manokwari I/16 Jakarta. Uang yang
dikirim sebesar Rp2.000.000,00 itu untuk biaya kuliah.
Tulislah wesel pos sesuai data tersebut!

2.

Ketika berjalan-jalan, kalian melihat ada orang yang mencorat-coret
tembok. Berikan kritikan atas peristiwa itu!
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3.

4.

5.

6.

Buatlah percakapan berdasarkan gambar-gambar tersebut!
Perhatikan puisi berikut!
Wahai guruku, terimalah terima kasihku
Lewat bait-bait puisiku ini
Telah kupahat tegur sapamu lembut
Kuabadikan dalam hidup
Kuabadikan dalam puisiku
Ubahlah puisi tersebut dalam bentuk prosa!
Buatlah kritikan berdasarkan gambar di
samping!

Perhatikan penggalan cerita berikut!
Pagi-pagi buta Pak Rejo pergi ke sawah. Dengan tekun dan sabar ia
mulai mengerjakan sawahnya. Desa Pak Rejo termasuk desa miskin,
tak heran jika warganya kurang mampu. Menjelang sore Pak Rejo
pulang ke rumah untuk beristirahat.

7.

Tulislah latar, tokoh, dan watak dari cerita tersebut!
Buatlah ringkasan dari teks berikut.
Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh
bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah bajir, erosi dan
tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan, kita
juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata.

8.
9.

Sebutkan langkah menyusun percakapan!
Buatlah kalimat dengan kata berikut!
a.
tanaman hias.
b.
grand master catur.
c.
pestisida.
10. Tulislah daftar riwayat hidup sesuai identitas diri kalian!
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