SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Hari / Tanggal
Waktu

: Bahasa Indonesia
: V (lima) / 1 (satu)
: …………………………………….
: …………………………………….

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan menyilang huruf a, b, c, atau d di depan
jawaban!
1. Berikut ini merupakan tanggapan terhadap penjelasan tokoh, kecuali . . . .
a. nasihat
c. saran
b. kritik
d. mendiamkan
2. Kalimat sapaan yang santun kepada tokoh adalah . . . .
a. Kita akan mengadakan wawancara sekarang Pak. Cepat bersiap!
b. Hai, saya akan mewawancarai Anda, lho!
c. Selamat siang Pak. Boleh saya mewawancarai Anda sekarang?
d. Apakah sekarang waktunya kita berwawancara?
3. Di bawah ini contoh langkah-langkah sebelum wawancara antara lain ...
a. orang yang akan didatangi tanpa diberitahu untuk diwawancarai
b. menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan
c. mengadakan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara.
d. membuat pertanyaan sulit supaya narasumber kesulitan menjawabnya
4. Kegiatan membaca dan mendengarkan rata-rata untuk mendapatkan . . . .
a. informasi
c. kesenangan
b. kesengsaraan
d. kesusahan
5. Menulis karangan biasanya didahului dengan pembuatan . . . .
a. puisi
c. daftar pusta
b. kerangka karangan
d. daftar isi
6. Kalimat yang menyatakan perintah adalah . . . .
a. Wah, kau sungguh beruntung!
b. Ibu telah pulang kemarin.
c. Cepat angkat kaki dari sini!
d. Sungguh, saya tidak pernah datang ke sini!
7. Pemakaian kata penghubung yang benar terdapat pada . . . .
a. Tia membawakan buku itu, saya tidak.
b. Meskipun ujian masih beberapa bulan lagi, dia telah mempersiapkan diri dari sekarang.
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c. Baju itu dibordir mesin pabrik.
d. Iwan makan nasi goreng.
8. Penulisan kata yang baku adalah . . . .
a. ijasah, apotek, pirsawan
b. ijazah, apotik, pirsawan

c. ijasah, apotik, pemirsa
d. ijazah, apotek, pemirsa

9. Penulisan teks percakapan yang benar adalah . . . .
a. Ibu: “Kau sudah belajar Don?”
b. Ibu; “Kau sudah belajar Don?”
c. “Ibu, Kau sudah belajar Don?”
d. Ibu. “Kau sudah belajar Don?”
10. Pernyataan yang mengungkapkan ketidak percayaan adalah ....
a. Ah, kau hanya bercanda!
b. Ah, tidak mungkin Dimas senekad itu!
c. Ayo, kita pergi sekarang!
d. Sampaikan ucapan selamat padanya!
11. Saran yang kamu berikan pada teman yang berkelahi adalah ….
a. Sebaiknya kalian berkelahi di lapangan.
b. Izinkan saya menjadi wasit kalian.
c. Seyogianya kalian berkelahi dengan musuh-musuh kalian. Tidak dengan teman sendiri.
d. Seharusnya kalian tidak berkelahi. Tidak ada untungnya, nanti kalian sendiri yang
menyesal.
12. Puisi “Semangat Juang” dibaca Toha dengan suara tegas sambil mengangakat
tangannya. Adalah merupakan bentuk ….
a. pelafalan
c. bisikan
b. ekspresi
d. intonasi
13. Surat undangan menggunakan kalimat ….
a. efektif
c. pendek
b. panjang
d. tanya
14. Alat yang digunakan untuk melatih ekspresi saat membaca puisi adalah ….
a. cermin
c. buku
b. pintu
d. rumah
15. Mendengarkan cerita rakyat sebaiknya mampu menyebutkan ….
a. tokoh, diksi, dan sajak
c. sajak, rima, dan dialog
b. tema, rima, dan amanat
d. tokoh, tema, dan latar
16. Berikut ini merupakan bentuk perubahan raut muka saat membaca puisi, kecuali ….
a. marah
c. gembira
b. meloncat
d. sedih
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17. Puisi “Perjalanan” sebaiknya dibaca dengan ekspresi ….
a. sedih
c. riang
b. gembira
d. senang
18. Pelaku dialog minimal berjumlah . . . orang.
a. satu
c. tiga
b. dua
d. empat
19. Berikut ini penjelasan dari Pak Siswo dalam wacana “Siskamling”, kecuali . . . .
a. beras jimpitan diambil dari sebagian beras yang akan ditanak
b. beras jimpitan dikumpulkan oleh petugas ronda malam
c. beras jimpitan dijual untuk mengisi kas masing-masing RW
d. beras jimpitan sangat mengganggu ketenteraman warga
20. Laporan pada intinya adalah . . . .
a. kegiatan
b. pengamatan

c. pemberitahuan
d. kunjungan

21. Kalimat di bawah ini merupakan bagian yang tertulis dalam laporan kunjungan, kecuali
....
a. tujuan mengadakan kunjungan
b. hari, tanggal, dan tempat kegiatan (kunjungan)
c. daftar tamu tempat yang dikunjungi
d. segala yang ditemui dalam kunjungan
22. Kalimat yang santun untuk memberikan saran adalah . . . .
a. Laporan Anda kurang bagus, seharusnya cantumkan juga biaya yang dikeluarkan saat
berkunjung.
b. Sebaiknya kelompok Anda juga menyebutkan manfaat Green House Sekarjaya
terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
c. Laporan kelompok Anda telah lengkap, akan tetapi penulisannya salah
d. Sebaiknya Anda tinjau kembali laporan tersebut sebelum terlanjur dilaporkan.
23. Teks percakapan merupakan ucapan langsung dari . . . .
a. tokoh/pelaku
c. pembawa berita
b. pengganti
d. pencerita
25. Kalimat di bawah ini yang merupakan cara sederhana mengembangkan kerangka
karangan adalah....
a. menggunakan kata penghubung antarkalimat
b. melihat kembali pokok-pokok isi percakapan
c. merangkai pokok-pokok isi percakapan menjadi paragraf utuh
d. menjabarkan menjadi kalimat-kalimat panjang dan luas
26. Menulis dialog tidak memerlukan . . . .
a. topik/masalah
b. tokoh-tokoh pelaku percakapan
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c. pemakaian tanda baca dan ejaan
d. bait-bait
27. Langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh pewawancara adalah . . . .
a. melihat tayangan televisi
b. menuliskan pokok-pokok wawancara
c. membaca hasil wawancara orang lain
d. mendengarkan siara radio
28. Sebuah teks percakapan sebaiknya . . . .
a. diperagakan
c. dilihat
b. dibiarkan
d. dibuang
29. Yang termasuk tahap menyusun karangan adalah ….
a. menghafal judul bacaan
b. mempunyai peralatan lengkap
c. menulis butir-butir pokok karangan
d. membuat bentuk-bentuk bacaan
30. Memperagakan wawancara membutuhkan
a. pendengar
c. penonton
b. pembaca
d. lawan bicara
31. Membaca puisi harus memperhatikan hal-hal di bawah ini, kecuali ….
a. ucapan
c. penjelasan
b. lagu kalimat
d. perubahan raut muka
32. (1) Hani menanti Nena di stasiun.
(2) Pukul 09.00 WIB.
Kata penghubung yang tepat untuk menggabungkan kedua kalimat di atas adalah ….
a. sejak
c. dan
b. karena
d. tetapi
33.

... . . . .
Sinarmu sangat terang
Menyilaukan mata
dan menyengat tubuhku
Engkau penerang bumi
dari gelap gulita
Tanpa dirimu
makhluk hidup akan mati
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah ….
a. Bulan
c. Matahari
b. Bintang
d. Planet
34. Binatang yang cerdik dalam cerita (dongeng) rakyat Indonesia adalah ….
a. kancil
c. kanguru
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b. kerbau

d. kucing

35. Wawancara terjadi antara ….
a. saya dan narasumber
b. pewawancara dan saya
c. pewawancara dan narasumber
d. pendialog dan penjawab

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa yang kamu lakukan sebelum mewawancarai tokoh?
2. Bagaimana kamu mengukur keberhasilan membacamu?
3. Apa yang kamu lakukan sebelum menentukan judul sebuah cerita?
4. Peralatan apa yang kamu gunakan untuk mengetahui kecepatan bacamu?
5. Berapa jumlah ideal kata yang harus kamu baca per menit?
6. Dimanakah alamat surat undangan diletakkan?
7. Apa yang dimaksud dengan salam penutup surat?
8. Apa hal penting yang harus kamu perhatikan saat mendengarkan cerita?
9. Apa saranmu untuk memperbaiki terumbu karang yang telah rusak?
10. Apa sebutan yang tepat untuk orang yang diwawancarai?
12. Apa sebutan yang tepat untuk orang yang pekerjaannya mencari berita?
13. Sebutkan cara sederhana menulis teks percakapan?
14. Buatlah teks percakapan sederhana berisi tentang ajakan mengikuti lomba baca puisi!
15. Sebutkan langkah-langkah menulis karangan?

Sumber
Penulis

: Buku BSE, Bahasa Indonesia 5
: Sri Murni dan Ambar Widianingtyas
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