YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR CABANG JAWA TIMUR
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Jalan Raya Mulyosari 360, Surabaya
Prediksi Soal US/M Tahun 2017
Bahasa Indonesia
Paket 1
Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D sesuai jawaban yang paling tepat!
Teks bacaan untuk menjawab soal nomor 1-5!
Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin
Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis
tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan
yang mengandung karbohidrat, seperti padi, sagu, jagung, dan umbi-umbian.
Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya.
Seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis
tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut meliputi kacang
kedelai yang terkandung dalam tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacangkacangan lain.
Manusia juga memerlukan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin ini untuk menjaga kesehatan
dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung
vitamin untuk menjaga tubuh kita selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan
tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan
banyak lagi.
Oleh: Nuniek (Buku Siswa Kurikulum 2013 Tema 1 Kelas VI)
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Kalimat utama paragraf pertama adalah …
a. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas seharihari.
b. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya
c. Manusia juga memerlukan jenis makanan yang mengandung vitamin.
d. Jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari
Ide pokok paragraf ketiga adalah …
a. Jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari
b. Sayuran yang mengandung vitamin banyak terdapat dalam kacang-kacangan.
c. Vitamin yang dibutuhkan manusia terdapat dalam sayuran dan buah-buahan.
d. Manusia juga memerlukan jenis makanan yang mengandung vitamin.
Kesimpulan yang tepat untuk bacaan tersebut adalah …
a. Tumbuhan berperan aktif dalam kelangsungan hidup manusia dalam menjalankan aktivitasnya.
b. Manusia dan hewan memerlukan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
c. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan sebagai pelengkap makanan sehari-harinya.
d. Hewan memerlukan tumbuhan sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah ….
a. Tahu dan tempe mengandung banyak protein
b. Padi dan jagung mengandung karbohidrat
c. Manusia membutuhkan makanan yang mengadung vitamin
d. Vitamin melindungi tubuh manusia dari penyakit
Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah ….
a. Bagaimana cara menanam terong?
b. Kapan manusia dan hewan membutuhkan karbohidrat?
c. Mengapa protein banyak terdapat dalam kacang-kacangan?
d. Apa saja jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat?
Teks bacaan untuk menjawab soal nomor 6-9!
Peternakan Hewan Sahabatku
Ketika liburan kenaikan kelas, aku berkunjung ke rumah paman. Pamanku tinggal di sebuah desa di kaki
Gunung Salak, Jawa Barat. Paman memiliki lahan yang luasnya 1000 m2. Di sana, paman memelihara beberapa
jenis hewan ternak.
Paman membangun 40% dari lahannya menjadi kandang untuk 20 ekor sapi peliharaannya. Di halaman
belakang rumahnya, dibangun kandang ayam seluas 50% dari luas kandang sapinya. Sementara sisa lahan di
samping rumahnya, dibuat tambak ikan lele yang luasnya 20% dari luas kandang sapi. Selain tambak ikan lele,
paman juga membuat tambak ikan mujaer yang luasnya adalah 30% dari luas kandang. Di samping kandang sapi,
tambak ikan mujaer, sapi, dan tambak ikan lele dibuat kandang bebek dan tambak ikan gurame masing-masing
luasnya 25% dari luas kandang sapi.
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Selama tinggal di rumah paman, aku mengikuti kegiatan paman setiap hari. Mulai mencari rumput untuk
pakan sapi, membersihkan kandangnya, memerah susu sapi, mengumpulkan telur-telru ayam, hingga
membersihkan kolam dan memberi makan lele dan mujair. Kegiatan itu dilakukan setiap hari sebelum ayam
berkokok hingga senja datang. Paman pun tidak sendirian merawat peternakanya. Paman dibantu anaknya yang
bernama Juki. Aku sangat senang dengan liburanku kali ini. Aku bisa bercerita kepada teman-temanku tentang
pengalaman yang tak terlupakan ini.
(dicuplik dari Buku Siswa Kelas VI Tema 1 halaman 68-69 dengan sedikit penyesuaian)
Bagaimana paman merawat kolam lele dan mujair?
a. memperbaiki jika ada kerusakan.
b. memperluas lahan agar ikan menjadi sehat.
c. membersihkannya setiap hari.
d. Mencabuti rumput liar yang tumbuh.
Apa yang terjadi jika Juki tidak membantu orangtuanya merawat peternakan?
a. Paman akan kesulitan mencari pakan untuk makan sapi-sapinya.
b. Paman akan kecapaian karena mengurusi ternak yang banyak.
c. Lahan peternakan paman menjadi subur dan bersih.
d. Kebutuhan pakan ternaknya terjaga karena Juki rajin bekerja.
Perhatikan tabel berikut!
No.
Jenis Lahan
Luas Lahan
1
Kandang sapi
?
2
Kandang ayam
?
3
Tambak lele
?
4
Tambak mujair
?
Berapa persen luas kandang ayam paman?
a. 50%
b. 40%
c. 30%
d. 20%
Makna kata yang bercetak tebal pada bacaan tersebut adalah …
a. Pelindung untuk ternak
b. Tempat tinggal hewan ternak
c. Kebutuhan hewan ternak
d. Makanan untuk ternak
Sapi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Sinonim kata melahirkan adalah ….
a. Ovipar
b. Vivipar
c. Ovovivipar
d. Fragmentasi
Dinda : “ Ayo, Na, hari sudah siang!”
Nina : “ Ya… bentar.”
Dinda : “ Kita sudah terlambat, Na. Kasihan teman-teman menunggu kita.”
Nina : “ Maaf, ya, Din. Perutku sakit. Ayo, kita berangkat!”
Topik percakapan tersebut adalah …
a. Nina bangun kesiangan karena semalam perutnya sakit.
b. Perut Nina sakit sehingga mereka terlambat berkumpul bersama teman-teman.
c. Nina meminta maaf pada DInda karena sudah relah menunggunya.
d. Dinda terlambat berkumpul dengan teman-temannya karena bangun kesiangan.
Hematlah listrik. Perilaku hemat adalah karakter seorang mukmin sedangkan berprilaku boros adalah teman setan.
Mematikan lampu dikala bepergian adalah salah satu contoh perilaku hemat listrik. Ingat, hemat listrik, hemat
energi!
Kalimat yang sesuai dengan ilustrasi iklan tersebut adalah ….
a. Gerakan hemat listrik dimulai dari diri kita sendiri.
b. Energi cadangan dalam negeri mulai menipis.
c. Mati lampu dapat menyebabkan kerugian.
d. Menyalakan televisi berlebihan termasuk perilaku hemat.
Laporan Pengamatan
Lomba Peringatan HUT RI di Perum Permata Permai
Nama Kegiatan : Kegiatan lomba dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
Tempat
: Lapangan Tenis Margorejo Indah
Jenis Lomba
: Balap karung, kelereng, lari bendera, estafet sarung
Peserta
: usia 5-12tahun terbagi anak-anak menjadi 3kelompok :
 kelompok I anak berumur 5-6 tahun
 kelompok II anak berumur 7-9 tahun
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 kelompok III anak berumur 10-12 tahun
Isi laporan pengamatan di atas adalah ....
a. anak-anak usia 5-12 tahun
b. lapangan tenis Bandung Indah
c. lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan RI
d. lomba lari bagi anak-anak
Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 14-16!
Mengolah Botol Bekas
Sampah di Indonesia sudah sangat meresahkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya sampah yang berserakan
di lingkungan sekitar kita. Bahkan di musim hujan, sampah kerap menimbulkan banjir. Cara menanggulangi
timbunan sampah yang berlebih adalah dengan cara memanfaatkannya menjadi benda bernilai seni. Salah satunya
adalah dengan cara memanfaatkan botol air mineral menjadi pot atau vas bunga. Caranya sangat mudah.
Pertama-tama kita gunting botol tepat di tengah-tengahnya. Ambil bagian bawah botol yang nantinya kita gunakan
sebagai vas bunga. Agar terlihat cantik berilah sedikit sentuhan goresan cat berwarna-warni dengan motif yang
lebih kreatif. Jika sudah selesai, keringkan di bawah sinar matahari. Sambil menunggu keringnya vas kita siapkan
aksesorisnya, antara lain: koran bekas yang digulung-gulung hingga memenuhi setengah isi vas, butiran sterofoam,
dan bunga. Setelah cat kering, mulailah menyusun vas bunga yang dimulai dengan memasukkan gulungan koran
bekas, tancapkan batang bunga plastik tepat di tengah-tengah gulungan koran agar kuat dan terakhir masukkan
butiran sterofoam.
Tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ….
a. Sampah mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan banjir.
b. Sampah memang menjadi masalah lingkungan yang belum terselesaikan penanganannya.
c. Botol plastik bisa dimanfaatkan sebagai benda hias yang bernilai seni tinggi.
d. Sampah bisa diolah menjadi barang yang bernilai seni di tangan orang-orang yang kreatif.
Makna kata bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah …
a. Penyebab
b. Tumpukan
c. Kotoran
d. penyimpana
Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ….
a. Sampah dapat dimanfaatkan menjadi benda bernilai seni
b. Sampah di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah
c. Cara menanggulangi sampah adalah dengan membakarnya
d. Botol plastik merupakan jenis sampah yang susah diurai
Komputer adalah salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia.
Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer harus
mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan kopmputer dengan benar. Untuk menghidupkan
komputer dengan benar maka ikutilah langkah-langkah berikut:
 Buka penutup monitor, CPU, dan keyboard.
 Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer.
 Tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor.
 Tunggu proses booting komputer selesai hingga muncul gambar wallpaper dan ikon pada layar monitor.
 Operasikan komputer sesuai kebutuhan.
Pernyataan yang sesuai dengan isin teks tersebut adalah …
a. Laptop adalah salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia.
b. Langkah pengoperasian komputer haruslah mengikuti prosedur cara menghidupkan komputer dengan benar
agar tidak cepat rusak.
c. Tunggu proses booting komputer selesai hingga tampilan monitor memberi isyarat komputer siap untuk
dimatikan.
d. Saklar yang terhubung ke arus listrik harus sesuai dan daya listrik di rumah mencukupi untuk menyalakan
komputer.
…
Anak-anakku, Ujian Sekolah adalah tolok ukur untuk menilai kemampuan dalam melanjutkan pendidikan yang
lebih tinggi. Mengingat pelaksanaan US tinggal beberapa bulan lagi, sekolah akan mengadakan pelajaran
tambahan pada sore hari, khusus untuk siswa kelas VI. Untuk itu, kalian harus menjaga kondisi tubuh supaya tidak
mudah sakit dan capai. Bapak berharap kalian mendapatkan hasil Ujian Seklah yang memuaskan.
Isi pidato tersebut adalah …
a. pemberitahuan tentang ujian sekolah yang tinggal beberapa bulan lagi.
b. Pemberitahuan tambahan jam pelajaran di sore hari untuk persiapan menghadapi ujian sekolah.
c. Nilai Ujian Sekolah berpengaruh dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
d. Harapan guru supaya muridnya mendapatkan hasil Ujian Sekolah yang memuaskan.
Kereta Api Progo dari Jogjakarta ke Jakarta anjlok di Desa Lemah Abang, Cibitung, Jawa Barat.Kecelakaan diduga
disebabkan terlepasnya engsel dan as kereta sehingga roda kereta keluar jalur. Tidak ada korban jiwa dalam
peristiwa tersebut. Mungkin karena kereta hanya diisi sekitar 50 penumpang. Saat ditemui di lokasi kejadian,
Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi VII Cikarang menuturkan, penyebab pasti kecelakaan ada beberapa
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kemungkinan, antara lain faktor sarana kereta, prasarana rel dan faktor teknis lainnya.
Jenis paragraf tersebut adalah …
a. Argumentasi
b. Narasi
c. Eksposisi
d. Deskripsi
Libur sekolah telah tiba. Erna dan keluarga bersiap-siap hendak liburan ke rumah nenek. Rumah nenek tak
jauh dari Alun-alun Kota Batu. Tepat setelah salat Subuh kami berangkat. Kondisi jalanan masih sangat sepi. Aku
hanya melihat beberapa orang pedagang sayur yang sedang melintas di seberang jalan untuk bergegas menuju
tempat jualan. Tak terasa matahari mulai menunjukkan sinarnya kala kami tiba Kota Malang. Ibu pun mencoba
memberi kabar jika kami sudah masuk Kota Malang. Pertanda sebentar lagi kami akan sampai di rumah nenek.
Ketika ibu mencoba menelpon nenek, terdengar suara operator yang meminta ibu untuk memasukkan kode area.
Setelah dicek ternyata memang benar ibu lupa memasukkannya.
Dari ilustrasi tersebut, kode area untuk telepon Kota Batu adalah …
a. 031
b. 0341
c. 0342
d. 0352
Teks 1
Soraya duduk termenung di teras rumahnya. Ia memandangi hujan yang turun rintik- rintik. Hujan itu membuat
halaman, tanah, daun, dan pohon menjadi basah. Udara dingin mulai terasa. Sore itu, Soraya sengaja tidak
memakai baju hangat karena ingin merasakan dinginnya musim hujan yang baru datang.
Teks 2
Ketika hujan turun, Pak Abdi segera pergi ke sawah. Beliau mengatur aliran air agar tidak mengganggu padinya
yang sedang menguning. Pak Abdi sudah terbiasa menikmati air hujan. Badannya sangat kuat. Ia tidak pernah sakit
karena hujan. Bagi seorang petani seperti Pak Abdi, hujan ibarat teman yang dinanti kedatangannya.
Persamaan kedua teks tersebut adalah ….
a. Kedua tokohnya sama-sama sedang menikmati turunnya hujan
b. Kedua teks berlatar daerah pegunungan
c. Kedua teks bercerita tentang orang – orang yang kesepian
d. Kedua tokohnya sama-sama terganggu dengan turunnya hujan
Bunga bakung di tepi kali
Sungguh indah dan menawan
Buat apa berilmu tinggi
Bila tidak diamalkan
Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah ….
a. Tuntutlah ilmu selagi masih muda
b. Ilmu yang tinggi adalah amal yang baik
c. Kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya
d. Ilmu yang sudah dipelajari harus diamalkan
Perhatikan teks cerita berikut untuk menjawab soal nomor 23-33!
Pak Dian adalah guru yang paling disenangi di sekolahku. Pagi ini Pak Dian baru turun dari motornya. Beliau kaget
setelah turun dari motor murid-muridnya menyerbunya. Mereka berebut mencium tangan Pak Dian sebagai tanda
hormatnya. Pak Dian berjalan menuju kelas sambil diiringi oleh murid-muridnya. Beliau adalah orang yang murah
senyum, lucu, sabar, perhatian, dan pintar. Meskipun mengajar di kelas VI, beliau tidak pernah membeda-bedakan
muridnya. Itulah alasan Pak Dian banyak disukai oleh muridnya. Namun, Pak Dian juga bisa tegas untuk urusan
salat. Beliau tak jarang menegur kami bila terlambat masuk masjid sekolah.
Mengapa Pak Dian disenangi murid-muridnya?
a. Karena suka membagi-bagikan uang jajan pada muridnya.
b. Karena suka marah-marah di kelas ketika muridnya ramai.
c. Karena beliau menyayangi semua muridnya tanpa terkecuali.
d. Karena beliau sangat tegas sehingga murid-muridnya takut.
watak Pak Dian dalam cerita tersebut adalah …
a. Penyayang
b. Pemarah
c. Pendendam
d. Pendiam
Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah ….
a. Guru adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita.
b. Orang yang berbuat baik akan disenangi banyak orang.
c. Menjadi orang jujur adalah hal yang sangat sulit.
d. Jika kita suka marah-marah akan dijauhi oleh orang lain.
Latar cerita tersebut adalah …
a. Ruang kelas
b. Sekolah
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c. Lapangan basket
d. Ruang guru
Gambaran sifat Pak Dian yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah …
a. orang yang tegas dan galak pada anak-anak yang tidak salat.
b. orang yang murah senyum, lucu, sabar, perhatian, dan pintar.
c. orang yang pandai menghibur dan suka menolong.
d. Orang yang suka berbagi pada murid-muridnya.
Tema cerita tersebut adalah …
a. Guru favorit
b. Sekolahku
c. Pendidikan
d. Persahabatan
Beliau tak jarang menegur kami bila terlambat masuk masjid sekolah.
Maksud pernyataan tersebut dalam cerita adalah …
a. Marah-marah kepada murid yang tidak salat di masjid sekolah.
b. Menghadang murid yang terlambat datang ke masjid.
c. Mengejar-ngejar murid yang tidak melaksanakan salat di masjid.
d. Memperingatkan murid yang sengaja datang terlambat ke masjid.
Perilaku apa yang bisa kita contoh dari cerita tersebut?
a. Kita wajib berbuat baik agar orang lain pun berbuat yang sama kepada kita.
b. Orang akan takut kepada kita jika kita tegas kepada mereka dan tidak menganggap remeh.
c. Guru yang murah senyum akan disayangi oleh murid-muridnya juga.
d. Murid-murid harus menghormati guru yang telah mengajarinya banyak pengetahuan.
Apa yang terjadi jika Pak Dian membiarkan muridnya terlambat masuk masjid?
a. Muridnya senang karena tidak ada orang yang memarahinya.
b. Muridnya berlarian di lapangan sekolah ketika salat berlangsung.
c. Muridnya menjadi anak yang malas dan tidak disiplin.
d. Muridnya menjadi anak yang pandai dan tepat waktu.
Nilai moral yang terdapat dalam cerita tersebut adalah …
a. sombong
b. kasih sayang
c. toleransi
d. kesopanan
Kesimpulan yang tepat untuk cerita tersebut adalah …
a. Pak Dian suka berbagi sehingga beliau disukai oleh semua muridnya.
b. Pak Dian adalah orang yang baik sehingga disukai oleh semua muridnya.
c. Pak Dian suka marah sehingga sering memarahi muridnya yang terlambat salat.
d. Pak Dian adalah guru yang sederhana sehingga muridnya merasa kasihan.
Perhatikan syait berikut untuk menjawab soal nomor 34-35!
Sajadah Panjang
Cipt: Bimbo
Ada sajadah panjang terbentang
Dari kaki buaian
Sampai ke tepi kuburan hamba
Kuburan hamba bila mati
Ada sajadah panjang terbentang
Hamba tunduk dan sujud
Di atas sajadah yang panjang ini
Diselingi sekedar interupsi
Mencari rezeki mencari ilmu
Mengukur jalanan seharian
Begitu terdengar suara azan
Kembali tersungkur hamba
Ada sajadah panjang terbentang
Hamba tunduk dan rukuk
Hamba sujud tak lepas kening hamba
Mengingat Dikau sepenuhnya
Maksud dari kalimat syair yang bercetak tebal adalah ….
a. Hamba kembali terjatuh di jalanan karena kelelahan
b. Hamba menuju masjid ketika mendengar seruan azan
c. Hamba mengingat kematian yang pasti akan datang
d. Hamba jatuh bangun untuk mencari rezeki dan ilmu
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Makna kiasan dari kata mengukur dalam kalimat “mengukur jalanan seharian” adalah ….
a. Menghitung jarak jalanan yang dilewati
b. Mengukur menggunakan meteran
c. Mengitari jalanan karena pekerjaan
d. Mengelilingi jalan sambil lari pagi
Firman
: “Ada berapakah pantai besar yang terkenal di Bali?”
Pak Rio
: “Ada 4 pantai besar yang terkenal di Bali.”
Firman
: “Apa sajakah nama pantai – pantai tersebut?”
Pak Rio
:” Pantai Sanur, Nusa Dua, Jimbaran, dan Kuta”
Firman
:” ….”
Pak Rio
:” Semua pantai indah dan punya keunikan tersendiri.”
Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah ….
a. Di manakah pantai yang paling indah?
b. Manakah pantai yang paling indah?
c. Bagaimana pantai yang paling indah?
d. Siapa pantai yang paling indah?
Bacalah petunjuk acak berikut!
(1) Bidiklah objek yang akan difoto lalu tekan tombol perekam gambarnya
(2) Pasang baterai dengan posisi sesuai ketemtuannya
(3) Bukalah tutup tempat memasang baterai
(4) Tekan tombol on untuk menghidupkan kamera
(5) Ambillah dua buah baterai yang masih baru
(6) Tutuplah tempat baterai
Urutan petunjuk penggunaan kamera digital yang tepat adalah…
a. 3 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4
b. 4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 2
c. 2 – 5 – 6 – 1 – 3 – 4
d. 5 – 3 – 2 – 6 – 4 – 1
Perhatikan petunjuk berikut!
(1) Ambil 3 sdt gula pasir dan 2 sdm kopi lalu tuangkan ke dalam gelas secara bergantian
(2) …
(3) Aduklah hingga merata
(4) Nikmati selagi masih hangat.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah ….
a. Tuangkan air hangat secukupnya
b. Ambillah sendok
c. Tuangkan kopi ke dalam mangkok
d. Rebuslah air hingga mendidih
Cara membuat parasut
1. Gabungkan ujung benang lalu ikatkan batu atau boneka
2. Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik
3. Plastik sampul buku dibuat pola berbentuk lingkaran
4. Lemparkan ke udara tampaklah orang terjun
5. Gunting pola tersebut serta tandai untuk lubang benang
Urutan cara membuat parasut yang benar adalah ….
a. 3 – 2 – 5 – 4 – 1
b. 3 – 5 – 2 – 1 – 4
c. 3 – 1 – 4 – 2 – 5
d. 3 – 2 – 5 – 1 – 4
Luar biasa presiden pertama Indonesia…..Beliau telah melahirkan nilai dasar bangsa yang dinamakan
Pancasila.Secara artikulatif, Soekarno mampu menjelaskan antara nasionalisme dan internasionalisme, antara
demokrasi dan kesejahteraan sosial, antara negara dan agama, serta bagaimana bangsa Indonesia sebaiknya
menempatkan diri di antara itu semua.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah …
a. Beliaulah Bapak Soeharto
b. Beliau memimpin di era reformasi
c. Beliau termasuk ulama besar
d. Beliaulah Ir. Soekarno
… pengobatan di puskesmas masih lebih rendah dibandingkan dengan kualitas pengobatan di tempat lain. kendati
begitu, masyarakat tetap lebih memilih puskesmas sebagai tempat berobat karena pertimbangan biaya murah dan
lokasinya yang dekat dengan rumah mereka.
Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah …
a. Kualitas
b. Pasien
c. Kualifikasi
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46.

d. Mutu
Jalan-jalan ke Cibubur
Mampir sejenak di Taman Bunga
…
…
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ….
a. Jadilah anak yang jujur
Agar disukai teman semua
b. Pencuri itu sudah kabur
Karena dibantu temannya
c. Kalau ingin hidup mujur
Kamu ingin hidup bahagia
d. Jauhilah orang yang jujur
Agar hidupmu bahagia
Bahan bakar minyak yang berasal dari fosil semakin menipis. Diperkirakan dalam waktu 30-40 tahun ke depan kita
akan … kelangkaan bahan bakar minyak fosil. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar masyarakat beralih
menggunakan energi terbarukan yang salah satunya berasal dari biogas. Biogas ini berasal dari kotoran hewan
yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan dan tepat guna.
Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
a. mengakhiri
b. memasuki
c. menghadapi
d. mengalami
Perhatikan kalimat acak berikut!
(1) Gejala yang paling mudah dikenali adalah rasa haus.
(2) Gejala lainnya adalah rasa pusing, lelah, dan tidak nyaman.
(3) Denyut jantung bertambah cepat, mulut dan bibir terasa kering.
(4) Gejala dehidrasi ringan mudah dikenali.
(Sumber : Koran berani, 29 Oktober – 6 November 2012/Tahun VI/No. 42)
Susunan kalimat acak tersebut yang sesuai agar menjadi paragraf yang padu adalah …
a. 1 – 2 – 3 – 4
b. 4 – 3 – 2 – 1
c. 4 – 1 – 2 – 3
d. 1 – 4 – 2 - 3
Cadangan sumber energi bumi semakin menipis. kebutuhan sumber energi semakin besar. … Manfaatkan
transportasi umum. Save energi untuk masa depan yang lebih baik!
Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah …
a. Mari kita berhemat!
b. Mari bekerja sama!
c. Mari semangat bekerja!
d. Mari gunakan dengan maksimal!
Perhatikan gambar berikut!

47.

Kalimat iklan yang tepat sesuai dengan gambar tersebut adalah ….
a. Promo tiket murah Air Asia Surabaya – Jakarta hanya Rp 322.000
b. Air Asia, maskapai penerbangan terbaik di kawasan Asia Tenggara
c. Jangan bilang orang Asia kalau belum naik Air Asia. siapa yang tak kenal?
d. Anda suka traveling? Air Asia teman yang tepat untuk mengantar anda
Perhatikan teks laporan berikut!

42.

43.

44.

45.
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48.

49.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan rumpang di atas adalah . . . .
a. Pasukan pengibar bendera mengibarkan bendera dengan rancak dan formasi yang menarik
b. Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas upacara
c. Pembina upacara memberikan amanat yang sangat bermanfaat bagi peserta upacara
d. Peserta upacara sangat tertib dalam mengikuti upacara bendera hari ini.
Perhatikan gambar berikut!

Kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah …
a. Anak-anak sedang membersihkan halaman. Mereka mengambil sampah yang berserakan dari halaman
sekolah. Sampah-sampah itu mereka kumpulkan dalam tong sampah.
b. Anak-anak sedang memindahkan tanah dari halaman ke taman. Mereka ingin membuat taman sekolah.
Taman yang mereka buat akan mereka rawat dengan baik.
c. Anak-anak sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Anak-anak menyapu halaman. Mereka
mengumpulkan sampah di tempat sampah.
d. Anak-anak sedang membersihkan halaman. Mereka mengambil sampah yang berserakan dari halaman
sekolah. Sampah-sampah itu mereka kumpulkan untuk dibakar.
Penyusun
: Nata Andika
Waktu
: Senin, 7 Januari 2015
Tujuan
: Museum Angkut, Batu
Hasil pengamatan:
1. Kondisi lingkungan bersih
2. Koleksi berupa alat transportasi
3. Penjagaan ketat dan aman
4. Tersedia wahana permainan
Paragraf yang sesuai untuk menulis hasil laporan pengamatan adalah ….
a. Pada Senin, 7 Januari 2015, Nata Andika melakukan pengamatan di Museum Angkut, Batu. Ia menemukan
beberapa penemuan di antaranya adalah kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak terawat sehingga
nampak terlihat sangat kotor.
b. Pada Senin, 7 Januari 2015, Nata Andika melakukan pengamatan di Museum Angkut, Batu. Dari hasil
pengamatan dapat disimpulkan bahwa kondisi museum terlihat bersih dan aman dari tindak kriminal dari para
pengunjung.
c. Pada Senin, 7 Januari 2015, Nata Andika melakukan pengamatan di Museum Angkut, Batu. Disimpulkan dari
hasil pengamatan bahwa kondisi lingkungan bersih, aman, koleksi berupa alat transportasi dan tersedia juga
wahana permainan.
d. Pada Senin, 7 Januari 2015, Nata Andika melakukan pengamatan di Museum Angkut, Batu. Ia menemukan
beberapa kejanggalan di antaranya adalah kondisi lingkungan bersih, aman, koleksi berupa alat transportasi
dan tersedia juga wahana permainan.

50.
Yang terhormat, Bapak dan ibu Guru sekalian, serta teman-teman yang saya sayangi.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberi kita rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita.
Guru-guru dan teman-teman yang saya sayangi.Bencana banjir akhir-akhir ini mengancam kita semua.Di kota-kota
besar banjir merupakan bencana tahunan yang sekan-akan tidak dapat dicegah.

51.

Kalimat ajakan yang teoat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah . . . .
...
a. Demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terimakasih
b. Marilah kita mengangkat senjata untuk melawan penjajah agar negara kita aman
c. Oleh karena itu, marilah kita bahu membahu menjaga kebersihan kota kita
d. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua
Ayah baru pulang dari Bandung. Beliau membawa oleh – oleh makanan khas Bandung antara lain: tahu, asinan,
dan brownies kukus. Aku senang sekali dengan oleh-oleh yang ayah bawa.
Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ….
a. kaki tangan
b. panjang tangan
c. ringan tangan
d. buah tangan
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
(1) Setelah beres urusan rumah, segera aku berlari untuk mengejar angkutan yang mengangkutku ke jalan raya
yang dilalui bus.
(2) Banyangkan saja pagi-pagi sekali aku harus bangun dan menyiapkan sarapan anak-anakku.
(3) Sebelumnya, aku tentu harus memandikan mereka karena anak-anakku masih kecil.
(4) Hari-hariku sebagai pekerja perempuan di perusahaan industri makanan olahan sangat padat dan melelahkan.
(5) Sambil aku ganti baju kerja, aku sempatkan menyuapi anakku yang paling kecil.
Urutan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf narasi yang padu adalah . . .
a. 2 – 4 – 5 – 1 - 3
b. 4 – 2 – 3 – 5 – 1
c. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
d. 3 – 4 – 2 – 5 – 1
Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
(1) Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah.
(2) Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat.
(3) Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta.
(4) Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat.
(5) Sungai Ciliwung terletak di Jakarta.
(6) Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke peruhaman warga dan membawa berbagai macam penyakit.
Urutan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah . . .
a. 5 – 3 – 1 – 4 – 6 – 2
b. 5 – 3 – 2 – 4 – 6 – 1
c. 4 – 6 – 1 – 2 – 3 – 5
d. 4 – 6 – 5 – 3 – 1 – 2
ICW (Indonesian Corruption Watch) telah melakukan serangkaian kegiatan berdayaan masyarakat di sektor
kesehatan selama tahun 2005. Tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk
memantau peningkatan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan yang digelar oleh ICW
tersebut terdiri atas pengorganisasian masyarakat. Pemetaan masalah pelayanan kesehatan, diskusi terfokus ke
beberapa kelompok masyarakat dan survei terhadap 900 pasien dari 90 puskesmas di Jakarta.
Kesalahan penggunaan kata pada paragraf tersebut terdapat dalam …
a. mutu diganti dengan kualitas
b. kelompok diganti dengan lapisan
c. berdayaan diganti dengan pemberdayaan
d. kegiatan diganti dengan acara
Perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 55-56!
Seorang teman saya beberapa waktu lalu bercerita. Katanya, setiap orang saat ini sedang terkena tren teknologi
komunikasi yang canggih. Mereka tak lagi menggenggam buku cetakan kala sedang menunggu antrian di bang,
apotik, rumah sakit, ruang tunggu bandara, stasiun kereta hingga cafe-cafe maupun restoran siap saji. Sekarang(1)
kebanyakan dari mereka menggenggam tablet seperti iPad yang banyak diminati orang.
Perbaikan yang tepat untuk kata yang bergari bawah adalah …
a. antrean, bank, apotek
b. antrian, bank, apotik
c. antrean, bang, apotek
d. antrian, bang, apotek
Tanda baca yang sesuai untuk nomor (1) adalah …
a. titik (.)
b. seru (!)
c. titik koma (;)
d. koma (,)
pak pardi menaiki sepeda motor menuju surabaya.
Perbaikan kalimat tersebut agar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan adalah ….
a. Pak Pardi menaiki sepeda motor menuju Surabaya
b. Pak Pardi menaiki sepeda motor menuju Surabaya
c. pak pardi menaiki sepeda motor menuju Surabaya
d. pak Pardi menaiki sepeda motor menuju Surabaya
Awas copet, mengintaimu di kendaraan umum
Penggunaan tanda baca yang sesuai untuk kalimat tersebut adalah …
a. Awas copet, mengintaimu di kendaraan umum!
b. Awas copet, mengintaimu di kendaraan umum.
c. Awas, copet mengintaimu di kendaraan umum!
d. Awas, copet mengintaimu di kendaraan umum.
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59.

60.

61.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari peranan dunia industri. Disadari atau tidak bahwa
perindustrian akan maju ke depan sehingga kita perlu memperhitungkan prospek bidang tersebut untuk
menopang perekonomian bangsa. Kestabilan ekonomi menjadi salah satu indikator negara dikatakan maju. oleh
sebab itu, pemerintah gencar menggiatkan adanya pertumbuhan investor asing untuk ikut menanamkan
sahamnya dalam dunia industri Nusantara.
Perbaikan kata yang bercetak pada paragraf tersebut adalah …
a. Maju di depan
b. Maju menuju depan
c. Maju dari depan
d. Maju
Doniro diperbaiki mesin motor yang rusak
Perbaikan kata berimbuhan yang bercetak tebal adalah …
a. memperbaikkan
b. membaikkan
c. memperbaik
d. memperbaiki
Pembagian waktu dunia membuat Kota Apia di Pulau Natal menjadi kota pertama di dunia yang akan merayakan
tahun baru 2016. Kota di kepulauan yang terletak di Samudra pasifik tersebut akan merayakan tahun baru saat
jam masih menunjukkan pukl 17.00 WIB di Jakarta dan Surabaya. Selang satu jam kemudian, Auckland, salah satu
kota besar di Selandia Baru merayakan tahun baru. Menghiasi gemerlap kembang api cahaya langit yang berada
di kota di Benua Australia.
Perbaikan tata kalimat yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah …
a. Menghiasi cahaya gemerlap kembang api di langit kota yang berada di Benua Australia.
b. Gemerlap cahaya kembang api menghiasi langit di kota yang berada di Benua Australia.
c. Kembang api menghiasi gemerlap cahaya langit di kota yang berada di Benua Australia.
d. Di kota yang berada di Benua Australia gemerlap kembang api menghiasi cahaya langit.
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