
Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan 
menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK).

2. Silanglah (X) jawaban pada huruf yang Anda anggap benar ke dalam Lembar Jawaban 
Komputer (LJK).

3. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes tersebut.

4. Pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, 
rusak, atau tidak lengkap.

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 
lainnya.

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan hitungan.

.
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LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Lama Ujian : 120 menit

Jumlah Soal : 50 butir

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1–4!

Elang Jawa

  Nasib elang jawa sungguh memprihatinkan. Burung endemis Jawa ini tergolong hewan terancam 
punah dengan status genting. Menurut data BirdLife International, saat ini populasi elang jawa di alam 
diperkirakan hanya tersisa sekitar 300–500 individu dewasa. Salah satu penyebab elang jawa terancam 
punah, yaitu semakin menyusutnya luas hutan alami di Jawa. Sebagai pulau dengan populasi penduduk 
terpadat di Indonesia, kebutuhan lahan untuk permukiman dan pertanian di Jawa semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. Akibatnya, banyak hutan yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun 
permukiman. Saat ini, hutan alami yang tersisa di Jawa diperkirakan hanya sepuluh persen.

  Tak hanya habitatnya yang dirusak, elang jawa juga kerap ditangkap dan diperjualbelikan sebagai 
satwa peliharaan. Padahal, elang jawa merupakan burung yang dilindungi Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
serta diperkuat lewat Kepres No. 4/1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Elang jawa juga termasuk 
salah satu dari 14 satwa prioritas untuk diselamatkan berdasarkan SK Dirjen PHKA No. 132/2011. Jika 
perdagangan dan alih fungsi hutan tidak dihentikan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti elang jawa 
hanya dapat dilihat dalam bentuk foto atau hanya dikenang sebagai burung yang identik dengan simbol 
negara, yaitu garuda.

1. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah . . .
 A. Nasib elang jawa sungguh memprihatinkan.
 B. Saat ini, hutan alami yang tersisa di Jawa diperkirakan hanya sepuluh persen.
 C. Banyak hutan yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun permukiman.
 D. Semakin menyusutnya luas hutan alami di Jawa merupakan salah satu penyebab kepunahan 

elang jawa terancam punah.

2. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah . . .
 A. Perlindungan elang jawa diatur dalam Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya.
 B. Penyebab kepunahan elang jawa adalah alih fungsi hutan menjadi permukiman dan lahan 

pertanian.
 C. Keberadaan elang jawa dapat dilestarikan dengan menghentikan perdagangan dan alih fungsi 

hutan.
 D. Elang jawa identik dengan simbol negara, yaitu garuda.
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3. Simpulan paragraf pertama adalah . . .
 A. Salah satu penyebab elang jawa terancam punah adalah pengalihan fungsi hutan menjadi 

permukiman dan lahan pertanian. 
 B. Perluasan lahan permukiman dan lahan pertanian dilakukan karena Jawa memiliki populasi 

penduduk terpadat di Indonesia.
 C. Elang jawa terancam punah disebabkan oleh pengalihan fungsi hutan dan perdagangan elang 

jawa sebagai hewan peliharaan.
 D. Elang jawa merupakan salah satu satwa prioritas untuk diselamatkan berdasarkan SK Dirjen 

PHKA No. 132/2011.

4. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah . . .
 A. Elang jawa ditangkap dan dijual sebagai bahan makanan.
 B. Elang jawa ditangkap dan diambil bulunya untuk dijadikan kemoceng.
 C. Elang jawa termasuk satwa prioritas untuk diselamatkan berdasarkan SK Dirjen PHKA 

No. 132/2011.
 D. Elang jawa termasuk satwa prioritas untuk diselamatkan berdasarkan Kepres No. 4/1993 tentang 

Satwa dan Bunga Nasional.

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6!

  Bunga pohon bakau melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga. Pada awalnya, benih bakau 
yang telah matang jatuh di sekitar pohon induknya dalam posisi horizontal. Kemudian salah satu ujungnya 
akan menyerap air, sehingga ujung tersebut menjadi berat dan posisinya berubah menjadi vertikal. Dalam 
beberapa minggu akan tumbuh akar dan daun di ujung lain yang menghadap ke atas. Ketika bibit yang 
telah berkecambah tersebut menyentuh tanah, akar tersebut akan berfungsi seperti jangkar sehingga 
pohon tidak melayang di atas air. Pada keadaan tersebut, pohon bakau akan tumbuh dengan cepat. 
Akar akan terus menghunjam tanah dan tumbuh daun-daun baru. Dalam tahun pertama, bakau dapat 
tumbuh hingga 60 cm.

5. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah . . .
 A. Berapa lama pohon bakau tumbuh menjadi pohon dewasa? 
 B. Berapa pertambahan tinggi pohon bakau dari hari ke hari?
 C. Kapan waktu yang tepat untuk menanam pohon bakau?
 D. Bagaimana perkembangbiakan pohon bakau?

6. Mengapa benih bakau yang awalnya dalam posisi horizontal dapat berubah posisi menjadi vertikal?
 A. Pohon bakau pada umumnya berdiri tegak atau vertikal.
 B. Akar pohon bakau tidak tumbuh menjalar di dalam tanah.
 C. Jika benih bakau jatuh dalam posisi vertikal, maka ketika benih bakau telah menyerap air akan 

berubah menjadi horizontal.
 D. Salah satu ujung benih bakau yang telah menyerap air menjadikannya berat, sehingga dapat 

mengubah posisi benih sebelumnya.

TRYOUT BAHASA INDONESIA 1 US/M SD/MI 2016_/2017



4

7. Bacalah bacaan berikut! 

    Menonton pertunjukan sulap tentu menyenangkan. Penonton akan dibuat takjub dan terkesima 
dengan aksi sulap. Aksi sulap yang ditampilkan tidak jarang mengundang rasa penasaran penonton. 
Nyatanya, aksi sulap menyimpan banyak tipuan-tipuan yang bersifat menghibur. Tipuan-tipuan itu 
disebut trik sulap.

 Berdasarkan teks tersebut, penonton terhibur saat menonton pertunjukan sulap karena . . . .
 A. aksi sulap yang menakjubkan C. trik sulap membahayakan penonton
 B. aksi sulap yang membosankan D. aksi sulap yang ditampilkan monoton

8. Bacalah teks berikut!

    Museum Angkut yang terletak di Kota Wisata Batu, Malang, Jawa Timur masih menjadi tujuan 
utama para wisatawan yang datang ke Kota Batu atau Kota Malang. Museum Angkut dibagi 
menjadi beberapa zona. Ada zona edukasi yang berisi informasi mengenai sejarah perkembangan 
alat transportasi. Zona Sunda Kelapa atau Batavia yang terdapat replika Pelabuhan Sunda Kelapa 
lengkap dengan miniatur kapal. Zona Jepang berisi koleksi transportasi pabrikan Jepang mulai dari 
Honda, Suzuki, Kawasaki, dan masih banyak lagi. Zona Uni Eropa berisi koleksi mobil produksi Inggris

  dan mobil kuno yang digunakan oleh Ratu Elizabeth II, serta koleksi mobil dari berbagai merek andalan 
Jerman, Italia, dan Perancis. Ada zona Hollywood yang berisi berbagai transportasi yang ada di film-film 
Hollywood seperti Batmobile dan mobil Scooby Doo. Terakhir zona Gangster dan Broadway, menciptakan 
suasana kota dengan gangster dan broadway yang hit di tahun 1970-an di Amerika.

 Berikut ini disediakan tabel yang memuat informasi penting dalam teks tersebut.

Nama Zona Koleksi/Isi

Edukasi memberi informasi mengenai sejarah perkembangan alat transportasi

Sunda Kelapa atau Batavia (a)

Jepang
koleksi transportasi pabrikan Jepang mulai dari Honda, Suzuki, Kawasaki, 
dan masih banyak lagi

Uni Eropa (b)

(c)
berbagai transportasi yang ada di film-film Hollywood seperti Batmobile
dan mobil Scooby Doo

Gangster dan Broadway
menciptakan suasana kota dengan gangster dan broadway yang hit di tahun 
1970-an di Amerika

 
 Informasi penting yang tepat untuk melengkapi tabel yang kosong adalah . . . .
 A. (a) koleksi mobil produksi Inggris dan mobil kuno yang digunakan oleh Ratu Elizabeth II, serta 

koleksi mobil dari berbagai merek andalan Jerman, Italia, dan Perancis; (b) memberi informasi 
mengenai sejarah perkembangan alat transportasi; dan (c) Gangster dan Broadway 

 B. (a) replika Pelabuhan Sunda Kelapa lengkap dengan miniatur kapal; (b) koleksi mobil produksi 
Inggris dan mobil kuno yang digunakan oleh Ratu Elizabeth II, serta koleksi mobil dari berbagai 
merek andalan Jerman, Italia, dan Perancis; dan (c) Hollywood

 C. (a) koleksi transportasi pabrikan Jepang mulai dari Honda, Suzuki, Kawasaki, dan masih banyak 
lagi; (b) menciptakan suasana kota dengan gangster dan broadway yang hit di tahun 1970-an 
di Amerika; dan (c) Hollywood

TRYOUT BAHASA INDONESIA 1 US/M SD/MI 2016_/2017
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 D. (a) replika Pelabuhan Sunda Kelapa lengkap dengan miniatur kapal; (b) berbagai transportasi 
yang ada di film-film Hollywood seperti Batmobile dan mobil Scooby Doo; dan (c) Uni Eropa

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10!

  Tidur merupakan kebutuhan manusia. Saat tidur, seluruh anggota tubuh beristirahat. Mengistirahatkan 
tubuh dari berbagai macam aktivitas idealnya memerlukan waktu sebanyak delapan jam. Tidur yang baik 
dilakukan pada pukul 21.00–22.00. Keesokan harinya, kita juga sebaiknya bangun tidur pada pagi hari 
sekitar pukul 05.00. Kebiasaan tidur secara teratur dapat menyehatkan dan menyegarkan badan. Hal itu 
disebabkan saat malam kita segera mengistirahatkan tubuh dan saat bangun pagi kita dapat menghirup 
udara segar dan bersih yang baik untuk pernapasan.

9. Makna kata aktivitas dalam paragraf tersebut adalah . . . .
 A. rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus setiap waktu
 B. mudah beraksi dan bereaksi
 C. giat melaksanakan tugas
 D. kegiatan yang dilakukan 

10. Sinonim kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah . . . .
 A. membiarkan C. mendiamkan
 B. memberikan D. memanaskan

11. Bacalah percakapan berikut!

   Fani : Lin, istirahat nanti kita jajan kue cokelat dan minuman dingin di depan sekolah, yuk!
   Linda : Maaf, Fan. Aku tidak ingin jajan. Aku sudah membawa bekal makanan dari rumah. 
   Fani : Tumben sekali kamu membawa bekal makanan dari rumah, Lin. 
  Linda : Iya, Fan. Sejak aku sakit diare minggu lalu, ibu melarangku jajan sembarangan. Kata ibu, 

makanan yang dijual di pinggir jalan belum tentu terjamin kesehatan dan kebersihannya. 
Sebaiknya kamu juga jangan suka jajan sembarangan, Fan. Kalau mau jajan, lebih baik 
jajan di kantin sekolah yang lebih terjamin kebersihannya. Atau kalau kamu mau, kita makan 
bekalku sama-sama saja.

  Fani : Tidak, Lin. Terima kasih. Aku jajan di kantin sekolah saja. Kalau begitu, besok aku juga akan 
membawa bekal dari rumah.

 Topik percakapan tersebut adalah . . . .
 A. jajan kue cokelat dan minuman dingin menyebabkan penyakit diare
 B. lebih baik membawa bekal dari rumah daripada jajan sembarangan
 C. Fani membujuk Linda agar mau diajak jajan di kantin sekolah
 D. Fani dan Linda memakan bekal bersama-sama

12. Perhatikan iklan berikut!

  Penyewaan kostum Bu Nunik
  Menyediakan kostum tari tradisionl dari berbagai daerah & kostum karnaval
  Jl. Merapi No. 37, Jakarta Utara
  No. Tlp. 081591724101
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 Kalimat yang sesuai dengan isi iklan tersebut adalah . . .
 A. Bu Nunik melayani jasa penyewaan kostum tari tradisional dari berbagai daerah dan kostum 

karnaval yang beralamat di Jl. Merapi No. 37, Jakarta Utara, yang berminat dapat menghubungi 
nomor telepon 081591724101.

 B. Bu Nunik menyewakan kostum tari tradisional dari berbagai daerah dan kostum karnaval yang 
beralamat di Jl. Merbabu No. 37, Jakarta Utara, yang berminat dapat menghubungi nomor 
telepon 081591724101.

 C. Bu Nunik menyediakan kostum tari tradisional dari berbagai daerah dan kostum karnaval yang 
beralamat di Jl. Merapi No. 37, Jakarta Utara, yang ingin membeli dapat menghubungi nomor 
telepon 081591724101.

 D. Bu Nunik mencari tempat penyewaan kostum tari tradisional dari berbagai daerah dan kostum 
karnaval yang beralamat di Jl. Merapi No. 37, Jakarta Utara, ia berniat menghubungi nomor 
telepon 081591724101.

13. Bacalah laporan berikut!

  Objek Pengamatan : Pembuatan pot tanaman
  Tempat  : Rumah Pak Lemos
  Waktu   : Sabtu, 9 Januari 2016
  Hasil Pengamatan : 

  Pot tanaman buatan Pak Lemos berbahan dasar tanah liat. Pak Lemos memperoleh tanah liat dari 
sawah yang ada di belakang rumahnya. Pak Lemos membuat pot tanaman menggunakan alat sederhana 
berupa meja untuk melumat tanah liat. Teknik pembuatan pot tanaman dilakukan dengan teknik pijit, 
yaitu memijit-mijit tanah liat menggunakan ibu jari hingga membentuk pot. Pot yang dihasilkan Pak 
Lemos tidak mudah pecah. Hal itu karena setelah dibakar, tanah liat menjadi padat.

 Isi laporan tersebut adalah . . .
 A. Tanah liat yang baik untuk membuat pot tanaman harus mengandung banyak air.
 B. Pak Lemos mengambil tanah liat di sawah belakang rumahnya untuk membuat asbak. 
 C. Pak Lemos membuat pot tanaman berbahan dasar tanah liat menggunakan teknik pijit 

menggunakan ibu jari.
 D. Pembuatan pot tanaman yang dilakukan Pak Lemos terlalu sederhana, sehingga kemungkinan 

besar pot mudah pecah.

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 14 dan 15!

  Pada tahap awal, diluncurkan 10 unit bus besar dan dibagi dua rute, yaitu rute Antapani–Ledeng 
dan rute Leuwipanjang–Terminal Dago. Bus beroperasi pukul 05.00–07.30, pukul 11.00–14.00, dan pukul 
16.00–18.30. Pengadaan bus gratis untuk pelajar ini merupakan salah satu program yang dicanangkan 
Bapak Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung. Beliau berupaya memenuhi janjinya saat kampanye, 
yaitu ingin membenahi transportasi Kota Bandung yang sebelumnya cenderung semrawut.

14. Tanggapan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah . . .
 A. Bapak Ridwan Kamil adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan menepati janji, terbukti 

dengan dibenahinya transportasi Kota Bandung agar lebih tertib.
 B. Transportasi Kota Bandung memang sangat semrawut, sehingga inisiatif Bapak Ridwan Kamil 

akan disambut baik oleh masyarakat Kota Bandung.
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 C. Jam operasional bus sebaiknya ditambah pada malam hari untuk melayani para pegawai yang 
pulang kerja pada malam hari.

 D. Masyarakat Kota Bandung sangat beruntung dipimpin oleh walikota yang berbakat di bidang 
transportasi.

15. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah . . .
 A. Selain menjabat sebagai walikota Bandung, Bapak Ridwan Kamil juga merupakan perancang 

bangunan Museum Tsunami Aceh.
 B. Pada tahap awal menjadi Gubernur, Bapak Ridwan Kamil meluncurkan 10 unit bus kecil gratis 

untuk pelajar.
 C. Sebanyak 10 unit bus besar yang resmi diluncurkan tersebut merupakan fasilitas gratis bagi 

para pelajar.
 D. Para pelajar dapat menggunakan fasilitas gratis berupa bus saat pagi hingga malam hari.

16. Bacalah teks prosedur berikut!

    Kamu dapat menghias dinding dengan berbagai bentuk dan warna. Misalnya, menghias dinding 
kamar menggunakan kertas lipat. Pertama-tama, siapkan kertas lipat beragam warna. Lalu, carilah 
bagian dinding yang ingin kamu hias terlebih dahulu dengan memberi garis membentuk sebuah 
bidang, seperti persegi. Carilah bagian dinding yang tidak terhalang perabotan. Selanjutnya, kamu 
dapat melipat kertas menjadi empat bagian hingga menciptakan dua garis yang tegak lurus. Setiap 
ujung kertas dilipat ke tengah, sehingga membentuk persegi kecil. Biarkan ujung kertas sedikit terbuka. 
Tidak perlu direkatkan dengan lem. Sekarang, kamu perlu menempel kertas-kertas tersebut pada 
bagian dinding yang telah ditandai. Susunlah dengan rapi berdasarkan bentuk dan warnanya.

 Pernyataan yang sesuai dengan teks prosedur tersebut adalah . . .
 A. Kertas yang sudah dilipat tidak dapat digunakan lagi karena telah kusut.
 B. Menghias dinding dapat dilakukan menggunakan pensil warna atau cat air.
 C. Kita sebaiknya mencari bagian dinding yang akan dihias sebelum membeli kertas lipat.
 D. Bagian dinding yang ingin dihias sebaiknya diberi batas garis yang membentuk bidang.

17. Bacalah kutipan teks pidato berikut!

    Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Sekolah kita tercinta tepat pada hari ini, Selasa 2 Februari 2016 telah berusia 10 tahun. 
Untuk memeriahkan ulang tahun sekolah yang ke-10 ini, sekolah kita akan mengadakan berbagai 
perlombaan selama empat hari yang dapat diikuti oleh seluruh siswa. Perlombaan akan dimulai esok 
hari. Di samping itu, pada ulang tahun sekolah kali ini, Bapak berharap kita dapat bersama-sama 
meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

 Isi teks pidato tersebut adalah . . .
 A. Siswa diwajibkan mengikuti semua perlombaan dalam rangka perayaan ulang tahun sekolah.
 B. Bapak Kepala Sekolah harus meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 
 C. Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, sekolah merayakan ulang tahun yang ke-10 dengan 

mengadakan perlombaan selama tujuh hari. 
 D. Pada perayaan ulang tahun sekolah yang ke-10 akan diadakan perlombaan pada hari Rabu, 

tanggal 3 Februari 2016 selama empat hari.
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18. Bacalah paragraf berikut!

    Gerabah merupakan suatu kerajinan tangan dari tanah liat yang juga bagian dari keramik. Banyak 
masyarakat beranggapan bahwa gerabah bukanlah bagian dari keramik karena tekstur permukaannya 
yang tidak mengilap seperti halnya vas bunga dan guci. Akan tetapi, keduanya memiliki bahan dasar 
yang sama, yaitu tanah liat. Keduanya juga merupakan bahan pecah belah. Hal yang membedakan 
adalah permukaan yang halus dan mengilap saja. 

 Jenis paragraf tersebut adalah . . . .
 A. narasi C. deskripsi
 B. persuasi D. eksposisi

19. Perhatikan tabel kode nomor telepon beberapa kota di Indonesia berikut!

Nama Kota Kode Telepon

Pekanbaru 0761

Kupang 0380

Solo 0271

Palu 0451
 
  Keluarga Mia ingin mengirimkan paket kepada sepupunya, Feli, yang ada di Pekanbaru. Mia 

lupa alamat rumah Feli di Pekanbaru. Oleh karena itu, Mia ingin memastikan alamat Feli dengan 
meneleponnya. Kode dan nomor telepon yang akan dihubungi Mia adalah . . . .

 A. 0380-6473829 C. 0451-6473829
 B. 0271-6473829 D. 0761-6473829

20. Bacalah kedua teks berikut dengan saksama!

  Teks 1

    Gunung Rinjani yang berlokasi di Lombok Utara tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. 
Gunung Rinjani yang mempunyai tinggi lebih dari 3.700 meter di atas permukaan laut (mdpl) adalah 
gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan merupakan primadona wisata di Pulau Lombok.

  Teks 2

    Setiap tahunnya, jumlah pendaki Gunung Rinjani semakin banyak. Sebagian besar pendaki ini 
merupakan mahasiswa pencinta alam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal yang 
paling sering mereka lakukan adalah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak 
Gunung Rinjani pada bulan Agustus. 

 Perbedaan isi dari kedua teks tersebut adalah . . .
 A. Teks 1 menjelaskan persiapan mendaki Gunung Rinjani, sedangkan teks 2 menjelaskan pendaki 

Gunung Rinjani.
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 B. Teks 1 menceritakan pendaki Gunung Rinjani, sedangkan teks 1 menceritakan ketinggian dan 
letak Gunung Rinjani. 

 C. Teks 1 menceritakan ketinggian dan letak Gunung Rinjani, sedangkan teks 2 menceritakan 
pendaki Gunung Rinjani.

 D. Teks 1 menjelaskan bahwa Gunung Rinjani adalah gunung yang paling banyak dikunjungi oleh 
pendaki, sedangkan teks 2 menjelaskan kegiatan di Gunung Rinjani.

21. Bacalah pantun berikut!

  Makan nasi lauknya telur burung puyuh
  Lebih nikmat minumnya jus alpukat
  Belajar haruslah dengan sungguh-sungguh
  Agar ilmunya kelak bermanfaat

 Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah . . . .
 A. ilmu akan bermanfaat jika diajarkan kepada orang lain
 B. ilmu akan bermanfaat jika dipelajari dengan sungguh-sungguh
 C. menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh memberi banyak manfaat 
 D. belajar dengan sungguh-sungguh membuat kita menjadi manusia bermanfaat

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 22–26!

  Suatu hari di sebuah lembah, Monyet bertemu dengan Burung Pipit yang sedang mencari biji-bijian. 
“Hai Burung Pipit, kau sedang mencari biji-bijian lagi, ya? Pantas saja kau tidak bertambah besar, yang 
kau makan bijinya, bukan buahnya“, ejek Monyet. Burung Pipit hanya diam dan terus mengumpulkan 
biji-biji apel yang dibuang oleh Monyet.

  Suatu hari, hujan turun dengan deras selama berhari-hari. Lembah itu pun tertutup oleh air. Semua 
hewan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di atas bukit. Mereka kedinginan dan kelaparan. Ketika 
hujan berhenti, mereka turun kembali ke lembah untuk mencari makanan. Tetapi, semua pohon telah 
tumbang tersapu air hujan. Tidak ada lagi buah-buahan untuk dimakan.

  Saat berjalan menyusuri lembah untuk mencari makan, Monyet bertemu lagi dengan Burung Pipit. 
Burung Pipit iba dengan kondisi Monyet. Burung Pipit mengajak Monyet ke atas bukit. Betapa terkejutnya 
Monyet, melihat bukit yang penuh buah-buahan. Ternyata, Burung Pipitlah yang menanam pohon buah-
buahan itu. Itulah sebabnya kenapa Burung Pipit selalu mengumpulkan biji buah-buahan yang dibuang.

22. Mengapa Burung Pipit mengumpulkan biji-bijian?
 A. Burung Pipit tahu akan turun hujan deras dan banjir yang menumbangkan pepohonan.
 B. Monyet kehabisan makanan karena pepohonan di lembah tersapu banjir.
 C. Burung Pipit menanam biji-bijian tersebut di atas bukit. 
 D. Burung Pipit adalah burung pemakan biji-bijian.

23. Sifat tokoh Burung Pipit dalam cerita tersebut adalah . . . .
 A. rajin tetapi sombong C. rajin dan suka menolong
 B. baik hati dan pemalu D. suka menolong dan disiplin

24. Amanat dalam cerita tersebut adalah . . . 
 A. tolong-menolong saat teman dalam kesulitan akan mendatangkan rezeki
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 B. pekerjaan yang dilakukan dengan tulus akan mendatangkan musibah
 C. melakukan suatu hal kecil dapat memberikan manfaat yang besar
 D. bekerja sama membangun tali persaudaraan antarsesama

25. Latar tempat dalam cerita tersebut adalah . . . .
 A. pegunungan C. pedesaan
 B. perkotaan D. pantai

26. Tema cerita tersebut adalah . . . .
 A. tolong-menolong C. kerja sama
 B. persahabatan D. balas budi

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 27–29!

  Seorang pengemis datang ke rumah kepala desa untuk meminta makan dan sedikit uang. Bukannya 
memberi makan, sang kepala desa justru mengusir pengemis itu. Keesokan harinya, saat bangun tidur, 
kepala desa yang kikir itu merasakan tangannya lumpuh dan tidak dapat digerakkan. Ia pun membuat 
sayembara. Siapa pun yang dapat menyembuhkannya, akan diberi setengah dari kekayaannya. Pengemis 
yang kemarin diusirnya datang, “Hai, orang kaya! Ini adalah akibat dari sifat sombong dan kikirmu! Hanya 
ada tiga hal yang dapat menyembuhkanmu! Pertama, kau harus mengubah sifat sombong dan kikirmu. 
Kedua, bertapalah di sebuah batu cekung di Gunung Karang selama tujuh hari tujuh malam. Ketiga, jika 
kau sembuh, penuhilah janjimu. Bagikan setengah harta kekayaanmu kepada orang-orang tidak mampu!”

  Kepala desa yang kaya itu pun melakukan hal-hal yang disebutkan oleh pengemis. Ia pergi ke 
Gunung Karang dan melewati perjalanan yang melelahkan. Ia bertapa dan berdoa selama tujuh hari tujuh 
malam melewati berbagai cobaan. Pada hari ketujuh, tiba-tiba batu cekung itu menyemburkan sumber 
mata air panas. Sang kepala desa itu segera mandi. Secara ajaib, ia pun sembuh dari kelumpuhannya. 
Ia kembali ke desa dan memenuhi janjinya, mendermakan hartanya kepada orang-orang tidak mampu. 
Akhirnya, kepala desa yang kaya raya itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Warga pun sangat 
menyayanginya. 

27. Maksud pernyataan yang bercetak miring dalam cerita tersebut adalah . . . 
 A. Kepala desa memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada pengemis yang diusirnya 

waktu itu.
 B. Kepala desa segera kembali ke desa dan merayakan kesembuhannya dengan mengundang 

orang-orang ke rumahnya.
 C. Setelah sembuh, kepala desa mengingkari janjinya untuk memberikan setengah hartanya kepada 

orang-orang tidak mampu.
 D. Setelah kepala desa sembuh, ia menepati janjinya dengan memberikan setengah dari harta 

kekayaannya kepada orang-orang tidak mampu.

28. Nilai moral positif yang terkandung dalam cerita tersebut adalah . . . .
 A. memberikan sebagian dari harta kita, akan membawa kebahagiaan bagi orang yang 

memerlukannya
 B. memberikan semua harta kekayaan, tidak akan menjadikan seseorang kesulitan keuangan
 C. menyimpan sendiri harta kekayaan akan menimbulkan sifat kikir di dalam diri seseorang
 D. memberi lebih baik daripada menerima
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29. Tujuan kepala desa pergi ke Gunung Karang adalah untuk . . . .
 A. mencari keris pusaka
 B. menyembuhkan kelumpuhan
 C. bertemu dengan pengemis yang diusirnya
 D. berendam air panas untuk menyegarkan badan

30. Bacalah cerita berikut dengan saksama!

    Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Suatu hari, ia ingin sekali 
pergi ke Kerajaan Galuh untuk mengembara. Awalnya, aki dan nini tidak menginjinkan. Tetapi, Ciung 
Wanara terus memaksa. Sebelum ia berangkat ke Kerajaan Galuh, ia bertanya kepada aki dan nini 
siapa ayah dan ibu kandungnya. Awalnya, aki dan nini tidak mau menceritakan kebenarannya. Namun, 
Ciung Wanara terus bertanya. Aki menjelaskan bahwa ayah kandungnya adalah seorang raja dari 
Kerajaan Galuh. Ibunya diasingkan di dalam hutan belantara. Mendengar penjelasan tersebut. Akhirnya, 
Ciung Wanara berangkat ke Kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangannya. 

 Kesimpulan cerita tersebut adalah . . . 
 A. Ayah dan ibu kandung Ciung Wanara berasal dari Kerajaan Galuh.
 B. Ciung Wanara memaksa aki dan nini untuk menceritakan tentang ayah dan ibunya.
 C. Ciung Wanara tidak ingin berangkat ke Kerajaan Galuh sebelum mengetahui asal-usul ayah 

dan ibu kandungnya.
 D. Ciung Wanara mengetahui jati diri ayah dan ibunya, kemudian berangkat ke Kerajaan Galuh 

membawa ayam jantan kesayangannya.

Bacalah syair berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32!

Rindu Pelangi
Karya: Nur R.

Semusim ini aku selalu menunggu kehadiranmu
Saat hujan meneteskan rintiknya satu per satu

Hingga usainya pun tak kulihat dirimu

Indahmu selalu kurindu
Warnamu selalu membayang di mataku
Meski kau tak kunjung ingin aku temu

Akan aku nanti disetiap usai hujan selalu

31. Maksud syair tersebut adalah . . . .
 A. si aku menunggu hujan reda 

B. si aku rindu ingin melihat pelangi 
C. pelangi akan muncul sehabis hujan 

 D. pelangi menghadirkan warna yang indah

32. Makna kata yang bercetak miring pada syair 
tersebut adalah . . . .

 A. pernah  C. suram
 B. terang D. hidup

33. Bacalah teks percakapan berikut!

  Kikan : Yan, apakah kamu tahu bagaimana hujan dapat terjadi?
  Biyan : Tentu saja aku tahu.
  Kikan : Coba jelaskan padaku, Yan! Tadi, aku sedang berada di UKS ketika pelajaran IPA. Jadi, aku 
    belum tahu secara rinci bagaimana hujan dapat terjadi.
  Biyan : . . .
  Kikan : Oh, jadi hujan memiliki siklus. Wah, sekarang aku jadi mengerti peristiwa terjadinya hujan. 
     Terima kasih, Yan.
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 Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada teks percakapan tersebut adalah . . . 
 A. Turunnya hujan mengakibatkan banjir di beberapa tempat. 
 B. Akan aku jelaskan sedikit, karena aku juga kurang mengerti tentang siklus hujan. Nanti kamu 

tanyakan lagi saja kepada teman yang lain.
 C. Hujan terjadi karena air di permukaan Bumi menguap lalu menjadi awan. Lama-kelamaan awan 

itu menjadi awan mendung dan hujan pun turun. Air hujan yang turun ke permukaan Bumi 
akan mengalami penguapan lagi.

 D. Baiklah. Hujan terjadi karena air di permukaan Bumi menguap lalu menjadi awan. Lama-kelamaan 
awan itu menjadi awan mendung dan hujan pun turun. Air hujan yang turun ke permukaan 
Bumi akan mengalami penguapan lagi. Peristiwa itu disebut siklus hujan.

34. Bacalah petunjuk acak berikut!

  Petunjuk Menghias Pot

  (1) Tuangkan cat air ke dalam palet. Gunakan beberapa warna sesuai kreasimu.
  (2) Tuangkan sedikit air untuk campuran cat air agar tidak terlalu padat. Jangan beri air terlalu banyak 

karena akan membuat cat terlihat tipis nantinya.
  (3) Gambarlah bagian luar pot sesuai dengan gambar sesuai keinginanmu. Kemudian, keringkan di 

bawah sinar matahari.
  (4) Sediakan pot yang akan dihias beserta cat air dan kuas yang digunakan untuk menghias.

 Susunan petunjuk menghias pot yang tepat adalah . . . .
 A. (4)–(3)–(1)–(2) C. (2)–(1)–(4)–(3)
 B. (4)–(1)–(2)–(3) D. (2)–(4)–(3)–(1)

35. Bacalah teks petunjuk rumpang berikut!

Petunjuk Membuat Roti Goreng

  (1) Siapkan bahan-bahan untuk membuat roti goreng, yaitu tepung, susu bubuk, air, gula, garam, 
mentega, dan baking powder.

  (2) Buatlah adonan roti dengan mencampurkan bahan-bahan yang sudah disediakan, kecuali air. Air 
dituangkan sedikit demi sedikit pada adonan.

  (3) Lumatkan adonan, kemudian diamkan agar mengembang. Setelah itu, bagilah adonan besar 
menjadi beberapa bagian kecil.

  (4) . . .

  (5) Setelah berwarna kecokelatan, angkat. Tiriskan roti di atas piring, kemudian beri taburan bubuk 
gula di atasnya.

 Kalimat petunjuk yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang adalah . . .
 A. Sisihkan adonan roti yang telah digoreng untuk didinginkan. Kemudian, susunlah roti-roti tersebut 

menjadi bentuk yang cantik.
 B. Siapkan peralatan untuk menggoreng. Setelah siap, panaskan minyak dalam penggorengan. 
 C. Bagian-bagian kecil adonan tadi didiamkan lagi beberapa menit agar lebih mengembang.
 D. Siapkan wajan dan minyak. Tunggu hingga minyak panas, lalu goreng adonan kecil roti. 
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36. Bacalah paragraf rumpang berikut!

    Mereka yang berisiko mengidap diabetes, obesitas, atau mungkin berencana menurunkan berat 
badan, tidak perlu berpikir panjang memilih olahraga yang cocok. . . . Dokter asal Inggris bernama 
Michael Mosley menjelaskan bahwa berjalan adalah obat mujarab dalam kehidupan kita. Usahakan 
berjalan 10.000 langkah setiap hari. Ini adalah jumlah minimal yang disarankan, supaya kita sehat 
dan menjaga berat badan tetap ideal.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah . . .
 A. Berjalan kaki merupakan aktivitas yang banyak menguras tenaga dan membuat lelah, sehingga 

akan banyak membakar lemak.
 B. Jenis olahraga senam dapat dilakukan untuk membuat tubuh semakin bugar dan membantu 

melancarkan peredaran darah dalam tubuh.
 C. Rutin berjalan kaki dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar.
 D. Mereka dapat mencari instruktur senam untuk membantu menurunkan berat badan.

37. Bacalah pantun rumpang berikut!

  Pergi ke Pekalongan membeli batik,
  batik dijual di dekat penjual jamu.
  . . . . 
  . . . . 

 Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah . . . .
 A. Berperilakulah yang baik,  C. Berbahasalah yang santun,
  agar kamu disegani.  karena itu menunjukkan tata kramamu.
 B. Bertutur katalah dengan baik,  D. Berpakaianlah yang rapi,
  karena itu cermin perilakumu.  karena penampilan mencerminkan perangai.
  
38. Bacalah paragraf rumpang berikut!

    Ketahuilah, bahwa kebiasaan ramah lingkungan dapat dilakukan di rumah. Misalnya, saat 
memasak sayuran. Potong bahan makanan menjadi bagian-bagian kecil, gunakan panci kecil dengan 
air secukupnya, dan gunakan penutup panci saat mendidihkan air. Ini akan membantu mempersingkat 
waktu memasak, sehingga gas yang digunakan juga lebih sedikit. Hal ini menjadi cara yang . . . . 
untuk mengatasi pemborosan energi di rumah.

 Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .
 A. higienis  C. efektif
 B. kreatif D. aman

39. Bacalah kalimat acak berikut!

    (1) Ketika itu, Sang Pangeran memiliki keahlian dalam membuat karya seni berupa gerabah, 
bahkan karya-karyanya banyak disukai orang. (2) Konon katanya, bahan dasar gerabah berupa tanah 
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liat yang berasal dari Desa Sitiwinangun yang memiliki nilai tinggi tanpa harus diolah terlebih dahulu. 
(3) Menurut penuturan masyarakat, asal mula kerajinan tangan ini dari Pangeran Panjunan. (4) 
Pertemuan ragam budaya di Cirebon meliputi Sunda, Jawa, Arab, Cina, Islam, serta Hindu membuat 
gerabah Cirebon memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain. (5) Hasil karyanya terlihat 
sangat halus dan indah, seakan dapat menarik perhatian orang yang melihatnya.

 Urutan kalimat agar menjadi paragraf yang padu adalah . . . .
 A. (4)–(3)–(1)–(5)–(2) C. (2)–(1)–(4)–(5)–(3)
 B. (4)–(1)–(2)–(3)–(5) D. (2)–(3)–(5)–(1)–(4)

40. Perhatikan gambar berikut! 

   Kalimat iklan yang tepat untuk gambar tersebut adalah 
   . . .

   A. Menyalakan listrik yang tak terpakai, menyebabkan 
pemanasan global di dalam ruangan.

   B. Nyalakan listrik membuat suasana semakin meriah. 
Semua senang, semua riang.

   C. Gunakan listrik seperlunya. Boros energi merugikan 
bumi dan diri sendiri.

   D. Hematlah energi. Cara ampuh menekan biaya tagihan 
listrik.

41. Bacalah laporan rumpang berikut!

    SD Nusa Bangsa melakukan kunjungan ke tempat pengungsian korban letusan Gunung Sinabung. 
Sekitar 1.703 warga kaki Gunung Sinabung tinggal di tenda pengungsian. . . . Bantuan tersebut 
berupa makanan, minuman, pakaian, selimut, obat-obatan, dan berbagai keperluan rumah tangga, 
serta buku untuk anak-anak yang sekolahnya diliburkan untuk semetara.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah . . . 
 A. Mereka sudah menunggu lama distribusi bantuan dari luar daerah yang tidak kunjung datang.
 B. Para pengungsi sangat memerlukan selimut, karena udara pada malam hari terasa dingin.
 C. Hari ini, mereka mendapatkan distribusi bantuan dari beberapa lembaga kemanusiaan.
 D. Setelah tim penyelamat dari daerah lain datang, mereka dapat merasa aman.

42. Perhatikan gambar berikut!

    Deskripsi yang tepat untuk gambar tersebut adalah . . . 
   A. Seorang anak sedang meminum susu sapi perah. Sambil 

meminum susu, ia membayangkan enaknya menjadi 
seorang pemerah sapi. Seorang pemerah sapi pasti dapat 
meminum susu hasil perahannya setiap hari.

   B. Saat meminum susu murni, sebaiknya kita merebusnya 
terlebih dahulu agar kuman-kuman yang telah mencemari 
susu hilang. Susu yang sudah direbus dapat ditambah 
gula agar rasanya lebih manis.
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 C. Seorang anak sedang meminum susu. Susu yang diminum oleh anak itu adalah susu sapi 
murni. Susu sapi murni diperoleh dengan cara memerah sapi. Susu sapi murni mengandung 
kalsium yang dapat memperkuat tulang.

 D. Ada anak sedang menuangkan susu ke dalam gelas. Susu yang diminumnya adalah hasil dari 
memerah sapi yang dilakukan ayahnya kemarin. Ayahnya berkunjung ke peternakan sapi untuk 
membeli susu sapi.

43. Bacalah laporan acak berikut!

 Laporan Pengamatan Pertunjukan Tari Daerah

  Pengamat :  Andi Kusuma
  Tempat :  Alun-alun Kota Bukittinggi
  Waktu :  Selasa, 22 Desember 2015
  Hasil :

  (1) Adapun tari daerah yang ditampilkan dalam acara tersebut meliputi Tari Piring, Tari Seudati, Tari 
Tor-tor, Tari Serampang Dua Belas, dan Tari Tandak.

  (2) Acara dibuka dengan tarian daerah Bukittinggi yang juga mengantarkan walikota Bukittinggi duduk 
ke tempat yang sudah disediakan.

  (3) Pertunjukan tari tradisional diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bukittinggi 
yang jatuh pada tanggal 22 Desember.

  (4) Setelah acara dibuka oleh walikota Bukittinggi, pertunjukan tari daerah pun dimulai.

 Susunan kalimat hasil laporan agar menjadi paragraf yang padu adalah . . . .
 A. (4)–(1)–(3)–(2)  C. (2)–(4)–(1)–(3)
 B. (3)–(2)–(4)–(1)   D. (1)–(3)–(2)–(4) 

44. Bacalah teks pidato rumpang berikut!

    Sebagai seorang pelajar, kalian berhak untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu dapat 
diperoleh di mana pun, kapan pun, dan melalui media apa pun. Salah satu media yang mulai jarang 
diminati adalah buku. Pada zaman sekarang ini, banyak pelajar yang lebih menyukai video daripada 
buku. Hal ini dikarenakan para pelajar kurang berminat membaca buku. Padahal, membaca buku 
dapat memberi banyak manfaat. Tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuat pikiran 
semakin luas dan terbuka.

 Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah . . . 
 A. Oleh karena itu, tumbuhkanlah minat membaca dalam diri kalian agar semakin banyak 

pengetahuan yang diperoleh, serta semakin menumbuhkan semangat meraih cita-cita.
 B. Jadi, mulai saat ini akan diberlakukan wajib membaca sebanyak satu buku dalam satu minggu 

untuk menumbuhkan semangat membaca pelajar.
 C. Oleh karena itu, marilah kita munculkan kembali semangat belajar agar cita-cita kalian dapat 

tercapai.
 D. Oleh karena itu, rajinlah membaca di mana pun kalian berada agar pikiran tidak kosong.

45. Kalimat dengan ungkapan yang tepat adalah . . . 
 A. Dani melempar batu ke arah danau. 
 B. Pipinya merah muda karena tersipu malu saat ia salah menyebut nama orang yang mirip 

dengan saudaranya. 
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 C. Ayah Toni menjadi anak emas di keluarga besarnya, karena kesuksesan dan prestasi yang 
diraih dalam bidang kedokteran.

 D. Bawang Putih merupakan anak tiri dari ibu Bawang Merah yang selalu meminta Bawang Putih 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

46. Bacalah kalimat acak berikut!

  (1) Rakyat lebih memerlukan pejabat yang dapat siap tanggap, manakala mereka mengalami keadaan 
darurat.

  (2) Ahok menyatakan bahwa yang diperlukan masyarakat bukan hanya uang, beras, pengobatan 
gratis, atau apa pun.

  (3) Hal itu harus diwujudkan dengan cara berani memulai dari bawah atau membuktikan kepada 
masyarakat bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat.

  (4) Ahok yakin bahwa siapa pun dapat jadi pemimpin yang bersih dan dipercaya oleh rakyat.

 Susunan kalimat acak yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah . . . .
 A. (2)–(1)–(4)–(3) C. (3)–(1)–(4)–(2) 
 B. (2)–(3)–(1)–(4) D. (3)–(4)–(2)–(1)

47. Bacalah paragraf berikut!

    setelah lulus dari sd adiluhung tessa berencana melanjutkan pendidikan ke smp putra bangsa. 
Tessa rajin mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah, agar dapat lolos seleksi masuk sekolah. 
Tessa ingin sekali membahagiakan kedua orang tuanya dengan masuk ke SMP favorit di kotanya 
tersebut.

 Perbaikan penulisan ejaan pada kalimat yang bercetak miring adalah . . .
 A. Setelah lulus dari sd Adiluhung, tessa berencana melanjutkan pendidikan ke SMP Putra Bangsa.
 B. Setelah lulus dari SD Adiluhung Tessa berencana melanjutkan pendidikan ke SMP putra bangsa
 C. setelah lulus dari SD Adiluhung Tessa berencana melanjutkan pendidikan ke SMP Putra Bangsa.
 D. Setelah lulus dari SD Adiluhung, Tessa berencana melanjutkan pendidikan ke SMP Putra 

Bangsa.

48. Bacalah penggalan surat berikut dengan saksama!

Surabaya (1) 24 Januari 2016

  Untuk Nenek tercinta,

    Apa kabar, Nek (2) Semoga Nenek selalu sehat dan bahagia. Aku sangat rindu kepada Nenek. 
Aku ingin sekali berkunjung ke rumah Nenek. Pada liburan kenaikan kelas nanti, aku berencana 
mengunjungi Nenek ke Palu. Aku akan pergi bersama ayah, ibu, dan adik. Ayah dan ibu juga sangat 
merindukan Nenek. Adik juga rindu tidur di pangkuan Nenek dan didongengi. Tunggu kedatanganku, 
ya, Nek!

Salam sayang (3)

Anita
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 Tanda baca yang tepat untuk melengkapi bagian (1), (2), dan (3) pada surat tersebut adalah . . . 
 A. (1) titik (.), (2) tanda tanya (?), dan (3) koma (,)
 B. (1) koma (,), (2) tanda tanya (?), dan (3) titik (.)
 C. (1) koma (,), (2) tanda seru (!), dan (3) koma (,)
 D. (1) koma (,), (2) tanda tanya (?), dan (3) koma (,)

49. Bacalah kalimat berikut!

  Solusi untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh hutan yang gundul adalah dengan eksploitasi 
atau penanaman kembali pohon.

 Perbaikan kata yang bercetak miring dalam kalimat tersebut adalah . . . .
 A. reaksi
 B. regresi
 C. reboisasi
 D. reaktualisasi

50. Bacalah kutipan paragraf berikut!

    Setiap hari Selasa, Kang Emil menerapkan hari tanpa rokok. Rokok yang merusak terhadap 
polusi udara dan menyebabkan kesehatan bertujuan mengajak masyarakat Bandung agar waspada 
bahaya hal ini. Selain program Selasa Tanpa Rokok, Kang Emil juga tidak menghendaki adanya iklan 
rokok di sepanjang jalan Kota Bandung. Untuk itu beliau meminta kepada jajaran pemerintah Kota 
Bandung untuk menertibkan, serta membongkar segala bentuk iklan rokok yang masih menghias di 
sepanjang jalan Kota Bandung.

 Perbaikan tata kalimat yang tepat untuk kalimat yang bercetak miring adalah . . .
 A. Bahaya rokok yang merusak kesehatan masyarakat Bandung menyebabkan polusi udara.
 B. Waspada bahaya terhadap rokok bertujuan mengajak masyarakat Bandung agar merusak 

kesehatan dan menyebabkan polusi udara.
 C. Masyarakat Bandung diminta waspada akan bahaya rokok, sehingga mengajak untuk merusak 

kesehatan dan meningkatkan polusi udara.
 D. Hal ini bertujuan mengajak masyarakat Bandung agar waspada terhadap bahaya rokok yang 

merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara.



KUNCI JAWABAN TRYOUT BAHASA INDONESIA 1

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT SD/MI

TAHUN AJARAN 2016/201

1. A 11. B 21. B 31. B 41. C

2. C 12. A 22. C 32. A 42. A

3. A 13. C 23. C 33. D 43. B

4. C 14. A 24. C 34. B 44. A

5. D 15. C 25. A 35. D 45. C

6. D 16. D 26. A 36. C 46. A

7. A 17. D 27. D 37. B 47. D

8. B 18. C 28. A 38. C 48. D

9. D 19. D 29. B 39. A 49. C

10. C 20. C 30. D 40. C 50. D


