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PREDIKSI UASBN TP BAHASA INDONESIA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Prediksi ini dibuat berdasarkan Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)  Tahun 

Pelajaran 2008/2009 (Lampiran Permendiknas No 82 tahun 2008 tgl 11 Desember 2008). Dokumen 

ini boleh digandakan dan disebarluaskan oleh siapapun, dengan tidak mengubah isinya. 

SELAMAT MENGERJAKAN dan SUKSES 

 

JUMLAH PENDUDUK 

Coba kamu perhatikan lingkungan tempattinggalmu! Dapatkah kamu menghitung? Tentu 

saja dapat, hanya saja memerlukan waktu cukup lama karena cukup banyak jumlahnya. Apabila 

kalau kamu menghitung banyaknya penduduk di kampungmu atau penduduk di seluruh kepulauan 

Indonesia. Tidak cukup waktu satu-dua hari untuk menghitungnya, melainkanberhari-hari atau 

bahkan berbulan-bulan, karena kamu harus mendatangi rumah setiap penduduk. 

Suatu cara untuk menghitung jumlahpenduduk di suatu tempat adalah dengan jalan yang 

biasa disebut sensus atau cacah jiwa. Dengan cacah jiwa, jumlah penduduk di suatu tempat dapat 

diketahui dengan pasti. Cacah jiwa dilakukan mulai dari perhitungan jumlah penduduk di tiap 

keluarga sampai dengan jumlah penduduk di seluruh desa, bahkan jumlah penduduk suatu negara.   

Dengan mengetahui jumlah anggota keluarga, kepala keluarga dapat mengatur kehidupan 

anggota keluarganya, baik biaya hidupnya, biaya pendidikan anak-anaknya, maupun biaya-biaya 

lainnya. Demikian juga halnya dengan pemerintah. Dengan mengetahui jumlah penduduk 

pemerintah dapat mengatur kehidupan penduduknya sehingga memperoleh kehidupan yang layak.  

Kota-kota besar biasa lebih padat penduduknya daripada kota kecil atau desa. Rumah-rumah 

di  desa berjauhan. Banyak lahan yang masih kosong yang dapat digarap untuk pertanian. 

Penduduknya pun tidak banyak. Kalau kamu masuk ke balai desa atau kantor lurah, kamu dapat 

melihat jumlah penduduk yang tertera di papan data penduduk. Angka-angka yang tertera di sana 

merupakan hasil cacah jiwa penduduk di desa itu. Berdasarkan hasil cacah jiwa itu, kepala desa atau 

lurah dapat merencanakan pembangunan daerahnya, guna kesejahteraah penduduknya. 

Dikutip dari: 

Pandai Berbahasa Indonesia 5c 

Depdikbud RI 

Soal no 1 – 5 dijawab berdasarkan wacana di atas 

1. Apa gunanya sensus?  Sensus berguna untuk ...   

A. mengetahui jumlah penduduk di suatu tempat   

B. menghitung jumlah penduduk di suatu negara   

C. mengetahui jumlah keluarga di suatu tempat    

D. menghitung jumlah penduduk di suatu tempat  

2. Bagaimana keadaan penduduk di desa? Keadaan penduduk di desa ...   

A. lebih padat daripada penduduk kota   

B. tidak sepadat penduduk kota   

C. lebih kaya daripada penduduk kota 

D. tidak selayak penduduk kota 
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3. Dimana masih banyak terdapat lahan yang kosong?   

A. Di setiap daerah masih banyak terdapat lahan yang kosong   

B. Di kota masih banyak terdapat lahan yang kosong   

C. Di desa masih banyak terdapat lahan yang kosong   

D. Di kota dan di desa masih banyak terdapat lahan yang kosong 

4.  Mengapa pemerintah harus mengatur kehidupan penduduknya? Pemerintah harus mengatur 

kehidupan penduduknya agar ...  

A. penduduk tidak menjadi padat   

B. jumlah anggota keluarga menjadi berkurang   

C. pembangunan berjalan lancar   

D. mereka memperoleh kehidupan yang layak  

5. Isi bacaan di atas adalah…. 

A. Sensus penduduk diperlukan agar pemerintah dapat mengatur penduduknya sehingga 

memperoleh kehidupan yang layak 

B. Sensus penduduk disebut juga cacah jiwa 

C. Kota lebih padat penduduknya dari pada desa 

D. Senus dilakukan oleh petugas 

Wacana untuk soal nomor 6 – 8 

Putri Nyale anak seorang Raja di Lombok. Ia sangat cantik dan pendiam. Banyak Raja yang 

melamarnya. Ada yang dari Makasar, Bali, Sumbawa dan Bima. Jika ia menerima lamaran salah 

seorang dari raja-raja tersebut maka akan terjadi pertumpahan darah. Akhirnya ia menyeburkan diri 

ke laut. Setiap tahun Putri Nyale muncul berbentuk cacing di pantai laut selatan. 

6. Legenda Putri Nyale terjadi di wilayah…. 

A. Pulau lombok 

B. Makasar 

C. Sumbawa 

D. Pantai laut selatan 

7. Dalam cerita tersebut Putri Nyale memiliki sifat…. 

A. bijaksana 

B. mencari perhatian 

C. tidak mementingkan diri sendiri 

D. suka pilih kasih 

8. Pelajaran yang dapat diambil dari legenda Putri Nyale adalah…. 

A. dalam mengambil keputusan harus memilih-milih 

B. seseorang harus setia pada janji dan bersikap bijak 

C. raja mengutamakan kepentingan rakyat 

D. rela berkorban untuk orang banyak 

9.  Kura-kura dan monyet dahulunya erat berkwan. Keretakan persahabatan kedua binatang itu 

dikarenakan monyet yang menodainya dengan menipu kura-kura yang lugu. kura-kura yang 

dahulu sayang terhadap sahabtnya itu, sekarang berubah menjadi benci. 
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Watak dari monyet dan kura-kura adalah…. 

A. monyet licik, sedangkan kura-kura lugu 

B. monyet lugu, sedangkan kura-kura licik 

C. monyet dan kura-kura sama-sama licik 

D. monyet dan kura-kura sama-sama lugu 

10.   Taman Safari Indonesia berlokasi di Cibeureum, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta 

jaraknya hanya 5 km yang dapat ditempuh alam waktu 1,5–2 jam atau 6 km dari Kota Bogor 

(dapat itempuh dalam waktu 30–60 menit). 

Jumlah hewan di Taman Safari Indonesia adalah 2.500 ekor (terdiri atas 271 spesies). Taman 

Safari Indonesia dibangun menyerupai tempat hidup  asli hewan-hewan tersebut. Hewan-

hewan tersebut tidak dikandangkan, mereka bebas berjalan hilir-mudik. Para pengunjung 

melihat tingkah mereka dari dalam kendaraan. Malah kadang-kadang harimau dan singa 

menghampiri mobil yang kita tumpangi. Ketika melihat hewan-hewan tersebut, kita dilarang 

untuk memberi makan karena sangat membahayakan diri kita. Selain itu, makanan dari 

pengunjung bisa membuat sakit hewan di sana. 

Wacana di atas merupakan sebuah laporan sebuah kunjungan. Isi  laporan itu adalah…. 

A. Keadaan Taman Safari Indonesia 

B. Pengunjung Taman Safari Indonesia 

C. Jarak Bogor dan Taman Safari Indonesia 

D. Ibu kota Jawa Barat 

11.      Punya Hobi Itu Mengasyikkan  

Kawan-kawan pasti punya hobi dong. Ada yang bilang hobinya tidur, main PS (Play Station), 

main sepeda, atau sepak bola.Tetapi hobi itu apa sih dan mengapa hobi tiap orang berbeda? 

Hobi berasal dari bahasa Inggris, hobby artinya kegemaran atau kegiatan yang dilakukan pada 

waktu senggang. Hobi seseorang tidak harus sama dengan hobi anggota keluarga seperti ayah, 

ibu, kakak, atau adik. Hobi seseorang biasanya tidak beda jauh dengan hobi orang-orang 

terdekat. Hobi biasanya terbentuk oleh lingkungan. Misalnya bapak atau ibunya seorang 

penulis, biasanya anaknya mempunyai hobi membaca, menulis, atau menggambar. Hobi ada 

yang dilakukan sendiri, seperti membaca, menulis, menggambar, menyanyi, dan main piano. 

Sedangkan hobi yang harus dilakukan dalam sebuah tim atau berkelompok adalah jenis 

permainan atau olahraga seperti voli dan sepak bola. 

 Wacana di atas penggalan rubrik di media cetak. Isi rubrik itu adalah…. 

A. Keharusan mempunyai hobi 

B. Jenis-jenis hobi 

C. Sebaikknya kita mempunyai hobi 

D. Hobi tidak boleh mengganggu pelajaran sekolah 

12.    Si Pelindung Banjir 

Siapa kau sebenarnya 

Jasamu yang telah melindungi 

Banjir yang mengerikan 

Ternyata kau adalah hutan 

Aku suka dengan jasamu 
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Yang telah melindungi dari banjir bandang 

Yang maha dahsyat 

Tetapi apa gunanya kau 

Bila kau gundul 

Di tangan orang-orang yang tak tahu diri 

Oleh: Fajar Laksana, SDN Modopuro 3, Mojokerto 

Dalam Kompas, Minggu, 7 Mei 2006 

Amanat yang dapat diambil dari pusi di atas adalah…. 

A. kita harus memanfaatkan hutan sebaik-baiknya 

B. Kita harus melestarikan hutan 

C. Kita harus menjaga lingkungan agar tidak banjir 

D. Kita harus menanam pohon di sekitar kita 

13. Makna kata yang tercetak miring pada puisi di atas adalah…. 

A. tidak mempunyai rambut 

B. bulat 

C. tidak ada tanaman 

D. tanamannya lebat 

 

14.        Ikrar 

Bel tanda istirahat kedua berbunyi. Anak-anak berhamburan ke luar dari kelas. Ada 

yang ke kantin, ada pula yang bermain-main di halaman. Ratna, Via, Meilani menuju kursi 

panjang di halaman sekolah. Mereka duduk santai sambil mengobrol. 

Ratna : ”Me, sebentar lagi kita akan meninggalkan sekolah ini!” 

Mei :”Iya, ya. Sebentar lagi kita tidak akan melihat senyum ramah Pak Roni dan sapaan 

lembut Bu Lidya.” 

Ratna : ”Aku sedih, Me. Rasanya berat meninggalkan sekolah ini.” (tertunduk lesu dengan 

mata berkaca-kaca). 

Mei :(merangkul pundak Ratna) ”Sama, Rat. Aku, Via, dan teman-teman yang lain juga 

begitu. Tapi kita tidak boleh cengeng.” 

Via :(merentangkan kedua tangan di depan Ratna) ”Aduh... Tuan Putri, kenapa bersedih? 

Adakah sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Tuan Putri?” 

Mei :”Jangan meledek begitu, Vi! Ini masalah serius.” 

Via :”Ya...ya, aku juga serius. Ada apa teman?” 

Ratna : ”Aku sedih karena sebentar lagi kita akan meninggalkan sekolah tercinta ini.” 

Via :”Sedih sih sedih. Tapi kita harus berpikir ke depan. Bagaimana cara kita 

membanggakan hati Bapak/Ibu Guru di sekolah yang kita cintai ini. Itu yang perlu 

kita pikirkan”. 

Amanat yang dapat kita ambil dari dialog cuplikan drama di atas adalah…. 

A. Kita tidak boleh bersedih meninggalkan sekolah 

B. Kita harus dapat membanggakan sekolah 

C. Kita harus ramah terhadap guru 

D. Kita tidak boleh lupa dengan teman 

 

15.   Suatu hari, Putri Intan jatuh sakit. Raja dan Ratu sangat sedih. Beberapa tabib sudah datang 

ke istana untuk menyembuhkan Putri Intan. Akan tetapi, penyakitnya belum sembuh juga. 

Suatu hari, Raja diberitahu bahwa ada seorang tabib terkenal yang dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit. 

 Tema dari penggalan cerita di atas adalah…. 

A. Tabib terkenal 

B. Putri Intan jatuh sakit 
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C. Penyakit Putri tidak kunjung sembuh 

D. Banyak tabib ke istana 

16. Kata yang bergaris bawah pada penggalan cerita di atas adalah…. 

A. dukun 

B. peramal 

C. orang yang pekerjaannya membantu penyembuan penyakit 

D. orang yang menjaga kebersihan kebun 

 

17. Perhatikan denah di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari denah di atas, kantor polisi terletak di…. 

A. sebelah utara rumah Arif 

B. sebelah selatan rumah Arif 

C. sebelah timur RS Bunda 

D. sebelah utara RS Bunda 

 

18.  Doni  : He … Li, di sana ada asap hitam! 

 Ali : Oh ya 

 Doni : Sepertinya asap itu berasal dari perkampungan penduduk. 

 Ali : Asap itu disebabkan karena kebakaran 

 Doni : …. 

 Ali : Karena mereka kurang menyadari bahaya api, jika tidak menyadari bahwa mereka 

meninggalkan api yang sedang menyala 

 Kalimat yang tepat diucapkan oleh doni pada dialog di atas adalah…. 

A. Mengapa terjadi kebakaran? 

B. Apakah kebakaran itu berlangsung lama? 

C. Mengapa tidak ada yang tahu? 

D. Bagaimana peristiwa itu? 

 

19.   BIO DATA 

 Nama   : ………….. 

 Tempat dan tanggal lahir : ………….. 

 Agama   : ………….. 

 Jenis kelamin  : ………….. 

 Hobi   : A……….. 

 Pendidikan   : ………….. 

 Data isian di atas yang ditandai dengan huruf A adalah…. 

A. laki-laki 

B. wanita 

C. melukis 

D. SD 
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20. Penulisan kata depan yang tepat, terdapat pada  kalimat…. 

A. Ibu pergi kepasar 

B. Ibu memasak di dapur 

C. Daging itu sudah dimakan anjing 

D. Turis itu datang dariJerman 

21. Ayah membaca buku 

       Ibu menyulam taplak meja 

       Kalimat majemuk dari gabungan kalimat di atas adalah …. 

A. Ayah membaca buku dan ibu menyulam taplak meja 

B. Ayah membaca buku serta ibu menyulam taplak meja 

C. Ayah membaca buku ketika ibu menyulam taplak meja 

D. Ayah membaca buku tetapi ibu menyulam taplak meja 

 

22.  (1) Tekan tombol power 

 (2) Tekan program yang diinginkan 

 (3) Sambungkaan kabel pada stop kontak 

 (4) Nikmati dan saksikan dengan santai 

 Urutan yang tepat adalah…. 

A. 1 – 2 – 3 – 4 

B. 4 – 3 – 2 – 1 

C. 4 – 2 – 1 – 3 

D. 3 – 1 – 2 – 4 

23.  Pasangan Toni Gunawan dan Candra Wijaya memang layak  menyabet emas olimpiade. 

 Kata layak sama artinya dengan…. 

A. tepat  

B. cocok 

C. pantas 

D. kompak 

24. Baik tua maupun … ikut berlatuh senam poco-poco di balai RW. Antonim yang tepat untuk 

melengkapi kalimat di atas adalah…. 

A. muda 

B. bangka 

C. renta 

D. keladi 

25.  Penduduk desa itu ….penyakit menular. 

 Kata berimbuhan untuk melengkapi kalimat di atas adalah …. 

A. berjangkit 

B. dijangkiti 

C. terjangkit 

D. menjangkiti 

26.  (1) Ada pula yang menghabiskan masa liburan di rumah saja 

 (2) Mereka bercerita tentang masa liburan yang telah lewat 

 (3) Semua cerita mereka menyenangkan 

 (4) Ada yang pergi berlibur di daerah pegunungan, ke rumah nenek, dan mengunjungi tempat 

wisata di Jakarta 

 Agar menjadi paragraf yang padu maka urutannya adalah…. 

A. 2 – 4 – 1 – 3 

B. 2 – 4 – 3 – 1 

C. 3 – 2 – 4 – 1 

D. 3 – 2 – 1 – 4 
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27. Aku dan teman-teman asyi bermain air di tepi kolam. Temanku mengajak bermain di kolam itu 

sambil  berenang. Paijo melompat duluan disusul Bejoik, Paiman, dan Parmin. Aku melihat 

mereka asyik berenang setelah meloncat dari ketinggian aku pun meloncat tanpa pikir panjang. 

Aku tenggelam dan tidak bisa muncul di permukaan air…. 

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah…. 

A. Tidak lama kemudian mereka menolong aku 

B. Semua senang melihat temannya tenggelam 

C. Bermain itu memang sangat mengasyikkan 

D. Belajar di tepi kolam 

28.  dua ekor kepiting, angkaro dan tunturana berteman baik. mereka tinggal bersama di laut. 

Apabila laut surut, mereka bersembunyi karena takut kepada orang-orang yang mencari ikan 

dan kepiting. 

 Kata yang harus diawali dengan huruf kapital adalah …. 

A. Dua, Angkaro, Tunturana 

B. Dua, Angkaro, Berteman 

C. Dua, Tunturana, Kepiting 

D. Dua, Laut, Kepiting 

 

29.  Aduh kakiku sakit 

 Tanda baca yang tepat pada akhir kalimat di atas adalah…. 

A. tanda seru 

B. tanda tanya 

C. titik 

D. koma 

30. Jalan lurus menuju ke tuban 

 Terus pergi mengangkat peti 

 … 

 … 

 Isi pantun yang tepat di atas adalah…. 

A. Badan kurus bukan tak makan 

Badan gemuk makan hati 

B. Badan kurus ditinggal tuan 

Tuan kurus ditinggal pergi 

C. Badan kurus bukan tak makan 

Kurus memikir si jantung hati 

D. Badan kurus karena tuan 

Badan kurus karena pergi 

31.  ………………….. 

        …………………. 

Hati siapa yang tak gembira 

Karena aku naik kelas 

Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah…. 

A. Burung melati burung dara 

Terbang tinggi ke angkasa luas 

B. Burung merpati burung pekutut 

Terbang tinggi ke angkasa luas 

C. Burung merpati burung dara 

Terbang tinggi bersama-sama 

D. Burung merpati burung dara 

Terbang ke angkasa tinggi sekali 
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32. Untuk merayakan kelulusan, mereka berdarmawista. 

Kalimat yang mempunyai makna sama dengan kalimat di atas adalah …. 

A. Untuk merayakan kelulusan, mereka rekreasi 

B. Untuk merayakan kelulusan, mereka berpestapora 

C. Untuk merayakan kelulusan, mereka bernyanyi 

D. Untuk merayakan kelulusan, mereka berjoget 

 

33. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat poster yang baik dan menarik untuk gambar di atas adalah…. 

A. Jangan membuang sampah di tempat lain! 

B. Membuang sampah sembarangan penyakit datang! 

C. Buanglah sampah di tempat ini 

D. Kita jaga kebersihan lingkungan agar penyakit enggan 

34. Kue yang dibuat ibu kamarin sangat lezat sekali. 

Kalimat di atas tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah…. 

A. Kue yang dibuat ibu kemarin lezat sekali 

B. Kue yang dibuat ibu kemarin sangat lezat 

C. Kue yang dubuat ibu kemarin sangat amat lezat 

D. Kue yang dibuat ibu kemarin sangat lezat dan enak 

35. Kalimat untuk menyatakan kekaguman yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini adalah…. 

A. Rini pandai bernyanyi. 

B. Rudi sedang menonton Rini yang sedang bernyanyi 

C. Wah,  suara Rini sangat bagus ya! 

D. Suara rini bagus 

 

 

 

36. Semua siswa sedang gotong royong membersihkan kelas mereka masing-masing.  

Kalimat tanya yang tepat untuk kegiatan di atas adalah…. 

A. Mengapa siswa gotong royong? 

B. Di mana siswa gotong royong memebersihkan kelas 

C. Bagaimana caranya siswa gotong royong 

D. Siapa saja yang sedang gotong royong membersihkan kelas? 

37.  Untuk mencapai tujuan dan cita-cita, setiap orang haruslah bersabar dan ulet. Suatu tujuan 

atau cita-cita tidak mungkin dapat dicapai dengan begitu saja. Tidak ada orang yang dapat 

mencapai cita-citanya itu tanpa usaha, karena segala sesuatu tidak akan datang dengan 

sendirinya. 

 Ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas adalah… 

A. Setiap orang mempunyai cita-cita 

B. Tujuan dan cita-cita diperoleh dengan bekerja keras dan ulet 

C. Cita-cita tidak dapat dipaksakan 

D. Segala sesuatu akan datang dengan sendirinya 
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38.                                                  Pengumuman 

…………………………….. 

Lomba tersebut akan dilaksanakan pada: 

Hari  :Sabtu 

Tanggal  :17 Agustus 2007 

Pukul  :08.00–selesai 

Tempat  :Aula SDN 06 Suka Makmur 

Jenis lomba :Peragaan busana daerah, tarian tradisional, dan drama cerita rakyat 

Kalimat yang tepat untuk mengawali pengumuman di atas adalah…. 

A. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan 

mengadakan lomba gerak jalan 

B. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan 

mengadakan lomba karaoke 

C. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan 

mengadakan lomba menyanyi 

D. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 65, SDN 06 Suka Makmur akan 

mengadakan lomba pentas budaya 

 

39.                                  PENGUMUMAN 

            Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2007/2008 

Kami tujukan kepada seluruh siswa SD yang baru lulus. Bahwa SLTP Angkasa Bangsa Bekasi 

membuka penerimaan siswa baru,  penerimaan siswa baru itu akan kami laksanakan pada: 

Hari :Senin–Sabtu 

Tanggal :1–12 Juli 2007 

Pukul : 08.00–12.00 

Tempat :SLTP Angkasa Bangsa Bekasi 

Perhatikan pengumuman di atas! Kalimat “Bahwa SLTP Angkasa Bangsa Bekasi membuka 

penerimaan siswa baru,  penerimaan siswa baru itu akan kami laksanakan pada:” tidak efektif. 

Kalimat yang efektif adalah…. 

A. Bahwa SLTP Angkasa Bangsa Bekasi membuka penerimaan siswa baru yang akan kami 

laksanakan pada: 

B. SLTP Angkasa Bangsa Bekasi membuka penerimaan siswa baru yang akan kami laksanakan 

pada: 

C. SLTP Angkasa Bangsa Bekasi membuka penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru itu 

akan kami laksanakan pada: 

D. SLTP Angkasa Bangsa Bekasi membuka penerimaan siswa baru yang akan kami laksanakan  

dan selenggarakan pada: 

40. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat…. 

A. Ibu baru pulang daripasar 

B. Kita sangat senang diajar oleh Pak Adrian 

C. Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit segera 

D. Kursus Bahasa Inggris akan dimulai padaSenin depan 

 

41.  Kalimat iklan yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini adalah…. 

A. Dapatkan buku-buku berkualitas dari penerbit “Penyebar Ilmu” dengan harga terjangkau di 

toko terdekat 

B. Kita harus membeli buku-buku berkualitas 

C. Buku berkualitas adalah idaman kita 

D. Bacalah buku buku yang berkualitas 
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42. ……………………… 

Pada pagi hari ini saya mewakili rekan-rekan kelas 6 menyampaikan ucapan perpisahan kepada 

Bapak/Ibu guru dan adik-adik kelas. 

Kalimat pembuka untuk mengawali pidato di atas adalah 

A. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya 

B. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiyat 

C. Demikianlah yang dapat saya sampaikan 

D. Terima kasih atas perhatiannya 

43. Salama bahagia, 

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat 

yang telah diberikan kepada kita semua. 

Bapak dan Ibu wali murid kelas enam yang terhormat, UASBN tinggal beberapa bulan lagi, 

untuk itu kerja sama dari bapak dan ibu sangat diharapkan. Berikanlah perhatian khusus kepada 

anak-anak kita kelas enam. 

………….. 

Kalimat penutup yang tepat teks pidato di atas adalah…. 

A. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berhasil menjalankan amanat ini 

B. Demikian yang dapat kami sampaikan amal Bapak dan Ibu diterima Tuhan 

C. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, saya harap UASBN berjalan lancar 

D. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga anak-anak kita berhasil dalam ujian nanti 

44. Dengan hormat, 

………………… 

hari/tanggal : Sabtu, 20 November 2007 

pukul  : 09.00 WIB 

tempat  : Aula SMP Negeri 2 Tanjung 

acara  : Sosialiasasi Ujian Nasional 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat di atas adalah…. 

A. Mengharap tidak kurang atas berkenan Bapak/Ibu besok pada: 

B. Kami mengucapkan terima kasih besok pada: 

C. Mengharap kehadiran Bapak/Ibu besok pada: 

D. Menantikan kedatangan Bapak/Ibu besok pada: 

45. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

     Petunjuk yang tepat berdasarkan gambar adalah ... 

A.  Teteskan 1-2 tetes 3 kali sehari!   

B.  Oleskan pada bagian yang luka!   

C.  Kocoklah sebelum digunakan!   

D.  Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari!  

 

46.  Untuk ….tujuan dan cita-cita, setiap orang harus bekerja keras 

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah…. 

A. mengabulkan 

B. mengarahkan 

C. mencoba 

D. mencapai 
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47. Perhatikan gambar hewan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan yang tepat untuk menggambarkan hewan di atas adalah 

A. hewan itu tidak berbahaya 

B. hewan itu dapat meyengat 

C. hewan itu dapat terbang 

D. hewan itu  beratnya 5 kg 

 

48. Pada suatu hari menjelang subuh, Argo terkejut melihat sepeda yang baru saja dibelikan tidak 

ada di temapt seperti biasanya. Argo mencari sepedanya di setiap ruang, tetapi tidak ditemukan 

juga. Betapa sedih hati Argo, dia sangat menyenangi sepeda itu…….. 

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah…. 

A. Akhirnya Argo melapor kejadian raibnya sepeda itu pada ayahnya 

B. Ibunya sudah tahu bahwa Argo sedang sedih 

C. Orng tua yang baik selalu peka terhadap kesedihan anaknya 

D. Argo sendiri sudah dapat melupakan kesediahan itu 

 

49, Louis Pasteur adalah seorang ahli kimia, biologi, dan kesehatan. Ia lahir di Dole tahun 1882. 

Tahun 1947 ia meraih gelar doktor. Kepandaiannya terlihat setelah ia meraih gelar doktor. Ia 

berhasil menemukan berbagai teorema yang mengejutkan. 

 Isi dari paragraf di atas yang benar adalah…. 

A. Louis Pasteur adalah seorang ahli kimia, biologi, dan kesehatan  

B. Louis Pasteur lahir di Dole tahun 1882 

C. Louis Pasteur berhasil menemukan berbagai teorema 

D. Louis Pateiur bergelar doktor 

 

50. Perhatikan keempat gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

  1   2   3   4 

      Dari keempat gambar di atas, supaya menjadi sebuah cerita maka urutan yang tepat adalah…. 

A. 1 – 2 – 3 – 4  

B. 2 – 3 – 4 – 1 

C. 2 – 4 – 3 – 1  

D. 4 – 3 – 2 – 1  


