
Bacaan berikut untuk soal nomor 1-7.

Ribuan lkan Terdampar di Pantai Ancol

Pada hari Senin, 30 November 2015, terjadi
kehebohan di Pantai Ancol. Di tepi Pantai Ancol
ditemukan banyak ikan mati terdampar. Nelayan
bingung melihat keadaan ditepi Pantai Ancol' Jumlah
ikan yang mati mencapai ribuan ikan, bahkan mungkin
jutaan.

Liliek Litasari, Kepala Bidang Perikanan Dinas
Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi
DKI Jakarta, mengatakan ikan-ikan itu mati karena

tercemar lumpur dari sungai. Lumpur tersebut terbawa

ke laut saat hujan. Dari hasil penelitian, lumpur itu

mengandung gas hidrogen sulfida.
Gas hidrogen sulfida (HrS) adalah gas sangat

berbahaya. Gas hidrogen sulfida sangat beracun.
Racun tersebut membuat ikan-ikan mati dan
terdampar di pantai. Gas hidrogen sulfida tidak
berwarna. Keberadaan gas hidrogen sulfida bisa
dirasakan dari baunya yang sangat menyengat,
seperti bau telur busuk.

Pihak-pihak yang berwajib berusaha keras
membersihkan pantai dari ikan-ikan yang mati itu.

Mereka mengangkut ikan-ikan mati tersebut berkali-
kali dengan mobil bak terbuka. Selama pantai
dibersihkan, pengunjung diimbau agartidak berenang
di laut sekitarnya ataupun bermain di pantai.
Djsadur dari: http!/bobo.kidnesia.com/Bobo/lnfo-Bobo/Reportasia/Bibuan-

lkan-Terdampar-di-PantaiAncol, diunduh 5 Desember 201 5

1. Kalimat utama paragraf pertama adalah . . .

a. Pada hari Senin, 30 November, terjadi
kehebohan di Pantai Ancol.

b. Ditepi PantaiAncolditemukan banyak ikan
matiterdamPar.

c. Nelayan bingung melihat keadaan di tepi
PantaiAncol.

d. Jumlah ikan yang mati mencapai ribuan
ikan, bahkan mungkin jutaan.

2. lde pokok paragraf keempat adalah . . . .

a. perbaikan fasilitas di Pantai Ancol
b. pengangkutan ikan mati dengan mobil

c. pelarangan untuk berkunjung di pantai

d. pembersihan ikan-ikan matiditepi pantai

3. Simpulan paragraf kedua adalah . . .

a. Liliek Litasari meneliti penyebab kematian
ikan-ikan di Pantai Ancol.

b. lkan-ikan di Pantai Ancol mati karena
tercemar lumpur dari sungai.

c. Liliek Litasari telah menemukan penyebab
kematian ikan-ikan di Pantai Ancol.

d. lkan-ikan di PantaiAncol yang matiterbawa
air hujan menuju sungai-sungai kecil-

4. Pernyataan sesuai isi paragraf ketiga adalah

a. Gas hidrogen sulfida sangat berbahaya.
b. Gas hidrogen sulfida diperlukan makhluk

hidup.

"c. Gas hidrogen
muda.

d. Gas"hidrogen
laut.

Kalimat tanya sesuai dengan isi paragraf ketiga
adalah . . .

a. Kapan gas hidrogen sulfida mencemari
PantaiAncol?

b. Mengapa gas hidrogen sulfida ada di Pantai

Ancol?
c. Bagaimana bau gas hidrogen sulfida?
d. Apa kandungan gas hidrogen sulfida?

Bagaimana ikan-ikan mati itu dibersihkan dari
tepi PantaiAncol?
a. lkan-ikan mati itu diangkut dengan mobil

bak terbuka.
b. lkan-ikan mati itu dibiarkan saja oleh pihak

berwenang.
c. lkan-ikan mati itu dipindahkan dari tepi

pantai ke rumah penduduk.
d. lkan-ikan mati itu diolah menjadi ikan asin

oleh penduduk setemPat.

Mengapa banyak ikan mati terdampar di Pantai
Ancol mati?
lkan-ikan di PantaiAncol mati karena. . . .

a. keracunan gas peledak
b. keracunan gas hidrogen sulfida
c. perubahan tekanan air laut
d. perubahan warna air laut

sulfida berwarna cokelat

sulfida dapat ditemukan di

5.

6.

7.

U i t a n S e ko I a h / M ar:::: :*#



8. Perhatikan paragraf berikut!

lnstitut Teknologi Sepuluh November (lTS)

mernbuat bus berbahan bakar listrik. Bus ter-

sebut dibuat untuk menghemat energi. Warna
bus listrik didominasi warna merah. Panjangnya
lima meter, lebarnya 2,3 meter, dan tingginya
2,8 meter. Bus buatan anak bangsa ini bisa
mengangkut 25-30 orang. Meskipun bisa meng-

angkut puluhan orang, bus tersebut hanya memiliki
sembilan tempat duduk. Penumpang selebihnya
berdiri berpegangan pada tali gantungan.
Dibadur daili http://www.kidnesia.com/Kidnesia201 4/Dari-Nesi/

S e kitar-KitalTekn ol og i/H e m al En e rg i -d e n gan' B u s-
Listrik-lTs, diunduh 21 Desember 201 5

Bus berbahan bakar listrik tidak dibuat, maka
energiakan....
a. irit
b. menipis

9. Cermati ilustrasi berikut!

Kepala Desa Banjarsari mengadakan pen-

dataan mata pencaharian penduduk Desa
Banjarsari. Kepala Desa Banjarsari memperoleh
data sebanyak 55 orang sebagai TNI/Polri'
Sebanyak 30 orang bekerja sebagai pegawai

negeri sipil (PNS). Sebanyak 109 orang bekerja
sebagai petani. Sebanyak 60 orang bermata
pencaharian wiraswasta.

Data tepat untuk mengisi nomor 3) adalah . . . .

Bacalah kutipan dialog berikut!

Dimas : "Mengapa banyak polisi di sekitar sini,
Dim?"

Azis : "Ada kecelakaan beruntun, Zisl'
Dimas : "Apa yang mereka lakukan sekarang,

Dim?"
Aziz : "Mereka mengatur lalu lintas yang

sempat macet. Mereka juga turut
mengevakuasi para korban."

Topik percakapan tersebut adalah . . .

a. Kesedihan melihat kecelakaan.
b. Ada kecelakaan beruntun.
c. Pengaturan lalu lintas.
d. Polisi menangkap pelaku.

Bacalah dialog berikut!

Sinta "Run, pernahkah kamu pergi ke
Lapangan Peringatan Lubang Buaya?"
"O, Lubang Buaya? Iya, aku pernah
sekali mengunjungi Lapangan Lubang
Buaya. Memang ada apa, Sin?"
"Aku ingin berkunjung ke sana saat
liburan nanti."
"Di Lapangan Lubang Buaya kita bisa
belajar sejarah, Sin. Di kawasan Lubang
Buaya terdapat Monumen Pancasila,
Museum Diorama, sumur tempat Para
korban G 30 S PKI dibuang, serta se-
buah ruangan berisi relikl'
"Semoga liburan yang akan datang
ayah mau mengantarkan aku ke sana."

Topik percakapan tersebut adalah . . .

a. Kegiatan kunjungan ke Lapangan Lubang
Buaya.

b. Beberapa tempat sejarah di sekitar Lapang-
an Lubang Buaya.

c. Keinginan untuk berkunjung ke Lapangan
Lubang Buaya.

d. Ajakan untukberkunjung Lapangan Lubang
Buaya,

Perhatikan gambar berikut!

11 Antonim dari kata
tersebutadalah....
a. fungsi
b. mudarat

manfaat dalam paragraf

c. dampak
d. faedah

ahli dalam paragraf tersebut12. Sinonim kata
adalah....
a. ilmuwan
b. mahir

Sinta

Mita

Sinta

c. pandai
d. jenius

13.

c. habis
d. ada

14.

Runi

a. 30
b. 55

Paragraf berikut untuk nomor 10-12.

Air mineral atau air putih memberikan manfaat
bagi kesehatan tubuh manusia. Hampir semua
masalah kesehatan dapat disembuhkan dengan
meminum air putih. Para ahli kesehatan menyarankan
agar kita meminum air putih sebanyak delapan gelas
sehari, Air putih yang kita minum bermanfaat untuk
mengeluarkan racun daridalam tubuh- Racun dalam
tubuh akan keluar melalui kotoran. Keadaan tersebut
akan berlangsung maksimaljika kita minum air putih

saat perut masih kosong. Dengan demikian, usus pun

menjadi bersih.
Disadur dari: http!/www.orbitdigital.net/article/yuk-minum-air'putih-di-

pagi-hari, diunduh 7 Desember2015

10. Arti kala racun dalam paragraf tersebut adalah

'a,.' ' 
zafyang menyebabkan sakit atau mati

b. benda yang mengandung zat aneh
c. zat yang membantu Proses enzim
d. benda yang mampu menolong seseorang

c. 60
d. 109

15.
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16.

Kalimat iklan sesuai gambar tersebut adaldh . . .

a. Sepatu sepak bola Rebboks memang mahal.

b. Perlu sepatu sepak bola? Rebboks saja!
c. Belilah sepatu Rebboks ditoko terdekat"
d. Sepatu sepak bola Hebboks nyaman di-

pakai.

Perhatikan gambar berikut!

Kalimat iklan sesuai gambar tersebut adalah . . .

a. lngin hasil bagus, warnai gambarmu de-
ngan Fabilo!

b. lkuti lomba mewarnai dengan pensilwarna
Fabilo.

c. Pensil warna Fabilo hanya dijual di kota-
kota besar.

d. Pastikan Anda memiliki pensilwarna Fabilo.

17. Perhatikan kutipan laporan berikut!

Kegiatan pramuka di SD Persada diadakan
setiap hari Sabtu, pukul 13.00. Kegiatan
pramuka tersebut selalu dimulai dengan
upacara pembukaan. Upacara pembukaan di-
lakukan di halaman sekolah. Setelah upacara
berakhir, anggota pramuka kembali ke kelas
untuk mendapatkan pengarahan dari Pembina
Pramuka. Pengarahan tersebut berisi kegiatan
yang akan dilaksanakan. Setelah itu, anggota
pramuka melakukan kegiatan sesuai dengan
pengarahan yang diterimanya.

lsi laporan tersebut adalah . . .

a. Tempat penyelenggaraan kegiatan pra-
muka.

b. Pengarahan kegiatan pramuka diSD Persada.

c. Pengalaman mengikuti kegiatan pramuka
di SD Persada.

d. Pelaksanaan kegiatan pramuka di SD
Persada.

Paragraf berikut untuk nomor 18-20.

Musim hujan tiba. lbu meminta Radit membawa
jas hujan. Beberapa kali setiap pulang sekolah
Radit kehujanan. Untung Radit membawa jas hujan
sehingga pakaian Radit tidak basah. Untuk menjaga
agar tubuh Radit tetap sehat, ibu meminta Radit
minum sirop Imuno. Sirop lmuno mampu memperbaiki
sistem kekebalan tubuh Radit. Sebelum meminum
sirop lmuno, lbu meminta Radit membaca petunjuk
pemakaiannya. Petunjuk pemakaian sirop lmuno
sebagai berikut.

Untuk usia:
3*4 tahun, 1 sendok takar 3 x sehari
5-6 tahun, 2 sendok takar 3 x sehari
di atas 6 tahun, 1 sendok makan 3 x sehari

Setelah membaca petunjuk sirop lmuno, Radit
mengingat usianya. Usia Radit saat ini 8 tahun lebih
2 bulan. Kemudian, Radit menEambil sendok takar
dalam kardus pembungkus sirop lmuno tersebut.
Radit meminum sirop lmuno sebanyak satu sendok
takar. Radit berencana akan meminum sirop lmuno
sebanyak tiga kali.

18. Tanggapan berdasarkan isi paragraf instruksi
tersebutadalah...
a. Tindakan Radit meminum sirop lmuno

dengan sendok takar tidak tepat. Sebaiknya,
Radit minum sirop lmuno dengan sendok
makan karena usia Radit lebih dari 6 tahun.

b. Tindakan Radit meminum sirop lmuno de-
ngan sendok takar tidak tepat. Sebaiknya,
Radit minum sirop lmuno dengan sendok
makan karena usia Radit 6 tahun.

c. Tindakan Radit meminum sirop lmuno setiap
jam tidak tepat. Sebaiknya, Radit minum
sirop lmuno sebanyak tiga kali sehari.

d. Tindakan Radit meminum sirop lmuno setiap
dua jam tidak tepat. Sebaiknya, Radit minum
sirop lmuno sebanyak tiga kali sehari.

19. Makna kata srsfem dalam paragrat tersebut
adalah .. . .

aturan saling berkaitan
susunan yang teratur
metode yang tepat
hasil dari kegiatan

Pernyataan sesuai isi paragraf tersebut adalah

a. Radit selalu menuruti pesan ibu membawa
jas hujan saat pergi ke sekolah.

b. Raditsenang mengenakan jas hujan buatan
ibu saat hujan turun pada siang hari.

c. Radit suka minum sirop lmuno rasa anggur
karena rasa dan aromanya segar.

d. Radit rajin minum sirop lmuno setiap pagi,
siang, dan malam harisebelum tidur.

Perhatikan kutipan pidato berikut!

Anak-anakku yang saya kasihi,
SD Buana Pertiwi memilikitaman bersih dan

indah. Keberadaan taman tersebut membuat
suasana belajar semakin nyaman. Udara di
sekolah pun sejuk dan segar. Tentu saja jasa
Pak Harun tukang kebun kita sangat besar
dalam merawat keindahan dan kebersihan
taman di SD Buana. Sebagai warga sekolah
yang baik, mari kita turut menjaga kelestarian
taman itu. Jangan kita mengotori taman yang
indah tersebut.

a.
b.

c.
d.

24.

21
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lsi kutipan pidato tersebut adalah . . .

a. Pentingnya menjaga kebersihan dan ke-

indahan taman sekolah.
b. Manfaatmenjagakebersihandankeindahan

taman sekolah.
c. Aturan untuk menjaga kebersihan dan

keindahan taman sekolah.
d. Ajakan untuk menjaga kebersihan dan

keindahan taman sekolah.

Perhatikan paragraf berikut!

Sejak kecil seorang anak Malaris telah
diajari mengenali hutan dan sungai. Kami
belajar mengenal alam untuk mencari nafkah.
Demikian pula aku.

Suatu pagi saat libur sekolah, ayah dan ibu

mengajak aku menanam bibit padi di ladang.
Jaraknya satu jam berjalan kaki. Kami berangkat
pukul enam bersama lima belas orang tetangga
yang akan membantu. Ladang kami di tepi
hutan yang dibersihkan dengan cara menebangi
semak-semak dan pohon-pohonnya.
Dikutip dari: Garin Nugroho, "Kisahku" dalam Anak di Eentang

Sungai Amandit, Jakarta, Dian Rakyat, 2001

Jenis paragraf tersebut adalah . . .

a. narast
b. deskripsi

c. eksposisi
d. persuasi

Pe rh ati kan parag raf be ri kut!

Pak Suikadi menanam bunga amaryllis
hampir di seluruh area kebunnya. Kebun Pak
Sukadi terletak di tepi Jalan Wonosari, Gunung
Patuk, Yogyakarta. Ketika bunga-bunga itu

bermekaran, kebun Pak Sukadi menjelma begitu
indah. Kebun itu dipenuhi hamparan bunga
warna merah oranye beriangkai hijau. Tampak
seperti deretan gulali. Bahkan terlihat seperti
hamparan bunga tulip di Belanda. Sungguh,
pemandangan alam yang menakjubkan.
Disadurdari: "Tulip van Java" dalam Eobo Edisi 37 Tahun XLlll,

17 Desember 2015, Jakarta, Kompas Gramedia

Jenis paragraf tersebut adalah . . . .

Jbnis paragraf tersebut adalah . . . .

a. narasi
b. deskripsi
c. eksposisi
d. persuasi

Perhatikan paragraf berikut!

Penyakit demam berdarah salah satu
penyakit yang mengancam keselamatan masya-
rakat. Gejala demam berdarah akan muncul
sekira tiga hingga empat belas hari setelah
pasien terkena gigitan nyamuk yang membawa
virus dengue. Gejala demam berdarah akan
muncul setelah empat sampaitujuh harisetelah
terinfeksi. Apabila demam berdarah menyerang
anak-anak, gejala yang muncul sama dengan
pilek atau flu perut seperti muntah-muntah dan
diare.
Disadur daril http ://g ej a I ad e n a m b e rd a rah. co m/fase-d em a m -

berdarah/, diunduh 29 Desember 2015

Jenis paragraf di atas adalah . . . .

a. narasi
b. deskripsi
c. eksposisi
d. persuasi

Perhatikan ilustrasi berikut!

Nenek Rifai sakit. Sernalam nenek dibawa
ayah ke Rumah Sakit Sumber Waras, Kota
Bekasi. Di rumah sakit sudah berkurnpul
saudara-saudara Rilai. Hanya kakak ayah
Rifai yang belum ada. Paman Rifai tinggal di
Bali, tepatnya di Kota Klungkung. Ayah akan
menelepon paman. Kode area yang akan
ditekan ayah adalah ....

25.

22.

26.

23.

a. narasi
b. deskripsi

c. eksposisi
d. persuasi a. 0361

b. 0362
c. 0363
d. 036624. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

Penggunaan pupuk kimia menguntungkan
masyarakat, khususnya petani. Pertumbuhan
tanaman relatif cepat dan memberikan hasil
panen melimpah. Akan tetapi, dampak neEatif
yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat
berbahaya terhadap lingkungan. Selain itu,
penggunaan pupuk kimia membuat buah hasil
panen mengandung bahan kimia. Oleh sebab
itu, hendaklah kita menghentikan penggunaan
pupuk kimia. Mari, kita beralih menggunakan
pupuk ramah Iingkungan seperti kompos.
Disadur dariz http l/pe rtanian seh at. com/read/2o 1 2/06/06/saatnya'

kembali-ke-alami.html diunduh 29 Desember 2015

Bacalah kedua teks berikut!

Teks I

Jamur Bercahaya

Beberapa jenis jamur menghasilkan cahaya.
Ada yang berwarna hijau, kuning, oranye, dan
merah. Jamur yang bercahaya ini tersebar di
seluruh dunia. Cahaya yang dihasilkan oleh
jamur itu terjadi karena reaksi kimia. Reaksi itu
disebut juga reaksi biokimia karena terjadi pada
makhluk hidup.
Disadur dari: http://bobo.kidnesia.cam/Bobo/lnfo-Bobo/Bobo-File/

Jamur-Bercahaya, diunduh 7 Desember 2015

27.
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28.

Teks ll
Jamur yang Menyala

Beberapa spesies jamur di bumi ternyata
dapat menyala. Jamur tersebut memberikan
cahaya cantik berwarna-warni. Jamur dapat
bercahaya karena adanya reaksi kimia yang
disebut bioluminesensi. Bioluminesensi jamur
diatur oleh circadian clock alau jam biologis
jamur. Reaksi tersebut yang menyebabkan
jamur akan bercahaya. Jamur bercahaya hanya
pada saat-saat tertentu.
Disadur dari: httpl/nationalgeographic.co.id/berita/201 5/03/jamur-

yang-menyala, diunduh 7 Desember 20 1 5

Persamaan kedua teks tersebut adalah . . .

a. Jenis jamur yang ada di lndonesia.
b. Beberapa jenis jamur bercahaya.
c. Pelestarian jamur agar tidak punah.
d, Jamur menyala karena reaksi kimia.

Bacalah kedqa teks berikut!

Teks I

Hari Menanam Pohon

Peringatan hari Menanam Pohon Nasional
2015 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di-
pusatkan di Politeknik Pertanian Negeri
Samarinda. Banyak hutan di Kalimantan Timur
rusak terbakar. Di hutan Kalimantan Timur juga
terjadi pembalakan liar. Ada bermacam-macam
pohon yang ditanam pada peringatan hari
Menanam Pohon 2015 tersebut.
Disadur dari: http://bobo.kidnesia-com/Bobo/l nfo- Bobo/Reportasia/

Hari-Menanam-Pohon, diunduh 7 Desember 201 5

Teks ll

Peringatan Hari Menanam Pohon diTahura

Taman Hutan Rakyat (Tahura)Sultan Adam,
Kalimantan Selatan, terpilih menjadi tempat
penyelenggaraan peringatan hari Menanam
Pohon Nasional 2015. Tahura dipilih sebagai
lokasi penanaman karena Tahura termasuk
salah satu wilayah yang kebakaran hutannya
cukup luas. Tahura membutuhkan rehabilitasi.
Pada peringatan tersebut Kementerian Ke-
hutanan menanam 2.000 tanaman.
Disadur dari: http : // n a s i o n a l. ko m p as. co m/re ad/2 0 1 5/ 1 1 /26/

0959 447 1 /Pe r i n g ata n. H a ri. M e na na m. Poh on.
di.Tahura, diunduh 7 Desember 2015

Perbedaan kedua teks tersebut adalah . . .

a. Penyelamatan hutan di Pulau Kalimantan
daii penebangan liar.

b. Jenis tanaman yang ditanam pada hari
Menanam Pohon Nasional.

c. Pelestarian Tahura di Provinsi Kalimantan
Selatan dari pembalakan liar.

d. Tempat penyelenggaraan peringatan hari
Menanam Pohon Nasional 2015.

29. Bacalah pantun berikut!

Anak-anak bermain balon,
warnanya hijau, merah, dan biru.
Tanamlah banyak pohon,
agar udara segar selalu.

Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut
adalah . . ,

a. lkhlas menanam pohon uhtuk kelestarian
lingkungan.

b. Mari menanam pohon agar udara sekitar
menjadisegar.

c. Pohon rindang sangat nyaman untuk
bermain balon.

d. Hasil kita menanam pohon akan dirasakan
anak cucu.

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 30-34.

Mimi sedih setiap melihat lbu harus bangun
pagi dan siap-siap berjualan. Darijualan itulah Mimi 

.

dan lbu bisa mencukupi kebutuhan. Hasilnya pun
pas-pasan sekali. Mimi ,ingin menolong ibu, tetapi
ia bingung. Apa yang dapat ia lakukan? Selama ini,
sebelum berangkat sekolah, Mimi membantu apa
yang Mimi bisa. Pulang sekolah begitu juga.

"Melamun, ya? Ada apa?" tanya lmel, teman
sebangku Mimidi kelas.

"Hidup kami susah, Mel. lbuku sudah bekerja
keras. Aku kasihan dengan ibuku."

"Lalu, apa rencanamu?" tanya lmel lagi.
"Selama ini, ibu berjualan nasi sayur. Aku ingin

usaha apa saja yang menghasilkan uang. Biar aku
dapat meringankan beban lbu."

lmel diam. Keningnya berkerut.
"Aku belum mahir berbisnis, tetapitanteku ahli-

nya. Begini, pulang sekolah nanti, kamu ikut aku."
"Tapi, Mel, lbu pasti mencariku kalau aku tidak

pulangl'
lmeltertawa, "Kuantar kamu pulang dahulu, dong.

Setelah minta izin ibumu, kita berangkatJ'
Dlkutip dari: L. Heni S., "Hot Chocolat" dalam Bobo Edisi 37 tahun Xllll,

17 Desember 2015, Jakarta, Kompas Gramedia

30. Bagaimana perasaan Mimi setiap melihat
kegiatan ibunya setiap hari?
a. Kecewa.
b. Sedih.
c. Senang.
d. Haru.

31. Mengapa Mimi melamun?
Mimi melamun karena memikirkan . ...

cara memperoleh uang
nasib buruk keluarganya
cara mencapai nilai tinggi
keadaan ibunya di rumah

a.
b.
c.

d.
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32. Tokoh lmel memilikiwatak.. . .

a. sombong
b. dengki

33. Amanat cerita tersebut adalah . . .

a. Menghadapi persoalan hidup dengan tenang.
b, Membantu teman yang mengalami kesulit-

an.
c. Menghargai perjuangan teman satu bangku.
d. Menikmati kenyamanan hidup dari orang

tua.

34. Latar kutipan cerita tersebut adalah di . . . .

a. kantin
b. rumah

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 35*37.

Sepulang sekolah Jali cepat metepaskan
sepatunya dan menaruhnya di rak sepatu. Tasnya ia
letakkan di meja belajarnya. Dahulu sewaktu masih
di panti asuhan Jali tidak pernah melakukannya.la
selalu saja ceroboh meletakkan tas di tempat tidur
Kak Bambang. la juga meletakkan sepatu di bawah
tempat tidurnya. Kak Bambang selalu menasihatinya,
tetapi Jali tidak pernah mendengarkannya. Tapi
sekarang Jali harus belajar rajin, apalagiJali melihat
bapak juga rajin. Setiap pulang dari kantor, bapak
menaruh tas dan sepatu di tempat masing-masing.
Bapak orang yang disiplin. Jali ingin meniru bapak
menjadi orang disiplin.
Dikutlp dari: Muktiar Selawati, Suatu Hari dalam Hidupku, Yogyakarta,

Mitra Bocah Muslim, 2009

35. Tema kutipan cerita tersebut adalah . . .

a. Seorang anak ingin menerapkan hidup
disiplin.

b. Seorang anak ingin mengikuti jejak orang
tuanya.

c. Orang tua ingin anaknya menjadi orang
sukses.

d. Orang tua ingin anaknya patuh aturan yang
berlaku.

36. Maksud kalimat bercetak miring dalam kutipan
cerita tersebut adalah . . .

a. Dahulu Jali seenaknya melakukan apa pun
di rumah.

b, Dahulu Jali tidak pernah
sekolah.

c. Dahulu Jali meletakkan
seenaknya.

d. Dahulu Jali menganggap
penting.

menaati aturan

sepatu dan tas

aturan itu tidak

37. Sikap yang menunjukkan keteladanan tokoh
Jaliadalah . . .

Jali dekat dengan kedua orang tuanya.
Jali selalu mematuhi nasihat kakaknya.
Jali menerapkan sikap disiplin di rumah.
Jali salut kepada perjuangan orang tuanya.

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor gA-40.

Fika dan keluarganya baru seminggu menempati
rumah di sebelah rumah Naya. Pertama datang,
keluarga Fika langsung berkeliling berkenalan dengan
tetangga dekat. Mama Fika bahkan membawa bolu
pandan untuk Naya sekeluarga. Karena Naya dan Fika
seumur, mereka dengan cepat saling bersahabat.

"Fika, main yuk!"seru Naya memanggitsahabat-
nya.

"Hai, Nay, mau main ke mana?" kata Fika.
, "Main ke sungai atau Bos ronda, yuk?" ajak

Naya.
Sungai dan pos ronda adalah dua tempat favorit

untuk main anak-anak di kompleks.
"Mama melarangku main di sungai."
"O . . . ," ucap Naya sambil melongo.
"Bagaimana jika kamu main saja di rumahku.

Ayo, masuk!" kata Fika.
"Di rumahmu mau main apa?" tanya Naya
"Kita main sulapan, Nay," seru Fika,
"SLllapan?" tanya Naya.
Fika mengajak Naya masuk ke dapur rumahnya.

Disitu ada mama Fika memakaicelemek, menghadapi
meja penuh bahan-bahan kue.

"Halo, Naya, yuk, ikut sulapan sama kami," ajak
mama Fika sambil tersenyum.

"Sulapan membuat kue maksugnya?" tanya
Naya

"lya. Membuat kue itu seperti sulapan, lo. Coba
bayangkan tepung iniseperti bedak bisa menjadi kue
yang harum dan enak. Seperti disulap, kan?" kata
mama Fika.
Dikutip dari: Kalya lnnovie, "Kejutan untuk Mama" dalam Bobo Edisi 37

tahun XLlll, 17 Desember201S, Jakarta, Kompas Gramedia

38. Akibat dari peristiwa penolakan Fika terhadap
ajakan Naya adalah . . .

a. Fika dipaksa untuk bermain di rumah.
b. Fika dipaksa untuk bermain di sungai.
c. Naya diajak membuat kue oleh Fika.
d. Naya diajak makan bersama oleh Fika.

39. Nilai moral kutipan cerita tersebut adalah . . .

a. Berkunjung di setiap rumah sebagai te-
tangga baru.

b. Berbicara sopan kepada anak dan orang
tua.

c. Bergegas membuatkan minuman untuk
tamu.

d. Bersiap menyambut kedatangan tamu dari
jauh.

40. Simpulan kutipan cerita tersebut adalah , . .

a. Tetangga baru mendapat seorang tamu
rahasia.
Tetangga baru Naya mengajak membuat
kue.
Tetangga baru membantu ibu membuat
kue.

c. jujur
d. baik hati

c. kelas
d. teras

b.
a.
b"

d.
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Kutipan syair berikut untuk soal nomor 41 dan 42.

wahai ananda intan pilihan
gunakan akal luaskan pandangan
bijaklah engkau mengkaji zaman
supaya hidup tidak ketinggalan
Dikutip dari: Tenas Eftendy, Tunjuk Ajar Melayu, Yogyakarta, Balai Kaiian

dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan
Adi Cita,2006

41. Maksud syair tersebut adalah . . .

a. Kita harus meluaskan pandangan dan meng-
gunakan akal agar dapat melihat dunia.

b. Kita harus berpandangan luas dan bersikap
bijak agar tidak ketinggalan zaman.

c, Kita harus memilih intan pilihan dan meng-
gunakan akal agar dapat mengkaji zaman.

d. Kita harus rnengkaji zaman dan menggu-
nakan pandangan agar tidak ketinggalan.

42. Artikala pandangan dalam syair tersebut adalah

a. penglihatan
b. pemandangan
c. pengetahuan
d. pembicaraan

Kutipan syair berikut untuk nomor 43 dan 44.

wahai ananda permata ayah
hak milik orang jangan kau jamah
dosanya besar di sisi Allah
dunia akhirat dimakan sumpah

Dlkutlp darl: Tenas Etfendy, Tunjuk Ajar Melayu, Yogyakarta, Adicita, 2006

43. Maksud kutipan syair tersebut adalah . . .

a. Jangan mengecewakan keinginan orang
tua.

b. Jangan membawa barang orang lain se-
enaknya.

c. Jangan asal menuduh seseorang tanpa
bukti,

d. Jangan mengambil barang milik orang lain.

44. Makna kata permata dalam kutipan syair adalah

a. harta paling berharga
b. perbuatan yang mulia
c. kesayangan orang tua
d. kegemaran orang tua

45. Perhatikan percakapan berikut!
Yanto
Amir

Yanto
Amir

Yanto

t....1
"lya, Yan, jalanan macet sekali. Bisakah
kamu bantu saya?"
"Bantu apa?"
"Tolong temani saya ke ruang guru,
ya?"
"Baiklah, ayo, MirJ'

Kalimat tepat untuk melengkapi percakapan
tersebutadalah...

Apakah Amir datang terlambat?
Siapa datang terlambat?
Kapan datang terlambat?
Mengapa kamu datang terlambat?

46. Perhatikan percakapan berikut!
Fino

Mahar
Fino

Mahar

Fino

"Har, apakah besok kamu latihan
basket?"
"Bisa, jam berapa?"
"Sepulang sekolah ya, kira-kira pukul

satu."
"Bagaimana kita berangkat? Sepedaku
rusakl"
t....1

Kalimat tepat untuk melengkapi percakapan
tersebutadalah...
a. Baiklah, kamu memang teman baik.
b. Baiklah, biar aku yang jemput kamu.
c. Waduh, aku lupa, Har!
d. Ya sudah, kita tunggu saja di sini!

Perhatikan petunjuk membuat agar-agar berikut
ini!
1) Masukkan serbuk agar-agar ke dalam panci.

2) Campur serbuk agar-agar dengan gula
pasir sesuai selera.

3) Tuangkan 300 ml air ke dalam panci yang
berisi serbuk agar-agar.

4) Masak air gula beserta agar-agar di atas
api sedang sampai mendidih.

5) t... .I

6) Jika sudah dingin, lepaskan agar-agar dari
cetakan.

Kalimat tepat untuk melengkapi petunjuk rum-
pang tersebut adalah . . .

a. Tuangkan agar-agar ke dalam cetakan.
b. Tambahkan air hingga perriukaan panci.
c. Tambahkan garam sesuaiselera.
d. Rebus agar-agar di tempat terpisah.

Perhatikan petunjuk membuat kincir angin dari
kertas berikut!
1) Potonglah kertas menurut garis bersilang

yang telah kamu buat hingga setengah
sumbu poros.

2) Tusuklah paku' payung pada sebatang
kayu.

3) Gambarlah pada kertas karton dua garis
menyilang dengan pensil dan buatlah
lubang kecil pada pertemuan dua garis.

4) Tekuklah bagian yang telah digunting ke
arah poros dan tusukkan paku payung di
bagian porosnya.

a.

b,

c.
d.

47.

48.
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49.

Urutan tepat petunjuk membuat kincir angin dari
kertas adalah ....
a. 2)-3)-4)-1)
b. 2)-4)-3)-1)
c. 3)-1)4)-2)
d. 3)-2)-4)-1)

Pe rh ati kan petu nj u k be ri kut!

Petuniuk Menggunakan Termometer

1) Kibas-kibaskan termometer sampai angka
air raksa menunjukkan angka nol.

2) Bersihkan termometer dengan tisu atau
kapas.

3) Ambil termometer dan lihat angka di termo-
meter.

4) Tunggu sekitar 5-10 menit.
5) Jepitkan termometer ke anggota tubuh,

seperti ketiak dan di bawah lidah.

Urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi

::::rjrn 
t"rat menggunakan termometer adalah

2)-1)-3)-5)-4)
2)-1)-s)-4)-3)
3)-2)-1)-4)-5)
3)-4)-2)-1)-5)

Pe rhati kan pa rag raf be ri kut !

Benua Antartika terletak di Kutub Selatan
Planet Bumi. Benua Antartika juga sering disebut
gurun es karena 98 persen permukaannya
tertutup es. Benua Antartika menjadi tempat-
terdingin didunia. Suhu di benua inidapat men-
capai mirrus 85 [. . .] Celcius. Suhu dingin ini
membuat Benua Antartika tidak berpenghuni.

lstilah tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
adalah . .. .

panas
derajat
tingkat
pangkat

5'1. Perhatikan paragraf berikut!

Komodo adalah spesies kadal terbesar
di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca,
Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa
Tenggara. Saat ini [. . .] komodo di alam bebas
telah menyusut akibat aktivitas manusia. Oleh
karena itu, Pemerintah melindungi hewan ini
dengan membuat Taman Nasional Komodo.

lstilah tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
adalah....
a. habitat
b. pakan
c. populasi
d. penghuni

52. Perhatikan pantun nasihat berikut!

Mana mungkin ada logam mulia,
coba lihat dengan cermat.
t....1tI
Kalimat tepat untuk melengkapi isi pantun
tersebutadalah...
a. Mana mungkin hidup bahagia,

jika pada orang tua tiada hormat.
b. Mana mungkin hidup terlunta,

jika hidup tidak berhemat.
c. Rajinlah menabung di masa muda,

di haritua hidup foya{oya.
d. Jika hidup berfoya-foya,

di haritua pasti menderita.

53. Perhatikan pantun nasihat berikut!

t....I
t..I
Belajar bukan sekadar pintal
tapi menjadi pribadi benar.

Kalimat tepat untuk melengkapi sampiran
pantun tersebut adalah . . .

a. Jangan suka saling lempar,
nanti terkena batunya.

b. Kancil menulis di daun lontar,
ketika mentari telah bersinar.

c. Jadilah anak pintar,
agar kelak menjadi pribadi bersinar.

d. Bagai bulan purnama,
membuat malam bersinar.

54. Perhatikan paragraf berikut!

Air limbah rumah tangga dapat dimanfaat-
kan menjadi air bersih. Pengolahan air limbah
rumah tangga dilakukan dengan mengendapkan
air limbah. Setelah itu, air limbah diberi tawas
dan ditambahi kapur. Terakhir, air dicampur
dengan kaporit. Cara ini [. . .] untuk membunuh
bakteridalam air.

Kata baku tepat untuk melengkapi paragraf
tersebutadalah....

efektiv
efektif
evektif
evektiv

Pe rh ati kan pa rag raf be ri ku t !

Penggunaan lampu LED dapat menghemat
pemakaian listrik. Lampu LED memerlukan
lebih sedikit energi listrik. Meskipun lebih sedikit
energi yang dibutuhkan, lampu LED mampu
memancarkan cahaya lebih terang daripada
lampu pijar. [. . .] cahaya lampu LED sangat
bagus.

a.
b.

c.
d.

50.

a.
b.

c.

d.

a.
b.

c.
d.

55.
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Kata baku tepat untuk
tersebutadalah....

melengkapi paragraf

kwalitas
kuwalitas
kualitas
kwalitet

56. Perhatikan iklan berikut!

1) Kompor biogas adalah produk hemat energi.

2) Kompor biogas menggunakan.gas dari limbah

sapi.

3) I....1
4) Dapaikan kompor biogas di toko-toko terdekat!

Kalimat tepat untuk melengkapi iklan tersebut
adalah . . .

a. Jangan gunakan korhpor biogas karena
mudah meledak!

b. Ayo, buat kompor biogas dari bahan
limbah!

c. Ayo, beralih ke kompor biogas yang hemat
energi!

d. Segera ganti kompor biogas Anda dengan
kompor gasl

Perhatikan iklan berikut!

Kalimat efektif sesuai iklan tersebut adalah . . .

a. Pada pemanas air Warm sudah dipasang
alat penghemat listrik.

b. Pemanas airWarm sudah sejak dari zaman
dahulu dipakai di rumah-rumah.

c. Pemanas air Warm hanya membutuhkan
listrik sebesar 350 watt.

d. Pemanas air Warm tidak dapat digunakan
di luar ruangan.

Perhatikan laporan pengamatan berikut!

Nama Pengamat : Ratna Widya
Lokasi Pengamatan: Pasar Ujung Berung
Waktu Pengamatan: Jumat, 11 Desember 2015

Hasil Pengamatan :

Pada pagi hari Pasar Ujung Berung dipadati
penjual dan pembeli. Penjual mengambil seba-
gian lahan jalan umum untuk berdagang [. . . .]

Kalimat tepat untu k melengkapi laporan tersebut
adalah . . .

a. Jalan di depan pasar terlihat sangat
lengang.

b. Sebagian besar pembeli yang datang ke
sana adalah pelajar.

c. Kemacetan pun terjadidijalan umum dekat
Pasar Ujung Berung.

d. Orang-orang datang untuk membelibarang
yang baru datang.

Perhatikan laporan kunjungan berikut!

a.

b.

c.

d.

59.

57.

Nama Pengamat
Waktu Pengamatan

Lokasi Pengamatan

Hasil Kunjungan

Kelompok Dahlia
Kamis, 17 Desember
2015
Sentra lndustri Gerabah
Kasongan, Bantul

t. . . .l Produk yang dihasilkan tersebut,
sepertialat-alat rumah tangga, pot, dan hiasan.
Produk gerabah hasil Sentra lndustri Kasongan
dibeli oleh pembeli dari dalam dan luar negeri.

Kalimat tepat untuk melengkapi laporan kun-
jungan tersebut adalah . . .

a. Kelompok Dahlia mengakhiri kunjungan
dengan berfoto bersama di Sentra lndustri
Gerabah Kasongan.

b. Kelompok Dahlia harus membuat laporan
kunjungan ke Sentra lndustri Gerabah
'Kasongan.

c. Perajin diSentra lndustriGerabah Kasongan
menghasitkan bermacam-macam produk
daritanah liat.

d. Peralatan rumah tangga yang dihasilkan
di Sentra lndustri Gerabah Kasongan di
antaranya peralatan rumah tangga.

Perhatikan gambar berikut!

Pukul : 07.00 WIB-09.00 WIB
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Paragraf sesuai gambar tersebut adalah . . .

a. Beberapa siswa tengah sibuk member-
sihkan sekolah. Ada siswa yang menyapu
kelas dan halaman, membersihkan kaca
jendela kelas, dan mengangkat sampah
menggunakan keranjang sampah. Kini

sekolah tampak bersih, rapi, dan indah.
b. Di sekolahku setiap Jumat diadakan

kerja bakti. Siswa laki-lakibertugas merawat
taman, sedangkan siswa perempuan me-
nyapu kelas. Begitulah kegiatan kami setiap
minggu. Kerja bakti adalah bentuk cinta
kepada sekolah.

c. Sekolahku indah dan bersih. Setiap
hari penuh dengan sampah. Terkadang
saya ingin membersihkan halaman sekolah,
tetapi teman-teman sibuk membersihkan
kelasnya masing-masing.

d. Halaman sekolahku setiap pagi ter-
lihat indah dan rapi. Semua itu karena
semua siswa membersihkan kelas maupun
halaman sekolah. Sekolahku menjadi bersih
dan rapi berkat teman-temanku.

Perhatikan pidato berikut!

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, pagi ini
kita dapat berkumpul dalam acara peringatan
hari Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan
salah satu pejuang perempuan y4ng gigih dan
memiliki semangat juang tinggi demi kemajuan
bangsa.[....]

Demikian sambdtan ini saya sampaikan.
Atas perhatian teman-teman saya ucapkan
terima kasih.

Kalimat ajakan tepat untuk melengkapi pidato
tersebutadalah...
a. Peringatan hari Kartini hendaknya dilak-

sanakan setiap saat karena perjuangan
beliau sangat berat.

b. Marilah kita selalu menanamkan nilai-nilai
perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam
kehidupan sehari-hari.

c. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional
yang hendaknya kita ingat hari ulang
tahunnya.

d. Hari ini hendaknya kita peringati dengan
penuh kebahagiaan karena hari ini me-
rupakan hari lahir Raden Ajeng Kartini.

Pe rhati kan pidato be rikut!

Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini,
izinkan saya sebagai ketua RW, menyampaikan
sepatah dua patah kata. Akhir-akhir ini
lingkungan kita sedang tidak aman. Ada warga
yang kehilangan harta bendanya. [. . . .]

Demikian sambutan saya kali ini. Atas
perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Kalimat ajakan tepat untuk melengkapi pidato
tersebutadalah...
a. Marilah kita membangun pos satpam di

depan rumah kita masing-masing.
b. Oleh karena itu, saya himbau warga untuk

tidak bepergian terlalu lama.
c: Marilah kita bersama-sama memasang

peringatan untuk tidak mencuri di RT kita.
d. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama

menjaga keamanan lingkungan RT kita.

63. Perbuatan [. . .] penebang liar hutan sungguh
tidak terpuji karena mereka menebang sesuka
hati pohon yang bukan miliknya.

Ungkapan tepat untuk melengkapi kalimat
tersebutadalah....
a. panjang tangan
b. tinggi hati
c. naik darah
d. gelap mata

64. Kakek Arjo hidup [. .] karena ia tidak lagi
memiliki saudara dan keluarga lainnya.

Ungkapan tepat untuk melengkapi kalimat ter-
sebutadalah....
a. sebatang kara
b. turun tangan
c. darah biru
d. anak emas

65- Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Selain karena pasir putihnya, kepulauan ini

terkenal karena keindahan bawah lautnya.
2) Kehidupan bawah laut Kepulauan Karimun

yang indah dapat dilihat di terumbu karang-
nya.

3) Keindahan Kepulauan Karimun Jawa karena
dikelilingi oleh pantai berpasir putih.

4) Kepulauan Karimun Jawa menjadi tujuan

. wisata karena keindahannya.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar men-
jadi paragraf padu adalah . . . .

a. 4)-1)-2)-3)
b. 4)-2)-3)-1)
c. 4)-3)-1)-2)
d. 4)-3)-2)-1)

66. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Jembatan ini menghubungkan antara pe-

pohonan yang dilengkapi dengan tangga.
2) Jembatan Tajuk ini merupakan jembatan

gantung yang terletak sekitar 200 meter
dari stasiun penelitian Cikini.

62.
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3) Ketinggiannya mencapai 20-25 meter dari
atas permukaan tanah.

4) Jembatan Tajuk ini panjangnya mencapai
100 meter dan lebarnya 0,6 meter.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf padu adalah . . . .

a. 1)-3)-2)-4)
b. 2)-4)-3)-1)
c. 3)-4)-2)-1)
d. 4)-2)-1)-3)

67. Perhatikah'katimat-katimat berikut!
1) Semua terkejut membaca isi undangan

tersebut.
2) Sebuah undangan ditujukan kepada Oca

dan teman-teman.
3) Mereka mendapat undangan untuk meng-

ikuti pelatihan penulis cilik.
4) Mereka penasaran dan ingin segera mem-

buka undangan tersebut.
5) Mereka girang dan saling berpelukan.

Kalimat acak tersebut dapat disusun menjadi
paragraf narasi dengan urutan . . . .

a. 2)-3)-1)-4)-5)
b. 2)-4)-3)-1)-5)
c. 2)4)-1)-3)-5)
d. 2)-5)*1)-3)-4) ,

68. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Ayo, tabung sebanyak mungkin uang saku-

mu,agar bermanfaatl
2) Apakah kamu sering menyisihkan uang

sakumu?
3) Uang tabungan itu dapat kamu manfaatkan

untuk membeli keperluan sekolahmu.
4) Uang saku yang kamu sisihkan lebih baik

ditabung.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf padu adalah . . . .

a. 1)-3)-2)-4)
b. 2)-3)-4)-1)
c. 3)-2)-1)-4)
d. 4)-3)-2)-1)

69. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Contoh tanaman merambat adalah tanaman

ubijalar, tanaman pare, dan tanaman buah
semangka.

2) Tanaman merambat merupakan tanaman
yang pertumbuhannya merambat baik di
benda hidup maupun benda mati.

3) Tanaman merambat selalu tumbuh ke arah
cahaya matahari.

4) Tanaman merambat dapat menjadi tanam-
an menjalar jika tidak mempunyai tempat
merambat.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf padu adalah . . . .

a. 2)-1)-3)-4)
b. 2)-1)-4)-3)
c. 2)-3)-1)-4)
d. 2)-4)-3)-1)

Pe rh ati kan kal i m at- kal i m at be r i kut !
1) Bahan-bahan alami untuk mengusir nyamuk

tersebut, yaitu minyak sereh, bunga
lavender, dan kulit jeruk.

2) Kita dapat memanfaatkan bahan-bahan
alami untuk mengusir nyamuk.

3) Kulit jeruk dapat diletakkan di meja belajar-
mu.

4) Minyak sereh dan bunga lavendeldapat
dioleskan ke seluruh tubuh.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf padu adalah . . . .

a. 1)-4)-3)-2)
b. 2)-1)-3)-4)
c. 2)-1)-4)-3)
d. 4)-2)-1)-3)

Perhatikan surat undangan berikut!

..., "EaF.a,te W.aliMurid,,...,i.'rirr1..,,.rrr....ri1i,",.,.;

Mengharap kehadiran Bapak/lbu Wati tvtuiiO
pada
hari, tanggal : Senin, 7 Desember 2015, .

acara : persiapan wisata:
Demikian undangan kami- Atas perhatian

Kata bercetak miring kurang tepat, seharusnya

BapaUlbu Wali Murid
Bapak, lbu, Saudara
kesediaannya
kehadirannya

72. Perhatikan surat undangan berikut!
rtlilt.jii,iit t:rltr;rrt.tr .,!if,,,lYth.KafMelati,,,,,=,l,,=,,r:i,r,,,=i.:-,;r:::i:i, ir:n

71.

a.

b,

c,

d,

.{enO.!3ran_kehadiran 
karnu untuk rneme-

hari, tanggdl Mingrgu, 2O Delemb'er 2015,

..'temp .t.'..t1jl d.effia!a....,..'.,'ft.."ti,i'i.i ,

Perbaikan tepat untuk kata bercetak miring
dalam surat tersebut adalah . . . .

a. Bapak
b. Saudara
c. Anda
d. Kakak

triian sekotah/MalY#



73. Perhatikan kutipan laporan berikut!

Dalam rangka mengisi liburan akhir
semester, kelompok belajar Pandawa melakukan
pengamatan ke Saung Angklung Mang Udjo.
Kelompok ini terdiri atas lima orang yaitu galih,
marwan, yuda, wisnu, dan beni.

Penggunaan ejaan tepat kalimat bercetak miring
dalam kutipan laporan tersebut adalah . , .

a. Kelompok belajar initerdiri atas lima orang,
yaitu Galih, Marwan, Yuda, Wisnu, dan
Beni.

b. Kelompok belajar initerdiriatas lima orang,
ir' yaitu Galih, Melrwan, Yuda, Wisnu, Dan

Beni.
c. Kelompok Belajar iniTerdiri atas lima orang

yaitu Galih, Marwan, Yuda, Wisnu, dan
Beni.

d. Kelompok belajar initerdiri atas lima orang
yaitu galih, marwan, yuda, wisnu, Dan
beni.

74. Perhatikan kutipan laporan berikut!

Pada hari Sabtu, 5 Desember 2015, SD
Bintang mengadakan lomba kebersihan kelas.
Lomba itu diadakan mulai pukul 07.00-10.00.
Juri lomba itu adalah bapak gunawan.Pemenang
lomba kebersihan kelas adalah kelas Vl.

Perbaikan tepat pada kalimat bercetak miring
tersebutadalah...
a. Juri Lomba itu adalah bapak Gunawan.
b. Juri lomba itu adalah Bapak Gunawan.
c. Juri lomba itu adalah bapak Gunawan.
d. Juri Lomba itu adalah bapak gunawan.

75. Perhatikan kalimat berikut!

Haris dilahirkan pada tanggal dua puluh lima
September dua ribu tiga diJambi.
Penulisan tanda baca tepat tempat dan tanggal
lahirHarisadalah....
a. Jambi ;25 September 2003
b. Jambi :25 September 2003
c. Jambi-25 September 2003
d. Jambi, 25 September 2003

76. Sifa, kita istirahat sebentar, yuk.
'Perbaikan tepat kalimat tersebut adalah . . .

a. Sifa, kita istirahat sebentar, yuk!
b. Sifa, kita istirahat sebentar, yuk?
c. Sifa kita istirahat sebentar yuk!
d. Sifa kita istirahat sebentar yuk?

77. Setiap warga RT 03 yang mengikuti kerja bakti
diharap memborong peralatan kebersihan, seperti
parang, cangkul, dan sekop.

Perbaikan kata bercetak miring dalam paragraf
tersebutadalah....
a. membawa
b. menjinjing
c. memakai
d. menggunakan

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha-
berkuasa karena acara pada hari ini berjalan
lancar.

Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat
tersebutadalah....
a. Mahapenguasa
b. Mahadikuasai
c. Mahamenguasai
d. Mahakuasa

Pe rh ati kan pa rag raf be ri kut!

Taman NasionalWasur berada di Kabupaten
Merauke. Berbagaijenis ftora dan fauna ada di
kawasan taman nasional tersebut. Jenis flora
dan fauna diTaman NasionalWasur di antaranya
kanguru tanah, kanguru hutan, kanguru lapang,
kuskus berbintik, garuda papua, cenderawasih,
kasuari, mambruk, dan anggrek hen?s:
Dikutip darl: Giyafio, PesonaWisata Pa)ua. Klaten, lntan Pariwara.

2010

Perbaikan kalimat bercetak miring dalam
paragraf tersebut adalah . . .
a. Ada berbagai jenis flora dan fauna di

kawasan taman nasional tersebut.
b. Berbagai jenis flora dan fauna di kawasan

taman nasional tersebut ada.
c. Ada berbagai jenis-lenis flora dan fauna di

. kawasan taman nasionaltersebut.
d. Berbagaijenis-jenis flora dan fauna ada di

kawasan taman nasional tersebut.

Pe rh ati kan pa rag raf be ri kut !

Deddy suka membuang sampah semba-
rangan. Sampah-sampah tersebut mengundang
nyamuk dan lalat untuk bersarang. Masuk ke
rumah Deddy. Deddy pun menderita sakit akibat
gigitan nyamuk dan kotoran lalat,

Perbaikan kalimat bercetak miring dalam para-
graf tersebut adalah . . .

a. Mereka itu pun masuk ke rumah Deddy.
b. Sebanyak itu pun masuk ke rumah Deddy.
c. Nyamuk dan lalat itu pun masuk ke rumah

Deddy.
d. ltu nyamuk dan lalat pun masuk ke rumah

Deddy.

78.

79.

80.

ft
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