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Paragraf berikut untuk soal nomor 1-6.

Hiu Karpet, Karpet Maut dari Raja Ampat

Di dasar laut Raja Ampat, Papua, ada karpet
bisa hidup. la menerkam udang, lobster, dan kepiting.
Karpet maut itu diarn. la tidak bergerak. Badannya
mirip karpet warna-warni yang digelar di dasar laut.
Saat ada hewan mendekat, karpet maut itu tiba-tiba
membuka mulut. Mulutnya penuh gigi runcing dan
rahang kuat. Karpet maut itu memakan udang dan
kepiting di dasar laut. Karpet maut itu bernama hiu
karpet (Orectolobus maculates).

Hiu karpet tinggal di dasar laut Raja Ampat.
la suka bersembunyi di gua atau di bawah reruntuhan
kapal. Pada siang hari hiu karpet hanya tidur, tidak
bergerak. Hiu karpet sering dijuluki sebagai ikan yang
berjalan karena tidak berenang. Gerakan tubuhnya
hanya meliuk-liuk seperti ular berjalan.

Hiu karpet hanya mencari makan ketika hari
sudah gelap. Saat mencari makan, hiu karpet tidak
berenang ke sana kemari. Hiu karpet hanya diam
menunggu mangsanya mendekat. Terkadang ia
sedikit bergeser ke samping kanan kiri.

Hiu karpet jarang menyerang manusia sehingga
dianggap tidak berbahaya. Namun, untuk melihat hiu
karpet tidak mudah. Kesulitan tersebut disebabkan
bentuk hiu karpet rata dengan dasar laut dan warna
tubuhnya mirip terumbu karang. Hiu karpet pandai
menyamar sebagai terumbu karang.
Disadur datii h ttp : //www. ki d n e s i a. co m/K i d n e s i a/ Pott et- N e g e r i ku/

F I o n a/Fau n a/H i u - Kar p et- Karpet- M auf dari - Raj a-Amp at,
diunduh 1 Desember20lS

1. Kalimat utama paragraf pertama adalah . . .

a. Didasar laut Raja Ampat, Papua, ada karpet
bisa hidup.

b. la menerkam udang, lobster, dan kepiting.
c. Karpet maut itu diam.
d. Mulutnya penuh gigl runcing dan rahang

kuat.

2. lde pokok paragraf kedua adalah . . .

a. Gerakan tubuh hiu karpet seperti ular ber-
jalan.
Bentuk tubuh hiu karpet mirip terumbu
karang.
Hiu karpet mencari makan ketika malam
hari.

d. Hiu karpet tinggal di dasar laut Raja Ampat.

Simpulan tepat berdasarkan paragraf kedua
adalah . . .

a. Hiu karpet suka tinggal di reruntuhan kapal
di dasar laut,

b. Cara hidup hiu karpet adalah bersembunyi
di dasar laut Raja Ampat.

c. Cara hidup hiu karpet berpindah-pindah
tempat sesuai tekanan udara.

d. Hiu karpet berjalan dengan meliuk-liukkan
badannya yang besar.

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf
keempatadalah...
a. Hiu karpet musuh utama para nelayan.
b. Hiu karpet berbentuk seperti terumbu karang.
c. Hiu karpet mudah ditemuidi laut Raja Ampat.
d. Hiu karpet suka menyerang binatang laut

lain.

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf
ketigaadalah...
a. Di mana karpet maut tinggal?
b. Siapa teman karpet maut pada siang hari?
c. Kapan karpet maut mencari makan?
d. Bagaimana cara karpet maut makan?

Mengapa karpet maut dianggap tidak ber-
bahaya?

Karpet maut dianggap tidak berbahaya karena

a. tidak bergerak ke sana kemari
b. jarang menyerang manusia
c. tidak dapat berenang cepat
d. jarang keluar dari tempatnya
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7. Perhatikan paragraf berikut!

Lumba-lumba binatang berjiwa sosial dah
cerdas. la suka menolong manusia yang tersesat
atau terombang-ambing di tengah lautan.
Sayang, akhir-akhir ini lumba-lumba diburu
untuk dijadikan bahan makanan karena me-
miliki manlaat dalam dunia kesehatan,Tindakan
pemburu lumba-lumba membuat sedih para
pecinta lumba-lumba. Tindakan tersebut dapat
menyebabkan kepunahan lumba-lumba.
Disadur dari: httpl/www. orbitdigital. net/article/l u mba-lu mba-si-

hewan-pintar, diunduh 2 Desember 201 5

Lumba-lumba tidak diburu manusia, maka lumba-
lumba . ...
a. tidak akan punah
b. menjadisahabatnelayan
c. memenuhi lautan
d. dimanfaatkan sebagai obat

Perhatikan ilustrasi berikut!
Siswa kelas Vl SD Nusantara berjumlah

tiga puluh. Berdasarkan angket yang diisi siswa
dapat diketahui berbagai kegemaran siswa
kelas V SD Nusantara. Sebanyak 12 siswa me-
miliki kegemaran sepak bola. Sebanyak 10 siswa
memiliki kegemaran membaca. Sebanyak lima
siswa memiliki kegemaran renang. Sebanyak
tiga siswa memiliki kegemaran bermain catur.

10. Sinonim kala kuno pada paragraf tersebut . . . .

c. lama
d. gaul

11. Perhatikan percakapan berikut!

" Assalam ual ai ku m, Ocal'
"WAlaikumsalam. Eh, Evan,
Dina, mari silakan duduk."
"lya, terima kasih, Ca."
"Kapan kita pergi ke toko tante
itu?"
"Tante yang mana?" (bingung)
"Ah, mengapa kamu lupa, Ca?"
"ltu lo, tante yang kamu tabrak."
"Oh, iya.Aku ingat. Bagaimana
kalau besok sore."
"Baik. Aku setuju. Bagaimana
denganmu. Van?"
"Sip. Aku setujuJ'

Topik percakapan tersebut adalah . . .

a. Berkunjung ke rumah seorang tante.
b. Rencana pergi ke toko seorang tante.
c. Bertemu teman di rumah tante.
d. Kesepakatan untuk belajar kelompok.

Perhatikan iklan berikut!

Ayo beli tas Froze di toko terdekat.
Desain menarik dan nyaman dipakai.
Tas Froze terbuat dari bahan berkualitas.

Diproduksi oleh Mentari Jaya Abadi-Bandung

Kalimat sesuai isiiklan tersebut adalah . . .

a. Tas Froze terbuat dari bahan kualitas dan
dibuat oleh pengrajin lndonesia.

b. Satu cara mencintai produk lndonesia
dengan membeli tas Froze.

c. Tas Froze memilikidesain menarik, kualitas
baik, dan nyaman dipakai.

d. Tas Froze diciptakan bagi pelajar yang
membawa banyak buku saat ke sekolah.

Perhatikan kutipan laporan berikut!
Pada tanggal 27 Desember 2015 siswa

kelas V dan Vl SD N 1 Bukittinggi berkunjung
ke salah satu pabrik pembuatan bakpia di
Yogyakarta. Para siswa SD N 1 Bukittinggi me-
lihat proses pembuatan bakpia secara langsung.
Mereka melihat proses pembuatan adonan kulit
bakpia, pembuatan isi bakpia, proses pemberian
isi pada adonan kulit bakpia. Mereka juga

a. langka
b. modern

Evan dan Dina
Oca

Dina
Evan

Oca
Dina
Evan
Oca

Dina

Evan
8.

12.

13.
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Data tepat untuk mengisi nomor 3) adalah . . . .

a. 15
b. 12
c.5
d.3

Bacaan berikut untuk soat nomor I dan 10.

Spinosaurus salah satu di antara spesies
dinosaurus. Kali pertama spinosaurus diperkenalkan
oleh panteontolog Jerman, Ernst Stromer, pada
tahun 1915, Spinosaurus memiliki tubuh lebih besar
dari T-Rex. Spinosaurus dianggap sebagai "dewa
dari segala dewa" oleh para dinosaurus. Penelitian
terbaru mengenai spinosaurus menunjukkan bahwa
binatang kuno tersebut merupakan dinosaurus yang
menghabiskan sebagian hidupnya di air.
Dikutip dari: http://www.orbitdigital.neuarticle/spinosaurus-dewa-para-

dinosaurus, diunduh I Desember 201 5

9. Arti kata spesies pada paragraf tersebut . . . .

a. jenis
b. golongan
c. kelompok
d ragam
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melihat proses pemanggangan hingga proses
pengemasan bakpia. Selain berbelanja bakpia,
para siswa dipersilakan mencicipi contoh bakpia
yang disediakan pemilik pabrik bakpia.

lsi laporan tersebut adalah . . .

a. Tempat pengolahan bakpia diYogyakarta.
b. Proses pengolahan bakpia diYogyakarta.
c. Pengalaman berkunjung ke pabrik bakpia.
d. Kunjungan siswa SD N 1 Bukittinggidipabrik

bakpia.

Paragraf berikut untuk soal nomor 14-16.

Hari Minggu Rani membantu ibu membuat es
krim. lbu menyiapkan adonan es krim terlebih dahulu.
Kemudian, Rani membantu mencampur adonan
es krim dengan air es ke dalam mangkuk. lbu lalu
menyalakan mixer untuk mencampur adonan. lbu
menggunakan mixer selama lima belas menit. Setelah
adonan tercampur, lbu mematikan mixer. Saat lbu
membersihkan mixer, Rani memakan adonan es
krim berkali-kali. Kemudian, ibu memasukkan adonan
tersebut ke.dalam lemari pendingin. Es krim buatan
ibu bisa dinikmati setelah enam jam disimpan dalam
lemari pendingin.

14. Tanggapan berdasarkan isi paragraf tersebut
adalah . . .

a. Tindakan Rani memakan adonan es krim
tidak benar. Sebaiknya, Rani makan es
krim setelah dimasukkan ke dalam lemari
pendingin.

b. Tindakan ibu membersihkan mixer tidak
benar. Sebaiknya, ibu meminta Rani untuk
membersihkan mixer.

c. Langkah membuat es krim yang dilakukan
ibu sudah tepat. Pasti rasa es krim buatan
ibu enak.

d. Langkah-langkah yang dilakukan Rani
untuk membuat es krim sudah tepat. Pasti
hasil es krim sangat enak.

15. Makna kata adonan dalam paragraf tersebut
adalah....
a. adukan sebagai bahan pembuat kue
b. adukan sebagai bahan pembuat es krim
c. bahan yang diperlukan membuat kue
d. bahan yang diperlukan membuat es krim

16. Pernyataan tepat sesuai isi paragiaf tersebut
adalah . . .

a. Es krim cokelat buatan ibu memiliki cita
rasa dan aroma khas.
Es krim buatan ibu sangat digemari Rani
dan keluarganya.
Es krim buatan ibu bisa dinikmati setelah
enam jam disimpan dalam lemari pendingin.
Es krim buatan ibu rasanya berbeda dengan
es krim buatan pabrik.

Perhatikan kutipan pidato berikut!

Saudara-saudara yang saya hormati,

Saya sangat bangga dengan kerukunan
yang terjalin di antara warga Desa Mekarsari.
Sebagai Kepala Desa Mekarsari, saya merasa
senang karena warga Desa Mekarsari dengan
ikhlas dan senang hati melaksanakan kerja
bakti. Kerukunan menyebabkan pekerjaan
ringan dan cepat selesai. Kerukunan memberi
manfaat besar bagi Desa Mekarsari.

lsi kutipan pidato tersebut adalah . . .

a. Warga di Desa Mekarsari menjunjung tinggi
kerukunan antarumat beragama.

b. Warga Desa Mekarsari selalu melakukan
kerja bakti.

c. Kerukunan menciptakan kedamaian di Desa
Mekarsari.

d. Kerukunan antarwarga memberi manfaat
besar bagiwarga Desa Mekarsari.

Perhati kan parag raf be ri kut !

Tawur Agung atau Mecaru merupakan
salah satu upacara adat di Bali, Tawur Agung
adalah meletakkan sesajen di setiap catus
pafa (simpang empat) desa. Peletakan sesajen
di setiap perempatan desa tersebut sebagal
lambang menjaga keseimbangan. Peletakan
sesajen dilakukan oleh pemuka agama diikuti
jamaah lain. Setelah meletakkan sesajen,
pemuka agama dan jemaah melanjutkan dengan
acara Ngerupuk atau Mebuu-buu di setiap rumah
untuk membersihkan lingkungan dari pengaruh
bhutakala. Acara Ngerupuk tersebut disertai
dengan membakar Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh
merupakan simbol bhutakala dan kejahatan bagi
masyarakat Bali, Ogoh-ogoh merupakan replika
makhluk menyerupai setan atau monster besar
terbuat dari kertas bekas. Ukuran Ogoh-ogoh
tersebut sangat besar.
Disadur dari: http : //www. o rb itd i g ital. n et/articl e/awal - m u I a-

perayaan-nyepi, diunduh 2 Desember 201 5

Jenis paragraf tersebut adalah . . . .

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

Pe rhatikan informasi berikut!
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20.

Nuri murid kelas V SD Harapan Bangsa,
Kota Medan. Saat ini murid kelas V SD Harapan
Bangsa melakukan karya . wisata ke Kota
Padang. Saat di Padang, Nuri ingin menelepon
orang tuanya. Kode area yang harus ditekan
Nuri saat menelepon orang tuanya adalah . . . .

a. 061
b. 0621

c, 0741
d. 0751

Perhatikan kutipan kedua teks berikut!

Teks I

Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan
diguyur hujan selama tiga hari terakhir. Guyuran
air dari Iangit menyebabkan kabut asap menipis.
Akibatnya, jarak pandang di sebagian wilayah
tersebut membaik. Kualitas udara di Sumatra
dan Kalimantan juga semakin membaik.
Disadur dari: http : //n ews. I ip utan6. com/read/z353 1 46/h ujan -3 -

. hari-usir-kepekatan-kabut-asap-di-sumatera-dan-
kalimantan, diunduh 2 Desember 2015

Teks ll

Beberapa daerhh memiliki curah hujan
paling tinggi pada bulan Oktober. Daerah-
daerah tersebul adalah wilayah Aceh, Sumatra,
Papua, dan Kalimantan Barat. Saat ini hujan
dapat meredakan asap di wilayah Kalimantan.
Hujan tersebut juga mampu mengurangi titik api.
Kualitas udara di wilayah tersebut semakin baik.
Kepekatan udara di Kalimantan dan Sumatra
pun semakin berkurang.
Disadur datii h t t p : // n a s i o n a l. t e m p o. c o / r e a d / n e w s / 2 0 1 5 /

1 O/28/2067 1 39 1 7/b m kg -h uj an -di - kal i m antan -d an -
sUmatera-redakan-asap, diunduh 2 Desember 2015

Persamaan kedua teks tersebut . . , .

a. kegiatan peningkatan kualitas udara di
Sumatra dan Kalimantan

b. hujan mampu meningkatkan kualitas udara
di Sumatra dan Kalimantan

c. upaya mengurangi kepekatan udara di
Sumatra dan Kalimantan

d. kepedulian masyarakat untuk mencegah
adanya kebakaran hutan

Perhatikan pantun berikut!

Hati-hatilah menyeberang,
jangan sampai titian patah.
Hati-hatilah dirantau orang,
jangan sarnpai berbuat salah.

Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut
adalah . . .

a. Jangan melakukan kesalahan saat berada
dinegeriorang.

b. Sikap berhati-hati diperlukan saat kita be-
pergian ke luar kota.

c. Jika kita berhati-hati bertindak, kita akan
selamat di negeri orang.

d. Hasilbekerjadinegeriorangakandirasakan
pada masa depan.

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 22-25.
Sejak perusahaan tempat kerja bapak bangkrut,

beliau memutuskan membawa seluruh keluarganya
pulang kampung. Bapak berjanjitidak akan kembali
lagi ke Jakarta. Bapak akan mencari pekerjaan di
kota asalnya. Kata bapak, tinggaldi Pekalongan lebih
tenang dan biaya hidup pun relatif kecil.

Namun, hingga sekarang bapak masih meng-
anggur. Bapak sudah berusaha keras melamar
pekerjaan ke sana kemari, tetapi belum ada panggilan
pekerjaan. Kami sekeluarga harus bersabar. Uang
pesangon dari perusahaan yang diterima bapak
pun lama-lama semakin menipis. Uang tersebut
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Akibatnya, kebiasaan membeli pakaian dan sandal
baru di hari raya terpaksa diabaikan. ltulah yang
membuat Pupung dan Putra sedih.
Dikutip dari: Punvandi, Pesan Mama, Yogyakarta, Mitra Bocah Muslim,

201 1

22. Bagaimana perasaan tokoh Pupung dan Putra
saat tidak dibelikan pakaian dan sepatu baru?

Saat tidak dibelikan pakaian dan sepatu baru,
Pupung dan Putra . ...
a. sedih
b. kecewa
c. marah
d. khawatir

23. Watak tokoh bapak dalam kutipan cerita adalah

a. bijaksana
b. gigih
c. malas
d. dengki

24. Amanat cerita tersebut adalah . . .

a. Mohon petunjuk kepadaTuhan atas musibah
yang menimpa.

b. lkhlas menjalanisegala masalah kehidupan
yang ada.

c. Gigih berjuang mencari pekerjaan.
d. Pantang menyerah untuk meraih kesuk-

sesan hidup.

25.' Latar cerita tersebut adalah di . . . .

a. Lampung
b. Jakarta
c. Semarang
d. Pekalongan

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 26-28.
Di Desa Merbabu tinggallah seorang kakek

bersama dua cucunya. Kedua cucu fersebut bernama
Anggara dan Pratama. Anggara dan Pratama
selalu pergi ke hutan untuk mencari kayu dan buah.
Namun, di hutan Pratama tidak mengerjakan apa-
apa. la menyuruh Anggara mengerjakan semua
pekerjaannya. Anggara selalu baik kepada Pratama.

21.
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Akan tetapi, Pratama tidak pernah membalasnya
dengan kebaikan. Pralama justru semakin membebani
pekerjaan Anggara.

26. Tema kutipan cerita tersebut adalah . . .

a. Kebaikan yang dilakukan dua bersaudara.
b. Kejahatan yang dilakukan dua bersaudara.
c. Perbedaan sifat antara dua bersaudara.
d. Persamaan keinginan antardua bersaudara.

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

a. Pratanta selalu membalas perbuatan baik
Anggara dengan kejahatan.

b. Pratama selalu membalas perbuatan jahat
Anggara dengan kebaikan.

c. Anggara selalu melakukan apa pun untuk
Pratama agar senang.

d. Anggara selalu memenuhi permintaan

. Pratama agar tidak sedih.

28. Sikap yang menunjukkan keteladanan tokoh
Anggaraadalah...
a. Anggara mengabulkan permintaan adik

semata wayangnya.
b. Anggara pantang menyerah menghadapi

rintangan di hutan.
c. Anggara selalu berbuat baik kepada sau-

daranya.
d. Anggara sayang dan peduli kepada kakek-

nya.

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 29-31.
Hari ini cukup banyak pembeli datang. Perkataan

kami yang sopan dan ramah membuat pelanggan
betah berlama-lama di toko. Tentu nya mereka membeli
dengan jumlah yang banyak. Sesekali terdengar
sekilas pembicaraan pelanggan. Mereka mengatakan
bahwa toko kami unik. Bisa dibayangkan apa yang
terjadijika pelayanan kami tidak memuaskan.
Dikutip dari: lsna Meiriska, Cupcake Festival, Jakafia, Naoura Books, 201 4

29. Akibat dari masalah dalam cerita tersebut
adalah pembeli akan . .. .

a. pergi meninggalkan toko
b. membeli banyak barang
c. kerasan berada di toko
d. marah kepada pelayan

30. Nilai moral cerita tersebut . . .
a. Membiarkan pembeli mengambil barang

sendiri.
b. Melayanisemuapembelidengan ramah.
c. Memaksa pembeli untuk membeli barang.
d. Meminta pembeli untuk segera pergi.

31. Simpulan isi cerita tersebut . . .

a. Banyak pembelidatang ditoko kami.
b. Pembeli berkata sopan dan ramah.
c. Pembeli suka berbelanja di toko kami.
d. Pembeli memborong barang kami.

Kutipan syair berikut untuk soal nomor 32 dan 33.

wahai ananda cahaya mata
banyaklah berbudi dari berkata
termakan budi balaslah segera
supaya hidupmu tiada nista.

Dikutip dari: Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu, Yogyakarta, Adicita, 2006

32. Maksud kutipan syair tersebut adalah . . .

a. Ajakan untuk sayang kepada ayah dan ibu.

b. Harapan orang tua pada masa depan anak-
. nya.

c. Ajakan untuk sering bertindak daripada
bicara.

d. Permintaan seorang anak kepada orang
tuanya.

33. Makna kala berbudidalam kutipan syair adalah
melakukan ....
a. balas budi kepada orang lain
b. perbuatan yang bermanfaat
c. tindakan sesuai keinginan sendiri
d. keinginan orang tua dengan ikhlas

34. Bacalah dialog berikut!

Vika
Lisa

Vika

"Lisa, kamu mau minum apa?"
"Air putih saja, Vika. Aku tidak mau me-
repotkanmu."
"Jangan air putih, Lis. Kamu butuh minum-
an hangat. Aku bisa membuatkanmu
susu, cokelat, atau teh panasJ'

t....1
"Baiklah. Baca majalah ini.Tunggu sebentar
ya?"

Kalimat tepat untuk melengkapi percakapan
tersebutyaitu...
a. "Butuh waktu lama tidak untuk membuat

minuman itu?"
b. "Kalau begitu tolong buatkan aku cokelat

panas saja, Vika."
c. "Silakan duduk dahulu. Sebentar lagi

selesai kok."
d. "Kalau mau makan ambil sendiriya?"

Perhatikan petunjuk acak berikut!
1) Ambil remote control untuk memindah

channel lelevisi yang kamu inginkan.
2) Tancapkan boster (apabila ada) ke dalam

sumber listrik.
3) Tancapkan stopkontak/steker ke sumber

listrik.

Lisa
Vika

35.
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4) Usahakan duduk sekira 2-3 meter dari
layar televisimu.

5) Tekan tombol power (on) pada panel yang
tersedia di bagian muka televisi.

Urutan petunjuk tepat menyalakan televisi yaitu

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

36. Perhatikan petunjuk rumpang berikut!

Petunjuk Pemakaian Param Cair Spesial

1) Kocok dahulu isi botol sebelum dibuka.
2) Bukalah tutup botol dengan cara menekan

tutup botol, putar ke kiri.
3) Ambil tutup botol dengan pelan agar tidak

tumpah.
4) t....1
5) Tutuplah botoldengan menekan tutup botol,

putar ke kanan.

Petunjuk menggunakan param cair spesial
tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat . . .

a. Tuangkan param di mangkuk kecil, diamkan
beberapa jam.

b. Ambil param secukupnya, lalu oleskan pada
bagian tubuh yang pegal.

c. Ambil param sebanyak mungkin, lalu oles-
kan pada bagian tubuh yang pegal.

d. Tuangkan param dengan tangan kiri di
telapak tangan kanan hingga tumpah.

37. Perhatikan paragraf berikut!
Tanaman ganggang mengandung berbagai

jenis [. . .]. Ganggang hijau hidup pada sampah
dan kolam yang tenang. Ganggang cokelat
mempunyai batang tebal. Ganggang tersebut
dapat digunakan sebagai bahan pembuat tali.
Sementara itu, ganggang merah merupakan
tanaman laut yang sangat menarik. Ganggang
tersebut bisa membuat air laut berwarna
merah.
Dlsadur darl: h tt p : //w w w. k o m p a s i a n a. c o m / w w w, y o I a n -

d u n g g i o. kom pa s i an a. co m /g a n gg an g- a I gaa _
551 c094381 331 1 1 1 039de1 5d, diunduh 21 Desember
2015

lstilah tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
adalah....
a. pigmen
b. vitamin
c. klorofil
d. karbon

38. Bacalah pantun rumpang berikut!

Ditepi kali saya menyinggah,
menghilangkan penat dan jerat.

t....1
t....1

Kalimat tepat untuk melengkapi pantun tersebut
adalah . . .

a. Kalau ada sahabat pindah,
sahabat lama jangan tinggalkan akhirat.

b. Orang tua jangan disanggah,
agar selamat dunia akhirat.

c. Kalau ada guru baru pindah,
hormati beliau tentu dapat pahala akhirat.

d. Kalau punya salah,
mohon lepas dan jangan terikat.

Pe rh ati ka n p a rag raf be ri kut !

Perkembangan [. . .] memungkinkan ke-
hidupan manusia menjadi mudah dan nyaman,
Hidup manusia semakin mudah dengan alat
seperti mobil, sepeda motor, lampu, televisi,
lemari pendingin, komputer, dan pendingin
ruangan. Di sisi lain, penggunaan alal-alat
tersebut secara berlebihan dapat meningkatkan
kebutuhan energi. Lama-kelamaan persediaan
energidi bumi menipis.
Disadur dari: http : //w ww. a r t i ke I I i n g ku n g a n h i d u p. co m/ 1 2 -

lang kah -sede rhana-m en g h em at-e n e rgi. htm l,
diunduh 21 Desember 2015

Kata baku tepat untuk melengkapi paragraf
lersebutadalah.'..
a. tehnologi
b. teknologi
c. technologi
d. teknoloji

Pe rhatikan il ustrasi be rikut!

Gunakan [, . .] seperlunya.
Matikan televisi jika tidak ditonton.

Mari, kita dukung program hemat energi.

Kata tepat untuk melengkapi kalimat iklan ter-
sebutadalah....
a. televisi
b. listrik
c. komputer
d. radio

39.

40.
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41. Perhatikan gambar berikut!

Kalimat iklan tepat sesuai gambar tersebut
adalah . . .

a. Pakailah sikat gigi produk terbaru kami saat
ini!

b. Pakailah sikat gigi ini agar gigi tampak putih

dan bersih!
c. Pasta gigi Segar dapat digunakan lebih dari

tiga kali sehari.
d. . Pasta gigi Segar, melindungi gigi dari

' bakterijahat.

42. Perhatikan laPoran beriktit!

Hari Minggu, 17 Januari 2016 Delisa dan

ayahnya berkunjung ke Monumen Peletakan
Batu Pertama Kota Palangkaraya. Museum
tersebut terletak di Jalan S. Parman, Kota

Palangkaraya atau tepatnya berada di depan
gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Delisa mencatat informasi tentang monumen

tersebut. Dahulu monumen tersebut merupakan
tempat Presiden Soekarno meletakkan batu

pertama pembangunan Kota Palangkaraya'

l. . . .l Pembangunan yang dilakukan meliputi
gedung pemerintahan, kantorgubernur, dermaga,
dan jalan-jalan Penghubung.

Kalimat tepat untuk melengkapi laporan tersebut

a. Setelah peletakan batu pertama tersebut,
pembangunan sarana dan prasarana pun

dimulai.
b. Delisa mendapat tugas dari guru Sejarah

untuk berkunjung ke museum atau
monumen.

c. O"fi., jrg, tnencatat sejarah pembangunan

Monumen Peletakan Batu Pertama Kota

Palangkaraya.
d, Delisa senang dapat mengetahui sejarah

Monumen Peletakan Batu Pertama Kota
Palangkaraya.

43. Perhatikan gambar berikut!

Deskripsi tepat sesuai dengan binatang tersebut
adalah . . .

a. Aku binatang berkaki empat, telingaku
kecil, tubuhku besar. Aku memiliki hidung
yang panjang dan aku suka makan buah'

b. Aku binatang berkaki empat, telingaku
kecil, tubuhku besar. Aku memiliki leher
yang unik. Aku suka makan buah.

c. Aku binatang berkakiempat, telingaku kecil,

tubuhku tinggi. Aku memiliki leher panjang.

Aku suka makan dedaunan.
d. Aku binatang berkaki empat, telingaku

lebar, tubuhku kecil. Aku memiliki leher
yang unik. Aku suka makan rumput'

44. Perhatikan kutipan pidato berikut!

Saudara-saudara yang berbahagia. Pada
kesempatan ini akan saya sampaikan isi dan
makna darl Sumpah Pemuda. Sumpah yang telah

diikrarkan pemuda-pemuda terdahulu sebagai
alat pemersatu bangsa lndonesia. Bangsa yang

memiliki banyak pulau, ragam budaya, dan
perbedaan lainnya. Para pemuda pada tanggal
28 Oktober 1928 telah mengikrarkan diri ber-

tanah air, berbangsa, dan berbahasa satu

lndonesia.[....]
Kalimat ajakan tepat untuk melengkapi kutipan
pidatotersebut...
a. Sebagaigenerasi penerus bangsa, marilah

kita menjaga kesatuan negeri ini agar tidak
terjadi perpecahan

b. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah

sepantasnya kita bangga atas perjuangan
para pemuda terdahulu.

c. Marilah kita bersama-sama menciptakan
perdamaian di antara perbedaan yang ada
di lndonesia tercinta ini.

d. Marilah kita bekerjasama memajukan negara
lndonesia tercinta agar tidak tertinggal dari
negara lain.

45. Bacalah paragraf berikut!

Ayah Nisa seorang dokter, sedang ibu-

nya bekerja di sebuah kantor pengacara ter-
kenal. Kesibukan kedua orang tuanya tidak
membuat surut semangat Nisa untuk belajar'
Nisa belajar sendiri tanpa didampingi ibu

atau ayahnya. Dengan usaha dan doa, Nisa

berhasil menamatkan sekolah dengan meraih
juara umum di sekolahnya. Semua guru,

teman, dan saudara mengucapkan selamat
atas keberhasilan Nisa. Akan tetapi, Nisa
belum tampak gembira. Tampak raut cemberut
menghiasi wajahnya. Kondisi itu disebabkan
ayah Nisa belum mengucapkan selamat
kepadanya. Nisa [. . .] karenanYa.
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Ungkapan tepat untuk melengkapi paragraf
tersebutadalah....
a. angkat topi
b. besar mulut
c. bermata gelap
d. bermuka masam

46. Perhatikan katimat-kalimat berikutl

Sarapan juga membuat kita memiliki daya
tahan tubuh yang kuat.
Manfaat sarapan sangat banyak.
Oleh sebab itu, mari kita sarapan sebelum
berangkat sekolah.
Salah satunya sarapan meningkatkan kon-
sentrasi belajar.

Urutan kalimat tepat agar menjadi paragraf
narasi padu adalah ... .

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

47. Perhatikan paragraf berikut!

1) Beberapa relawan dari Bandung meng-
ajar di tempat pengungsian. 2) Mereka mengajar
anak-anak korban bencana banjir. 3) Selain
mengajar, mereka menghibur korban bencana
dengan berbagai kegiatan menarik.4) Mereka
memiliki rasa perduli terhadap sesama.

Kesalahan penggunaan kata pada paragraf
tersebut ditunjukkan oleh nomor. . . .
a. 1)

b. 2)
c. 3)
d. 4)

48. Perhatikan kutipan laporan berikut!
Rendi dan Septi mengikuti acara "Kreatif

Menulis Bersama Asma Nadia". Acara tersebut
berlangsung selama dua hari. Acara hari per-
tama dilaksanakan di gedung sopo sulaksana
yang beralamat di Jln. Sekolah lnternasional,
Bandung. Para peserta termasuk Rendi dan
Septi diberi pengetahuan dasar tentang teknik
menulis yang kreatif dan menyenangkan.

1)

2)
3)

4)

Penulisan ejaan tepat untuk kalimat yang
bercetak miring pada teks tersebut . . .

a. Acara hari pertama dilaksanakan digedung
Sopo Sulaksana yang beralamat di jalan
Sekolah lnternasional, Bandung.

b. Acara hari pertama dilaksanakan di
Gedung Sopo Sulaksana yang beralamat
di Jl. Sekolah lnternasional, Bandung.

c. Acara hari pertama dilaksanakan di Gedung
Sopo Sulaksana yang beralamat di Jalan
Sekolah lnternasional, Bandung.

d. Acara hari pertama dilaksanakan digedung
Sopo Sulaksana yang beralamat di Jalan
Sekolah lnternasional, Bandung.

49. Perhatikan kutipan berikutl

Dalam kesempatan itu ketua panitia me-
minta semua anggota rapat untuk menyampai-

. kan tanggapan tentang kebijakan baru dari
Pemerintah

Tanda baca tepat untuk melengkapi kalimat surat
tersebut. . .

a. Dalam kesempatan itu, ketua panitia minta
semua anggota rapat untuk menyampaikan
tanggapan tentang kebijakan baru dari
Pemerintah!

b. Dalam kesempatan itu; ketua panitia minta
semua anggota rapat untuk menyampaikan
tanggapan tentang kebijakan baru dari
Pemerintah.

c. Dalam kesempatan itu, ketua panitia meminta
semua anggota rapat untuk menyampaikan
tanggapan tentang kebijakan baru dari
Pemerintah.

d. Dalam kesempatan itu, ketua panitia minta
semua anggota rapat untuk menyampaikan
tanggapan tentang kebijakan baru dari
Pemerintah?

50. Perhatikan kalimat berikut!

Keputusan ilu terdasaikan atas pertimbangan
yang matang.

Perbaikan kata berimbuhan bercetak miring
adalah....
a. mendasar
b. didasarkan
c. mendasarkan
d. mendasari
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