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Bacaan di bawah ini digunakan untuk menjawab 
pernyataan no.1-4! 

Orangutan diperkirakan punah dalam delapan 
hingga sepuluh tahun mendatang apabila pembukaan 
hutan di Sumatera dan Kalimantan tetap berlangsung 
agresif. Konservasi habitat aslinya di kawasan hutan 
diperlukan untuk menjaga kelestarian spesies berstatus 
terancam punah ini. 

Direktur konservasi Paneco Sumatran Orangutan 
Conservation Programme, Ian Singleton, mengatakan 
jumlah orangutan terus berkurang sekitar 5.000 ekor per 
tahun, seiring pembukaan habitat asli spesies ini menjadi 
perkebunan sawit. Orangutan kini hanya tinggal 6.500 ekor 
di Sumatera dan 45.000 ekor di Kalimantan. 

Kalau pembukaan lahan terus terjadi di hutan 
Sumatera dan Kalimantan, hanya dalam waktu sekitar 8 
sampai 10 tahun kita tidak dapat lagi melihat orangutan. 
Pembukaan hutan, menurut Ian, menyulitkan orangutan 
memperoleh sumber-sumber makanan. Mereka semakin 
terhimpit dan populasinya menjadi menurun. 

 
1. Judul bacaan di atas yang tepat adalah… 

A. Pembukaan Hutan di Kalimantan 
B. Orangutan Terancam Punah 
C. Perkebunan Kelapa Sawit 
D. Koservasi Habitat Orangutan 
 

2. Siapa yang mengatakan bahwa dalam waktu 10 tahun 
lagi kita tidak dapat melihat orangutan? 
A. Peneliti Konservasi Panesco Sumatran Orangutan 

Conservation Programme 
B. Pengusaha yang membuka perkebunan kelapa 

sawit di Sumatera 
C. Pimpinan Konservasi Panesco Sumateran 

Orangutan Conservation Programme 
D. Pencinta Orangutan di Sumatera dan Kalimantan 
 

3. Bagaimana keadaan habitat orangutan di Sumatera 
dan Kalimantan pada saat ini? 
A. Luasnya semakin bertambah 
B. Tetap terjaga kelestariannya 
C. Luasnya semakin berkurang 
D. Mengalami kerusakan yang parah 
 

4. Mengapa kelestarian orangutan perlu mendapat 
perhatian serius? 
A. Orangutan diperkirakan akan punah 
B. Orangutan adalah satwa asli Kalimantan 
C. Perkebunan kelapa sawit berkembang pesat 
D. Jumlah orangutan sekitar 51.500 ekor 
 

5. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki 
keanekaragaman sumber pangan selain beras. 
Misalnya, sagu makanan pokok masyarakat Maluku 
dan sekitarnya, jagung makanan pokok masyarakat 
Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan 
pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok 
suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber 
pangan masyarakat Indonesia. 
 

Apa  ide pokok paragraph tersebut? 
A. Sagu merupakan makanan utama bagi 

masyarakat Maluku 
B. Masyarakat Indonesia memiliki aneka ragam 

sumber pangan 
C. Beras merupakan sumber pangan bagi 

masyarakat yang mampu 
D. Makanan pokok bangsa Indonesia berbeda-beda 

bergantung pada sukunya. 
 

6. Pemanasan global dan efek rumah kaca yang 
berlangsung sekarang ini akan menyebabkan kenaikan 
suhu bumi sekitar 1 derajat celcius dalam seratus 
tahun. Dalam seratus tahun itu pula permukaan air laut 
akan mengalami peningkatan hingga 1 meter. Hal ini 
terjadi karena penambahan air dari lelehan es di kutub 
utara dan selatan. 
 
Tanggapan yang baik sesuai dengan isi bacaan di atas 
adalah… 
A. Kita bersyukur karena luas lautan akan bertambah 
B. Upaya pencegahan pemanasan global perlu 

dilakukan 
C. Tidak perlu resah dengan dampak pemanasan 

global 
D. Kita tidak dapat menolak dampak pemanasan 

global 
 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keterangan: 
1 = Jalan Citarum 
2 = Jalan Condet 
3 = Jalan Asahan 
4 = Jalan Progo 
5 = Jalan Serayu 
6 = Jalan Kampar 
7 = Jalan Brantas 
8 = Jalan Musi 
 : Puskesmas 

 : Rumah Yoga 
 : Gedung Sekolah 

 
Jalur terdekat yang harus dilalui Yoga untuk berangkat 
sekolah adalah jalan… 
A. Musi, Serayu, Progo, dan Kampar 
B. Musi, Brantas, Progo dan Kampar 
C. Musi, Citarum, Condet, dan Kampar 
D. Musi, Citarum, Progo, dan Kampar 
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 Bacaan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 11 
 
Raja Kuripan mempunyai dua putra, yaitu Raden 

Anom dan Raden Panji. Raden Anom lebih cerdas daripad 
Raden Panji. Raden Panji tidak senang melihat kecerdasan 
Raden Anom. Karena itulah dia ingin mencelakakan 
saudaranya. Raden Panji menghampiri juru masak istana 
yang sedang memasak. Ia membubuhkan racun ke dalam 
makanan Raden Anom. 

  
8.  Latar cerita rakyat di atas adalah… 

A. Kerajaan Kuripan 
B. Bangsal Istana Kerajaan Kuripan 
C. Kamar Tidur Raden Anom 
D. Dapur Istana Kerajaan Kuripan 

 
9. Amanat yang ingin disampaikan dalam cerita di atas 

adalah… 
A. Kepandaian mendatangkan musuh yang 

merugikan 
B. Persaudaraan belum tentu membawa hidup rukun 
C. Sifat iri mendorong seseorang untuk bertindak 

jahat 
D. Orang cerdas akan mengakibatkan orang lain iri 

hati 
 

10. Raden Panji memiliki watak…. 
A. iri tetapi cerdas 
B. iri dan jahat 
C. menyayangi saudara 
D. cerdas dan penyayang 

 
11. Ringkasan cerita di atas yang tepat adalah… 

A. Raden Panji dan Raden Anom adalah putra Raja 
Kuripan 

B. Raden Panji dan juru masak bermaksud 
membunuh Raden Anom 

C. Raden Panji merasa iri dengan Raden Anom dan 
bermaksud membunuhnya 

D. Raden Panji dan Raden Anom terlibat  
permusuhan keluarga 

 
12. Siswa : Selamat pagi, Pak Guru? 

Guru : Selamat pagi anak-anak. Beberapa hari lagi 
kalian akan menempuh UASBN. 

Siswa : Baik, Pak Guru. 
Kalimat permintaan yang tepat diucapkan oleh guru 

yaitu… 
A. Kalian harus belajar rajin dan tekun 
B. Kamu suka membaca dan bermain 
C. Jangan berbuat gaduh dan ramai saja 
D. Banyak berdoa bersama-sama 
 

13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simpulan isi tata tertib tersebut adalah… 
A. Setiap murid wajib melaksanakan tata tertib 

sekolah 
B. Setiap murid harus memakai seragam lengkap 
C. Setiap murid harus menjadi contoh bagi murid lain 
D. Setiap murid harus mematuhi dan melaksanakan 

7-K 
 
14. Data : 1. Jalan Ampera Besar No. 18 Jakarta Utara 
   2. Islam 
   3. Ratna Riyanti 
   4. SD 
   5. Jakarta, 3 November 1987 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jika data di atas diisikan ke dalam Daftar Riwayat 
Hidup, yang sesuai adalah… 
A. 3 – 5 – 4 – 2 – 1  
B. 4 – 3 – 2 – 1 – 5 
C. 3 – 2 – 4 – 1 – 5 
D. 2 – 4 – 5 – 3 – 1    

 
15. tahun baru sudah tiba yanti dan nadia mempersiapkan 

segala kebutuhan sekolah. 
Bagaimana penulisan paragraph tersebut yang tepat? 
A. Tahun baru sudah tiba. Yanti dan nadia 

mempersiapkan segala kebutuhan sekolah 
B. Tahun baru sudah tiba. Yanti dan Nadia 

mempersiapkan segala kebutuhan sekolah 
C. Tahun baru sudah tiba, Yanti dan nadia 

mempersiapkan segala kebutuhan sekolah 
D. Tahun baru sudah tiba, Yanti dan Nadia 

mempersiapkan segala kebutuhan sekolah 
 

16. Saya akan datang. 
Saya diundang. 
 
Kedua kalimat di atas jika digabung menjadi… 
A. Saya akan datang walaupun diundang 
B. Saya akan datang ketika diundang 
C. Saya akan datang jika diundang 
D. Saya akan datang tetapi diundang  

 
17.  
 
 
 
 
 
 

Jika Arman berumur 10 tahun, aturan pemakaian obat 
yang benar adalah… 
A. sekali minum 3 sendok teh 
B. sekali minum 1 sendok teh sehari 3 kali 
C. sehari 3 kali minum, setiap minum 1 ½ sendok teh 
D. sehari 3 kali minum, setiap minum 2 sendok teh 

 
 

Tata Tertib Sekolah 
 
1. Setiap murid wajib mematuhi dan melaksanakan 7-K 

Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, 
Kerindangan dan Kekeluargaan 

2. Setiap murid wajib menjadi suri tauladan bagi murid 
yang lain 

3. Setiao murid wajib mengenakan pakaian seragam. 
4. Pakaian harus rapi dan bersih. 
5. Baju harus dimasukkan ke dalam celana atau 

bawahan/rok 

6. Rambut harus disisir rapi 

Daftar Riwayat Hidu 
Nama :  _________________  
Tempat/tanggal lahir :  _________________  
Pendidikan :  _________________  
Agama :  _________________  

Alamat :  _________________  

Petunjuk pemakaian obat. 
Umur : 0 – 1 tahun = ½ sendok teh 3 x sehari 
  2 – 5 tahun = 1 sendok teh 3 x sehari 
  6 – 11 tahun = 1 ½ sendok teh 3 x sehari 

  12 tahun ke atas = 2 sendok teh 3 x sehari 
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18. Perhatikan! 

Sejak kecil Jaya ingin sekali menjadi tentara(1). 
Ia ingin seperti kakek dan ayahnya(2). Dulu kakeknya 
adalah pejuang kemerdekaan(3). Ayahnya adalah 
seorang tentara(4). 
 
Kalimat utama pada paragraph  di atas terdapat pada 
kalimat… 
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 

 
19. Anak itu berhasil menangkap bola dengan tangkas 

Sinonim kata tangkas terdapat dalam kalimat… 
A. Anak-anak kelas VI itu rajin belajar dengan 

harapan agar mereka naik kelas 
B. Anak-anak itu cekatan dalam memasukkan 

kelereng ke dalam kaleng 
C. Ulangan Bahasa Indonesia di kelas VI itu 

berlangsung dengan tertib 
D. Kita harus giat belajar agar menjadi anak yang 

pintar. 
 

20. Para tamu… di rumah Rini pada saat resepsi 
pernikahan kakaknya. Kata berimbuhan yang tepat 
untuk melengkapi kalimat di atas adalah… 
A. berdatangan 
B. bersamaan 
C. berlarian 
D. bertaburan  

 
21. Bacalah dialog di bawah ini! 

Johan : “Hibnu, apakah kamu jadi latihan sore ini?” 
Hibnu : “Ya tentu dong! Siapa saja yang akan berlatih 

musik?” 
Johan : “Yang pasti Dino dan Bunga” 
Hibnu : “Bagaimana dengan yang lainnya?” 
Johan : “Mereka pun akan segera datang” 
 
Isi pembicaraan yang tepat dalam dialog di atas 

adalah… 
A. kehadiran Dino dan Bunga 
B. latihan kesenian 
C. kehadiran dalam latihan 
D. latihan perpisahan 

 
22. 1. Pagi yang cerah itu dikejutkan oleh pekikan keras 

seorang wanita 
2. Mobil yang dikendarai pemuda itu melarikan diri 

tanpa menghiraukan korbannya. 
3. Hari baru pukul tujuh pagi 
4. Ternyata ada mobil menabrak seorang nenek. 
 
Agar menjadi paragraph yang padu, urutkan yang tepat 
kalimat-kalimat acak di atas adalah… 
A. 4 – 3 – 2 – 1  
B. 1 – 3 – 4 – 2 
C. 3 – 1 – 4 – 2  
D. 3 – 1 – 2 – 4  

 
 
 

 
 
23. negara indonesia terdiri dari atas ribuan pulau. alam 

indonesia indah dan kaya sejak dulu. rakyatnya  
tersebar luas dan terdiri atas berbagai macam suku 
bangsa bahasa agama dan budaya. akan tetapi tetap 
bersatu padu dan mencintai bangsanya. pokoknya 
sekali indonesia tetap indonesia . 
 
Tiga buah kata yang seharusnya ditulis dengan huruf 
kapital pada paragraph tersebut adalah… 
A. Negara, Indonesia, Pokoknya 
B. Indonesia, Kaya, Pulau 
C. Bangsa, Agama, Budaya 
D. Ribuan, Indonesia, Negara 

 
24. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada 

kalimat… 
A. Ini bukan buku milik Tuti, melainkan buku Rini 
B. Ia ingin segera pulang tetapi, belum diperbolehkan 

dokter 
C. Karena saki, ia tidak napsu makan 
D. Kalau ada waktu saya, pasti akan datang 
 

25. pokoknya sekali indonesia tetap indonesia 
Kalimat di atas seharusnya ditulis… 
A. Pokoknya sekali Indonesia tetap Indonesia. 
B. Pokoknya, sekali Indonesia, tetap Indonesia! 
C. Pokoknya, sekali Indonesia, tetap Indonesia? 
D. Pokoknya sekali Indonesia tetap Indonesia! 

 
26. Bacalah penggalan pantun berikut! 

• Kalau kita pergi ke pasar 

• Jangan lupa membeli cabai 

•  ____________________________  

•  ____________________________  
Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut 
adalah… 
A. * Kalau takut terasa pedas 

* Jangan suka makan cabai 
B. * Karena bukan karena libur 

* Saya susah bertemu teman 
C. * Betapa hati menjadi susah 

* Karena ujian tidak lulus 
D. * Kalau kita rajin belajar 

* Cita-cita pasti tercapai 
 

27. Aku punya seorang adik. Dia masih bayi. Waktu itu, ibu 
sedang berbelanja. Aku disuruh ibu untuk 
menungguinya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ia 
bangun dan menangis… 
Kalimat manakah yang tepat untuk melanjutkan 
paragraph tersebut? 
A. Aku berusaha menenangkannya, tetapi dia tetap 

menangis 
B. Ibu berbelanja keperluan dapur dan keperluan 

sehari-hari 
C. Ibu berbelanja ke pasar Ciputat agak jauh dari 

rumah 
D. Aku sangat mencintai adikku dan ibuku. 
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28.  Kalimat poster yang sesuai gambar 

di samping adalah… 
A. Minumlah berbagai macam 

vitamin setiap hari 
B. Ibu menggendong anak sambil 

meminum vitamin 
C. Dengan minum vitamin, anak 

menjadi sehat dan cerdas 
D. Kasih sayang ibu ditandai 

dengan memberi vitamin. 
 

29.          Pemerintah menegaskan wajar 9 tahun harus 
berhasil. Wajar ini bukan berarti pemerintah akan 
menanggung semua biaya pendidikan di tingkat SMP. 
Juga, bukan  berarti pemerintah menindak orang tua 
yang tidak menyekolahkan anaknya ke SMP. 
Pemerintah menghimbau masyarakat ikut 
berpartisipasi, misalnya membuka sekolah atau 
menjadi orang tua asuh, dan lain-lain. 
 
Kalimat anjuran yang tepat  di bawah ini adalah… 
A. Pemerintah menanggung biaya pendidikan 
B. Masyarakat yang menanggung biaya pendidikan 
C. Masyarakat diharapkan berpartisipasi membantu 

pemerintah 
D. Pemerintah menindak orang yang tidak bersekolah 
 

30. Rini sedang menjadi siswa di SD itu. Selain ruang-
ruangannya luas, peralatannya juga bagus dan 
lengkap. Halamannya pun luas. Ada tempat berolah 
raga, tempat penyimpanan sepeda dan tempat 
beristirahat. Fasilitas di sekolah itu lengkap. 
 
Apa inti isi paragraph tersebut? 
A. Rasa senang Rini menjadi siswa SD itu karena 

fasilitasnya lengkap 
B. Ruang dan halaman tempat Rini sekolah luas dan 

bagus peralatannya 
C. Sekolah tempat Rini belajar sangat megah dan 

memiliki halaman yang luas 
D. Rini menjadi siswa di sekolah yang baru dan 

besar, dilengkapi dengan tempat sepeda 
 

31. (1) Pemanasan global adalah kejadian meingkatnya 
panas (temperature) rata-rata atmosfer, laut, dan 
daratan bumi. Planet bumi telah menghangat dan juga 
mendingin berkali-kali selama 4,64 miliar tahun 
sejarahnya. Pada saat ini, bumi menghadapi 
pemanasan yang cepat. 
(2) Roda adalah salah satu benda buatan manusia 
yang paling penting. Salah satu kegunaan penting roda 
adalah memudahkan pekerjaan. Tanpa roda, amatlah 
sulit bagi kita untuk berpindah dari satu tempat ke 
tempat lain. Apalagi jika tempat tujuan itu jauh dan kita 
membawa banyak barang. 
(3) Pertengahan Juni lalu, sekolah Alam Bogor 
mengadakan cara yang disebut Bogor Science 
Festival. Dari namanya sudah bisa ditebak, acara 
tersebut bertujuan mengenalkan ilmu pengetahuan 
pada anak sejak dini. Jadi, ketika besar nanti, mereka 
mampu mengabdi sesuai dengan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki. 
 

(4) Jalan raya tampak macet. Rupanya ada mobil 
yang mogok. Tak lama kemudian, datanglah mobil 
derek. Dua orang dari mobil derek segera menurunkan 
tali atau rantai. Mereka lalu mengikatkan rantai pada 
pengait di bawah bemper depan. Mobil yang berat itu 
selanjutnya ditarik dengan mudah. 
Paragraph yang bertema sama pada teks di atas 
adalah… 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 

 
32. Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang lalim 

dan serakah. Ia selalu diam di dalam istana. Suatu hari 
dia dengar dari penduduk desa kalau di hutan muncul 
ular yang sangat menakjubkan. Sang raja ingin 
memiliki ular tersebut. Ia meminta kepada ajudan dan 
untuk merencanakan pergi ke hutan. Ajudan itu akan 
didampingi oleh prajurit dan beberapa penasihat 
kerajaan. 

 
Latar tempat dongeng di atas adalah… 
A. hutan 
B. istana 
C. desa 
D. gunung 

 
33. Tokoh utama dalam dongeng tersebut adalah… 

A. penasihat 
B. ajudan 
C. prajurit 
D. raja  

 
34. Rudi  “Apakah pekertaan rumahmu sudah kau 

kerjakan, Nov?” 
Novi  “Baru kukerjakan dua nomor” 
 
Teks percakapan di atas kurang tanda baca… setelah 
Rudi dan Novi. 
A. koma ( , ) 
B. titik koma ( ; ) 
C. titik dua ( : ) 
D. titik ( . ) 
 

35. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada 
kalimat… 
A. Bimo menendang bola ke arah Dodi 
B. Bayi itu merangkak kebawah meja 
C. Andi di pukul oleh adiknya 
D. Kakakku merasa ke sakitan. 
 

36. Anak itu mengerjakan soal Bahasa Indonesia dengan 
cermat. 
Antonim kata cermat terdapat dalam kalimat… 
A. Anak itu ceroboh dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 
B. Anak yang miskin itu belum  tentu bodoh 
C. Rumah tua itu kelihatan sangat kotor 
D. Kita tidak boleh malas dalam belajar 
 
 
 
 
 



5 

 

37. Perhatikan gambar iklan di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 

Kalimat iklan yang tepat untuk gambar di atas adalah… 
A. Pensil warna cemerlang tidak ada lagi dunia 
B. Pensil warna cemerlang menjadikan gambar lebih 

indah 
C. Menggambar Pensil warna cemerlang harus 

cermat 
D. Lukisan pensil warna cemerlang menarik 

perhatian. 
 

38. Kalimat yang menggunakan kata ulang dengan benar 
yaitu… 
A. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar 
B. Adiku sedang berlatih bercakapcakap 
C. Ayahku dijalan-jalan setiap pagi 
D. Rumah-rumah di kota terlalu berhimpitan 
 

39.        Padi yang sudah dipanen dirontokkan menjadi 
gabah.  Gabah itu kemudian dijemur. Gabah yang 
sudah kering digiling untuk dihilangkan kulitnya. Bila 
kulit itu sudah hilang, jadilah beras. 
 
Kalimat pertanyaan yang tepat untuk isi bacaan di atas 
adalah… 
A. Siapakah yang menanam padi di sawah? 
B. Bagaimana cara membuang kulit gabah? 
C. Mengapa ada beras yang baunya tidak enak? 
D. Berapa lama waktu untuk menanam padi? 

 
40. Kabar wafatnya Pak Harto telah… oleh seluruh 

masyarakat. 
A. dilihat 
B. melihat 
C. didengar 
D. tersebar 

 
41.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kalimat manakah yang sesuai untuk melengkapi isi 
surat tersebut? 
A. Di samping ada akuarium yang berisi banyak ikan 

hias 
B. Di samping rumahku ada sebuah kolam berisi 

berbagai jenis ikan hias. 
C. Di depan rumahku ada pasar ikan hias yang 

menjual berbagai jenis ikan hias. 
D. Pasar ikan hias di samping rumahku menjual 

berbagai jenis ikan hias dengan harga murah. 
 

42. Perhatikan! 

 
Deskripsi yang tepat dari gambar di atas adalah… 
A. Anak gembala sedang melamun di bawah pohon 
B. Anak gembala memakai tutup kepala di bawah 

pohon 
C. Anak gembala duduk sambil mengamati hewan 

gembalanya 
D. Anak gembala bersedih karena menggembala 

hewan 
43. Guru : “Mana buku pekerjaan rumahmu, Rangga?” 

Rangga : “Ini Pak.” 
Guru : “Kamu sudah membuat pekerjaan 

rumahmu?” 
Rangga : “Ya, ini pekerjaan saya, Pak!” 
Guru : … 
Rangga : “Terima kasih, Pak!” 
Kalimat manakah yang tepat untuk melengkapi 
percakapan tersebut? 
A. “Tampaknya kamu menyontek dari temanmu?” 
B. “Ya, kamu mengerjakan sendiri?” 
C. “Oh, ini hasil kerja yang baik” 
D. “Wah, kamu belum selesai” 
 

44. Perhatikan! 
Palui dapat ide. Ia akan mengotori celananya 

dengan lumpur. Ketika lomba nanti, ia akan tetap 
berdiri. Kalau raja memaksanya duduk, ia akan 
membalikan tubuh, menunjukkan celana yang kotor 
penuh  lumpur. Dengan begitu ia sudah menunjukkan 
pantatnya kepada raja. Dan itu berarti dia menang. 
Sebab, siapa yang berani membelakangi dan 
menunjukkan pantatnya pada raja, dialah yang 
menang! 
 
Tema yang tepat untuk cerita di atas adalah… 
A. Kecerdikan akan membawa kemenangan 
B. Kecerdasan menjadikan keculasan 
C. Kecerdikan selalu diutamakan 
D. Kecerdasan akan membawa kenikmatan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surabaya, 14 Januari 2008  
Buat Sahabatku 
Rian 
Di Sidoarjo 

 
Salam persahabatan, 
Semoga keadaanmu baik-baik dan sehat seperti 

keadaanku di Surabaya. 
Aku baru tahu bahwa kamu gemar memelihara ikan 

hias. Ayahku juga gemar memelihara ikan hias… 
Jika kamu mau, datanglah ke rumahku pada hari 

Minggu untuk  melihat ikan-ikan hias yang ada di kolam 
di samping rumahku!  Ayahku pasti senang. 

Sekian dulu, ya Rian. Jangan lupa balas suratku! 
 

Sahabatmu 
 

Gunawan  
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45. ________________Beliau keturunan Keraton 
Yogyakarta. Perjuangan yang dipimpinnya sering 
mengejutkan Belanda. Diponegoro menerapkan sistem 
gerilya. Dengan persenjataan sederhana pasukannya 
selalu bisa mengelabuhi lawan. Sayang, beliau 
akhirnya tertangkap karena tipu daya Belanda. 
 
Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraph di atas 
adalah… 
A. Pangeran Diponegoro pahlawan yang pemberani.  
B. Sejak kecil Diponegoro dibesarkan di keraton 
C. Pangeran Diponegoro senang berperang 
D. Siapa pahlawan yang pembertani itu? 

 
46. Di bawah ini yang merupakan kalimat adalah… 

A. Erika belajar tekun agar supaya nilainya bagus. 
B. Badu minta dengan amat sangat agar diizinkan 

pulang. 
C. Windi naik ke atas gedung berlantai tiga. 
D. Nita segera turun ketika melihat ada tamu. 

 
47. I. Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah 

II. Taman Mini Indonesia menggambarkan seluruh 
budaya Indonesia 

III. Hari Senin, 15 Juni 2007  
IV. Kelas IV, V dan VI berjumlah 120 siswa 
 
Urutan yang sistematis untuk kerangka laporan 
tersebut adalah… 
A. I – II – III – IV 
B. I – III – II – IV 
C. IV – I – III – II  
D. III – IV – I – II 

 
48. Perhatikan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judul puisi yang tepat adalah… 
A. Pimpinan Perang 
B. Pangeran Diponegoro 
C. Pahlawan Sejati 
D. Pembela Bangsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Assalamu’alaikum warahmatulahi wibarakatuh 
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Yang kami 
hormati Bapak, Ibu, dan para  undangan sekalina. 
Untuk memeriahkan acara ini, kami akan menampilkan 
hasil kreatifitas bakat seni murid-murid SD Harapan 
Jaya. Acara ini terselenggara atas dukungan dari 
semua pihak, yaitu Kepala Sekolah, Dewan Guru, 
orang tua murid dan semua murid SD Harapan Jaya 
sendiri. Untuk itu saya mewakili teman-teman 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya. 
 
Penutup  yang tepat untuk pidato di atas adalah… 
A. Akhirnya saya mohon ahdirin mau mengikuti acara 

ini sampai selesai dan jangan pulang mendahului 
B. Akhirnya saya berpesan, jangan sampai acara ini 

gagal dan hadirin akan kecewa 
C. Akhirnya, saya ucapkan selamat menyaksikan dan 

mengikuti rangkaian acara yang akan kami sajikan 
D. Kiranya sekian saja dari kami, semoga berguna 

bagi agama, nusa dan bangsa 
 

50.  
 
 
 
 
 
Bagaimana urutan gambar tersebut agar menjadi cerita 
yang padu? 
A. 1 – 2 – 3 – 4 
B. 2 – 1 – 3 – 4 
C. 1 – 3 – 2 – 4  
D. 3 – 2 – 1 – 4  

…. 
kau memerdekakan rakyatmu 
memimpin perjuangan usir penjajah 
dengan kuda kesayanganmu, 
membuat resah belanda di Yogya 
tak pernah berhenti membela rakyat 
rakyat terperanjat dengan bersemangat 

melawan ketidakadilan 


