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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

CABANG DINAS KECAMATAN KUMAI 
DAN 

PANGKALAN BANTENG 
Jl. Panglima Utar No. 16 Desa Sungai Tendang Telpon (0532) 61135 Kumai 74181 

LEMBAR SOAL 

UJI COBA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR 
NASIONAL  

( U A S B N )  S D / M I  
TAHUN PEMBELAJARAN 2007/2008 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  
Hari/Tanggal  : Senin, 17 Maret 2008 
Waktu   : 07.30 – 09.30 wib 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

Bacaan untuk soal nomor 1 - 4 
 
 Air sangat penting bagi kehidupan manusia.Manusia memerlukan air untuk 
masak,minum,mandi,mencuci,dan lain sebagainya. 
 Sebagian masyarakat ada yang menggali sumur untuk mendapatkan air.Untukmu 
air dari dalam sumur digunakanlah timba.Bagian -bagian dari timba meliputi ember, tali, 
dan katrol.Untuk menggunakan timba terlebih dahulu tali disampirkan pada katrol.Posisi 
katrol dikaitkan pada tiang penyangga yang tepat berdiri di atas sumur.Salah satu ujung 
tali yang telah dikaitkan pada katrol dikaitkan pada pegangan ember.Setelah itu,timba 
dapat digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur. 
 Cara mengambil air dengan timba yaitu dengan menjatuhkan ember timba ke 
dalam sumur sambil salah satu ujung tali timba tetap dipegang.Tali timba yang dipegang 
dikendurkan agar ember dalam sumur tenggelam.Setelah ember terisi air,tali timba ditarik 
pelan - pelan . Saat ember berisi air sampai di bibir sumur,ember segera diambil dan 
dituangkan dalam wadah yang telah disediakan. 
 
 1. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah…. 
 a. Air Minum Kita c. Sumber Mata Air 
 b. Air Sumber Kehidupan d. Sumber Air Bersih 
2. Yang melakukan penggalian sumur untuk mendapatkan air adalah…. 
 a. sebagian masyarakat c. orang - orang miskin 
 b. masyarakat pedesaan d. yang belum memiliki pompa air 
 3. Bagaimana cara mengambil air dengan timba ? 
     Cara mengambil air dengan timba yaitu …. 
 a. Timba dimasukkan ke dalam air, kemudian ditarik menuju ke permukaan . 
                Sesampai di bibir sumur,air segera ditarik dan dituang ke dalam wadah yang  
                telah disediakan. 
 b. Ember beserta tali timba dimasukkan ke dalam sumur. Setelah ember berisi air 
                dan telah berada di bibir air,ember segera ditarik.Kemudian air dalam ember di 
                tuang ke dalam wadah yang telah disediakan. 
 c. Dengan tali timba dimasukkan ke dalam sumur.Tali timba dikendurkan agar  
                ember dalam sumur terisi air.Setelah ember berisi air ,ember ditarik ke atas. 
                Setelah ember sampai di bibir sumur segera ditarik kemudian dituang ke  
                dalam wadah yang telah disediakan. 
 d. Ember,tali timba ,dan katrol dijatuhkan ke dalam sumur,Setelah ember terisi  
                penuh air,ember ditarik menuju bibir sumur.Kemudian air dalam ember dituang 
                 pada wadah yang telah disediakan. 
 4. Katrol digunakan untuk menimba air sebab…. 
 a. untuk mengurangi resiko air tumpah c. dengan katrol beban berat terasa ringan 
 b. dengan katrol air akan tetap jernih d. air dalam timba dapat ditarik lurus ke atas 
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 5.  Unang anak yang terampil dan rajin. Ia selalu membantu ibunya membuat keripik 
      singkong. Pekerjaan tersebut memakan waktu yang cukup lama. 
    Ide pokok paragraf di atas adalah…. 
 a. Ibunya selalu membuat keripik singkong c. Ia selalu merajang singkong 
 b. Pekerjaan itu sangat berat  d. Unang anak yang terampil dan rajin 
6. Saat ini banyak dijual makanan dan minuman yang memakai bahan pengawet secara 
     berlebihan.Bahan pengawet tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. 
     Tanggapan yang tepat terhadap isi teks tersebut di atas adalah …. 
 a. Semua itu urusan pemerintah. Kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap 
                mudah - mudahan cepat selesai urusan itu 
 b. Menurut saya, kita harus waspada dalam memilih makanan dan minuman. 
                Semua ini demi kesehatan kita. 
 c. Hal terpenting adalah kita mendapatkan ganti rugi biaya pengobatan. 
 d. Jangan membeli makanan dan minuman berpengawet. 
 
 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumah paman Imah terletak di sebelah …..Toko Buku Merapi. 
 a. Timur     c. Selatan  
 b. Barat     d. Utara 
                  
  Penggalan cerita berikut digunakan untuk no. 8 - 9 
 “ Hai,belalang! Pak tani datang!”kata Semut di akar pohon jambu.”Hmm,kecil - 
kecil menasehati yang besar!Sok tahu!”gumam Belalang sambil menghabiskan daun 
jambu Pak Tani. 
 Tiba - tiba Pak Tani datang.Belalang hendak terbang,tetapi perutnya 
kekenyangan.Akhirnya Belalang pasrah. 
 
 8. Watak tokoh “Belalang “ pada paragraf di atas adalah …. 
 a. kejam  c. sabar 
 b. pasrah  d. rakus 
 9. Latar cerita di atas adalah …. 
 a. daun c. sawah 
 b. pohon jambu d. kebun pak tani 
10. Satria  : “Ayo,kita membuat layang - layang bersama - sama.” 
      Kemal : “Ayo,di mana sebaiknya kita membuatnya?” 
      Rudi    : “….” 
      Kalimat permintaan yang diucapkan Rudi sebaiknya…. 
 a. Ayo. 
 b. Bagaimana kalau di rumah saya saja, teman? 
 c. Besok hari Minggu saja, teman. 
 d. Saya agak tidak enak badan. 
11. Tata tertib Mengikuti Upacara Bendera di Sekolah 

• Mengenakan pakaian seragam yang ada bedge - nya. 
• Kemeja rapi dimasukkan dalam celana (putra)atau rok (putri). 
• Memakai topi dan dasi. 
• Bersepatu hitam,kaos kaki putih. 
• Berjajar rapi dalam barisan. 
Kesimpulan isi tata tertib di atas adalah…. 
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 a. Ketertiban merupakan kewajiban setiap siswa 
 b. Sebaiknya, tata tertib ditempelkan pada dinding setiap kelas 
 c. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera di sekolah dengan pakaian 
                rapi. 
 d. Upacara bendera di sekolah pada pagi hari yang cerah. 
12.      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Isian yang tepat untuk nomor urut 5 adalah…. 
 a. Jalan Prakusumayuda15,Pangkalan Bun 
 b. Nomor 3 jalan Diponegoro, Pangkalan Bun 
 c. Jalan Antasari Pangkalan Bun 
 d. Pangkalan Bun,17 Mei 2007 
13. Penggunaan tanda baca koma (,) yang tepat terdapat pada kalimat …. 
 a. Ibu menjahit baju, ayah membaca koran. 
 b. Anita,tidak masuk sekolah karena sakit. 
 c. Saya tidak pergi, kalau hari hujan. 
 d. Andi tidak naik kelas, karena malas belajar. 
14. Adikku belum bersekolah 
      Ia sudah pandai membaca 
      Kalimat majemuk yang sesuai berdasarkan penggabungan dua kalimat di atas adalah 
 a. Adikku belum bersekolah dan ia sudah pandai membaca. 
 b. Adikku belum bersekolah tetapi ia sudah pandai membaca. 
 c. Adikku belum bersekolah karena ia sudah pandai membaca. 
 d. Adikku belum bersekolah meskipun ia sudah pandai membaca. 
15. 2x sehari 1 tablet. 
      Maksud petunjuk minum obat tersebut adalah …. 
  a. sehari dua kali satu  tablet c. dua hari sekali satu tablet 
 b. sehari satu kali dua tablet d. sehari satu kali satu tablet 
16.  

1) Di tengah perjalanan mobil kami hampir bertabrakan. 
2) Supirnya meningggal. 
3) Truk masuk jurang. 
4) Pada hari libur kami sekeluarga mengunjungi nenek. 
5) Untung ayah cekatan mengelak dari hantaman truk yang tak terkendalikan itu. 
6) Itulah akibat kebut- kebutan. 
Susunan kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah…. 
 a. 4) , 1), 5) , 3), 2) , 6)   c. 3) , 2) , 6) , 1) , 4) , 5) 
 b. 4) , 3) , 2) , 5) , 6) , 1)   d. 6) , 2) , 1), 3) , 4), 5) 

17.  rumah - rumah di desa rowosari, kecamatan sumberejo ludes dimakan api,karena  
      ada seorang ibu yang lupa mematikan kompornya ketika meninggalkan rumahnya. 
       

Kata - kata dalam kalimat di atas yang seharusnya diawali dengan huruf kapital 
adalah …. 

 a. rumah,rowosari,sumberejo c. rumah,sumberejo 
 b. rowosari,sumberejo d. rumah, ibu,sumberejo 
18. Ketika musim hujan tiba. 
      Kalimat Tanya yang tepat untuk kalimat jawaban di atas adalah …. 
 a. Mengapa petani menanam padi ? c. Di mana petani menanam padi? 

b. Kapan petani menanam padi? d. Apakah petani menanam padi? 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
1) Nama Lengkap : …………………………… 
2) Tempat,tanggal lahir : …………………………… 
3) Jenis Kelamin  : …………………………… 
4) Agama   : …………………………… 
5) Alamat   : …………………………… 
6) Pekerjaan  : …………………………… 
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19. Ujang    : …. 
      Untung  : Saya membuat prakarya ini selama tiga hari. 
      Kalimat yang tepat diucapkan Ujang adalah …. 
 a. Apa kamu buat? 
 b. Di mana kamu membuat prakarya ini ? 
 c. Kapan kamu membuat prakarya ini? 
 d. Berapa lama kamu membuat prakarya ini? 
20. Tanda seru digunakan dengan benar pada kalimat …. 
 a. Nenek moyang kita seorang pelaut! 
 b. Buatlah karangan yang  sesuai dengan hati nuranimu! 
 c. Karanganmu yang terbaik akan dilombakan! 
 d. Pajang karanganmu cukup satu halaman! 
21.Kak Ali sedang mengikuti ujian…. 
 a. bersamaan    c. persamaan 
 b. kesamaan    d. tersamakan 
22. Banu : “Rul, hari Minggu nanti kita berenang!” 
      Arul  : “Berenang di mana Nu?” 
     Banu  : “Katanya di sekitar sini ada kolam renang untuk anak - anak.” 
     Arul   : “ Ada, tapi sebaiknya jangan hanya kita berdua!” 
     Banu  : “Memangnya kenapa, Rul?” 
     Arul   : “Ih seram,Nu. Kolam itu sudah lama tidak dipakai.” 
     Percakapan di atas berisi …. 
 a. Kolam renang itu sudah lama tidak dipakai. 
 b. Arul diajak Banu melihat kolam renang. 
 c. Banu mengajak Arul berenang pada hari Minggu. 
 d. Arul ketakutan melihat kolam renang. 
23. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat …. 
 a. Tyas baru datang dari Yogyakarta. 
 b. Dari dinding itu dipasang lukisan pemandangan. 
 c. Nanda berasal dari Jakarta. 
 d. Ibu dari Bandung kecapean. 
24. Pendengar yang budiman,pupuk,pestisida,dan berbagai antibiotic tanaman dapat 
      mencemarkan lahan pertanian. 
      Informasi di atas diperoleh melalui …. 
 a. media massa c. radio 
 b. surat kabar d. televisi 
25.” Yud, makanan kesukaanmu sudah ibu siapkan.Makanlah dulu, Ibu mau ke belakang 
        melihat kambing peliharaan kita,” kata Ibunya. 
     “ Ayah mana ,Bu?”Tanya Yudi sambil menyendok nasi. 
     “Ayahmu sedang ke rumah tetangga depan.Sudahlah,kamu makan saja duluan,” 
      suruh ibunya. 
     Pokok pikiran dari percakapan di atas adalah …. 
 a. Ibu melihat kambing peliharaan mereka. 
 b. Ayah pergi ke rumah tetangga depan. 
 c. Ibu menyuruh Yudi makan 
 d. Yudi pulang dari sekolah. 
26. Warga desa Damai bergotong - royong menghijaukan tanah tandus. Pak lurah  
      datang mengawasi penanaman bibit.Bapak - bapak menanam pohon,ibu - ibu  
      menyiram pohon yang baru ditanam. 
      Kalimat utama dalam paragraf di atas adalah …. 
 a. Anak - anak menggali lubang. 
 b.Pak lurah mengawasi penanaman bibit. 
 c. Ibu - ibu menyiram pohon. 
 d. Warga desa Damai bergotong - royong menghijaukan lahan tandus. 
27. Komandan sedang menyusun strategi penyerangan . 
      Sinonim kata komandan adalah …. 
 a. pemimpin    c. pasukan 
 b. prajurit    d. anak buah 
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28. Penulisan tempat dan tanggal surat yang benar adalah …. 
 a. Semarang : 1 Februari 2008 
 b. Semarang. 1 Februari 2008 
 c. Semarang , 1 Februari 2008 
 d. Semarang ; 1 Februari 2008 
29. Bencana tanah longsor sering terjadi di daerah dataran tinggi. 
      Antonim kata sering adalah ….      
 a. acap kali    c. segera 
 b. jarang    d. selalu 
30. Amin mencoba memasak nasi goreng.Ternyata nasi goreng buatan Amin enak. 
      Kalimat pujian untuk Amin adalah …. 
 a. Ah, biasa saja rasa masakanmu! 
 b. Rasanya tidak seenak masakan ibuku! 
 c. Wah,masakanmu memang lezat, Min! 
 d. Kurang garam sedikit, Min! 
31.Orang hidup harus bekerja. Jika tidak bekerja ,orang itu tidak akan mendapatkan 
      rezeki. Rezeki tersebut untuk mempartahankan hidup.Rezeki dapat dicari melalui  
      berbagai jalan. Menjadi pedagang adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. 
       
     Dalam paragraf di atas, kalimat yang menyatakan suatu pekerjaan adalah …. 
 a. Orang hidup harus bekerja 
 b. Jika tidak bekerja, tidak akan mendapat rezeki. 
 c. Menjadi pedagang adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. 
 d. Rezeki untuk mempertahankan hidup 
32. Kalimat yang menyatakan undangan adalah …. 
 a. Apakah saya juga diundang untuk menghadiri penyuluhan itu? 
 b. Siapakah petugas yang menyampaikan penyuluhan itu? 
 c. Bapak juga kami undang untuk mendengarkan penyuluhan itu. 
 d. Ketua KUD mengundang Bapak untuk menghadiri penyuluhan itu. 
33.   kota semakin jauh dari desa 
       Lelaki meninggalkan desa tercinta 
       Kemarau panjang tanah gersang 
      Hutan merana bukit berbatu 
     Sepi mengusik wanita Kalibojo 
    Tanah Kalibojo gersang disebabkan karena …. 
 a. bukit berbatu 
 b. hutan merana 
 c. kemarau panjang 
 d. batu - batuan 
34. Tiga,empat cempaka biru 
      Lima,enam dalam jambangan  
      …. 
      …. 
      Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut di atas adalah …. 
 a. Kalau dapat teman baru 
                teman lama jangan ditinggalkan 
 b. Kalau banyak teman  
                jangan lupa sembahyang 
 c. Kalau dapat teman baru 
                jangan melupakan teman lama 
 d. Kalau dapat baju baru 
                jangan sombong dan congkak 
35. Ratri  : Kapan kamu berangkat ke Surabaya ,Dan 
      Danang : Lusa 
      Ratri : Jangan lupa oleh - olehnya, ya 
      
      Dalam dialog tersebut di atas belum terdapat tanda baca. 
      Secara berturut - turut tanda baca yang tepat adalah …. 
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 a. (?) , (!) , (.)    c. (!), (.), (?) 
 b. (?), (.),  (!)    d. (.), (?), (!) 
36. Bagaimana kabarmu, kawan? Baik - baik saja , kan? 
      Kalimat di atas dapat dijadikan ….Surat  
 a. pembukaan     c. salam 
 b. penutup    d. isi 
37. Kiki pandai memutar balikkan fakta  
      Ungkapan yang tepat untuk Kiki adalah …. 
 a. panjang lidah   c. bersilat lidah 
 b. panjang akal   d. besar mulut 
38. Kalimat yang memiliki kata ulang yang benar adalah …. 
 a. Putri dan Asih sedang bercakap - cakap di teras rumah. 
 b. Mereka bercakap - bercakap dengan keras. 
 c. Para tamu pun dangan bercakap sendiri. 
 d. Siapa pun boleh cakap - bercakap di sini. 
39. Ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada teks pidato terdapat pada…. 
 a. pendahuluan   c. isi 
 b. pembukaan    d. penutup 
40. Termasuk kalimat perintah larangan adalah …. 
 a. Jangan membuang sampah di tempat ini! 
 b. Mari hindari perbuatan yang merugikan! 
 c. Ayo, kita berangkat sekarang juga! 
 d. “Jangan - jangan mereka terlambat lagi!” kata Susi. 
41. Musim kemarau begitu panjang.Kekeringan di mana - mana .Masyarakat kekurangan 
       air.Harga semen membubung tinggi. 
      Kalimat yang keluar dari topik utama pada teks di atas adalah …. 
 a. Kekeringan terjadi di mana - mana. c. Musim kemarau begitu panjang 
 b. Harga semen membubung tinggi. d. Masyarakat kekurangan air. 

42. Semasa kecil ,ia selalu bermain di pendopo Kabupaten Jepara. Sesudah dewasa, 
pendopo 

       itu dijadikan tempat belajar untuk anak - anak gadis. Sampai kini, bangku -  
      bangku belajar yang dulu dipakai oleh beliau masih tersimpan. 
      Karangan di atas akan tepat jika diberi judul …. 
 a. Ibu Kita Kartini c. Pahlawan Nasional 
 b. Pahlawan Wanita d. Kerajaan Jepara 
43. Ciri pertanyaan untuk wawancara dengan nara sumber adalah …. 
 a. luas, sopan, dan urut c. singkat, jelas, dan sopan 
 b. terurai,sopan,dan luas d. terurai,terperinci, dan sopan 
44. Contoh kalimat pembuka surat adalah…. 
 a. Dengan hormat, c. Aku sudah lama di Yogyakarta. 
 b. Cukup sekian,harap maklum. d. Sampai di sini dulu ya, terima kasih. 
45. Kalimat efektif yang berkaitan dengan kehidupan sehari - hari adalah …. 
 a. Setiap hari Demian minum air es dingin. 
 b. Ia naik ke atas, tepatnya lantai dua rumah kecil itu. 
 c. Air mengalir turun ke bawah mendekati pematang baru. 
 d. Bayu dan Ani tidak biasa sarapan. 
 
46.  
       
 
               

 
 
 
 
 
 
 

                                                       Yogyakarta,1 Mei 2008 
Yth. Paman Husain 
Di Semarang 
 
 Paman, kabar Anisa sekeluarga baik – baik saja.Anisa berharap semoga 
Paman sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat.Pada bulan ini Anisa akan 
menghadapi ujian……………………………………. 
 Anisa berjanji,bila nilai ujian Anisa memuaskan Anisa akan berlibur ke rumah 
Paman. 
 Sekian surat Anisa , mohon maaf bila ada kata – kata yang kurang berkenan. 
                                                                                    Hormat saya, 
 
 
                                                                                        Anisa 
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 Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian titik - titik dalam surat tersebut …. 
 a. Bagaimana kabar Paman di Semarang? 
 b. Akhirnya, cukup sampai di sini surat Anisa. 
 c. Anisa mohon doa restu paman. 
 d. Ujian sekolah daerah itu sangat sulit. 
47. Kerangka laporan: 

1. Manfaat alat penyaring air. 
2. Saran 
3. Cara merawat alat 
4. Cara membuat 
5. Menyiapkan bahan yang diperlukan 
Urutan kerangka laporan yang tepat adalah…. 

 a. 5 - 1 - 2 - 3 – 4 c. 5 - 4 - 1 - 3 - 2 
 b. 5 - 4 - 2 - 1 - 3  d. 5 - 4 - 1 - 2 - 3   
48. Dari sawah dan ladang di sana 
      Petanilah penanamnya 
      Hujan rintik tak dirasa 
      Panas terik tak mengapa 
       Masyarakat butuh bahan pangan 
 Terima kasih bapak tani  
 Terima kasih ibu tani 
 Tugasmu sangat mulia 
      Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah …. 
 a. Sawahku Hijau c. Sawah dan Ladang 
 b. Terima Kasih Petani d. Jasa Petani 
49. Kalimat yang merupakan pendahuluan pidato adalah …. 
 a. Sekian saja sambutan dari saya pada kesempatan ini. 
 b. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, serta kawan - kawan. 
 c. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan cara belajar. 
 d. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. 
50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urutuan yang tepat untuk menceritakan kegiatan gambar di atas adalah …. 
 

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

  

 

 

=SELAMAT BEKERJA =
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Kunci  Jawaban Try Out Bahasa Indonesia 
 
 

 1. b  2. a  3. c  4. c  5. d  6. b  7. c  8. d  9. b  10. b 
 
11.c 12. a 13. a 14. b 15. a 16. a 17. a 18. b 19. d 20. b 
 
21. c 22. c 23. a 24. c 25. c 26. d 27. a 28. c 29. b 30. c 
 
31. c 32. d 33. c 34. a 35. b 36. a 37. c 38. a 39. a 40. a 
 
41. b 42. a 43. c 44. a 45. d 46. c 47. c 48. b 49. b 50. c 
 
      
 


