UJIAN NASIONAL SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA
Hari/Tanggal : JUNI 2005
Waktu
: 07.00 – 09.30
PETUNJUK UMUM

1.
2.
3.
3.
5.

Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawab
Tulis nomor peserta pada lembar jawaban komputer (LJK)
Untuk menjawab, hitamkan bulatan kecil yang berisi huruf A, B, C, dan D
sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar menggunakan pensil 2B
Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah
Periksa pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas ujian

A. MEMBACA
Bacalah teks di bawah ini!

Kiat Sukses dalam Pergaulan
Manusia tidak mungkin dapat hidup
sendirian, ia pasti membutuhkan teman ber
gaul. Oleh karena itu, pergaulan antarmanu
sia menjadi penting. Ada orang yang merasa
minder bergaul karena ia tidak memiliki wa
jah yang cantik atau tampan. Sebenarnya,
wajah cantik atau tampan itu bukanlah uku
ran suksesnya seseorang dalam pergaulan.
Bila kita ingin memiliki banyak teman, yang
perlu diperhatikan ialah perilaku kita harus
baik dan menyenangkan.
Di samping itu, ada empat hal yang perlu
diperhatikan. Tiga hal berupa kata kunci (to
long, terima-kasih, maaf ) satu hal lagi berupa
pelengkap tiga kata kunci tadi yakni senyu
man.
Bila kita menyuruh seseorang, kadang
kita lupa mengucapkan kata tolong. Padahal
kata itu mempunyai kata efek yang sangat
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penting bila diucapkan oleh orang yang me
merlukan bantuan orang lain. Dengan meng
ucapkan kata tolong, orang yang kita mintai
bantuan akan merasa dihormati dan dihargai.
Setelah kita mendapat pertolongan
orang lain, jangan lupa kita mengucapkan
terima kasih. Ungkapan terima kasih ini tidak
selalu berupa uang atau benda.
Kadang kita lupa mengucapkan kata ini
sebab kita telah menghargai dengan uang.
Padahal, kata terima kasih ini pun bila diucap
kan dengan tulus, orang akan senang karena
ia merasa dihargai dan dihormati.
Pada saat tertentu kadang kita berbuat
kesalahan, baik disengaja ataupun tidak.
Pada kesempatan ini, kata maaf perlu kita
ungkapkan. Kita tidak perlu malu untuk
terlebih dahulu meminta maaf kepada orang
lain. Dengan meminta maaf terlebih dahulu,
berarti kita berlapang dada.
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I.

Jawablah pertanyaan berikut ini
dengan lengkap dan jelas!

1. Mengapa manusia memerlukan teman
bergaul?
2. Mengapa jika tidak memiliki wajah cantik
atau tampan tidak perlu minder?
3. Bagaimana cara mengatasi rasa minder
dalam pergaulan?
4. Apa saja yang termasuk tiga kata kunci
kiat sukses dalam pergaulan?
5. Kapan seharusnya kita mengucapkan
kata maaf?
II. Silanglah huruf A, B, C atau D di depan
jawaban yang tepat!
6. Loket penjualan karcis sudah dibuka ….
A. sejak tadi pagi C. sebentar lagi
B. siang nanti
D. besok pagi
7. Nenek meninggal …. aku masih kecil.
A. meskipun
C. sehingga
B. padahal
D. ketika
8. Terdapat pada kalimat manakah penggu
naan kata gabung yang tepat?
A. Kakek saya berumur dua belas tahun
sehingga Jepang menjajah kita.
B. Ia dapat mengerjakannya karena soal
itu be-gitu sulit.
C. Ia tetap nakal meskipun sudah sering
dina-sihati.
D. Lia baru berumur empat tahun
padahal ia sudah pandai membaca.
9. Penduduk (desak) ingin melihat kejadian
itu dari dekat.
A. ber – an
C. me – kan
B. ber – kan
D. me – i
10. Tuan rumah …. tamunya masuk.
A. menyuruh
C. mempersilakan
B. meminta
D. memerintahkan
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11. Kakek …. begitu lelap.
A. makan
C. mandi
B. tidur
D. minum
12. Benda-benda …. disimpan di museum.
A. antik
C. bersejarah
B. mahal
D. bernilai seni
13. Kata dasar yang dapat diberi imbuhan
ber-kan di antaranya ….
A. dasar
C. datang
B. lari
D. tepat
14. Kami …. mengadakan karya wisata bulan
depan.
A. segera
C. belum
B. sudah
D. akan
15. Para wisatawan asing itu menginap di …
berbintang.
A. penginapan C. vila
B. hotel
D. wisma
16. Kami turut … atas musibah yang
menimpa keluargamu.
A. berpartisipasi C. menghargai
B. menghormati D. berduka cita
17. Puji syukur kita panjatkan ke … Tuhan
Yang Maha Esa.
A. hadapan
C. hadirat
B. depan
D. Pangkuan
18. Rizky hendak bertamu. Sebelum … ia
mengetuk pintu.
A. duduk
C. masuk
B. pulang
D. keluar
19. Akibat gempa bumi, pemukiman pen
duduk itu ….
A. hingar-bingar
B. sunyi-senyap
C. porak-poranda
D. gegap-gempita
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20. Berikut ini termasuk contoh kata ulang,
kecuali ….
A. lari-lari
C. cantik-cantik
B. kura-kura
D. kecil-kecil

B. MENULIS

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan
kata yang tepat!

1. Isilah Daftar Riwayat Hidup di bawah ini
sesuai dengan data dirimu!

21. “Atas perkenan-Nya kita dapat berkumpul
di tempat ini.” Arti kata”-Nya” pada kalimat
di atas ialah ….
22. “Semoga kita, dapat meneruskan
perjuangan Ki Hajar Dewantara.” Kalimat
di atas diucapkan pada peringatan ….
23. Siapa pun tidak menduga, apa yang
terjadi di masa mendatang. Sinonim kata
menduga ialah ….
24. Kereta api Senja Utama akan segera
diberangkatkan dari …. Jatinegara.
25. Ia gugur sebagai bunga bangsa. Arti
ungkapan bunga bangsa ialah ….
26. Di kalangan pemulung, sampah-sampah
yang masih bisa dijual atau didaur ulang
lazim disebut mainan.
Kalimat di atas mengandung sebuah kata
depan yaitu ….
27. Budi dan teman-temanya berhasil
membuat kompor hemat energi. Arti kata
energi pada kalimat tersebut ialah ….
28. Iklan; Gigi sehat, gigi kuat, nafas segar.
Jenis produk yang diiklankan ialah ….
29. Karena disiram secara teratur, tanaman
itu tumbuh subur. Disiram jika diuraikan
atas suku kata-nya menjadi ….

I.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini dengan lengkap dan jelas!

Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Pendidikan
Alamat Sekolah
Nama orang tua

:
:
:
:
:
:
:

Pendidikan orang tua

:

Alamat rumah

:

Ayah
Ibu
Ayah
Ibu

:
:
:
:

2. Tulislah sebuah naskah pidato sambutan
pada acara ulang tahun temanmu!
3.

Tulislah sebuah kalimat
iklan dari gambar di
samping ini!

4. Yamaha Mio, wanita jangan mau
ketinggalan.
Jelaskan maksud dari kalimat iklan di atas!
5. Pak Budiman beralamat di Jl. Sriwijaya IX
nomor 123 Cimahi. Pada tanggal 13 April
2005, beliau mengirimkan uang sebesar
Rp 1.500.000,00 untuk putranya bernama
Lufia Aulia di Bendungan Hilir 146 Jakarta
Pusat. Beliau berpesan agar uang itu
dipergunakan untuk biaya kuliah.

30. Pak Herman membeli bibit jagung di
KUD.
Kalimat di atas berpola ….
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Tuliskan wesel pos sesuai data di atas.

C. SASTRA
a. Bacalah cerita di bawah ini!

Si Kabayan

6. Setelah pertempuran di Laut Aru, semangat juang rakyat Indonesia semakin te
bal. Berkat kegigihan para sukarelawan
kita dan pasukan ABRI, maka pada tang
gal 21 Mei 1962 bendera Merah Putih ber
hasil dikibarkan di Teminabuan, Sorong,
Irian Barat.
Tulislah pikiran pokok dari paragraf di
atas!
7.

Tulislah paragraf
dari gambar di
samping ini!

8. Perbaikilah penulisan nomor surat resmi
berikut ini! 660464IXDLH2003
9.

10.
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Buatlah lima
buah kalimat
tanya sesuai
gambar di
samping ini!
Andi seorang penyemir sepatu.
Suatu hari ia menemukan sebuah
dompet. Dompet
itu ia serahkan
kepada Pak RT.
Tulislah naskah percakapan seperti
ditunjukkan gambar!

Matahari sudah bersinar terang. Si
Kabayan masih tertidur di atas balai-balai.
Istrinya berulangkali membangunkannya. Si
Kabayan hanya menjawab sambil menggeliat,
“Nanti, tanggung sedang mimpi.” Setelah itu,
ia pun tertidur kembali.
Mertua si Kabayan sudah hafal betul
dengan watak menantunya itu. Ia punya cara
tersendiri untuk mem-bangunkan si Kabayan.
“Wah, rupanya masakan ini lezat sekali, co
cok benar untuk sarapan pagi,” kata si Mertua.
Setengah loncat, si Kabayan bangkit dari
tempat tidurnya, ia langsung duduk bersila di
atas tikar. Ia celingukan, ternyata di situ tidak
ada hidangan apa pun. Ia baru sadar, ini han
ya akal-akalan mertuanya saja. Tentu saja hal
itu membuat si Kabayan jengkel.
“Mana masakan lezat yang Abah
maksud?” tanya si Kabayan pada mertuanya.
“Abah tidak mengatakan ada masakan
lezat, mungkin kamu mimpi,” kata mertuanya.
“Abah tadi ngobrol dengan istrimu, kalau
kita makan dengan sayur nangka, mungkin
nikmat sekali. Makanya pergi sana ke ladang,
petik buah nangka, jangan terlalu tua, untuk
disayur,” lanjut mertuanya.
“Ladang kita kan cukup jauh, Abah. Tak
mungkin saya pergi dengan perut kosong,”
kata si Kabayan sambil melirik istrinya.
I.

Jawablah pertanyaan di bawah ini
dengan lengkap dan jelas!

Kapan si Kabayan bangun tidur?
Apa alasan si Kabayan tidak segera
bangun?
3. Apa yang dilakukan mertuanya untuk
memba-ngunkan si Kabayan?
4. Apa yang diperintahkan mertuanya
kepada si Kabayan?
5. Mengapa si Kabayan tidak segera pergi?
1.
2.
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b. Baca pula cuplikan legenda di bawah
ini!
Sangkuriang dan si Tumang selalu ber
sama-sama. Apabila Sangkuriang bermainmain, mencari kayu bakar, atau berburu, si
Tumang selalu menemaninya.
Pada suatu malam. Dayang Sumbi berkata
kepada Sangkuriang bahwa ia ingin sekali
makan hati kijang. Dayang Sumbi berharap
agar Sangkuriang dapat me-menuhi keinginannya itu.
Besoknya Sangkuriang dan si Tumang
berburu. Mereka akan mencari kijang untuk
diambil hatinya, seperti yang diinginkan ibu
nya.
Hari itu memang sial benar. Tak ada
seekor kijang pun yang terlihat. Bahkan bina
tang lain pun tidak ada yang melintas. Bina
tang-binatang itu seolah-olah tahu akan ada
bahaya.
Sangkuriang beristirahat. Si Tumang ber
baring di dekatnya. Mereka tidur-tiduran me
lepas lelah. Tiba-tiba ada seekor babi hutan.
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“Kejar, tangkap!” seru Sangkuriang. Si
Tumang diam saja. “Kejar, Tumang!” teriak
Sangkuriang. Si Tumang tetap tidak beranjak.
Ia tidak mau membunuh babi hutan itu.
Melihat tingkah si Tumang, Sangkuriang
marah. Diambilnya pemukul. Dipukulinya si
Tumang sampai mati. Kemudian diambilnya
hati si Tumang.
Dayang Sumbi menerima kiriman
Sangkuriang. Dimasaknya hati itu. Lalu
mereka makan. Dayang Sumbi makan dengan
lahapnya.
II. Buatlah pertanyaan sesuai dengan
jawaban di bawah ini!
6.
7.
8.
9.
10.

Judul yang tepat untuk cerita di atas Asal
Mula Gunung Tangkubanperahu.
Sangkuriang berburu ditemani si Tumang.
Dayang Sumbi ingin makan hati kijang.
Si Tumang tidak mau membunuh babi
hutan
Dipukulinya si Tumang sampai mati.
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PEMBAHASAN
B. Indonesia 2005

Jawaban singkat
1. Manusia memerlukan teman bergaul
karena manusia tidak mungkin dapat
hidup sendirian walau sekecil apapun
pertolongan, bantuan atau kiprah dari
orang lain. (paragraf ke-1)
2. Jika kita tidak memiliki wajah cantik atau
tampan tidak perlu kita minder karena
wajah cantik atau tampan bukanlah
jaminan kesuksesan seseorang dalam
bergaul. (paragraf ke-1)
3. Cara mengatasi rasa minder dalam
pergaulan adalah perilaku yang baik dan
menyenangkan. (paragraf ke-1)
4. Tiga kata kunci kiat dalam pergaulan
adalah tolong, terima kasih, dan maaf.
5. Mengucapkan kata maaf adalah saat
yang tepat saat kita berbuat salah atau
kilaf sebelum terdahului oleh orang lain

Jawaban

6. Pembahasan CERDIK:
Loket penjualan karcis sudah dibuka sejak tadi pagi.
Ingat! Ingat!

Kata sudah berarti kegiatan yang telah
dilakukan.
Jawaban

A

D

8. Pembahasan CERDIK:
Kata hubung atau sambung merupakan
kata yang mempunyai fungsi menggabungkan kalimat. Penggunaan kata
gabung yang tepat adalah Ia tetap nakal
meskipun sudah sering dinasihati.
Jawaban

C

9. Pembahasan CERDIK:
Kata dasar desak, gabungan imbuhan
yang tepat adalah ber-kan, sehingga
menjadi berdesakan.
Ingat! Ingat!

Imbuhan merupakan proses awalan,
sisipan, dan akhiran atau awalan +
akhiran.
Jawaban

Pilihan ganda

6

7. Pembahasan CERDIK:
Kata hubung atau sambung merupakan
kata yang mempunyai fungsi menggabungkan kalimat. Kata gabung yang
tepat adalah kata ketika.

B

10. Pembahasan CERDIK:
Tuan rumah mempersilakan tamunya
masuk
Ingat! Ingat!

Rumpang atau kosong dalam paragraf
dapat dilengkapi kalimat yang tepat
dengan memperhatikan kalimat-kalimat
sebelum dan sesudahnya
Jawaban
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C

11. Pembahasan CERDIK:
Kakek tidur begitu lelap. Kata sifat lelap
tepat didampingi kata kerja tidur.
Jawaban

B

12. Pembahasan CERDIK:
Museum adalah tempat yang biasanya
untuk menyimpan benda-benda yang
memiliki nilai sejarah.
Jawaban

C

13. Pembahasan CERDIK:
Kata dasar yang dapat diimbuhi ber-kan
adalah berdasarkan yang mempunyai
makna menurut, bersumber pada.
Jawaban

A

14. Pembahasan CERDIK:
Karyawisata bulan depan berarti belum
dilaksanakan. Sehingga kalimatnya menjadi: Kami akan mengadakan karyawisata
bulan depan.
Jawaban

D

15. Pembahasan CERDIK:
Para wisatawan asing itu menginap di ...
berbintang. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah hotel.

17. Pembahasan CERDIK:
Puji syukur kita panjatkan kehadirat
Tuhan YME. Makna kata kehadirat hanya
digunakan untuk Tuhan. Kehadirat
bersinonim dengan kepada, kehadapan,
untuk, ditujukan, dan diberikan.
Jawaban

C

18. Pembahasan CERDIK:
Hendak mempunyai maksud akan dan
belum terjadi. Jadi, Rizky hendak bertamu.
Sebelum masuk ia mengetuk pintu.
Jawaban

C

19. Pembahasan CERDIK:
Akibat gempa bumi, pemukiman penduduk itu porak-poranda.
Ingat! Ingat!

porak-poranda = berserakan tidak
karuan
hingar bingar = ramai meriah
sunyi senyap = sepi sekali
gegap gempita = ramai meriah
Jawaban

C

Ingat! Ingat!

Tempat penginapan yang mempunyai
sebutan berbintang hanya hotel.
Jawaban

B

16. Pembahasan CERDIK:
Kami turut berduka cita atas musibah
yang menimpa keluarga.
Ingat! Ingat!

Peristiwa musibah identik selalu berduka cita.
Peristiwa senang identik dengan suka
cita.
Jawaban
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20. Pembahasan CERDIK:
Kura - kura tidak termasuk kata ulang
karena tidak mempunyai kata dasar di
sebut kata ulang semu.
Ingat! Ingat!

Kata ulang merupakan bentuk kata
yang diulang dan mempunyai kata
dasar.
Jawaban

B

D
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Bagian III
21. Bentuk kata -Nya adalah kata ganti Tuhan
yang harus diawali dengan huruf kapital.
22. Peringatan hari Pendidikan Nasional
karena Ki Hajar Dewantara merupakan
tokoh pendidikan nasional.
23. Sinonim adalah persamaan makna kata.
Arti menduga = memperkirakan, meramalkan
24. Tempat pemberangkatan kereta disebut
stasiun.
Jatinegara meruapakan nama sebuah
stasiun di Jakarta.
25. Pembahasan CERDIK:
Bunga bangsa = pahlawan
Ingat! Ingat!

Ungkapan merupakan kelompok kata
yang bermakna kiasan
26. Pembahasan CERDIK:
Kata yang mengandung kata depan yaitu
di kalangan, ditulis terpisah dari kata
kalangan.
Ingat! Ingat!

Kata depan terdiri atas di-, ke-, dari (menyatakan tempat) dan pada ( menyatakan
waktu atau orang). Kata depan ditulis
terpisah dengan pasangan katanya kecuali daripada.
27. Istilah kata energi adalah tenaga yang
dihasilkan sebagai bahan bakar dalam
proses pembakaran.
28. Pembahasan CERDIK:
Iklan yang berbunyi: Gigi sehat, gigi kuat,
napas segar adalah iklan untuk produk
kesehatan gigi.
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Ingat! Ingat!

Kalimat iklan yang baik harus singkat,
padat, dan mudah menarik minat pembeli
29. Pemenggalan suku kata didasarkan pada
bunyi ucap satuan kata. Kata disirami jika
diurai suku katanya menjadi di-si-ra-mi
30. Pak Herman membeli bibit jagung di KUD
S
P
O
K

B. MENULIS
1. Contoh Daftar Riwayat Hidup
Nama lengkap
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama
Alamat Sekolah

: TRISKA SAFIRA
LAILY
: Yogyakarta, 8 Juli
2000
: Perempuan
: Islam
: SD M Karangkajen
Yogyakarta.
:
: Ryan Atmaja, S.Pd.
: Nurrie Atmaja, S.E.

Nama Orang tua
Ayah
Ibu
Pendidikan orang tua
Ayah
: Sarjana
Ibu
: Sarjana
Alamat Rumah
: RT03/04, Gamping,
Sleman

2. Contoh naskah pidato sambutan acara
ulang tahun seorang teman
Assalamu’alaikum wr. wb.
Teman-temanku yang berbahagia.
Saya mengucapkan terima kasih atas
kehadiran teman-teman pada acara ulang
tahun sahabat kita ananda Aqilla Almaira.
Mohon maaf apabila ada hal yang tidak
berkenan dalam penyambutan temanteman di acara ini. Sekecil apa pun tanda
mata yang teman-teman berikan, semoga
Tuhan membalasnya berlimpah-limpah.
Tidak ada hadiah yang paling bermanfaat
kecuali doa yang kita panjatkan
kepada teman kita, semoga teman kita
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dipanjangkan umurnya, dimudahkan
rizkinya dan selalu mendapat Ridho-Nya.
Terima kasih sekian dulu sambutan dari
saya.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
3. Contoh iklan buah pepaya
Belilah pepaya ini, banyak manfaat, kaya
vitamin C, dan harga murah Rp3.000,00!!
4. Maksud dari iklan di atas adalah produk
motor Yamaha Mio ini sangat cocok untuk
kalangan wanita dan rancangannya
sesuai dengan karakteristik wanita.
Selain itu, motor ini sangat mudah dan
sederhana dikendarai tinggal gas dan
injak rem, pas untuk kaum wanita yang
butuh kepraktisan.

8. Penulisan resmi sebuah nomor surat
menggunakan tanda garis miring. Penulisan nomor yang tepat 660464 IX DLH
2003 adalah
660464 / DLH / IX / 2003
No Surat

Bulan Tahun

Instansi/Departemen

9. Lima kalimat tanya yang sesuai gambar:
1. Televisi siapa yang sedang diperbaiki
Aro?
2. Alat-alat apa yang diperlukan Aro?
3. Apa pekerjaan Aro?
4. Apa yang sedang dilakukan Aro?
5. Berapa televisi yang sedang
diperbaiki Aro?

5. Penulis data pada wesel pos
Pengirim
Alamat Pengirim

:
:

Budiman
Jl. Sriwijaya IX No.
123 Cimahi
Tanggal pengiriman : 13 April 2005
Yang dituju
: Lutfia Aulia
Alamat tujuan
: Bendungan Hilir
146 Jakarta Pusat
Jumlah uang
: Rp 1.500.000,00
Terbilang:
Lima juta rupiah
Tanda tangan petugas : Ditandatangani
pos:
oleh petugas
pos
Tanda tangan pengirim : Ditandatangani
oleh pengirim

6. Pikiran pokok paragraf tersebut adalah
pertempuran di Laut Aru membakar
semangat juang sukarelawan dan ABRI
untuk mengibarkan Merah Putih di Irian
Barat.
7. Pada hari Minggu kemarin, aku menemani
ayah ke bengkel mobil. Mobil ayah sudah
saatnya diservis. Servis mobil ayahku
dilakukan oleh tiga orang yang semuanya
ahli di bidangnya.
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10. Contoh Naskah percakapan
Andi
: Assalamu’alaikum, pak!
Pak RT : Wa’alaikumusalam, ada yang
dapat Bapak bantu nak?
Andi
: Begini Pak, saat saya pulang
menyemir sepatu, di jalan
dekat makam saya temukan
sebuah dompet. Setelah saya
lihat-lihat isinya ternyata ba
nyak surat-surat penting dan
sejumlah uang. Dapatkah
Bapak menolong saya memberikan kepada pemiliknya?
Pak RT : Tentu nak, lagi pula di
dompet ada tanda pengenal
pemilik dompet, hal ini akan
memudahkan mencari siapa
pemilik dompet ini.
Andi
: Terima kasih, Pak atas
kesediaannya membantu
saya.
Pak RT : Sama-sama nak.
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A. SASTRA
Bagian I

Bagian II

1. Si Kabayan bangun tidur saat siang hari

7. Siapa yang menemani Sangkuriang berburu?
8. Mengapa Sangkuriang dan Si Tumang
pergi berburu?
9. Mengapa si Tumang diam saja saat
Sangkuriang menyuruhnya menangkap
babi hutan?

2. Si Kabayan tidak segera bangun karena
selain malas juga ingin meneruskan
mimpinya.
3. Mertua si Kabayan mengakali agar si
Kabayan bangun dengan menyebut ada
makanan lezat untuk sarapan.
4. Mertua menyuruh si Kabayan memetik
buah nangka muda di ladang.
5. Si Kabayan tidak segera pergi alasannya
jarak dari rumah ke ladang cukup jauh.
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6. Apa judul yang tepat untuk cerita di atas?

10. Apa yang dilakukan Sangkuriang pada si
Tumang ketika tidak menuruti perintah
nya?
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