UJIAN NASIONAL SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA
Hari/Tanggal : JUNI 2006
Waktu
: 07.00 – 09.30
PETUNJUK UMUM

1.
2.
3.
3.
5.

I.

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

Soal Pilihan Ganda

1. “Demikianlah sambutan dari saya, semoga
apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi
kita semua”.
A. pembukaan
B. isi
C. penutup
D. pembukaan dan penutup
2. Salah satu syarat dalam berpidato adalah
….
A. dikenal orang
B. menguasai tempat
C. menguasai pikiran pendengar
D. menguasai tema pidato
3. …. Olah raga ini cukup murah dan mudah.
Kami hanya perlu bangun pagi-pagi agar
udaranya belum terkena polusi. Jarak
yang ditempuh disesuaikan dengan
kemampuan fisik yang ada. Pada hari-hari
libur biasanya banyak yang melakukan
olahraga murah meriah ini.
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Kalimat utama yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ….
A. aku suka olah raga sepak bola
B. aku dan adikku gemar berlari pagi
C. keluargaku gemar bermain
bulutangkis
D. saudaraku sering berlari pagi
4.

Didi

: “Sudah berapa lama Bapak
menekuni pekerjaan ini?”
Nelayan : “Ah, sudah seumur bapak ini,
Nak!”
Didi
: “Berapa umur Bapak sekarang?”
Nelayan : “Lima puluh tahun.”
Didi
: “Bagaimana suka duka Bapak
sebagai nelayan?”
Percakapan di atas dinamakan ….
A. dialog
C. wawancara
B. pidato
D. diskusi

5. Secara tidak sengaja adikku selalu
menyimpan tas sekolahnya di dekat
pintu.
Kalimat kritikan yang akan kamu sampaikan adalah ….
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A. Jangan disimpan di situ dong!
B. Sebaiknya tas ini tidak disimpan di
dekat pintu, nanti terinjak orang.
C. Bagus sekali kelakuanmu, dik!
D. Mudah-mudahan adikku mau
menyimpan tasnya di meja.
6. Kalimat yang menyatakan harapan
adalah ….
A. Bagaimana kalau lukisanmu dijual
saja, Kak?
B. Saya amat senang jika ayah membelikan
sepeda
C. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan
sehingga saya bisa main.
D. Bolehkah aku memimjam sepedamu?
7. Anak yang berkaca mata itu juara lomba
mengarang.
Subjek kalimat tersebut adalah ….
A. lomba mengarang
B. anak yang berkacamata itu
C. juara lomba
D. berkacamata
8. Penggunaan tanda baca yang tidak
benar terdapat pada kalimat ….
A. Rani! Ayo kita jalan-jalan.
B. Ayo kita ke sekolah!
C. Mil, mari kita lihat pameran lukisan
itu!
D. Pak, kita ke kebun binatang sekarang?
9. Terbilang: Tiga ratus lima puluh ribu lima
ratus rupiah.
Jika ditulis dengan angka, kalimat di atas
menjadi ….
A. Rp 350500,C. Rp, 350.500,B. Rp 350.500,00 D. Rp. 350.500,10. Burung nuri burung dara (1)
Terbang ke sisi taman kesayangan (2)
Cobalah cari wahai saudara (3)
Makin diisi makin ringan (4)
Sampiran pantun di atas adalah baris ….
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A. 1 dan 2
B. 1 dan 3

C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

11. Sebuah karangan yang memaparkan
dan membuktikan kebenaran tentang
sesuatu seperti laporan penelitian ilmiah
disebut karangan ….
A. narasi
C. persuasi
B. argumentasi D. eksposisi
12. Pamanku tinggal di Bandung, kemarin ia
pulang …. Jakarta.
Kata depan yang tepat untuk melengkapi
kalimat di atas adalah ….
A. ke
C. dari
B. di
D. pada
13. (1) Mereka membawa bekal secukupnya.
(2) Alat-alat tulis seperti buku, pulpen,
peng-garis juga dibawa
(3) Pagi itu anak-anak sudah bersiap-siap
me-nuju TMII
(4) Semua yang dilihat dan dialaminya
dicatat dengan rapi.
Urutan yang benar untuk membentuk
paragraf yang utuh adalah ….
A. 1 – 3 – 4 – 2
C. 3 – 4 – 1 – 2
B. 2 – 4 – 3 – 1
D. 3 – 1 – 2 – 4
14. Kakek – duduk – yang – di ruang – sedang
– Ahmad - tamu – menghampiri.
Susunan kata yang benar adalah ….
A. Tamu Ahmad yang sedang duduk di
ruang menghampiri kakek
B. Ahmad menghampiri kakek yang
sedang duduk di ruang tamu
C. Kakek Ahmad menghampiri tamu yang
sedang duduk di ruang
D. Tamu kakek yang sedang duduk
meng-hampiri Ahmad di ruang.
15. Berikut ini termasuk kalimat mejemuk
setara adalah ….
A. Roni main kelereng, sedangkan Rani
main rumah-rumahan
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B. Ayah menonton sandiwara ketika
malam Minggu
C. Ima menyapu, Vina mengepel, dan
Cepi merapikan meja belajar
D. Nenek minum obat supaya sembuh
16. Kalimat di bawah ini yang merupakan
kalimat retoris adalah ….
A. Siapakah yang sakit, biar diperiksa
oleh dokter?
B. Di manakah dia berobat, murah sekali
biayanya?
C. Apakah gunanya bertengkar, lebih
baik kita berdamai?
D. Kapan nenek datang, biar dijemput
kakak?
17. Acara akan diisi hiburan dari anak untuk
anak dengan pusat kegiatan di lapangan
basket Cibadak.
Pokok kalimat yang terdapat pada wacana di atas adalah ….
A. di lapangan basket
B. pusat kegiatan
C. acara hiburan
D. dari anak untuk anak
18. Tuti adalah gadis cantik
katanya lemah lembut.

yang tutur

Sinonim kata yang dicetak miring pada
kalimat di atas adalah ….
A. sopan
C. kasar
B. lemas
D. pelan
19. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata
gabung yang menyatakan milik terdapat
pada kalimat ….
A. Rumah itu besar dan bagus
B. Taman safari banyak penjaual mainan
C. Baju Irman dibeli dari pasar malam
D. Rina membeli buku bacaan

A.
B.
C.
D.

Apa pekerjaanmu?
Siapa yang kamu bantu?
Ke mana kamu libur?
Apa kegiatanmu ketika libur?

21. Segala kekurangan harus kita akui dengan
lapang dada.
Kalimat di atas mengandung kata bermakna ….
A. denotasi
C. argumentasi
B. konotasi
D. persuasi
22. Kurniawan menggiring bola. Arman
mengikuti dari belakang. Bola ditendang
menyentuh mulut gawang. Dihalau oleh
Rudi, penjaga gawang.
Kalimat yang mengandung kalimat bidang olahraga pada wacana di atas terdapat pada kalimat ke ….
A. satu
C. tiga
B. dua
D. empat
23. Ayah berkata bahwa ia akan pergi ke
Puspa Iptek Bandung.
Kalimat di atas jika diubah menjadi kalimat langsung adalah ….
A. Ayah berkata, “Bahwa ia akan pergi ke
Puspa Iptek Bandung”.
B. Ayah berkata, “Ia akan pergi ke Puspa
Iptek Bandung”.
C. Ayah berkata, saya akan pergi ke
Puspa Iptek Bandung.
D. Ayah berkata, “Saya akan pergi ke
Puspa Iptek Bandung.”
24. Ani, Hani dan teman-temanya berwisata
ke Tangkuban Perahu.
Subjek kalimat diatas dapat diganti dengan kata ganti orang, yaitu ….
A. dia
C. mereka
B. kalian
D. kamu

20. Waktu libur, saya membantu ibu di rumah.
Kalimat tersebut merupakan jawaban
dari pertanyaan ….

Ujian Nasional

13

25. Penonton cukup terhibur oleh penampilan para pelawak itu.

30. Orang itu rendah …. Sehingga disenangi
orang lain.

Arti imbuhan ter- pada kata terhibur
adalah ….
A. telah
C. akan
B. mau
D. bisa

Paduan kata tepat untuk kata rendah
adalah ….
A. diri
C. Jujur
B. tinggi
D. hati

26. Dalam film itu aku memerankan Ari
Anggara, anak Bandung yang berasal
dari keluarga sederhana. Ari banyak
menghadapi masalah. Ini lantaran ayahnya
menjadi seorang pemabuk. Ari pernah
ditendang dan diusir.

31. Mike Tyson adalah petinju terkenal.
Dia memiliki leher yang besar dan kuat
sehingga dia dijuluki ….
A. si leher besi
C. si leher beton
B. si leher kawat D. si leher baja

Masalah yang terdapat dalam ringkasan
film di atas adalah ….
A. ekonomi
C. pengalaman
B. film
D. keluarga

32. Harap segera pulang, kakek sakit.
Kesalahan penulisan telegram tersebut
adalah ….
A. kalimatnya panjang
B. tidak memakai huruf kapital
C. memakai koma di tengah kalimat
D. tanda bacanya tidak ditulis dengan
huruf

27. Kalimat manakah yang mengandung
kalimat khusus?
A. Harga kebutuhan sehari–hari semakin
meningkat
B. Nenek sering mengajariku menyulam
C. Ibu memasukan sayuran ke dalam
kulkas
D. Barang kerajinan Jawa Barat banyak
digemari turis asing.
28. Kak Irman selalu menurut kemauan
atasannya.
Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sikap Kak Irman itu adalah ….
A. Seperti kerbau dicocok hidung
B. Ada gula ada semut
C. Kalah jadi abu menang jadi arang
D. Air beriak tanda tak dalam
29. Ibu guru mengajar bahasa Indonesia di
kelas enam. Kalimat di atas berpola ….
A. SPO
C. SPOK
B. SPK
D. KSPO
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33. Kini banyak pedagang yang menjual
dagangannya dengan harga mati.
Makna kata yang dicetak miring adalah
….
A. tidak dapat ditawar
B. sangat murah
C. sangat mahal
D. bisa ditawar
34. Bunga itu tampak segar
Bunga itu sudah disiram
Kedua kalimat di atas jika digabungkan dengan kata yang menjadi ….
A. Bunga itu tampak segar yang telah
disiram
B. Bunga telah yang disiram itu tampak
segar
C. Bunga yang telah disiram itu tampak
segar
D. Yang telah disiram itu bunga tampak
segar

Ujian Nasional

35. Sebagian besar penduduk Indonesia
tinggal di Pedesaan. Mata pencaharian
mereka adalah petani. Oleh karena itu
Indonesia dikenal dengan sebutan ….
A. maju
C. maritim
B. industri
D. Agraris

II. Soal Uraian
36. Tuliskan lima syarat dalam menulis
pantun!

39. Siswa kelas enam diberi tugas untuk
melakukan wawancara dengan seorang
petani yang berhasil. Buatlah tiga buah
pertanyaan untuk wawancara tersebut!
40. Deskripsikan
gambar di
samping ini
dengan 3 (tiga)
kalimat!

37. Lengkapilah paragraf di bawah ini dengan
kata-kata yang tepat agar jelas maksud
dan isinya.
Enam tahun yang (1) …., ayah Dino (2) ….
Kini Dino menjadi (3) …. yatim. Ia mempunyai dua orang (4) …. yang masih kecilkecil. Kedua adiknya itu dititipkan di Panti
(5) …. karena ibunya tidak sanggup untuk (6) …. mereka bertiga.
38. Perhatikan dan amatilah surat undangan
di bawah ini!
teruntuk kawanku ari
di
tempat
hai kawan,
saya akan merasa senang jika kamu dapat hadir
pada hari ulang tahunku yang ke-12
yang dilaksanakan pada:
hari/tanggal : senin, 15 April 2006
waktu
: pukul 16.00 s/d selesai
tempat
: jalan perintis kemerdekaan
		 no. 145 cibadak
Atas kehadirannya saya ucapkan terimakasih.
Cibadak, 12 April 2006
Kawanmu
Nadhira

Perbaikilah surat undangan itu dengan
menggunakan ejaan, tanda baca yang
tepat dan tulisan tegak bersambung!
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PEMBAHASAN
B.Indonesia 2006

PILIHAN ANDA

3. Pembahasan CERDIK:

1. Pembahasan CERDIK :
Penggalan pidato “Demikianlah sambut
an dari saya, semoga apa yang saya sam
paikan bermanfaat bagi kita semua,” ter
masuk penggalan pidato bagian penu
tup.
Ingat! Ingat!

Kalimat penutup pidato berfungsi
sebagai penutup dan harus sesuai
dengan hal yang dibicarakan dalam
pidato tersebut
Jawaban

C

2. Pembahasan CERDIK :
Salah satu syarat berpidato adalah me
nguasai tema pidato.

Ingat! Ingat!

Kalimat utama adalah kalimat yang
sudah terdapat dalam paragraf ter

sebut yang terletak di awal atau akhir
paragraf
Jawaban

B

4. Pembahasan CERDIK:
Percakapan di atas dinamakan wawan
cara. Wawancara adalah proses men
cari informasi dari pewawancara kepada
narasumber
Ingat! Ingat!

Ingat! Ingat!

Dalam pidato memerlukan:
• Menguasai tema pidato
• Menggunakan bahasa yang baik
dan benar
• Bersikap yang menarik dan sopan
• Kesesuaian isi dengan tema
• Dapat mengungkapkan ide secara
lisan
• Berani tampil di depan umum
• Mampu mengungkapkan pikiran
secara lisan dan lancar.
Jawaban

16

Kalimat utama yang tepat untuk me
lengkapi paragraf di atas adalah aku dan
adikku gemar berlari pagi. Olah raga yang
tepat sesuai kata kunci itu adalah olah
raga lari pagi.

Dialog

: percakapan dua orang
atau lebih
Pidato : pembicaraan yang
disampaikan oleh
seseorang tentang
sesuatu hal/masalah.
Diskusi : pembicaraan yang
dipimpin oleh seorang
moderator.
Jawaban

D
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5. Pembahasan CERDIK :
Kalimat kritikan yang tepat adalah se
baiknya tas ini tidak disimpan dekat pin
tu, nanti terinjak orang.
Ingat! Ingat!

9. Pembahasan CERDIK :
Lambang bilangan “Tiga ratus lima
puluh ribu lima ratus rupiah” ditulis Rp
350.500,00!
Ingat! Ingat!

Kritik merupakan bentuk tanggapan,
kecaman, atau penilaian terhadap se
suatu hal.
Jawaban

Penulisan mata uang tidak diikuti ti
tik dan diakhiri dua angka dibelakang
koma.

B

6. Pembahasan CERDIK:
Kalimat yang menyatakan harapan
adalah mudah-mudahan hari ini tidak hu
jan sehingga saya bisa main.
Ingat! Ingat!

Harapan dapat dicirikan dengan pe
makaian kata-kata mudah-mudahan
dan semoga.

Jawaban

10. Pembahasan CERDIK:
Sampiran pantun terdiri atas 1 dan 2
Ingat! Ingat!

Pantun terikat oleh 4 baris dalam 1
bait, bersajak a-b-a-b, baris 1 dan 2
sampiran, baris 3 dan 4 isi, dan terdiri
dari 8-12 suku kata
Jawaban

Jawaban

C

7. Pembahasan CERDIK:
Jadi subjeknya adalah Anak yang berkaca
mata itu.
Ingat! Ingat!

Subjek adalah pelaku dalam kalimat
yang dikenai pekerjaan oleh predikat.
Jawaban

B

8. Pembahasan CERDIK:
Penggunaan tanda baca yang tidak benar
adalah Ayo kita ke sekolah! seharusnya
Ayo, kita ke sekolah!
Ingat! Ingat!

Pemakaian koma dalam kalimat bi
asa digunakan pada setelah kata seru
(wow,... tolong,... maaf,... ) dan sebelum
nama orang (..., Andi ..., Ayah)
Jawaban
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B

B

A

11. Pembahasan CERDIK:
Pembuktian kebenaran tentang suatu
laporan karangan ilmiah dapat masuk
kategori karangan argumentasi.
Ingat! Ingat!

Macam-macam Karangan:
• Narasi
: menceritakan suatu
peristiwa atau
kejadian
• Deskripsi
: menggambarkan
sebuah objek
dengan rinci
• Eksposisi
: memaparkan
sejumlah informasi
• Argumentasi : membuktikan suatu
kebenaran melalui
pendapat atau
alasan-alasan.
• Persuasi
: Mengajak untuk
ikut atau berbuat
sesuatu hal
Jawaban

B
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12. Pembahasan CERDIK:
Kata depan yang tepat menunjukkan asal
adalah dari.
Ingat! Ingat!

Kata depan terdiri atas di-, ke-, dari
(menyatakan tempat) dan pada (me
nyatakan waktu atau orang). Kata de
pan ditulis terpisah dengan pasangan
katanya kecuali daripada.
Jawaban

C

13. Pembahasan CERDIK:
Urutan yang benar untuk membentuk
paragraf yang utuh adalah 3-1-2-4.
Ingat! Ingat!

Membentuk paragraf yang padu harus
memperhatikan semua kalimat karena
antara kalimat yang satu dengan yang
lainnya harus saling berhubungan.
Jawaban

D

14. Pembahasan CERDIK:
Jadi susunan yang benar adalah Ahmad
menghampiri Kakek yang sedang duduk
di ruang tamu.

Ingat! Ingat!

Kalimat majemuk setara adalah kali
mat yang hubungan antara unsur-un
sur pembentuknya bersifat setara atau
sederajat yang ditandai dengan kata
hubung selalu di tengah
Jawaban

16. Pembahasan CERDIK:
Apakah gunanya bertengkar, lebih baik
kita berdamai?
Ingat! Ingat!

Kalimat retoris adalah kalimat yang ti
dak memerlukan jawaban.
Jawaban

Jawaban

B

15. Pembahasan CERDIK:
Kalimat majemuk adalah kalimat yang
terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih.
Kalimat majemuk setara yang tepat adalah
Ima menyapu, Vina mengepel, dan Cepi
merapikan meja belajar.
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C

17. Pembahasan CERDIK!:
Pokok kalimat yang terdapat dalam wacana
tersebut adalah acara hiburan.
Ingat! Ingat!

Pokok kalimat adalah induk kalimat
(SPO), sedangkan (K) disebut anak ka
limat.
Jawaban

Ingat! Ingat!

Menyusun sebuah kalimat secara
benar dapat dilakukan dengan menen
tukan struktur kalimat (SPOK)

C

C

18. Pembahasan CERDIK:
Sinonim yang tepat pada kalimat ter
sebut adalah lemah lembut = sopan.
Ingat! Ingat!

Sinonim merupakan kata-kata yang
memiliki kesamaan atau kemiripan.
Jawaban

A

19. Pembahasan CERDIK:
Gabungan kata yang menyatakan milik
adalah Baju Irman dibeli dari pasar malam.
Artinya baju milik/kepunyaan Irman.
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Ingat! Ingat!

Gabungan kata atau frase minimal
dua kata atau lebih yang mempunyai
makna tertentu.
Jawaban

C

20. Pembahasan CERDIK:
Kalimat pertanyaan yang tepat adalah
“Apa kegiatanmu ketika libur?”.

24. Pembahasan CERDIK:
Subjek berjumlah banyak (Ani, Hari dan
teman-teman), dapat diganti dengan
orang yang bermakna banyak yaitu
mereka.
Ingat! Ingat!

Subjek berjumlah banyak atau jamak
dapat diganti dengan kata ganti orang
kami, kita, dan mereka.
Jawaban

Ingat! Ingat!

“Apa” merupakan kata tanya yang
berfungsi sebagai penanya arti atau
makna
Jawaban

D

21. Pembahasan CERDIK:
Lapang dada merupakan kata konotasi
yang mempunyai makna bersabar dan
menerima apa adanya.
Ingat! Ingat!

Konotasi adalah makna kiasan (bukan
sebenarnya)
Jawaban

B

22. Kalimat yang mengandung bidang olah
raga terdapat pada kalimat satu. Terdapat
kata menggiring bola (berlari sambil
membawa bola.
Jawaban

A

23. Pembahasan CERDIK:
Penulisan kalimat langsungnya adalah
Ayah berkata, “Saya akan pergi ke Puspa
Iptek Bandung.”
Ingat! Ingat!

Penulisan kalimat langsung memakai
tanda petik dua (“...”) dan kata sapaan.
Jawaban
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D

C

25. Arti imbuhan ter- pada kata terhibur
adalah dapat dihibur.
Jawaban

D

26. Pembahasan CERDIK:
Masalah yang diungkapkan dalam ring
kasan film tersebut adalah keluarga.
Ingat! Ingat!

Latar belakang masalah merupakan
bagian yang menjadi landasan pemiki
ran
Jawaban

D

27. Pembahasan CERDIK:
Kata yang ruang lingkupnya mencakup
hal-hal yang sempit disebut kata khusus.
Ingat! Ingat!

Kata khusus saling berhubungan den
gan kata umum. Misal, kata khususnya
melati, mawar, dahlia dan kata umum
nya bunga.
Jawaban

B

28. Pembahasan CERDIK:
Peribahasa merupakan kelompok kata
atau berupa kalimat yang pemakaian
nya tetap dengan mengiaskan maksud
tertentu. Peribahasa yang sesuai dengan
sikap Kak Irman adalah seperti kerbau di
cocok hidung.
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Ingat! Ingat!

Ingat! Ingat!

a. Seperti kerbau dicocok hidung
artinya orang yang selalu menuruti
perintah orang lain.
b. Ada gula ada semut artinya sesuatu
tidak akan terjadi bila tidak ada
sebabnya.
c. Kalah jadi abu menang jadi arang
artinya sama saja nasibnya atau
tidak ada bedanya.
d. Air beriak tanda tak dalam artinya
orang yang banyak bicara sedikit
ilmunya (bodoh)
Jawaban

A

29. Kalimat tersebut berpola SPOK
Ibu guru
: S
Mengajar
: P
Bahasa Indonesia : O
di kelas enam
: K
Jawaban

C

D

31. Pembahasan CERDIK:
Si leher beton adalah julukan Mike Tyson
yang memiliki leher yang besar dan kuat
yang memakai perumpamaan beton
yang besar dan kuat.
Ingat! Ingat!

Konotasi adalah makna kiasan (bukan
sebenarnya)
Jawaban

C

32. Pembahasan CERDIK:
Kesalahan penulisan telegram itu adalah
tanda bacanya tidak ditulis dengan huruf.
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Jawaban

D

33. Pembahasan CERDIK:
Harga mati mempunyai arti tidak dapat
ditawar lagi.
Ingat! Ingat!

Konotasi adalah makna kiasan (bukan
sebenarnya).
Jawaban

30. Konotasi adalah makna kiasan (bukan
sebenarnya)
Rendah diri = minder, tidak percaya diri
Renda hati = baik hati/tidak sombong.
Jawaban

Syarat penulisan telegram,
-	 kalimatnya singkat dan jelas
-	 menggunakan huruf kecil semua
-	 tidak memakai huruf kapital
-	 tanda baca ditulis dengan huruf

A

34. Kata hubung atau sambung merupakan
kata yang mempunyai fungsi meng
gabungkan kalimat. Bila digabungkan
dengan kata yang, maka kalimatnya man
jadi Bunga yang telah disiram itu tampak
segar.

C

Jawaban

35. Pembahasan CERDIK:
Negara Indonesia dikenal dengan sebu
tan negara agraris karena sebagian pen
duduknya bermata pencaharian sebagai
petani.
Ingat! Ingat!

Negara maju

= sebutan bagi negara
yang telah maju
teknologinya.
Negara industri = sebutan bagi negara
yang telah maju
industrinya.
Negara maritim = sebutan bagi negara
kaya hasil lautnya.
Negara agraris = sebutan bagi negara
bermata pencaharian
sebagai petani
Jawaban
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ESAI
Jawaban Soal Esai
36. Lima syarat pantun:
a. satu bait pantun terdiri dari 4 baris
b. satu baris terdiri dari 8 sampai 10 suku
kata.
c. Bersanjak a-b- a-b.
d. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran.
e. Baris 3 dan 4 merupakan isi.
37. Paragraf yang lengkap dan jelas
maksudnya
Enam tahun yang (lalu), ayah Dino
(meninggal dunia). Kini Dino menjadi
(anak) yatim. Ia mempunyai dua orang
(adik) yang masih kecil. Kedua adinya itu
dititipkan di Panti (Asuhan) karena ibunya tidak sanggup untuk (membiayai)
mereka bertiga
38. Penulisan undangan yang benar ejaan
dan tanda bacanya adalah:

39. Wawancara adalah proses memperoleh
informasi dari pewawancara oleh nara
sumber. Tiga buah pertanyaan dengan
tema pertanian.
1. Kapan Bapak biasa pergi ke sawah?
2. Berapa kali sawah Bapak panen dalam
setahun?
3. Berapa banyak hasil panen yang
Bapak peroleh?
40. Deskripsi adalah penggambaran tentang
suatu benda secara menyeluruh dan rinci
Alat kumunikasi ini disebut pesawat
telepon. Sekarang sudah banyak sekali
orang yang menggunakan alat ini sebagai
alat bantu dalam komunikasi. Dengan
pesawat telepon kita dapat melakukan
komunikasi dengan orang lain yang
jaraknya jauh dengan kita. Selain itu,
dengan adanya pesawat telepon dapat
mempercepat waktu. Lebih efektif dan
efisien.

Teruntuk kawanku Ari
di tempat
Hai kawan,
Saya akan merasa senang jika kamu dapat
hadir pada hari ulang tahunku yang ke12, yang akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Senin, 15 April 2006
waktu
: Pukul 16.00 s.d. selesai
tempat
: Jalan perintis
Kemerdekaan

No. 145 Cibadak

Atas kehadirannya, saya ucapkan terima
kasih.
Cibadak, 12 April 2006
Kawanmu,
Nadhira
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