SOAL LATIHAN BAHASA INDONESIA KEL AS VI

I. Pilihlah jawaban yang benar!

Bacaan untuk soal no 1 – 5

Tono sudah delapan hari tidak masuk sekolah. Bu guru menanyakannya kepada Adi, tetapi Adi tidak
tahu. Sepulang sekolah, Dimas dan Adi berkunjung ke rumah Tono. Mereka ingin melihat keadaan Tono.
Tiba-tiba, mereka melihat Tono sedang mengais di tempat sampah dekat pasar.
“Lho, kamu sedang apa, No?” tanya mereka hampir bersamaan. “A…a…aku mencari barang bekas. Itulah
sebabnya aku sudah beberapa hari tidak masuk sekolah!”
“Ya. Aku ingin membantu orang tuaku. Penghasilan ayahku tidak cukup. Ayah tidak memberiku uang
untuk membayar sekolah. Pekerjaan ini kulakukan tanpa sepengetahuan orang tuaku. Ini terpaksa aku
lakukan demi membayar uang sekolah, “ kata Tono.
1. Apa yang dilakukan Tono selama tidak masuk sekolah?
a. Bermain bersama teman-temannya
b. Memulung barang-barang bekas
a. Bekerja di dekat pasar
c. Merawat adik-adiknya
2. Bagaimanakah keadaan keluarga Tono?
Keadaan keluarga Tono…
a. Kaya raya
b. Suka menolong

c. Sederhana
d. Tidak mampu

3. Dimanakah Tono memulung barang-barang bekas?
a. Di dekat pertokoan
c. Di dekat pasar
b. Di terminal
d. Di stasiun
4. Mengapa Tono menjadi seorang pemulung?
a. Untuk membayar uang sekolah
b. Membiayai keluarganya

c. Orang tuanya tidak pernah memberi uang saku
d. Orang tuanya sakit-sakitan

5. Kesimpulan yang tepat untuk bacaan tersebut adalah...
a. Orang tua Tono tidak mengetahui kalau dia menjadi pemulung
b. Tono tidak masuk sekolah selama delapan hari, karena membantu orang tua mencari uang untuk
membayar sekolah
c. Tono terpaksa menjadi pemulung
d. Dimas dan Adi menjenguk Tono karena sudah delapan hari tidak masuk sekolah
Kutipan cerita rakyat untuk soal no 6 – 8

Tanjung Menangis
Dahulu kala terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia
meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda
Binaut, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaut sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk
menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Agar sang Patih ikut mendukung
rencana tersebut, Binaut memberi janji bahwa jabatan sang Patih akan tetap dipertahankan, dan ia akan
diberi hadiah emas berlian. Atas perintah Binaut sang patih menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda
Arif dan Putri Baginda Nuri untuk dijebloskan kepenjara bawah tanah.
“Sabar anakku yang salah itu, kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal,” kata Sri Baginda Ratu
betapapun sangat sakit hati melihat kekejaman putra kandungnya.
Namun tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat.
Lahar panas mengalir ke segala penjuru. Istana Raja Binaut pun menjadi sasaran lahar panas. Anehnya,
lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaut lari. Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di
kaki Binaut. Seketika itu juga kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia tidak kuat lagi menanggung
penderitaan dan akhirnya ia meninggal.
Jasad Binaut terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah Tanjung.
Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang
amat sangat. Kini tempat terdamparnya Binaut itu dinamakan Tanjung Menangis.
6. Latar tempat yang tepat pada cerita rakyat diatas adalah…
a. Sebuah tanjung
c. Kerajaan di Halmahera
b. Penjara bawah tanah
d. Sebuah pantai
7. Berdasarkan kutipan cerita diatas watak Raja Binaut adalah…
a. Tamak dan serakah
c. Berbakti pada orang tua
b. Penyabar
d. Arif dan bijaksana

8. Amanat yang tepat dari cerita Tanjung Menangis adalah…
a. Suka menolong sesama akan menguntungkan kita
b. Serakah dan tamak akan mendapat celaka dan hukuman setimpal
c. Jujur dapat menjauhkan kita dari fitnah
d. Berbakti pada orang tua
9. Pahamilah cuplikan dongeng berikut ini!
Pada suatu masa di Kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu
Erlangga. Prabu Erlangga selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tidak jarang ia pergi ke desa
hanya untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Di sebuah desa yang bernama Girah hidup seorang
janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran
hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Ia mempunyai
seorang putri bernama Ratna Manggali. Karena puterinya telah cukup dewasa dan Calon Arang tidak ingin
Ratna Manggali tidak mendapatkan jodoh. Karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh
penduduk Girah. Maka tak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Manggali. Hal ini membuat
marah Calon Arang. Ia berniat membuat resah warga desa Girah.
Perbedaan watak antara Prabu Erlangga dengan Calon Arang adalah….
a. Prabu Erlangga arif bijaksana, sedangkan Calon Arang suka menolong
b. Prabu Erlangga serakah, sedangkan Calon Arang penganut ilmu gaib
c. Prabu Erlangga Arif bijaksana, sedangkan Calon Arang sangat bengis
d. Prabu Erlangga memperhtikan rakyat, sedangkan Calon Arang meresahkan rakyat
10. Laporan penelitian siswa kelas VI SD. Mekar Sari
Siswa kelas VI SD. Mekar Sari melakukan penelitian tentang kebersihan sungai hulu. Penelitian
dilakukan mulai tanggal 8 – 14 Nopember 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Sungai Hulu
sangat memprihatinkan. Sungai yang bersih dan sehat sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih
hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri dan pabrik.
Topik laporan penelitian di atas adalah…
a. Penelitian siswa SD. Mekar Sari
b. Limbah pabrik mencemari sungai
c. Kebersihan Sungai Hulu
d. Sungai yang bersih jarang ditemui
11. Ada sebuah kejadian lucu di jalan raya Pasuruan. Kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Nopember 2009.
Salah seorang warga yang rumahnya di tepi jalan raya, Bapak Rahmad, tertabrak ketika sedang tidur. Pada
malam itu ada sebuah mobil menabrak kamarnya. Untunglah tabrakan tersebut tidak sampai melukai Pak
Rahmad. Pak Rahmad sempat terkejut karena peristiwa tersebut. Bahkan, ketika dimintai keterangan oleh
polisi, ia hanya dapat terdiam. Menurut keterangan pihak kepolisian pengemudi mobil tersebut diduga
mengantuk. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengendalikan mobilnya.
Sumber: Koran Jawa Pos 3 Nopember 2009

Pesan yang terkandung dalam rubrik tersebut adalah…
a. Mengemudi kendaraan jangan mengebut
b. Apabila mengantuk jangan mengemudi mobil
c. Rambu-rambu lalu lintas harus dipatuhi
d. Rumah Pak Rahmad di tepi jalan raya
12.

Apakah Tuhan Marah

Banjir tak henti mengalir
Gempa tak henti membelah bumi
Angin putting beliung turut hadir
Menambah kesedihan di hati
Apakah ini pertanda?
Tuhan marah kepada kita?
Karena kita tak bisa menjaga
Segala yang ada di sekitar kita
Marilah kita benahi diri
Menjaga segala yang di bumi
Agar Tuhan tak marah lagi
dan mengampuni dosa kita selama ini

Sumber: Umri Nur’aini dan Indriyani, 2008, BSE Bahasa Indonesia

Amanat dalam puisi diatas adalah…
a. Kita harus menjaga segala yang ada di bumi
b. Kita harus peduli terhadap sesama manusia
c. Kita harus menolong orang yang terkena bencana
d. Kita harus banyak berdoa

13. Makna kata benahi dalam puisi yang berjudul “Apakah Tuhan Marah” adalah…
a. melakukan
b. menyusun
c. memperbaiki
d. Memperhatikan
14. Danar
Darto

:”Kenapa kamu bersedih, To?” (sambil menghampiri Darto)
:”Nilai ulanganku jelek sekali, Dar”. Aku memang banyak bermain akhir- akhir
ini.(tertunduk lesu)
Danar
:”Sudahlah, To” jangan bersedih jadikan ini sebuah pelajaran agar kamu lebih
rajin belajar.
Darto
: “Aku takut dimarahi ayahku”.
Danar
: “Mintalah maaf pada ayahmu, dan berjanji tidak mengulang lagi”.
Amanat yang terkandung dalam cuplikan drama tersebut adalah…
a. Jangan selalu bersedih hati
b. Berkata jujur pada orang tua
c. Takut dimarahi orang tua karena nilai jelek
d. Sebagai pelajar kita harus rajin belajar

15. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba serigala berniat mencelakan beruang. Ia tak ingin berbagi ikan
dengannya. Ia ingin beruang memiliki ekor panjang dan segemuk ekornya. Serigala lalu menjawab,
“semalam aku membuat lubang di permukaan danau yang membeku. Lalu kucelupkan ekorku ke dalamnya.
Aku duduk semalaman. Esok paginya ketika ekorku kutarik, beberapa ekor ikan bergelantungan di ekorku!”
Tema dari penggalan cerita di atas adalah…
a. Serigala yang jahat
b. Serigala memancing ikan dengan ekor
c. Beruang yang bodoh
d. Beruang yang berekor panjang
16. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba serigala berniat mencelakakan beruang.
Maksud kalimat diatas adalah…
a. Serigala akan menipu beruang
b. Secara mendadak serigala menerkam beruang
c. Serigala mempunyai keinginan jahat yaitu mencelakakan beruang
d. Beruang itu akan ditipu serigala
U
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17.

Jalan Kenanga

T

B

S

Jalan Srikana

Sepulang sekolah Dedi akan belajar kelompok dirumah Vina.
Arah jalan terdekat yang dilalui Dedi adalah…
a. Keluar rumah ke Jalan Srikana ke Barat Jalan Kenanga belok ke Utara Jalan Anggrek belok ke Timur
Jalan Duku.
b. Keluar rumah ke Jalan Srikana belok ke arah Utara Jalan Mawar persimpangan jalan belok ke arah Barat
Jalan Duku
c. Keluar rumah ke Jalan Srikana ke Barat Jalan Kenanga belok ke Utara Jalan Melati belok ke Timur
Jalan Duku.
d. Keluar rumah ke Jalan Srikana belok ke arah Utara Jalan Mawar persimpangan jalan belok ke arah
Timur Jalan Salak
18. Wita

: “Ran, kami sekeluarga bercocok tanam tidak hanya di atas permukaan tanah! Nah, lihat
ini! Pada paralon yang berdiri ini, kami bisa menanam cabai dan tomat.”
Randi : “Eh, Wita! Aku baru melihat ada kebun sepeti ini!”
Wita : ….

Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah ….
a. “Apa itu artinya?”
b. “Wah, hebat sekali sistem ini!”
c. “Kebun kami ini disebut sistem veltikultur!”
d. “Hasil kebun ini dapat di gunakan memasak sehari-hari!”
19. Perhatikan data di bawah ini!
1) Pelajar
2) Indra Gunawan
3) Surabaya, 3 Maret 1997
4) Jalan Teluk Kumai 25, Surabaya
5) 031677876

Formulir Anggota Bulu Tangkis
Nama
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Alamat
Telephone

:……
:……
:……
:……
:……

Jika data tersebut dimasukkan ke dalam formulir urutan yang benar adalah…
a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
b. 2 – 3 – 4 – 1 – 5
c. 2 – 1 – 3 – 5 – 4
d. 2 – 1 – 3 – 4 – 5
20. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat…
a. Bayu dan Bagus pergi keSidoarjo
b. Siswa kelas VI berwisata ke pantai
c. Pak Guru menjenguk Akbar dirumah sakit
d. Kakak mengambil pensil yang jatuh dibawah meja
21. Kita dapat membeli buku di supermarket
Kita dapat membeli buku di toko buku
Penggabungan dua kalimat diatas yang benar adalah…
a. Kita dapat membeli buku di supermarket atau di toko buku
b. Kita dapat membeli buku di supermarket daripada di toko buku
c. Kita dapat membeli buku di supermarket bukan di toko buku
d. Kita dapat membeli buku di supermarket dan di toko buku
22.
Petunjuk Penggunaan Telephone Rumah
1.
2.
3.
4.
5.

Berbicara seperlunya
Tekan nomor yang dituju
Dengarkan nada pilih
Angkat gagang telephone
Dengarkan nada sambung

Perhatika urutan penggunaan telephone rumah di atas!
Urutan yang benar penggunaan telephone rumah adalah….
a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
b. 4 – 3 – 2 – 5 – 1
c. 4 – 3 – 1 – 2 – 5
d. 2 – 3 – 4 – 5 – 1
23. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan kasusnya dengan perdamaian.
Sinonim kata sepakat pada kalimat diatas adalah…
a. Sepadan
b. Seiring
c. Setuju
d. Serius
24. Pengrajin sepatu itu membuat sepatu dengan cermat sekali.
Antonim kata cermat adalah…
a. Teliti
b. Ceroboh
c. Malas
d. Rapi
25. Karena cuaca mendung Hendra …payung kepada Subaidi.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah…
a. Meminjam
b. Dipinjam
c. Dipinjami
d Dipinjamkan

