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Bahasa Indonesia Kelas6、Latihan
Semester1
1.Dalam pembuatan laporan , bahasa yang
digunakan adalah ....
a. bahasa daerah
b. bahasa pergaulan
c. bahasa pribadi
d. bahasa baku

2.Langkah pertama membuat laporan
bacaan adalah ....
a. melihat gambar pada bacaan
b. membaca dan memahami isi bacaan
c. menulis judul dan paragraf
d. membuat kerangka laporan

3.Pada daftar riwayat hidup , menari , dan
berenang ditulis pada ....
a. cita-cita
b. pendidikan
c. kegemaran
d. prestasi

4.Dalam menyusun cerita seri , hal-hal yang
perlu diperhatikan seperti
berikut , kecuali ....
a. nama orang atau tokoh
b. kegiatan
c. tempat
d. orang yang menulis
5.Pesan biasa disampaikan secara lisan ,
contoh pesan secara lisan berikut
ini , kecuali ....
a. telepon
b. ceramah
c. kaset
d. surat

6.Orang yang bekerja untuk membuat atau
menyusun laporan berita
adalah ....
a. reporter
b. pengacara
c. guru
d. karyawan

7.Untuk mendapatkan informasi , kita
mewawancarai ....
a. seorang ahli
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b. narapidana
c. narasumber
d. narpati

8. Perhatikan penggalan wawancara berikut!
Wartawan : "Setelah memenangkan lomba
renang ini ,
bagaimana perasaan Anda?"
Dina : "Senang pastinya?"
Wartawan : "Apa obsesi Anda setelah ini?"
Dina : "Menjuarai lomba renang tingkat
nasional bulan
depan."
Apa yang dimaksud dengan obsesi?
a. Pekerjaan
b. Bantuan
c. Cita-cita
d. Kesenangan

9.Berdasarkan penggalan wawancara
tersebut , perasaan Dina adalah ....
a. bangga
b. sedih
c. sombong
d. senang

10.Orang yang menekuni olahraga renang
disebut ....
a. pesenam
b. perenang
c. berenang
d. penyelam

11.Contoh olahraga adalah seperti berikut ,
kecuali ....
a. renang
b. bulu tangkis
c. bola voli
d. membaca

12.Pagi ini , kesebelasan Sukasari ...
kesebelasan Maju Bersama.
a. dan
b. bermain
c. beradu
d. melawan
.
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13.Petani melon di Baki mengalami (rugi)
Kata di dalam kurung seharusnya ....
a. kerugian
b. merugi
c. rugi
d. merugikan

20.Ki Hajar Dewantara adalah tokoh ....
a. ekonomi
b. sosial
c. politik
d. pendidikan

14. Tanaman hidroponik adalah ....
a. tanaman yang ditanam di tanah
b. tanaman yang ditanam di air
c. tanaman yang ditanam tanpa tanah
d. tanaman yang tidak ditanam

15. Ibu sering mengirim uang padaku. Uang
tersebut dikirim melalui kantor
pos dengan ....
a. surat kilat
b. surat kabar
c. wesel pos
d. kartu pos
16. Semen selain sebagai perekat batu
bata , juga dapat dipakai sebagai barang
berikut , kecuali ....
a. pot
b. tempat tisu
c. rumah lampu taman
d. mangkuk air mancur

17. Wesel pos biasanya dibeli di ....
a. kantor pos
b. kantor polisi
c. sekolah
d. kantor kecamatan

18. Saat berlibur , ibu membeli cinderamata.
Sinonim kata cinderamata ialah ....
a. bingkisan
b. hadiah
c. kado
d. kenang-kenangan

19. Kakak menari tari bali.
Arti kata menari adalah ....
a. sedang melakukan tarian
b. membuat tari
c. mengerjakan tari
d. menghasilkan tari

1

Kumpulan Latihan Soal Ujian Nasional dan Masuk Perguruan Tinggi
http://soal-unas.blogspot.com
|
http://kumpulansoal.org

Kunci Jawab dan Penjelasan

13. Jawab : A
Kata di dalam kurung yang tepat adalah
kerugian.

1.jawab : D
bahasa baku digunakan untuk sesuatu hal
yang resmi, seperti membuat laporan,
pidato kenegaraan dsb.

14. jawab : B
hidro berarti air, jadi jawaban yang tepat
adalah B

2. Jawab : D
Langkah dalam membuat laporan adalah
membuat kerangka laporan.
3.Jawab : C
Menari, menulis, berenang merupakan hobi
atau kegemaran.
4. jawab : D
Orang yang menulis tidak perlu jadi
perhatian kusus dalam cerita seri.
5. Jawab : D
Pesan lisan meliputi pidato, telepon,
ceramah, kaset, sedangkan pesan surat
adalah termasuk pesan tertulis.
6. jawab : A
reporter adalah orang yang bekerja untuk
mengumpulkan berita dan menyusun
laporan berita untuk disiarkan,

15. Jawab : C
Wesel pos adalah layanan dari kantor pos
untuk pengiriman uang.
16. Jawab : B
Tempat tisu tidak ada yang terbuat dari
semen
17. Jawab : A
Wesel pos adalaj produk dai kantor pos.
18. Jawab : D
Cinderamata berarti kenang-kenangan
19. Jawab : A
Awalan me berarti adalah sedang
melakukan sesuatu
20. Jawab :D
Ki Hajar Dewantara adalah tokoh
pendidikan.

7. Jawab : C
Narasumber bisa berupa seorang yang ahli,
pimpinan dsb.
8. Jawab :C
Maksud dari obsesi adalah cita-cita atau
keinginan.
9. Jawab : D
dina sudah mengatakan “senang pastinya”
Sehingga jawaban yang tepat adalah D
10. Jawab : B
Awalan pe berarti mengatakan kearah orang
yang melakukan sesuatu
Pesenam = orang yang menekuni senam
Perenang = orang yang menekuni renang
11. Jawab : D
Membaca bukanlah kegiatan olahraga.
12. Jawab : D
kata yang tepat adalah melawan
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