
ULANGAN KENAIKAN KELAS
BAHASA INDONESIA KELAS 4

I. Berilah tanda (x) huruf a, b, c atau d pada jawaban yang sesuai!
Untuk menjawab soal no. 1-3 amatilah 
denah di bawah ini!

1. Rumah Mirna terletak di jalan…. 
a. anggrek c.

melati
b. mawar d.

flamboyan
2. Jalan yang harus dilalui oleh Susi 

bila akan ke rumah Imam adalah 
jalan….
a. Anggrek dan 

flamboyan
b. Anggrek dan melati
c. Mawar dan melati
d. Mawar dan anggrek

3. Apabila Imam pulang sekolah 
melalui jalan…. 
a. melati dan anggrek
b. anggrek dan flamboyan
c. mawar dan anggrek
d. anggrek dan melati

Perhatikan cerita pengalaman dari 
temanmu di bawah ini!

Aku Senang Belajar di luar 
Kamar

 Setiap hari ibuku tidak pernah absen 
mengomeliku karena aku tidak pernah 
menuruti keinginannya. Kemauan ibu, 
aku disuruh belajar setiap hari, baik 
sepulang sekolah maupun pada malam 
hari. Aku harus belajar di kamar dan 
tidak boleh belajar sambil 
mendengarkan musik. Padahal musik 
itu sangat mengasyikkanku.dan  aku 
paling tidak suka belajar di kamar. Aku 
lebih suka belajar di luar rumah, di 
teras, di kebun sambil melihat kupu-
kupu terbang atau sambil 
mendengarkan kicau burung. Pada 
malam haripun, aku suka belajar di luar 
kamar. Lagi pula, aku juga tidak dapat 

dipisahkan dengan musik. Musik sudah 
menjadi baian dari hidupku.

Sebenarnya aku juga tidak tertarik 
mengikuti pelajaran di kelas seperti ini. 
Seandainya kegiatan belajar di sekolah 
itu sering dilakukan di luar kelas, aku 
lebih senang. Terus terang, aku hanya 
suka belajar di dalam kelas apabila 
berdiskusi memecahkan masalah, 
bermain peran atau bercerita tentang 
pengalaman.

Karena aku tidak betah belajar 
dengan duduk diam, setiap keluar 
rumah aku selalu membawa buku. 
Meskipun kadang-kadang buku itu 
hanya kubaca sebentar, tetapi isinya 
dapat kupahami. Bahkan, aku sering 
mencocokkan apa yang ditulis di buku 
dengan kenyataan yang ada. Hal ini 
sering kulakukan pada pelajaran 
Pengetahuan Sosial dan Sains. 
Ternyata, apa yang tertulis di buku 
hanyalah sebagian kecil dari kenyataan 
yang saya lihat dan saya dengar di alam 
bebas.

Itulah kenyataan yang aku alami 
dalam belajar selama ini. Aku ingin 
belajar dengan bebas.  
4. Pertanyaan yang tepat dari bacaan 

di atas  adalah….
a. Kapan biasanya kamu belajar?

b. Dengan siapa kalau kamu 
belajar?

c. Belajar di mana yang kamu 
sukai?

d. Bagaimana caramu belajar?
5. Cerita yang isinya 

mirip dengan cerita di atas 
adalah….
a. Aku suka belajar di 

rumah teman.
b. Aku suka belajar sendiri.

c.Aku suka belajar sambil 
bermain.

d. Aku suka bermain sambil 
belajar.

6. Perhatikan kalimat 
acak di bawah ini!



A. setelah 
menyelesaikan tugasnya 
masing-masing, mereka 
bersama-sama membersihkan 
pekarangan.

B. lingkungan bersih 
membuat kita sehat.

C. setiap hari minggu, 
Beni, Tina Ayah dan ibunya 
membersihkan rumah.

D. kini di rumah Beni 
tidak ada lagi lalat, nyamuk 
dan kecoa yang berkeliaran.

Urutan kalimat diacak akan 
menjadi….
a. A-B-C-D
b. C-A-D-B
c. B-C-D-A
d. C-D-A-B

7. Kalimat utama dari 
kalimat acak di atas adalah….
a. A c. C
b. B d. D

8. Pak bagaimana kalau 
singkong ini kita buat keripik saja 
tanya istrinya.
Penulisan dan penggunaan tanda 
baca yang tepat untuk kalimat di 
atas adalah…. 
a. Pak bagaimana kalau singkong 

ini kita buat keripik saja, tanya 
istrinya.

b. Pak, bagaimana kalau singkong 
ini kita buat keripik saja, tanya 
istrinya.

c. “Pak, bagaiman kalau singkong 
ini kita buat keripik saja, tanya 
istrinya.”
d.“Pak, bagaimana kalau 
singkong ini kita buat keripik 
saja?” tanya istrinya.

9. Orang tua Dani selalu memberi uang 
jajan setiap hari. Meskipun sedikit, 
Dani jarang jajan kalau tidak lapar 
sekali. Ketika istirahat Dani 
menghabiskan waktunya di 
perpustakaan untuk membaca buku 
yang bermanfaat.
Uang jajannya….

a.Diberikan kepada teman-
temannya untuk jajan.

b.Dibagikan kepada adiknya 
untuk membeli permen.

c. Ditabung di sekolah kelak 
untuk karya wisata.

d. Dititipkan kepada temannya.
10.Perhatikan percakapan di bawah 

ini!
Pembeli : Berapa harga apel ini

sebuahnya, bu?
Penjual : Maaf, tidak dijual

satuan, tetapi dijual
secara kiloan.

Pembeli : Berapa harga 1 kilo bu?
Penjual : Enam ribu rupiah saja,

mas.
Isi percakapan di atas adalah…. 
a. Bertanya tentang harga apel.

b.Transaksi pedagang apel 
dengan dengan pembeli.

c. Menanyakan daftar harga apel.
d. Seorang laki-laki akan mencari 

apel.
11. Arman anak kelas IV ingin menjadi 

anggota koperasi di sekolahnya. 
Arman lahir di Semarang 26 
Oktober 1996 yang beralamat di 
Jalan Veteran nomar 83 Semarang. 
Arman hobinya bermain bulu 
tangkis. Untuk mengisi data dalam 
formulir biasanya sehabis nama 
terus….
a. Jenis kelamin
b. Tempat dan tanggal lahir
c. Hoby
d. Alamat

12. Salah satu syarat pantun adalah….
a. Besajak a b b a 
b. Bersajak a b a b
c. Satu bait lima baris
d. Satu baris enam suku kata

13. Perhatikan pantun di bawah ini!
Pergi ke Jakarta naik dokar
Pulang ke rumah naik bendi
Sejak kecil rajin belajar
Besar nanti senanglah hati

Pantun di atas berisi tentang….
a. Pergi ke Jakarta
b. Pulang dari Jakarta
c. Rajin belajar cepat besar
d. Rajin belajar jadi sukses



14.Lahan mereka akan dijadikan 
waduk. 
Kata lahan sinonimnya….
a. Sawah c. tanah
b. Kolam d. rumah

15. Pada waktu membaca denah kita 
harus mengetahui arah….
a. Mata angin
b. Mata pena
c. Mata air
d. Kiri kanan

16. Urutan yang benar saat berbelanja 
di toko swalayan, jika kita 
membawa tas adalah….

a.Memilih barang-menitipkan 
tas-membayar-mengambil 
keranjang-masuk

b. Menitipkan tas-masuk-memilih 
barang-mengambil keranjang-
membayar

c.Menitipkan tas-masuk-
mengambil keranjang-memlih 
barang-membayar

d. Mengambil keranjang-masuk-
memilih barang-menitipkan 
tas-membayar

17.Santosa pernah tidur di rumah 
paman. 
Kata” di “ ini merupakan….
a. Awalan
b. Kata depan
c. Akhiran
d. Sisipan

18. Penulisan kata depan pada kalimat 
di bawah ini yang benar adalah….

a.Galih dituduh mencuri 
makanan.

b. Galiih membeli minuman di 
kantin.

c.Galih dibelikan minuman 
adiknya.

d.Galih diambilkan makanan 
oleh ibunya.

19.Di bawah ini yang bukan cerita 
rekaan adalah….
a. Kisah nyata
b. Berupa hiburan
c. Cerita khayalan

d. Bukan fakta

20.Judul cerita di bawah ini yang 
bukan cerita rekaan adalah….
a. Malin Kundang
b. Situ Bagendit
c. Putri Duyng 
d. Lebah Penghasil Madu



II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!
Untuk menjawab pertanyaan nomor 1-5 perhatikan pengumuman yang disampaikan oleh 
gurumu!

1. Pengumuman di atas berisi tentang….
2. Pengumuman di atas ditujukan kepada….
3. Kegiatan baris-berbaris dilaksanakan pada tanggal….
4. Yang membuat pengumuman adalah….
5. Penulisan dan tanggal pembuatan pengumuman di atas yang benar adalah….

Untuk menjawab pertanyaan nomor 6-10 perhatikan teks bacaan di bawah ini!
Banyak orang berbelanja di pasar swalayan. Di sana kita bisa 

6. Pengumuman di atas ditujukan kepada….
7. Kegiatan baris-berbaris dilaksanakan pada tanggal….
8. Yang membuat pengumuman adalah….
9. Penulisan dan tanggal pembuatan pengumuman di atas yang benar adalah….
10. Siapa Pembuat Pengumuman di atas ?

Untuk menjawab pertanyaan nomor 6-10 perhatikan teks bacaan di bawah ini! 
         Kita bebas memilih barang  yang kita inginkan. Masuk ke tempat pemajangan 
dagangan tidak boleh membawa tas atau jaket. Tas dan jaket harus dititipkan di tempat 
penitipan barang.

Jika akan berbelanja dalam jumlah banyak, bawalah kereta dorong. Namun jika 
hanya sedikit, bawalah keranjang yang telah tersedia di sana.    

            Setelah puas memilih produk yang diperlukan, bayarlah di kasir. Santai saja, 
jangan terburu-buru. Antre dengan sabar. Kasir pasti akan melayani anda  sesuai 
antrean.

11. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah….
12. Inti paragraph terakhir  dari karangan di atas  adalah….
13. Tema teks bacaan di atas adalah….
14. A. Dia selalu membaca cerita anak-anak.

B. Kegemaran Tino adalah membaca buku.
C. Tino membaca buku-buku cerita tokoh yang bersifat fiksi maupun non fiksi.
D. Buku yang menceritakan tokoh Ko Phing Ho pun dia baca.
Kalimat acak di atas akan menjadi paragraf yang padu apabila disusun dengan urutan….

15. Berbelanja di toko swalayan. Swalayan artinya….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

PENGUMUMAN
Diumumkan kepada semua siswa kelas 4 sampai 6 MI Al Azhar,  Kediri , 
diharapkan hadir besok:

Hari/ tanggal : kamis, 15 Januari  2013
Waktu : pukul 15.00 WIB
Tempat : lapangan depan sekolah
Keperluan : latihan baris-berbaris

Atas perhatian dan kehadiran para siswa saya ucapkan terima kasih.

Pati 2 Januari 2013
           Guru Penjaskes,

                                                                      Bambang Kasmanto



Baca dan pahami pantun di bawah ini!

1. Berisi tentang apakah pantun di atas?
Jawab : 

1.  Terdiri dari berapa baris dan  baitkah  pantun di atas?
Jawab : 

2. Ada berapa suku kata pada baris pertama?
          Jawab : ……….

3.  Termasuk pantun apakah pantun di atas?
            Jawab : 

4. Bagaimanakah pola sajak  pantun di atas?

            Jawab : 
5. Buatlah sebuah  pantun !

Anak kecil bermain bumbung
Bumbung pecah tertimpa besi

Waktu kecil suka menabung
Bila dewasa senanglah hati


