
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) 1 

SDN MEKARWANGI 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Nomor Absen : .......... 

Hari, Tanggal : Senin, 18/09/2017 Nama Siswa : ...................................  

Alokasi Waktu : 90 Menit Kelas : VI (Enam) 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Orang-orang berebut ingin duduk di kursi DPR Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dewan Perwakilan Rakyat pada kalimat di atas, seharusnya menggunakan tanda baca... 

a. kurung b. petik c. hubung d. titik dua 

2. Jenis dokumen yang berisi paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang, 

atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya disebut... 

a. laporan b. makalah c. proposal d. brosur  

3. Kami melakukan pengamatan di Sungai Ciwulan pada 15 Agustus 2017. Air sungai tampak keruh, 

airnya kecoklatan, dan berbau tidak enak. 

Laporan di atas memuat pengamatan hal-hal berikut, kecuali... 

a. tempat b. tujuan c. waktu d. hasil 

4. Di bawah ini sinonim kata pergi adalah… 

a. masuk b. keluar  c. datang d. kembali 

5. Penelitian membuktikan bahwa negara kita termasuk negara yang boros dalam penggunaan air, 

listrik, dan telepon. Antonim kata boros adalah... 

a. cermat b. kikir c. hemat d. dermawan 

6. Judul Laporan yang baik adalah harus… 

a. berupa kalimat c. jelas sesuai isi  

b. panjang d. menarik 

7. Berdasarkan... gerakan kerbau tampak lamban. Namun, hewan ini adalah pekerja yang ulet.           

Ia sanggup bekerja seharian penuh membajak sawah. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

a. penelitian b. kunjungan c. wawancara d. pengamatan 

8. Ardi dan Siti melihat pameran lukisan. Ardi memuji salah satu lukisan dalam pameran itu. Kalimat 

pujian yang sebaiknya diucapkan Ardi adalah… 

a. saya puas terhadap lukisan ini! c. apakah kamu puas dengan lukisan ini? 

b. ternyata lukisan ini anonim! d. wah, bagus benar lukisan ini! Saya sangat kagum. 

9. Langkah pertama yang dilakukan sebelum meringkas, adalah… 

a. membaca sungguh-sungguh c. menentukan kalimat utama 

b. menentukan judul d. mengembangkan ringkasan 

10. Perhatikan paragraf berikut! 

Aku punya seorang adik. Dia masih bayi. Waktu ibu sedang belanja, aku disuruh ibu untuk 

menungguinya. Namun, tidak berapa lama kemudian ia bangun dan menangis. Aku berusaha 

untuk menenangkannya, namun dia tetap saja menangis. 

Lanjutan dari cerita di atas yang tepat adalah... 

a. Adik saya itu bernama Fina. c. Piring-piring segera saya bersihkan. 

b. Saya sangat bingung ketika itu. d. Bantalnya kemudian saya jemur di halaman. 

11. Lingkungan bersih menjamin kesehatan yang menempati. Berikut maksud yang menempati 

adalah untuk... 

a. tumbuhan b. binatang c. manusia d. virus 

12. Berikut yang dimaksud Kalimat Pujian adalah... 

a. kalimat yang menjatuhkan orang lain c. kalimat yang sensitif  

b. kalimat yang menjelekkan orang lain d. kalimat yang menghargai orang lain 



13. Pariz tidak pernah bicara kasar terhadap siapa pun. Setiap bertemu dengan orangtua atau guru, 

Pariz pasti memberi salam, dia disenangi oleh semua teman serta guru-gurunya. 

Sifat Pariz dalam cerita di atas adalah... 

a. angkuh b. pandai dan rendah hati c. suka mencari muka d. sopan dan ramah 

14. Hal terpenting dalam informasi dari berita adalah… 

a. nama pembaca berita c. stasiun TV yang menyiarkan 

b. isi berita d. waktu penyiaran 

15. Bacalah teks berita berikut! 

Industri kerajinan harusnya dibangun di Bali atau Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan 

wisata. Jadi langkah Roby, pematung dari Mekarwangi yang mendirikan kerajinan patung di 

Mekarwangi ini tergolong unik. Lokasi produksi yang digunakan pun jauh dari obyek wisata. 

Tanggapan yang tepat terhadap teks berita di atas adalah... 

a. lokasi produksi boleh di mana saja. 

b. tidak hanya di Bali dan Yogyakarta saja yang terdapat industri kerajinan. 

c. industri kerajinan sebaiknya dibangun di daerah tujuan wisata. 

d. Roby mendirikan kerajinan patung jauh dari lokasi wisata. 

 

II.   Jawablah Soal berikut dengan tepat! 

16. Resume disebut juga... 

17. Tahap awal yang harus dilakukan dalam meringkas adalah... 

18. Sebuah Laporan Kunjungan biasanya disajikan dalam bentuk... 

19. Sebuah pendapat bisa berupa ... atau ... 

20. Tanggapan yang berupa kecaman disebut... 

21. Dalam menyampaikan tanggapan, pendapat dan saran, harus disertai alasan yang... 

22. Dalam melakukan wawancara, pertanyaan harus disampaikan dalam kalimat yang... 

23. Kegiatan tanya-jawab untuk menggali informasi secara lebih mendalam disebut... 

24. Tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita disebut... 

25. Penyajian singkat dari suatu tulisan disebut... 

 

III.   Jawablah Soal berikut dengan tepat dan jelas! 

26. Sebutkan hal-hal yang harus terdapat dalam sebuah Laporan Kunjungan!  

27. Tuliskan 4 (empat) cara yang dilakukan dalam meringkas sebuah bacaan! 

28. Perhatikan bacaan berikut! 

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada musim kemarau, di antaranya 

kesulitan memperoleh air bersih. Jika melihat lingkungan alam sekitar, kepedulian manusia 

terhadap alam sudah luntur. Hutan-hutan yang telah gundul, pepohonan yang ditebang liar 

mengakibatkan cadangan air berkurang. Pada musim hujan, air hujan akan diserap oleh akar 

pepohonan dan disimpan sebagai cadangan. Pada musim kemarau, hutan akan mendatangkan 

berkah bagi manusia yaitu dengan limpahan air untuk kehidupan. Selain itu, hutan juga sebagai 

penghasil oksigen, sehingga hutan disebut paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan demi masa 

depan kehidupan! 

Tuliskan tanggapan yang sesuai untuk bacaan di atas! 

29. Buatlah ringkasan berdasarkan bacaan pada nomor 27! 

30. Buatlah contoh kalimat yang mengandung pujian!  

 

Selamat Mengerjakan! 


