
Naskah latihan soal ini insyaAllah telah sesuai dengan kisi-kisi uasbn 2008-2009
LATIHAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Mata Pelajaran : Bhs. Indonesia
Hari/ Tanggal :
Waktu : 120 menit
Jumlah Soal : 50

Berilah tanda silang (x) di huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling tepat.

Bacaan di bawah ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5

Teman-teman,  membaca  buku  sangatlah  penting.  Dengan  membaca  buku, 
pengetahuan kita akan bertambah.  Jika kita malas membaca, kita sendiri yang akan rugi. 
Kita kaan menjadi orang yang kuper (kurang pergaulan).

Menurutku,  membaca  buku  merupakan  hobi  yang  murah.  Kita  tidak  perlu  untuk 
membeli yang murah. Kita tidak perlu untuk membeli semua buku, kok. Kita dapat membaca 
buku  di  toko  buku,  meminjam  di  perpustakaan  sekolah  atau  perpustakaan  umum,  dan 
meminjam kepada teman.

Membaca buku juga hobi yang menyenangkan, karena tidak memerlukan waktu dan 
tempat  yang  khusus.  Kita  dapat  melakukannya  kapan  saja  dan  dimana  melakukannya 
kapan saja  dan dimana saja,  seperti  saat  jam istirahat,  saat  menunggu bus di  halte,  di 
taman, atau di rumah.

Dari  pengalamanku,  banyak  membaca  ternyata  juga  sangat  membantu  dalam 
berkarya, seperti membuat puisi, cerita, pantun, dan sebagainya. Aku dapat membuat puisi 
karena mendapat ide dari mem aca buku, koran, dan majalah.

(Sumber : Bina Bahasa Indonesia 6 A)

1. Judul yang paling tepat untuk bacaan diatas adalah ....
a. Pentingnya perpustakaan
b. Pentingnya brkarya
c. Pentingnya membaca
d. Pentingnya buku

2. Bagaimana cara mendapatkan buku?
a. Meminjam di perpustakaan
b. Membeli semua buku
c. Menunggu di halte bus
d. Membantu dalam berkarya 

3. Dimana kita dapat membaca buku?
a. di dalam pasar
b. di kamar mandi
c. di koklam
d. di taman

4. Mengapa membaca buku sangat penting?
a. menambah pengetahuan
b. menjadi kuper
c. menambah kekayaan
d. menyia-nyiakan waktu
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Naskah latihan soal ini insyaAllah telah sesuai dengan kisi-kisi uasbn 2008-2009
5. Dari bacaan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

a. membaca buku dapat dilakukan di halte bus
b. membaca buku dapat dilakukan saat jam istirahat
c. membaca buku dapat menambah pengetahuan dan membantu dalam berkarya
d. membaca buku dapat dilakukan di perpustakaan, taman, atau di halte

Bacaan di bawah ini untuk pertanyaan nomor 6 sampai 9

...................................................................................................................................................

...
Malin Kundang telah sampai  di  muara Padang dengan selamat.  Di  mana Padang 

banyak orang yang heran menyaksikan Malin Kundang yang menjadi nahkoda kapal. Berita 
kedatangan Malin Kundang disampaikan kepada ibunya. Melihat kedatangan ibunya yang 
sudah tua dan bungkuk, miskin, serta papa, Malin Kundang menolaknya. Sekalipun ambun 
menerima,  ibu  tua  menyadarkan  Malin  Kundang  pada  tanda-tanda  di  tubuhnya,  Malin 
Kundang tetap mencerca. Malin Kundang jadi anak durhaka.
...................................................................................................................................................
...

Sumber : Bahasa Indonesia Bahasaku

6. Cuplikan cerita rakyat tersebut mengambil latar di ....
a. Hutan Bakau
b. Muara Padang
c. Ranah Minang
d. Kampung Melayu

7. Watak Malin Kundang ialah ....
a. sederhana tapi ingin dipuji
b. suka menabung dan pekerja keras
c. ramah dan jujur
d. keras hati dan sombong

8. Setelah membaca cerita rakyat tersebut, maka pesan yang dapat kita teladani adalah ....
a. orang miskin jangan sombong
b. jangan durhaka pada orang tua
c. rajinlah bekerja agar cepat kaya
d. hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai

9. Perbedaan yang mencolok antara Malin Kundang dan ibunya adalah ....
a. Ibu jujur, Malin Kundang pembohong
b. Ibu sederhana, Malin Kundang suka berluna-luna
c. Ibu pemaaf, Malin Kundang pendendam
d. Ibu rendah hati, Malin Kundang sombong

10.
- Waktu pengamatan : Minggu/ 28 Februari 2009
- Pengamat : Sumanto
- Hasil pengamatan :

Obyek wisata  guci  menawarkan suatu keindahan yang tidak ditemui  di  tempat 
lain.  Pancuran  air  panas  yang  dikelilingi  oleh  pegunungan  dan  pepohonan  yang 
rindang benar-benar memanjakan mata bagi pengunjungnya. Selain itu, pengunjung 
juga dapat menikmati lezatnya sate kelinci khas guci.
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Naskah latihan soal ini insyaAllah telah sesuai dengan kisi-kisi uasbn 2008-2009
Laporan diatas berisi tentang 
a. Obyek wisata guci
b. Sate kelinci khas guci
c. Pancuran air panas guci
d. Pegunungan guci

11.
Di cari : Operator Komputer
Laki-laki/ wanita, usia 20 sampai 30 tahun
Hubungi = Sumanto, telp 081542880234

Usulan diatas berisi tentang 
a. Penawaran barang
b. Kegiatan operator
c. Penawaran komputer
d. Lowongan pekerjaan

Puisi di bawah ini untuk pertanyaan nomor 12 dan 13

Catur 

Aku cinta olahraga permainan ini 
aku kagum
aku suka

Catur 
Dengan catur ku berpikir
Dengan catur ku mengasah otak dan logika
Juga melatih kesabaran

12.Amanat/ pesan yang terkandung dalam puisi tersebut diatas adalah .....
a. catur olah raga yang tidak sehat
b. catur olah raga jaman kuno
c. catur melatih kesabaran dan kecerdasan
d. catur sangat digemari

13. Kata “logika” dalam puisi tersebut diatas bermakna ....
a. pikiran
b. kesehatan
c. kekuatan
d. kemantapan

14.Manto : ”Yid, kita belajar kelompok yuk!”
Sayidi : ”Nggak mau ah! Buang-buang waktu saja”
Manto : ”Jangan  gitu  dong  Yida,  bukankah  dengan  belajar  kelompok,  kita  dapat 

menambah wawasan?”
Sayidi : ”Betul juga ucapanmu, ya to?”

Dari dialog tersebut, pesan yang dapat kita ambil adalah ....
a. belajar kelompok membuang waktu
b. belajar kelompok tidak perlu
c. belajar kelompok menambah wawasan
d. belajar kelompok tidak efektif
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Bacaan di bawah ini untuk nomor 15 dan 16
............................................................................................................................................

Buayapun  mengikuti  permintaan  si  Kancil.  Dia  segera  memanggil  seluruh  anak 
buahnya untuk berbaris di sungai. Kancilpun segera menghitung jumlah buaya, sambil 
meloncat-loncat diatas punggung buaya. Setelah sampai di pinggir sungai, kancil segera 
melompat ke tepi sungai, dan berlari sekencang-kencangnya.
............................................................................................................................................

15.Bacaaan diatas menceritakan tentang .....
a. Persahabatan Kancil dan Buaya
b. Buaya sang penjaga sungai
c. Kancil hewan yang tidak bisa berenang
d. Tipu muslihat Kancil terhadap buaya

16. Kata ”anak buah” dalam bacaan diatas berarti .....
a. anak cucu
b. pengikut
c. anak ajaib
d. pembantu

17.

Suatu  hari,  Bambang  Jatmiko  ingin  pergi  ke  rumah  Sumanto  di  Jl  Enggano  2. 
Sesampainya di jl. anggur, maka rute yang dapat ditempuh ialah .....
a. Jl. anggur  Jl. gatot subroto  Jl. Ir. Sutami  Jl. enggano 2
b. Jl. anggur  Jl. a. yani  Jl. Ir. Sutami  Jl. enggano 2
c. Jl. anggur  Jl. enggano 3 Jl. nusa barung  Jl. enggano 2
d. Jl. anggur  Jl. Ir. Sutami  Jl. gatot subroto  Jl. enggano 2

18.Waryat : “ini buku siapa?”
Suharsono : “itu milikku”
Waryat : “....”
Suharsono : “Boleh. Tapi, besok pagi harap di kembalikan, ya?”

Kalimat yang tepat untuk mengisi titik di atas ialah .....
a. isinya tentang apa?
b. belinya dimana?
c. berapa harganya
d. bolehkah aku pinjam?
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Naskah latihan soal ini insyaAllah telah sesuai dengan kisi-kisi uasbn 2008-2009

19. FORMULIR PENDAFTARAN
Nama : .... (1)
Tempat/ tgl lahir : .... (2)
Agama : .... (3)
Kewarganegaraan : .... (4)
Alamat : .... (5)

Yanis lahir di tegal pada hari selasa kliwon tanggal 25 Februari 1997. Dia beragama 
Islam, warga negara Indonesia suku jawa. Sekarang dia tinggal di Desa Kendayakan 
Kec. Warureja.
Setelah lulus SD, Yanis bermaksud mendaftarkan diri  di SMP. Isian yang tepat untuk 
formulir diatas ialah .....
a. (1) Yanis

(2) Tegal/ 25 Februari 1997
(3) Islam
(4) Indonesia
(5) Kendayakan-Warureja-Tegal

b. (1) Yanis
(2) 25 Februari 1997
(3) Islam
(4) Indonesia
(5) Kendayakan-Warureja-Tegal

c. (1) Yanis
(2) Tegal/ 25 Februari 1997
(3) Islam
(4) Jawa
(5) Kendayakan-Warureja-Tegal 

d. (1) Yanis
(2) Kendayakan/ 25 Februari 1997
(3) Islam
(4) Jawa
(5) Kendayakan-Warureja-Tegal

20.Ayah melangkah (depan) rumah dengan hati-hati.  Penulisan kata (depan) yang tepat 
ialah ....
a. ke depan
b. didepan
c. mendepan
d. terdepan

21. - Banyak sekolah yang tidak terawat
- Pemerintah sudah mengucurkan dana BOS

Jika kedua kalimat digabungkan, maka menjadi .....
a. Banyak  sekolah  yang  tidak  terawat  karena pemerintah  sudah mengucurkan dana 

BOS
b. Banyak sekolah yang tidak terawat meskipun pemerintah sudah mengucurkan dan 

BOS
c. Banyak sekolah yang tidak terawat atau pemerintah sudah menggunakan dana BOS
d. Banyak sekolah yang tidak terawat dan pemerintah sudah mengunakan dana BOS
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22.(1) menarik gas perlahan-lahan

(2) menstarter motor
(3) memasukkan kunci kontak
(4) memasukkan gigi presnelling

Urutan yang tepat dalam menjalankan motor ialah
a. 4, 3, 2, 1
b. 3, 4, 2, 1
c. 4, 2, 3, 1
d. 3, 2, 4, 1

23. Seorang kepala sekolah tidak selayaknya  ”menyalahgunakan” kenangan BOS untuk 
kepentingan pribadinya.

Sinonim kata ”menyalahgunakan” ialah .....
a. mensejahterakan
b. mempertangungjawabkan
c. menghambur-hamburkan
d. membumi hanguskan

24. Untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  salah  satu  caranya  ialah  dengan  cara 
meningkatkan ”kesejahteraan” guru.

Antonim kata ”kesejahteraan” dalam kalimat diatas ialah ....
a. penderitaan
b. kedisiplinan
c. kecerdasan
d. kekayaan

25.Pemerintah berencana .... harga BBM bulan depan.
a. mensesuaikan
b. tersesuaikan
c. disesuaikan
d. menyesuaikan

26.(1) Hutan menjadi gundul
(2) Daerah itu sering kekurangna air
(3) Bukit terlihat tandus
(4) Penduduk menebang pohon sembarangan
(5) Musim kemarau banyak penduduk kekurangan air bersih.

Urutan yang tepat untuk kalimat-kalimat diatas sehingga menjadi paragraf yang padu 
ialah ....
a. 1 – 3 – 4 – 5 – 2 
b. 2 – 4 – 5 – 3 – 1
c. 4 – 1 – 3 – 2 – 5
d. 3 – 2 – 4 – 1 – 5

27.Pemerintah  telah  mencanangkan  gerakan  menanam  sejuta  pohon.  Hal  ini  untuk 
mengendalikan dampak pemanasan global. Disamping itu, juga untuk mencegah erosi di 
daerah perbukitan. Tetapi,  program tersebut tidak akan berhasil  tanpa dukungan dan 
partisipasi dari seluruh warga masyarakat.

Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas ialah .....
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a. masyarakat perlu menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan dan kebun
b. masyarakat jangan membuang sampah sembarangan
c. masyarakat harus membeli kebutuhan hidup di pasar tradisional
d. masyarakat sebaiknya menjaga kelestarian ekosistem laut.

28.mereka pergi berwisata ke pulau bali naik lorena

Penulisan kalimat diatas seharusnya ....
a. Mereka pergi berwisata ke pulau Bali naik Lorena. 
b. Mereka pergi berwisata ke Pulau Bali naik lorena.
c. Mereka pergi berwisata ke Pulau Bali naik Lorena.
d. Mereka pergi berwisata ke pulau Bali nai Lorena.

29.Manakah diantara kalimat dibawah ini yang paling tepat penggunaan tanda bacanya?
a. Semirlah sepatu itu?
b. Tuntutlah hak, setelah kau selesaikan kewajibanmu!
c. Dimana kau meletakkan buku itu!
d. Mereka pergi ke sungai naik perahu?

30. Jalan-jalan ke kota blitar
Jangan takut masuk angin
.....
.....

Isi yang tepat untuk melengkapi pantun diatas ialah ....
a. Kalau kau membeli gitar

belilah yang pakai senar
b. Kalau minum tolak angin

pasti menjadi orang pintar
c. Kalau kau bermain gitar

nanti bisa masuk angin
d. Kalau kau ingin pintu

Belajarlah yang rajin

31. .........
.........
Siapa yang korupsi uang bos
Hidupnya pasti akan sengsara

Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas ialah ....
a. Di jogya banyak tempat kos

Khusus bagi orang sengsara
b. Sungguh malang nasib marcos

Sudah tua masuk penjara
c. Soal-soal makan bandos

Makannya sambil duduk
d. Aku ikut pemilu pilkada

Tidak mencontreng tapi mencoblos

32.Pak guru mengajar murid-murid dengan sungguh-sungguh.

Kalimat yang bermakna sama dengan kalimat diatas ialah .....

7



Naskah latihan soal ini insyaAllah telah sesuai dengan kisi-kisi uasbn 2008-2009
a. Pak guru mendidik siswa-siswi dengan penuh semangat.
b. Pak guru menggembleng murid dengan seenaknya.
c. Pak guru menghukum murid-murid dengan sungguh-sungguh.
d. Pak guru mengajari siswa-siswa dengan sopan

33.

Kalimat yang sesuai dengan gambar diatas ialah .....
a. Ngatini sedang meminta sumbangan uang.
b. Ngatini sedang berdoa bersama hadirin.
c. Ngatini sedang menyanyi di panggung.
d. Ngatini sedang menjadi pengatur panggung.

34.Para hadirin sekalian, mari kita mendo’akan arwah para pahlawan.

Kalimat diatas seharusnya ....
a. Para hadirin, marilah kita mendo’akan arwah para pahlawan
b. Hadirin, mari kita mendo’akan arwah pahlawan.
c. Hadirin sekalian, marilah kita mendo’akan arwah pahlawan.
d. Para Hadirin mari kita mendo’akan arwah pahlawan.

35.

36.

37. Veri  berbakat  dalam  bidang  seni  suara.  Dua  kali  seminggu  pada  sore  hari,  ia 
mengikuti les menyanyi di sanggar Amigo music. Veri dilatih oleh kak Ramli. Ia belajar 
dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Kini, suaranya menjadi lebih merdu.

Kalimat utama teks diatas ialah .....
a. Veri berbakat dalam bidang seni suara.
b. Veri dilatih oleh Kak Ramli.
c. Ia belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat.
d. Kini, suaranya menjadi lebih merdu.

38.Agung disuruh oleh pengurus masjid At  Taqwa agar membuat  pengumuman kepada 
seluruh  warga  masyarakat  agar  menghadiri  pengajian  menyambut  maulud  nabi 
Muhammad SAW pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2009.

Kalimat pertama yang tepat untuk menuliskan pengumuman tersebut ialah ....
a. Pengajian maulid nabi tanggal 31 Januari 2009.
b. Di masjid At Taqwa ada pengajian maulid nabi Muhammad SAW.
c. Hadirilah pengajian menyambut maulid nabi Muhammad SAW.
d. Pengajian maulid nabi Muhammad SAW itu akan dilakukan di masjid At Taqwa.
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39.
Pengumuman 

Dalam rangka menyambut
HUT RI ke-64, maka kepada
seluruh warga desa warureja
agar membersihkan lingkungan
masing-masing pada hari
minggu tanggal 9 Agustus 2009 

Pengumuman diatas dapat di perbaiki dengan kalimat sebagai berikut 
a. Dalam menyambut HUT RI ke-64, mari kita bekerja bakti
b. Dalam  rangka  menyambut  HUT  RI  ke-64,  mari  kita  bekerja  bakti  membersihkan 

lingkungan.
c. Menyambut HUT RI ke-64, mari kita bekerja bakti.
d. Menyambut HUT RI ke-64, mari kita bekerja bakti membersihkan lingkungan.

40.Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata depan yang tepat ialah ....
a. Air hujan meluap kesungai
b. Mereka melangkah kelaur ruangan
c. Ibu menjahit kemeja
d. Ayah pergi ke kantor

41.

Kalimat iklan yang tepat untuk produk diatas ialah .....
a. Oli anda, top one juga kan?
b. Bagaimanapun juga, honda lebih unggul!
c. Kit, merawat motor seperti baru!
d. Hari gini nggak punya motor?

Teks ini untuk soal nomor 41 dan 42
Sayidi mendapat tugas mewakili siswa kelas 6 untuk berpidato pada acara penglepasan 
siswa kelas 6. Acara tersebut akan dihadiri oleh seluruh dewan guru, seluruh siswa kelas 
6 dan walinya.

42.Kalimat pembuka pada pidato tersebut ialah .....
a. Hadirin sekalian, marilah kita melepas siswa kelas 6.
b. Cukup sekian, dan marilah kita segera menikmati hidangan ini.
c. Hadirin sekalian, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama seluruh panitia.
d. Puji  syukur  kita  panjatkan  atas  Rahmat  Allah,  sehingga  kegiatan  ini  berlangsung 

dengan sukses.
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43.Adapun kalimat penutup yang tepat pada pidato tersebut ialah ....
a. Cukup sekian, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami.
b. Cukup sekian dan selanjutnya mari kita makan bersama.
c. Hadirin sekalian, dipersilahkan untuk naik panggung.
d. Cukup sekian, dan marilah kita berjoget bersama.

44.Kalimat pembuka untuk surat undangan rapat ialah ....
a. Mohon datang tepat waktu!
b. Datanglah pada waktu yang telah ditentukan.
c. Mengharap kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara pada.
d. Mengharap kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara dengan segera.

45.

(1) tancapkan standar kaleng pada lubang obat nyamuk
(2) sulutlah ujung obat nyamuk
(3) lepaskan kaitan obat nyamuk, hingga menjadi dua
(4) letakkan di lantai datar

Urutan petunjuk pemakaian produk diatas ialah ....
a. 3 – 2 – 1 – 4 
b. 3 – 1 – 2 – 4
c. 3 – 4 – 2 – 1
d. 3 – 4 – 1 – 2

46.Pak guru sedang ..... di papan tulis.
a. menuliskan
b. menulis
c. menulisi
d. mentulis

47.

Deskripsi yang sesuai tentang gambar diatas ialah ....
a. Handphone motorola, bentuknya tipis, bisa SMS, GPRS, dan MP-3, layar warna.
b. Handphone motorola, dibeli di Roxy, buatan tahun 2003.
c. Handphone motorola, sistem operasi Symbian, hrg 3 jutaan, bisa di kredit.
d. Handphone motorola, berbahaya jika diaktifkan di SPBU.
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48.

Laporan Hasil Pengamatan Obyek Wisata
Pantai Purwahamba Indah

a. Hari/ tanggal : Minggu/ 25 Januari 2009.
b. Lokasi pengamatan : pantai Purwahamba
c. Pengamat : Tri Sunarni
d. .............

Bagian yang belum ada dalam lamporan tersebut adalah .....
a. Alat yang digunakan
b. Waktu pengamatan
c. Tujuan pengamatan
d. Hasil pengamatan

49. Jahe sangat ampuh untuk menghangatkan badan. Cara membuat ramuannya, bakar 
15  gram jahe selama 10 menit,  kemudian di  memarkan.  Seduh  dengan  segelas  air 
panas  dan  tambahkan  1  sendok  makan  model.  Jahe  juga  dapat  digunakan  untuk 
mengobati berbagai penyakit, seperti batuk pilek, masuk angin, dan lain-lain.

Bacaan diatas dapat diringkas menjadi ....
a. Jahe dapat dibakar selama 10 menit.
b. Jahe mudah tumbuh di pegunungan.
c. Jahe dapat menyembuhkan batuk pilek.
d. Jahe dapat menghangatkan tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit.

50.

Kunci Jawaban Latihan UASBN th. 2008-2009
Mapel Bahasa Indonesia

1. c
2. a
3. d
4. a
5. c
6. b
7. d
8. b
9. b
10.a

11.d
12.c
13.a
14.c
15.d
16.b
17.a
18.d
19.a
20.a

21.b
22.d
23.c
24.a
25.d
26.c
27.a
28.c
29.b
30.d

31.b
32.a
33.c
34.b
35.d
36.b
37.a
38.c
39.c
40.d

41.b
42.d
43.a
44.c
45.a
46.b
47.a
48.d
49.d
50.b

Semoga naskah soal ini membawa manfaat.  Amiien
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