
NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH PRAKTIK MAPEL B.INDONESIA UPTD DIKPORA KEC. WARUREJA TAHUN 2009-2010

A. Mendengarkan

Dengarkanlah dengan seksama cerita rakyat yang dibacakan oleh Bapak/Ibu gurumu ini!

Kesombongan Burung Nuri

Deo seekor burung nuri. Tinggal di hutan luas bersama binatang lainnya. Merasa  paling tampan, Deo menjadi sombong. Tidak mau bergaul 
dengan teman-temannya dan suka memamerkan diri.  ”Di seluruh hutan ini, tidak ada burung lain yang setampan diriku,” kata Deo dengan pongah di 
hadapan teman-temannya sesama burung. ”Kalian semua pasti juga mengagumi ketampananku ini.”  Teman-temannya hanya bisa geleng-geleng 
kepala. Mereka enggan bermain dengan Deo karena sikapnya itu.

Pada suatu hari, Deo terbang sendirian mengelilingi hutan. Tanpa sengaja, ia menabrak ranting pohon yang tinggi. Sayapnya patah. Ia 
terjatuh ke tanah. Deo merasa kesakitan dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, Deo mendengar suara elang di kejauhan. Suara itu 
semakin dekat. Deo sangat ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Ia begitu lemah dan tidak berdaya. Elang itu kini terbang melayang di 
atasnya, siap untuk ,menerkamnya. Ketika Elang itu hendak memangsa Deo, sekawanan burung datang ke tempat itu. Mereka bersuara ribut untuk 
mengusir Elang. Melihat sekelompok burung yang cukup banyak tersebut, Elang mengurung-kan niatnya. Terbang menjauh dan mencari mangsa 
lainnya.  ”Deo, ini kami. Kamu tenang saja karena kami datang untuk menolongmu,”  kata burung-burung tersebut. Deo yang masih tergeletak di 
tanah merasa terharu. Ternyata, kawanan burung itu teman-temannya sendiri yang selama ini tidak dipedulikannya. Mereka lalu terbang 
menghampiri Deo dan membawanya pulang ke rumahnya.

 Setelah dirawat beberapa minggu, Deo kembali sembuh seperti sediakala. Ia selalu mengingat kebaikan  teman-temannya yang telah 
menyelamatkannya. Sejak saat itu, Deo tidak sombong lagi.Ia kini senang bermain bersama teman-temannya yang baik hati.  

  

1. Tentukan latar tempat kejadian cerita tersebut!

2. Siapakah nama tokoh utama cerita tersebut?

3. Sebutkan watak tokoh utama tersebut!

4. Setelah mendengar cerita tersebut, sebutkan amanat / pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut!

5. Tentukan tema cerita tersebut!
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B. Berbicara

Bacalah naskah pidato dibawah ini didepan kelas dengan baik!

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan, izinkanlah saya berdiri sejenak di hadapan Bapak-bapak dan 
Ibu-ibu Guru yang kami muliakan untuk mewakili rekan-rekan yang telah menamatkan pelajaran di Sekolah Dasar 
Negeri Warureja 01 yang kami cintai ini. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. 
karena kita semua mendapat berkah dan karunia-Nya sehingga dapat hadir dan berkumpul di aula sekolah ini tanpa 
halangan yang berarti.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang sangat kami cintai lagi kami muliakan, terlebih dahulu, perkenanlah saya 
atas nama rekan-rekan sekelas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak dan 
Ibu-ibu Guru yang telah berhasil mendidik dan mengajar kami dengan maksimal, sehingga kami menamatkan pelajaran 
di sekolah ini.

Selama 6 tahun kami menuntut ilmu di sekolah yang tercinta ini, maka selama itu pulalah kami telah menjalin 
ikatan batin yang sangat kuat lagi dalam dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru di sini.

Bagi kami, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru sebenarnya adalah ibarat orang tua kandung kami sendiri yang sangat 
besar jasanya bagi kami semua, sehingga apa-apa yang telah Bapak dan Ibu ajarkan kepada kami, akan senantiasa 
kami ingat dan catat dalam hati sanubari kami semua. Segala pesan, petunjuk, petuah dan bimbingan yang selama ini 
kami dapatkan, insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang sangat kami cintai lagi kami muliakan, tidak lama lagi, kami murid-murid 
kelas enam akan meninggalkan sekolah ini, yang berarti pula meninggalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami 
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cintai. Sesungguhnya perpisahan ini sangat berat kami rasakan, namun mengingat masa depan kami yang harus kami 
sambut dengan meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, maka perpisahan ini kami terima dengan hati yang 
ikhlas dan penuh sikap tawakal kepada Allah S.W.T.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru, di hari-hari mendatang kami tentu tidak dapat lagi berdekatan seperti selama 
enam tahun belakangan ini. Namun demikian, jauhnya jarak bukan berarti juga jauhnya ikatan batin kami dengan 
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru. Di hati kami, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru masih sangat dekat seperti layaknya kami 
semua masih di sekolah ini.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang sangat kami cintai lagi kami muliakan, jasa dan pengabdian Bapak-bapak 
dan Ibu-ibu Guru selama ini dalam mendidik, mengajar, membimbing dan mengasuh kami selama bersekolah di SD 
Negeri Warureja 01 ini, sungguh sangat besar. Kami tidak dapat membalas kebaikan dan jasa Bapak-bapak dan Ibu-
ibu Guru dengan apa pun, selain dengan doa dan permohonan kami, agar kiranya Allah S.W.T. berkenan memberkahi 
serta meridlhai Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru dengan diberi-Nya keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan serta 
taufik dan hidayah-Nya.

Amin Ya Allah Ya Rabbal’Alamiin.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, tak lupa kami  mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kami 
selama ini. Kami mohon doa restu pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru demi kelancaran dan kesuksesan kami di 
jenjang pendidikan selanjutnya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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C. Membaca

Bacalah naskah drama di bawah ini, lalu tentukan tokoh dan sifatnya .

Deni      :  (Menghampiri Kohar dengan menyandang tas sekolah di punggung) ”Har, ayo berangkat! Nanti keburu hujan!”

Kohar   : (Memindahkan  bola dengan kedua tangannya).”Males, Den.  Masa, dari dulu sampai sekarang les melulu. Kapan main bolanya?”

Deni     : ”Jangan begitu, Kohar! Les itu kebutuhan siapa, coba? Kebutuhan kita sendiri, ‘kan?”

Kohar   : ”Masa, dari dulu hanya latihan mengerjakan soal-soal terus. Bosan, ah.”

Deni     : ”Itu semua untuk mempersiapkan kita menghadapi UAS dan UABN. Kalau sampai nggak lulus, baru tahu rasa kau, Har.”

Kohar   : ”Haaah, peduli amat! Sana, sana, pergi sendiri aja! Aku mau main bola dulu!”

Deni     : ”Oke, kalau begitu. Aku berangkat dulu.”

Kohar   : ”Silakan! Selamat mengerjakan soal-soal, Den” (Ha ... ha ... ha….)

Ibu       : (Keluar dari dalam rumah) ”Ini hari Rabu, pukul setengah tiga. Bukankah kamu seharusnya les IPA , Har? Kenapa tidak masuk!”

Kohar  : (Menggaruk-garuk kepala) ”Anu, Bu ... libur!  Ya, libur! Diganti minggu depan.”

Ibu      : ”Benar katamu, Kohar? Ibu dengar, tadi Deni  ke sini menghampirimu? Kenapa Deni masuk, sedang kamu tidak?”

Kohar  : (Menundukkan kepala) ”Hmm ... Kohar ingin main bola dulu, Bu.”

Ibu      : (Membelai kepala Kohar ) ”Kohar, main bola besok sore ‘kan bisa. Sekarang les dulu. Sana, siap-siap! Nanti Ibu antar!”

Kohar  : (Masuk sambil bersungut-sungut) ”Baik. Tapi nanti Kohar dibelikan omputer  ya, Bu.”

Ibu      : (Menggandeng Kohar) ”Tentu, sayang.”
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D. Menulis

  Bacalah deskripsi data berikut!.

  Namaku Ari  Ilham Harmaen. Aku  lahir  di Kota Padang pada tanggal 21 Januari 1995. Aku bersekolah di SD Merah Putih, Kelas VI. Ayahku 
bernama Saleh Wahab,  ibuku bernama Teti Ratna Sekarningsih. Ayahku bekerja menjadi dosen Sejarah di Universitas Hasanudin. Ibuku bekerja 
sebagai guru TK Handayani. Aku tinggal di Jalan Pluto No. 31 Makassar.

  Hobiku menggambar  dan  bermain  catur. Aku pernah mengikuti  lomba  catur  anak-anak  tingkat nasional  tahun  2007  dan meraih  Juara 
II. Aku  pun mengikuti les bahasa Inggris di Lembaga Pendidikan English For Children. Selain  itu,  aku  aktif di Sanggar Seni Hasanudin. Di sana, 
aku belajar  tari-tarian nusantara dan belajar teater anak. Pada tahun 2006, teater kami pernah pentas di Gedung Teater Taman Ismail Marzuki, 
Jakarta. Waktu itu, kami mementaskan sebuah naskah drama karya Bapak Sumanto.   

  Aku memiliki  seorang  kakak  bernama  Linda Nuraisyah. Kakakku  sekolah  di SMP Tanjung, Kelas I. Sewaktu masih  sekolah di TK Pertiwi, 
aku pernah mengikuti  lomba menggambar dalam  rangka Hari Bumi 2001. Aku menjadi Juara Pertama. Pada saat itu, aku merasa sangat senang.

Isilah formulir daftar riwayat hidup berikut ini berdasarkan data diatas!

Daftar Riwayat Hidup

A.  Data Pribadi

Nama                            :  ..................................................................................................................

Tempat/tanggal lahir    :  ...................................................................................................................

Umur                            :  ...................................................................................................................

Agama                         :  ......................................................................................................................

Alamat                         :  ......................................................................................................................

Hobi                             :  ......................................................................................................................
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B.  Pendidikan 

1.  ........................................................................................................................................................

2.  ........................................................................................................................................................

C.  Keluarga

Nama ayah            :  ........................................................................................................................... .

Pekerjaan              :  .............................................................................................................................

Nama ibu               :  ...............................................................................................................................

Pekerjaan              :  ...............................................................................................................................

Jumlah saudara     :  ................................................................................................................................

D.  Prestasi

1.  ............................................................................................................................................................

2.  ...............................................................................................................................................................

“Seluruh isi naskah soal ujian praktik ini diadaptasi dari Buku Sekolah Elektronik, dengan melalui beberapa revisi.  Apabila ada kesamaan 
nama dan tempat kejadian, maka hal tersebut bersifat kebetulan semata, tanpa ada maksud untuk menyinggung siapapun / pihak  
manapun.”
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