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LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Nama Lengkap

: Bahasa Indonesia
: IV (Empat)
: ……………………………..
: ……………………………..

Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar!
1.

Suatu gambar yang menunjukkan tata
letak dari desa, kota, sekolah, jalan,
rumah atau sejenisnya disebut dengan
....
a. Denah
b. Globe
c. Petunjuk
d. Pengumuman

4. Letak rumah Mira tidak terlalu jauh.
Dari sini, berjalanlah ke arah barat.
Sekitar 200 meter kamu akan
menemukan perempatan, berbeloklah
ke kiri. Kamu akan melewati pertigaan.
Berbeloklah ke kanan sampai ada
pertigaan. Di sisi kanan kamu akan
melewati pasar desa, berbeloklah ke
kiri. Pasar desa terletak di ....
a. Utara jalan
b. Timur jalan
c. Selatan jalan
d. Barat jalan

Perhatikan denah di bawah ini untuk
mengisi soal nomor 2 – 3!

5. Petunjuk membuat sesuatu biasanya
dilakukan oleh orang yang lebih ...
a. Tua
b. Dewasa
c. Berpengalaman
d. Muda
2. Rumah Sinta terletak di jalan ....
a. Kusuma raya
b. Rambutan
c. Madukara
d. Majapahit

6. Ketika membaca sebuah petunjuk,
hendaknya kita tidak perlu ....
a. Dengan cermat
b. Tergesa-gesa
c. Sangat paham
d. Dengan urut

3. Jika Budi ingin ke rumah Bagas maka
ia harus melewati jalan berikut ini,
kecuali jalan ....
a. Kusuma raya
b. Merdeka
c. Sentosa
d. Pemuda

7. Perhatikan petunjuk berikut ini :
1) Pastikan roda / ban tidak kempes.
2) Pastikan rem berfungsi dengan baik
3) Pastikan Spion terpasang secara
lengkap
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Petunjuk di atas adalah di antara
petunjuk tentang ..
a. Kelengkapan memancing
b. Kelengkapan mendaki gunung
c. Kelengkapan bersepeda motor
d. Kelengkapan membuat masakan

Nak.”
Pokok
pikiran
kutipan
percakapan tersebut adalah …
a. Kabar dari teman
b. Pak Pos tersesat
c. Salah tebak
d. Salah alamat

8. Diminum 3 kali sehari 1 sendok teh
sesudah makan. Berdasarkan petunjuk
tersebut, obat yang diminum seorang
pasien selama dua hari adalah ....
a. 2 sendok teh
b. 4 sendok teh
c. 6 sendok teh
d. 8 sendok teh

13. Menulis tempat dan tanggal pembuatan
surat letaknya adalah di bagian ....
a. Bawah
b. Tengah
c. Akhir
d. Atas
14. Dibawah ini adalah contoh dari surat
resmi, kecuali ….
a. Surat dinas
b. Surat edaran
c. Surat pemberitahuan
d. Undangan ulang tahun

9. Tanda yang digunakan untuk mengapit
petikan langsung yang berasal dari
percakapan adalah tanda ….
a. Titik dua (:)
b. Seru (!)
c. Titik koma (;)
d. Petik (“....”)

15. Untuk sahabatku, Karina Putri
Di Yogyakarta.
Bagian surat di atas merupakan bagian
....
a. Penerima Surat
b. Isi surat
c. Pengirim surat
d. Salam pembuka

10. Anto : Ini sepeda barumu Rin?
Penggunaan tanda baca yang tepat
untuk melengkapi percakapan diatas
terdapat pada kalimat ….
a. “Anto, Ini sepeda barumu Rin?”
b. Anto : “Ini sepeda barumu, Rin?”
c. Anto ; “Ini sepeda barumu Rin”?
d. Anto : “Ini sepeda barumu Rin”

16. Penulisan tempat dan tanggal surat
yang benar adalah ….
a. Cimahi: 1 Januari 2018
b. Cimahi; 1 Januari 2018
c. Cimahi, 1 Januari 2018
d. Cimahi. 1 Januari 2018

11. Penggunaan tanda baca yang tepat
adalah pada kalimat ….
a. “Nanda berkata” hari ini kita
ulangan Bahasa Indonesia.
b. “Hari ini kita ulangan Bahasa
Indonesia,” kata Nanda.
c. “Hari ini kita ulangan Bahasa
Indonesia, kata Nanda”
d. Hari ini kita ulangan Bahasa
Indonesia, “kata Nanda”

17. Contoh kalimat yang kurang tepat pada
kalimat penutup surat pribadi di bawah
ini adalah ….
a. Kiranya surat dariku di-cukupkan
sampai di sini dulu lain waktu
disambung lagi.
b. Sampai di sini dulu , ya Bang.
Do’akan saya agar cepat sembuh.

12. “Maaf, Pak Pos, nama ini tidak ada di
kelas kami,” kata Dito. Pak Pos pun
pergi dan berkata, “Terima kasih,
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d. Kalimat

c. Sudah dulu ya surat dari ku!
Kutunggu balasan nya!
d. Semoga sebelum ujian akhir, saya
dapat bertemu dulu.

23. Ketika hujan sudah ...., terlihat pelangi
yang ..... di langit.
Kata yang tepat untuk mengisi titiktitik di atas adalah ....
a. Turun, indah
b. Reda, indah
c. Berhenti, gelap
d. Deras, warna-warni

18. Sekian dulu ya surat dariku. Kapankapan kita sambung lagi. Jangan lupa
balas suratku. Selamat belajar. Sampai
jumpa. Penggalan surat tersebut
merupakan bagian ....
a. Alamat surat
b. Isi surat
c. Tempat dan tanggal surat
d. Penutup surat

24. Sinta dan Santi … Bunga dalam vas
itu. Kata yang tepat untuk mengisi
titik-titik pada kalimat tersebut adalah
….
a. Memupuk
b. Menenun
c. Merangkai
d. Menyiram

19. Ketika akan mencari informasi, baik
dari kamus maupun eksiklopedia, kita
dapat menggunakan teknik membaca
yang dinamakan membaca…
a. Intensif
b. Nyaring
c. Memindai
d. Puitis

25. Berikut ini yang termasuk contoh
kalimat meminta pertolongan adalah ....
a. Bisakah kamu pergi dari sini
secepatnya?
b. Apakah kamu bisa membantuku
membawakan buku itu kesini?
c. Dapatkah kamu menolong orang
lain ketika sakit?
d. Tolong temanmu ketika kesusahan!

20. Tukang besi itu sedang mengelas besi.
Jika arti kata mengelas itu adalah
menyambung, sumber yang kamu
gunakan untuk menemukan arti kata
tersebut adalah ….
a. Koran
b. Daftar isi
c. Daftar pustaka
d. Kamus

26. Perhatikan kutipan cerita di bawah ini!
Hujan pun terus mengguyur desa
sehinggan banjir pun tak terhindarkan.
Semua warga segera mengungsi.
Namun Pak Deni justru bersikukuh
tidak mau mengungsi karena ingin
menjaga semua hartanya. Akhirnya
banjir pun semakin meluap. Esok
harinya Pak Deni ditemukan sudah
meninggal terbawa arus banjir di desa
lain dengan jarak yang cukup jauh.
Pak Deni dalam cerita di atas memiliki
sikap ....
a. Lebih mementingkan hartanya
daripada nyawanya

21. Untuk mencari kata pertanian dalam
kamus, mula-mula yang harus dicari
adalah kata ...
a. Tani
b. Bertani
c. Petani
d. Pertanian
22. Urutan kata dalam kamus disusun
berdasarkan ....
a. Abjad
b. Jumlah suku kata
c. Letak
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b. Lebih mementingkan rumahnya
daripada hartanya
c. Lebih mementingkan nyawanya
daripada hartanya
d. Lebih mementingkan keluarga
daripada nyawanya

sebelas orang setiap timnya. Maka
sering kali, sebuah tim juga disebut
sebagai kesebelasan. Dari kampung
hingga daerah perkotaan, kita bisa
melihat banyak orang yang bermain
sepakbola. Hal itu berarti sepak bola
bisa dimainkan di banyak tempat.
Pokok paragraf di atas adalah ....
a. Sepak bola bisa dimainkan di kota
b. Sepak bola dimainkan oleh sebelas
orang
c. Sepak bola merupakan olahraga
yang paling populer di dunia
d. Setiap pertandingan sepak bola
selalu meriah

27. Ide utama dari sebuah paragraf disebut
...
a. Kalimat
b. Kata
c. Pikiran pokok
d. Tanda baca
28. Kalimat penjelas adalah kalimat yang
menerangkan ....
a. Pokok kalimat
b. Pokok paragraf
c. Kalimat lanjutan
d. Rangkuman

31. Bacalah paragraf di bawah ini!
Siswa
kelas
empat
sedang
melaksanakan kerja bakti. Mereka
dibagi
menjadi
tiga
kelompok.
Kelompok pertama membersihkan
kelas, kelompok kedua membersihkan
halaman, sedangkan kelompok ketiga
membersihkan kamar mandi. Ibu guru
merasa senang melihat pekerjaan
muridnya cepat selesai dan lingkungan
sekolah menjadi bersih dan indah.
Pikiran pokok pada paragraf di atas
terletak pada…
a. Awal paragraf
b. Akhir paragraf
c. Tengah paragraf
d. Awal dan akhir paragraf

29. Bacalah paragraf berikut ini!
Tadi malam tanteku melahirkan di
rumah sakit. Aku menjenguk ke sana.
Aku dan ibuku menunggu di ruang
bersalin. Tiba-tiba terdengar suara
tangisan bayi. Setelah beberapa saat
kami masuk ruangan. Tanteku telah
melahirkan dengan selamat. Bayinya
sangat lucu. Kami merasa bahagia.
Gagasan pokok paragraf tersebut
adalah ...
a. Aku menjenguk tante di rumah
sakit
b. Terdengar suara tangisan bayi
c. Tanteku telah melahirkan dengan
selamat
d. Tanteku melahirkan di rumah sakit

32. Berikut ini adalah contoh dari kata
tidak baku, kecuali ....
a. Ngapain
b. Bener
c. Gini
d. Lucu

30. Bacalah paragraf di bawah ini!
Sepak bola merupakan olahraga
yang paling populer di dunia. Hampir
di setiap belahan dunia, orang-orang
begitu gegap gempita saat menonton
pertandingan sepak bola. Sepak bola
adalah olahraga yang dimainkan oleh

33. Lambang digunakan sebagai ....
a. Alat jual beli
b. Alat mencari untung
c. Simbol dari suatu hal
d. Simbol menakuti orang
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34. Lambang negara Indonesia adalah ....
a. Merah putih
b. Pancasila
c. Garuda Pancasila
d. Monas

39. Ayah Ulfa seorang pakar ekonomi.
Kata pakar artinya ...
a. Orang yang rajin
b. Orang yang pintar
c. Orang yang mempunyai gelar
d. Orang yang ahli dalam suatu
bidang

35. Gambar di bawah ini merupakan
lambang dari ….

40. Penulisan singkatan yang benar adalah
….
a. S.M.A
b. S-M-A
c. SMA
d. “SMA”
a.
b.
c.
d.

Pendidikan Nasional Indonesia
Kepolisian Indonesia
Pemerintahan Indonesia
Koperasi Indonesia

36. Para pengemudi bus mengeluh karena
jalanan macet. Persamaan kata
pengemudi adalah ….
a. Pilot
b. Kusir
c. Sopir
d. Masinis

----- Selamat Mengerjakan -----

37. Para warga datang berbondongbondong untuk melihat pageralan
wayang di lapangan.
Kata
berbondong-bondong
sama
artinya dengan ....
a. Bersenang-senang
b. Bersuka-cita
c. Beramai-ramai
d. Sendiri-sendiri
38. Ridho sedang membuat kerangka
kubus dari kertas karton. Kata kerangka
mengandung arti ...
a. Pola bangun ruang
b. Rancang bangun
c. Bentuk bangun
d. Bagian gambar
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