TRY OUT PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
BIMBINGAN BELAJAR DURROTUT TARBIYAH
Jl. Gegerkalong Tengah No. 84 Bandung 40153 Tlp (022) 82000084
Website : www.bimbeldt.com
Email : durrotuttarbiyah@gmail.com

LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Nama Lengkap

: Bahasa Indonesia
: VI (Enam)
: ……………………………..
: ……………………………..

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c,
atau d!
1. Formulir yang berisi tentang data diri
seseorang secara lengkap disebut ....
a. Daftar riwayat hidup
b. Kartu keluarga
c. Catatan pribadi
d. Buku harian

c. Judul laporan
d. Kartu tanda pengenal
6. Sebelum menyampaikan laporan,
sebaiknya membuat sebuah ….. yang
memuat isi laporan secara lengkap.
a. Catatan pribadi
b. Ringkasan
c. Pedoman
d. Penjelasan

2. Tanggapan tentang baik buruknya
sesuatu disebut ...
a. Pujian
b. Anjuran
c. Kritikan
d. Saran

7. Kabar atau berita tentang sesuatu
disebut …
a. Informasi
b. Percakapan
c. Dialog
d. Drama

3. Laporan
yang
dibuat
setelah
mengunjungi suatu tempat disebut ...
a. Karangan
b. Laporan kunjungan
c. Laporan pengambatan
d. Narasi

8. Hal yang penting dalam menyimak
berita atau informasi adalah ….
a. Nama pembaca berita
b. Nama stasiun TV yang menyiarkan
c. Waktu penyiaran
d. Isi berita yang disampaikan

4. Berikut ini yang termasuk laporan
kunjungan adalah ...
a. Bertamasya ke Candi Borobudur
b. Naiknya Harga Sembako
c. Biografi Joko Widodo
d. Pengamatan Pembibitan Mangga

9. Najwa sedang menikmati rangkaian
peristiwa dalam cerita "Keong Mas"
yang dibacanya. Bagian kalimat yang
dicetak miring dapat diganti dengan
istilah ...
a. Tema
c. Amanat
b. Alur
d. Latar

5. Memberikan saran terhadap laporan
hasil pengamatan harus disertai ….
a. Tanda tangan
b. Alasan yang tepat
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12. Semua siswa kelas IV bersemangat
membersihkan kelas mereka. Ada
yang menyapu lantai. Ada yang
membersihkan kaca jendela. Ada juga
beberapa anak yang mengepel di
kelas.
Ide pokok paragraf tersebut yaitu ….
a. Siswa kelas IV bersemangat
membersihkan jendela.
b. Sebagian
siswa
kelas
IV
mengepel lantai kelas.
c. Murid kelas IV akan mengikuti
lomba kebersihan.
d. Anak-anak kelas IV bersemangat
membersihkan kelas.

10. Letak SD Merdeka sangat strategis,
berada tepat di tengah kota. SD ini
dapat dijangkau dari berbagai arah.
Transportasi umum juga banyak yang
melintas di depan sekolah itu. Tidak
heran kalau SD Merdeka memiliki
banyak siswa.
Isi paragraf laporan tersebut yaitu…
a. Transportasi umum yang melintas
SD Merdeka sangat ramai .
b. SD di wilayah perkotaan selalu
memiliki siswa yang besar.
c. SD Merdeka letaknya strategis
sehingga diminati banyak siswa.
d. SD Merdeka merupakan sekolah
istimewa
yang
berada
di
perkotaan.

13. Taman sekolahku tampak selalu rapi
dan indah. Taman itu setiap saat
dirawat dengan sungguh-sungguh oleh
warga sekolah. Siswa kelas atas secara
bergiliran menyiraminya. Tukang
kebun sekolah setiap dua minggu
sekali memangkas bagian tanaman
yang sudah tidak baik.
Simpulan paragraf tersebut adalah ….
a. Warga sekolah merasa senang
sebab memiliki taman.
b. Taman sekolahku indah karena
dirawat dengan baik.
c. Tukang kebun sekolah wajib
merawat taman sekolah.
d. Siswa tidak merasa lelah merawat
taman karena bergiliran.

11. Teks 1
Setiap malam Herdanti disuruh
belajar. la belajar ditemani oleh
ibunya. Dengan bersungguh - sungguh
ia
mengikuti
petunjuk
yang
disampaikan oleh ibunya. Tidak siasia pada akhir semester kemarin
Herdanti
mendapatkan
nilai
memuaskan.
Teks 2
Hampir tak pernah lupa, Andini
selalu belajar dengan tekun. Kadangkadang ia ditemani oleh orang tuanya
dalam belajar. Namun, sekalipun tidak
ditemani ayah atau ibunya, Andini
tetap bersemangat belajar. Tidak heran
pada
semesteran
kemarin
ia
mendapatkan juara di kelas.
Perbedaan isi kedua teks tersebut
adalah ….
a. Andini tidak memerlukan ibu,
sedangkan
Herdanti
membutuhkannya.
b. Prestasi Andini menggembirakan,
sedangkan Herdanti tidak.
c. Herdanti selalu belajar bersama
orang tua, sedangkan Andini
tidak.
d. Herdanti
mendapatkan
nilai
memuaskan, sedangkan Andini
tidak.

14. Minggu lalu saya diajak kakak
mengunjungi
perpustakaan
di
kampusnya. Di sana tersedia berbagai
buku bacaan. Ada buku bacaan cerita,
ada juga buku ilmu pengetahuan.
Bahkan untuk buku pengetahuan
tersedia lengkap dari berbagai disiplin
ilmu.
Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf
adalah ….
a. Mengapa di kampus terdapat
perpustakaan berukuran besar?
b. Siapa sajakah yang diizinkan
berkunjung ke perpustakaan?
c. Apakah yang dapat kita peroleh
saat mengunjungi perpustakaan?
d. Bagaimanakah cara mengunjungi
perpustakaan di sekolah?
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15. Telinga merupakan salah satu alat
indra kita. Alat indra ini, terutama di
bagian dalam, memerlukan perawatan
ekstra hati-hati. Harus dibersihkan
secara rutin dan dilakukan dengan
hati-hati. Jadi, bersihkan telinga
dengan
menggunakan alat yang
standar.
Pernyataan yang sesuai isi paragraf
tersebut adalah ….
a. Setiap
hari
kita
harus
membersihkan telinga terutama
bagian dalam.
b. Kita tidak boleh membersihkan
telinga dengan alat sembarangan.
c. Membersihkan telinga sebaiknya
dilakukan berkali-kali setiap hari.
d. Telinga kita mudah terserang
penyakit yang bersumber dari
udara.

a.

b.

c.

d.

Selanjutnya
cucilah
sabut
pembersih piring itu hingga busa
cairan sambunnya hilang.
Gosoklah seluruh permukaan
piring dengan menggunakan sabut
pembersih tersebut.
Kucek dan bilas dengan air bersih
hingga piring tampak bersih dan
cemerlang.
Tambahkan deterjen secukupnya
kemudian gunakan untuk mencuci
piring kotor.

18. Biasanya anak yang gemar membaca
buku memiliki banyak pengetahuan.
Hal ini bisa dimengerti sebab di dalam
buku ada banyak pengetahuan. (…...)
Tujuannya, supaya kita memiliki
banyak pengetahuan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut yaitu … .
a. Ayo, siapa yang gemar membaca
buku pengetahuan.
b. Itu sebabnya, marilah kita gemar
membaca buku.
c. Marilah kita membeli buku setiap
kali kita memiliki uang.
d. Dengan memiliki buku sendiri
kita tidak perlu meminjam.

16. Petunjuk Memakai Baju :
1. Kancingkan baju dari atas ke
bawah dan tata bagian krahnya
hingga rapi.
2. Kemudian lepaskan baju dari
hanger atau gantungan baju.
3. Selanjutnya, masukkan tangan
kanan Anda pada lubang lengan
baju sebelah kanan demikian juga
untuk tangan kiri ke lengan baju
sebelah kiri.
4. Buka kancing baju yang masih
mengait.
Urutan petunjuk di atas yang benar
adalah ….
a. 4-2-3-1
b. 4-3-2-1
c. 4-1-3-2
d. 2-4-3-1

19. Kata yang tepat untuk melengkapi
kalimat iklan di atas adalah ….
a. semaunya; dunia
b. seperlunya; dunia
c. sebisanya; hidup
d. secukupnya; hidup

17. Cara Mencuci Piring :
1) Celupkan piring ke dalam ember
atau tempat cuci piring berisi air.
2) Ambilah cairan pembersih piring
dengan
menggunakan
sabut
pembersih.
3) ....
4) Selanjutnya
bilaslah
piring
dengan air bersih.
5) Jika sudah bersih tiriskan piring
biar kering.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi
petunjuk tersebut yaitu ....

20. Perhatikan gambar iklan berikut!

Kalimat iklan tepat untuk menyertai
gambar yaitu ....
a. Topi Top Bundar, nyaman
dipakai untuk segala usia.
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b.
c.
d.

Pakailah topi Top Bundar, murah
tak bisa rusak.
Topi Top Bundar, dijamin murah
tanpa jaminan.
Beli Topi Top Bundar, awetnya
sepanjang masa.

24. Pak Guru memberikan nasehat agar
para siswa tidak perlu kuwatir, jika
terpaksa tidak bisa masuk sekolah,
cukup buatlah surat ijin.
Penulisan kata bergaris bawah
seharusnya ....
a. Nasehat; kuwatir; ijin
b. Nasehat; kuwatir; izin
c. Nasihat; khawatir; ijin
d. Nasihat; khawatir; izin

21. Penggunaan tanda petik yang benar
terdapat pada ....
a. Puisi berjudul "Seribu Semut
Bersatu" terdapat di buku
kumpulan puisi "Nyanyian Sapu
Lidi".
b. Puisi berjudul "Seribu Semut
Bersatu
terdapat
di
buku
kumpulan puisi Nyanyian Sapu
Lidi.”
c. Puisi berjudul Seribu Semut
Bersatu
terdapat
di
buku
kumpulan puisi "Nyanyian Sapu
Lidi".
d. Puisi berjudul "Seribu Semut
Bersatu" terdapat di buku
kumpulan puisi Nyanyian Sapu
Lidi.

25. Cermati kalimat-kalimat laporan
berikut!
1) Penelitian dilakukan tanggal 8-10
Agustus 2016.
2) Siswa kelas VI SD Merah Putih
melakukan pengamatan tentang
kebersihan Sungai Brantas.
3) Sungai terlihat kotor dan Iidak
sehat lagi karena tercemar limbah
pabrik.
4) Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kondisi Sungai Brantas
sangat memprihatinkan.
Susunan laporan agar menjadi
paragraf padu adalah ….
a. (2) – (1) – (4) – (3)
b. (2) – (4) – (1) – (3)
c. (3) – (2) – (4) – (1)
d. (3) – (1) – (2) – (4)

22. Perhatikan percakapan berikut!
Rita : "Kamu mencampur tanah ini
dengan pupuk!"
Tika : "Baiklah."
Rita : "Din, persiapkan pot, ya?'
Dina : "Siap, kukerjakan!"
Rita : "Saya siapkan bunga yang
akan kita tanam."
Tika : "Regu kita harus kompak!"
Dina : "Sip! "
Topik percakapan tersebut adalah ….
a. Bemain bersama kawan
b. Membuat hiasan bersama
c. Menanam bunga bersama
d. Bekerja sama membuat pot

26. Perhatikan penggalan teks pidato
berikut!
Anak-anakku yang bapak banggakan.
Bapak
berpesan
agar
kalian
mempersiapkan ujian dengan sungguh
- sungguh ………………….…....
Jika kalian berhasil mencapai cita-cita,
berarti cita-cita Bapak juga tercapai!
Kalimat yang tepat untuk melengkapi
pidato adalah ….
a. Siapa pun di antara kita harus
memiliki cita-cita yang bisa
membanggakan orang tua.
b. Bersungguh-sungguh itulah yang
diperlukan untuk mengerjakan
pekerjaan kita.
c. Sebab kalau kita belajar sungguhsungguh orang tua akan sangat
bergembira.
d. Hanya
dengan
bersungguhsungguh kalian bisa mewujudkan
cita-cita kalian.

23. Tito : "Kamu mau singkong bakar?"
Oki : “...”
Tito : "Lo, coba dulu baru komentar!"
Soni : "Iya, Ki. Coba dulu, enak!"
Oki :"Ya, baiklah kalau kalian
memaksa."
Kalimat untuk melengkapi percakapan
adalah ….
a. Wah, ini kesukaanku!
b. Ya, tetapi sedikit saja!
c. Tidak mau, tidak enak!
d. Jangan, jangan ganggu aku!
4

27. Cermati paragraf berikut!
Bintang dan Anugerah mengikuti
acara "Dokter Cilik 2016". Acara
dilaksanakan di puskesmas pemuda,
Surabaya, pada hari sabtu, 20 agustus
2016. Para peserta, termasuk Bintang
dan Anugerah diberi pengetahuan
dasar tentang cara hidup sehat di
sekolah,
di
rumah,
dan
di
lingkungannya.
Perbaikan ejaan untuk kalimat
bercetak miring tersebut adalah ....
a. Acara dilaksanakan di Puskesmas
Pemuda, Surabaya, pada hari
sabtu, 20 agustus 2016.
b. Acara dilaksanakan di Puskesmas
pemuda, Surabaya, pada hari
Sabtu, 20 Agustus 2016.
c. Acara dilaksanakan di Puskesmas
Pemuda, Surabaya, pada hari
Sabtu, 20 Agustus 2016.
d. Acara dilaksanakan di puskesmas
pemuda, Surabaya, pada hari
sabtu, 20 agustus 2016.

Isi informasi kutipan bacaan tersebut
adalah ….
a. Penduduk Jakarta mengungsi lagi
b. Pemerintah tidak bisa menangani
banjir
c. Hujan deras selama seminggu
d. Banjir melanda Jakarta lagi
30. Perilaku boros dalam mengkonsumsi
listrik harus diakhiri agar laju
konsumsi listrik dapat diredam. Sebab,
melonjaknya harga energi di pasar
global telah membengkakkan subsidi
listrik yang harus disediakan negara.
Pemborosan listrik termasuk perilaku
tidak terpuji. Informasi penting dari
paragraf tersebut adalah ….
a. Subsidi
listrik
yang
harus
disediakan negara membengkak
b. Perilaku boros dalam mengonsumsi
listrik harus diakhiri
c. Pemborosan termasuk perilaku
tidak terpuji
d. Harga energi dipasar global
melonjak.

28. Semut merah itu berusaha naik keatas
daun melawan gelombang yang besar.
Berkat
ketabahannya,
ia dapat
mencapai permukaan daun itu dan
berpegangan kuat-kuat di sana.
Cerita diatas mengungkapkan pesan
….
a. Mengerjakan sesuatu sebaiknya
disertai dengan semangat
b. Disertai
dengan
ketabahan,
keberhasilan akan sulit dicapai
c. Ikhlas dan tabah adalah salah satu
jalan menuju kesuksesan
d. Dengan usaha sungguh-sungguh,
keberhasilan dapat dicapai

31. Kritikan yang baik terdapat dalam
kalimat ….
a. Menurut saya, hasil kerjamu ini
sudah lumayan bagus! Akan tetapi,
akan lebih baik jika kamu mau
mengulangnya lagi.
b. Lukisanmu ini belum pantas
diikutkan lomba berskala nasional!
Sebaiknya, kamu ikut tahun depan
saja.
c. Ya, untuk kali ini saya menilai
pekerjaanmu cukup, tetapi kamu
harus ingat pekerjaan seperti ini
belum layak
d. Sepertinya kamu masih banyak
kekurangan jika dilihat dari hasil
kerjamu yang seperti ini, masih
jauh dari harapan.

29. Banjir kembali melanda Jakarta.
Seminggu yang lalu hujan baru saja
turun.
Akan
tetapi,
sudah
menenggelamkan
Kota
Jakarta.
Peristiwa yang sudah pernah terjadi,
tidak dijadikan pelajaran baik bagi
warga maupun pemerintah. Setiap
tahun mereka harus mengungsi.

32. Linda seringkali kesulitan menuliskan
ide-ide yang ada dalam pikirannya ke
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dalam bentuk karangan. Saran yang
tepat untuk permasalahan tersebut
adalah ….
a. Sebaiknya Linda meminta orang
lain untuk menuliskan karangannya
b. Sebaiknya Linda tidak usah
menulis karangan tersebut
c. Sebaiknya Linda ke toko untuk
membeli buku pelajaran
d. Sebaiknya Linda lebih rajin belajar
menulis dan minta bimbingan guru

35. Herdanti kali ini berhasil menjadi juara
balap sepeda. Namun, Rossi tetap
mencibir Herdanti. Untung perbuatan
Rossi itu tak dihiraukan oleh Herdanti.
Sinonim kata bergaris bawah pada
paragraf di atas adalah ....
a. Memuji
c. Mengejek
b. Mengagumi
d. Menuduh
36. Farida akan menolak permohonan
maaf Ridwan. Lawan kata yang
bergaris bawah pada kalimat di atas
yaitu ….
a. Mengambil
c. Memohon
b. Meminta
d. Menerima

33. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
membuat laporan hasil pengamatan
yaitu ….
a. Waktu, hasil, pelapor, tempat,
objek, nilai
b. Judul, tempat, objek, waktu, hasil,
pelapor
c. Tempat, waktu, hasil, objek, judul,
kesimpulan
d. Objek, waktu, hasil, pelapor, tanda
tangan orangtua

37. Tanaman bunga itu mudah mati.
Sehari saja tidak disiram, daunnya
mulai tampak layu. Oleh sebab itu,
kalian harus rajin menyirami bunga di
kebun sekolah kita. Lakukan dengan
rutin dan benar!
Makna kata yang bergaris bawah
adalah ….
a. Teratur dan tetap
b. Secara terus menerus
c. Benar dan tidak berhenti
d. Setiap saat dan cukup

34. Hasil pengamatan :
1) Seluruh kelas atau semua siswa
mengikuti upacara
2) Siswa yang terlambat tidak
diperbolehkan masuk kedalam
barisan
3) Ada lima anak laki-laki yang
berbaris terpisah karena datang
terlambat
4) Seluruh
siswa
mengenakan
seragam lengkap.
Laporan pengamatan di atas berisi
tentang ….
a. Kedisiplinan
siswa
dalam
mengikuti upacara
b. Kedisiplinan siswa saat akan
memasuki kelas
c. Saat berbaris, ada lima anak
berbaris terpisah
d. Seluruh
siswa
mengenakan
seragam lengkap

38. Alat komunikasi tertulis yang dibuat
seseorang baik atas nama pribadi
maupun lembaga yang disampaikan
kepada seseorang atau lembaga lain
disebut ….
a. Informasi
c. Surat
b. Pengumuman
d. Berita
39. Di bawah ini merupakan contoh dari
surat pribadi, kecuali ….
a. Surat untuk sahabat
b. Surat kepada orang tua
c. Surat undangan ulang tahun
d. Surat edaran
40. Penulisan tempat dan tanggal pada
undangan yang benar adalah ....
a. Surabaya. 10 November 2016
b. Surabaya, 10 November 2016
c. Surabaya; 10 November 2016
d. Surabaya: 10 November 2016
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