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Bacalah teks di bawah ini dengan cermat! 

 

Berkemah 

Hari ini SD Maju Pintar mengadakan perkemahan. Hari Sabtu pukul 06.00 para murid sudah 

berkumpul di halaman sekolah. Tepat pukul 06.30 mereka berangkat menuju Bumi Perkemahan 

Sekipan, Tawangmangu. Mereka tampak bergembira ria menikmati perjalanan. Setibanya di tempat 

tujuan, mereka mendirikan tenda. Selanjutnya, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kebutuhan makan dan minum. Persiapan itu dimulai dengan menjerang air, 

menanak nasi, serta memasak sayur dan lauk pauk. Pada sore hari kegiatan itu baru selesai dengan 

tuntas. Setelah makan malam bersama, mereka berkumpul di tengah lapangan dan mengadakan 

acara api unggun. Ada yang bermain drama, menyanyi, menari, dan sebagainya. Keesokan harinya 

mereka mengadakan jelajah tempat. Pada acara ini, selain muncul keseriusan, terjadi juga peristiwa-

peristiwa lucu yang dapat mengocok perut. Kegiatan ini benar-benar menjadi sebuah kenangan 

yang sulit dilupakan. (K. Darmadi, 2007) 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

 

1. Pikiran pokok paragraf pertama pada bacaan di atas adalah .... 

a. Hari ini SD Maju Pintar mengadakan kegiatan perkemahan. 

b. Hari Sabtu pukul 06.00 para murid sudah berkumpul di halaman sekolah. 

c. Tepat pukul 06.30 mereka berangkat ke Bumi Perkemahan Sekipan, Tawangmangu. 

d. Mereka tampak bergembira ria menikmati perjalanan. 

 

2. Ide utama dari sebuah paragraf adalah .... 

a. kalimat 

b. tanda koma 

c. huruf kapital 

d. pikiran pokok 

 

3. Tanda panah ke bawah pada denah menunjukkan arah .... 

a. utara 

b. selatan 

c. barat 

d. timur 

 

4. ... ongkos bus antarkota di Jakarta? 

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

a. kapan 

b. di mana 

c. mengapa 

d. berapa 

 

5. Kalimat yang berhubungan dengan peristiwa adalah .... 

a. Sebelum makan, hendaknya kita berdoa kepada Tuhan. 

b. Siapa yang menjadi ketua kelas IV? 

c. Gempa bumi melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. 
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d. Desi bercakap-cakap tentang acara sinetron di televisi. 

 

6. pengungsi – ditampung – para – balai desa – di 

    Susunan kalimat yang benar dari kata acak di atas adalah .... 

a. Ditampung di pengungsi para balai desa. 

b. Di pengungsi para balai desa ditampung. 

c. Balai desa ditampung di para pengungsi. 

d. Para pengungsi ditampung di balai desa. 

 

7. Mereka mengungsi karena rumahnya roboh akibat gempa bumi. 

    Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah .... 

a. Mengapa mereka mengungsi? 

b. Di mana mereka mengungsi? 

c. Kapan mereka mengungsi? 

d. Bagaimana mereka mengungsi? 

 

8. Perhatikan denah di bawah ini! 

 
    Jika akan ke rumah Okta melalui arah barat, jalan yang dilalui adalah .... 

a. Jalan Mataram 

b. Jalan Majapahit 

c. Jalan Gajahmada 

d. Jalan Slamet Riyadi 

 

9. Bayu : Don, mengapa bajumu kotor? 

    Doni : Aku jatuh dari sepeda. 

    Bayu : .... 

    Doni : Jalan yang kulewati licin. 

    Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah 

.... 

a. Di mana kamu jatuh? 

b. Mengapa jalannya licin? 

c. Mengapa kamu jatuh? 

d. Siapa yang menolong kamu? 

 

10. Bencana banjir dan tanah longsor banyak menimbulkan korban. 

Lawan kata banyak adalah .... 

a. sering 
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b. sedikit 

c. selalu 

d. setiap 

 

B. Kerjakan sesuai dengan perintahnya! 

1. Lengkapi percakapan di bawah ini dengan kalimat yang tepat! 

    Desi : Tiara, hari Minggu besok kamu ada acara tidak? 

    Tiara : .... 

    Desi : Besok hari Minggu ulang tahunku. Kalau kamu tidak ada acara, datang ke    rumahku, ya! 

    Tiara : .... 

 

2. Tulislah kalimat dengan kata-kata di bawah ini! 

a. musibah 

b. tenda darurat 

c. terjatuh 

d. pemenang lomba 

e. juara 1 

 

3. Perhatikan denah di bawah ini! 

 
Pak Jaya akan pergi ke kantor pos. Jelaskan perjalanan Pak Jaya 

berdasarkan denah di atas! 

 

4. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang tepat! 

    Musim ... telah tiba. Hampir setiap hari turun .... Sungai tidak 

    lagi dapat ... air hujan. Bencana ... mulai melanda. 

 

5. Berilah tanggapan untuk peristiwa di bawah ini! 

a. Kelasmu menjadi juara lomba kebersihan kelas. 

b. Lingkungan sekolahmu terkena banjir. 

c. Hutan di sebelah desamu terbakar. 

 


