LATIHAN SOAL PERSIAPAN PENILAIAN HARIAN
BAHASA INDONESIA KELAS 6 TEMA 3
1. Teks eksplanasi adalah ....
A. teks yang berisi tentang proses ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu
pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi.
B. teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
C. teks atau karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan.
D. teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci.
2. Berikut ini yang merupakan struktur teks eksplanasi, kecuali ....
A. pernyataan umum
B. interpretasi
C. pernyataan khusus
D. deretan penjelas
3.

Orville dan Willbur merupakan dua orang ilmuwan asal Amerika. Nama mereka cukup dikenal karena telah berhasil
menciptakan pesawat terbang dengan pengendali. Ilmuwan yang lebih akrab disapa Wright bersaudara ini berhasil
menerbangkan pesawat buatan mereka pada tanggal 17 desember 1903.

Teks eksplanasi di atas termasuk pada struktur ....
A. interpretasi
B. pernyataan umum
C. deretan penjelas
D. kesimpulan
4. Teks eksplanasi berikut termasuk pada struktur ....

A. pernyataan umum
B. interprestasi
C. deretan penjelas
D. informasi penting
5. Paragraf kedua pada teks eksplanasi berikut ini termasuk struktur ....
Sebuah penemuan kadang datangnya tidak terduga dan dari hal yang tidak disangka-sangka. Demikian pula yang
dialami Randall Hartolaksono. Pria kelahiran Surabaya, 16 Maret 1956 silam ini telah membuktikannya. Ia memilih jurusan
teknik mesin saat menempuh pendidikan di Inggris.
Cerita penemuannya ini dimulai ketika dia kuliah di Inggris dan sedang meneliti sari pati kulit singkong untuk
bahan pelumas engsel robot. Namun secara tidak sengaja, Hartolaksono menumpahkan bahan pelumas di atas bara api
yang ada di laboratoriumnya. Tak disangka bara api tersebut seketika langsung padam. Kejadian itu membuatnya
penasaran dengan apa yang telah terjadi.
A. kesimpulan
B. deretan penjelas
C. interprestasi
D. pernyataan umum

6. Para anak-anak yang mendapatkan nilai seratus, silakan maju ke depan.
Perbaikan yang tepat pada kalimat di atas adalah ….
A. Anak-anak yang mendapatkan nilai seratus, silakan maju ke depan
B. Para anak-anak yang mendapatkan nilai seratus, silakan maju di depan
C. Para anak-anak yang mendapatkan nilai seratus, silakan maju
D. Anak-anak yang mendapatkan nilai seratus, silakan maju
7. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif, kecuali ....
A. hemat kata
B. sesuai dengan PUEBI
C. boros kata
D. mempunyai subjek dan predikat
8. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat tidak efektif ialah ....
A. Setelah memasak, ibu beristirahat.
B. Saya berdoa sebelum tidur.
C. Suasana rumah pak RT sangat ramai sekali.
D. Pertemuan itu dihadiri pak lurah.
9. Di hari Sabtu aku pergi ke pantai. Kalimat di samping tidak efektif.
Perbaikan kalimat yang benar adalah ...
A. Pada hari Sabtu aku pergi ke pantai.
B. Di hari Sabtu ini aku pergi ke pantai.
C. Pada hari sabtu aku pergi daripada pantai.
D. Di pantai aku pergi pada hari Sabtu.

10. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah ....
A. Kepentingan daripada rakyat harus diutamakan.
B. Paman menghadiri rapat bersama seluruh para karyawannya.
C. Rumah yang mana dulu saya pernah tinggali sekarang dibongkar menjadi perumahan.
D. Saat ini, komputer sudah semakin canggih.
11. Saya ingin ijin ke toilet.
Kalimat di samping mengandung kata tidak baku yaitu ....
A. Saya
B. Ingin
C. Ijin
D. toilet
12. Metoda yang dipakai guru dewasa ini sudah tidak relevan.
Kata tidak baku dalam kalimat di atas ialah ...
A. Metoda
B. Dipakai
C. Guru
D. relevan
13. Berikut ini kalimat yang mengandung kata baku ialah ...
A. Ibu memasak telor ayam di dapur.
B. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap memakai masker.
C. Dokter belum bisa mendiagnosa penyakitnya.
D. Adi bercita-cita menjadi atlet sepak bola.
14. Kata baku berikut ini sesuai dengan KBBI, kecuali ....
A. Apotek
B. Sekadar
C. Analisis
D. handal
15. Angin berhembus sangat kencang. Kalimat di samping mengandung kata tidak baku.
Bentuk baku dari kata tersebut adalah ....
A. Berhembus
B. Berembus
C. Kencang
D. angin
16. Ayo(...) semangat (...).
Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ...
A. koma(,) dan titik(.)
B. titik (.)dan koma(,)
C. koma(,) dan seru (!)
D. titik(.) dan tanya(?)
17. Kakak membeli alat tulis buku pensil dan penghapus.
Penulisan tanda baca yang tepat seharusnya ....
A. Kakak membeli alat tulis, buku, pensil dan penghapus.
B. Kakak membeli alat tulis: buku, pensil, dan penghapus.
C. Kakak membeli alat tulis; buku, pensil dan penghapus.
D. Kakak membeli alat tulis buku, pensil, dan penghapus.
18. Aku telah selesai membaca buku berjudul berjalan di atas cahaya.
Penulisan judul yang tepat pada kalimat di atas adalah ....
A. Berjalan Di Atas Cahaya
B. Berjalan di Atas Cahaya
C. Berjalan di atas Cahaya
D. Berjalan Di atas Cahaya
19. Siapa yang mendapatkan nilai 100 Bu (....) Kalimat tersebut seharusnya diakhiri dengan tanda ....
A. tanya(?)
B. seru(!)
C. titik(.)
D. koma(,)
20. Penulisan tempat dan tanggal yang tepat adalah ....
A. Surabaya, 18 Oktober, 2021,
B. Medan, 18, Oktober 2021
C. Jakarta, 2- Mei -2021
D. Yogyakarta, 20 September 2021

