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Mencari dan Menciptakan Lapangan Kerja
Di zaman yang penuh tantangan ini kita
dituntut untuk mau bekerja keras apalagi di era
milenium ke-3 yang penuh dengan persaingan. Akan
tetapi yang haras kita ingat bahwa tenaga kerja,
pengusaha, bahkan profesi yang mereka butuhkan
adalah mereka yang memiliki kemampuan dan
pengalaman tinggi.
Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan
banyak lapangan kerja yang tersedia antara lain bidang
pertanian, industri, jasa, transportasi, perdagangan,
penerbitan, percetakan, kerajinan dan pertukangan.
Bidang-bidang pekerjaan tersebut sebagian dikelola
oleh negara, dan sebagian lagi oleh swasta. Namun
tidak sedikit pula orang yang dapat menciptakan
lapangan kerja sendiri. Rupanya hal ini merupakan
dampak positif dari krisis moneter yang melanda
negara kita. Bukan hanya kaum pria yang mampu
bersaing, bahkan wanita pun tak mau kalah untuk
berkarya. Semua dilakukan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kualitas hidup keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara tercinta.
UAS-04-01
Apakah tuntutan di zaman yang penuh tantangan ini?
UAS-04-02
Siapakah yang harus memiliki kemampuan dan
pengalaman yang tinggi?
UAS-04-03
Apakah dampak positif dari krisis moneter?
UAS-04-04
Siapa yang menangani tenaga kerja?
UAS-04-05
Mengapa kita dituntut untuk bekerja keras?

Pilihan Ganda
UAS-04-06
Kak Rudi membuat asbak, dengan menggunakan tanah
liat.
Perluasan kalimat di atas menggunakan keterangan.
A. alat
B. tempat
C. waktu
D. cara

UAS-04-07
Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata depan ke
adalah ...
A. Kemarin ayah baru datang
B. Paman pergi ke Bandung
C. Ali terpilih menjadi ketua kelas
D. Keindahan Pulau Bali sangat terkenal
UAS-04-08
Ayu : "Des, apakah kamu akan ikut lomba baca
puisi?
Desi : "Ya, tentu"
Ay u : "Bagaimana dengan teman-teman yang lain? "
Desy : Mereka pun akan mengikuti lomba baca puisi.
Inti dari percakapan Ayu dan Desy adalah ...
A. latihan perlombaan puisi
B. membaca deklamasi
C. latihan kesenian
D. mengikuti lomba baca puisi
UAS-04-09
Penulisan singkatan nama gelar yang benar terdapat
pada kalimat ...
A. Kami mendapat penyuluhan dari Bapak Ir. Yori
Bahtiar, M.Sc.
B. Kepala SMU yang baru itu bernama Drs. Dani
Setiawan M.Pd.
C. Buku ini kiriman dari Dm Dianti Maesari, M Si.
D. Sekolah ini diresmikan oleh Bapak Darsono SH.
UAS-04-10
Imbuhan ber- yang berarti mengeluarkan terdapat pada
kalimat ...
A. Ayah berdasi merah
B. Murid-murid berpakaian seragam
C. Bel sekolah sudah berbunyi.
D. Adik bermain di halaman
UAS-04-11
Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ketepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian
Amanat pantun di atas adalah ...
A. Semua orang mengharapkan kesenangan di
kemudian hari.
B. Kesenangan tidak datang begitu saja.
C. Jika ingin hidup senang di kemudian hari, kita
harus bekerja keras.
D. Lebih baik bersenang-senang daripada hidup
susah.

UAS-04-12
Arti akhiran -an yang berarti mempunyai terdapat pada
kalimat ...
A. Ayah sedang memperbaiki jemuran
B. Ceritakan isi bacaan di bawah ini
C. Dagangan Pak Amat telah laku semua
D. Rambutanitumanissekali.
UAS-04-13
Data:
1. Jl. Swadaya XI Bandung Selatan
2. Islam
3. Arimi
4. SLIP
5. Bandung 26 Februari 1982.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: .................................
Tempat, tanggal lahir : .................................
Pendidikan
: .................................
Agama
: .................................
Alamat
: .................................
Pengisian Daftar Riwayat Hidup yang tepat urutannya
sesuai data adalah ...
A. 3, 4, 2, 1, 5
B. 3, 2, 4, 1, 5
C. 3, 4, 5, 2, 1
D. 3, 5, 4, 2, 1
UAS-04-14
Penulisan partikel pun yang benar adalah ...
A. sekali pun
B. di mana pun
C. kapan pun
D. apapun
UAS-04-15
Kalimat penutup pada surat pribadi adalah ...
A. Terima kasih. Sampai ketemu liburan nanti.
B. Saya mengucapkan terima kasih, atas kehadiran
Bapak beserta Ibu.
C. Demikian. Terima kasih dan harap maklum.
D. Sekian, dan mohon perhatian.
UAS-04-16
Perasaan siapa takkan nyala
Melihat anak berlagu dendang
Seorang sahaja di tengah padang
Tiada berbaju buka kepala
Kalimat yang bermakna konotasi pada puisi di atas
adalah ...
A. Melihat anak berlagu dendang
B. Seorang sahaja di tengah padang
C. Tiada berbaju buka kepala
D. Perasaan siapa takkan nyala

UAS-04-17
Pak Edi
Iwan
Pak Edi

: "Apakah kamu tahu gambar ini?"
: "Tahu, Pak! Itu gambar badak."
: "Dan gambar ini tentu kamu sudah
mengenalnya."
Iwan
: "Gambar komodo, Pak!" Berasal dari
mana komodo itu Pak?"
Pak Edi : "Komodo berasal dari Nusa Tenggara
Timur. Oleh karena itu ...
Percakapan di atas dapat dilengkapi dengan pernyataan
...
A. pulau itu disebut juga hewan Komodo
B. pulau itu disebut juga asal komodo
C. pulau itu dinamai juga komodo
D. pulau itu disebut juga pulau komodo

UAS-04-18
SALESMAN MOTORIS
Syarat: Lakr Usia 25 tahun
Pendidikan min SMU
Punya Motor sendiri Pengalaman sales
lamaran Kp GATOT SUBROTO 245
Bandung
sampai tgl 03 des 99 Jam 8.30 - 11.00
Isi iklan di atas adalah ...
A. menawarkanjasa
B. menawarkan barang
C. mencari tenaga kerja
D. jual beli motor
UAS-04-19
Siapa orang tak ingin sehat
Badan tumbuh daya tahanpun meningkat
Itu sebabnya cari makanan bergizi
Agar sarinya berguna bagi tubuh
Makna yang terkandung pada puisi di atas adalah ...
A. semua orang ingin sehat
B. sari makanan berguna untuk tubuh
C. gizi makanan menyebabkan pertumbuhan
D. gizi makanan dapat gizi dapat menyehatkan tubuh
UAS-04-20
Berikut ini penulisan judul laporan yang benar ...
A. Cara Membuat dan menggunakan Kincir Air
B. Cara Membuat dan Menggunakan Kincir Air
C. Cara Membuat Dan menggunakan Kincir Air
D. Cara membuat dan Menggunakan Kincir air
E.
UAS-04-21
1. 1.. Sampai di sawah ia segera mencabuti rumput
yanj tak bermanfaat.
2. Setelah matahari terbit, ia pun segera berangka ke
sawah.
3. Pa Sodri petani yangrajin.
4. Setiap pukul 05.00 ia sudah bangun tidur.
Urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu
adalah ...
A. 3 – 4 – 2 – 1
B. 1 – 2 – 3 – 4
C. 4 – 2 – 1 – 3
D. 2 – 1 – 4 – 3

UAS-04-22
Kalimat yang berpola SPOK di bawah ini adalah ...
A. Kami meminjam buku di perpustakaan
B. Bu Susi mengajar Bahasa Indonesia
C. Ayah Rudi mengendarai sepeda motor
D. Pa Nana akan melatih Pramuka.
UAS-04-23
Ayah membeli barang secara cicilan.
Sinonim kata cicilan adalah ...
A. tunai
B. kontan
C. uang
D. angsuran
UAS-04-24
Kalimat majemuk dengan anak kalimat menyatakan
waktu adalah ...
A. la baru datang ketika peristiwa itu terjadi.
B. Ibu sedang menyediakan hidangan makan malam.
C. Rumah mewah itu dimasuki maling.
D. Kami tidak bisa hadir karena hujan lebat.
UAS-04-25
Novianti yang beralamat di Jalan Gading Mas No. 18 ,
Jakarta mengirim Wesel Pos kepada Windi Saputro di
Jalan Rawa Kuning No. 22 Bandung Selatan Rp
725.000,00 untuk membeli sepeda ...
A. Tujuh ratus dua puluh lima ribu
B. Novianti Jl. Gading Mas No. 18 Jakarta
C. Rp 725.000,00
D. Windi Saputro, Jl. Rawa Kuning No. 22 Bandung.

Penulisan wesel pos yang benar sesuai data adalah ...
A. a. ke 1
b. ke 4
c. ke 2
d. ke 3
B. d. ke 2
b. ke 3
c. ke 4
a. ke 1
C. a. ke 1
b. ke 2
c. ke 4
d. ke 3
D. d. ke 2
a. ke 3
b. ke 4
c. ke 1

UAS-04-2
Yogi dan Ali tampak gelisah, sebentar-sebentar mereka
melihat ke jalan. Mereka berharap ada kendaraan
umum yang lewat. Mereka tidak sabar ingin segera
melihat pameran di lapang Tarikolot.
Isi cuplikan cerita di atas adalah ...
A. Mereka ingin segera melihat pameran
B. Kendaraan tidak ada yang lewat.
C. Yogi dan Ali gelisah
D. Mereka ingin naik kendaraan umum.
UAS-04-27
Ayah sedang memperbaiki pagar pagar yang rusak.
Pemenggalan suku kata memperbaiki, yang tepat
adalah ...
A. mem-per-baik-i
B. mem-per-ba-ik-i
C. men-per-ba-i-ki
D. mem-per-ba-iki
UAS-04-28
Mila memberitahukan bahwa besok akan ujian.
Penulisan kalimat langsung yang benar dari pernyataan
di atas adalah ...
A. "Bahwa besok akan ujian." Kata Mila
B. "Kapan ujian dilaksanakan?" Kata Mila.
C. "Mila besok ujian." Kata Mila
D. "Besok saya ujian." Kata Mila.
UAS-04-29
Teks pembukaan pidato perayaan Hari Ibu yang paling
baik adalah ...
A. Hadirin yang terhormat, kami mengucapkan terima
kasih karena ibu-ibu telah memenuhi undangan
kami.
B. Hadirin yang terhormat, kami melaporkan bahwa
biaya perayaan Hari Ibu ini mencapai jutaan
rupiah.
C. Hadirin yang terhormat, bahwa perayaan Hari Ibu
akan berlangsung semalam suntuk.
D. Hadirin yang terhormat, sejak Hari Ibu diadakan,
para ibu tidak perlu bekerja keras lagi.
UAS-04-30
Urutan kata yang disusun secara alfabetis yang tepat di
bawah ini adalah ...
A. miring, tenang, kotak pabrik
B. pabrik, miring, tenang, kotak
C. tenang, pabrik, kotak, miring
D. kotak, miring, pabrik, tenang
UAS-04-31
Pada bulan Mei 2004, kami menerima undangan dari
Sekolah Dasar. Surat itu bernomor ...
A. /015.V/SD/2004
B. 015/WKOP/2004
C. 015/V/SD/2004
D. 015/V/KUD/2004

UAS-04-32
Berikut ini kalimat yang diperluas dengan keterangan
cara adalah ...
A. Mereka membuat gambar di atas kertas manila.
B. Pencegahan banjir dilakukan dengan reboisasi.
C. Kami memotong tali itu dengan pisau.
D. Rita sedang membuat kue di dapur.

UAS-04-39
Jika mau membeli sukun
Beli saja di kota Blitar
Kalau anda rajin dan tekun
Pasti menjadi anak yang ...
Kata yang tepat untuk rnelengkapi isi pantun di atas
adalah ...

UAS-04-33
Kalimat poster sesuai gambar di bawah ini adalah ...

UAS-04-40
Pohon yang tumbang itu menghalangi jalan. Arti
akhiran -i pada kata menghalangi adalah ...
UAS-04-41
Ramah benar pelayan toko itu, ditanya pun tidak
menjawab. Kalimat tersebut bermakna ...

A.
B.
C.
D.

Lestarikan hutan
Sayangilah tanaman
Jagalah kebersihan lingkungan
Jagalah kesehatan

UAS-04-34
Orang yang suka menolong sesama, akan mudah
mendapat pertolongan dari oranglain. Sesuai dengan
pribahasa ...
A. Menang jadi arang kalah jadi abu.
B. Ada ubi ada talas
C. Dalam laut dapat diukur, dalam hati siapa tahu
D. Besar pasak daripada tiang
UAS-04-35
Raja Kuripan mempunyai dua orang putra, yaitu Raden
Panji dan Raden Anom. Raden Anom lebih cerdas
daripada Raden Panji. Raden Panji menjadi iri had
melihat kecerdasan Raden Anom. Karena itu ia ingin
mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh pelayannya
membubuhkan racun ke dalam makanan saudaranya
itu. Raden Panji yang diceritakan di atas bersifat ...
A. pendendam
B. pemarah
C. pendengki
D. pembangkang

Isian
UAS-04-36
Mereka baru datang … saat hujan reda.
Kata depan yang tepat untuk rnelengkapi kalimat di
atas adalah ...
UAS-04-37
Dari sekian banyak siswa, Andilah yang terpandai.
Kalimat di atas menyatakan keterangan ...
UAS-04-38
Adik memakai sepatu baru. Bentuk imbuhan me- pada
kata memakai adalah ...

UAS-04-42
Leni tinggal di Sumedang. Pada tanggal 12 bulan lima
2004 ia akan merayakan ulang tahun. Dua hari
sebelumnya ia menulis surat.
Penulisan titimangsa suratnya adalah ...
UAS-04-43
Ayah mengurus KTP Kartu Tanda Penduduk di
Kelurahan.
Kalimat tersebut seharusnya menggunakan tanda ...
UAS-04-44
Rumah Pak Andi sangat luas, tetapi halamannya
sempit.
Gabungan kata yang menyatakan milik pada kalimat
tersebut adalah....
UAS-04-45
Hutan Praya adalah hutan kera. Sebab di situ hidup
ribuan kera. Seekor di antara ribuan kera itu dijuluki si
Monyet. pada suatu hari si Monyet mencuri pisang di
kebun Pak Tani Karena rakusnya dia tak tahu kalau
Pak Tani sudah berdiri di bawahnya. "Dasar Monyet
bisanya hanya mencuri. Kalau mau makan pisang,
tanam sendiri! "Kata pak Tani sambil memburunya.
Pelaku utama cerita rakyat di atas adalah ...

Uraian
UAS-04-46
Pada tanggal 24 April 2004 di Sumedang, Pak Abdul
menerima uang dari Pak Baroto sebesar tujuh juta lima
ratus rupiah. Untuk pembayaran sepeda motor.
Tulislah kuitansi penerimaannya pada blanko berikut
ini!

UAS-04-47
Kak Deni Gunawan lulusan STM listrik, ia juga
mengikuti kursus reparasi alat-aiat elektronika ia telah
mahir memperbaiki radio, TV. dan lain-lain. Sekarang
Kak Deni sudah mempunyai tempat usaha reparasi
tersebut, yang beralamat di Jl. Mayor Abdurachman
No. 25 Sumedang.
Buatlah iklan yang baik berdasarkan cerita di atas!
UAS-04-48
Rika siswa kelas 6 saat ini genap berusia 12 tahun akan
merayakan pesta ulang tahunnya pada hari Rabu
tanggal 14 Mei 2004. Acaraakan dimulai pukul 15.00
WIB, bertempat di Jl. Angkrek No. 05 Sumedang.
Buatlah surat undangan yang baik untuk teman-teman
Rika!
UAS-04-49
Wisatawan mancanegara berkunjung ke pulau bali,
mereka kebanyakan berasal dari australia. panorama
yang paling disenangi adalah pantai kuta.
Sebutkanlah kata-kata yang seharusnya diawali huruf
besar!
UAS-04-50
Rudi siswa terpandai di kelas 6 SD Maju Jaya. Seluruh
nilai ulangannya di atas delapan. Setiap penerimaan
rapor sudah dapat dipastikan ia mendapat peringkat
pertama. Tetapi dia tidak disukai teman-temannya.
Sikapnya sombong dan tidak mau bergaul dengan
temannya. Setiap ada teman yang bertanya dia tidak
mau menjawabnya. Dia seperti orang asing di
kelasnya. Seluruh siswa mengucilkannya.
Buatlah kalimat tanya berdasarkan bacaan tersebut!
Gunakan kata tanya:
1. Siapa
2. Apa
3. Mengapa
4. Di mana

