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ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) 

   

                                     MATA PELAJARAN  : Bahasa Indonesia  

                                      KELAS : IV (Empat) 

  

 

NAMA :                        Nilai : 

 

Bacalah wacana di bawah ini! 

 

MENAATI PERATURAN 

 

Keadaan di sekolah Nani setiap hari tenang dan tertib. Halamannya luas dan selalu tampak 

bersih. Siswa di sekolah Nani memang terkenal  karena kedisiplinannya. Disiplin artinya taat 

melaksanakan peraturan yang berlaku. Semua siswa perlu menyadari bahwa peraturan di sekolah 

diberlakukan semata-mata untuk  kepentingan siswa sendiri. 

Untuk dapat belajar dengan baik, diperlukan suasana  yang tenang dan tertib. Keadaan yang 

demikian dapat tercipta oleh siswa, apabila mau menaati setiap peraturan yang berlaku. 

 

I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah in isesuai dengan bacaan di atas! 

1. Apa artinya disiplin? 

2. Untuk siapa peraturan diberlakukan? 

3. Suasana yang bagaimanakah yang paling baik supaya kita dapat belajar dengan baik? 

4. Siapa yang dapat menciptakan suasana tertib dan tenang itu ? 

5. Apa judul wacana di atas? 

 

II. Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c atau d pada jawaban yang paling 

benar! 

 

 

 

 

 

 

1. Berdasarkan denah, gedung Herbarium terletak di sebelah …. 

a. Utara toko     c. utara taman mawar 

b. Timur kolam    d. selatan taman anggrek 

2. Gambar di bawah ini adalah lambing dari …. 

a. Koperasi 

b. Pramuka 

c. Provinsi 

d. Negara  

 

 

        U Gedung 

Herbarium 

Toko 

Kolam Air 

Tawar 

Taman  

Mawar 

Taman  

Anggrek 
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3. Penulisan huruf  kapital yang salah berikut ini adalah…. 

a. DRs. Moh. Toha    c. Ir. Soekarno 

b. Mr. Rajiman    d. Jend. Sudirman 

 

4. Selamat siang, Bu Guru 

Tanda bacaan yang tepat untuk kalimat di atas adalah …. 

a. Tanda Tanya    c. tanda pisah 

b. Tanda seru     d. titik 

 

5. Saya turut prihatin atas kejadian yang telah menimpa keluargamu 

a. kepuasan     c. keyakinan 

b. keharuan     d. ketidakpuasan 

 

6. Rumus satu bait pantun dapat ditulis…. 

a. a-c-b-d     c. a-b-c-d 

b. a-d-b-c     d. a-b-a-b 

 

7. Burung cendrawasih banyak terdapat di Papua. 

Pemenggalan kata cendrawasih yang benar adalah …. 

a. Cen – dra – was – ih   c. ce – ndra – wa – sih 

b. Cend – ra – wa – sih   d. cen – dra – wa – sih 

c.  

8. Penggunaan tanda koma untuk menuliskan bilangan rupiah adalah …. 

a. Rp 10.000,00    c. Rp 10.00,00 

b. Rp 1.000,00    d. Rp 100.0,00 

 

9. Wah, indah benar lukisanmu! 

Kalimat di atas mengungkapkan rasa …. 

a. Kagum      c. sedih 

b. Malu      d. benci 

 

10. Koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis.  

Kata menyedihkan menggunakan imbuhan …. 

a. me – i     c. me – an  

b. meny – kan    d. me – kan 

 

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Dono pergi ke sekolah pagi-pagi. 

Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah…. 

 

2. Murid kelas empat senang bergotong-royong. 

Bergotong-royong sama artinya dengan…. 

 

3. Karena harga penjualan merosot, pegadang itu gulung…. 

4. Bentuk ku cair 

Warna asliku putih 

Aku minuman yang menyehatkan 

Aku berasal dari hewan ternak 

Aku adalah …. 

 

5. Anak yang sakit itu badannya kurus …. 

6. Membuat pengumuman harus menggunakan bahasa yang …. 

7. Sedia paying sebelum hujan. 
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Arti peribahasa di atas adalah…. 

 

8. Tino anak yang panjang tangan, sehingga dijauhi oleh teman-temannya.  

Arti ungkapan panjang tangan adalah …. 

9. Ia segera menurunkan baskom yang dibawanya. 

Antonim kata menurunkan adalah …. 

10. Setiap pejalan kaki harus berjalan kaki di….. 

 

 

 

 

IV. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

 

1. Besar pasak dari pada tiang. 

Apakah arti peribahasa di atas? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Seragam – wajib – kita – memakai – sekolah – ke. 

Susunlah kata-kata di atas menjadi sebuah kalimat! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan lima istilah pertanian! 

 

4. Buatlah kalimat dengan kata berikut! 

 

a. Lalu lintas 

b. Hama 

c. Membutuhkan 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jelaskan arti peribahasa “ Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui”! 
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