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DINAS PENDIDIKAN  

SMP NEGERI 3 LAWANG 
SOAL ULANGAN SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Inonesia 
Kelas   : VII (Tujuh) 
Hari, tanggal  : Senin, 5 Januari 2009 
Waktu   : 90 menit 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pilihlah jawaban yang paling benar! 
 

1. KOMPAS – Penduduk yang tinggal dihunian liar atau tak berizin yang tersebar di seluruh 
wilayah kota Solo diminta untuk pulang ke kampung asalnya. Sampai sekarang sudah 
tercacat sebanyak 3.605 keluarga yang tinggal dipemukiman liar yang sebagian besar para 
pendatang. Menurut wakil wali kota Solo Hadi Ruyatmo, Pemkot Solo tidak akan 
memberiganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada penghuni liar karena  
pada dasarnya mereka telah melakukan pelanggaran dengan tinggal diatas tanah negara. 
 
Pernyataan berikut yang bukan merupakan hal-hal pokok kutipan teks berita diatas adalah.... 
a. Permintaan Pemkot Solo kepada penghuni liar agar segera pulang kampung 
b. Para penduduk penghuni liar sebagian besar pendatang 
c. Pemkot Solo tidak akan memberi kompensasi apapun terhadap para penghuni liar 
d. Secara keseluruhan para penghuni liar yang tersebar di kota Solo kurang lebih 2.605  
    kepala keluarga 
 

2. Simpulan kutipan teks berita tersebut yang paling tepat..... 
a. Penduduk hunian liar di seluruh wilayah kota Solo harus segera pulang kampung asal  
    masing-masing 
b. Pemerintah kota Solo menghimbau kepada para penghuni liar yang berada di seluruh  
    wilayah kota Solo segera pulang ke daerah asalnya 
c. Penduduk liar di seluruh wilayah kota Solo pada umumnya pendatang. Oleh karena itu  
    dimohon segera pulang ke asalnya msing-masing. Pemkot Solo berjanji tidak akan  
    memberikan ganti rugi 
d. Kompenssai dalam bentuk apapun Pemkot Solo tidak akan diberikan oleh Pemkot Solo  
    kepada para penghuni liar diseluruh wilayah kota Solo. Karena itu merupakan sebuah  
    pelanggaran 
 

3. (1) suatu hari ketika keluargaku sedang menonton tayangan acara TV, terdengar deringan 
telepon cukup lama, tetapi tidak ada yang mengangkat.aku yang sedang tertidur terusik oleh 
deringan tersebut. Aku bangun dan buru-buru mengangkat sambil halo......, tapi tidak ada 
jawaban. Ternyata suara telepon dari TV. 
 
 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang 

paling tepat. 
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ 

hitamkan jawaban yang benar. 
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(2)Mereka menyandang senapan. Wak Kotok tahu bahwa dalam remang-remang diri dari 
mata buyung yang muda lebih tajam daripada matanya. Diapun tahu, meskipun tidak 
dilakukannya di depan umum, bahwa buyung lebih pandai menembak daripadanya. 
 
(3) Orang tuanya sangat luas. Dia tidak boleh keluar rumah kecuali sekolah. Pulang dan 
perginyapun diantar sopirnya dan harus tepat waktu.Pekerjaan dan kegiatan apapun harus 
dilakukan dalam rumah. Hidupnya benar-benar bagai katak dalam tempurung. 
 
(4) Dinginnya udara pagi masih menyelimuti bumi. Matahari pun tampak di ufuk timur. Di 
depan rumah yang berlokasi di depan jalan kampung Gunung Raya Tangerang, telah berdiri 
tiga orang laki-laki. Sambil memtik senar gitar yang dibawanya keluar suara yang 
memuakkan hati. 
 
Cuplikan cerita di atas adalah yang bersumber dari pengalaman ditandai nomor.... 
a. (1)  b. (2)   c. (3)   d. (4) 
 

4. Suatu ketika di kelasku diadakan latihan ulangan Fisika untuk menghadapi tes Sumatif. Ibu 
guru memberikan kepada kami soal sebanyak 20 buah. Salah satu soal itu begini: Jika gabus 
dimasukkan ke dalam kolam, maka gabus akan.... 
Kami semua mengira gabus itu jenis ikan, yaitu ikan gabus. Oleh karena itu, kami mengisi 
soal tersebut dengan jawaban berenang. 
Pengalaman mengesankan yang terdapat dalam cuplikan cerita di atas adalah…. 
a. ulangan fisika untuk mengahadapi tes sumatif 
b. jumlah soal ulangan yang terlalu banyak 
c. soal ulangan yang membingungkan 
d. kata ”gabus” yang dikira “jenis ikan” 
 

5. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para siswa tentang makanan 
tradisional, OSIS akan mengadakan pelatihan pembuatan tahu Sumedang dan tauco Cianjur. 
Kegiatan tersebut akan dilaksankan pada, 
hari, tanggal  : Kamis, 21 Nopember 2008 
pukul   : 09.00 s.d 12.00 
tempat   : Ruang Ketrampilan 
Instruktur   : Tim Koperasi Induk Propinsi Jawa Timur 
 
Pernyataan yang sesuai dengan cuplikan pengumuman di atas adalah…. 
a. Tahu sumedang perlu dikonsumsi terutama oleh para pelajar 
b. setiap sekolah harus mengadakan pelatihan bagi para siswanya 
c. OSIS akan mengadakan pelatihan pembuatan makanan-makanan tradisional 
d. Tim koperasi induk bertugas memberikan pelatihan di sekolah-sekolah umum 
 

6. Biaya pelatihan Rp. 50.000,00 sudah termasuk keperluan peralatan praktik, konsumsi, dan 
sertifikat. Kami harapkan para siswa tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Atas 
partisipasi saudara-saudara kami ucapkan terima kasih. 
 
Kutipan pengumuman di atas mengemukakan…. 
a. tujuan pelatihan   c. proses pelaksanaan pelatihan 
b. manfaat pelatihan   d. syarat-syarat mengikuti pelatihan 
 

7. Siswa yang berminat segera mendaftarkan diri kepada panitia di runag OSIS pada jam-jam 
istirahat. Pendaftaran ditutup tanggal 20 Agustus 2008.  
Pertanyaan yang sesuai dengan kutipan pengumuamn di atas adalah…. 
a. kapan pendaftaran itu ditutup?   
b. untuk apa pelatihan itu dilaksanakan? 
c. Siapa yang berminat mengikuti pelatihan? 
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d. mengapa harus ada pelatihan di ruang OSIS? 
 

8. Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 
Penjedaan yang benar kalimat diatas adalah…. 
a. Kerakyatan yang/dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan /dalam permusyawaratan/  
    perwakilan // 
b. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat /kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 
    perwakilan// 
c. Kerakyatan /yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  
    perwakilan// 
d. Kerakyatan yang dipimpin/ oleh hikmat kebijaksanaan/ dalam /permusyawaratan  
    perwakilan// 
 

9. Cara membaca  teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tepat adalah…. 
a. keras dan cepat     c. intonasi tepat dan jeda tepat 
b. keras tetapi pelan-pelan   d. nada lembut dan temponya pelan 
 

10. Penempatan tanda jeda berikut yang banar adalah…. 
a. Dan oleh sebab /itu maka penjajahan diatas dunia /harus dihapuskan/ karena tidak  
    sesuai  dengan /perikemanusiaan dan perikeadilan// 
b. Dan oleh sebab itu /maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan /karena tidak sesuai  
    dengan perikemanusiaan dan perikeadilan// 
c. Dan /oleh sebab itu /maka/ penjajahan diatas dunia /harus dihapuskan /karena /tidak  
    sesuai dengan /perikemanusiaan dan perikeadilan// 
d. Dan oleh sebab itu /maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai  
    dengan perikemanusiaan dan perikeadilan// 
 

11. (1) Senin, 2 Mei 2008 
  Aku berangkat sekolah dengan teman. Kurnag lebih 200 m dari rumahku aku melihat  
  orang yang terlentang di jalan dengan penuh berlumuran darah. Aku terus mengayuh  
  sepedaku, karena bulu kudukku berdiri melihatnya 
(2) Selasa, 3 Mei 2008 
  Tidak kubayangkan trenayata aku mendapat ucapan selamat dari teman-temanku dalam  
  kelas. Semula aku bingung apa maksud taman-tamanku memberikan ucapan tersebut.  
  Setelah salah satu temanku memberikan kertas aku baru sadar. Aku mendapat nilai  
  ulangan terbaik mata pelajaran Bahasa Inggris. 
(3) Rabu, 4 Mei 2008 
  Sepulang sekolah aku diajak ayah untuk pergi ke rumah nenek. Di perjalanan aku  
 senang karena sepoanjang jalan menuju rumah nenek pemandangannya indah . lshsn  
  pertanian yang hijau subur membuat hatiku tenang. “Benar-benar Tuhan Maha Agung  
  bisikku dalam hati”. 
(4) Kmais, 5 Mei 2008 
  Aku bersama temanku pulang sekolahh. Jarak sekolah ke rumahku kurang 5 km.  
  biasanya kutempuh selama 20 menit aku sudah samapi di rumah. Entah apa kesalahanku  
  pada hari itu, kareana pada saat pulang tiba-tiba ban sepedaku pacah. Akan ditambal  
  tidak mungkin karena bannya hancur.. mau beli baru uang tidak punya. Terpaksa aku  
  tuntun sepeda itu sampai rumah. 
 
Catatan buku harisn di atas yang menggambarkan pengalaman menyedihkan terajdi pada 
hari…. 
a. Senin dan Selasa   c. Senin dan Kamis 
b. Selasa dan Rabu   d. Rabu dan Kamis 
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12.           1 
 
      2 
 
     3 
 
 
 
             4 
 
 
          5 
          6 
 
Berikut ini pernyataan yang benar tentang bagan di atas adalah…. 
a. nomor 1 adalah tanggal surat, nomor 4 adalah pembuka surat 
b. nomor 2 adalah salam pembuka, nomor 6 adalah nama terang 
c. nomor 3 adalah salam pembuka, nomor 4 adalah isi surat 
d. nomor 1 adalah alamat surat, nomor 5 adalah penutup 
 

13. Di sebuah padang rumput ada tiga ekor biri-biri bersaudara. Karena musim kemarau 
padang rumput mulai mengering. Ketiga biri-biri itu bingung dan mulai merasa khawatir. 
Badannya mulai menjadi kurus karena kurang makan. Akhirnya,  mereka berunding untuk 
pindah ke tempat lain. Si Sulung mengusulkan agar mereka menyeberangi sungai yang ada 
titian diatasnya. 
 
Cuplikan  dongeng tersebut menceritakan… 
a. musim kamarau terjadi di daerah padang rumput 
b. bencana kelaparan yang dialami biri-biri bersaudara 
c. keakraban yang terjalin dianatara nak-anak biri-biri 
d. kebiasaan biri-biri memakan rumput yang kering 
 

14. Buaya menjerit-jerit minta tolong Karena badannya tertimpa dan terjepit sebatang pohon 
besar. Kemudian datanglah seekor kerbau jantan yang merasa iba. Ia ingin menolong buaya. 
Buaya berjanji tidak akan menyakiti kerbau. Diangkatnya batang pohon yang menimpa 
buaya dengan tanduk kerbau yang besar.  Buaya terlepas dari siksaan. Namun, buaya lupa 
janjinya. Bahkan ucapan terima kasih  tidak didapat kerbau, justru buaya itu menyerang 
kerbau Karena lapar. 
 
Cerita  diatas mengandung ajaran moral, yaitu…. 
a. kita tidak boleh kasihan dengan orang lain 
b. kita harus jujur kepada siapapun 
c. kita membalas budi baik orang lain 
d. kita tidak boleh sombong 
 

15. Putih-putih bunga melati,  
merah-merah bunga mawar,  
wahai adik pujaan hati,  
Ini abang datang melamar. 
 
Pantun diatas merupakan pantun…. 
a. nasihat  b. jenaka   c. muda-mudi  d. sindiran 
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16. “Kebiasaan membaca buku harus dipupuk sejak kecil. Hal ini akan membiasakan kita 
memperoleh informasi yang luas. Dengan mempunyai wawasan yang luas, diharapkan kita 
dapat menjalani hidup dengan lebih terbuka dan bijaksana,”demikian pesan seorang 
psikolog dari sebuah acara televisi. 
 
Simpulan berita yang sesuai dengan teks di atas adalah… 
a. kebiasaan membaca buku mmebawa manfaat besar bagi kehidupan 
b. sejak kecil, anak-anak sudah mmepunyai kebiasaan membaca buku-buku 
c. buku-buku harus dibaca anak-anak, karena berisi informasi yang luas 
d. Jika sejak kecil bisa membaca buku, maka hidupnya akan lebih bermanfaat 
 

17. Musibah itu terjadi ketika orang tengah bersiap-siap makan sahur. Dalam waktu tak lebih 
dari sejam, banyak rumah telah menjadi korban. Warga tak punya kesempatan yang cukup 
untuk menyelamatkan harta bendanya. Tangispun terdengar menyayat hati. Kini yang 
tampak adalah beberapa rumah yang telah hangus. 
 
Berdasarkan teks diatas, dapat ditarik simpulan bahwa catatan di atas berhubungan dengan 
berita tentang…. 
a. kecelakaan lalu lintas saat akan sahur  c. gempa bumi satu jam menjelang sahur 
b. banjir terjadi tengah malam   d. kebakaran yang terjadi menjelang subuh 
 

18. Hari ini, Bupati Malang – Sujud Pribadi, akan meresmikan gedung serbaguna SMPN 4 
Kepanjen. Orang nomor satu di Kabupaten Malang ini rencananya akan tiba pukul 08.00, 
didampingi ajudannya. 
 
Pokok-pokok berita di atas dapat menjawab pertanyaan… 
a. bagaimana, kapan, mengapa   c. mengapa, kapan, dimana 
b. kapan, siapa, mengapa, kapan   d. dimana, siapa, kapan 
 

19. Judul yang paling tepat untuk menggambarkan pengalaman pribadi adalah…. 
a. Teknik Tampil Percaya Diri   c. Pembangunan Ruang UKS di sekolahku 
b. Masa Kecil Menurut Psikologi   d. Demam panggung Saat Berpidato 
 

20. Pemberian tanda jeda yang paling tepat pada UUD 1945 adalah…. 
a. Undang-undang Dasar /Negara Republik Indonesia /Tahun 1945/ 
b. Undang-undang Dasar/ Negara Republik Indonesia //Tahun 1945// 
c. Undang-undang Dasar /Negara /Republik Indonesia /Tahun 1945# 
d. Undang-undang Dasar Negara/ Republik Indonesia /Tahun /1945# 
 

21. “Kepada yang belum mengambil kartu ujian diharapkan segera diambil di Ruang Tata 
Usaha”. 
Agar teks pengumuman di atas efektif, pembetulan yang paling tepat adalah…. 
a. “Kepasa siswa yang elum mengambil kartu ujian diharap segera diambil di  
      Ruang Tata Usaha”. 
b. “Yang belum mengambil kartu ujian diharap segera diambil di Ruang Tata  
      Usaha”. 
c. “Siswa yang belum mengambil kartu ujian diharap segera mengambil”. 
d. “Yang belum mengambil kartu ujian diharap segera mengambil di Ruang Tata  
       Usaha”. 
 

22. Ketika mengetahui Dewi Surati menyimpan ikat kepala kakaknya di bawah tempat tidurnya, 
marahlah Raden Banterang. Ia pun mengajak istrinya ke tepi sungai. Raden Banterang 
berniat membunuh istrinya. Pembelaan istrinya bahwa dirinya suci tak dihiraukan. Sesaat 
setelah dibunuh, Dewi surati berkata, “Apabila nanti darahku berabu wangi, amak ahal ini 
menandakan bahwa aku tidak bersalah.” Sebelum keris raden Banterang terhunus, Dewi 
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surati terjun ke dalam air, ia pun tenggelam. Tak lam kemudian, air sungai itu semerbak 
mewangi. “Banyuwangi!” teriak Raden Banterang menyesali diirnya karena ternyata istrinya 
tak bersalah. 
 
Tema kutipan cerita di atas adalah….. 
a. Istriu harus mau dihukum suaminya   
b. Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna 
c. Air Beriak Tanda Tak Dalam 
d. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian 
 

23. Amanat dongeng di atas adalah, kecuali….. 
a. kalau mengambil keputusan sebaiknya jangan tidak marah 
b. sebelum mengambil keputusan sebaiknya dipertimbangkan masak-masak 
c. keputusan harus diambil dengan pikiran jernih 
d. daripada menyesali perbuatan, lebih baik berpikir panjang 
 

24. Konflik yang terjadi pada cuplikan cerita di atas adalah… 
a. rasa bensi Raden Banterang pada istrinya karena membela kakak 
b. kebencian Raden Banterang karena dibakar rasa cemburu pada istrinya 
c. Raden Banterang mengajak istrinya ke tepi sungai 
d. istri Raden Banterang tidak bisa dipercaya 
 

25. Indonesia merupakan Negara beriklim tropis (1) Segaka macam tanaman mudah tumbuh. 
Varietas (2) tumbuhan itu dapat tumbuh subur, sehingga bila dijadikan Negara agrobisnis 
(3) sangatlah tepat. Dengan demikiann tentu akan menambah  devisa (4) negara. 
Penyusunan secara alfabetis yang paling tepat dari istilah-istilah di atas adalah…. 
a. (3), (4), (2), dan (1)   c. (2), (4), (1), dan (3) 
b. (3), (4), (1), dan (2)   d. (1), (3), (2), dan (4) 
 

26. Bagian surat resmi yang tidak terdapat pada surat pribadi adalah… 
a. nomor surat b. tanggal penulisan  c. alamat tujuan d. salam pembuka 
 

27. Bacalah surat pribadi berikut ini! 
Yts. Sobatku 
di depan meja belajar 
  Ketika lidahku keseleo 
  dan bibirku hilang control 
  Kata-kata berbisa pun meluncur begitu saja 
  Hingga hati nan lembut tergores perih 
Sobat, bukakan pintu maafmu 
Dyah, sebenarnya sudah lama banget akau ingin 
mengirimkan puisi ini padamu 
sebagai ungkapan perasaannku yang paling dalam 
     Sobatmu, Revita 
 
Maksud surat pribadi di atasa dalah… 
a. Lidah Revita keseleo, bibirnya hilang control, kata-katanya berbisa, hatinya tergores 
b. Karena hati Revita tergores, dia menyuruh Dyah untuk membuka pintu maaf 
c. Revita minta maaf kepada Dyah Karen atelah menyakiti hati dyah 
d. Karena kata-katanya menyakitkan, Dyah minta maaf kepada Revita 
 

28. Maksudku kata-kata berbisa dalam isi surat pribadi diatas adalah… 
a. kata-kata Revita mengandung racun  c. kata-kata Dyah menyakiti Revita 
b. kata-kata Revita menyakiti Dyah  d. kata-kata mereka saling menyakitkan 
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29. Dari ambon menuju Demak 
Singgah sebentar di Semarang 
Si Jalil usil mencuri kerak 
……………………………… 
Bait puisi lama di atas akan menjadi pantun yang baik bila dilengkapi dengan…. 
a. Membawa kayu dan parang   c. Makan bersama di atas karang 
b. Hitam hidungnya kena arang   d. Burung wallet di dalam sarang 
 

30. Penulisan tanggal surat pribadi yang paling tepat adalah…. 
a. 2-Juni-2007  b. 2-6-2007  c. 2/3/2007  d. 2 Juni 2007 
 

31. Kalimat penutup surat pribadi yang ditujukan kepada orang tua yang paling tepat adalah… 
a. Akhirnya dengan surat ini saya mohon doa restu, sukses selalu 
b. Terima kasihh Bapak ibu, kompak selalu di rumah dan sampai jumpa 
c. Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya 
d. Terima kasih,  Ananda berharap semoga Tuhan merahmati keluarga kita. 
 

32. Lurus jalar Payakumbuh 
Kayu jati bertimpal jalan 
Di mana hati tidak rusuh 
Ibu mati bapak tertekan 
 
Puisi di atas melukiskan…… 
a. a. Jalan ke Payakumbuh lurus 
b. Berduka cita karena ditinggalkan kedua orang tuanya 
c. Kematian bapak yang sangat dicintainya 
d. Kematian ibunya yang sangat dicintainya 
 

33.   “Baiklah, aku akan membantumu, Manik. Ambilah bebrapa sisik emasku untuk 
membayar hutang-hutangmu, dan mulai sekarang berhentilah berjudi”. Setelah Manik 
mengambil beberapa sisik, di amelirik ekor naga yang penuh dengan berlian besar. Niat 
jahatnya muncul, dihunusnya pedangnya dan disabetnya ekor naga itu, dan dibawanya lari 
ekor naga yang penuh dengan butiran berlian. Melihat orang yang ditolongnya tidak tahu 
diri, dihembuskannya mulut berapinya kea rah Manik, dan hanguslah tubuh Manik. 
 
Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca adalah…. 
a. hendaknya kita dapat mengambil kesempatan 
b. jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada 
c. janganlah menjadi orang yang serakah 
d. berhati-hatilah terhadap perbuatan jahat 
 

34. Relevansi dongeng tersebut dengan kehidupan nyata sekarang adalah…. 
a. sangat relevan, karena di zaman kini masih banyak orang yang berjudi, banyak hutang,  
    tergiur harta dan mau melakukan segala cara untuk mencapai maksudnya, termasuk  
    mencelakai orang yang mau membantunya 
b. kurang relevan, karena di zaman ini sudah tidak ada naga yang bersisik emas 
c. sangat relevan, karena kita perlu meminta bantuan jin untuk mendatangkan naga bersisik  
   emas dan berekor berlian 
d. sangat relevan karena di zaman ini Nyai Blorong sebagai naga bersisik emas dan berekor  
    berlian masih hidup dan dipuja pengikutnya di pantai selatan 
 

35. Tokoh dalam dongeng di tas adalah…. 
a. Naga dan Manik b. Naga  c. Manik d. Naga, Manik, Emas, Berlian 
 



 8 

36. Bila kamu menjadi Manik, hal yang akan kamu lakukan adalah…. 
a. berterima kasih, tidak judi lagi mempererat persahabatan dengan tokoh Naga 
b. seperti yang dilakukan Manik 
c. tetap judi, toh sudah ada sisik emas yang setiap saat bisa diambil 
d. memperalat naga 
 

37. Makan permen rasa rangga 
Duduk di teras di sore hari 
…………………………… 
…………………………… 
 
Isi pantun yang sesuai untuk melengkapi pantun di atas adalah…. 
a. Jika hidup banyak dosa    c. Kita bertemu belajar bersama 
    Segeralah untuk bertaubat       Tampil di kelas percaya diri 
b. Bersakit-sakit dahulu    d. Jangan rusak kekayaan alam 
    Bersenang-senang kemudian       Anak cucu kan hidup bahagia 
 

38. Pisang raja dibawa mudik 
Ada nyiru dikira tempayan 
Betapa ceria hati  adik 
Melihat Ibu membawa jajan 
 
Suasana yang terdapat dalam puisi di atas adalah…. 
a. rasa senang adik karena Ibu membawa pisang raja 
b. adik merasa gembira melihat Ibu membawa jajan 
c. kesibukan adik dan Ibu ketika akan pulang mudik 
d. Suasana damai dalam keluarga yang dihuni Ibu dan adik 
 

39. Berikut ini adalah  ciri-ciri pantun, kecuali….. 
a. tiap bait terdiri dari empat baris  c. tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata 
b. tiap bait terbagi atas sampiran dan isi  d. bersajak sama dengan rumus aaaa 
 

40. Asam gandis gelugur, 
Ketika asam si riang-riang 
Menangis mayat di dalam kubur 
Mengenang badan yang tidak sembahyang 
 
Dilihat dari jenisnya pentun tersebut adalah…. 
a. pantun anak-anak    c. pantun orang muda 
b. pantun orang tua    d. pantun jenaka 
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Uraikanlah jawaban dari soal-soal di bawah ini dengan benar! 
 
41. Salah satu penyebab banjir adalah sampah. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai 

dapat menghambat aliran air. Jika sudah menumpuk, aliran air dapat terhambat. Pada 
musim hujan, air pun tak dapat mengalir sebagai mana mestinya. Akibatnya, air meluap ke 
wilayah sekitarnya. Tunjukkan gagasan utama paragraf di atas! 

 
42. Jelaskan pesan moral/ amanat yang terdapat dalam cuplikan cerita di bawah ini! 

“Ketika melepaskanmu dulu, aku tidak berpikir sama sekali bahwa suatu saat kau dapat 
menolongku. Lalu menyelamatkanku dari bahaya seperti yang kau lakukan sekarang ini. 
Ketika itu, aku memaafkanmu karena kau makhluk kecil dan lemah. Sekarang, aku tahu 
bahwa siapapun dapat menolong yang lain. Makhluk yang lemah sekalipun. Terima kasih 
atas pertolonganmu, ucap Singa. 
“Sama-sama, Tuan,” kata Tikus. 

 
 
43. Tuliskan sebuah pengumuman berdasarkan situasi berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Buatlah contoh pantun: 

- Jenaka 
- Nasihat 
Dengan syarat-syarat : 
1. 1 bait terdiri 4 baris 
2. 1 baris terdiri 4-5 kata 
3. bersajak a b a b 
4. baris 1, 2 berupa sampiran 
    baris 3 dan 4 merupakan isi 
 

45. Buatlah sebuah karangan yang berisi pengalaman pribadi yang menarik dalam bentuk buku 
catatan harian.! 
Cantumkan: 
1. Tempat kejadian 
2. Tanggal dan waktu peristiwa 
3. Ide karangan harus asli, yaitu benar-benar berasal dari pengalaman yang pernah kalian 

alami 
4. Judul karangan menarik 
5. Karangan sekurang-kurangnya terdiri atas ± 300 kata, yang terbagi dalam beberapa 

paragraf. 

Pengumuman dibuat pada tanggal 25 Desember 

2008 dan ditujukan kepada semua siswa untuk 

membentuk pengurus OSIS baru. Setiap kelas paling 

banyak 3 orang dan wajib hadir dalam pertemuan 

tersebut. Rapat akan diselenggarakan pada hari 

Kamis, tanggal 4 Januari 2007, pukul 08.30 WIB 

sampai selesai bertempat di AULA sekolah. Adapun 

penanggung jawabnya ketua OSIS 


