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SOAL PAKET 2 

1. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Tuhan itu mahakuasa. Segala sesuatu, termasuk peristiwa alam, yang terjadi di muka 

bumi ini merupakan kuasa dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa alam dahsyat 

pernah terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi dan tsunami. Kedua peristiwa alam tersebut 

menewaskan ratusan ribu orang dan memorakporandakan segala sesuatu yang dilewatinya. 

Karena dampak peristiwa alam tersebut begitu besar, manusia berusaha mempelajari dan 

mengetahui ciri pergerakan dan proses terjadinya sehingga dapat diperkirakan kapan 

peristiwa alam itu terjadi lagi. Mari kita belajar pada alam! Kita jadikan alam sebagai guru 

untuk meraih pengetahuan. 

 

Makna kata bercetak miring dalam kutipan teks tersebut adalah . . . . 

A. serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi di 

bawah laut atau di daratan dekat pantai 

B. gelombang yang sangat besar menghancurkan seluruh peradapan manusia di semua 

daerah pantai dan pesisir  

C. peristiwa alam dahsyat yang menewaskan ratusan ribu manusia dan menghancurkan 

semua harta benda yang dimilikinya  

D. pergerakan dan proses terjadinya peristiwa alam yang langka yang dapat merugikan 

lingkungan alam dan manusia 

 

2. Cermatilah kutipan teks berikut! 

 Bagi para pelajar SMP, buku merupakan sumber ilmu yang sangat dibutuhkan. Seharusnya 

para pelajar dapat mencintai buku. Pemerintah dan swsata berkewajiban menyiapkan buku-buku 

berkualitas yang bisa menarik minat baca para pelajar. Harapan saya, buku akan menjadi 

“sahabat”bagi seluruh pelajar SMP, baik ketika berada di sekolah, di rumah, maupun saat 

bersantai. 

Makna kalimat bercetak miring dalam teks di atas adalah . . . 

A. Seluruh pelajar SMP harus membaca buku –buku pelajaran yang dipakai di sekolah. 

B. Seluruh pelajar SMP memiliki buku paket yang lengkap dan membacanya setiap hari. 

C. Seluruh pelajar SMP selalu membaca buku di mana pun berada dan kapan pun waktunya. 

D. Seluruh pelajar di semua tingkat di Indonesia harus selalu membaca buku di mana pun. 

 

3. Cermatilah kutipan teks berikut! 

(1) Albert Einstein adalah seorang ilmuwan hebat pada abad  ke-20. (2) Cendekiawan 

yang lahir tahun 1879  ini tidak ada tandingannya sepanjang zaman. (3) Teorinya yang 

kontroversial adalah teori relativitas. (4) Hal ini juga yang memantapkan dia diberi 

kepercayaan menjabat tiga jabatan dalam waktu bersamaan di Jerman, mahaguru di 

Universitas Berlin, direktur Lembaga Fisika "Kaisar Wilhelm", dan Anggota Akademi Ilmu 

Pengetahuan di Persia 

 

Keistimewaan tokoh Albert Einstein dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat 

be r no mo r . . . .  

A. (1)   

B. (2) 

C. (3)   

D. (4) 

4.  Cermatilah kutipan teks berikut! 
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W. R. Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Sumogari. Supratman sangat pandai 

bermain sandiwara dan mahir bermain alat musik. Setiap waktu luang, beliau memanfaatkannya 

untuk bermain musik, terutama biola. 

Keberaniannya mengutarakan pendapat membuat ia diangkat menjadi pembantu surat 

kabar Kaoum Moeda di Bandung. Meskipun gaji yang diperolehnya kecil, beliau puas karena 

dapat mengutarakan pendapat serta pikiran ke dalam tulisan-tulisannya. 

W. R. Supratman menggubah lagu-lagu perjuangan untuk mengobarkan semangat 

nasionalisme dan rasa cinta tanah air. la dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan "Indonesia 

Raya". 

Pada saat beliau diminta memperdengarkan lagu "Indonesia Raya", semua hadirin berdiri 

khidmat. Hal itu tak terlupakan bagi dirinya. Beliau bekerja tanpa pamrih. Dalam hidupnya, ia 

lebih suka memberi daripada menerima. 

 

Hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah . . . . 

A. menjadi pembantu surat kabar 

B. suka mendengarkan lagu-lagu 

C. suka memberi daripada menerima 

D. mempunyai pengalaman tak terlupakan 

 

5. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai 

dengan kedalaman 200 m (garis isobath 200 m). Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. 

Menurut bentuknya ada empat macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, 

dan pantai karang. 

Kutipan teks tersebut merupakan bagian . . . . 

A. definisi umum 

B. deskripsi bagian 

C. deskripsi penjelas 

D. simpulan 

 

6. Cermatilah paragraf berikut! 

Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah 

menghasilkan telur 2000 sampai dengan 3000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas 

mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang 

biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas 

mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, 

lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari 

madu. 

Ide pokok paragraf  tersebut adalah . . . . 

A. sistem pembagian kerja lebah yang baik 

B. suara yang nyaring dimiliki oleh lebah jantan  

C. lebah pekerja mengangkut air, serbuk sari bunga 

D. lebah jantan mencari tempat yang banyak sari madu 

 

 

7. Cermatilah paragraf berikut! 

Pelanggaran peraturan berlalu lintas di jalan raya yang dilakukan pengemudi becak itu 

diakui oleh Kepala Dishub Kota Solo. 
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           Dia merasa kesulitan menertibkan para pengemudi becak yang melanggar aturan lalu lintas 

karena becak tidak teregistrasi. Namun, pihak terkait, seperti kepolisian dan Dishub harus 

segera mengatasi persoalan itu. Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan pengemudi becak 

itu sangat berbahaya, baik bagi mereka sendiri maupun pengguna jalan lain. 

 

Simpulan isi teks tersebut adalah .... 

A. Para pengemudi becak harus diberi pemahaman tentang tertib berlalu lintas. 

B. Jika karena tak teregistrasi pengemudi becak tidak bisa dikenai tilang harus dicari jalan lain 

agar mereka mau menaati aturan lalu lintas. 

C. Harus ada pembicaraan dua arah, antara organisasi atau perkumpulan pengemudi becak dan 

pihak-pihak terkait. 

D. Pengemudi becak juga harus diperlakukan sama dengan para pengemudi kendaraan yang lain, 

jangan ada ada anak emas dalam penertiban  berlalu lintas. 

 

8. Cermatilah paragraf berikut! 

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi dengan 

memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Tanpaperanan laut, maka hampir 

keseluruhan planet bumi akan menjadi terlaludingin bagi manusia untuk hidup. Laut juga 

merupakan sumber makanan, energi (baik yang terbarukan maupun tak terbarukan), dan obat-

obatan. 

Lautan juga berperan menangkap karbondioksida (CO2) dari atmosfer dalam jumlah yang 

sangat besar. Sekitar seperempat CO2 yang dihasilkan olehmanusia dari hasil pembakaran 

bahan bakar fosil diserap dan disimpan dilautan. Di beberapa bagian laut, CO2 dapat tersimpan 

hingga berabad-abadlamanya dan berperan sangat besar dalam mengurangi pemanasan global 

. 

Ringkasan isi teks tersebut adalah … 

A. Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi dan dapat 

mengurangi dampak pemanasan globlal. 

B. Peranan laut yang sangat penting adalah mengontrol iklim di bumi dan menangkap 

karbondioksida dari atmosfer. 

C. Laut merupakan sumber makanan sekaligus tempat tersimpannya CO2 yang dapat 

mengurangi pemanasan globlal. 

D. Laut memiliki peranan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub dalam 

jumlah yang sangat besar. 

 

9. Teks prosedur 

Cara membuat nasi goring 

1. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng  secukupnya, lalu panaskan 

2. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga matang                                                            

3. Masukkan telur dan orak arik hingga matang. 

4. Masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur dengan semua bahan. 

5. Tambahkan saus, tomat, garam, dan merica hingga semua tercampur rata    

6.  Jika sudah tercium bau harum, angkat nasi dan sajikan di atas piring. 

Teks laporan 

  Kebersihan lingkungan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan                                     

manusia. Kebersihan lingkungan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah 

terserang berbagai penyakit.Kondisi kebersihan lingkungan di Perumahan Cendana sangat 

baik.Selokan terpelihara denganbaik dan tidak tersumbat. Tempat pembuangan sampah pun sudah 

adadi tiap depan rumah warga. 
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Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah … 

Teks Prosedur     Teks Laporan 

A. Adanya konjungsi   Pola kalimat perintah 

B. Kalimat kompleks   Menggunakan kata keterangan 

C. Menggunakan pola kalimat perintah Adanya frase/kelompok kata        

D. Kalimat simpleks   Menggunakan istilah 

 

10. (1). Penerbit Wayang menerbitkan buku terbaru yang berjudul Sudah Saatnya Menjadi Penulis 

Hebat. 2). Buku ini ditulis oleh Bendi Derajat. 3).Judulnya menarik, isinya lengkap, bahasanya 

ringan dan mudah dipahami serta bermanfaat bagi pembaca. 4). Hanya saja bukU tersebut 

menggunakan banyaK istilah akademik yang sulit dipahami pembaca awam. 

 

Kelemahan karya sastra yang terdapat pada ulasan buku tersebut  ditandai nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

11. Cermatilah paragraf berikut! 

 Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Kak Seto, menyebutkan  bahwa yang paling 

penting sekarang adalah upaya menyiasati pendidikan khusus bagi anak pekerja, tetapi bukan 

bersifat formal. 

Oleh karena itu, Kemendikbud diharapkan agar membuka pintu lebih lebar bagi   

kemungkinan penyamaan kualitas antara anak yang mengikuti pendidikandi sekolah dan di 

rumah. 

 

 Tanggapan yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah … 

A. Tidak mungkin menuntut anak pekerja untuk bersekolah. 

B. Pemerintah agar membuka pendidikan khusus bagi anak pekerja. 

C. Khusus bagi pekerja pabrik perlu pendidikan khusus untuk mereka 

D. Lebih baik anak-anak itu bersekolah daripada bekerja. 

 

12. Cermatilah paragraf berikut! 

(1) Novel Ayat-Ayat Cinta ditulis oleh seorang novelis sekaligus sarjana lulusan Universitas 

Al-Azhar, Habiburahman El Shirazy, yang lebih akrab disapa Kang Abik. (2) Novel ini 

merupakan sebuah roman Islam yang berbeda dengan novel-novel yang ada selama ini. (3) 

Novel Ayat-Ayat Cinta ini menyajikan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan gaya artistik yang 

berbeda dengan novel sejenisnya. (4) Kang Abik juga menulis novel-novel Islami lainnya, 

seperti Ketika Cinta Bertasbih, Cinta Suci Zahrana, dan lain-lain. 

 

Pernyataan berupa kelebihan buku terdapat pada kalimat nomor … 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 
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13. Cermatilah paragraf berikut dengan cermat! 

 Merokok di kalangan pelajar sudah menjadi perilaku yang sangat memprihatinkan bagi 

negara Indonesia. Perilaku ini disebabkan pengaruh lingkungan sekitar. Hampir sebagian 

perokok di Indonesia adalah kalangan pelajar, baik di tingkat SMP maupun SMA. Perilaku ini 

disebabkan faktor kebiasaan yang dijalaninya sejak lama. Merokok di kalangan pelajar tentu 

membawa dampak dan pengaruh bagi pelajar tersebut dan lingkungn mereka. Oleh karena itu, 

langkah antisipasi harus kita siapkan. Kita bisa mulai dari lingkungan sekolah. Antisipasi 

tersebut dapat dimulai dengn tidak memberi contoh kebiasaan merokok di sekolah. 

 

Tanggapan kritis positif berdasarkan teks tersebut  adalah… 

A. Saya setuju bahwa merokok membawa dampak buruk bagi pelajar. Kita harus segera 

mengantisipasinya. Salah satunya dengan memberikan contoh tidak merokok di lingkungan 

sekolah. 

B. Saya setuju bahwa merokok tidak menguntungkan kita semua. Kita seharusnya 

menggunakan uang  untuk membeli sesuatu yang bermanfaat daripada menggunakannya 

untuk membeli rokok. 

C. Saya setuju jika merokok di kalangan pelajar memberikan dampak negatif di kalangn 

pelajar. Akan tetapi, jika pabrik rokok ditutup, dampaknya akan begitu luas. 

D. Saya setuju jika merokok memberikan dampak negatif. Sebaiknya pemerintah membuat 

peraturan tegas mengenai larangan merokok agar masyarakat bisa menghentikan kebiasaan 

merokok. 

 

14. Cermatilah kutipan cerpen berikut! 

Lapangan yang tak adil, kata Andi. Bek kanan yang tangguh, tapi mudah terpancing emosi. Ia 

tidak membenarkan, tak juga menyangkal. Pemain lawan juga sering  mengeluh jika bertanding 

di lapangan sepak bola di kampungnya itu. Kesebelasan yang mendapat giliran menempati sisi 

lapangan yang landai masih berjuang  lebih keras. Bola bakar bergulir lebih liar dan lawannya 

menyerbu seperti air bah.Setiap kali bola datang, Kurniawan kiper timnya,terpontang-panting 

mengamankan gawang .Alangkah sulitnya menggiring si  kulit bundar  ke gawang  lawan. 

 

Makna si kulit bundar dalam kutipan cerpen tersebut adalah …. 

A.  lapangan landai 

B. kiper tim 

C. lawang lawan 

D. bola sepak 

 

15. Cermatilah kutipan fable berikut! 

Pada suatu hari, Kancil merasa sangat lapar. Dia berjalan ke sana-kemari, tetapi tidak 

mendapatkan makanan. Ketika hari sudah sore, Kancil melihat kera sedang asyik makan pisang 

di atas pohon. Nikmat betul kelihatannya 

Kancil ingin sekali menikmati pisang tersebut. Akan tetapi, bagaimana caranya ia 

mengambil pisang itu? Memanjat pohon saja ia tidak bisa. “Meminta pada kera pasti ia tidak 

mau member. Kera itu kan pelit.” Kancil mencari akal. Kancil pun akhirnya menemukan akal 

Ia melempar kera dengan batu-batu kecil. Mula-mula kera tidak peduli. Kancil tidak putus 

asa. Kancil terus melempari kera. Ia berusaha agar kera marah. Lama-kelamaan kera menjadi 

kesal dan marah. Ia balik melempari Kancil. Setelah kulit pisang habis, Kera melempari Kancil 

dengan buah pisang. 
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Kancil pura-pura kesakitan. Kera semakin bersemangat melempar hingga buah pisang habis. 

Kera merasa puas kemudian meninggalkan pohon itu. Akal Kancil berhasil. Setelah Kera pergi, 

Kancil mulai mengumpulkan pisang yang berserakan. Dimakannya pisang itu dengan santai.  

“Hmmmm enak sekali….” 

Sumber : http/cerpenmu.com/cerpen anak-anak/Kancil yang Cerdik 

 

Makna tersirat dalam kutipan fabel tersebut adalah…. 

A. Kecerdikan dapat membawa manfaat 

B. Jagalah hubungan baik dengan orang lain 

C. Jangan berbuat curang untuk mendapatkan sesuatu 

D. Kendalikan emosi, baik saat ada masalah atau tidak 

 

16. Cermatilah teks berikut! 

Ayam yang Cerdik 

Serigala sangat senang mendapatkan mangsa yang lezat. Ia pun membayangkan 

memakan daging Ayam yang sangat lezat sampai air liurnya keluar. Ia sangat tidak sabar untuk 

melahap mangsanya tersebut. Namun, pada saat Serigala akan melahapnya, sang Ayam berkata. 

‘’Hei Tuan, sebelum Kau melahapku. Sebaiknya Kau berdoa terlebih dahulu.’’ Ucapnya. 

Mendengar yang di ucapkan sang Ayam, Serigala pun menunda keinginannya untuk melahap 

Ayam.‘’ Berdoa? Bagaimana caranya? Ayo cepat beritahu aku!’’ kata Serigala bertanya 

kebingungan. ‘’Aku pernah melihat Manusia yang sedang berdoa. Ketika mereka akan berdoa, 

mereka biasanya melipat tangannya di dada saat berdoa.’’ Jawab Ayam tersebut. 

Serigala pun menuruti yang di katakan Ayam. Ia pun segera melipat kedua tanganya di 

dada. ‘’Selain melipat kedua tangannya. Manusia juga menutup matanya saat berdoa.’’ Kata 

sang Ayam melanjutkan perkataanya. 

Serigala pun menuruti perkataan Ayam. Dengan semangat ia melipat kedua tangannya di 

dada dan menutup kedua matanya. Namun, pada saat ia menutup kedua matanya. Dengan sangat 

cepat Ayam tersebut terbang dan melarikan diri. 

‘’ Hahaa, selamat tinggal Serigala yang bodoh.’’ kata sang Ayam yang senang karena 

berhasil meloloskan diri dari cengkraman Serigala. 

Akhirnya, Ayam berhasil meloloskan diri dengan sangat mudah. Sementara, Serigala pun 

membuka kedua matanya. Ia tidak sabar untuk segera melahap mangsanya. Namun, ia sangat 

terkejut dan terbengong-bengong melihat sang Ayam sudah tidak ada di hadapannya. 

      Makna tersurat dalam teks fabel di atas adalah…. 

A.  Akhirnya ayam berhasil meloloskan diri dengan mudah.  

B.  Ayam adalah pembicara yang baik, sedangkan serigala pendengar yang baik. 

C.  Ayam berhasil meloloskan diri dari cengkeraman serigala, sedangkan serigala terbengong-

bengong melihat ayam sudah tidak ada di hadapannya. 

D. Ayam berhasil mengajak serigala berdoa 

 

17. Cermatilah kutipan teks cerpen berikut ini dengan saksama! 

Kisah Seorang Penjual Koran 

Jalanan sedikit terang ketika Ipiin pulang dari agen Koran. “Lumayan untuk penerangan 

jalan menuju rumah pelanggan” syukur Ipiin dalam hati. Ia pun mengayuh sepedanya dengan 

gembira. Tiba-tiba dilaluinya sebuah bungkusan hitam. Antara takut dan ingin tahu, Ipiin ragu-

ragu untuk mengambil bungkusan itu. 

Akhirnya Ipiin memberanikan diri mengambil bungkusan hitam itu dan membukanya. 

Dengan terbelalak Ipiin bergumam “Ini kan perhiasan milik Pak Wilson, tetangga yang kecurian 
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semalam? Ah, pasti jatuh saat dibawa lari pencurinya.” Ipiin pun bergegas menuju rumah Pak 

Wilson. 

Pak Wilson sangat gembira. Barang yang telah hilang dicuri kini kembali. Sebagai ucapan 

terimakasih Pak Wilson membukakan kios koran untuk Ipiin berjualan. Kini Ipiin bisa menjual 

koran di kiosnya seusai sekolah. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan cerpen di atas adalah…. 

A. Setiap anak mempunyai keberuntungannya sendiri. 

B. Ipiin anak yang rajin sehingga pantas mendapat penghargaan berupa kios Koran.  

C. Anak yang baik senantiasa beruntung. 

D. Pak Wilson memberi penghargaan berupa sebuah kios koran atas kejujuran Ipiin.  

 

18. Cermatilah paragraf berikut! 

Singa pergi berburu bersama tiga binatang lain. Bersama-sama mereka mengepung dan 

menangkap rusa. Dengan kesepakatan bersama tiga binatang lainnya, singa membagi hasil 

buruan menjadi empat. Ketika setiap hewan mau mengambil bagiannya singa menghentikan 

mereka.” Tunggu. Karena aku anggota tim perburuan aku mengambil satu. Dan karena aku 

dianggap menjadi raja hutan maka aku juga menerima bagian yang kedua. Dan karena aku yang 

paling berani dan kuat aku mengambil lagi bagian ketiga. Dan yang bagian ke empat kamu bagi 

bertiga.” 

 

Isi cerita fabel di atas adalah .... 

A. Singa pemimpin pemberani dan kuat 

B. Singa raja hutan 

C. Keserakahan  jika sudah berhubungan dengan pembagian keuntungan 

D. Seorang pemimpin memiliki hak penuh untuk mengatur  

 

19. Cermatilah kutipan cerpen berikut! 

Malam itu, ruang tunggu sudah penuh. Sorot mataku semakin kabur saja. Rasa sakit 

kepalaku semakin menjadi-jadi melihat pasien yang duduk di bangku menunggu giliran di 

periksa.  Aku bisa merasakannya bahwa dr. Ari adalah dokter yang bertangan dingin. Penyakit 

apapun menjadi sembuh ketika sudah diperiksa dan diberi obat darinya, ongkosnyapun tidak 

mahal itulah yang membuat kami rela menunggu walaupun harus menahan rasa sakit. 

 

Makna kata “ bertangan dingin” memiliki pengertian .... 

A. Tangannya seperti Es 

B. Semua pasien rela menunggu 

C. Ongkosnya berobat tidak mahal 

D. Siapapun yang berobat kedr. Ari pasti sembuh   

 

20. Cermatilah kutipan Fabel berikut! 

Kelinci Sang Penakluk 

  Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ganas. Suatu hari sang singa ganas itu 

membuat peraturan bahwa dia tidak akan berburu binatang hutan. Sebagai gantinya, harus ada 

binatang di sekelilingnya yang suka rela menjadi mangsanya. 

  Pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan, datanglah seekor kelinci. Sambil 

terengah-engah, kelinci itu minta maaf kepada sang singa yang ganas itu. 

  “ maaf sang raja hutan, saya datang terlambat. Ada singa lain yang tadi memburu saya,” 

kata si kelinci. 
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  Kemudian, singa yang ganas itu mengangguk-anggukkan kepala dan langsung menyahut, 

“Mana singa yang mengejarmu? Akan kuhabisi dia sekarang juga.” 

  “Ya sang raja, dia ada di dalam sumur itu.” 

  

Makna kata “ Raja hutan “ memiliki pengertian ..... 

 A. Singa yang ganas 

 B. Kelinci yang takut pada singa 

 C. Singa yang berkuasa di hutan 

 D. Singa yang suka memangsa binatang  

 

21. Cermatilah fabel berikut! 

  Sang Ular menawarkan pertolongan pada kadal dan memintanya untuk mencari tali. Lalu, 

Sang Kadal mencari tali di pinggiran kolam dan dia mendapatkannya. Setelah itu, Sang Kadal 

menalikan kakinke seekor Sang Ular dengan sangat kuat sesuai permintaan Sang Ular. Sang 

Ular dan Sang Kadal pun berenang menyeberangi kolam luas itu. Namun, di tengah-tengah 

kolam, sang Ular berniat untuk menenggelamkan Sang Kadal sebelum mencapai tepian. 

Ketika hal itu akan dilakukan oleh Sang Ular, tiba-tiba tubuh ular tersebut tertarik ke atas 

karena Sang Kadal disambar oleh burung alap-alap sehingga tubuh ular pun bergelantungan di 

udara. Dia mencoba melepaskan tali dari ekornya dengan sekuat tenaga. Namun, hal itu 

percuma karena tali diikatkan dengan kuat oleh kadal seperti yang diperintahkan ular 

sebelumnya. 

  

 Isi  tersirat yang tepat dalam kutipan fabel tersebut adalah  ..... 

 A. Ular sangat cerdik 

 B.  Niat menolong menjadi petaka 

 C.  Niat buruk akan merugikan diri sendiri 

 D.  Kadal yang malang 

 

 

 

 

22. Cermatilah teks Fabel berikut! 

Rubah dan Burung Bangau 
 Untuk membalas budi, seekor rubah mengundang burung bangau untuk makan 

malam walaupun sebenarmya ia tidak ingin melakukannya. 

   Rubah membuat sup yang sangat lezat, tetapi ia menghidangkannya di mangkuk 

yang sangat dangkal dan paruh burung bangau yang panjang hampir tidak bisa digunakan 

untuk memakan sup tersebut. 

  Seperti seorang wanita terhormat, burung bangau tidak mengeluh dan bahkan 

mengundang rubah untuk makan malam bersamanya. Burung bangau menyiapkan hidangan 

yang lezat, tetapi ia menyajikannya di gelas tinggi dan sempit sehingga rubah tidak bisa 

memasukkan hidungnya ke dalamnya. Jadi, rubah tidak bisa makan juga. 

  

 Konflik yang muncul pada cerita tersebut adalah ..... 

 A. Rubah ingin berpesta, tetapi tidak punya makanan 

 B. Rubah dan bangau sedang berebut kuasa 

C. Rubah ingin membalas budi baik bangau, tetapi tidak tulus dan tidak 

berniatmelakukannya 

 D. Bangau ingin memamerkan masakannya yang lezat 
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23. Cermatilah kutipan cerpen dan Fabel berikut dengan saksama ! 

Cerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabel 

  

 

 

 

 

 

 Kutipan  teks cerpen dan teks Fabel diatas di awali dengan pernyataan.... 

 

 

CERPEN FABEL 

A Siapa Dimana 

B Apa Mengapa 

C Bagaimana Kapan 

D Kapan Siapa 

 

24. Cermatilah kutipan cerpen dan Fabel berikut ! 

Cerpen 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 Fabel 

 

 

 

 

 

 Bahasa yang digunakan pada kedua teks tersebut adalah ..... 

  CERPEN FABEL 

A Bahasa tidak baku Bahasa sehari-hari 

B Bahasa sehari-hari Bahasa baku 

      Nama Laskar Elang selama ini menjadi buah bibir penduduk kawasan itu. Kalau ada gudang 
makanan milik Jepang kena rampok, orang segera yakin bahwa pelakunya adalah Laskar 
Elang. Kalu ada gudang mesiu tiba-tiba meledak, siapa lagi pelakunya kalu bukan Laskar 
Elang. 

     “Aku ingin menjual beberapa perhiasan peninggalan Ayah dan Ibu untuk laskar,” begitu kata 
subroto. 

     Kartono yang terkejut jadi gembira melihat kakaknya pulang. Kartono langsung mengangguk, 
menyetujui  rencana kakak satu-satunya ini. 

 

      Di sebuah hutan, tinggallah seekor monyet yang sangat nakal dan suka membuat kerusuhan. 
Dia bernama Moli. Suatu hari Moli sedang berebut makanan dengan monyet lainnya. 
Padahal makanan itu bukan milik Moli, tetapi ia tetap berniat untuk mendapatkannya. 

     “Hai, Moli. Jangan kau merebut makananku. Kenapa kau suka mengambil milik orang lain?” 
     “Biar saja, memangnya tidak boleh, terserah saya, dong!” 
 
 

      “Saya menyesal,” kata Martini lagi, mencoba menekan perasaannya sampai wajahnya basah 
bergetar menahan gejolak. 

     “ Sesaat keheningan melayang sangat tajam. Kemudian terdengar suara Suseno yang dingin 
penuh kepercayaan. 

      “Peristiwa ini tidak usah diributkan, bukan?” 
      Martini jadi kagok. Bayangan lampu kristal bergoyang. Ia merasa tercekam. 
     “Maaf, saya tahu hal ini bukanlah sepele. Bukankah lampu itu lambang kebesaran keluarga 

besarmu?” 
 

 

 
      Suatu hari disebuah hutan rimba, hiduplah keluarga kancil yang sangat bahagia. Mereka 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak setiap hari, ayah kancil pergi ke tengah hutan untuk mencari 
makan. Ditengah jalan dilihatnya seekor harimau yang tertidur pulas, tetapi ia tetap berhati-
hati. Setelah mendapatkan banyak makanan, ia segera pulang. 
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C Bahasa Melayu Bahasa baku 

D Bahasa baku Bahasa tidak baku 

 

25. Perhatikan kutipan cerpen berikut ! 

Ketika senja menepi di antara langit-langit peron Lempuyangan, kereta dari timur 

berhenti.(1) Bocah berpipi gempil menyoraki. Lelaki dan perempuan tua bergandengan, 

bernostalgia di sepanjang Jalan Baciro dan Lempuyangan(2). Ketika gerbong dibuka, kereta 

memuntahkan ratusan pelancong lelaki berdesakan keluar.(3)   

    

Hujan Mawar di Lempuyangan karya Teguh Afandi 

Latar  yang menunjukkan suasana senja, di stasiun ramai pada kutipan cerita tersebutadalah …. 

A. kalimat (1)  

B. kalimat (1) dan (2) 

C. kalimat (2) dan (3) 

D. kalimat (1) dan (3) 

 

26. Cermatilah kutipan cerita berikut! 

Kakek lalu mengantarku ke kota. Aku dan kakek baru tiba di vila sore hari. Aku segera 

menemui Bunga. “Bunga, aku mau minta maaf atas kejadian tadi siang,” kataku sambil 

tetunduk. Aku bisa merasakan Bunga menatapku dengan tajam. “Karena itu sebagai tan da 

permintaanku yang tulus, aku membotaki kepalaku …” kataku sambil melepas topi. 

“Maafkan aku ya …” kataku memlas. Tiba-tiba Bunga tertawa lepas sambil berkata, 

“Hahaha! Lucu! Kamu lucu sekali!” Aku lega. Ternyata Bunga memaafkan aku. 

  

Bukti yang menunjukkan watak Bunga pemaaf pada kutipan cerita tersebut adalah … 

A. Aku menemui Bunga. 

B. Bunga mengajak kakek. 

C. Bunga mau memaafkan aku. 

D. Aku meminta maaf.  

 

27. Perhatikan kutipan teks cerita fabel berikut !  

Rubi bimbang, maya adalah sahabatnya. Namun, ruba liar dihadapannyaadalah 

saudaranya. Di satu sisi, Rubi tidak bisa mencelakan sahabatnya. Di sisi lain, Rubi juga tak 

mungkin membohongi saudaranya. Apa yang harus ia lakukan? Jawaban seperti apa yang 

dapat ia berikan ? 

 

Komentar yang dapat kita berikan pada cerita tersebut adalah .... 

A. Kebimbangan yang dialami Rubi seharusnya tidak melihat saudara yang jahat. 

B. Pertentangan Rubi untuk memilih antara sahabat dan saudaranya. 

C. Rubi seekor binatang yang bimbang terhadap temannyadan saudaranya. 

D. Rubi yang bimbang seharusnya berfikir kebaikan meskipun itu saudara tetapi kalau jelek 

tidak selayaknya mendukung. 
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28.Cermatilah kalimat berikut ! 

Orang lain yang melihat mungkin akan merasa .... karena aku selalu berbicara sendiri. 

 

Kata yang tepan untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah... 

A. Janggal 

B. Bingung 

C. Canggung 

D. Asing 

 

29.Perhatikan kalimat berikut ! 

Rani menduduki peringkat di kelas IX, padahal di kelas, dia sering ... dalam menerima 

pelajaran  sehingga ... oleh gurunya. 

 

Kata yang tepat untuk mengisi kaalimat tersebut adaalah... 

A. acap kali, memperoleh 

B. tak acuh, ditegur 

C. kerap, diingatkan 

D. acuh, diperingatkan 

 

30. Cermatilah kalimat-kalimat berikut! 

(1)  Pengalaman pertama yang membuat kami semakin bersyukur kepada Tuhan YME. 

(2) Esok paginya, setelah puas kami pun turun gunung dengan perasaan penuh haru 

      dan syukur. 

(3) Malam tahun baru di puncak gunung pengalaman pertama kami. 

(4) Pendakian itu kami lakukan menjelang tahun baru. 

(5) Perjalanan mendaki Gunung Merapi sangat menakjubkan. 

 

Urutan kalimat-kalimat tersebut yang tepat adalah.... 

A. (4), (2), (5), (3), (1) 

B.(4), (3), (2), (5), (1) 

C. (5), (4), (3), (1), (2) 

D. (5), (1), (2), (4), (3) 

 

31. Cermatilah teks berikut! 

 

 

 

 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah... 

A. Sinar matahari berperan dalam penyerbukan bunga. 

B. Sinar matahari berperan dalam penyerbukan  bunga. 

C. Sinar matahari membantu dalam penyebaran buah. 

D. Sinar matahari berperan untuk pembentukan buah. 

  

 

 

 

 

Di dataran rendah yang kering, tanaman mangga dapat menerima sinar 

matahari selama 12 jam penuh sepanjang tahun. [...] Semakin intensif sinar 

matahari, semakin manis buah yang dihasilkan. Dengan sinar matahari penuh 

selama 12 jam, tanaman mangga dapat leluasamembentuk karbohidrat dan gula 
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32. Cermati petunjuk membuat telur asin berikut! 

1. Cuci telur sampai bersih 

2. Tiriskan dan keringkan telur 

3. (...)  

4. Rendam telur bebek dengan larutan air garam 

5. Diamkan telur selama 12 hari 

6. Rebus telur dengan api kecil dalam wadah terbuka 

 

Kalimat yang tepat untuk mengisi petunjuk tersebut adalah.... 

A. Buat larutan air garam 

B. Ambil air garam dalam wadah 

C. Buat wadah tertutup yang diisi garam 

D. Ambil telur masukkan ke dalam air 

 

33. Cermatilah teks deskripsi berikut! 

Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan 

lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai tiga gedung utama sebagai tempat 

pembelajaran siswa, yaitu Gedung  A, B, dan C. ( ... ). Semua kelas menggunakan 

keramik. 

Kalimat yang sesuai untuk mengisi rumpang di atas adalah .... 

A.  Sekolah tepat terletak di tengah-tengah desa, sehingga membuat suasana sekolahtampak 

indah dan ramai. 

B. Lokasi sekolah tepat terletak di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasanasekolah 

tampak segar dan sejuk. 

C. Lokasi sekolah tepat terletak di tengah-tengah kota, sehingga membuat suasanasekolah 

tampak ramai dan indah. 

D. Sekolah tepat terletak di daerah yang jauh, sehingga membuat suasana sekolahtampak segar 

dan sejuk.  

 

34. Cermatilah kalimat-kalimat berikut! 

Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan 

salah satu ... yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemacetan. 

 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah.... 

A. Solusi 

B. Alternatif 

C. Pemikiran 

D. Perkiraan 

 

35. Cermatilah teks berikut! 

Seperti diketahui, motivasi belajar pada siswa tidak sama kuatnya. Pada siswa 

yang motivasinya bersifat intrinsik, kemauan  belajarnya lebih kuat. [...]. Sebaliknya 

dengan siswa yang motivasinya bersifat ekstrinsik, kemauan untuk belajar sangat 

tergantung pada kondisi di luar dirinya. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah... 

A. Motivasi belajar sangat bergantung pada diri sendiri. 

B. Siswa tersebut tidak  tergantung pada faktor di luar dirinya. 

C. Motivasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua jenis. 

D. Siswa belajar ketika akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. 
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36. Perhatikan data buku berikut! 

Judul buku      : Riwayat Sang Pemimpin 

Pengarang       : Ismail Pamungkas 

Penerbit          :  PT Remaja Rosda Karya Bandung 

Keunggulan    :  Penggunaan bahasa mudah dipahami 

Kelemahan     :  Banyak salah dalam penulisan kata 

 

Ulasan yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah.... 

A. Isi buku ini bercerita tentang keadilan dan kebijaksanaan Sang  Pemimpin menjadi 

raja.Tulisannya cukup jelas dan dicetak dengan benar. 

B. Bahasa yang digunakan dalam buku ini dapat dipahami dan komunikatif, tetapi 

pembacaterganggu karena banyak kata yang tercetak salah. 

C. Selain menarik, kelebihan buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang mendukung 

isicerita sehingga mudah dimengerti. Walaupun demikian, buku ini harus dilengkapi 

dengankata-kata baku. 

D. Buku berjudul Riwayat Sang Pemimpin karya Ismail Pamungkas dengan penerbit PTRemaja 

Rosda Karya Bandung menggunakan bahasa yang mudah dipahami waupun 

banyakkesalahan penulisan kata. 

 

37.Perhatikan data berikut! 

(1) Kebakaran terjadi di Kampung Jaya. 

(2) Lima rumah terbakar dan tidak ada korban jiwa. 

(3) Gas elpiji 3 kg meledak. 

(4) Minggu, 11 Desember 2016. 

Penulisan teks laporan yang sesuai dengan data adalah... 

A. Pada hari Minggu 11 Desember 2016 telah terjadi kebakaran hutan di  Kampung Jaya. 

Kebakaran ini mengakibatkan lima rumah penduduk terbakar. Peristiwa ini terjadi karena 

meledaknya tabung galon gas elpiji di salah satu rumah penduduk. 

B.  Pada hari Minggu 11 Desember 2016 telah terjadi kebakaran hutan di Kampung Jaya. 

Kebakaran ini mengakibatkan lima rumah pendudu k terbakar dan tidak ada korban jiwa.  

Para penduduk pun berusaha memadamkannya. 

C. Pada hari Minggu 11 Desember 2016 telah terjadi kebakaran di Kampung Jaya. 

Kebakaranini mengakibatkan lima rumah penduduk terbakar. Para penduduk pun secara 

gotong royong berusaha untuk memadamkan api. 

D. Pada hari Minggu 11 Desember 2016 telah terjadi kebakaran di Kampun Jaya. Kebakaran  

ini mengakibatkan 5 rumah penduduk terbakar dan tidak  ada korban jiwa. Peristiwa ini 

terjadi karena meledaknya  gas elpiji 3 kg di salah satu rumah penduduk. 

 

38. Cematilah teks berikut! 

Kegiatan belajar merupakan kagiatan yang harus dilakukan secara rutin oleh pelajar. 

Dengan kata lain, belajar adalah kegiatan wajib bagi pelajar. Belajar tidak hanya 

dilakukan di kelas, namun dapat juga dilakukan secara mandiri maupun berdiskusi 

kelompok di tempat lain. 

Sebagian siswa kesulitan dalam mengatur waktu belajar secara efisien dan efektif 

dikarenakan ketidaktahuannya dalam mengatur jadwal. Padahal hal ini merupakan  

sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena jika waktu belajar diatur dengan 

benar, maka belajar pun akan lebih efisien dan efektif buatlah jadwal belajar. Hal 

terpenting di sini adalah penyusunan jadwal belajar. Cobalah untuk membuat jadwal 

belajar dan sesuaikan dengan jumlah pelajaran yang akan Anda pelajari. Dengan begitu 
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Anda akan dapat menyusun jadwal belajar yang disesuaikan dengan waktu belajar 

Anda.Tetapkan waktu belajar Anda. Hal yang kalah penting adalah menentukan waktu 

belajar. Cobalah untuk memilih waktu belajar yang sesuai dengan kriteria belajar Anda. 

Tanyalah pada dirimu sendiri. Untuk pelajaran yang Anda anggap sukar lebih baik 

pelajari terlebih dahulu dan buatlah porsi belajar yang lebih lama agar bisa memahami 

pelajaran tersebut. Ulangi pelajaran yang Anda dapat di kelas. Hal ini dilakukan agar 

pelajaran yang Anda dapt tidak cepet hilang atau Anda lupakan. 

Jangan membuang-buang waktu luang. Manfaatkan waktu luang yang Anda miliki 

dengan sebaik-baiknya. Atur waktu belajar Anda, sesuaikan dengan jumlah pelajaran, 

gunakan batasan waktu dalam mempelajari tiap-tiap pelajaran. Jangan terlalu memforsir 

waktu Anda  untuk belajar. Atur waktu Anda untuk refresing dan luangkan waktu untuk 

beribadah dan berdoa. 

 

Perubahan teks tersebut menjadi teks prosedur yang tepat adalah.... 

A. Langkah-langkah belajar efektif 

1. Susunlah jadwal belajar! 

2. Manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya! 

3. Aturlah waktu belajar dengan menyesuaikan jadwal belajar di sekolah 

4.  Gunakan batasan waktu dalam mempelajari tiap-tiap mata pelajaran! 

5. Janganlah terlalu memforsir waktu untuk belajar! 

6. Jangan lupa berdoa! 

B. Langkah-langkah belajar efktif 

1. Susunlah jadwal belajar! 

2. Manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya! 

3. Aturlah waktu belajar dengan menyesuaikan jadwal belajar di sekolah! 

4. Gunakan batasan waktu dalam mempelajari tiap-tiap mata pelajaran! 

5.  Janganlah terlalu memforsir waktu untuk belajar! 

6.  Atur waktu untuk refresing dan beribadah! 

C. Langkah-langkah belajar efektif 

1. Susunlah jadwal belajar! 

2. Manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya! 

3. Aturlah waktu belajar dengan menyesuaikan jadwal belajar di sekolah! 

4. Gunakan batasan waktu dalam mempelajari tiap-tiap mata pelajaran! 

5. Janganlah terlalu memforsir waktu untuk belajar! 

6.  Atur waktu untuk refresing dan beribadah! 

D. Langkah-langkah belajar efektif 

1. Susunlah jadwal belajar! 

2.  Manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya! 

3. Aturlah waktu belajar dengan menyesuaikan jadwal belajar di sekolah! 

4. Gunakan batasan waktu dalam mempelajari tiap-tiap mata pelajaran! 

5. Janganlah terlalu memforsir waktu untuk belajar! 

6. Atur waktu untuk refresing! 
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39. Perhatikan kalimat berikut! 

 

   

 

Penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah EYD adalah.... 

A. team 

B. futsal 

C. Februari 

D. November 

 

40. Perhatikan kalimat-kalimat dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susunan kalimat laporan tersebut yang tepat adalah .... 

A. (3),(1),(4),(5),(6),(2). 

B. (3),(5),(6),(2),(4),(1). 

C. (5),(6),(3),(2),(4),(1). 

D. (5),(2),(4),(6),(1),(3). 

 

41.  Perhatikan kalimat berikut! 

Mereka duduk-duduk di halaman sekolah. Mereka asik makan: kelengkeng, belimbing, dan 

salak. 

 Penggunaan tanda baca yang tidak tepat adalah … 

A. Penghubung (-) 

B. Titik (.) 

C. Koma (,) 

D. Titik dua (:) 

 

42. Perhatikan kalimat berikut! 

Besok pagi Brigadir Jenderal Bambang dilantik menjadi Mayor Jenderal. 

 

Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah … 

A. Penggunaan huruf kapital pada kata brigadir. 

B. Penggunaan huruf kapital pada kata jenderal. 

C. Penggunaan huruf kapital pada kata brigadir jenderal. 

D. Penggunaan huruf kapital pada kata mayor jenderal. 

 

43.  Cermati kalimat berikut! 

Mengapa Bapak pulang pagi tanya Ali. 

  

Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah … 

A. “Mengapa Bapak pulang pagi?” tanya Ali. 

B. “Mengapa Bapak pulang pagi”? tanya Ali. 

Team futsal akan melaksanakan pertandingan persahabatan pada bulan Februari dan 

November.   

(1) Sesampainya di lokasi, penghuni Panti Asuhan gembira menyambut kami. 

(2) Tepat pukul 07.00 kami berangkat dengan bus. 

(3) Minggu, 30 September 2012, kami berkunjung ke Panti Asuhan. 

(4) Setelah 60 menit kami dalam perjalanan lalu tibalah di lokasi. 

(5) Semua siswa yang ikut, berkumpul di sekolah pukul 06.00. 

(6) Setelah pukul 06.30, peserta diberi pengarahan oleh ketua panitia. 
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C. “Mengapa Bapak pulang pagi”?, tanya Ali. 

D. “Mengapa Bapak pulang pagi?”, tanya Ali. 

 

44. Perhatikan kalimat berikut! 

Auditi akan pindah ke kota surabaya bulan september mendatang. 

 

Penggunaan ejaan yang tepat untuk kalimat di atas … 

A. Auditi akan pindah ke Kota surabaya bulan September mendatang. 

B. Auditi akan pindah ke Kota Surabaya bulan September mendatang. 

C. Auditi akan pindah ke Kota Surabaya bulan september mendatang. 

D. Auditi akan pindah ke kota Surabaya bulan September mendatang. 

 

 

45. Perhatikan kalimat berikut! 

Kakak memasak tiga macam masakan rendang tumis dan cah kangkung untuk makan siang. 

 

Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah … 

A. Kakak memasak tiga macam masakan rendang, tumis dan cah kangkung untuk makan siang. 

B. Kakak memasak tiga macam masakan: rendang tumis, dan cah kangkung untuk makan 

siang. 

C. Kakak memasak tiga macam masakan: rendang, tumis, dan cah kangkung untuk makan 

siang. 

D. Kakak memasak tiga macam masakan: rendang, tumis dan cah kangkung untuk makan 

siang. 

 

46. Cermati kalimat berikut! 

Audita lahir di Surabaya, 28 Januari 1994. Sewaktu  kecil bersekolah di TK Aisiyah waru, 

Sidoarjo.  

 

Alasan ketidaktepatan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah…. 

A. nama diri seharusnya menggunakan huruf besar atau capital 

B. nama diri dan nama kota seharusnya menggunakan huruf capital 

C. kalimat tersebut seharusnya menggunakan tanda baca, tanda seru 

D. kalimat tersebut tidak sesuai dengan struktur kalimat 

 

47. Cermati kalimat berikut! 

 Semua warga, baik muda maupun tua, menghadiri malam peringatan HUT RI ke-tujuh puluh 

dua. 

  

Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut tidak tepat karena … 

A. Penggunaan tanda koma sebelum kata baik. 

B. Penggunaan tanda koma sebelum kata mengikuti. 

C. Penggunaan tanda hubung sebelum kata tujuh puluh dua. 

D. Penggunaan tanda koma dan tanda hubung pada kalimat tersebut. 

 

48. Cermatilah kutipan teks hasil observasi berikut! 

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur hayati (biotik), unsur sosial 

budaya, dan unsur fisik (abiotik).Unsur hayati (biotik) adalah unsur lingkungan hidup yang 

terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik.Unsur sosial 
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budaya adalah unsur lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia berupa sistem 

nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.Unsur fisik (abiotik) 

adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti tanah, air, iklim dan 

udara. 

Keberadaan unsur-unsur ini sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi sehingga 

harus dijaga keseimbangnya. 

 

Simpulan isi teks hasil observasi tersebut adalah . . .  

A. Lingkungan hidup di bumi ini terbagi menjadi tiga macam unsur. 

B. Unsur-unsur itu adalah unsur biotik, unsur abiotik, dan unsur sosial. 

C. Ketiga unsur lingkungan hidup  penting bagi kelangsungan hidup di bumi 

D. Ketiga unsur tersebut di atas harus dapat saling bersinergi dengan sebaik-baiknya. 

 

 

49. Perhatikan kutipan cerpen berikut! 

  

 

 

 

 

 

 

 Konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah ..... 

A. Sali terkena musibah pohon pepaya 

B. Pohon pepaya Sali roboh dibacok tetangga 

C. Pohon pepaya Sali roboh dibacok seseorang 

D. Kedatangan tetangga saat Sali marah 

 

50. Cermatilah kalimat berikut ! 

 

 

 

 

Kalimat tersebut akan efektif bila dihilangkan kata .... 

A. Yang, layak, agar. 

B. Yang, daripada, agar. 

C. Dalam, bentuk, daripada. 

D. Bentuk, daripada, buku. 

 

 

Serasa Sali diapungkan ke langit, linglung tak tahu apa yang mesti dibuatnya. 

Kedua belah matanya terus berkedip. Jari-jari menggeletar ketika membarut-barut 

batang pepaya yang tumbang itu. Seorang tetangga dari sebelah rumahnya datang, 

diam-diam dia berdiri di sana. 

Sumbangan yang dalam bentuk daripada buku semacam ini layak agar 

dipertimbangkan. 


