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Standar Kompetensi :

A, Nlendengarkan
Memahami wacana lisan nie lalui
kegiatan mendengarkan berita.

B. Berbicara
N4engungkapkan pengalaman dan

inlormasi melalui kegiatan bercerita

dan menyampaikan pengunruman..

C. Membnca

Memahami ragaln teks nonsastra

clengar-r berbagai cara membaca

D. Menulis
Mengekspresiltan pikiran. perasaan,

dan pengalaman rnelalui dongeng

Kompetensi Dasar:

1. N4enuliskan kembali berita )/.rirg
dilacakan ke dalam beberapa

kilirrrm.

2. Menceritakan kembali cerita anak

. 1'ang dibaca.
"3. Menyiriipulkan isi bacaan setelah

r.nembaca cepat 200 kata per menit.

4. Menulis pantun )'ang sesuai dengan

nitUffi,si.

A. MENDENGARKAN

Berita biasanya dapat kiia ie"- - - --:r: ":::
cetak meupun elektronik. Bei-ita J *:: : -

surat kabar berisi rnformasi aiar.r (e a: z-
disampaikan kepada pen-rbaca, Pernb;-'-e=- '
Supaya orang mengetahui, ftienler-ti, ca: - .'.^)-
isi dan inti yang diberitakan itu

Bila di sekolah kairu [:*i'lanEEninan i=:,- :=' :,iJ -i

Surat kabar, nTaka aksn kaffril iiapai pe -rr-;i :z''":
perbedaan penyajien t*i<s irei"i'ia. \agz r,^ z' = - '.j ''
mengenali perbedaan dan per$fimean ?en', z. =- - . :
berita dan bagaimana cai"a rnemahirrni poKok p" -: : .- .

inti berita, mari kita ikuti pemhaha*er berikui ini

1" Perbeqlaafi d6ft F€i'8fi;.i:;,r,,i11 ji."rij':rirJi,ir ,'1 :-i

Untuk mengetahr:r perll**;:,::r alr;r"r 
'..pemberitaan yang satu dr,;i:gal ,.:!,,, -,. . . ' . 

:

lainnya, bacalah k'.;tipan-kuti;:#n i:lL)f;i,-:i.' .

cermatl

Sedikitnya l5 korban kernbali diter-nukan di antara

puing-puing gedung yang roboh altibat gernpa burni 6,4

Skala Richter (SR) yang melanda Taiwan pada Sabtu

(612). Dengan demikian, jumlah korban tewas telah

mencapai 94 orang.

Seperti dilansir Focus Taiwan News Channel, Junat

ll?-1212016), berdasarkan per-rghitungan terbaru oleh

Badan Pernadam l(ebakaran Nasional Taiwan, sebanyal<

92 korban tewas ditemukan dari reruntuhan kompleks
apartemen Weikuan Jinlong di distrik Yongkang,

kc;rban yili::1

aliii:at geiri-.;r i:,'

Hingga saat inI

bencana ter::ri;ir

Seperti d:

(1522A15), ini,'r.iL:rir,,
'l'ainan, 21A uian: -'

geinpa buini 6.4 5r .

diantararty a tellrh .: ,,

.,,1 :..t::

mengav,laii herit;i

a

!

diselariratl<an clari l-. i: r ;r . - ;,- i-. I r,.ian

Persamaan Kutipan Berita 1 dan 2 adalah sama-sama memberitakan te.:arg
Richter yang melanda Taiwan pada Sabtu (6/2).

Perbedaan Kutipan Berita 1 dan 2 adalah perbedaan isi kalimat pei'tama yang
tersebut.
- Kutipan Teks Berita 1 diawali dengan 'berapa'? Sedikitnya '15 kci-ban
- Kutipan Teks Berita 2 diawali dengan 'siapa'? Tim penyeiama,:

Kutipan Teks Berita 1

Pada Senin (25lB) pagi warga rela mengatre
berjam-jam di SPBU. Warga rela mengantre

i'.'r

l,t,i

u
i'i

it

meski saat itu SPBU masih tutup. Densan

-lii1::,:: ..: ri:i.."il

t'Y
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.. ,,]f* r"rl

.-.- --:'r..,-.. -l r:l--:lrr r::,r.li
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': news.detik c.,'!' ,: ais.-q f 5 F*'nrriari 2C1 fr

:1r i :i .,

premium rnenjadi p*nycbab b*n-v*;< '\.^r.irga

memilih naik anqki:t t-ii:ii,ti;



membawa derigen warga membelr BBM
untuk mengoperasikan mesin.

tidak semua angkot beroperasr karena UOak
kebagian jatah premium. Banyak SpBU
kehabisan stok BBM

- Kutipan Teks Berita 1 diawali denga (aEa: r pacia hari senin (25lg).- Kutipan Teks Berita 2 diavvali cenca: aoa? Langkanya BBM jenis premium.

Bacalah kedua teks berita :e. <_: le^ l:^
Kutipan Teks Berita 1 Kutipan Teks Berita 2

Populasi penl u di Panrai Sukamade. Baitr u- l';:r.:.: . -,. .,.,:-. \i.ional IVeru Betid HerryT,-,bagiadi
:--ii..,t-.i.,.:r- .r,:1,:111S nasib populasi penyu di Sukamade.
D,,.., -j. -' . .':r:.,.1.1r_g tahun 2008 sebanyak 1.6g6 ekor,
:_.'-.r-:..: i--:::. ::-.err alakan populasi penyu di pantai
(..:.,.-:-,-: :r ,t-. ...,,:::i. ,laua Tintur terancam punah.

dicuri dan daginsnr a ,iibLiru u aroa

S;,rre,. Sca,iU,N SMp Tahun 2015

Bacalah kuti berita berikut an saksama!

Sumber: Soa/ UrV SMp Tahun 2015
lsi berita di atas dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan berikut.a. Apa inti atau gagasan utama berita di atas?

Gagasan utama atau pokok pikiran berita di atas adalah 'aktivitas vulkanik Gunung Slamet,.
fdgnun kalimat penjetas terdapat pada katimat nornor (2), (3), dan (4).

uJrJorr,-rnrh; turun-naik; atau tidak

rvangi. Jcrl a Tirr ur ierancam keiestarienri, r.
Pernyrtaan rtu disarrrpatkan olelt K:t.,1 ,

Tarnarr Nasional \leru Berin. Henr gLrL,3sj.l61

Seiain penarnbangan ernas. po,i.uias j p.n1 ,
.iuta lrerkuran! karenr tclur ;t,rr,.. r.lr...rr

Persamaan kedua kutipan teks berita tersebut adalah sebagai berikut.
lsi beriia '1 : Populasi penyu terancam kelestariannya.
lsr berita 2 : Nasib populasi penyu terancam punah.
Persamaan teks berita 1 dan2 adalah terancam punahnya kelestarian penyu.

2. lnti Berita (Pokok pikiran atau Gagasan Utama)
Pokok pikiran atau gagasan utama adalah gagasan inti yang menjiwai paragraf yang tertulis

dalam berita. Pokok pikitan tersebut terletak oi o-atJm kalimat utama. xitimat utama dapat terletak
di awal paragraf dan dapat pula terletak di akhir paragraf. Kata-kata kunci atau padanannya yang
merupakan pokok pikiran paragraf biasanya disebut berurang-urang.

b. Kalimat nomor berapakah yang merupakan kalimat utama?
c. Kalimat nomor berapa 

_sajakah 
yang rirerupakan karimat penjeras?

d. Apa arti kata fluktuatuf?

Kalimat utama terdapat dalam kalimat nomor (1) Gunung slamet terus menunjukkan aktivitas
vulkanik.

cenderur.rg meningkat. Adapun gempa hembusan clan letusan telpantau
leraurati adalah hernbusan asap dcngan ketinggian 100 _.100 rn.

Gunung Slar.'et terus menunjr"rkkan aktivitas vulkanii<. Aktivitas kegempaan berupa gempa trerxor
fl uktuatuf. Aktivitas vulkanik yang

a

Kalimat Utama lnti Berita atau
Gagasan Utama

Kalimat Penjelas

(1) Gunung Slamet
terus menunjukkan
aktivitas vulkanik

Aktivitas vulkanik
Gunung Slamet

(2) Aktivitas kegempaan cenderunynenlngkat
(3) Gempa hembusan dan letusan fluktuatif.
(4) Aktivitas vulkanik berupa hembusan

berketinggian 100 - 400 m.

Tahun
Persamaan Kutipan Berita 1 dan 2 aaa an sara-sanra memberitakan tentang BBM.
Perbedaan Kutipan Berita '1 dan 2 acaia' cer.eJaan isi kalimat pertama yang mengawali berita
tersebut.



Bacalah kutipan berikut an saksamal

i (1) Jenis permainan anak-anak pada masa kini sudah sangat modern. (2) Tidak sedikit
I anak-anak yang masih kecil sudah dapat mengoperasikan alat-alai teknologi canggih. seperti

komputer dan telepon genggam. (3) Bahkan saat ini ntarak permainan supercanggih berbasis
remot kontrol. (4) Di antara permainan anak-anak yang menggunakan remot kontrol adalah
mobil-mobilan.

Sumber: SOa/ Lr\, -lt,t2 -2., -,;1 )Q'l g

Pokok pikiran berita di atas adalah permainan anak-anak masa kinisangat modern
Kalimat utama terdapat pada kalimat nomor (1) tentang permainan anak-anak yang
modern. Permainan anak-anak yang sudah sangat modern ini didukung oleh kalimat
terdapat pada kalimat nomor (2), (3), dan (4); yakni: (2) ... (ber)teknologi canggih (3)
kontrol, (4) seperti permainan mobil-mobilan yang menggunakan remot kontrol.

s-sarr sangat
-a^ = iQ \r2nn

ce'c3s s 'emot

LATIHAN 1.1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf A, B, C, atau D pada jawaban
yang tersedia!
Bacalah kedua teks berita berikut untuk soal nomor 1 sampai n7l

n Teks Berita 2
Rika mengalami nasib. sial. la warga De>a

Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Deptrk.

Kemarin (21l9) sekitar pukul 10.00 ia diseruduk

truk colt diesel pada saat menyeberang di -1alan
raya hingga luka parah, dengan kondisi cedera

berat di lutut kaki kiri, tangan kanan, dan pipi

kiri. Akibatnya korban yang duduk di kelas 9

SMP tersebut dilarikan ke RS Sentra Nledika

Cibino

2. Gagasan utama Kutipan Teks Berita 2 adalah ....

4. Kutipan 1 mengandung kata yang bersinonim, yaitu ...

A. Rika bernasib sial.
B. Rika diseruduk truk colt diesel.
Kalimat-kalimat berikut ini termasuk
Teks Berita 2 di atas, kecuali ....
A. Rika mengalami nasib sial.
B. Rika diseruduk truk colt diesel.

A. terjadidan kejadian
B. bermuatan dan penumpang

C. Rika warga Cilodong, Cimanggrs. Depok.
D. Rika mengalamicedera berat.

kalimat penjelas yang padu yang terdapat dalam Kutipan

C. la mengalamicedera berat.

D. Korban dilarikan ke RS Sentra Medika Cibinong.

C. tewas dan meninggal
D. dijalan dan perjalanan

D. luka

D. nasib buruk

5.

b.

Makna kata'diseruduk' dalam kutipan 2 adalah ....
A. digilas B. ditabrak C. dilindas D. dihajar
Kata 'cedera'yang terdapat dalam Kutipan Teks Berlta 2 diatas semakna dengan kata ....
A. gejala B. bekas C. korban

C. mujur

Antonim dari kata'sial' adalah ....
A. malang B. celaka
Bacalah kedua kutipan berita berikutl

Kutipan Teks Berita 1

Bus Santoso yang membawa siswa SMA Negeri 2

Purworejo, Jawa Tengah, sepulang wisata dari
Lombok, menabrak truk bermuatan kambing di
Jalan Raya Madiiun, Jawa Timur. Peristiwa itu
terjadi Minggu (16/9) pukul 05.00. Sopir truk dan

seorang penumpang truk tewas di tempat kejadian,

sedangkan sopir bus meninggal dalam perjalanan
*ke 

rurnah sakit.

Sumber:Soa/ UN SMP Tahun 2A15
Perbedaan n kedua n teks berita tersebut diawali

Kutipan Teks Berita 1 Kutipan Teks Berita 2
Siapa Apa

B Apa Siapa
C Baqaimana Siapa
D Siapa Bagaimana



Kutipan.Berita 1 Kutipan Berita 2
'Hujan lebat disertai angin kencang melanda
wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (12l7)
malam hingga Minggu (13/7) siang. Akibatnya
Sungai Bagong dan Sobo yang bermuara di pantai

Rejo, Kecamatan Banyuwangi meluap dan
menyebabkan kawasan tersebut banjir. Air
merendam pemukiman warga setinsei 50 cm.

Cuaca buruk melanda Utara dan Barat Aceh.
Hujan lebat disertai angin kencang
mengakibatkan gelombang laut berkisar 4-5 m.
Angin kencang tersebut membuat kapal
tongkang berkapasitas 7000 ton terdampar di
Pantai Lhoknga. Kapal tidak membawa muatan,
parq awak kapal selamat.

Sumber: Soa/ UN SMP Tahun 2015
Persamaan informasi kedua berita tersebut adalah ...

9.

10.

A. dampak dari keadaan cuaca C. cuaca buruk mengganggu aktivitas nelayan
B. cuaca memakan banyak korban D. banjir yang diseb;Ot<ari getombang pasang
Makna kata'melanda'dalam Kutipan Berita .1 

dan 2 diatasLdalah ....
A. menempati B. menjalar C. mengenai D. menimbun
Arti kata'kawasanl pada Kutipan Benta 1 di atas adalah ....

Kita sering berbagi pengalaman dengan orang lain Adapun hal yang kita lakukan biasanya dengan
bercerita. Nah, berikut ini ada sebuah cerita coba perhatikan!

A. lintasan B. permukirnan C aliran D. daerah

B, BERBICARA

Ketika Pelajaran IPS
Oleh Rustan Anani .-ihmad

Pada suatu hari kami belajar seperti biasa. Pelajaran pertama adalah Ilmu pengetahuan Sosial (lpS). pak
Adon menerangkan seluk-beluk pembangunan nasional. Kami semua menyimik dengan tekun. Beliau
mengatakan bahwa, pembangunan nasional akan berhasil jika ada dukunsan danpartisipasilari semua lapisan
masyarakat' Tanpa adanya dukungan dan parlisipasi dari masyarakat, pembangunan nasional tidak akan
mungkin dapat berhasil seperti yang diharapkan.

"Bagaimana caranya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, Pak?" Tanya Marni yang duduk
di barisan paling depan, tiba-tiba.

Pak Adon tersenyum. "sebelum saya jawab, ada yang mau membantu menjawab peftanyaan dari Marni?,,
Pak Adon memberi kesempatan pada kami. Hal ini selalu beliau lakukan setiap kaliiami Lertanya. I(atanya
supaya kami semua ikut aktif dalam kegiatan belajar-mengajar.

"Giat bekerja, Pak!" Farid yang duduk di pojok belakang menjawab.
"lya betull Ada lagi?"
"Belajar dengan tekun," giliran Hanif menjawab.
"Membayar pajak," aku menambahkan.

"lya, bagus! Semua jawaban kalian betul,,,puji pak Adon puas.
"Memang banyak cara yang dapat kita lakuakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Diantaranya

separti yang disebutkan teman kalian tadi. Kita dapat berpirtlsipisi dalam iembang-unan dengan cara
menekuni secara serius pekerjaan yang kita geluti. Misalnya, kalau jidi petani, jadilah p#niyang.i.yin.:ltu
jadi pedagang, jadilah pedagang yang ulet dan jujur, dan lain sebagainya,,,

, "Kalau membayar pajak, apa hubungannya dengan pembangunan, Pak?" Bilkis nampaknya tidak mengerti
dengan jawaban yang kuberikan tadi.

uO' 
Yd..., tnaaf! Bapak lupa menjelaskannya. Tahukah kalian bahwa pajak yang kita bayarkan pada

pemerintah selama ini,iti akan dikembalikan lagi kepacla kita. Pemerintah akan mengguiatan uang pajakdari
kita itu untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang. Misalnya membangun lJan, membangun rumah
sakit, rnembangun gedung sekolah,dan lain sebagainya. Juga termasuk untuk rnemb ayai gaji pegawai negeri
yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu artinya, kalau kita tertib mem-bayar pajak, secara
tidak langsung kita telah ikut berperan dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, kalau kita tidak mernbayar
pajak, secara tidak langsung bararti kita berperan dalam menghambat pembangunan nasional,,, jalas Fak
Adon.

"Bagaimana dengan masalah KKN, Pak? Seperli yang sering saya lihat di televisi dan baca di koran,
nya KKN itu sangqt merugikan negara, pak?,,Tanya Ari.



''Siapa bilang KI(N rnerugikan masyarakat? Justru dengan KI(t"v itu akan nrengLrnti.ngkan t.nasyarakat,"

Jengan penuh seniangat Samsi langsung membantah ucapan Ari sebeiunr Pak.\;.'l-,:renjar,vabnya.
\antpaknya dia ingin sekali menunjukkan bahwa ia tidak kalah dengan Ari. ,\Ien:ar.g s=.ait-'a ini. Sarnsi

nrensanggap kalau Ari adalah salah satu orang yang sering menghalanginya untuk'neb:. :.ir.iai apa saja di

ke 1 as.

"Maksudu"lu?" Pak Adon tidak mengerti.

''lya, Pak! I(l(N itu justru menguntungkan masyaralcat. Buktinya, ketika di kampu

lalu didatangi oleh rnbak-mbak dan mas-rnas I(l(N yang kuliah di UGM, nterel<a banyak

pada warga kampungl<rrl" lerang Sarnsi dengan perruh percaya diri.

"l"luahalrahalr ...." sel<etika rneledaklah tawa seisi kelas. Selain Sarnsi tcnlrtnvit. han'. I

rertawa. Sekilas kulihat sahabatku itu hanya tersenyun'l kecil, I<emudian u,a.iahn)'a ker-

semula. Ada apa dengan Arif, pikirku?
"Hunu ...t lt{dak, nyarnbungt" Ceietuk beberapa anak dengan nada meledek Samsi,

"I(alau I(KN yang itu, kepanjangannya Kuliah Kerja Nyata, sa-v" Santi yang

meninrpalinya. Sernentara Samsi sendiri celingak-celinguk seperti rusa masuk kan.rpur

kenapa teman-teman menertawakannya.

"Sudah-sr,rdah!" Pak Adon rnencoba menerangkan seraya berr.rsaha

sulit untuk menghentikan tawanya. Akhirnya, Pali Adon nrembiarkati

untuk beberapa saat.

"l(KN yang dimaksud oleh Ari itu adalah I(I(N yang kepanjangannya l(orupsi. r': -.

Bukannya I(l(N, I(uliah Kerja Nyata sepefii yang kamu tnaksudkan," lanjut Pak Adti >.
memahami. ia pun ikut tersen.yum sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal,

"Coba, siapa yang bisa rnenerangkan, apa artinya korupsi, kolusi, dan nepoti..: i .: : : -:. rt r-r

kernudiari.

"Saya, Pak!" aku rnengacungkan jari.

', 1.'Ya, coba, Taufiq, silahkan!" Pak Adon rnempersilahkan aku untuk menjarvab.

"l(orupsi artinya rnenyelervengkan uang ataupun kekayaan negara, perusahaa:r. -,:. ::--.:-- --:
kepentingan pribadi ataupun orang lainr" jelasku. "kalau kolusi adalah kesepakat::: ,:,:,- r:r.;-.-.,:il
dilakLrkan secara rahasia untuk maksud yang tidak baik. Sedangkair nepotistle acial:ir : . * ::.: :

atau rnengllntungkan sanak saudara, kerabat, atau teman sendiri, terutama dalanr -i:-':. ' -: :-- -

lingkungan pemerintahan," aku memaparkan dengan lancar.

"lya bagus! Pintarl" Pal< Adon membenarkan jawabanku. ,A.da rasa bahag.: , .: .. ".'. :
n.renjawab pefianyaan tersebut dengan benar. Tak sia-sia rasanya kegemaranku mel.ii:,,..

"Sekarang, siapa 1,ang dapat memberi rnasing-masing satu contoh

nepotisme?" kembali Pak Adon memberikan pertanyaan.

"Sa,va. Pakl" kali ini Bilkis langsung mengacungkan jari mendahului yang lain;:'

"Contoh tindak korupsi r.r.risaln1,a. kita dipercaya oleh teman-tel'r1an menj;idl i-.

iuran dali tenran-tenran 1'ang seharusnya untuk kepentingan kelas digunakan ,i::

nrisalnya untuk jajan atar-r beli pensil tanpa p.ersetujuan teman-teman Sel.i.-,:

n r err je laslian.

"Seclangkan contoh tindak kolusi, rnisalnya dalam pertandingan sepak t,.'i,

L.ertanding melakukan kesepakatan rahasia dengan rvasit yang al<an nren-,ii,.r-

tersebut berpihak dan berusaha rnemenangkan timnya. Sebagai imbalan si *as-:

Bilkis berhenti sejenak untuk niengatur napas.

"sedangkan contoh nepotislne, rnisalnya dalam penerimaan calon pegauai neeri sipil, panitia penerimaan

mengutamai<an kerabat atau telran-teman mereka. Padahal kerabat atau teman rnereka itu sebenarnl,a tidalt

tayak diterima sebagai pegarvai karena hasil testing atau seleksi mereka jeiek." ianjut BiJkis dengan napas

sedikit ngos-ngosan.

"Iya, bagus ! Jawabnya betul sekali," puji Pak Adon bangga.

"Memang, masalah KKN, terutama korupsi, merupal<an masalah ) ang sangat rumit dan sulit sekali

diberantas. Menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei,negara kita merupakan

salah satu negara yang terkorup didunia.'sehingga, tidak heran jika negara kita pemah mengalami

kemerosotan yang sangat parah di berbagai bidang, terutama ekonomi, akibat dari merajalelanya tindak

korupsi, kolusi, dan nepotisme yan-q dilakukan para pejabat di masa orde baru. Bahkan, di zaman reformasi

menahan

anal<-anak

i,:
.l

i-:

::]

tr'
'.I

f,"

,.,.,..- dan

- a.rt-:^t'
. J,rt\15:

.,s Lalu, uang

,gan pribacii ,

lancar Bilkis

:-r..: srtu tirn yang al<an

i :r;rlindingan agar lvasit

\;:. .rrlteri sejumlah uang,"

ini, tindak ke.jahatan tersebut masih terjadi hampir di semua lapisan rnasyarakat. Baik di le merintah
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TUGAS 1.1

Bacaan di'atas terdiri atas 1.309 kata. Bacalah secara cepat selama 6,5
dikali 6,5 menit = 1.300 kata) dengan tanpa mengeluarkan suara, tanpa
tanoa menuding tulisan dengan alat penuding!

menit (200 kata per menit
menggerakkan bibir, serta

LATIHAN 1,2

Berdasarkan cerita di atas, kerjakan tugas berikut inil
1. Bagaimana carariya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, terangkan!
2. Terangkan apa yang dimaksud korupsi?
3. Jelaskan apa yang dimaksud kolusi?
4. Apa pengertian nepotisme, jelaskan!
5. Apa yang dimaksud l<orupsi waktu, berikan contohnya!

Setiap hari pasti kita membaca. Apabila bacaan yang kita baca tidak panjang, maka hal itu tidak
masalah. Akan menjadi masalah bila bacaan yang kita baca relatif panjang liaren itu berarti kita
membutuhkan konsentrasi yang tinggi, serta waktu yang relatif lama. Hai ini berkaitan dengan
kemengertian pembaca terhadap bacaan yang dibaca. Biasanya semakin panjang bacaannya, mika
akan semakin lama untuk mengerti. Namun, hal ini bisa disiasati dengan rajin atau iering membaca.

maLlpull di lembaga swasta. Ironisnya, lembaga-lembaga yayasan sosial pun tidat< luput aari tindak torupsi.
Di lembaga pemerintahan, mulai dari tingkat RT. RW. bahkan sampai pada para pejabat negara, banyak
terjadi korupsi. I(orupsi yang melanda nesara kita saat ini ibarat penyakit kronis yang sudah menggrogoti
mental, tnoral, sefia otak sebagian besar masrarakat lndonesia sehingga sangat sulit untuk cliobati. Terrtu iaja
hal ini sangat merrprihatinl<an kita seurua. Usaha rans dilakukan untuk memberantas korupsi, lcolusi, dan
nepotisme selama ini, ternyata belum mencapai hasil seperti lang diharapkan. Hal itu disebabkan karenatidak
tegasnya aparat penegak hukum dalam rnenindak cara pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut," pak

Adon mernaparkan,

I(arni mendengarkannya dengan seksama. sambil mencarar hal-hal yang dianggap penting di buku tulis.
"Mau Tanya, Pak!" Syarnila mengacunskan -iari.
"Mau tanya apa, Syarnila?"

"Apakah orang yang menerirna suap alau sogokan ju_ea renlasuk KKN?" sengaja syamila melirik pada
Samsi.

"lya, termasuk. Tindakan suap-men\uap juga termasuk KK\, \lisaln\ a. supaya dipilih rnenjadi ketua
l<elas, kalian uembertkan uans atau barang pada teman-teman sekelas sebelum pemilihan ketua kelas
dilaksanakar.r,densan harapan mereka akan memilih kalian," jelas Pak Adon. "\1akanva. Bapak berharap pada
kalian sebasai senerasi rnuda, yang akan menjadi penerus bangsa, untuk menshindari hal-hal seperti yang
telah kita sebutkan tadil Mulailah dari diri kalian masing-masing sejak sekarang!''

"Pak. sava pernah dengar istilah korupsi waktu. Maksudnya apa itu, Pak?" Giliran Hanif kini bertanya.
''Ada y ang bisa menjawab?" Pak Adon menawarkan pada kami.
Senrua d iam.

''Baiklah, kalau tidak ada. I(orupsi waktu maksudnya adalah menggunakan wakru kerja atau dinas untuk
r.nemenuhi urusan atau kepentingan pribadi. Misalnya, seorang pegawai negeri, pada saat jam kerja ia tidak
bekerja, tapi malah ngobrol di kantin bersama teman-temannya atau dengan penjaga kantin," papar Pak Adon.

"Menerinta uang sogokan dari teman-teman yang tidak mau piket kelas, juga tennasuk KKN, kan, Pak?"
sindir Ari seraya menoleh pada Samsi.

Mendapat sindiran sepefti itu, Samsi hanya diam. Dari ekspresi wajahnya, sedikitpun ia tak merasa malu
apa lagi bersalah. Dia tenang-tanang saja. Mungkin lxemang Samsi sudah tidak memiliki rasa malu lagi.

Bersamaan dengan itu, terdengar bunyi bel dua kali, menandakan kalau waktu istirahat telah tiba. Setelah
menutup pelajaran dengan tnembaca hamdallah, Pak Adon beranjak ke luar meninggalkan kelas.

: Rustan Anani Ahmad. 2006. l\ovel Anak Islam: Sanksi Buat Samsi

C. MEMBACA

(,a
.jr



i') Bacaan di bawah ini teidiri atas 500 kata. Jika kamu membaca cepat ieks di bawah ini selama 2,5
Di menit atau 150 detik, maka berarti kecepatanmu dalanr rirembaca cepat adalah 200 kata per menit
Fl atau 3 sampai 4 kata per detik.. Membaca cepat adalar membaca dalam hati, dilakukan tanpa
ul menggerakkan bibir, tanpa mengeluarkan suara, dan tanpa nrenuding atau menunjuk tulisan dengan
" -r?r'1, iari, atau alat penlrnjuk lainnya. Bacalah bacaan ber <rt n' aengan cepat selama dua setengah
.'.',.'

Bapak/lbu Guru akan menggunakan stop watch di HP atau jam drndrng yang ada di kelas untuk
menghitung kecepatanmu dalam membaca cepat. lVlulailah membaca ketika Bapak/lbu Guru memberi
aba-aba "mulai!" dan berhentilah membaca ketika Bapak/lbu Guru mengatakan "berhentil" Setelah itu,

hitunglah berapa total jumlah kata yang telah kamu baca dan berapa pula nilai yang kamu dapat.
Jumlah kata, total, dan nilai yang didapat sudah terdapat di dalarn table dr samping bacaan.

Bacaan

Lingkungan Pengaruhi Hobi Anak
Hobi diartikan sebagai kegemaran. llobi rnerupakan lcesenangan

istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. fVlisalnya,

melukis itu sebagaihobi saja, bukan sebagai mata pencahariannya.

Mungkin Anda pernah membaca kisah tentang William Winslow.
Dia adalah bocah yang mermiliki hobi yang sangat bagus karena
membawa manfaat bagi orang lain, khususnya anak-anak di

sekitarnya.
Bocah,:kelas ll diAB Combs Elementary School di distrit<

Raleigh, Carolina Utara, Amerika Serikat ini memiliki hobi
mengumpulkan uang dan makanan guna rnembantu
tem'an-temannya yang kelaparan. Hobi itu dilakukannya saat dia
belum genap berusia delapan tahun.

lbunda William mengungkapkan, William sudah bisa
mengumpulkan makanan dan uang yang cukup untuk memberi
makan 16 anak sepanjang tahun 2014 lalu. Jiwa dermawan itu

bermula ketika William mendengar tentang sebuah program untuk
menghapuskan kelaparan yang diselenggarakan oleh lnter-Faith
Food Shuttle

William langsung tergugah hatinya saat tahu ada masalah
tentang kekurangan makanan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Tanpa membuang waktu, ia langsung mengumpulkan donasi untuk
program itu. Di ulang tahunnya yang ketujuh, ia meminta
teman-temannya untuk memberikan donasi dan ia sama sekalitak
meminta kado ulang tahun.
Pengaruh Lingkungan

Anak-anak sepertiWilliam yang punya hobi unik tidak hanya ada
dr Amerika. Di dekat kita juga terdapat anak-anak yang punya hobi
seperti menari, membantu orang tua, dan sebagainya. Seperti Shiva,
siswa kelas lll SD yang punya hobi menulis.

Hobi menulis ini sebenarnya merupakan hobi yang timbul setelah
ada hobi lain, yakni membaca. "Aku suka baca, jadi saya juga
kepingin menulis apa yang saya baca itu," kata Shiva yang suka
membaca buku cerita ini

.Hobi membaca itu diturunkan oleh orang tuanya yang juga suka
membaca. Orang tuanya juga memiliki koleksi buku cerita yang

tersimpan dengan rapr. 'Saya ingin punya buku cerita yang aku
karang sendiri," imbuhnya.

Hobi pada anak memang dipengaruhi lingkungannya, termasuk
sering melihat kakakn
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Pembacaan setarn-a Zs kata (lihat tabet)
(lihat tabel)

Pembacaansffi kata (lihat tabet)
Kecepatan dalam membaca keras = kata per menit (total dibagi

lihat tabel

memasak, maka lama-tei
kemudian menjadi hobi.
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Selain itu, hobijuga bisa muncul dari bawaan lahir. Misalnya, ada
anak yang suka main sepak bora. padahar di keruarg.nv, iioi[rou
satu pun anggotanya yang menyukai oleh raga itu. d,t, ttan raga ini
s.esuai dengan minat sang anak, maka dia alian menef uni taffi
diminta

Minat dapat dipilah menjadi dua, yaitu (.1) minat pembaraan
atau hobi dan (Z) minat yang muncuikarena pengaruh darr luar.
Minat pembawaan atau hobi muncul berdasarkan- Oatat yan j aOa.
Misalnya, seorang siswa SMp mempunyai bakat * b ca:g
matematika dan lPA, maka ia berminat u:rtuk -e ,^.-..,.r! <e SMA
program lPA. Sebaliknya. seseora.E s s,.,a S.,.= -=-._^.a :a(ar
di bidang ilmu pengetahuan sosial ,eoc-o* 3e:;.a, :-i I
berminat untuk melan.lutkan ke Sl,r,i, :.::.a- =S

, Adapun minat yang m!na_ <.a..^z:j^2=--^ :2.- ,a- s_=:_ saal
dapat berubah karena exa..iz:e^3e-_^ -'g._- ja^ .e- <.?=--._^z-
Misalnya. karena sem_a 1;-r.z<.^ :a -as_(. 5,,1. la,ra s 3_:
jUga terpakSC n^OSr( Sl.,1r. -a r ,ag Cenga:i Sr Rr_C: t]ies( : -e.._,a
ingin masul St,,lK lap (arera cr.ang rr,ranya tak xuat rne.nc ala
sekoiah di SlvlK nraka ra terpaKsa masuk'SMA yang Oiayanyi-
cjianggao reiatif lebrh murah. .

311 I az
322 I aq
sea I at
345 I os
355 l;.:

365 i rS

376 I ts
385 I tt
393 I tg
403 I Ar

411 I 82

420 I A+

427 I AS

437 I az
445 I 89
454 I gr

46s I gs

17s I ss
485 I 97

S IX dan Suwardi,2010: 26).
489 I Se

s00 i roo

Setelah Bapak/lbu Guru mengatakan "berhenti!" maka kamu harus berhenti membaca Hitunglah
le1apa kata yang teiah kamu bacJdalam membaca cepat ini, lalu tuliskan dalam kolom dt bawah inilsetelah membaca cepat selesai dan telah dilakukrn pirnirrirn, kernuolan ulangi lagi membaca teks diatas dengan membaca keras, yakni dengan menggerakkan bibir dan mengeluarkan suara kerasseperti orang membaca berita ditelevisiatau radio!

Kamu bisa membaca atau menulis di komputer dengan jumlah kata yang dapat diketahui di bagian kiribawah layar monitor pada kala words. Kata-kata"ters'eouioiiandai dengan spasi. Sebagai coniohadalah kalimat di bawah ini, cara membacanya sama, tetapijumlah katanya berbeda.Yang mengalami kondisi badan kurus .1 
1,2%', pendek3l,i'i/o'.- = g kataYang mengalami kondisi badan kurus 1t,z persen, pendek 30,7 persen. = 10 kataKalau dibaca keras 

!e1s3n menggerakkan bibir'oan mengeiuarkan suara maka jumlah katanya

uilzt i-jrt":y:ll:ll u^:::l?l gensa? suara kerii,r iais"- *"nsatami kondisi badan kurussebe/as koma dua persen, pendektiga"putui-iori-iiin'pZ,rX"r'ttcttvatatttt ,;i;;Z

Akhir-akhir ini pantun bukan ragi sesuatu yang aneh. Duru kita jarang sekariyang bermain pantun, tetapi sekaring tidak..nrm:pii oi iet,:ap"acara terevisi yang

:f:ir:r_,:,^f^T,:ar ::?1? T"n,yi:ipl.".n bebe;a# prntrnl"p"oahar pantun itu

menemukan orang
menyiarkan acara

sendiri merupakan

D. MENULIS

Catatan:



!l . Terdiri dari satu bait

i; 
. Tiap bait terdiri dari ernpat baris

ii 
. Tiap baris terdiri dari empat sampai delapan kata

i,: 
. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran

;.1 . Barrs ketiga dan keempat merupakan isi

i;' Bersajak a-b-a-b, artinya kalau bunyi akhir baris pertama lal maka baris ketrga bu-y,, a<rrrnya luEaj Pl Kalau bunyi akhir baris kedua tbt maka barrs keempat juga tbl.

;: ?:1lr.:arkan 
isinya pantun dapat dibedakan menjaOi pan[un anak-anak. pantu. eno(6 pantun

\i orang muda, pantun orang tua, dan pantun teka-teki.
ii Berikut ini beberapa contoh pantun.

:i 1 Pantun anak-anak

;1j 5tok 
rupanya si kumbang jati, -+ baris pertama sampiran, bunyi kata terac,- - i

j:1 Dibawa itik pulang petang. -+ baris kedua sampiran, bunyi katb teraKn . ng

i rida.k terkata besar hati, -+ baris ketiga isi, bunyi kata ierakhir /i/

il " - 
ttfelilat ibu sudah datang. -+ baris keempat isi, bunyi kata terakhir ing

2. Pantun jenaka

Elok rupanya pohon belimbing, -+ rima akhir /ng/ atau suku /bing/
Tumbuh dekat pohon mangga. -+ rima akhir lalatau suku tgat

Elok rupanya berbini sumbing, -+ rima akhir /ng/ atau suku /bing/
Biar marah tertawa juga- -+ rima akhir lalatau suku lgar

3. Pantun orang muda
Tanam melati di rama-rama, -+ lal atau suku /ma/
Ubur-ubur sampingan dua. -> lal

Sehidup semati kita bersama, -+ lal atau suku /ma/
Satu kubur kelak berdua. -+ lat

4. Pantun orang tua
Asam kandis asam gelugur,
Kedua asam tumbuh dengan lebat.

Menangis mayat di pintu kubur,
Teringat badan tidak pernah shalat.

5. Pantun teka-teki

Kalau puan puan cerana,
Ambil gelas di dalam peti.

Kalau tuan bijak laksana,
Binatang apa tanduk di kaki

-+ lrl
-+ lA
-+ lrl
-+ ltl

-+ baris pertama dan kedua sampiran /a. -

-+ baris ketiga dan keempat sebagai isi :,a

Buatlah sebuah pantun dengan tema bebas!
Pantun menjadi salah satu materi dalam Ujian Nasional sMP. Kerjakanlah latihan soal berikut dengan
saksama!

Latihan 1.3

Untuk soal nomor 1 ai de
1 Anak ayam turun sepuluh

Mati seekor tinggal sembilan
Bangun pagi sembahyang subuh

Larik yang tepat untuk melengkapi
pantun tersebut adalah ....
A. Lebih baik berjamaah berpuluh-
puluh

B. Di atas sajadah duduk bersimpuh
C. Kita bersujud tundukan wajah
D. Minta ampun kepada Tuhan

satu

Kalau pergi ke kota Palu
Asam kudis asam gelugur
Ketiga asam si riang-riang
Menangis mayat di pintu kubur

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun
tersebut adalah ....
A. Teringat badan tidak sembahyang
B. Mayat menangis takut dikubur
C. Tulang-belulang kan hancur lebur
D. Pada maksiat jangan tergiur.

pilihlah
4.



Untuk soal
dalam kolo

nomor 6

n B. ses
sampal

uai de

Kalau tuan mandi ke hulu 5.
Ambillah saya bunga kamboja
Kalau tuan mati dahulu

Larik yang tepat untuk melengkapi
pantun tersebut adalah ....
A. Jangan dikubur terburu-buru
B. Nantikan saya di pintu surge
C. Kan kukenang budi baikmu
D. Relakan aku ke penghulu

Kalau pergi ke kota Palu

Singgahlah sebentar di Jakarta

Janganlah pernah berkata dusta
Larik yang tepat untuk melengkapi
pantun tersebut adalah
A. Kalau ingin hio,.,,: ca^ao a

B. Kalau ingin maslk sL.r:ga

C. Kalauian C ', r'as h c,n'la malu
D. Kara":---:a<-: t3sa

Pergi berlibur ke pantai

Pulangnya naik odong-odong

Perangainya baik dan tidak sombong
Larik yang tepat untuk melengkap
tersebut adalah ....
A. Jadilah pemain keroncong
B. Jadilah penyanyi keroncong
C. Hidup rukun bergotong-royong
D. Jadilah anak jujur dan pandai

dengan 15, isikan titik-titik berikut dengan isi pantun yang tero,alrtr
an sampirannya yang terdapat dalam kotom A!atam Kotom t,. sesuat oengan samptrannya

NoA
kolom A!

B

5 Brntang kejora terlihat mata
Laut mati berair asin

A Kenyang perut senanglah hati

Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ke tepian

B Kalau boleh kakak bertanya
Adik yang cantik siapa nama?

8. Lebat daun bunga tanjung
Berbau harum bunga cempaka

C Kalau ada umurku panjang
Bolehlah kita bertemu lagi

o Warna hijau di Gunung Salak
terlihat sejuk dipandang mata

D Adat dijaga pusaka dijunjung
Baru terpelihara adat pusaka

10. Dari mana hendak ke mana
Dari udik hendak ke kota

E Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian

11 Kalau ada sumur di ladang
Bolehlah kita menumpang mandi

F Riuh kerbau tergelak-gelak
Melihat beruk berkaca mata

12. Redup bintang hari pun subuh
Subuh datang embun beranjak

G Hilang nyawa karena harta
Hilang budi karena miskin

13 Kain batik berbahan katun
Lama dijemur di dekat pantai

H Kalau tuan bijak laksana
Biji di luar apa buahnya

14. Kalau tuan muda teruna
Pakai seluar dengan gayanya

I Hidup pantang mencari musuh
Musuh datang dukun bertindak

15 Gendano 

7en1rl,u,: 
n:*0, J Mari menjaga sopan santun

Aoar hiduo tenteram dan damai



Relasi makna bisa disinonimkan dengan hubungan maKra lvlisalnya. dalam bahasa lndonesia kita
tem-ui dua kata yanE nremiliki makna hampir sama. Lebrh 1e;as^.,a ce:.ratikan uarain berikut:
1. Sinonim

sinonirn dapat diartikan dengan padan kata atau persamaan .re<..a
Contoh: elok dengan anggun berikhtiar oengal .=-_saha

besar dengan akbar saat dengan ,.,,a<:,

buku dengan kitab pandai dengan c -:a-
2 Antonim

E. KEMAMPUAN BERBAHASA

Relasi Makna

dengan
dengan
dengan

Latihan L.4

Permainan Kalimat Berantonim

Malann di >< malam,

b

Di sini murah.

Keluar liwat kiri

Murid meniawab.
Perempuan ke kiri
Bu guru mundur ke belakan
Mati di neraka men

Pilahlah kalimat beranionim berikut ke dalam kolom yang tersedia seperti terdapat ortu*.,...-
Kakak Versus Adik

Antorrim herarti iawan kata.
Contoh: besar dengan kecil

. luas dengan sempit
tinggi dengan rendah

turun
pemasukan

atasan

Hubungkanlah kedua kolom berikut, sehingga terjadi hubungan berlawanan (antonim) antara
pada biris peitamat

Guru bertanva.

Pak guru maiu ke depan.
Laki-laki ke kanan

bersusah-susah.

di surqa men
Wanita boleh sena

Di sana mahal.

fu1asuk iiwat kanan
Pemuda belum naik.

No. Kalimat Berantonim Pemilahan Kata Berantonim
Kakak bertanya Adik menjawab. kakak >< adik bertan',,a >< =er:iawabtt Kakak sedih. Adik senanq.

12 Kamu menyusahkan. Aku menyenanqkan.
IJ Kamu penakut. Aku pemberani.
14 Kamu ielek. Aku cantik
'15 Kamu salah. Aku benar.
i6 Kamu membenciku. Aku menyayanqimu.
1r- Kamu bohong. Aku jujur
1B Kamu subiektif Aku objektif
19 Kamu sakit. Aku sehat
20 Kamu ditolak. Aku diterima.

Kakak lapar Adik kenyang
aa.Z lni enak. Itu pahit
11 Sudah? Belum
z.+ Sudah-sudah. Belum-belum.
t5 Stoggtop! Jalan terus-jalan terus

Herhentil Terus! be.rhentil >< terus!



ii
flii lrOmonim homofon, dan homograf

!;,i l1?:]"ilT ll"mo = sama) berarti sama beniuk, yakni dua kata atau yang lafat dan tutisan*ya sarna ::

il ,:'::*:r!l:nya berbeda. Sedangkan homofon (homo = samaiserupa; fon/pho,re = bunyi;"hornofoi-.:

": _ =ii iiryi) berarti dua kata atau lebih yang memiltki persamaan bunyi, tetapi b,erbcoa riilisai-r

i,, :::ir maknanya. Adap_un homograf (homo = sLma; graf = tulisan) Oeraiti aua 6a,a ,"-g ,;r,: ,

:.; r,:lisannya, tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. --- r- " "* ' " 
...

ii 
Contoh: homonim = kikir (pelit) dengan kikir (alat untuk menajamt{en *esuat;) ,',

ltj homofon masa (waktu) dengan massa (banyak) ,.

i:l homograf = apel (upacara) dengan apel (birahj

f'la Hipernirn dan Hiponim

lj 
lllgernim, (hiper'= di atas; tinggi; sangat) berai"ti kata bermakna umLrm atau gcnerik*.-)rang sci:riltr '.

[:r rrmum letaknya di atas. 
:..

il] ll?"!1T !nllo = di bawah) berarti kata yang spesir'k atau khusr:s*sebagai bagian atau anggora ii
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mengerti sesudah melihat

Setelah tabrakan itu terjadi aku tidak tahu apa-apa.
Tahu-tahu aku sudah di rumah sakit.

Saya tahu bahwa
la tahu bahwa sa'

Budi yang membawaku ke rumah sakt
a Vanq menolonqnva.

Latihan 1.5

Hubungkan kata-kata dalam kolom A dengan kata-kata yang terdapat dalam kolom B sehingga
terdapat kesesuaian antara ked !

Untuk

pasan

nomor

3arinyz

11

(s

sampai dengan Jodohkan kata-kata yang terdapat dalam kolom A cenoan

im, antonim, homofon) yang terdapat dalam kolom B!

n ra kedua
A B

1 matanq Peristiwa itu teriadi tepat . . 12 00 malam.

2 matanq-matanq B Kenapa kamu ... kepalamu?

tahu C Pakaran kebesqlannya sudah .. _
4 tahu-tahu D la ... sendirian di rumah tua itu

5 pukul E Buahnya sudah

6 oukul-pukul F Pikirkan ... sebelum bertindak

7 tanqqal (J la sudah ... sepuluh tahun yanq lalu.

8 ditanqqalkan H Pada... 25 September2016, sava ce.;s:a i5 tahun

I tinqqal I Aku bahwa beriudi itu dilar

10 meninggal J Aku tidak sadar dalam kejadian riu a<- s-cah di

rumah sakit.

gaRnya (srnonrm, tm, ya

Relasi Makna A B

Sinonim 11

12
'13

14

15

to

17

18

bunga
turun
hadir
stop
memeluk
menyusut
tinggi
senanq

A. berhenti
B. berkurang
C. mendekap
D. suka
E. anjlok
F. jangkung

G. kembang
H. datanq

Antoni 1

20

21

22

23

24

25

ZO

27

jauh

susah
untung
tua

baik
naik
tebal
suka
maiu

I . turun
J. tipis
K. rugi

L. mundur
M muda

N. senang
O. dekat
P. duka

Q. buruk

Homofon ZO

IY

JU

JI

3Z

JJ

34

35

syarat
syok
syal

sangsi
rock
tank
bang

MASSA

R. tank
S. rok
T. masa
U. sanksi
V. sarat
W. bank
X. sal

Y. sok



6. Makna Lugas dan Makna Kias (Makna Denotasi dan Makna Konotasi)
Miikna iugas atau makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas
hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa, seperti oran!, benda, tempat,
sifat, proses, dan kegiatan. Makna denotasi adalih makna objektif yang'sebenrrnlr.
Makna kias atau makna konotasi adalah kata atau kelompok kata yang bukan makna sebenarnya,
melainkan mengiaskan dengan sesuatu.
Jadi, makna denotasi adalah makna yang sebenarnya (makna lugas). Makna konotasi adalah
.makna kiasan atau makna di balik makna sebenarnya. 

-

Perhatikan kata bermakna

Pendalaman Materi: Makna Kias dalam peribahasa
Kalimat yang menonjolkan kiasan dari maksud tertentu disebut peribahasa.
Perhatikan contoh berikufl
. Air beriak tanda tak dalam.

Artinya orang yang banyak cakap (sombong) biasanya kurang ilmunya.. Air tenang (biasanya) menghanyutkan.
Artinya orang yang pendiam biasanya 1

. Bagai air dl atas daun talas.
banyak ilmunya.

Artinya selalu berubah-ubah; tidak tetap pendirian.
. Ke mana angin yang deras ke situ condongnya.

Artinya tidak teguh pendirian.
. Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam.

Artinya rahasia tidak selamanya dapat Oisembunyikan, akhirnya akan terbuka juga.
. Sia-sia menjaring angin, terasa ada tertangkap tidak.

Artinya jangan mengharapkan yang bukan-bukan karena akan mengecewakan saja.. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam.
Artinya tidak enak makan dan minum karena terlalu sedih.

. Hangus tiada berapi, karam tiada berair.
Artinya menderita kesusahan yang amat sangat.

. Ada tunggal, ada benih.
Artinya l<alau ada kemauan, selalu tampak apa yang bisa dikerjakan.. Air besar, sampan tak hanyut.
Artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

aa dan kata bermakna kias berikufl
Kata Makna Lugas (Denotasi) Makna Kias (Konotasi)

calr (kata

sifat)
Bersifat seperti air, tidak
padat, tidak beku; encer.

(sudah) dapat diuangkan; sudah direalisasikan
Misalnva, danq bantuan dari Pusat sudah cair.

mencair Menjadicair, encer. Luluh; baik lagi; sudah tidak marah lagi; pulih meniaOi
bark. tidak tegang lagi.

mencairkan Menjadikan cair;
mengencerkan.

Memu Iihkan hubungan persafrab-tan; mereatGas*aq
menguangkan dana.

hangus Gosong; terbakar sampai
menjadi hitam; ierbakar
sampai habis.

batai, hilang
Haciiah ini akan menjadi
tiga culan tidak diambil.

hangus kalau dalam waktu

kuda hitam Kuda berwarna hitam Peserta pertandingan yang semula tidak
diperhitungkan akan menang, tetapi akhirnya menjadi
pernenang (Orang/pemain dikiaskan sebagai kuda
hitam)

kutu buku Hewan kecil yang
merusak buku.

Orang ),'ang senang membaca dan menelaah buku dt*^^^^^:^
i i rc, I id 5d,d

kutu loncat Hama tanaman berukural
kecil yang hidup Oengal
caz mengisap cairal
tanaman yang masih mud{
terutama lamtoro gung. f

Orang yang menggantungkan htdupnya dari satu
orang ke orang lain.
(Orang yang menggantungkan hidupnya berpindah-
pindah dari satu orang ke orang lain atau satu partai

.Dglpllqah ke partai lain dikiaskan sebaqai kutu toncat).



Betapa pun lurus paku, ujungnya berkelok juga.

Artinya bagaimanapun baik dan manis tutur kata seorang penjahat, hatinya tetap juga jahat.

Hilang tak tentu rimbanya, matitak tentu kuburnya.

Artinya hilang lenyap tanpa bekas, pergitidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar lagi.

Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.

Artinya orang harus menyesuaikan diri dengan adat dan keadaan tempat tinggal.

. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Artinya sama-sama mengerjakan sesuatu pekerjanaan, apa pun risikonya.

. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah.

Artinya selama hidup orang harus taat pada adat kebiasaan dalam masyarakat.

. Bumi berputar, zaman berubah.

Artinya keadaan zaman selalu berubah.

Untuk membedakan apakah gabungan kata itu sebuah ungkapan, kiasan atau bukan, perhatikan

contoh berikutl

Kasbun mandi.(Ralabenda-kata kerja) -+ Subjek Predikat = kalimat

Tukanq kebun itu sedanq mandi.

sabun mandi

Para tengkulak bermandi uang

awak bermandi bertimba

-+ frasa nomina (S) dan frasa verba (P)

-+ sabun untuk mandi(soap) = kata majemuk

-+ kias: bermandi'banyak memperoleh'

+ peribahasa: 'orang mendapat keuntungan besar berlimpah'

Kata majemukdan ungkapan atau idiom dapat dibedakan seperti berikut.

a. Terb6ntuk melalui proses peng-gabungan dua

kata atau lebih yang maknanya secara
,langsung masih dapat ditelusuri dari makna

;nasing-masing kata yang tergabung.

b. Urutan komponen katia majemuk tidak dapat

saling ditukar, mengglunakan hukum DM

(diterangkan menerangkatn).

c. Majemuk adalah kesatuan yang terdiri atas

beberapa bagian yang digabung,

d. Bentuk majemuk menggunakan rumus: A + B

bermakna AB.

Contoh:
bebas tugas = bebas dari tugas
berat sebelah = berat di sebelah

lantai atas = lantai bagian atas

suka duka = suka dan duka

Berikut ini daftarkan beberapa ungkapan dan peribahasa.

tangan kanan 'pembantu utama'

angkat tangan 'menyerah'

tangan besi 'kekuasaan (tindakan) keras'

dibawah tangan 'ilegal'

cucitangan 'tidak turut campur dalam suatu masalah meski mengetahuinya'

turun tangan 'bertindak untuk memberreskan sesuatu; menolong orang'

muka badak, muka dinding, muka tembok, 'tidak punya rasa malu'

Gontoh Peribahasa

Ungkapan atau ldiom

a, ldiom merupakan perpaduan dua kata

atau lebih yang maknanya tidak dapat

secara langsung ditelusuri dari makna

masing-masing kata yang tergabung

Makna bentuk gabung dalam idiom tidak

dapat dijabarkan dari penjumlahan makna

unsurnya.
b. ldiom dapat terdiri lebih dari dua kata

c. ldiom dapat berupa kias atau peribahasa,

d. ldiom menggunakan rumus:

A+BbermaknaC
Contoh:
naik darah = marah

tinggi hati = sombong
kaki tangan = antek, budak

datanq bulan = menstruasi

'selalu berubah-ubah
'mengharapkan pertolongan pada orang yang tak

Kata Maiemuk



telah dilaku(an tak ada artinva, atk berbekas,
aan yang tidak mungkin dapat dilakukan

'lebih besar pengeluaran OaripaOa pemasukan
anq tak munqkin ter

Buruk muka cermin dibelah '(arena kesalahan sendiri orang tain Orpersatafrkan
Kalah jadi abu menang jadi arang. 'yang kalah dan yang menang sama-sarna rugl, tak ada

yang diuntunqkan'
'berani berbuat tidak mau

tVasi sudah menjadi bubur. 'sesuatu yang sudah terlanjur te@
tiada berquna

Nilai setitik rusak susu sebelangi. 'nama ba < seluruh keluarga bffi
kesa,a-a's=:.ail
'perbua:a- .;?^ j i c:k ada artinva,'i membuang garam ke taut.

Seperti melukis di (atas) air. ll:lslilr,e: e:ar r,anq sia-sia,
e:ta;,a'z' , a^: : :ak sejmba

Seperti berumah ditepi pantai.

=:= =

beresiko besar (selalu dirundung

Tak ada gading yang tak retak.

Terdapat pula idiom yang mengandung <a:a uiang rreduplr<as ::.::ia Dasar seperti Dasarnya x yang
dikiaskan.

tua seperti tuanya keladi
jinak seperti jinaknya merpati
malu seperti malunya kucing

Pola Dasarnya masih Dasar x (antonim).
pahitnya masih pahit madu
luasnya masih luas daun lalang

Kata Berlambang dan lstilah
Kata berlambang adalah kata

kemiripan sifat. Perhatikan

Perhatikan

--> tua-tua keladi
--> j i n ak-j i n a k me rp ati
--+ malu-malu kucing

-+ pahit-pahit madu

-+ luas-luas daun latang

^'rat''is sekali
semcrt sekali

tertentu yang digunakan untuk meiamoangkan
iaan antara istilah dan kata bermakna lamtanc

sesuatu yang memiliki
berikut.

Makna Lambang (Sastra
bunga melambangkan'kecantrkan/gadd
matahari bermakna lambang kehidupan,
api melambangkan 'semangar. atau kemarahan,
g@lA!_tggl Lb e rm a k n a' te m p a t p e r i st i ra h ata n,

Makna lambang termasuk bagian dari diksi. Dalam puisi, se;lain bermakna lambang, kata-kata yang
dipadatkan dalam larik-larik puisi dapat digunakan 

'untuk ;;.;;.g1[&; ;;(sud,, yang tuas,
sehingga makna kata berrambang dengan maksud puisi itu sinkron.

Di kala perjalanan jauh
Se.lenak aku terhenti
Banyak persimpangan di hadapanku
Entah arah mana yang harus kutempuh

Kutengok ke sekelilingku
Sepi,
Hanya bulan yang syahdu merayu
Kutertunduk malu

MENYESAL

Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang petang datang membayang
Batang usiaku sudah sangat tinggi

Aku lalai di pagi hari
Beta lengah di masa muda
Kini hidup meracun hati
Miskin ilmu, miskin harta

waktu

Makna lstilah
bunga = 'kembang'

matahari = 'surya'

api ='yang membakar'
sfaslun kecil ='halle'

uisi berikut!



A. Hasjmi

:: :i--:llE'Iil:Iiiill*ffi
-jr - l$jl L t,EoilHt' J--rr l$
' j, ii,.i:"E*J:t:nax;i f;,i_j&J;

,t. ,l*iaskan ryla$(ffia peribahasa benikut!
'i. Leffiparbatu sembunyi tangan.

-'a,ra kJaia vvakfu dahm-pusl iersebut

='-'.',t?-:11 
n'1fi$a depan (waktu = masa

J\g:i $u*i

,i::i : r rril i-r*fas nlesih mengalu n

S:'larl;i lantung ntasih rnernukul
Wahar api baliarlah jiwaku

liar rn*ngadun, biar mengeluh

Srr,e*i wajali rnerah membara

Dalam l<obarar: apt nyala

Bia:,. ;iv'iaku habis rerlebur

iaiar:: Kobaran Nyala Raya

Sesar< nrenyesak di kalbu

Ge!lsah lrar rnata rnemandang

Di mar:a duduk rasa di hujan

ilei-nrtran rahmat turnpahkan selalu

lriixrnat resa api rnenghaPus

I'jyanyien sei'neta bun-vi jeiill<u

* __-_ __lsgan L1NII

Kala 'petang" pada larik ketiga putst tersebut

berrnakna lambang masa tua.

Makna lambang api dalarn puisi tersel:ut

adalah sernangal juang

"Api" (Suci) i'nelambangkan "semangat

juang" berisi'''ne-oaigkitkan semangat

hidup seseorang
"bakarlah jiwaku". Daiam "Kobaran

Nyala Raya" menggat3ar(ar suasana

'bersemangat'.

di atas daun talas.

12. Bagai buah simalakama.

fawab ;

'13. Bagai menegakkan benang basah

fawab :

14. Bagai bergantung di akar laPuk

lawab :

15. Bagai pungguk merindukan bulan

lawab : .........,.,....,.,

16. Bagai pinang dibelah dua.

fawab ;

17. Bagai bumi dan langit.

fawab :

Bagai melukis di atas air

Jawab : ...............,..,

Bagai menggarami air laut

fawab : .....,,....,.,....,

Bagai burung dalam sangkar

|awab :

11. Bagai air

fawab i

1B

19.

20.

L

?

ly.

t).

7.

a

9.

]ai,i'ab :

Nila setitik rusak susu sebelanga

ljawai: ;

Tai< ada roian akar pun jadi

)awah :

Tiada gading yang tak retak.

!alwa?: :

Nila setitik rusak susu selrelanga

f alv;rb :

Buruk mul<a cermin oibelah,
I a.,rairt6r*?uu'[-1abis 

manis sepah dibuang.

lawab r

Besar pasak daripada tianE.

lawah ;

Kaiah jaoi abu, rnenang iadi arang.

$arvafu :

.l(l 
Di rnane biir"ni dipijak, di situ langit dijunjung.

$awah :

{3 " ..J * [a* 9<m ffi ryT& p{na u n E ka pa B"a heni kut!
'1. keras l".ef:ala

lawab :

2. berrnuka dua
iii\4/a0 :
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rela, mengantre,.i,u.ti"'rJ"t"il'JFtf,l
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9.

10.

11.

A. Bagai pungguk merindukan bulan.

B. Bagai cacing kepanasan.

C. Bagai menegakkan benang basah

D. Seperti mentimun dengan durian.

Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan digambarkan dalam peribahasz

A. BLsar pasak daripada tiang. C. Gali lubang tutup lubang

B. Kalah jadi abu menang jadi arang. D. Nasi sudah menjadi bubur

penyesalan selalu datang terlambat. Pernyataan ini digambarkan dalam peri0a^asa

A. Buruk muka cermin dibelah.

B. Kalah jadi abu menang jadi arang.

C. Gali lubang tutuP lubang.

D. Nasi sudah menjadi bubur.

12. Kami angkaf fopl kepada Bapak Guru yang telah membimbing kami dengan

Makna ungkapan angkat toPi adalah

A. mengacungkan toPi

B. mer{yerah

13. Sudah tiga bulan pasien itu dirawat, tetapi

angkat tangan terhadaP Pasien itu.

Mit<na ungkapan angkat tangan dalam kalimat di atas adalah

A. tidak sanggup mengobati

B. pesimis

A. tidak memungut biaYa

B: dengan suka hati

C. menaruh hormat; kagum

D. minta tolong

kondisinya malah makin menurun .,te '^ t?

C. pasrah

D. menyerah

C. gratis

D. bebas
(osong

C. tangan besi

D. tangan terbuka

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut

adalah....
A. Kasih bunda kePada Anak

B. Naik mobil dengan baPak

C. Sayang bapak kePada semua

D. Bersama teman naik garuda

t.1
"J

,'i

?,

'.t
ttj4. Setelah musuh menyatakan angkattangan maka senjata mereka pun dilucuti.

Makna ungkapan angkat tangan dalam kaiimat di atas adalah .. ' .

A. mengangkat tangan i C. angkat bicara

B. meminta tolong D menyerah kalah; takluk

1S. pemilik kost bilan-g "Kalau besok uang sewa kamartidak kamu bayar, maka kamu harus angkat

kakidar'i temPat ini"!

Makna ungkapan angkat kakidalam kalimat diatas adalah

A. bekerja dengan tangan C; pergi;

B. cepat-cepat bayar D. mengganti uang. sewa

16. Oi hail libur nanti, 
-datanglah 

ke rumahku. Aku akan menerimamu dengan tangan terbuka.

Makna ungkapan tangan terbuka dalam kalimat di atas adalah '.. .

17. Hari ini tidak ada satu pun dagangannya yang laku.. la pulang dengan tangan

Ungkapan tangan kosong semakna dengan ungkapan ...

A. tangan hamPa

B. tangan kanan

18. Bacalah pantun berikutl

Berwisata ke Singkarak

Jangan lupa pulang ke Jakarta

t.1
Tak dapat dikukur dengan harta

Peribahasa yang tepbt untuk menggambarkan adanya dua pilihan yang sama-sama tidak

menguntungkan adalah ....

A. bagai kucing dengan anjing.

A. Bagai menggarami air laut.

B. Bagai air di daun talas.

C. Bagai buah s -aa<z-z
D. Bagai berumar: I :e: :a-:a

C. Bagai melukis di atas : r

D. Bagai air mata buaya

B. Bagai bumi dan langit.

Orang yang selalu berubah-ubah pendiriannya digambarkan dalam pe:cahasa

Suatu pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan digambarkan dalar ce':e^2se



20.

t g 
-Lqlgllelpantun berikufl

Menulis surat di malam hari

tl
Menangis adik seorang diri
Menanti ibu tak kunjung pulang.

A. Jika kamu rajin bekerja
Pasti akan senang hidupmu nanti

B. Janganlah engkau suka mengumpat
Agar selamat hingga akhirat

Pisang emas bawa berlayar
Masak sebiji di atas peti

Utang emas dapat dioaya-
Utang bud: d:bavra r.atr

Larik yang tepat untuk melengkapi Q"--,_- -:-;*,::,..
adalah ....
A. Menulis sendiridi atas meja
B. Memakai lampu setengah terang
C. Malam gelap hitam pekat
D. Memakai kertas berwarna-warna

Bacalah kutipan pantun berikut
Sarapan pagi dengan ketupat
Makan di bawah pohon jambu

I]
I.l
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ....

C. Mari kita belajar giat
Agar dapat peringkat satu

D. Ke Kediri membelitomat
Belijuga ulekan bumbu

Maksud isi pantun tersebut adalah ,..
A Utang-piutang dalam hidup itu hat yang b as:
B Utang budiakan terbayar jika sudah mh,
C Utang materi dapat dibayar selagi masih - :_:

hidupmu resah dan gelisah

Karena apa binasa pandan
Kalau tidak karena paku

Karena apa binasa badan
Kalau tidak karena laku

Kain batik berbahan katun
Lama dijemur di dekat pantai
Mari menjaga sopan santun

Burung elang burung merpati
Terbang jauh mencari kawan

:,rOrn 
kepatang senangnya hati

Prsa'r dan belati banyak gunanya
B a ,ngin tajam harus diasah

D. Utang budi tidak dapat dibayar dengan ma:3-

Kalimat bermajas yang tepat untuk menc s :=--*-
tersebut adalah ....
A. Tenggelamkan diridalam doa kepada-Nya
B. Banyak-banyaklah berdoa
C. Rajin-rajinlah engkau berdoa
D. Jangan lupa kepada Sang pencipta

Maksud isi pantun tersebut adalah ...
A. Kualitas seseorang itu terlihat daritutur ka-.2- "=
B. Hendaknya saling menghargaisatu sama 

= 
-

C. Damaikanlah temanmu yang sedang berr _s_-:-
D. Orang akan menderita sakit jika gayi hidL,:-.= .::
sehat

Larik yang tepat untuk melengkapi pantu. :=-:;.
adalah ....
A. Hidup bermasyarakat haruslah rukun
B. Agar hidup tenteram dan damai
C. Bengong sendiritanda melamun,
D. Agar hidup dapat rukun

Larik yang tepat untuk melengkapi pantur :e-:e:,*.
adalah ....
A. Punya kawan yang baik hati
B. Melihat ibu memberi senyuman
C. Melihat teman tidak sarapan
D. Dapat pergi seorang diri



a. tangan kosong

b. tanEan besi

c. tangan terbuka

d. iangan jahil

fawab :

Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan di bawah inil

a. Berpangku tangan
b. turun tangan
c. di bawah tangan
d angkat tangan

|awab :

Jelaskan makna ungkapan di bawah ini!

3. Buatlah pantun dengan tema bebas!

fawab :

Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini!

a. tua muda
b. jauh dekat
c. untung rugi

d. keluar masuk

]awab i

I

-:

') L,

di,bawah ini denElan benar !



Standar l(ompetensi :

A. Menclengarkan

N4emahami wacana lisan melalui
kegiatan rnenclengzrrkan berita

B. Berbicara
Mengungkapkan pengalantan dan

inlbrmasi ntelalui kegiatan trercer.itir

dan r-neu,anrpail<an pengtrruuman.

C. N'lernbaca

N4ernalrami ragant teks nonsitslrr
dcngan berbagai cara rnernbaca

I). N'lcnulis

N4engungkapkan

pengalan-ran dalarlr

surat pribadi.

Kompetensi Dasar:

\.irlq -:::,iJr
\l;nr inrpulkan isi bacaan setelah

.tt. tth.r".r c(ptl lr,() katlr permenit.
\lenulis surat pribadi dengan
menrperhatikan komposisi isi dan

bahasa.

Kernantpuan Berbahasa

Kalimat Larangatr

A. MENDENGARKAN

A. Berita
1. Berita Berpola Umum-Khusus

S - ::,. :.' '.2 <adang disajikan dengan paragraf-
:?'.: a' ..' I .arpo a umum-khusus, yaitu sebuah
:?'2.'=' .2^ i I mLriai dengan pernyataan yang
::"s j?: 

-^-_*' ,srudran diikuli dengan pernyataan

,?') a:-s'a: , --s_s Paraoraf umum-khusus ini
r s::-: ..'=:'=' deduktif. Gagasan utama atau inti
:?'=:'a' l=l-.':' ta'a:2 oaJa ai^/al paragraf.

(1 ) Situs purbakala d i

kawasan Kota Banda Aceh
kuno saat ini dalam kondisi
terbengkalai.

Bacalah n cermat!

belr"mat t<h usus sepe(md
Kalimat-kalimat Khr,rsirs

Kalimat Penjelas

Penjelasan situs purbakala "terbengkalai" atau 
,,tat< 

teruruS
(2) Rumput ilalang tumbr-rh subur di kawasan itu.
(3) Makam-makam kuno ... berserak tak terurus.
(4) Banyak yang tidak utllh atau terbetah.
(5) Sebagian besar batu nisan berkaligrafi musnah ....
(6) Manuskrip batu nisan berserakan dan tak diketahui

awaln

(1) peran seni teaterlerrnasuk pentng karena
yang selama ini dikenal penuh toleransi dan menghormati pluralisme. (2) Melalullatihan teater,
orang diajarkan untuk mengenal karakter orang lain, memahami orang lain dari tokoh-tokoh yang
ditampilkan. (3) Hal ini juga disampaikan oleh Jose Rizal Manua, seniman teater, sekaligui
pendiri teater anak-anak bernama Teater Tanah Air. Sabtu (4/6) di Jakarta. (4) pemahaman
terhadap orang lain ini terbentuk karena dalam teater seseorang diajarkan untuk mengenal tidak
hanya psikologi manusia, tetapi juga latar belakang sosial seseoiang.-(5) Karakter sese-orang juga
{gp3ugllgd$ leti latar belakang buctaya seseoranq.
lde pokok paragraf tersbbut aOatafr nrantaat peran seni teater

Ringlkasan Materi Pembelaiaran

. Sli:: pLrrbaiai.i di i.luasan Kota Banda Aceh
iiL::rt saai jni dalain kondisi terbenskalaj, t2) Rumput
ilalanS tLunbLth subur di kauasan itu. tl)\{akant-makam

j kuno peninggllan nresa Kerajaan Aceh dibuat sekitar

I abad l<e- I 7 dan t<e- 18 berserak tak terurus. (4) Banyali

I lanB titlak Lrtulr atau terbelah. (5) Sebagian batu nisan

I herlialigrali rnusnah terbarva tsunami atau diambil orang.

| 
(6) ManLrslirip baru lrisan berserakan dan talt diketahui

I lagi posisi arrirlrrva. r7) Padahal, rulisan kaligrafi pada

I nisan itrr rrrerrrprrrrvai pesan dan/atau tel<s sejarah yang
I bcturrna.

Paraqraf di atas
Kalimat Umum
Kalimat Simpulan
Kalimat Utama

----_:-
n.hrm yyyly !tut t !!/ fiemes

vil
&rrnlt*ru$



Umum
Manfaat
ceran seni
teater

--f (1)

€*tzl-r (3

dapat membentuk karakter bangsa
(melalui latihan teater, orang diajarkan) untuk mengenal karakter orang lain

memahami

2. Paragraf dengan Pola Khusus : Umum

Selain paragraf deduktif, terdapat pula paragraf induktif. yaitu paragraf khusus-umum. Paragraf
induktif, kesimpulan berada di akhir i terlihat pada contoh berikut..

('1) Kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat otomatis akan turun. (2)
Kenaikan harga BBM yang demikian tinggi mengakibatkan harga kebutuhan pokok seperti
sembako akan mengalami kenaikan yang besar pula (3) Demikian juga untuk biaya
transportasi, pasti akan ikut naik. (4) Para pedagang pun mengalami kesulitan mencari barang
yang berkualitas. (5) Kenaikan tersebut sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari
masyarakat.

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor (5).

Kalimat penjelas paragraf tersebut terdapat pada nomor (1), (2, dan (3).

Kalimat yang tidak padu (tidak runtut) pada paragraf tersebut adalah kalimal norcr (4)

Kenaikan harqa BBM menyebabkan
daya beli masyarakat turun.
Harga kebutuhan pokok ... naik.

biaya tran ikut

Latihan"2.1

Kelompokkanlah kalimat dalam paragraf berikut menjadi kalimat umum dan kelompok kalimat
khusus!

Ada beberapa peny'akit seperti influenza, radang lambung, masuk angin, dan di:re c:p;t diobari ,

dengan meurinunt air rimpang kencur. Yang terserang influenza dan batuk dapat disembur.kan Jen:en
rimpang kencur 1'ang ditumbuk dan diperas aimya, lalu diminum beberapa sendok. \-.:.i ier.::;ns
radang lambung dapat diobati dengan mengunyah-ngunyah rimpang kencur sebesar Ir,.-:r jan

ampasnya dibuang, begitu juga bila masuk angin. Penderita diare ternyata dapat puia ii.:::.:iiit..rn
dengan dua iris riurpang kencur sebesar ibu jari yang diparut, ditambah air hangat. dis:::':. leiu l

dirninurn. :

I(arlu katalog memuat keterangan tentang buku yang terdapat dalam perputakaan. Karlu
kira-kira 7,5 x 12,5 crn. Kartu itu disusun berdasarkan urutan nama-nama pengarang

Dalam kartu dicanturrkan iudul buku dan pokok uraian.

B. BERBICARA

1. Menyampaikan Pengumuman

(1)

(2)
(3)

Khusus

Kalimat Pen lan di Akhir Paragraf (Paraqraf lndu
Dampak kenaikan BBM
(5) Kenaikan tersebut sangat berdampak pada

kehidupan sehari-hari masyaraka:

(1) Tahap-tahap pelaksanaan donor darah. (2) Pendonor merreriksakan darahnla unruk mengecek

kesehatan darah dan golongan darah. (3) Pendonor tidur telentang dan darahnya diambii meialui jarum

dan selang. (4) Darah yang diambil dari pendonor dialirkan ke kantong-kantong bebas hama. (5) Darah
yang ada dalam kantong bebas hama disimpan pada tempat yang steril. i6 i Darah tersebut

disurnbangkan atau ditransfusikan kepada o memerlukan.

No, Kalimat Umum (Simpulan) Kalimat Khusus
1

2

J

i

2

J



-Bacalah ilustrasi berikuti

!al9m rangka pendataan ulang calon peserta U

flS,,?1?.I"ir:|.in::lj::*:p,iljil3l !o lan ar<te(eranrrrn, n,Jring-masing dua rembar, pasfotoberukuran 3 x 4 sebanyak 1o iembar. sgTy, ketengkapan tersebut diserahkan d;#'#;f9lr. r".i.g-ra.i.g ambat tanggal 20 Maret iO1S.

Soa/ UN SUp f anun nt s
Pengumuman yang sesuaidengan irustrasi tersebut adarah sebagai berikuta. Pengumuman dibuat dalam satu kalimat.

langgal 20 Maret 2015.
kepada wali kelas masing-masing, paling lambat

2. Cerita Anak

Biru

tetapi
poin.

ruang

b. Pengumuman dibuat dengan De. .3 a^
Selain cara di atas. peng,,lnr-3'.u-c3:ac?t ditulis dengan menggunakan perincian sepertidua contoh berikut

lalgm rangka pendataan -iar:g calcn .ese13 U.1ian Nasional 2a15, seluruh siswa kelas lXdiminta menyerahkan
(1) fotokopi ijazah SD sebanyak dua lemba:
(2) fotokop akre (e z-i.ar.. sebanyak dua ,erba. dan
(3) pasfoto berukuran 3 x 4 sebanyak sepuluh embar,
Semua kelengkapan tersebut diserahkan keoada wali kelas masing-masing, paling lambatianggai 2O Maret 20.15
Dalam rangka pendataan ulang calon pesela Ujian Nasio nal 2015, seluruh siswa kelas IXdimjnta menyerahkan:

Cara penulisan pengumuman
kurang baik jika kemudian diberi tanca cergecekan (check /rsf) untuk masing-masing
selanjutnya, perhatikan dua cara pen-rsa- pengumuman yang rebih rinci yang memberuntuk pengecekan (check /ist) ber k_: -

(1) dua lembar fotokopi ijazah SD
(2) dua lembar fotokopi akte kelahiran. dan
(3) sepuluh lembar pasfoto berukuran 3 x 4,
Semua kelengkapan tersebut diserahkan

I Andi lrlerasa san-gat seclih rrelihat berita di televisi beberapa lrari ini selalu saja berisi tentang bencanabanjir' Di beberapa ciaerah d.i Incionesia terjadi banjir'r.t.luh sebelumnya hujan turun seharian. Bahkansepertiyang diberitaka. cii.telerisi. di beberipa claerah di i"d;r.;i;*perritelah menjadi langganan ban-jirsetiap tlemasuki tnusiru liLrjan Andi ,ll..uru kasihan puau o*ns-;rang, yang terkena benca,a baniirtersebut' Ingin sekali dia ikut menolong o.urg.rurg yang menjadi korban banjir. Tapi y,ang dapat ialakukan saat ini hanyalah ue.nber bantuin kecit ueru[a"ru,[ uoniu.n y,ang disisihkan dari uang jajannya,itu pun hanya seriikit.
Pagi ini langit terlihat gelap. Andi rnelihat jam dinding, sudah jap enam lebih. cahara rratahari rakterlih;rt terang seperti biasanya. \4endung mengganrung ,renurupi lrrgi,;;;;. o*i l.n"rr"lil hari ini akanhuJan seperti beberapa hari lalu. "And[;angan Iupa barva pa1,ing.',kata Ib, dari dalam ruurah sa,bilmernbatvakan paying lipat.

Semua siswa kelas lX, segera renye
masing dua lembar,, foto ukuran 3 x 4 sebanyak sepuluh lembar, kepada wali kelas, paling
lambat tanggal 20 Maret 2015.

C. MEMBACA

$e&*sa fmdom*rfrl #*lux W

l,i;,3,]"::1::, l:3T:,* 
ruang keras terrihat b;,r#;;;";;;;. ,;#iff;,'';=,ffT81'fl:ffiffi;



Bel sekolah berbunyi, Anak-anak berbaris dan masuk kelas dengan tenib. Sambil menunegu ibu guru,

anak-anak sibuk menyiapkan aiat tulis. Andi melihat dua buah kursr kosong. Tern).ata Heri dan Lrnda trdak

masuk sekolah hari ini. Beberapa saat kemudian ibu guru masuk kelas. Sebelum rnenrulai peiaiaran. ibu

guru rrenyampaikan pengumuman.

"Anak-anak, hari ini ada dua teman kalian yang tidak masuk

Mereka tidak masuk karena rumah mereka terkena banjir. Ibu

uang jajan kalian untuk membantu mereka, " kata ibu guru.

"lya, Bu," jawab anak-anak serentak.

sekr.:.- \i;::r: :J:l.rl ll,ri lr* Li'rJi
berha:-a: .,.,:;:. ::u iler" isihk,.]i seJtkit

Setelah menyampaikan pengumuman, ibu guru memulai pelajaran. Di tengai-
jendela terlihat hujan turun. Andi teringat pada kedua temannya yang terkena ban'

keadaan mereka saat ini? Andi hanya bisa berdoa semoga mereka tidak apa-apa.

t--iI : : Jl I

::.: l3:.:3ll

Saat bangun tidur, Andi mendengar kicauan burung yang begitu gembira. Andr kel;::
dan melihat keluar rumah. Hari ini mendung tidak ada lirgi rnenghalangi cahala niara:i-
terang. Langit terlihat cerah. Andi juga berharap Heri dan Linda sudah bisa masuk seko.-"
hari ini dengan perasaarl gembira. Akhirnya langit biru kembali terlihat.

TUGAS 2.1

Bacalah kembali cerita di atas dengan cara membaca cepat!
Karena jumlah kata dalam cerita di atas sebanyak 394 kata, maka waktu yang dibu'tuhkar ;
membaca cepat maksimal 2 menit atau per menit 197 kata.

c.M
Buku Harian dan Surat Pribadi

1. Menulis Buku Harian
Buku harian adalah buku tulis yang berisi catatan tentang kegiatan yang harus dilakukan I

maupun catatan kejadian yang dialami setiap hari. Catatan buku harian menggunakan kata gantiF

Hari ini aku bahagia, nilai Bahasa lndonesiaku 98 dan Matematikaku
100. Nilai terbaik di kelasku. Tidak sia-sia aku mengerjakan PR sampai
malam.

Bacalah ilustrasi berikut!

orang pertama'. aku karena yang menulis adalah diri sendiri. Perhatikan contoh buku harian berikut

Rabu, 27 Juli 2016

Kamis, 28-07-16 Hari ini, hari bersejarah bagiku. Untuk pertama kali aku menjadi
komandan upacara di SMP-ku. Alhamdulillah semua terlaksana dengan'
lancar.

Jumat, 29 Juli 2016
Hari ini aku kurang beruntung. Ban sepedaku bocor saat perjalanan ke sekolah Uang jajanku

sa aku qunakan untuk menambalkan

Senin, 1 Agustus 2016
Hari ini pembelajaran dilakukan di museum fosil Sangiran Kabupaten Sragen. Jawa Tengah.
Ada tiga tempat yang kami kunjungi dan ada tiga tugas mata pelajaran yang harus saya buat,
yaitu: ('1) Sejarah, tentang kehidupan masyarakat pada zaman batu, (2) Geografi, tentang
lapisan tanah tempat ditemukannya fosil, dan (3) IPA Biologi, tentang hewan purba dan manusia

llustrasi keiadian Catatan buku harian sesuai keiadian
Dalam FLS2N tingkat kabupaten, Rika
kaget bercampur gembira setelah dalam
pengumuman para pemenang, namanya
disebut berhasil meraih juara I menulis
puisi.

Hari ini, hari bersejarah bagiku. Sungguh di luar dugaan
bila namaku disebut saat pengumuman para pemenang

FLS2N tingkat kabupaten. Aku disebut sebagai peraih

Juara I menulis, puisi. Oh, Tuhan terima kasih atas
semua ini.

,'.
5.

I

I



No. llustrasi Keiadian Catatan Buku Harian Sesuai Keiadian
I Pada hari Jumat, 12 September 2014, I(anu

kehilangan HP di kelas rnenjelang pulang sekolah
karena ketinggalan di laci rneja. Ketika Kanu mau
ambil, ternyata HP sudah tidak ada lagi. Mau
lapor ke guru, I(anu takut karena ke sekolah
dilarang membawa HP, padahal HP yang hilane
qdalah hadiah ulang tahr.mnya,

2 Diana setiap pagi rnernbawa kue kecil buatan

ibunya untuk d4ual l<epada teman-temann\ a

sewaktu istirahat tiba. Merasa pr iharin dengan

kondisi Diana, Ines sahabatnya ntenauarkan agar

kue-kue kecil itu dititipkan di kantir ibunra di
samping sekolah. Diana cukup nte :.isambtl
penjualannya saat sepulanu sekoiah D:ana
bersyukur kepada Tuhan. ia sangai b:h:iia.

LATIHAN 2.2

Tulislah catatan buku harian sesuai ilustrasi kejadian pada kolom yang telah disediakanl

2. Menulis Surat Pribadi
Cermatilah ilustrasi berikutl

Salah satu keluargamu riencacai m;sioah (e ba(aran dan berharap kamu bisa membantunya.
Sementara kamu sendtri nrdupnya pas-pasar berbeda dengan temanmu yang seiba
berkecukupan dan sangat dermawan. Kamu tngrr berkirim surat untuk meminta uluian bantuan
temanmu.

Sumber: Soa/ UN SMP Tahun 2015
lsi surat ibadi t berdasarkan ilustrasi tersebut adalah i berikut.

Perhatikan penulisan surat di berikut ini

Pemakaian Tanda Baca

a. Pemakaian Tanda Titik (.)

Sahabatku, salah satu keluargaku terkena musibah kebakaran, dan ia minta banturnt r. frr*
tahu kan aku sendiri hidup pas-pasan. Kalau tidak keberatan kiranya dirimu mau meringankan
beban saudaraku.

Jakafta,5 Agusutus 2016

Yth. Dr. Dian Sekeluarga

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya bermaksud ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan ibu dalam
menangani penyakit kanker yang saya derita selama kurang lebih satu tahun. Saya adalah pasien yang
nlengidap kanker darah. Selama perawatan, saya sudah mendapatkan perhatian yang amat beiar sehingga
hati saya merasa tenang dan tentram.

Ibu Dian yallg terhonnat, saya sangat kagum dengan perjuangan dan kepedulian ibu terhadap pasien
yang nlenderita berbagai penyakit, termasuk penyakit yang saya derita. Setelah dirawat dan diterapi oleh
ibu, sekarang saya sudah mengalami perubahan yang lebih baik setelah menderita penyakit selama 1 tahun
yang tak kunjung rnembaik. Rencananya kalau kondisi saya mulai rnembaik, saya akan melanjutkan kuliah
yang selama ini tertinggal.

lbu Dian vang saya hormati, jika tidak keberatan saya ingin mengundang ibu Dian dan keluarga 6alam
acara syukuran di rumah saya, Ibu bisa datang hari Minggu pukul 15.30 WlB. Saya tunggu keclatangal
lbLr.

Ilormat Saya,

Wulan N.S.



Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang ildak berakhiran dengan tanda
tanya dan tanda seru, dan nama rt_{eiqqleil{_c_!$qka

Pemakaian Tanda Titik
Contoh nama penulis:
Suwardi

Harimurti Kridalaksana

J.W.M. Verhaar

Abdul Razak Zaidan

Harimurti Kridalaksana dan
Abdul RazakZaidan
Harimurti Kridalaksana.
J W M. Verhaar, Abdul Rozak
Zaidan, dan Suwardi

Tanda titik (.) tidak dipakai untuk hat-hat berikut
Tanda tilik tidak dipakai pada akhir judul yang mei'upakan kepala karangan atau kepaia irus:,asi
tabel dan sebagainya

Kesiapan Anak Bangsa dalam fstatet Xepemrmprnan
Bagan Konsep Kewirausahaan dan Kemandirian
Tebel 8. Alasan _UtamlPggmzugl Mencari pekeriaan

Tanda titi? tidak
penerima surat.

dipakai di belakang alamat pdngirim dan tanggar surat atau nama oaiatamatr:l]

Nama dan Alamat Penerima Surat _ Nama dan Alamat Pengirim
28 Mei 2012

Pati,28 Mei 2012

b. Tanda Titik Dua

Yth. Sdr, Budi Utomo
Jalan Diponegoro 23
Kediri

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pemuda 134

a. Ketua

Ahmad Zani. S.E
Jalan Sudirrnan 79
Pati

AbdulAzis
S.6uwarsih
M. Zubaidi
Ruang 104
Bambang R.

Senin

Sekretaris
Bendahara

b. Tempat Sidang
Pengantar Acara
Hari

Waktu

jam 10.00 s.d. 12.00

: 09.30
c. Contoh pemerian sebagai lanjutan kalimat.

Kami mengharap kehadiran Saudara besok pada
hari, tanggal : Sabtu, 12Februari2O12

tempat . Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
kgge{uan : Sosialisasi Uiian Nasional.

Tanda titik dua dipakai: (1) di antara judul dan anak judul suatu karangan, (2) nama kota dan
penerbit buku acuan dalam karangan, serta (3) di antaia bab dan ayat dJlam kitab suci.

suwardi. 2010. Bimbingan dan Konseling 3 untuk sMA/MA Ketas
Xl l. Bogor'. Yud h istira.
Kridalaksana, Harimurti. igg3 Kanus Linguistik cetakan ke-2.
Jakarta: Gramedia.
Verhaar, J.W.M. 1gB1 Pengantar Lingt,stik yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
zaidan, Abdui Rozak. 1994. Kamus /sil/ah Sa-sira Jakarta: Balai
Pustaka.
Kridalaksana, l-larimurti dan Abdul Rozak Za,aan 1gg6 Kamus
lstilah Periklanan. Jakarta: Gramedia.
Kridaiaksana, Harimurtidkk. atau Kridalaksana Ha: rn.,r1i et a/.

Pemakaian Tanda Titik Dua (:
Tanda titik dua dipakai
sesudah kata atau ungkapan
yang memerlukan pemerian.

an Ali Hakim, Pendidikan lE-W_Sebuah SArCrr d ah te rbi r

Contoh
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dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki (foot no@
aat, Pengantar Linguistik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981), hlm. '105

TAGIHAN !

LATIHAN 2.3

Jelaskan perbedaan kalimat perintah yang menyatakan : larangan, permohonan dan anjuran.
sertakan contohnya!
Tuliskan daftar pustaka dari sebuah buku yang berisi nama penuls, tahun terbit, ludul buku, kota
tempat terbit, dan nama penerbit. Adapun nama penulisnya terdiri atas: (1) satu orang penulis
dengan nama dua kata, (2) dua orang penulis, dan (3) tiga orang penulis.

Tuliskan daftar pustaka yang benar!
Judul buku : Bimbingan Konseling 1 untuk SMA/MA
Pengarang : Suwardi
Penerbit Yudhistira
Tempat Terbit : Bogor
Tahun Terbit '.2010

Pen.ultsan daftar pustaka yang sesuai dengan identitas buku tersebut, yang tepat (sesuai EYD)

adalah

Judul karangan: kemampuan membaca cepat siswa SMP kelas Vll tahun pelajaran201612017
Penulisan judul karangan yang sesuai dengan EyD adalah

Cermatilah data berikut!

ldentitas pelamar
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman 767, Surakarta
Nama . Nurhadi
Lahir : di Surakarta pada tanggal 23 Juni i996
Pendidikan : SMA

Berdasarkanidentitastersebut,penulisanpemera@

sa:u penulis dua kata Adi Susilo Susilo, Adi
saiu penulis tiqa kata Bagus Adi Susilo Sus lo Bagus Adi
satu penulis empat
/.ala

Bagus YaniAdi Susilo Susilo Bagus YaniAdi

:.ro orafig penulis Agus Yoga dan Budi
Utomo

Yoga Agus dan Budi Utomo

tiga penulis atau lebih (1) Budi Jatmiko, (2)
Sukatno, (3) Harvanto

Jatmiko Budi dkk. atau Jatmiko. Budi ef.
al.

Bacalah n surat dinas berikut!

Kalimatyangtepatuntukmelengkapibagianrum

Dengan hormat, kamai mengharap kehadiran Saudara dalam rapat persiapan pentas seni Ihari : Sabtu
tanggal :7Mei20'16
waktu :pukul08.00 s.d. 11.00



raf berikut untuk menBacalah soal nomor 1 dan2l
(1) Dalam waktu satu dekade, pengguna internet di lndonesia meningkat hampir 10 kali lipat
(29o/o dari jumlah penduduk). (2) Meski jumlah penduduk pengakses internet di lndonesia
tergolong besar, angka tersebut masih cukup jauh dari tuntutan lnternasional Telcom Union
(lTU). (3) Lembaga ini menargetkan 50% penduduk lndonesia melek internet pada2A15. (4)

Oleh karena itu, masyarakat masih harus diberikan kemudahan dalam akses internet.

B (2) c (3)

2. Simpulan isi paragraf tersebut adalah ...
A. Peningkatan penggunaan internet tergolong besar.
B. Target penggunaan internet oleh masyarakat belum tercapai
C. Peningkatan penggunaan internet di lndonesia cukup tinggi
D. Kemudahan dalam mengakses internet masih harus diberikan ke masyarakat.
Bacalah de cermat parag6l berikut untuk menjawab soal nomor 3, 4, dan 5!

(1) Bangsa lndc"es,a -er r( banvak pahlawan baik pria maupun wanita. (2) Pahlawan-
pahlawan ini tersecar J se -'-' c= csok tanah air banyak dr antaranya yang tidak dikenal. (3)

Seorang pahiavralri'a::e .,a^g s3'-; : sebtt namanya ialah Cut Nyak Dien (4) Pahlawan ini

berasal darr Acet' aae'a^ ,a^: -:a I (e.a secacai -agr6mCr i\,4ekah

Gagasan utama paragraf dr atas acaian
A lndonesia memlliki banyak pahlawai"

B pahlawan lndonesia tersebar di seluruh tanah arr

C banyak pahlawan lndonesia yang tidak dikenai
D. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita dariAceh
Kalimat utama yang merupakan kalimat umum terdapat pada kalimat nomor ....
A (1) B (2) c (3) D r,4)

5. Kalimat khusus yang merupakan kalimat penjelas terdapat pada kalimat nomor
A (1), (2), (3) B (1), (2),(4) c,(1), (3), (4) D (2), (3),

Bacalah f berikut untuk meni soal nomor 6, 7, dan B!

(1) Bahan baku tahu sumedang, berupa kacang kedelai (2) Bahan ini disuplai dari Bandung.
(3) Untuk keperluan produksi, secara rutin dikirim 5 ton kacang kedelai per minggu. (4) Harga
kacang kedelai yang digunakan berkisar antara Rp12.700,00 sampai Rp13.000,00 per
kiloqram.

3.

4.

kl

L

Kalimat simpulan terdapat pada kalimai nomor ... .

A (1)

Gagasan utama paragraf tersebut adalah
A. Harga kacang kedelai
B. Pengiriman kacang kedelai

Sumber: Soai UtV Tahun 2015

D (4)

$')

C. bahan baku tahu sumedang
D. pembuatan tahu sumedang

7. Kalimat utama paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor ....
A (1) B (2) c (3) D (4)

8. Kalimat khusus yang merupakan kalimat penjelas terdapat pada kalimat nomor
A (1), (2), (3) B (1), (2), (4) c (1), (3), (4) D (2), (3),

OSIS SMP Remaja Bakti akan mengadakan lornba pencari bakat siswa. Pendaftaran lomba
tersebut bertempat dr sekretariat panitia.

Pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi tersbut adalah ....
A. Peserta lomba pencarian Bakat Siswa yang menang segera menghubungi panitia untuk

mengambil hadiah.

Sumber: Soa/ Utu SMP Tahun 2015

Bacalah ilustrasi berikutl



B Semua peserta ,lomba pencarian Bakat Siswa

dipertunjukkan.

segera menyiapkan l<eterampilan yarlg akan

C. Peserta yang berminat mencari bakat segera menghubungi panitia untLtl..

keterampilannya.

D. Siswa yang berminat mengikutr lomba pencarian Bakat Siswa agar segera mendaftarl<an rliri

ke sekretariat Panitia.
Bacalah ilustrasi berikut!

Wakil f.epala Setoiah bagrai keiiswaan mengatakan, selesai ulangan Llmum sernester ganlil

siswa-siswi kelas Vlll akan berekreasi ke Gunung Brcmo Siswa yang berminat supaya

mengisi formulir yang ada pada wali kelas masing-masing Setelah diisi, formulir diserahl<an

Bu Umi diseriai biaya sebesar Rp75.000,00 pqlqfambat tanggal 1 !es-e1l9-,el?qlj
Suml:er soa/ Ulrl SMP f ahun 2C15

lsi pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah

A. 
'Sisria 

kelas Vill ying akan berekreasi ke Gunung Bromo diha'apkan mengambil formulir pada

walikelas. Setelah diisi, formulir harap diserahkan kepada lbu Ur dengan menyerahkan biaya

transportasi sebesar Rp75.000,00. Penyerahan formulir paling ian'oa: ' Desember 2014.

B. Siswa-siswi kelas Vlll akan berekreasi ke Gunung Bromo supaya segera isi formulir, daftarkan

diri, dan serahkan biaya transportasi Rp75 000'00 kepada lbu Un'i sece3atnya karena wisata

tersebut akan dilaksanakan pada awal Desember 2014.

C. Kita akan berekreasi ke Gunung Bromo. Daftarkan segera dengan menie'e'kan formuliryang

telah diisi serta biaya transportasi Rp75.000,00 kepada lbu Umi sela<- s:2'<esiswaan yang

menentukan waktu keberangkatan.

D. Ayo berekreasi ke Gunung Bromo. Daftarkan diri sekarang juga dengar -3".,e'eh<a:r blaya

transportasi Rp75.000,00 iepada lbu Umi. Rekreasi akan segera dilaksana<a- ce'sama wakil

kepala sekolah bagian kesiswaan.

11. Bacalah ilu'strasi berikutl

Dalam FLS2N tingkat kabupaten, Rika kaget bercampur gembira setrelah dala- oe-gu::^iman

para pemenang, disebut berhasil meraih juara I menulis puisi

eatatan buku harian sesuai ilustrasi tersebut adalah ....

A. Hari ini betul-betul hari bersejarah bagi Rika. Tanpa diduga-duga dia berias'r me'.,'sin(an

peserta-peserta lainnya. Dia berhasil menyabet peringkat ldalam FL52N:i!c(a:'a:-caler

a

Terima kasih Tuhan, atas'semua ini.

Hari ini, hari bersejarah bagiku. Sungguh di luar dugaan bila namaku : s3: :aat

pengumuman para pemenang FLS2N tingkat kabupaten. Aku disebut sebaga c.'2- -'-?te I

menulis pursi Oh Tuhan terima kasih atas semua ini.

Kegiatan FLS2N telah selesai. Pengumuman para pemenang sudah disa-:a 'i2:r Dan

ternyata temanku, Rika, berhasil meraih Juara lcabang menulis puisi untuk t ''l'a: /:l',paten.

Aku bersyukur karena temanku berhasil.

FLS2N tingkat kabupaten kali ini sudah selesai. Para pemenang sudah I -f-'-'.,Kan 
-[anpa

diduga Rikl berhasil meraih Juara lmenulis puisi dengan menyisihkan oe-;3:saingnya. tlika

sangat bahagia hingga dipeluknya aku erat-erat.

12. Bacalah ilustrasi berikut!

ii#.. *ffiE*mn"*, k"; kecil blatan hunya untu( duuaxre-p€.a ,urr'1-ie,,rin;iv; 
i

sewaktu istirahat tiba. Merasa prihatin dengarl korrdisi Diarta, lnes sai:acatrlya fitetl;'t',^,,rrl, li' 
I

agar kue-kue kecil itu dititipkan eJi kantin ibunya di sarnpring sel<olah D ana cukup [rl]rttl'rr''rri

gqkqts[._D ip-11q Q-e-EyUBU kt ke.pg{arqfta -1qsg!S.qi bahagia,
r r-- ... _z-: -1-
Catatan bl*ri hana-yang clitulis Diana sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah

A. Hari ini aku dan ibuku sangat hahagia, temanku lnes telah mernbantul<u meletakl<an kile-kile

kecilku di kantin tbunYa.

B. lnes adalah sahabatku yang paling baik, tapi hari ini aku kecewa dengan sahabatku ini l<arena

dia melarangku membawa dan menjual makanan kecil di dalam kelas.

C. Hari ini akulangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan sahabatkur lnes yang biasanya aku

anggap acuh, bersedia menerima kue-kue buatan ibuku di kantin ibunya.

D. Akir-sangat bahagia, karena mulai hari Ini aku bisa berkonsentrasi belajar tanpa memikirkan

D

kue-kue kecil daganganku menjelang istirahat tiba.

'10.
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14. Penulisan singkatan nama Sutarto Siswo Handoko yang benar menurut EyD a:= z-

1 5. Penggunaan tanda hubung angka dengan -an berikut ini yang benar adalah

A. Bapak lahir tahun 19-60-an

B. Bapak lahir tahun 1-9-6-0-ah

16. Budiman memperoleh juara... dalam pertandingan itu.

D. Prof. Dr. H. Muhammad Haris Nas-: :-

C. aktip, teks, kualitas
D. aktifitas, teks, kuwalitas

C. Budiman S.T.

D. Budiman ST

C. Bapak lahir tahun '1960-an

D. Bapak lahir tahun'19-60an

C. ke-2

D.ke2

C. poli gami, non aktif, antar kota

D. antri, sistim, praktek

C. Anak yang jujur tak mudah tergoda

D. Kejujuran lebih mulia dan berharga

C. Jakarta; 5 Oktober 2016

D. Sragen: 23-7-2016

A. Budiman, S.T.

B. Budiman, ST.

A. ke dua
B. ke-ll

17. Di antara gelar akademik untuk ... adalah S.H., S.E., S.Kom., S.S', S.Pd.

A. 51 B. S-1 C S.1 D.S1
18. Berikut ini yang merupakan kata baku adalah ....

A. poliklinik, nonalkohol, biogas

B. dwi fungsi, panca marga. atlit

19. Dita membeli obat di ....

A. Prof.Dr HM Ha.ts Nasution

B Prof. Dr HM Haris Nasution

23 Kata ber,kui .ia:g cenulisannya tepat adalah ....

A aktif. teks k",',all:as

B. aktif teks. kualitas

mulia dari segalanya."
Pesan utama cerita di atas adalah

A. Pesan anak pada Baginda

B. Harga yang harus dijaga

A. Lembang,l1312016
B. Banjarmasin,24 Maret 2016

A. apotik B. aputik C. apotik D. apotek

Begitu naik bus ,.., ia langsung minum obat ....

A. intarkota antarprovinsi. aniimabuk C. antar kota antar provinsi, anti mabu<

B. antarkota antarpropinsi. antimabok D. antar kota antar propinsi, anti mabok

la ingin berdagang bahan . . bangunan yang ... kecil.

A. materiil. risekonya C. materiel, resekonya

B. metrial, resikonya D. material, risikonya

Profesor Doktor Haji Muhammad Haris Nasution bila disingkat menjadi ...

C. Prof Dr H Muhammad Haris Nasution

24. Begini pesan Raja Baginda Hai anakku! Hati-hati engkau jangan tergoda olel'-=-,: #

sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharg: ::- [

25. Penulisan tempat dan tanggal surat yang benar adalah ...

i.iirirdenEan benar !

Buatlah kalimat dengan menggunakan kata "antinarkoba"l

fawab : ...................

Buatlah kalimat dengan menggunakan kata supercanggih!

fawab :

Buatlah sebuah paragraf yang berisi larangan merokok di tempat umum!

fawab r

4. Buatlah surat undangan rapat Karang Taruna untuk persiapan lomba voli antarkampungl
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Latihan 3.1

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

1. Kalimat nomor berapakah yang menjadi kalimat utama paragraf di atas?

fawab :

2. Terangkan makna perbakala dalam paragraf tersebut?

|awab :

3. Jelaskan yang dimaksud:
a. situs
b. situs bersejarah

fawab :

4. Apa yang dimaksud nilai historis?

fawab :

Pengumuman

Pengumuman adalah proses, cara, perbuatan mengumumkan Perhatikan contoh berikut!

Proses : Kenaikan BBM akan diumumkan oleh Pemerintah pada akhir bulan ini.

Cara : Pengumuman kenaikan BBM dilakukan langsung oleh Presiden.

Perbuatan : Pemerintah telah mengumumkan kenalkar^, BBI'/ tadi malam.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat DelE!niuman
. Bahasa yang digunakan efektif dan tepat sasai'an

. Tidak menggunakan kalimat atau lstitah yang menimbulkan penafsiran ganda

. lsi harus jelas. singkat dan padat

. Pilihan kata dan gaya penyampaian bersifat nrenarik sehingga menimbulkan

keingintahuan khalayak.
Perhatikan contoh berikut.

Kalimat Rancu Kalimat Efektif

Melalui Menteri Agama, Pemerintah yang

akan mengumumkan daripada Hari Raya

ldulfitri pada tanggal 1 Syawal yang mana

akan diumumkan hasilnya nanti setelah

melalui sidang isbat selesai di mana akan

dilakukan pada petang nanti.

Pemerintan aKan mengumumkan Hari Raya

ldulfiiri tangga '1 Syawal setelah sidang isbat

petang nant

Subjek = Pemerintah

Predikat = akan mengumumkan

Objek = Hari Raya ldulfitritanggal '1 Syawal

Ket waktu = setelah siding isbat petang nanti

Bagi pengunjung yang merasa kehilangan

HP harap berhubungan dengan Satpam di

Pos Keamanan.

Pengunjung yang kehilangan HP harap

menghubungi Satpam di Pos Keamanan.

Kata 'berhubungan' pada kalimat kedua di atas bermakna ganda. ambigu, dan konotatif.

Adapun kata 'menghubungi' bermakna lugas, jelas, atau makna denotatif.

Contoh penqumuman

C. MEMBACA

PENGUMUMAN

Disampaikan kepada siswa-siswi kelas Vll yang akan mengikuti kegiatan OPSIH, bahwa

pelaksanaan OPSIH akan dilaksanakan pada

Hari : Minggu
Tanggal : 31Juli 2016

Pukul . 08.00 WIB
Para siswa diharapkan sudah berkr-rmpul di sekolah pada pukul 08.00 WIB untuk



@
kebersihan seperti sapu lidi, pengki, parang, dan cangkul. 

I

Demikian, agar diketahui dan dilaksanakan. 
I

Sragen, 25 Juli 2016 
I

I

Ketua Panitia

Pengumuman dan Pemberitahuan
Pemberitahuan diartikan sebagai pengumuman atau maklumat. Meski pemberitahuan

bermakna pengumuman, namun dalam praktiknya dibedakan. Pengumuman memiliki
cakupan yang lebih luas dan lebih formal dibandingkan dengan pemberitahuan. Di antara
pengumuman yang bersifat formal adalah pengumuman dari suatu lembaga, baik lembaga
pemerintah maupun lembaga swasta. Umumnya pengumuman yang dikeluarkan oleh
lembaga-lembaga tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap atau stempel lembaga.
Misalnya, pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pengumuman
penerimaan calon tamtama (Catam), pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB),
pengumuman kelulusan suatu jenjang pendidikan, dan sebagainya. Adapun pemberitahuan

lebih bersifat khusus dan terbatas waktu dan jangkauannya dan biasanya tanpa dibubuhi
stempel.

-

I-l

ll tatihan 3.2 ' llrut

-

Berilah tdnda centi ataan berikut pada kolom vanq telah tersedia
No. Pernvataan Penqumuman Pemberitahuan Berita
I Pemerintah mengumumkan Hari Raya ldulfitri

tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada Rabu, 6
Juli 2016.

2 Telah ditemukan sebuah STNK sepeda motor
honda atas nama Ernawati. Bagi pengunjung
yang merasa kehilangan STNK tersebut harap
menghubungi petugas parkir di Pos

Keamanan.

Harga daging sapi di Pasar Legi Rp120.000,00
per kiloqram.

4 Pengumuman penerimaan pegawai baru Bank
Arta Mulia.

q Berita duka
Telah meninggal dunia Bapak Solihin warga
Kwangen RT 12, Gemolong, Sragen pada

Senin, 'l Februari 2016 pukul 23.30.
Pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa, 2
Februari 2016 di Pemakaman Astanalaya
belangllat da1! rumah duka pukul 12.30.

b Maaf, bensin habis

7 Warung Makan Nikmat Rasa mulai tanggal I
Februari 2016 pindah di depan Polsek
Gemolong.

8 Nomor antrean B 101 silakan ke teller 3
o Dengan ini menyatakan bahwa peserta ujian

Nama : Adiguna
Nomor Peserta : 03-19-208-01 1

Dinyatakan : Lulus
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Kalau begitu mari kita ke sana, ' ajak Patih Rangga.
Letak perkampungan yang mereka tuju sebenarnya tidak jauh. Tetapi karena jalan
menuju kampung itu sangat curam dan lrcrn ierpaksa mereka turun darr kuda dan
berjalan kaki.
Saat melewatijalan setapak tiba-tiba telinga Patrh Rangga menangkap suara yang amat
dikenalnya. Suara siulan yang biasa dilakukan Tac c Akhsay saat mencari dedaunan
untuk ramuan obat.
'Suara itu datangnya dari sebelah sana, " Ranjit me. ce' cetunjuk ke samping kiri jalan
setapak. Buru-buru Patih Rangga menerobos sema<-se^-a( Dari sela dedaunan yang
lebar, Patlh Rangga melihat Tabib Akhsay tengah s c-. -engumpulkan dedaunan,
namun di belakangnya dua orang berwajah seram ie',s ^^e^guniit sarnbil memegang
tombak tajam.
Dugaan Patih Rangga bahwa Tabib Akhsay diculik ser'na(' ..-a'. ia segera berbisik
pada Ranjit. Tak berapa lama kemudian keduanya berge'a. .=a. mendekat dari
belakang Tabib Akhsay. Hup, dengan sekali loncatan keduany,a :c'-es melunrpuhkan
dua orang di belakang Tabib Akhsay.
"Patih Rangga, biarkan mereka," teriak Tabib Akhsay yang
kecil itu.

keg aduhan

"Bukankah mereka menculik Anda, Tabib Akhsay?" Tanya Patih Rangga ^s-a-
"Mulanya memang begitu, "jelas Tabib Akhsay. "Mereka berdua mei3ela:{- calam
perjalanan ke Danau Perak. Lantas mereka membawaku secara paksa ie oa.c;rg
mereka. Kupikir tadinya mereka bermaksud menyanderaku dan minta tebusan kecada
istana. .,Tapi rupanya mereka menculikku karena butuh pertolonganku. Dt ramplng
merekd terjangkit penyakit yang disebabkan oleh sejenis cacing tanjh."
Patih Rangga manggut-manggut. la akhirnya melepaskan dua orangyang dicekalnya
"Bukankah setiap kampung sudah punya seorang iabib?" Patih Rangga-mengingtat<an.
"Tabib mereka sudah meninggal sebulan lalu dan belum ada yang mengganti[annya.
"Tapi Anda tidak bias terlalu lama di sini karena istana membutuhkan Anda, Tabib
Akhsay."
"Saya mengerti. Jika tidak keberatan, sebaiknya Patih Rangga kembali ke rstana lebih
dulu. Beritahukan perihal saya kepada Baginda Raja. Mintakan beberapa orang untuk
membantu saya di sini dan tunjuk pula seorang tabib untuk ditempatkan dt kan oung
mereka. Satu lagi yang penting, agar Baginda Raja membuat perintah pada penououk
kampung mereka agar mau menggunakan alas kaki. Tanpa titah Baginda, mere<a itdak
mau melanggar aturan nenek moyang mereka."
Patih Rangga setuju dengan usul Tabib Akhsay. la segera meninggalkan Tabio Akhsay
yang ternyata sedang mencari daun untuk ramuan obatnya. Sedangkan cua oranQ lanQ
mengawalnya itu sengaja diperintahkan untuk menjaga Tabib Aliirsay 3ari serangan
binatang liar, sementara Ranjit diminta untuk turut menemani rabib Akhsa;i
Ketika Patih Rangga menyampaikan laporannya kepada Baginda Ra;a terlihat wajah
Baginda sangat sedih. la menyesali dirinya yang tidak memperhatixan kesehatan
rakyatnya hingga ia tidak tahu ada seorang tabib yang ditempatkan dr satu kampung
telah meninggal. Padahal kampung itu sangat memerlukan perlolongan kesehatan.
Besok paginya satu rombongan dari istana diutus menuju kampung kaki besar. Mereka
membawa beberapa tenaga tabib dan obat-obatan. Selain itu Patih Rangga membawa
surat perintah agar penduduk kampung kaki besar mau menggunakan alas kakr.
"Baginda juga memberi bantuan ratusan pasang alas kaki bagi penduduk kampung kaki
besar agar mereka segera melakukan keputusan baginda Sumber penyakit mereka
disebabkan oleh cacing tanah dan itu hanya dapat dicegah dengan memakai alas kaki,"
tutur Patih Rangga kepada kepala kampung kaki besar

Yll / Seruester fiasat - j,t



Setelah kepala kampung memakai alas kaki. para penduduk pun mau memakainya.
Hany* saja karena sebelumnya mereka tidak biasa menggunakan alas kaki, ukuran

telapak kaki mereka memang besar-besar Barangkali setelah bertahun-tahun nanti,

pendudr-rk di sana telapak kakinya akan berubah tak sebesar sekarang. Mungkin nama

kamoung mereka pun akan berubah. Apa ya kira-kira namanya?

Bobo No.47/XXV

lmbuhan -kan dan -i
Sebelumnyb telah dibahas berbagai

dan -i.

macam imbuhan Pada saat ini akan dibahas imbuhan -kan

bah it if

Fungsi imbuhan -kan dan -i:
ubah ienis kata si at meniadi kata ker bentuk perintah

Kata Asal Kata Kerja
Berimbuhan

-kan dan -i

Contoh Kalimat

kandang (kata benda) kandangkan Sapi keluar dari kandang.

Kandangkan sapi ini pada pukul lima sorei

Sapinva telah aku kandangkan.

terang (kata sifat) terangkan Sinarnya sangar terang.

Terangkan hal itu kepadakul
Bab ini sudah aku teranqkan kemarin

pelan (adverbia) pelankan la berkata dengan pelan.

Pelankan suaramul
la pelankan suaranya sampai tak terdengar
olehku.

satu (kata bilangan) satukan Lidi-lidi itu diikat menjadi safu ikat.

Satukan lidi-lidi itu!

Lidi-lidi itvu telah aku satukan.
lubang (kata bendal lubangi Sepedanya terperosok ke dalam lubang.

Lubangi dahulu tanahnya lalu masukkan

bibitnya!
Akan aku lubanqidahulu tanahnya.

panas (kata sifat) panasr Tehnya masih sangat panas.

Panasi dahulu wajannya, lalu tuangkan
minyaknyal
Bu, wajannya sudah aku panasi.

Mengubah kata keria intransitif meniadi kata transitif.
Kata Kerje

lntransitif
Kata Kerja
Transitif

Kalimat dengan
Verba lntransitif

Kalimat dengan Verba Transitif
Berimbuhan -kan dan -i

duduk dudukkan
duduki

la sedang duduk. la dudukkan anak itu di kursi tamu!
Janqan kamu dudukikursi itu!

tidur tidurkan la masih fidur. la tidurkan anak itu di kamar belakanq.
jalan jalankan

jalani
Maaf, kami jalan

dulu, ya.

Tidak ada bensin,, tidak aku jalankan

mobil ini.

Jalanisaia hiduo ini aoa adanva!
mandi mandikan la belum mandi. Kak, tolonq mandikan adikmu denqan air

E. KEMAMPUAN BERBAHASA

a



han
tutup

matt

tutupi Tokonya masih
tutup.

la tutupiwajahnya dengan topi

matikan Lampunva mafi. Dik, tolong matikan lampul

:'; Makna imbuhan *kan

Menyatakan makna menyebabkan jadi atau kausatif
contoh: terangkan, terangi, tinggikan, masukkan, kandangkan, pinclahkan
Menyatakan makna melakukan pekerjaan untuk orang lain (beneraktif)
Contoh. belikan, ambilkan, dudukkan, bacakan, buiakan

Kak, tolong belikan adik baju baru
Makna imbuhan -i
Menyatakan makna pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang
Contoh: lempari, cabuti, pukuli

Kenapa kalian pukuliorang ini?
Menyatakan makna memberi sesuatu
Contoh: bumbui, garami, bedaki, fefesl

Rasanya masih hambar, apa sayurnya berum kamr: bi;mbui. Dik?
Menyatakan makna mengambil sesuatu seperli pada bentuk dasar
Contoh: Buluiayam yang baru disembelih itu!

Latihan 3.3

Jelaskan makna kata berimbuhan -kan dan -i berikut ini!

ddi yang paling benar I
Kalimat berikut ini yang berupa
A, Pada akhir tahun 2007 telah

perubahan iklim.

fakta terdapat pada kalimat ... .

dilakukan konferensi PBB di Baii nrerrbahas tentang

B. Bagi dia, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makari.

! .lit<a kita ingin merespons perubahan iklim, maka gaya hiclup t<ita sebaiknya kita ubah.
D. Siapkah kita merubah gaya hidup?

2. Berikut ini merupakan kalimat rancu atau kalimat ambigu, kec:uali ..
A. Bagi yang membawa Hp harap dimatikan.
B. Yang membawa Hp dimatikan!

1 bukakan, tutupkan, ambilkan,
2 tinggikan, ratakan, lebarkan
3 tegakkan, masukkan, keluarkan
4 artikan, simpulkan, ielaskan
5 selidiki. awasi, siasati
6 gslgrn! bumbui, sampuli
7 pegangi, tungqui
I senggoli, cubiti, pukuli



.C. Siapa saja yang membawa HP harus dimatikani
D. HP harap dimatikanl

3. Manakah kalimat berikut yang tidak i-ancu?

A. Bagi yang membawa sepeda motor narap diparkir pada tenrpatnya.
B. Pengunjung yang membawa sepeda motor harap diparkir pada ternpatnya.
C. Sepeda motor pengunjung harap Ciparkir" pada tempatnya.
D. Pengendara sepeda motor har-ap diparkir pada tempatnya.

Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soa! nomor 4 dan 5t
(1) Sudah empat bulan kami belalar dl SMP ini.

(2) Kalau ingin pandai belajar ah yang ra.1in.

(3) Budi siswa terpandai di kelas kamr la juara I dalam OSN Matematika di provinsi
(4) Agar tidak terlambat masuk sekolah berangkatlah pagi-pagi.

4. Kalimat yang berupa fakta tercacat pada kalimat nomor ...
A (1)dan (2) B (1) dan r3r C (3) dan (4) D (2) dan (4)

5. Kalima{ yang berupa opini terCapat pada kaiimat nomor
A (1) dan (2) B. (1) dar 3) C (3) dan D (2) dan (4)

Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7!' (1) Budi membawakan tas Pak Guru.
(2) Sinta mengeringkan ca,un)/a di mesin cuci.
(3) lbu membelikan adik batu baru
(a) Udin membersihkan ca.-r'lya yang terkena noda.

6. Kalimat yang mengandung <ata kerla cermakna melakukan pekerjaan untuk orang lain
terdapat pada kalimat nomoi'

A. (1)dan (2) B (lidan 13; C i3) oan (4) D (2) dan (4)

7. Kalimat yang mengandung kata kerja bermakna menyebabkan jadi seperli yang tersebut
pada kata dasar terdapat pada kalimat nomor ....
A (1)dan (2) B (1) dan (3) C (s) dan (4) D.(2) dan (4)

8. Penulisan kata berimbuhan berikut ini benar. kecuali .,.

A. memisahkan B. menyisihkan C. membiasakan
9. Budi, tolong .... tasku.

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas
A. ambili B. diambilkan C dian-ic L

10. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata ker.1a bentuk perintah adalah....

{4)

11. Kata-kata berikut yang merupakan kata kerja berimbuhan -kan adalah ....
A. tembakan B. jebakan C. ledakan D. redakan

12. Kala kerja berakhir -i yang menunjukkan perintah terdapat pada kalimat . .

13. Berikut ini adalah kata kerja berakhiran *i, kecuali . .

A. kasihi, benahi. tambahi, marahi
B. gerai, lalai, lunglai. balai

A. Dengarkan penjelasanku.
B. Pasukan telah beristirahat..

A. Ulangi sekali lagi.
B. Sekali merdeka tetap merdeka.

A. Tundukkan kepala.
B. Tandukan yang bagus.

A. Doni masih tidur.
B. la belum mandi.

D. menyukupkan

adalah ... .

D. ambilkan

C. Masakan ini sangat enak
D. la melemaskan otot.

C. Terbukti bersalah, ia tetap tak mau mengaku
D. Penghuni rumah menyelamatkan diri.

C. salami. sulami, sirami, dalami
D. ulangi, halangi, palangi, datangi

C. Majikan baru datang.
B. Enakan duduk di sini.

C. Adik sudah bisa berdiri.
D. Kak, ambilkan bajuku.

14. Kalimat berikut yang mengandung kata kerja transitif berakhiran -kan adalah ....

15. Kata kerja transitif berakhiran -kan terdapat pada kalimat ...



16. Kata kerja intranSitif berakhiran -iterdapat pada kalimat ...
A. Tutupiwajamu. C. Laridi pagi hari menyehatkan badan.
B. Tambahi uang jajannya. D. Cabuti bulunya.

17. Kala kerja berimbuhan -kan yang bermakna 'menyebablian jadi seperti tersebut dalam
kata dasar' adalah ....
A. Tom, tolong bukakan pintu!
B. Tom, ambilkan penghapusl

18. Kata kerja berimbuhan -kan yang
terdapat dalam kalimat ...
A. lbu doakan agar kamu lulus.
B. Bubarkan!
Kata kerja berakhiran -i yang
ulang' terdapat dalam kalimat ...

menyatakan makna 'pekerjaan itu dilakukan berulang-

A. Tidak usah kamu sesali apa yang telah terjadi.
B. Setelah direndam atau disiram dengan air panas, baru kamu cabuti bulunya.
C. Semua yang aku miliki ini boleh kamu ambil.
D. Kabari aku setelah kamu sampai di sana.

20' Kata kerja berakhiran -i yang menyatakan makna 'memberi yang disebutkan dalam
bentuk dasar' terdapat dalam kalimat ...
A. Kita atasi masalah ini bersama-sama..
B. Turuti saja apa maunya.
C. Bedaki wajahmu biar kelihatan cantik.
D. Kita akhiri pert6muan ini dengan membaca hamdalah.

dengan benar !
Buatlah kalimat dengan menggunakan empat
a. kerjakan c. masakkan
b. dekatkan d. pinggirkan

kata kerja berakhiran -kan berikut inil

2. Buatlah empat kalimat

C. Tom, bersihkan lantai inil
D. Tom, berikan buah ini kepada Bu Rini.

bermakna 'melakukan pekerjaan untuk orang lain

C. Berhentikan mobil itu!
D. Berangkatkan keretanya sekarang!

dengan menggunakan empat kata kerja berakhiran -i berikut ini!
c. tutupi
d. cabuti

a. lunasi

b. penuhi

fawab :

Buatlah pengumuman dengan ilustrasi berikut:
Nama kegiatan: lomba mengarang
Waktu
Peserta

|awab :

. hari Minggu, 8 Mei 2016

. siswa SMP se-Sragen
Penyelenggara : OSIS SMPN 6 Sragen

Tentukan kalimat berikut berisifakta atau opini!
a. SMP ini berdiri tahun 1971.
b. Ada tiga alumni SMP ini yang kini menjadijenderal TNl.
c. Menurut Guru BK, siswa yang tipe belajarnya kinestetik cenderung tidak betah untuk

duduk dalam waktu yang lama. la lebih senang berajar dengan gerakan.
d. Menurut saksi mata, kecelakaan itu terjadi karena korban ingin menghindari lubang.
fawab :



, , ,rry-

Standar Kompetensi :

A. 1\{endengarhan

Mengapresiasikan clongeng \ illr:

diperclengarkan

B. Berbicara
Mer-rgungkapkan pengalatlttrn --.:.'

inlbrmasi melalui kegiatan bei,:r'' ,

dan menyampaikan Pengumltttlrn
C. Nlembaca

Nlemaharni ragatl tel<s tlolls:l:..,:

D. N{enulis

lvlengapresikan pikiran. ljr:i:-:-.
pertgalaman nrelrlLri l' '' ' .

Jongcng

I(ompetensi Dasar:

[. Nlenerrtukarr Itrl-1" ri - .-. ]

drrnp.cllB 1ang dip<:.:. .-.. .

2. Mettl ampaikat' L-: : -:- ' - :

nred ia

3. ir4embaca berL,t.-..: :,., ::-:-:':'.
upacata dengar .:..'i.:-i . -:ll ll:i
\lcneeritak, ..: ' " :.

r iLng dibtrc.t

Kenrarnpua;', B::: :::,i.: :

Piiih:in K.it.

A. MENDENGARKAN

A. Dongeng
Dongeng adalah cerita yang tidak benar-

benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman

dulu yang aneh-aneh.
Banyak dongeng yang sampai kini masih

digemari oleh masyarakat. Misalnya, dongeng

Seribu Satu Matam, dongeng Si Kancrl' Bacalah

Congeng Lara Jonggrang berikut!

Loro Jonggrang
Pi'abu Baka, raja raksasa yang sangat

menakutkan serta besar kekuasaannya, bertahta di

Prarrbanan. Namun demikian bila takdir sudah tiba

akhhirnya kalah juga oleh raja Pengging. la mati di

medan laga Kemenangan raja Pengging itu karena

bantuan orang kuat yang bernama Bandawasa.

Bandavrasa bersenjatakan senjata yang sangat sakti

yang bernama Bandung, maka ia dikenal dengan

nama Bandung Bandawasa

-aanoung 

Bandawasa ingin memperistri putri bekas musuhnya yang bernama_Loro Jonggrang.

Loro Jonggiang tidak Capat menerirna ataupun menolak lamaran Bandung Bandawasa. Bila

menolak tat<ut it<an akibatnya, $edangkan bila menerima ia tak sampai hati bersuamikan bekas

pembunuh ayahnya. Maka atas usul patih agar diterima, tetapi dengan syarat yang sangat berat.

byarat itu ialah agar Bandung Bandawasa membuatkan candl seribu buah dan dLra buah sumur

yang sangat dalam dan harus selesai dalam satu malam. Syarat ini ternyata disanggupi oleh

Bandung Bandawasa.

Dalam melaksanakan permintaan Loro Jonggrang, Bandung dibantu oleh dua oi-ang sakti yattu

Damarmaya, ayahnya, dan raja Pengging. Mereka dibantu pula oleh makhluk halus dan bala

tentaranya.
pada malam yang telah ditentukan mulailah dibangun candi-candi itu. Dalam waktu setengah

malam telah selesai SOO nuafr candi. Pada waktu pukul empat telah selesai dibuat 995 candi dan

sumur pun hampir selesai. Tinggallah lima buah candi lagi yang harus disiapkan Melihat hal itu

utusan Sang Putri segera melaporkannya ke istana.

Menerima laporam utusan iu, isi istana menjadi bingung, karena syarat-syarai yang diminta

hampir selesai. Maka berangkatlah patih ke desa-desa untuk membangunkan gadis-gadis supaya

pergi t 
" 

lesung dan seolah-olah menumbuk padi. Di samping tiap lesung ditaburkannya bunga-

Ounga yang hirum. Ketika lesung-iesung iiu mulai dipukul, makhluk-makhluk halus itu segera

merignentitan pekerjaannya, kai-ena clsangkanya hari sudah pagi. LagipLtla tercium harum bunga

sebagai pertanda mbmanggil rnakhluk-inakhui halus. Fen-rbuatan eandi kur-ang sebuah dan sumur

frarnpir akan selesai. Akhirnya syarat yang dirninta Loi'r: Jringgrang ticlak telLelqhi

Sahas* lr,rd,otrs*fr,/ ffsI*c



t
lernyata kurang satu. Bandung Bandawasa marah sekali. Apalagi setetan"oia tanu t<Lgagalnnya itudtsebabkan oleh usaha patih dan Loro Jonggrang. Maka darr iiu Bandung Bandawasa mengutukpara gadis di sekiiar prambanan agar menlbdi peawan-perawan tua. sedangkan Loro Jonggrangdikutuk menjadi arca yang sampai saat ini ida dalam ruangan candi yang besar. Karena arca itu,arca putri Loro Jonggrang, maka kelompok candi-cano'i itu disebut candi Loro Jonggrang.
sedangkan candi yang dibuat oleh para makhluk halus disebut candi sewu

l; --
;! Bercerita

,,; Setiap daerah pasti memiliki cerita khusus. Entah asal-usul nama daerah atau yang lajn Di
:., daerahmu juga pasti ada cerita seperti itu.
':

,,j lffil

-

,-i Tuliskan cerita daerah yang berasal dari daerahmu. Setelah itu, baoakan di muka kelas.
;.! Ketka menyampaikan ceriia, teroafat rrar-hal tertentu yang harus diperhatikan:
':' l Gunakan alat visualisasi, misalnya berupa gerak" tangan dan mimik muka atau dengan:l menggunakah media lain seperti g"rO"r dan borieka.
:;, 2 Pilihlah metode-metode penyampaian yang variatif, misalbya dengan dialog naratif, pemilihan kata-:;; kata yang puitis.
li 3 Alur kisah tidak monoton, mulailah dari konflik yang biasa kemudian dibawa kepada konflik yang;:i lebih rumit.

.'t%.:I----l-r

:il I B. BERBTCARA I I

;:j Cerita Anak

:1 
. ceritakan kembali di muka kelas, cerita anak yang pernah kamu bacal

,,] ' Henlah masukan terhadap penceritaan yang telah dilakukan temanmul 
I

I

,,1 --------Tl 
I':;ll C. MEMBACA il i

'.'l' ll I

';:Teks Pancasila i

::l Pancasila I,'i - ---"* |
't{ 1 Ketuhanan yang Maha Esa t

;i]2 Kemanusiaan yang Adit dan Beradab I

,i 3. Persatuan lndonesia t

iJ1 5:lllll"T v31g dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakiran 
t

t.] 5. Keadrlan Sosial bagi Seluruh Rakyat lndonesia t
;:i lmbuhan ke-an dan per-an I
i1 lmbuhan ke-an dan per-an berfungsi membentuk kata benda I

:,j:las,ll?|, |."?,rt ) kedatansan tumbuh (kata kerja) ) pertumbuhan 
F

i,i lllli,ll?la sllat) ) kepanasan adit (kata sifat) ) peradiran I

i:j ::Pil^(I?lllelg,rangan) 
) kecepatan' cepat (kata keterangan) ) percepatan I

i']::::t:jl1t:_?lllnsrn) ) kesebelasan tisa (kata bitangan) ) pertisaan 
fl

H 
gu', (Kata benda) ) keguruan buruh (kata benda) ) perbiruhan 

E

h

kil llGtit*' 4r Il r.

--

:'l Tulislah kata dasar dari kata berimbuhan ke-an dan per-an yang terdapat dalam teks pancasila berikul [i
l:llggllyvl_qllyqllvtEluclPdl'udldlllteKsF

i,i -L<+:e"r*brh*ffi; il

l:l lpermusvawa,-atan I l[
,'l:- D.

as 4.1

B. BERBICARA

C. MEMBACA

Latihan 4. 1

Kata Berimbuhan peffi
persatuan

usyawaratan



L^

re: :

C-=

)a

l'\-

i il_q 4q.ryu_!-15_ J I

[.. ikiran elarr tir;nasran seeara "$antun dengan Pilihan Kata yang Tec;:

f i'"'"'1-",t1"-""irnor**ik;rn iliklratr dam Fena*aan eiengan Bahasa yang $antun

If 
. "'-bil;*rruni, 

pendidikan*ierrrta.ina calam belajar kelonrpok*dapat kite i?--'?- :z'

I. ourrl"*u akan'dapat belaiar lebih baik bila bekeria sama dengan kelompo/ !:": i

[, f#H;;angi. t-Ial pertame yang kita perhaiikan-apakah orang yang,k\ta eia' ':': ''':

l, il;';;.g r",uirsat sun*r, raiii:. kiitis. praktls reguh pendirian, atau sebaliknva : - I - ' :

l,l ui;; ;-il;g;rnya"' cr*,rg y;ner r:tr-sahabat supel dan lincah maka tutur katanya ''*' "=-- 
'

li dan lebrh bebas.

ii 
"'"i";i;; 

kati kita trerbieara denga' crang lain, sesungguhnya bukan han"a :=' : '

i.: menyampaikan iii pesan (ccn13.1 :;:api luga menentukan kadar hubungan rre ?: :-:-

ll irrterpersonal. ecr:toh tuir-i. i.:.? :.em ".alimat 
irerikut ini isinya sama, tetapi k'adar'-:-- '

Il interpersonainYa berbeda

[l a. Gendut maju' nori:- sa:- 1''.a{an

fi ;. Kamu ma.iu kerta"''- ='-' 
^:-c: satul

F :,. Doni maiu '<='? ?' ::: - - -:- satr-'i

ij c Kamu .na,u D -l ' .','' 
'' 

s::l nomo;- satu!

i' : \vc D: -- ;. ' =- = ? - =:: ^:-r:r satul

[,., : 
nf Uf. i: - s Z'=- ^']-_- "'='.2,.ar', S:al nCn:Cr SatUl

i,, a i" a-: i..:. l:- ^-:. ---'iattet<.en scal nomnorsatu

l. : .l -= 
1=-= 

=.=- 
.=. - _. ^ z.- _-:j" -e:gerjakan soal nomorsatu.

[, *Z' -r=.r:-a: : ,-== -=]-''.-:<''?? caiwi kita bukan hanya menyampaikan s '
[:] ,"^-j.. i]:a: 

":a.:.ien:e.:rrsi<an 
^!cungan pribadi kita dengan orang yang kita a1a'r: -'

[,] _="= ....r..;;'d;-.€r;"i"ng-"'.ung dekat Iita baik keluarga kita, tetangga kita, mauou' :;^

t; { ia. seyogyanya dengan perkataan yang baik

tl eiia'xJ#u seaanj berlntei-aksi dan- berkcmunikasi secara langsung dengan oi'arg

l-i u re r\s 
ta-kata yang diucapkan atau bahasa tubuhnya, kata-r::a

l , -arra Yang kamu Perc-a.!Ia: (?

l,i atau cara-dia berkata? pi"cf. Albert'Meirabian dari Universitas of Los Angeles lL-:

f.i Amerika S"iilrip"rnah meneiiii tenuatan relatif dari pesan bahasa/kata-kata dan nonba-:

l,i F"."iiih-t-r.*nlt mengungkap tiga eiernen casar dalam setiap percakapan, yaitu: (1) :a-

t,l iubuh, (2) suara, dan (Bi kata-kata. !a rnengungkap bahwa:

irl -"";; ii,'irrrr,r'dalam setiap e*i*n berasii diri bahasa tubuh vlsua/*seperti gerakan s'

Lj - 3g % makna oatam setiap pesan berasal dari elemen nonbahasa dari perkataar -

ti iiu.rpr*rn, yakni tentang cara bagaimana kata tersebut diucapkan-seperti nada pol=

l:l kecepatan suara.

ti{ .. vak,i,*xi1* Flesari diper"oieh dari kata-kata yang sebenarnya (Borg, 2009: 48-49)

['i :<rt, ir-t- it,-r periting, teinpi car"a mengatakannya juga penting. Kata-kata digunakar -
f.i

i:i **^yu,npii*rn i"1t*r,*J*i. n*nouu tubuh digunakan untuk menyampaikan sikap, pere:

['i rlail el:,osi.

[i "- 
S;ta;;dari kata-kata, kiia c*arpat mengetahui makna ucapan daiam bahasa lisan mera -

[;1 ekffii'*a"r.r, gl kontatE dan sorot mata, (3) nada, kecepatan, dan penekanan sua::

[.1 qeraKan rrni.r,, tst'prokseri:ik atzu laret< yang digrnrkan, (6) pakaian, (7) sentuhan, (8r :

ti tlan (9) ketegangan trthrth

t"i

[,1 EksPresiWajah {Fesan E;asiai}

tl waiah aoatan'hagian tubuh'yang paling ekspresif. Dalam setiap interaksi sosiat

tj *uireilrn hal periama yang akan Iliiujut<,-xarena secara.alami kita cenderung men a-

It *rirrir*rt berbicai-a dengan onang lain. orang cenderung lebih percaya terhadap ap:

i,, jii"rr* oteh wajah seseirang, m-eski tidak kiia pungkiri bahwa ekspresiwaiah nremp3':

l,l kata-kata yang krta ucapkan .*ffii'iffitT'JE''Ei11iL*'t": 5''l

(eraKyatan

<ebijaksanaan

, iieadtlan

perwakilan



Pesan fasial menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. pesan

(wqjah) dapat menunjukkan rasa terkejut, ketakutan marah, sedih, muak, mengecam,
takjub, tekad, dan senangltidak senang. Apakah para siswa masih beminat- atau

fasial
minat,

tidak
pada pelajaran tambahan/les yang diadakan di siang hingga sore hari dapat diketahui dari raut
wajah mereka.

Wajah dan mata merupakan pusat dari komunikasi nonverbal kita. Dalam bahasa tubuh
yang mengungkapkan informasi mengenai diri kita, wajah berada di urutan kedua setelah
mata. Bila seseorang ingin terlihat bahagia-meskipun sebenarnya sedang sedih-maka ia
bisa menampakkan ekspresi wajah yang gembira; dan orang cenderung ri-rempercayai apa
yang dikatakan wajah orang tersebut daripada kata-kata yang terucap.

Titik pusat dari wajah adalah mata. Mata mengungkapkan sebagian besar informasi.
Bahasa tubuh 87% melalui mata, 9 % dari apa yang didengar melatui tetinga (ear), dan 4 %
dari yang lainnya. Ketika sedang ujian misalnya, tangan kamu terlihat memegang soal, seolah-
olah kamu seius mengerjakan, tetapi pengawas ujian tahu karena arah wajah din mata kamu
menuju ke bagian lain agak ke bawah-kamu menyontek.

2. Pemilihan Kata yang Tepat
Bila kita akan membuat kalimat, kita harus jeli dalam memilih kata. Kata apa yang tepat

untuk digunakan. Misalnya, ayam jagoku meninggat tertindas mobit. Penggunaan men-inggal'
tidak cocok untuk ayam. Atau istri bupati itu sedang bunting. Penggunaan bunting iidak
sesuai untuk istri bupati Hal seperti di atas lebih pada nilai rasa.

Perhatikan contoh kalimat berikut.

CONTOH KALIMAT 96N6AX PILIFIA].,I I(ATA. 
YANG KURANG TEPAT

PERBAIKAN KALIMAT DENGAN KATA YANG
TEPAT DAN SANTUN

Kecelakaan itu mengakrbatkan lima orang mati. Kecelakaan itu menyebabkan Iima orang
meningqaldunia.

Ratusan ayam fewas terpanggang dalarn
musibah kebakaran itu.

Ratusan ayam matiterpanggang dalam musibah
kebakaran itu.

Karena pikirannya sudah tidak jatan, ia tidak
dapt berbuat apa-apa.

Karena pikirannya sudah mati, ia tidak dapat
berbuat apa-apa.

Ketika di tengah{engah perlintasan rel kereta
api, tibatiba mesinnya moqok.

Ketika di tengah-tengah perlintasan rel kereta
api, tiba-tiba mesinnya mafi.

Putra mahkota dinobatkan sebelum rila
menemuiajalnya

Putra mahkota dinobatkan sebelum raja wafat.

Bapak telah tewas sepuluh tahun yanq lalu Ba lelah meninggalsepuluh tahun vanq lalu

Latihan 4.2

lsilah titik{itik dalam kalimat yang terdapat dalam kolom B berikut dengan kata yang sesusai yang
terdapat dalam kolom Bl

Pohon mangga itu sudah ..., akarnya pun suOafr nrernOus,Lf
BA

Bom yang dijatuhkan di kota itu . . . banyak orang.
Delapan gerilyawan . . . dalam pertempuran itu.
Pangeran itu menikah seharisebelum sang raja....
Dengan ... berkata sepatah kata pun ia pergi begitu saja.
Almarhum ... enam tahun yang lalu.
Beliau ... satu istridan dua putra yang masih kecil.

la tidak mati, hanya . . . saja

. . disebabkan oleh penyakit disentri.
la . . . sendirian di rumah mewah itu.

meninggal
meninggalkan
mati
wafat
menewaskan
matr-matian
tewas
tiada
tinggal
kematian

-

d.

,-

a

d.

e.

f.

g

h.

i.

1

2

3

4

5

7

8

I
1



Taqihan!

. Br.ratbhi<alimat dengan kata bini dan 'suami'!

. Jelaskan bagaimana perbedaan kedua kata tersebutl

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 s'd' 4!

Hal ini

adalah
dapat
dapat

2.

lde pokok paragraf tersebut adalah .. , !,,!.--
n. afiOat rumah kaca C perubahan iklim

e p";i.gLatan suhu D. penyerapan karbondioksida

Kaiimat utama paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor .. ' '

A (1) 
- 

B (2) c (3) D'(5)

Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah " ' '

A (2) B.(3) c (4) D'(5)

Makna kata atmosfer adalah . ' ' ,

A. suasana perasaan yang bersifat imajinati

B. tapisan udara yrng'*uiyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km

C. situasi dan kondisi lingkungan

D. keadaan lingkungan yang sedang terjadi

Kata perimbuhan ke-an dan per-an yang bermakna 'tempat' adalah " ' '

A. kelurahan - persembunyian c. kemiskinan - persaudaraan

B.kejuaraan_perhelatanD.kehijauan-perjalanan
Kata berimbuhan ke-an yang bermakna'terkena' atau'tertimpa" kecuali "

A. kebanjiran A. tenuiinan C' kelongsoran D' kemanisan

Berikut ini adalah kata berimbuhan per-an yang mengandung makna 'proses" kecuali "

A. pergerakan B. pertumbuhan C' penurunan' D' perkantoran

Puiri k-erajaan itu menikah seminggu sebelum sang raja ' ' '

A. mati C' mengembuskan napas terakhirnya

B. meninggal D' menghadap Sang Khalik

Kata'berperikemanusiaan' proses pembentukannya adalah sebagai berikut'

A. perikemanusiaan ) berperikemanusiaan

B. kemanusiaan ) perikemanusiaan ) berperikemanusiaan

C. manusia ) kemanusiaan ) perikemanusiaan ) berperikemanusiaan

D. ke-an ) kemanusiaan ) perikemanusiaan ) berperikemanusiaa

3.

4

5.

6

7.

I

o

10. Tokoh Malin Kundang merupakan dongeng tentang "'
A. Seorang anak yatim piatu yang menjadi kaya raya

B. Seorang anak yang melupakan tanah kelahirannya

C. Seorang anak yang durhaka k"!993j9!g U,'1y3.

l'tral'(lirru:

ffiKomp&M

karbondioksida di atmosfer.



D. Seorang anak miskin yang menjadi pejabat Negara
'11. setelah disalati 

-mayitnya, 
mayat akan dikubur di kuburan

terakhirnya yaitu di pemakaman Astanalaya.
Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ... .

A. Mayat akan dikubur setelah salat mayit dilakukan di Astanalaya.
B. Setelah jenazah diqalatkan, almarhum akan dimakamkan di Pemakaman Astanalaya.
C. Pemakaman Astanalaya sebagai tempat peristirahatan almarhum setelah salat

I jenazatr.

D. Beliau diistirahatkan di Pemakaman Astanalaya setelah salat jenazah.
12. Cuaca yang tidak bersahabat menimpa perairan Laut Jawa.

Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ...
A. Cuaca buruk melanda perairan Laut Jawa.
B. Laut Jawa ditimpa cuaca yang tidak bersahabat.
C. Laut Jawa ketimpa cuaca buruk.
D. Perairan Laut Jawa terlanda buruknya cuaca.

13. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah.
Kepada Bapak Drs. Khoiruddin; M.Pd. waktu dan tempat kami persitahkan.
Perbaikan kalimat yang tercetak miring di atas yang tepat adalah ...
A. Bapak Drs. Khoiruddin, M.Pd. silahkan sekarang ke tempat yang telah disediaxan.
B. Yth. Bapak Drs. Khoiruddin, M.pd. dipersilahkan.
C. Yang terhormat Bapak Drs. Khoiruddin, M.pd. kami persilakan.
D. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Drs. Khoruddin.

14. Acar'a akan segera dimulai, para bapak-bapak dan para ibu-ibu kami mohon
ketenangannya

.,Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ...
A. Mohon para Bapak-bapak dan para lbu-ibu tenang ya, acara akan dimulai.
B. Karena acara akan dimulai, kami mohon Bapak dan lbu tenang.
c. Para Bapak-bapak dan lbu-ibu dimohon tenang, acara akan dimulai.
D. Acara akan segera dimulai, kami mohon Bapak-bapak dan lbu-ibu tenang.

15. lbu yang beruuarna putih silahkan menyampaikan usulan.
Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ...
A. Usulah silahkan disampaikan kepada lbu yang berwarna putih.
B. Usulan lbu yang berwarna putih silahkan disampaikan.
C. lbu yang berbaju putih silakan menyampaikan usulan.
D. lbu putih silakan menyampaikan usulan.

16. Saudara Hamid sebagai pemenang pertama, kami persilakan naik ke atas panggung.
A. Kami persilakan Saudara Hamid naik ke atas panggung.
B. saudara Hamid silakan naik ke atas panggung sebagaipemenang pertama.
c. sebagai pemenang pertama, saudara Hamid silakan ke atas panggung.
D. sebagai pemenang pedama, saudara Hamid kami sirakan ke panggung.

17. Kalimat berikut yang bermakna'ayah meninggalkan ibu dan aku'adallh ...-
A. Ayah telah meninggal, ibu dan aku ke Jakarta.
B. Ayah ke Jakarla meninggalkan aku dan ibu.
c. Tinggalah ibu dan aku di rumah ini, ayah meninggal di Jakarta.
D. Ayah meninggal di Jakarta, tempat lbu dan aku tinggal.

18. Para hadirin semuanya dimohon berdiri.
Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ...
A. Semua hadirin dimohon berdiri.
B. Para hadirin mohon berdiri.
C. Hadirin dimohon berdiri

tempat peritirahatan



"D. Hadirin semuanya dimohon berdiri.
19. Kalimat berikut yang benar adalah .. .

A. Para hadirin dipersilakan duduk kembali.
B. l"Jntuk nnenyanyikan lagu lndonesia Raya, para hadirin dimohon berdiri.

C. tvlengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina upacara ditirukan oleh para peserta

upacara semuanya.
D. Hadirin dimohon duduk kembali.

20. Kalimat berikut benar, kecuali ...
A. Pemimpin upacara menempatkan dirinya.

B. Laporan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh komandan regu paling kanan,

dilanjutkan laporan.
C. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.

D. Amanat pembina upacara. pasukan diistirahatkan.

1. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata berimbuhan ke-an berikut ini!

a. kemalingan
b. kegundahan
c. kemerahan
d kedinginan
e. keasinan

fawab :

Susunlah kalimat benkut sehingga menjadi kalimat efektifl
Siswa di kelas 8 yang mana akan melakukan studi banding di tempatnya Pondok

Pesantren Darul Ulum pada besok hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2016.

]awab :

Pagi harinya Bandung Bandawasa memeriksa candi-candi itu. Dihitungnya semua candi

itu dan ternyata kurang satu. Bandung bandawasa marah sekali. Apalagi setelah dia tahu

kegagalnnya itu disebabkan oleh usaha patih dan loro jonggrang. Maka dari itU Bandung

bandawasa mengutuk para gadis di sekitar prambanan agar menjadi peawan-perawan

tua. Sedangkan Loro jonggrang dikutuk menjadi arca yang sampai saat ini ada dalam
ruangan candi yang besar. Karena arca itu, arca putri loro jonggrang, maka kelompok

candi-candi itu disebut candi loro jonggrang. Sedangkan candi yang dibuat oleh para

makhluk halus disebut candi sewu.

a. Apa pesan yang ditangkap dari cerita rakyat di atas?
b. Uraikan tema dan latar yang terdapat dalam cerita di atas!

c. Hubungankan cerita tersebut dengan kehidupan sehari-hari!

4. Apa makna kata berimbuhan ke-an berikut ini!

a. kehitaman
b. keibuan
c. kemalingan
d. kegemukan

|awab :

ai na*ih Ini denaan benar !
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Tanduk TerE:ebat
''Mbeeeek ...." Roi^*h*n$sn kambiirg hitam

i'iang berlariar: cli p*dang ;-utlput Taman
l'.Jasional Gilriunq L_c,:sei-, Slil-.lratra Utara. Caca,
see;{or ailek kaiTrr.ii:^;E i"rr-rian jantan, suka sekali
melonipatlornpat ri; palJaiig ruffiput itlt.

Di padang rllfftpr.n juga ada ltawanan rusa.
eaea melihat rusa s#rJsifirry& sedang berl:aring
di ba'rvah perdii fius.* i<ecil iiu bernama Cornf.
Caca pun berks*alei'r r.:lengar: Corni. ftllereka lalu
klersahabat seral-, itir.

tli sl:airj Siarlq i-,ir,.'l L.-:itta*a -lji *uatu nrata
air. la terl<*jut. "l-;*ic: j '1*iiiiuklrL; 

tu;"nL:uh!"
eaca merndekat. 'r'e, ada Eepa$an{J tanJuk

menyenrbul rii kcp,aia ferrri. $etiap r-usa jantan
m€rfl ang ni*m i I ii.:i tanrji:k.

cac; iaiu ikut bercermin. "corni, tancrr.ikkrljuga tunibl:nr; [ataii;#ilk;l[.--* 
i

K-*Cua sahabat itu girang. Sebentar lagi mereka alian dew,asa cle;rgan tanciuk yang
kuai.

Setia harinya. Corni dan Caca selalu bercermirr d! r'nat* air untlti"i i-i,-.iihai tanduk
merei<r:. Peilumbuhan tanduk Corni lebih cepat dibandingkan dengan tanciiix Caca

"Caca, tandukku lebih hebat," ujar Corni membusungkan clada. Cci-r-ri inemang gagah
dengan sepasang tanduk yang bercabang tiga.

cabang sama

:e:;*rnpa Sinar

,!. \tcnrlcnglrkan
ir,lr:ngaprcsikan clongeng )/an,s.
diperdengarl<an.

!]. Scrbicara
. rVengekpresikan pikiran dan perasain

;t'telalili icegiatan bercer.ita

C" S'Iemhaca

\,lemahami berba-eai telis b*c,_.:
sasira dengan inentbaca

!]. i{euuiis

baik,

)'ang

)'ang

j a, urxoeNGARto\N

A. Dongeng
Bacaran dongeng cei'ixut Cengan saKsaria

ii

caca tertunduk sedih. la menyadari tanduknya hanya pCIrCIs

sekali. Tanduk kambing hutan memang seperti itu.
Fagi itu, corni berdiri di atas bukit. Tanduk isiimewanya berkiiar,a,-,

matahari. Rusa kecil itu kini sudah menjelma menjadi rusa jantan de,,.vasa.
"Caca, dengan tanduk ini, rusa-rusa iain akan takut pa$aliu.,' rjrn5ai-Corni.
"Jangan menyakiti mereka," ujar Caca pelan.
"$udah hukum rimba, yang kuat mengalahkan yaftg lei-irahl Coba lihat caraku

L-'r:rtarLlngl" ujar Corni sambil memperagakan ketar:gkasannla lns6ainkan tanduk. la
rneny*ruak dahan perdu yang lebat, seakan seCI;)ns be,1el;,^,g clengan rusa lain.

hingga

Ringkasan Materi pernbelajaren

I 
&Tfy'.fumres$e.r #mrmf -f- f

ryEE

iUcrtuapicsil.:,,t i.:,... -. - ,. ,:-.:-- ..

:rq i,i:.l.illt..rr .,. .

rllrtg:l:
i.lur,: ;:,lii.,r;i i],is:, r
I .l.',. t, .,:.. .: . :.-' - , i. toi.t:.-t*l



"Caca, tolong aku! Tandukku tersangkut dagan-dahan ini!" ungkapnya sambil menarik

kepalanya keluar dari jeratan ranting-ranting, Namun, semakin berusaha keluar, tanduk

Corni semakin sulit dilepaskan karena cabang-cabang di tanduknya itu.

Caca dan keluarg,anya dating menolong. Bersama, mereka memakan dedaunan
perdu. Caca sendiri mematahkan ranting-ranting yang menjerat tanduk Corni dengan
tanduknya yang pendek. Ternyata tanduk pendek yang kuat itu sangat mudah untuk

mematahkan ranting. Corni pun bebas!

Corni akhirnya menyesal dengan kelakuannya yang sombong. la menyadari hewan

yang dianggap hebat pun, ternyata masih memerlukan pertolongan hewan lain yang

dianggaP lemah' 
Tuti sitanggang

Kompas, 29 Maret 2015: 36

Hikmah Cerita:
Kalau kita mempunyai keist!mewaan, anugerah itu bukan untuk disombongkan. Melanikan

dipergunakan untuk hal-hal vang bermanfaat, seperti membantu pada sesama

Bercerita
Ceritakan kembali dcngeng tersebut dengan menggunakan bahasa sendiril

Mengomentari
Tanggapilah cerita temanmu dilihat dari
. Mimik/ekspresi
. Pelafalan
. lntonasi
. Tekanan

Huruf Kapital
Berdasarkan Tata Bahasa Baku Bahasa lndonesia. berikut ini tata penulisan huruf kapital.

1. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalirnat

2. Dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung
3. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan

dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan
4. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan

yang diikuti nama orang
5. Tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan

keagamaan yang tidak diikuti nama orang
6. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang

atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama

tempat
7. Dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau

satuan ukuran
8. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa
9. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah
10. Tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama

11. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi

B. BERBICARA

D. MENULIS

.\i

riH

;ill
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13

Tidak dipakai sebagai huruf perlama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis
Dipakai sebagai huruf perlama semua unsur nama negara, dan ketatanegaraan, serta
nama dokumen resmi kecuali kata sepe(i dan

14. Tidak dlpakai sebagai huruf perlama kata yang bukan nama
ier,ie,'ii',i;han c.!an ketatanegaradn, badan. serta nama dokumen resrni

lembaga

15. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur beniuk ulang sempurna yang terdapat pada
nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaiaan, sefia dokumen resmi

16. Dipakai sebagai huruf pertama semua kata itermasuk semua unsur kata ulang
sempurna) di dalam nama buku, majalah, sirrat kaoar dan ludu! karangan kecuali kata
seperti di, ke,' dari, yang untuk yang tidak terletak pada ocsist awal

17. Dipakai seloagai hrrruf pertarna unsur singkatan nama, gelar pangkat, dan sapaan
18. Dipakai sebagai huruf pertama kata pununjuk hubungan kekerabatan seperti Pak, ibu,

saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai penyapaan dan pengacuan
19. Tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak

dipakai dalam pengacuan atau penyapaan
20. Dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda
Contoh Pemakaian Huruf Kapital pada Nama Buku, Judul Karangan. dan lain-lain.

Pemakaian Huruf Kapital Contoh
Huruf kapital dipakai
sebagai huruf perlanra
semua kata (termasuk
semLra unsLlr kata ulang
sempurna) di dalam nama
buku, malalah surat

Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke ,iatan Lain ke

kabar, dan .1udul karangan
kecuali kata seperti di,

dan, dari. ke, yang untuk
(lnggris. in, arid front to.

af, the, an, foii yang trdak

Ronta.

Bacalah majalah Bahasa rJan Sastra lndonesia.
Dia menyelesaikan makalah ',Asas-Asas Hukum Perdata".
Bacalah buku Lexieography: Principles and Practice i<ary

Harlmann.
Pijnenburg W. dan F. de Tollenaere (Ed ) 1980.

Proceediitgs o/ fhe Second lnternational Round Tabte
Conference on tlistorical Lexicography. Dordtrecht:
Foris Publieations.

la membeli buku Dictionary of Art

Eflqlg[peda pos i si 
-awa 

L

letellig! p-e nggllg 
? lxlrullqpllq| b_eri kut !

Latihan 5"1

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat!1 leire!\eUs[pqlqf]sil-
I Penyebab sariawan sebenarnya adalah kurangnya vitamin B kompleks dalam tubuh. Selain

I itu bisa luga disebabkan oleh infeksi virus yang rnasuk ke dalam tubuh melalui mulut. Jadi,
I jangan remehkan vitamin yang satu ini. Lengkapi makanan Anda dengan vitamin B

Penggunaan Huruf Kapital Tidak Menggunakan Huruf Kapital
lslam mengislamkan, diislamkan
Raja Demak, Sultan Hasanudin kesultanan, kerajaan
HajiAgqg Salim Tahun ini ia pergi naik haii.
Presiden Soeharto, Bupati Pati Siapakah presiden kita sekaranq?
Letnan Jenderal Soeharto Letjen Soeharto dilantik meniadi tenderal
bahasa Sunda, bangsa Arab LomUe mengindonesiakan puisi Jawa

ris, Jawa, Ambon. Malang, Bombai ula iawa, pisalg ambon, apel ma



kompleksyang banyak terkandung dalam sayuran hijau dan kacang-kacangan, atau
berbentuk suplemen

Judul yang tepat untuk kutipan diatas adalah ....

J.

A. Penyebab Sarrawan
B. Kekuarangan Vitamin B Kompleks

A. Cara mengemudiyang baik
B. Cara membawa mobil dijalan basah

A. Dua Ekor Kelinci
B. Hukuman

A. bijaksana
B. pemberani

A. muda perkasa

B. tua muda
7. Berikut inisinonim kata konsep, kecuali ...

A. ide

B. gagasan

A. kecil

B. tipis

C. FungsiVitamin B Kompleks
D. Manfaat Vitamin B Kompleks

C. Cara mengatasi kecelakaan lalu-lintas
D. Langkah-langkah menyetir mobil

C S H ia- Kelinci Nakal
D S r, :a- ian Si Putih

C. taxacu"
D. pe.r;iah

C. riang gembira

D. muda Dahagia

C. skema
D. skeprrs

C. rendan

D. tinggr

C. pantun

D. gurinianr

Penulisan huiuf kapitai dalam kalimat berikut ini adalah benar kecuali ...
A. Arman, Burhan, Dedi, dan lrfan adalah pemain foli terbaik di sekolahku.
B. NilaiAnik lebih tinggidari nilai Susi.

C. Nilai Susi lebih rendah dari nila Anik
D. Ya, allah, ya tuhanku, ampunilah segala dosaku

Mengemudilah dengan lembut dan akurat. Hindari manuver agresif atau pengereman mendadak.
Gerakan mobil yang agresif mempermudah hilangnya cengKeraman ban dijalan basah.
Paragraf di atas mengemukakan informasi tentang ...

4. Si Hitam adalah kelinci yang nakal. la suka sekali mengejek binatang atau makhluk lain. Pada

suatu hari Hitam mengejek Putih. Karena marah, Si Hitam diberi hukuman oleh Si Putih. Telinga
Hitam tidak dapat dibengkokkan. Hitam menjadi sedih. Akhirnya telinga Si Hitam dapat
dilemaskan lagi setelah ia minta maaf kepada Hitam

Judul yang tepat untuk cerita di atas adalah ...

5. Arya Panangsang di Jipang Pandan Bakti sakir -andraguna. Kesaktiannya tidak ada yang

menandingi. Karena mempunyai kesaktian yang tiada tanding itulah, maka tanpa berpikir panjang

lagi ia membobol semua musuh-musuhnya.
Sifat yang dimilikiArya Panangsang adalah ...

6. Kata-kata berikut yang merupakan pasangan kata bersirorim adalah

8. Pendapatan mereka setiap haritermasuk besar. Kata besar berlawanan arti dengan ...

9. Salah satu puisi asli lndonesia yang tertua adalah
A. syair
B. seloka

Satu bulan tiga puluh ahr:i

Setahun ada dua belas bulan
Jangan biarkan hati menjadi iri

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ... .

A. Tatkala orang berlimpah rizki
B. Selama orang masih punya hati
C. Sebelum Bapak lbu mengabulkan janji

D. Jika teman mendapat keberhasilan

2.

10.



Penulisan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diiKuti nama orang
yang tepat adalah ...
A. KH. lmam Muhajir, SH C. KH lmam Muhairr SH

B. K.H. lnram Muhajir S H D. KH. lmam Muhajir SH
Usianya baru 33 tahun iapt dia sudah menjadi seorang ....
A. profesor C Bupati
B. Profesor D. Gubernur
Penulisan yang sesuai EyD: Dia menjual ....
A,. madu Sumbawa C. jeruk Bali
B. pisang ambon D. apel Malang
Siapa yang geguriian ini?
A. menglndonesiakan
B. mengrnco"esiakan
Masyara<ai c, jesa itu menyebut
A di-lslamxa^
B. Di-lslam-Kan
Tanggal 6 Jurr 2C16 merupakan,
A. hijriyah

B. Hijrah

Sejak Mei 2016 Mbak Yuni menjadr ....
A. Bupati Sragen C. bupati Sragen

Bupati sragen
: rni adalah benar, kecuali ..

B. bupati sragerl D.

Penulisan hurlf kapital dalam kalinrat berikut
A. Yudha pandar di bidang iinru eksakta.
B. la lahir di tr"4alang, 2 Mei 2000.
C. NilaiAdi lebrh tinggi dari nilai Udin.
D la rajin berdoa kepadanya.

9. Apakah Bapak bersedia menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan?
Jioka kalimat tersebut disingkat, maka singkatan yang tepat sesuai EyD adalah ....
A. Apakah bpk bersedia menjadi kabpk?
B. Apakah Bpk. bersedia menjadi Ket. tspk?
C. Apakah tsapak bersedia menjadi Ka bpk?
D. Apakah Bapak bersedia menjadi Ketua BPK?

10. Buku ... adalah karya R.A. Kartini.
A. Habis gelap terbitlah terang
B. Habis Gelap Terbitlah Terang
C. Habis gelap, Terbitlah terang
D. habis gelap terbitlah terang

'11. Penulisan yang tepat dalam petikan langsung terdapat dalam karimat....
, A. Terakhir kali bertemu, lbu berkata, "Tina, jaga dirimu baik-baikl"

B. Kata ibu waktu itu, jaga dirimu baik-baikl
C. lbu mengatakan kepadaku agar aku bisa menjaga diri dengan baik.
D. lbu mengatakan bahwa aku harus bisa menjaga diri rina dengan baik.

C. meng-indonesiakan
D. meng-lndonesia-kan

orang yang dikhitan sebagai orang yang ... .

C. diislamkan
D di-llSLAM-kan

awal buian Ramadan tahun 1437 .

u. nlJran

D, f=lijriyah

It*la* VII I fi*mestor fiafiilI - l,l

bedar !

7

B

ooo

55



12. Penulisan nama Tuhan dan kata ganti Tuhan yang tepat terdapat dalam kalimat

A. Ya allah Ya raL:, en'iPunilah akul

B. Terima kasih ya Tr.:han, atas segala karunia-Mu

3 33'",?,!T:h:1ffi li,",^,,.n, di sisinva

13. penulisai nama getiFya,rg diikuti nama orang yang benar adalah ."'

A. guru saya bernarnir raden kramawijay

B. pengarang novel layar terkembang adalah sutan.takdir alisyahbana

C. 
'pat<-prof. 

dr. h. sudirja, msc adalah guru besar di universitas kebangsaaan

D. Buku ini dituiis oleh Prof. Dr H. Abdul Karim, S'H'

14 Penulisan nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang yang benar adalah .

A. jenderal Soehano

B. beliau presiden republik lndonesia

C. kapten MulYadi

D. Jenderal Soehailo
15. Penulisan nama instansi atau nama tempat yang tepat adalah ....

A. Dinas pendidikan kabupaten Sragen

B. kementerian dalant negeri

C. Pemerintah Reptlblik indonesia

D. kantor urusan ?ga:::3 kecamatan Gemolong
'16. Penulisan nama terrpat yang tepat adalah '

A Aku masih Cr Gai'r-,ll Jaiva Barat

B Dia pergi ke mantinEan. ngawi. Jawa timur'

C Dia baru pulang iar-i pare, kediri, jawa tirnur

D Bapak masih makkah Arab Saudi.

17. Penulisan nama h,3ngsa, suku bangsa, atau bahasa yang tepat adalah ""
A. bahasa inggris

B. bangsa jePang

C. Suku Sunda

D. adat jawa

18. Penulisan nama tahun, bulan, hari,

kecuali ....
A. Tahun HijriYah

B. Mei, Juni, Juli

C. ldulAdha
D. perang uhud

19. Penulisan nama r]egara dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi adalah ""
A. Dewan perwakilan"rakYat

B. Komisi Nasional l-'lak Asasi Manusia

C. majelis permusyawaratan rakyat

D. wakil presiden republik lndonesia

20. Penulisan dokumen resmi yang tepat adalah ""
A. Undang-UnUang Perlindungln Anak C. Undang-undang Dasar Republik lndonesia

B. Undang-undan{ Lalu lintas D. Undang-undang Perpajakan

hari raya, dan peristiwa sejarah berikut ini benar
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"t.

pada huruf & br g atau d dt depan lawaban yang palingl benar !
Bacalah paragraf berikut dengan cermatl

1. lde pokok paragraf di atas adalah ....
A. Penobatan perguruan tinggi terbaik di lndonesia pada 2016.
B. UNS Solo sebagai peringkat keempat perguruan tinggi di lndonesia.
C. Situs 4lCU.org. memuat informasi universitas di berbagai negara.
D. lndonesia memiliki 401 perguruan tinggi.

2. KaHmat utama paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor ....
A (1) B.(2) c.(3) D.(4)
Kalimat penjelas yang padu terdapat pada kalimat nomor ....J..

A (1), (2), dan (3)

B (3), (4), dan (5)
C (1), (4), dan (5)

D. (2), (3), dan (5)
4. Kata'situs'dalam paragraf di atas bermakna .,..

A. tempat-tempat perguruan tinggi
B. daerah temuan benda-benda purbakala
C. tempattempat cagar budaya
D. tempat yang tersedia suatu informasi yang dapatdiperiksa secara langsung (on tine).
Bacalah kedua kutipan berita berikut!

Langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis
premium menjadi penyebab banyak warga
memilih naik angkot untuk bepergian.
Sialnya, tidak semua angkot beroperasi
karena tidak kebagian jatah premium.

Banyak SPBU kehabisan stok BBM..

Perbedaan but diawa

Kutipan Teks Berita 1 Kutipan Teks Berita 2

Pada Senin (2518) pagi warga rela
mengatre berjam-jam di SPBU. Warga
rela mengantre meski saat itu SPBU
masih tutup. Dengan membawa derigen
warga membeli BBM untuk

rasikan mesin

nyalran ua n terse de an
Kutipan Teks Berita I Kutipan Teks Berita ll

A apa kapan
B srapa bagaimana
C kapan apa
D Baqaimana mengapa

Bacalah kedua teks berita berikut
Kutipan Teks'Berita 1 n Teks Berita 2

Kepala Taman Nasional Meru Betiri, Herry
Subagiadi menuturkan tentanq nasib populasi

Populasi penyu di Pantai Sukamade,
Banyuwangi, Jawa Timur terancam

r / lqfl$* Ittt / Semed*r fiallal *J,t

D-



kelestariannya. Pernyataan itu

disampaikan oleh Kepala Taman

Nasional Meru Betiri, Herry Subagiadi.

Selain penambangan emas, PoPulasi
penyu juga berkurang karena telur
penvll banyak cjicuri dan dagingnya

penyu di Sukamade. Data penyu berkurang

tahun 2008 sebanyak 1.686 ekor, tuturnya

Herry menyatakan populasi penyu di Pantai

Sukamade , Banyuwangi, Jawa Timur terancam

punah Diduga karena penambangan emas dan

banyaknya warga yang mencari telur penyu.

P(ji,.;r,i,.::.: :..';)i-:-a <i;i!p,arr tekS berita terSebut adalah ...

6 i:,::.-l :ii": .i-r,.1 
,-,,.,1 1; irgntai Sukamade beriambah

B. terancam punahnya Kelestarian penyu

C. penggalakan penambangan emas Panta Sukamade

D. himbauan Kepala Taman Nasional Meru Betiri

pq,qgle!_h!!,!a] U"_ffie_qgr or 7 sampai denge!-!9!,9r 1g|-

(1) Gunung Slamet terus n enlr uk<a- a<tivitas vulkanik. (2) Aktivitas kegempaan

berupa gempa tremcr- cencfr--g |.-.^ ^3<at. (3) Adapun gempa hembusan dan

letusan terpantau frukiuai-' * rr..:as ,rr kanik yang teramati adalah hembusan

asap dengar ker ^33 z' ' -l - 
:::

Kalimat utania oa.aJ'a' I a:2s'.a'.2.2'. :aaa kalimat nomor ..'.

A(1) E 2 c 3t D(4)
Gagasan uiara par':3'a':ersec-: ail 2^

A Aktivitas vulxanik GuFr,.g S a-:: : elusan terpantau fluktuatif

B. Meningkatnya aktiviias kegen:caa' I oengamatan aktivitas vulkanik

Kalimat penjelas paragraf tersebut leria:=-.:aCa kalimat nomor '.. '

A (1), (2), dan (3) B (1), (3) dan i- a. ', (2)' dan (4) D (2), (3), dan (a)

Kata 'fluktuatif' dalam paragraf di atas ce'e--

A. konstan B. meluap-luap I : 3ak menentu D. cenderung stabil

11. Bacalah kutipan berikut an saksama

A (1) B (2) D (4)

Kalimat penjelas paragraf tersebut terdapat paca kalimat nomor '.. .

A (1), (2), dan (3) B (1), (3), dan (a) C (1) {2) dan (4) D (2)' (3), dan (4)

Bagai air di atas daun talas.

Arti peribahasa tersebut adalah ....

A. siklus kehidupan yang berubah-ubah C. dinamika kehidupan,

B. selalu berubah-ubah; tidak tetap pendirian

tidak menentu
Hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya.

Arti peribahasa tersebut adalah ....

A. Orang yang nrenjaditarget pencarian orang (DPO)

D. orang yang

B. Orang yang melarikan diri karena terkena suatu kasus hukum.

C. Hilang lenyap tanpa bekas, pergi tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar lagi.

D. Orang yang mati suri, tampaknya mati hilangnya nyawanya, tetapi sebenarnya tidak.

Berat sarr,a Cipikul, ringan sama dijinjing.

nasibnya

Kalimat utama paragraf tersebut ditandai ncr- 3'

. 
'.,.;.:t::!,*ri/*rue,uJ*/flf-ffi 

Vil7 Somestr, fiasal 'J,l
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13.

(1) Jenis pei"mainan anak-anak paca ..2sa ( ni sudah sangat modern. (2) Tidak

seOit<it anak-anak yang masih kecil suca^ :acat mengoperasikan alat-alat teknologi

canggih. seperti komputer dan teleccr Serggam. (3) Bahkan saat ini marak

per*iinan supercanggih berbasis remoi (:-::c (4) Di antara permainan anak-anak

remot kontroi adalan r-:c --obilan.



Arti peribahasa tersebut adalah ... .

A. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.
B, Bersatu kita kuat, bercerai kita lemah.
C. Makan tidak makan asal kumpul
D. Sama-sama mengerjakan sesuatu peker.lanaan. apa pun risikonya.

16. Cermatilah pantun berikut!
Kain batik berbahan katun
Lama dijemur di dekat pantai

Mari menjaga sopan santun

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut
adalah
A. Hidup jangan terlalu santai
B Perilaku lemah gemulai
C. Perilaku lemah gemulai

8.

o

D. D Aqar hidup tenteram dan damai
17. "Pengunjung yang membawa HP harap dimatikan!

Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ...
A. Siapa saja yang membawa HP harap dimatikan.
B. Pengunjung membawa HP harap dimatikan.
C, HP harap dimatikan
D. Yang membawa HP harap dimatikan.
Penguniung yang membawa kendaraan harus diparkir ditempat yang disediakan.
Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah ...
A. Pengunjung yang berkendaraan harus diparkir di tempat yang disediakan.
B. Kendaraan pengunjung harus diparkir: di tempat yang disediakan.
C. Pembawa kendaraan harus diparkir di tempat yang disediakan.
D. Yang membawa kendaraan harus diparkir di tempat yang disediakan.
Cermatilah kalimat berikutl

Perbaikan kalimat yang bercetak miring adalah ...
A. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkah terima kasih
B. Atas budi baik Bapak, saya sampaikan ucapan terima kasih.
C. Atas diterimanya saya bekerja di perusahaan Bapak. saya ucapkan terima kasih.
D. Demikian surat lamaran saya, dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih.
Tarif parkir di pusat perbelanjaan akan ditentukan pemerintah DKl.
Jika kalimat di atas disusun menjadi SPO: Pemerintah DKI akan menentukan tarif parkir
di pusat perbelanjaan, maka pemenggalan yang tepat pada kalimat di atas adalah ...
A. Tarif / parkir di pusat perbelanjaan / akan / ditentukan pemerintah DKl.
B. Tarif parkir / di pusat / perbelanjaan akan / ditentukan pemerintah DKl.
c. Tarif parkir di/ pusat perbelanjaan / akan ditentukan / pemerintah DKl.
D. Tarif parkir di pusat perbelanjaan / akan ditentukan / pemerintah DKl.
Cucu kakek itu sedang memetik jambu monyet.
Pemenggalan yang mewakili fungsi subjek-predikat-objek (S-P-O) pada kalimat di atas
yang menyatakan bahwa jambu monyet dipetik oleh cucu kakek itu adalah ....
A. Cucu / kakek itu sedang memetik / jambu monyet.
B. Cucu / kakek itu sedang memetik jambu i monyet.
C. Cucu kakek itu / sedang memetik jambu / monyet.
D. Cucu kakek itu / sedang memetik / jambu monyet.
lmbuhan -i yang tepat terdapat dalam kalimat ...
A. Jangan kamu berikan pada orang lain apa yang tidak kamu sukai.
B. la membeli barang itu secara tunai.
C. lbu sedang memasak gulai.
D. la tidak suka makan petai.

20.

21.

22.

Saya berharap dapat diterima bekerja di perusahaan Bapak. Afas perhatiannya,
saya menghaturkan banyak terima kasih.

--



23. lmbuh an -kan yang tepat terdapat dalam kalimat " '

A. Bersihkan kain yang kotor itu dengan sabun cuci'

B. Gunung takkan lari dikejar.

C. Dia terkena tembakan di kakinya.

D. Bajumu ada ditumpukan paling ateis'

24. Penulisan judul buku dengan huruf kapital yang tepat (sesuai dengan EYD) adalah ' '

A. BahasaDan Sastra lndonesia Untuk SMP

D. Bahasa dan Sastra lndonesia untuk SMP

25. Penulirrn nrrn, orang dan gelar kesarjanaan yang sesuai EYD adalah " '

A. Drs. Joko Saryon5, M.p;. c. DRS. Joko saryono, MPd

B. drs. Joko Saryono, mpd' D DRS Joko Saryono MPD

26. Seorang sarlana ekonomi bernama Widodo Siswo Handoko bila ditulis dengan

menggunakan singkatan yang tepat sesuai EYD adalah " ' '

A. Widodo S.H., S.E. C Widodo SH' SE'

B. Widodo SH. SE. D Widodo SH SE

27. Penulisan nama dan alamat tujuan surat yang sesuai dengan EYD adalah ""
A. Drs. EdiWibowo, M M. C' Drs' EdiWibowo M'M'

Jalan Sudirman 269 Jalan Sudirman No' 269

Surakarta Surakarta

I e Oii iOi \rVrbo,,vo l.Ilr,'tr D. Drs. EdiWibowo MM.

B. bahasa dan sastra indonesia untuk smp

C. Bahasa dan Sastra lndonesia Untuk SMP

DfS tdl VVIOO\YO f,.Ihri t). Lrtn. LUr vvrvvvvv

Jalan Sucirnran Nomor 269 da. Jalan Sudirman No 269

di Surakarta Di Surakarta

28 Berikut ini yang merupakan kalimat lugas yang tldak bermakna ganda adalah ""
A. Pelukis calon lurah C' Parman melukis calon-calon lurah'

B. lstri camat yang baru sedang opname. D. Dokter gigi pasien itu tidak normal'

29. Kalimat yang berstruktur subjek predikaf objek (sPo) adalah ...

A. Adik mandi di kali. C' Kami berjalan kaki'

B. Saya makan roti. D' Budi sakit gigi'

30. lmbuhan akhiran -kan yang tidaktepatterdapat dalam kata ....

A. belikan B. ratakan C' kecilkan D bajukan

31. lmbuhan akhiran -l yang ticlaktepat terdapat dalam kata....

A. bacai 
- 
B.-penuhi C' awasi D' dekati

32. Penulisan kata tercetak miring yang benarterdapat pada kalimat "'
A. Para atlit JawaTengah siap bertanding di PoN mendatang.

B. Perpolitikan di lndonesia memiliki standard ganda'

c. slstem kampanye pemilihan presiden putaran kedua diubah.

D. Iexs bacaan itu tidak sesuai dengan maksud isinya'

33. Penulisan kata baku yang berasal diri bahasa asing yang benarterdapat pada "'

A. apotek, apoteker C' apotik, apotiker

B. sistim, sistimatis D' Sistimatika, sistlmik

34. Cermatilah kalimat berikut!
setiap attit profesionil pada saat bertanding pasti menggunakan metoda bermain seca

konsekwen, berbeda dengan yang amateran'
perbaikan kata bercetak iliring ditam kalimat tersebut yang tepat adalah ....

A. atlet, profesional, methoda, konsekuwen, amatiran

B. atlet, profesionil, metode, konsekuen, amatiran

C. atlet, profesional, metode, konsekuen, amatiran

D. atlit, profesi, methodik, konsekwen, amatir



Bacalah teks berikut'untuk awab soal nomor 35 sam

35. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat paOa nonror _
A (1) B (2)

38. Simpulan paragraf tersebut adalah ....
A. Daya beli masyarakat turun.
B. Harga kebutuhan pokok naik.
C. Biaya transportasi naik.

D (5)
5b.

JI

Kalimat penjelas yang padu paragraf tersebut terdapat pada nomor (1), (2, dan (3).
A (1).(2 dan (3) C (ti (3r dan (5)

B (2) (3) dan (a) D (1) (2) dan (s)
Kalimat yang tidak padu (tidak runtut) pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor ... .

A (1) B (2) c (3) D (.4)

D. Jadi, kenaikan BBM sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sejak Anton beranjak dewasa tingkah lakunya sering meresahkan orang tuanya. Tiap hari
dla bergaul dengan pemuda pengangguran yang suka mabuk-mabukan, dilarang tidak

Ugl mg@nya naik pitam setiap dia pulang ke rumah.
Ungkapan yang bercetak miring semakna dengan ....

A. tinggi darah B. makan darah C. darah tinggi D. naik darah
40. Germatilah paragraf berikut!

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf t,ersebut adalah _
A. bermuka licin B. bermuka dua C. tebal muka D. berminyak muka

41. Bacalah dialog berikut dengan saksama!

A. bagai hujan jatuh ke pasir
B. bagai cepat kaki ringan tangan

42. Bacalah dialog berikut denqan saksamal

C. bagai air beriak tanda tak dalam
D. bagai menangguk di air keruh

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi dialog tersebui adalah 
-A. bagai bergantung di akar lapuk

B. seperti mentimun dengan durian
C. bagai bumi dengan langit
D. bagai menegakkan benang basah

('l) Kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat otomatis akan turun.
(2) Kenaikan harga BBM yang demikian tinggi mengakibatkan harga kebutuhan
pokok seperti sembako akan mengalami kenaikan yang besar pula, (3) bemikian juga
untuk biaya transporlasi, pasti akan ikut naik. (4) para.pedagang pun mengalami
kesulitan mencari barang yang berkualitas. (5) Kenaikan tersebut singat berdampak

ada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Memang bermuka badak anak itu. Sudah disoraki penonton masih tertawa juga.
Bahkan, ia tampak sangat percaya diri. Ah, benar-benar... anak itu.

(1) lnay "Aku telah susah payah membantumu. Ternyata yang aku lakukan
.... Aku tak berarti apa pun bagimu.
"Maaf aku tidak menyadari hal itu."

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi dialog nomor (1) tersebut adalah ....

Rudi : "lrma, Tina itu anak orang kaya, pemilik perusahaan besar, rumahnya mewah,
mobilnya bagus-bagr.rs. Ke sekolah juga diantar dengan mobil bagus. Tidak
seperti kita yang ke sekolah naik sepeda onthel. Jadi, mana mau dia
berteman dengan kita yang anak penjual siomai keliling.,'

lrma . "la yal Kehidup?n kita dan Tina itu berbeda jauh sekali, "..

/ fielas Yll/ Semester fiosal -1.,
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:,ier,rukan penOuCuX-li *urru sungai fonOang ii pesislr" selatan Blliai- Ahli pe' 
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=eianda 
"berkeliling dunia" untuk mene*'xnn iklan tain V*q::J:,Tl^,U1,,,{1 :li"';:1': 
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sra-sia. 

-i-etapi, mereka tidak halois rnenEerti mtsnE?ry? uf,:?T:-.:Y:.,'; :
oei-mukim di lvlozanrilr., ni'ixu Timur' nasaimana ikarlAir"il'"a 

5i:i,: i:::i i,];; j Llj=*=t:t ';

3:#ilj;X!, ffid;d:,rylqrtr-t$elrt'*"ielryg,arls*tuu'l r*vc uelit'ixelelKar'

lnformasr yang orperoteh-dari teks di atas adalah ' ' |'
A. Pak lVlujair memang tokoh misterius'

ts. Belanda gernar rnempelajari ikan mr-ljatr"

C. nr,ru rnu'iair diabadikan sebagai narna ihan'

D. saudara ikan mujair tei'sebar dt seiurtrh duriia

3 e r m'ati t ah tekg beQlY!

ffiffigEtr* yai"rg harus r*nendapat "'
berikut!

Terutarna jika kitaCermati

us*[Igiggi ', dl-"1"...99P9',t1 $9\ry4!g ll1---- ----*-:-, -;,:;---
i;;;;u;;*, brr.u yang tepat u*tui< mei*nskapi,p'it'ti:] *,:i:::':i aeialah

C. pric'r"ltas, atiet, rn*rjern
A. prioritas, atletik, modern

B. prioritas, ailitik, rnodern

u. HlrulrLuul 
u(:v&) '

D" periar-itas, ailet, mndern
- }.JU

Qc-palq!-ll1Lsl|1sl 
berrkutl ,-, -.-r--,. - :...;. ..,, !.or,l:l .,*.i i,r.,.,n*fia",an-

c5rs-S-nlrp namala sat<tr akan rrie,lgaclakait ie r,1i.L, 0ei-ii';ria1 ijl'ili'Ii ':li'!":ijr' 
I't'irli{11tdrd'r I

Vina mei-upakan buah hati kedLra ci'ang; tuarrtla"

Kala bttah hall rnerupakan contol-i kata "

A" Denotatif 
' 

B. konotairf C iinperiltii

Fengumuman yang tepat sesuai ilustrasi tersii-rt ';i-r:;ir1ii . ' '

A. plserda lomba pencarian Bat<at siswa i,'i:'r,i i-iir:i-i:!1! :ii::1,ri:"ii:i

untuk rnengam[:il hadiah'

Ll. $emr:a peserta iomh:a pencarian Eaket

akan diPertunjul<kan.

C. Peserta yang berminat . 
mencart halcat

'

ilt{'jr'!Uhuirt-.!nPi Panitia'

S l svr,;, :-. - J lj i':ii r",l * il i/i al ili(fi il i<etr:i;rnr pi I a n ya n g'

-qe!*i :i ::1.;i-r':i;-t,-,ll:iti;'ifti p;l'"tit;; i-iniUk f!iUji 1,,

ri;:ii:-;i j;ii's',"":a rE,1CL ,

'ir"
keteramPilannYa

D. Siswa yang berminat menEikuti ion"rha psil'-ailai-i

mendaftarkan diri ke sekretariat panliia'

Bacalah ilustrasi beriku!]acalah ilustrasi beriKu!.1**

Dalam FLSzN tingkat [;burten,-'nG-uasA 'tar':a.i-'pul 
:.:f::,f- ,:.-.tf'?''.;[.7;;,1] il

331il,:f##:T:#:XXH6l"ll;'#"?**-iY#r,,i 
i.'nluii mcrain ruara I rnenuris i:;

t::
is

I

Crtr6n n*, ffirla-n sesuei 
'llListrasi tersebut adatah 

-!,..,,,a-, r.r*n* .-.ri ':

A Hari ini netul-uetut-rrarl bersejarah- r"Ei nirt'' runp-1-?il:3::r1i??rli3.-oFi[li i;
ilXl,li',.,ffJiJJJH! ;:ffi8'6;i, yi:i:,:::.;y,3;il*-; p*iinEr<ai i caiarn FL$2N r;

ii 
" 

g t';i *iuu pate n reri m a kasih r:h.i1 
":1"1*-:T',':1 

*-,1:
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D' FLS2N tingkat kabupaten kali ini sudah selesai. Para pemenang sudah diumumk
Tanp.a diduga Rika berhasil meraih Juara I menulis puisi dengln menyisihkan p

^ pesaingnya. Rika sangat bahagia hingga dipeluknya aku erat-erat.
Cermatilah ilustrasi berikufl

lsi surat pribadi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Sehabatku, sekarang ini aku mendapat musibahkebakaran. Aku berharap dirimu bisa

membantuku.
B. Sahabatku, salah satu keluargaku terkena musibah kebakaran, dan ia minta

bantuanku. Kamu tahu kan aku sendiri hidup pas-pasan. Kalau tidak keberatan

- kiranya dirimu mau meringankan beban saudaraku'.
C. Sahabat hidupmu serba berkecukupan. Aku minta tolong padamu untuk membantu

saudaraku yang terkena musibah kebakaran.
D. Sahabatku yang baik kali ini aku benar-benar butuh bantuanmu. Keluargaku terkena

musibah, besar harapanku dirimu bersedia untuk membantu
49 Bacalah kutiplln surat dinas berlkuil

|awab :

Kaltmat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang surat dinas tersebut adalah ....
A. Rapat telah bertangsung - 

C. Kehadirin Saudar, ,rngiilami harapkan
B' Rapat akan dilak-sanakan pada D. Kehadiran Saudara moh-on tidak diwakilkan

50. sebelum adik tidur Bapak seraru membacakan cerita untuknya.
lmbuhan me-kan yang semakna dengan kalimat di atas adalah ...
A. la merasakan sakit yang luar biasa. ,

B. salah satu kegemaranku adarah mendengarkan cerita.
C. lbu membelikan adik baju baru.
D. Bila ia marah, ia tidak mau mengatakan sepatah kata pun

Buatlah surat izin tidak masuk sekolah kare
fawab : ...................

Buatlah: a. Pantun anak-anak
b. Pantun teka{eki

Buatlah paragraf atau kalimat dengan menggunakan perioarraia nasi sudah menla,ii bubur!

Tuliskan sinonim dan antonim dari kata-kata berikut!
a. besar
b. pintar

\pa arti,istilah/ungkapan 
-yang 

dicetak miring dalam kalimat beri[uil
a. Setelah waduk itu berfungii, para petaniiidatr taai ieigginiiungxan diri padaair hulan

Arti me n g g a ntu n g ka n d i ri adalah
b lPy. pulang dari Semarang membawa buah tangan yang banyak.

Arti buah tangan adalah

Salah satu keluargamu mendapat musi

I1lilr.ll:- 9"Tgn!ara. kamu sendrri hidupnva pas-pasan berbeda dengan
temanmu .yang serba. berkecukupan dan sangat dermawan. Kamu ingin berkirim
surat untuk meminta uluran bantuan temanmu.

Dengan hormat. kamai menghara
seni [ .]
hari : Sabtu
fanggal 12 Maret 2016
waktu : pukul 08.00 s.d. 1'1 00
tempat . Ruang OSIS
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