MODUL BAHASA INDONESIA SD KELAS 6

LES PRIVAT INSAN CERDAS

BAHASA INDONESIA
Semester 1
Latihan 1
Teks untuk nomor 1-5
Berita dari Orang
Tadi pagi Rinda memberi berita bahwa Senin kemarin, tanggal 25 Oktober 2007, pukul 4 sore, telah
terjadi kebakaran di kampungnya. Penyebab kebakaran, yaitu hubungan arus pendek. Mula-mula kebakaran
itu hanya terjadi di satu rumah. Ternyata angin bertiup kencang maka api pun menjalar ke rumah warga yang
lain. Rinda juga mengatakan bahwa semua warga panik dan memanggil 5 mobil kebakaran. Untung saja
rumah Rinda tidak ikut terbakar karena rumah Rinda jauh. Kerugian yang dialami mencapai 500 juta. Rinda
bercerita sambil menangis.
1. Orang yang menyampaikan informasi kebakaran 2. Kebakaran itu terjadi pada ....
adalah ....
a. pagi hari
a. warga
b. malam hari
b. Rinda
c. sore hari
c. orang tua Rinda
d. siang hari
d. Polisi
3. Penyebab terjadinya kebakaran itu adalah ....
4. Penyebab kebakaran di rumah warga yang lain adalah ....
a. kompor meledak
a. angin kencang
b. hubungan arus pendek
b. kompor meledak
c. angin kencang
c. hubungan arus pendek
d. puntung rokok
d. puntung rokok
5. Orang yang memanggil pemadam kebakaran adalah
.....
a. Rinda
b. orang tua Rinda
c. Satpam
d. warga
FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Inu Riyadi
Tempat/Tanggal lahir
: Semarang, 1 Januari 1995
Jenis kelamin
: Laki-laki
Agama
: Islam
Alamat
: Jalan Mugas No.5, Semarang
No. Telepon
: (024) 788753
Nama Orang Tua
: Bambang Suseno
Mengetahui
Orang tua,
Bambang Suseno
* = coret yang tidak perlu

Jakarta, 6 November 2012
Pendaftar
Inu Riyadi
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6.

Orang yang mengisi formulir di atas adalah ....
a. Inu Riyadi
b. Bambang Suseno
c. Petugas perpustakaan
d. Inu Riyadi dan Bambang Suseno

LES PRIVAT INSAN CERDAS
7.

8.

Formulir pendaftaran di atas adalah untuk mendaftar
menjadi anggota ....
a. OSIS
b. Kursus
c. Perpustakaan
d. Pramuka
Fungsi tanda baca titik dua adalah ....
a. pengganti kata atau
b. penulisan nomor
c. dipakai setelah kata sebagai penjelasan
d. dipakai sebelum kata sebagai penjelasan

... berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah 9.
menjadi anggota suatu organisasi.
a. Formulir pendaftaran
b. Formulir pernyataan
c. Kartu pembayaran
d. Kartu anggota
10. Kamu pilih apel/anggur.
Tanda garis miring berfungsi sebagai ....
a. kata ganti atau
b. kata ganti tiap
c. kata ganti dengan
d. kata ganti jika
Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan tepat.
1. Suatu bacaan pasti memiliki ....
2. Informasi dapat diperoleh dari ....
3. Membuat karangan sesuai dengan apa yang diamati disebut ....
4. Formulir pendaftaran berfungsi ....
5. Harganya Rp 1000,00/kg.Fungsi tanda garis miring ....

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa yang dimaksud dengan informasi!
2. Bagaimana cara menangkap informasi yang disimak?
3. Apa yang dimaksud laporan pengamatan?
4. Jelaskan arti dan fungsi formulir pendaftaran dan kartu anggota!
5. Sebutkan fungsi tanda baca titik dua dan garis miring!
Latihan 2
1. Anak-anak mengikuti rangkaian peristiwa dalam
cerita "Nyi Ageng Serang"dari awal hingga akhir.
Bagian kalimat yang dicetak tebal dapat diganti
dengan istilah ….
a. tema
b. amanat
c. tokoh
d. latar
3. Tempat terjadinya cerita disebut ....
a. tokoh
b. tema
c. amanat
d. latar
5. Tujuan kalimat anjuran dan permintaan adalah untuk
….
a. memperhalus
b. menjelekkan
c. mengasarkan
d. membesarkan
7. Hal-hal khusus yang ditulis dalam majalah anak
berada di ….
a. kolom umum
b. kolom bersama
c. kolom orang banyak
d. kolom khusus

2.

Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat ….
a. baik
b. tengah
c. jahat
d. pembantu

4.

Bahasa yang santun artinya ….
a. menyinggung orang lain
b. menyakiti orang lain
c. mengecewakan orang lain
d. tidak menyinggung orang lain
Bagaimana seandainya, merupakan kalimat ….
a. anjuran
b. permintaan
c. permohonan
d. jawaban

6.

8.

Kolom khusus ”Tak Disangka” berisi tentang ….
a. cerita lucu
b. cerita pendek
c. cerita serial
d. pengetahuan
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Mengambil inti dari suatu bacaan disebut ….
10. Langkah pertama meringkas adalah ….
a. menggambar
a. membaca
b. meringkas
b. menjawab pertanyaan
c. menulis
c. menyusun jawaban
d. mengarang
d. membaca dengan sungguh-sungguh
Ayo, lengkapi titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1. Cerpen adalah ….
2. Bahasa saat menanggapi harus ….
3. Supaya, merupakan kalimat ….
4. Kolom khusus terdapat di ….
5. Meringkas adalah ….
Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan ciri-ciri cerpen!
2. Bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik?
3. Sebutkan contoh kalimat anjuran dan tanggapan!
4. Sebutkan contoh kolom khusus majalah anak!
5. Apa saja langkah-langkah meringkas itu?

9.

Latihan 3
Teks untuk nomor 1-4.
Pariwisata
Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Seorang
wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari
rumahnya dengan tujuan rekreasi. Banyak negara bergantung dari industri pariwisata. Industri pariwisata
merupakan sumber pajak dan pendapatan dari perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan.
Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata adalah salah satu strategi yang dipakai oleh
organisasi nonpemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu. Selain itu, daerah wisata dapat
meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang nonlokal.
Sumber: //id.wikipedia.org
1.

3.

5.

7.

9.

Perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi disebut.....
a. jalan-jalan
b. pariwisata
c. kunjungan
d. bermain
Industri pariwisata dapat dijadikan sebagai
sumber.....
a. alam
b. pajak dan pendapatan
c. pengeluaran
d. pemasukan
Mengkritik sifatnya harus.....
a. merendahkan
b. menghina
c. membangun
d. menjatuhkan
Hal menyenangkan ditulis setelah.....
a. hal yang menyedihkan
b. saran-saran
c. peserta
d. uraian singkat perjalanan
Penulisan nama tokoh dalam percakapan diawali
huruf.....
a. kecil
b. sedang
c. kapital
d. lebih kecil

2.

Orang yang melakukan pariwisata disebut.....
a. wisatawan
b. orang asing
c. investor
d. pengunjung
4. Pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu
strategi yang dipakai oleh.....
a. Pemerintah
b. organisasi nonpemerintah
c. Presiden
d. Pejabat
6. Laporan kunjungan dibuat setelah melakukan.....
a. pengamatan
b. penelitian
c. kunjungan
d. diskusi
8. Saat belajar kelompok, kamu berbicara tentang.....
a. acara televise
b. pelajaran
c. liburan
d. bermain
10. Tanda titik dalam drama dipakai setelah kata yang
menunjukkan.....
a. pelaku
b. kalimat percakapan
c. kalimat dalam kurung
d. judul
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat.
1. Dalam suatu bacaan terdapat hal-hal.....
2. Sifat mengkritik adalah.....
3. Setelah nama acara, laporan kunjungan berisi tentang.....
4. Penulisan tanda titik dua pada percakapan ditulis setelah.....
5. Percakapan harus ditulis dengan jelas supaya.....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Bagaimana cara menemukan hal-hal pokok dalam suatu bacaan?
2. Sebutkan cara-cara mengkritik!
3. Buatlah format laporan kunjungan!
4. Sebutkan ejaan yang dipakai dalam percakapan!
5. Buatlah percakapan sederhana dengan tema pariwisata!

Latihan 4
1.

Dongeng adalah cerita yang ....
2. Kancil adalah tokoh dongeng yang ....
a. terjadi
a. malas
b. tidak benar-benar terjadi
b. cerdik
c. nyata
c. bodoh
d. utuh
d. pemalu
3. Pujian biasanya ditujukan kepada teman yang ....
4. Di bawah ini yang termasuk pujian adalah ....
a. nakal
a. Baju kamu sangat jelek!
b. memiliki prestasi
b. Wah, nakal betul anak itu.
c. malas
c. Wah, kamu memang pintar bermain bola.
d. kaya
d. Tas yang kamu beli itu tidak cocok.
5. Kolom khusus ”karier” di koran berisi tentang ....
6. Saat menanggapi harus disampaikan secara ....
a. olahraga
a. berbelit-belit
b. kerja
b. tidak urut
c. perdagangan
c. meloncat-loncat
d. keluarga
d. jelas
7. Kata merebus merupakan kata kerja aktif ....
8. Contoh kata kerja aktif intransitif adalah ....
a. intransitif
a. mencair
b. tidak berobjek
b. menombak
c. transitif
c. memukul
d. tidak bersubjek
d. memecah
9. Karangan yang bentuknya terikat dan bahasanya 10. Mengubah puisi menjadi prosa disebut ....
singkat disebut ....
a. parafrase kata
a. prosa
b. parafrase kalimat
b. puisi
c. parafrase puisi
c. cerpen
d. parafrase prosa
d. dongeng
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat.
1. Pada cerita “Si Kancil Sebagai Penengah”yang berperan sebagai tokoh antagonisnya ....
2. Pengumuman itu melibatkan ....
3. Perdagangan masuk ke dalam kolom khusus ....
4. Contoh kata kerja aktif instransitif adalah ....
5. Karangan yang bentuknya terikat dan bahasanya singkat disebut ....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa yang dimaksud dengan dongeng?
2. Bagaimana cara memuji seorang teman?
3. Sebutkan nama kolom dan isi kolom dalam kolom khusus di koran!
4. Buatlah masing-masing lima kata kerja aktif transitif dan intransitif!
5. Apa yang dimaksud dengan parafrase?
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Latihan 5
1. Penyampaian informasi yang ditujukan kepada
orang lain dan bersifatsatu arah disebut ....
a. berita
b. pengumuman
c. pesan
d. amanat
3. Kabar atau berita tentang sesuatu disebut ....
a. informasi
b. percakapan
c. pesan
d. pengumuman

5.

LES PRIVAT INSAN CERDAS

2.

Isi pengumuman bersifat ....
a. tertutup
b. rahasia
c. umum dan terbuka
d. khusus

4.

Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menemukan
informasi dalam suatubacaan, kecuali ....
a. membaca bacaan dengan sungguh-sungguh
b. memahami isi bacaan
c. menyimpulkan isi bacaan atau mengambil garis
besar isi bacaan
d. membaca bacaan secara cepat
Tanggapan harus dinyatakan dengan alasan yang ....
a. membangunkan
b. membosankan
c. masuk akal
d. keluarga

Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kamu 6.
ceritakan dalam laporan pengamatan,kecuali ....
a. Nama tempat yang diamati
b. Hal yang diamati
c. Biaya yang digunakan untuk pengamatan
d. Tujuan pengamatan
7. Formulir yang berisi tentang data diri seseorang 8. Nama lengkap dan nama panggilan terdapat di ....
secara lengkap disebut ....
a. wesel pos
a. daftar riwayat hidup
b. daftar riwayat hidup
b. wesel pos
c. kartu pos
c. kartu pos
d. kartu pendaftaran
d. kartu undangan
9. Mengirim uang selain melalui bank, dapat melalui 10. Bahasa dalam kartu pos harus ....
....
a. panjang
a. daftar riwayat hidup
b. berbelit-belit
b. wesel pos
c. singkat
c. kartu tabungan
d. terurai
d. kartu pos
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat.
1. Pengumuman adalah penyampaian informasi yang ditujukan kepada ....
2. Informasi adalah ....
3. Pengamatan atau observasi adalah pengawasan atau peninjauan secara cermatterhadap ....
4. Daftar riwayat hidup adalah ....
5. Fungsi kartu pos adalah ....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa yang dimaksud dengan pengumuman?
2. Sebutkan langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan!
3. Apa yang dimaksud dengan laporan pengamatan?
4. Sebutkan hal-hal yang harus ada dalam laporan pengamatan!
5. Sebutkan hal-hal yang ada dalam daftar riwayat hidup!
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Ujian Semester 1
1.

3.

5.

7.

Bacalah!
....
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga
menyatakan perang terhadap illegal logging. Ini karena
kerusakan
hutan
Indonesia
sudah
sangat
mencemaskan.
Upaya penyelamatan hutan dan lingkungan serta
sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan
sekarang dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. “Now,
not tomorrow! Not the day today (sekarang, bukan
besok)”, tegasnya.
Dewasa ini 59 juta hektare kawasan hutan negeri ini
telah rusak. Kerusakan terus bertambah dua juta
hektare setiap tahun akibat pembalakan liar dan
perambahan hutan.
....
Istilah Illegal logging artinya ....
a. penyalahgunaan obat
b. perluasan wilayah
c. penebangan liar
d. pembukaan hutan
Gagasan utama paragraf pertama diatas terdapat pada
kalimat ....
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
Ada penelitian internasional yangmengatakan bahwa
negara kitaboros dalam hal penggunaan BBM.
Antonim kata boros tersebut adalah ....
a. teliti
b. hemat
c. cerdas
d. pelit
Kata kerja berimbuhan me- di bawahini yang transitif
adalah ....
a. Ima menggambar di kebun.
b. Ida memotong sayuran.
c. Dina menangis minta kue.
d. Rida menyanyi gembira.

2.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyonomenyatakan
perang terhadap illegallogging karena ....
a. mengurangi pendapatan Negara
b. kerusakan hutan sudah sangatmengkhawatirkan
c. mengganggu ketertiban umum
d. kelembaban udara semakinberkurang

4.

Kawasan hutan di Indonesia yangrusak mencapai sekitar
... juta hektare.
a. 52
b. 55
c. 59
d. 95
Kerusakan hutan dapat mempercepat kepunahan flora
dan faunaserta menimbulkan berbagai bencana.
Sinonim kata kepunahan adalah ....
a. kelangkaan
b. kematian
c. kehancuran
d. kemusnahan
Dodo mengajukan permintaan kepadaayahnya supaya
televisi di rumahnyaditukarkan dengan yang baru.
Kalimat yang sebaiknya diucapkan Dodo kepada
ayahnya adalah ....
a. Yah, apakah Ayah tidak tahu kalautelevisi kita
gambarnya sudahtidak bagus lagi?
b. Apakah Ayah masih sayingdengan televisi kita
yang gambarnya sudah tidak jelas ini?
c. Yah, bagaimana kalau televisi iniditukarkan dengan
yang barukarena gambarnya sudah tidakbagus lagi,
Yah ?
d. Yah, mari kuantar ke toko elektronik untuk
menukarkantelevisi kita yang gambarnyasudah
tidak bagus lagi ini!

6.

8.
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Via : “.... keadaan kampung halamanmu sekarang,
Din?”
Dina : “Sudah aman. Air sudah surut dan kami sudah
bias menjalankan kegiatan sehari-hari lagi.”
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi tanya jawab
di atas adalah ....
a. Mengapa
b. Bilamana
c. Bagaimana
d. Mengapa
11. Penulisan kata bercetak tebal berikutyang benar adalah
....
a. Ida disuruh ibunya membeli gulajawa.
b. Ludruk berasal dari Jawa timur.
c. Anita senang membawakantarian Bali.
d. Mila membawakan saya dodolGarut.
9.

13. Kalimat-kalimat berikut yang berisipujian adalah ....
a. Suaramu
bagus,
seperti
geludukyang
menggelegar.
b. Rajin sekali kamu, pukul 07.30baru sampai di
sekolah!
c. Senyumannya manis empedu.
d. Masakanmu lezat sekali sepertimasakan khas
rumah makanpadang.
15. Seandainya saya diterima di SMPfavorit itu, saya akan
berangkat lebihawal dari biasanya setiap hari.
Kalimat tersebut menyatakan hubungan ....
a. perlawanan
b. pengandaian
c. pemilihan
d. penguatan
17. Laki-laki ....mempersilakan kalianmasuk tadi paman
saya.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi
kalimat tersebut adalah ....
a. yang
b. manakala
c. karena
d. andaikata
19. ....
Raja sering berkeliling ke rumahrumah penduduk dan
membantu menanam padi di sawah. Ia tak pernah
memungut pajak sepeser pun dari rakyatnya.
Rakyatnya sangat menghormati dan menyayangi sang
raja. Setiap hari mereka bergiliran memberikan
makanan ke istana untuk sang raja.
....
Dari cerita “Raja yang Miskin”
Oleh Mariska dalam Kompas,
Minggu, 14 Mei 2006
Berdasarkan penggalan cerita tersebut, tokoh raja
mempunyai sifat ....
a. rendah hati
b. tangan di atas
c. tinggi hati
d. ringan tangan
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10. Penulisan tempat dan tanggal suratyang tepat adalah ....
a. Sidoarjo, 17 September 2006
b. Sidoarjo; 17 September 2006
c. Sidoarjo: 17 September 2006
d. Sidoarjo 17 September 2006

12. Penggunaan tanda garis miring yangbenar terdapat pada
....
a. Emilia tinggal di Jl. BayangkaraNo. 10
Sidoarjo/Jawa Timur.
b. Ima duduk di kelas VI/SD HarapanBangsa II
Sidoarjo.
c. Rini anak II/kedua dari tigabersaudara.
d. Ety Sulistyawati tinggal diJl. Setiabudi I/14
Sidoarjo.
14. Swasembada bahan bakar menjadisalah satu jalan keluar
dalampembangunan daerah tertinggal danterisolasi.
Kata terisolasi artinya ....
a. termiskin
b. terbelakang
c. terpencil
d. termuda
16. Kalimat yang menggunakan kataberimbuhan ber-kan
terdapat pada....
a. Kedua kendaraan bermotor itubertabrakan.
b. Bintang-bintang bertebaran dilangit.
c. Daun-daun berguguran di musimkemarau.
d. Anak-anak duduk beralaskankoran.
18. Begitu mendengar suara ledakan,orang-orang (hambur)
keluar darigedung pertemuan.
Kata dalam kurung seharusnya disempurnakan menjadi
....
a. menghamburkan
b. berhamburan
c. terhambur
d. menghambur
20. Amanat yang dapat dipetik daripenggalan cerita di atas
adalah ....
a. Orang berpangkat tidak selaluhidup bahagia.
b. Orang yang tidak punyapekerjaan biasanya akan
mencarikesibukan.
c. Orang yang menanam kebaikanakan dibalas dengan
kebaikanpula.
d. Pandai-pandailah berhemat demimasa depan.
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. .... berangkat ke sekolah, Ima selalu makan pagi.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
2. Banyak orang yang ingin melihat Gunung Merapi dari dekat. Bagian yang bercetaktebal menyatakan keterangan ....
3. Edis tinggal di Sidoarjo. Pada hari ini ia menulis surat. Penulisan tempat dan tanggalsurat Edis yang benar adalah ....

4.

Pahami penggalan cerita berikut!
Malam harinya Mei sedang makan bersama mama dan papanya. Tapi, Mei masih sedih memikirkan nasib
pedagang kecil yang dilihatnya tadi pagi. Mama dan papanya pun melihat kesedihan pada anak tunggalnya itu.
“Kamu kenapa, Mei?” tanya papa.
“Apa kamu sakit?” timpal mama.
Mei menjawab hanya dengan gelengan kepala. Lalu, mereka bertiga melanjutkan makan. Tak lama kemudian, Mei
nekat mulai bercerita.
“Ma, Pa ...,” kata Mei pelan.
“Ya,” balas mama dan papanya hampir bersamaan.
“Tadi pagi Mei melihat cowok kecil seumuran Mei. Dia berjualan alat-alat rumah tangga. Mei kasihan sekali
melihatnya. Mei ingin bantu dia, tapi nggak tahu gimana caranya. Apa mama dan papa bisa ngasih saran?”
.....
Dari: ”Seorang Kakak Buat Mei”
Oleh Reni Wijananti dalam Yunior, 14 Mei 2006
Tokoh-tokoh penggalan cerita di atas adalah ..., ..., dan ....
5. Tokoh Mei mempunyai sifat ....
6. Peristiwa dalam cerita di atas terjadi pada waktu ....
7. Mei memikirkan nasib pedagang kecil yang dilihatnya tadi pagi.
Kata memikirkan merupakan kata kerja transitif karena memerlukan kehadiran ....
8. Mei merasa kasihan melihat nasib pedagang kecil itu.
Kata kasihan bersinonim dengan ....
9. Saya salut terhadap Mei yang menaruh perhatian besar terhadap nasib pedagangkecil seusianya. Kalimat tersebut
mengungkapkan rasa ....
10. Tatalah kertas-kertas yang (serak) itu hingga rapi kembali. Kata dalam kurungseharusnya disempurnakan menjadi ....
Kerjakanlah soal-soal berikut!
1. Buatlah tanggapan terhadap isi penggalan cerita “Seorang Kakak Buat Mei” di atas!
2. Kamu akan mendaftarkan diri sebagai penabung di sebuah bank. Isilah formulir dibawah ini dengan datamu masingmasing!
3. Perhatikan laporan singkat berikut dan buatlah ringkasan isinya!
Hujan Deras Merendam Dua Desa di Nias
Metrotvnews.com.Nias: Hujan deras yang terus-menerus mengguyur Kabupaten Nias, Sumatera Utara,
merendam dua desa, yakni Desa Mudik dan Desa Supomo Dua, Kamis (18/5). Mereka mengaku kaget oleh banjir
yang dating tiba-tiba. Banjir tersebut terjadi karena meluapnya Sungai Nou. Akibatnya, sebagian besar warga tidak
bisa menyelamatkan barang-barang mereka dari derasnya air yang masuk ke rumah.
Menurut warga, banjir memang beberapa kali terjadi setelah gempa melanda Nias setahun lalu. Sebagian
puing bangunan akibat gempa masih dibiarkan menumpuk di pinggir sungai sehingga menghambat arus air dan
menyebabkan banjir. Warga mengaku mereka sudah meminta Pemda setempat untuk memperhatikan masalah ini.
Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan.
Hujan deras yang mengguyur Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam dua hari terakhir juga merendam sebagian
kota ini. Air setinggi setengah hingga satu meter terlihat di jalan raya dan sejumlah perumahan. Ratusan rumah di
Kelurahan Dataran Tinggi dan Kelurahan Mencirim yang berada di sepanjang Sungai Mencirim, Binjai terendam.
Banjir terjadi karena hujan deras selama dua hari berturut-turut. Padahal, hampir tidak ada saluran air di pinggir
jalan. Hingga Kamis siang, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat lain. Warga berharap Pemda setempat
segera membangun selokan di pinggir jalan agar banjir tidak terulang. (***)
Sumber: http:/www.metrotvnews.com (Diakses 23 Mei 2006)
4.

Buatlah tanggapan terhadap isi laporan tersebut!

5.

Ubahlah puisi berikut ke dalam bentuk prosa!
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Bencana Alam
Tsunami, gempa bumi
Banjir bandang, tanah longsor
Tlah menimpa di bumi tercinta
Bencana alam
Membawa kesengsaraan
Penderitaan dan kemelaratan
Apakah alam sudah tidak bersahabat
Ataukah Tuhan telah menghukum kita
Dari tangan-tangan jahil pengrusak
kelestarian alam
Bukan kesenangan sesaat
yang didapat
Namun kesengsaraan
yang berkepanjangan
Bagaimanakah nasib anak cucu bangsa
Bila pengrusakan alam terus melanda
Ardi Nata Kusumasanjaya
Dalam Bobo, 6 April 2006
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Latihan 1
1.

3.

5.

7.

Mengambil inti dari suatu bacaan disebut ....
a. menyimpulkan
b. mengarang
c. wawancara
d. pidato
Metode naskah adalah berpidato dengan ....
a. mendadak
b. membuat keterangan
c. menghafal naskah
d. membaca naskah
Membaca dengan sungguh-sungguh, detail, dan rinci
disebut ....
a. membaca intensif
b. membaca cepat
c. membaca lancer
d. membaca mengeja
Langkah pertama menyusun naskah pidato adalah ....
a. menentukan penutup
b. menentukan isi
c. menentukan pembukaan
d. menentukan tema

9.

2.

4.

6.

Mata juga harus fokus pada televisi supaya berita ....
a. membingungkan
b. menjenuhkan
c. lebih jelas
d. lebih sulit
Sikap kamu saat berpidato adalah ....
a. menggoyang-goyangkan tubuh
b. tenang
c. melihat penonton satu-satu
d. tangan di pinggang
Bila menemukan kata-kata sulit, dicari artinya di ....
a. majalah
b. kamus
c. Koran
d. televisi

“Demikian tadi sambutan dari saya”.
Kalimat di atas digunakan untuk ....
a. pembukaan
b. isi
c. penutup
d. salam pembuka
10. Kami mohon maaf jika kami banyak berbuat salah.
Anak kalimat di atas adalah ....
a. kami mohon maaf
b. kami mohon maaf jika kami
c. jika kami banyak berbuat salah
d. kami mohon maaf jika kami banyak berbuat salah
8.

Ibu pergi ke pasar dan ayah mencuci mobil.
Pola kalimat majemuk dari kalimat tersebut adalah ....
a. SPO, SPK
b. SPK, SPO
c. SPO, SPO
d. SPK, SPK
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1. Menyimpulkan adalah ....
2. Metode pidato ekstemporan adalah ....
3. Membaca intensif adalah ....
4. Setelah menyapa peserta, kamu mengucapkan ....
5. Rani menyapu lantai, sedang Riko bermain bola di halaman. Pola kalimat di atasadalah ....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Bagaimana cara menyimpulkan berita dari televisi?
2. Bagaimana sikap kita saat berpidato?
3. Sebutkan cara-cara membaca intensif!
4. Bagaimana langkah-langkah menyusun naskah pidato perpisahan?
5. Buatlah kalimat mejemuk dengan kata jika, sekiranya dan seandainya!

Latihan 2
1.

3.

5.

Naskah drama disebut juga dengan ....
a. plot
b. skenario
c. teater
d. dialog
Jumlah halaman buku dapat dilihat pada ....
a. daftar isi
b. cover
c. daftar pustaka
d. glosarium
Tokoh protagonis kalimat yang diucapkan ....
a. kasar
b. agak lembut
c. agak kasar

2.

4.

6.

Perkataan sebelum drama dimulai disebut ....
a. dialog
b. epilog
c. prolog
d. monolog
Daftar kata sulit dan artinya ditulis di ....
a. daftar pustaka
b. glosarium
c. daftar isi
d. daftar hidup pengarang
Cara menjelaskan tokoh dapat dilihat dari ....
a. tata pentas
b. dialog
c. tata rias
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lembut

d.

Jalan cerita yang terakhir disebut tahap ....
a. tahap klimaks
b. tahap penyelesaian
c. tahap pengenalan
d. tahap peleraian
Setelah isi surat terdapat ....
a. nomor
b. kata penutup
c. lampiran
d. tanda tangan

prolog

8.

Kepala surat diletakkan di nomor ....
a. 4
b. 2
c. 3
d. 1
10. Pada penulisan nomor surat, sebelum tanda garis miring
yang pertama ditulis ....
a. nomor urut surat
b. kode surat
c. tahun pembuatan surat
d. tanggal surat

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat.
1. Akting adalah ....
2. Melaporkan adalah ....
3. Drama adalah ....
4. Sifat tokoh dapat dilihat dari ....
5. Surat resmi adalah ....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Bagaimana cara menceritakan isi drama?
2. Bagaimana cara melaporkan isi buku?
3. Sebutkan cara menjelaskan latar drama!
4. Apa yang dimaksud dengan surat resmi?
5. Hal-hal apa saja yang harus ada dalam surat resmi?

Latihan 3
1.

Saat mendengarkan berita dari radio yang harus
berkonsentrasi adalah ....
a. mata
b. tangan
c. telinga
d. kaki

2.

3.

Saat sedih, ekspresi tangan adalah ....
a. memegang dada
b. melambai-lambai
c. memegang kaki
d. memegang kepala

4.

5.

Ekspresi yang tepat untuk menunjukkan tempat yang
jauh adalah ....
a. tangan menunjuk ke depan
b. tangan menunjuk ke bawah
c. tangan melambai-lambai
d. tangan menunjuk ke samping
Urutan dalam pidato yang kedua adalah ....
a. pembukaan
b. penutup
c. isi
d. judul
Kata sapaan untuk teman-teman yang baik adalah ....
a. Teman-teman yang saya sayangi
b. Teman-teman yang saya hormati
c. Teman-teman yang saya banggakan

7.

9.

Saat ingin menangis kamu menangis, hal itu disebut
dengan ....
a. karya
b. ekspresi
c. kerja
d. belajar

Makna tersirat dari orang yang pakaiannya lusuh,
tubuhnya kurus adalah ....
a. orang kaya
b. orang bisnis
c. orang sederhana
d. orang miskin
6. Latar tempat yang digambarkan kumuh mempunyai
makna tersirat ....
a. orangnya sehat
b. orangnya jorok
c. orangnya bersih
d. orangnya rapi
8. Bahasa yang baik artinya ....
a. menyinggung teman-teman
b. menyindir teman-teman
c. menghina teman-teman
d. tidak menyinggung teman-teman
10. Hasil puisimu dipengaruhi oleh ....
a. suasana hati
b. suasana hati kakak
c. suasana hati sendiri
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Teman-teman yang saya kasihi

d.

suasana hati ayah

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1. Mengambil inti dari suatu bacaan atau berita disebut ....
2. Salah satu contoh ekspresi adalah ....
3. Contoh judul suasana sedih adalah ....
4. Makna tersirat adalah ....
5. Kalimat penutup pidato ulang tahun isinya ....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa saja yang harus kamu catat saat menyimpulkan berita dari radio?
2. Apakah maksud membaca puisi dengan ekspresi yang tepat?
3. Sebutkan macam-macam keterangan dan beri contohnya!
4. Bagaimanakah langkah-langkah memahami makna tersirat?
5. Apakah arti bahasa yang baik dan benar?

Latihan 4
Teks drama untuk soal nomor 1-3.
Gula Jawa
: “Sur, Pak Guru mengatakan bahwa gula jawa berasal dari tebu. Kamu tahu cara membuatnya?”
: “Tahu, dong! Aku pernah baca buku tentang proses pembuatan gula jawa atau gula merah.”
: “Tolong jelaskan kepada kami tentang cara pembuatannya, Sur!”
: “Dengarkan baik-baik, ya!”
: “Ya, Non Narasumber. Kami siap mendengarkan!”
: “Tebu yang berumur 18-20 bulan dipotong, lalu daunnya dibuang dan dibersihkan. Setelah itu, diikat
dengan rapi. Kemudian, diangkut ke penggilingan.”
Nining
: “Lalu, tebu-tebu itu diapakan di tempat penggilingan, Sur? Eh, Non Narasumber?”
Surti
: “Di sana, tebu-tebu itu dimasukkan dalam penggilingan. Dari penggilingan ini akan diperoleh air tebu
atau air gula. Selanjutnya, air tebu ditampung dalam ketel besar.”
Manda
: “Wah, sulit juga, ya, Sur? Apa proses selanjutnya?”
Surti
: “Air tebu dalam ketel tersebut direbus sehingga tinggal hanya gulanya saja.”
Nining
: “Berarti proses sudah selesai, dong.”
Surti
: “Belum selesai, Ning! Masih ada satu proses lagi.”
Manda
: “Proses apa lagi, Sur?”
Surti
: “Nah, proses terakhir adalah memasukkan endapan air gula ke dalam cetakan dan setelah dingin gulagula jawa dari cetakan ditumpahkan/diambil maka telah terbentuk gula jawagula jawa yang manis
dan bentuknya bagus sesuai bentuk cetakannya.”
Madna/Nining : “Wah, kamu hebat, Sur! Kamu tidak kalah dengan narasumber sesungguhnya.”
Surti
: “Ha …..! ha …..! Ha …..! Kamu bisa saja”.
Nining
Surti
Manda
Surti
Manda
Surti

1.

Tokoh-tokoh dalam teks drama di atas antara lain ....
a. Nining, Manda, Pak guru
b. Manda, Surti
c. Nining, Manda
d. Nining, Manda, Surti

2.

3.

Drama di atas berisi tentang ....
a. proses pembuatan gula jawa
b. pelajaran sekolah
c. harga gula jawa
d. proses pembuatan gula pasir

4.

Orang yang menjelaskan proses pembuatan gula jawa
adalah ....
a. Manda
b. Surti
c. Nining
d. Pak Guru
Suatu bentuk perbuatan berbicara dalam situasi
tertentu dan dengan pendengartertentu pula disebut ....
a. percakapan
b. pidato
c. bernyanyi
d. dialog
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5.

Berikut ini faktor-faktor yang sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan pidato,kecuali ....
a. intonasi
b. gerak-gerik
c. mimic
d. banyak tersenyum

6.

7.

Di bawah ini unsur-unsur pembentuk drama, kecuali
....
a. tokoh
b. latar
c. jalan cerita
d. pementasan

8.

9.

Pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak,
kalimatnya ....
a. Ditujukan kepada siswa-siswi
b. Ditujukan kepada Bapak-bapak
c. Ditujukan kepada Bapak/Ibu/Sdra/i
d. Ditujukan kepada adik-adik

Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato, kecuali
....
a. Saat memulai pidato, kamu harus bersikap tenang
b. Berusaha untuk menarik perhatian pendengar
c. Sikap yang berlebihan
d. Berpikirlah
sesuatu
yang
positif
untuk
melenyapkan rasa takut
PENGUMUMAN
Lomba Memperingati Hari Kemerdekaan

Kalimat di atas merupakan ... dalam pengumuman.
a. judul
b. isi
c. penutup
d. kop
10. Di bawah ini adalah contoh surat resmi, kecuali ....
a. Surat undangan
b. Surat edaran
c. Surat keputusan
d. Surat kepada teman

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1. Orang yang memainkan drama disebut ....
2. Menonton drama seolah-olah melihat ....
3. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi ....
4. Unsur-unsur dalam drama saling menjalin membentuk ....
5. Pembuatan surat-surat resmi merupakan bagian dari ....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan drama?
2. Apa saja unsur-unsur pembentuk drama?
3. Sebutkan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pidato!
4. Apa yang kamu ketahui tentang surat resmi?
5. Sebutkan contoh surat resmi yang kamu ketahui!

Latihan 5
1.

Berita di televisi berisi informasi mengenai ....
a. kebohongan
b. peristiwa terbaru
c. peristiwa yang sudah lama terjadi
d. ketidakbenaran

2.

3.

Membacakan puisi karya sendiri lebih ....
a. sulit
b. susah
c. mudah
d. agak mudah
Kursi termasuk kata benda ....
a. abstrak
b. tidak nyata
c. setengah konkret
d. konkret

4.

5.

6.

Cara pertama menghilangkan rasa takut saat
membaca puisi adalah ....
a. Memegang kerta sekuat-kuatnya
b. Menggerakkan anggota badan
c. Berlatih di depan keluarga
d. Berlatih di depan penonton
Berita yang benar biasanya disampaikan dengan ....
a. sungguh-sungguh
b. main-main
c. senda gurau
d. tidak sungguh-sungguh
Contoh kata benda abstrak adalah ....
a. mobil
b. kayu
c. Tuhan
d. jalan
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7.

Pengarang yang menceritakan cara hidup suatu 8. Setelah tema pidato ditentukan, kemudian
daerah, berarti mempunyaimakna tersirat unsur
menentukan ....
ekstrinsik ....
a. kalimat pembuka
a. agama
b. pokok-pokok pikiran
b. adat istiadat
c. isi
c. pendidikan
d. penutup
d. jenis kelamin
9. Perayaan ulang tahun sekolah, pidatonya ditujukan 10. Bagian isi pidato berisi ....
kepada ....
a. gagasan pokok atau materi yang hendak
a. semua warga sekolah
disampaikan
b. masyarakat
b. rangkuman
c. guru dan karyawan
c. penegasan kembali
d. semua siswa
d. kesimpulan
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1. Berita televisi biasanya berisi informasi mengenai peristiwa ....
2. Puisi Kerawang-Bekasi mempunyai makna tersirat ....
3. Kesedihan termasuk kata nomina ....
4. Sebelum menyusun naskah pidato, kita harus membuat ....
5. Isi pidato berisi.....
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Bagaimana cara menyimpulkan berita dari televisi!
2. Bagaimana cara menghilangkan rasa gemetar saat membaca puisi?
3. Apa yang dimaksud dengan kata nomina!
4. Mengapa sebelum menyusun naskah pidato kita harus membuat kerangkanyaterlebih dahulu!
5. Sebutkan hal-hal untuk memudahkan penyusunan naskah pidato!

Ujian Semester 2
1.

Perhatikan percakapan berikut ini!

2.

Budi : “Bu, saya minta izin ke kamar mandi.”
Bu Guru : “Boleh, silahkan.”
Budi : “Terima kasih, Bu.”

3.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari percakapan
tersebut adalah ....
a. Apabila hendak keluar kelas, harus minta izin
kepada Bapak/Ibu guru.
b. Budi anak yang penakut.
c. Budi anak yang suka mengganggu pada saat
pelajaran sedangberlangsung.
d. Budi anak yang pemalas.
Percakapan antarpelaku dalam drama disebut ....
a. tanya jawab
b. dialog
c. wawancara
d. prolog

Perhatikan penggalan cerita berikut!
Roni meminjam kertas ulangan Nita yang duduk di
depannya. Nita tidak memberi, tetapi Roni memaksa.
Terjadilah tarik menarik. Akhirnya kertas ulangan itu
pun sobek.
Dari penggalan cerita tersebut tampaklah sifat Roni
yang ....
a. suka mengganggu
b. suka mencuri
c. suka bertengkar
d. suka memaksa

4.

Alur drama pada umumnya terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu ....
a. pendahuluan, isi, penutup
b. perkenalam, pertikaian, penyelesaian
c. prolog, dialog, epilog
d. sutradara, pemain, penonton
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6.

Sifat gotong-royong masyarakat desa perlu
diperhatikan kembali. Ciri gotong-royong dulu dan
sekarang berbeda. Dulu, gotongroyong berarti saling
membantu tanpa imbalan. Sekarang, bergotong
royong berarti saling membantu dengan imbalan.

7.

Kesimpulan dari wacana tersebut adalah ....
a. persamaan gotong royong dulu dan sekarang
b. perbedaan gotong royong dulu dan sekarang
c. gotong royong sering dilakukan oleh
masyarakat
d. ciri gotong royong
Karena ketakutan, anak itu mengambil langkah
seribu.
Ungkapan langkah seribu berarti ....
a. lari seribu-ribu
b. lari secara santai
c. berlari-lari
d. berlari

9.

Perhatikan petikan cerita berikut!

"Belajar bersama itu bagus, tetapi Dian dan kawan
Dian bersendau gurau dengan saling mencubit dan
memukul. Walaupun Cuma main-main, itu tidak
elok, cucuku," kata nenek kepada cucunya.
Cuplikan cerita tersebut menunjukkan bahwa sifat
nenek ....
a. cerewet
b. pemarah
c. penuh perhatian
d. mudah tersinggung
11. SCTV sedang ... "Liputan 6 Sore"
Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik kalimat
tersebut adalah ....
a. menyiarkan
b. menampilkan
c. menyajikan
d. menyebarluaskan
13. Dina menjadi tangan kanan Pak Budi.
Tangan kanan dalam kalimat tersebut berarti ....
a. orang yang di kanan
b. orang kepercayaan
c. pesuruh
d. pembantu

Perhatikan penggalan naskah pidato berikut!
Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu
guru, Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali murid yang kami
hormati, serta teman-teman yang saya cintai.
Penggalan naskah pidato tersebut adalah bagian ....
a. salam pembuka
b. pembuka
c. salam penutup
d. penutup

8.

Perhatikan kutipan naskah pidato berikut!
Demikian sambutan saya. Selaku ketua panitia saya
mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan
di hati para hadirin.

Kutipan tersebut merupakan uraian pidato pada bagian
....
a. pembukaan
b. penutup
c. isi
d. salam penutup
10. Dua kawan kalian berkelahi di sekolah, yang pertama
kali kalian lakukanadalah ....
a. keduanya disuruh bermaafan
b. melapor kepada polisi
c. dibiarkan saja
d. keduaya dilerai

12. Penulisan nomor surat yang benar adalah ....
a. Nomor. 03/M/Smg/II/2007
b. Nomor, 03/M/Smg/II/2007
c. Nomor: 03/M/Smg/II/2007
d. Nomor; 03/M/Smg/II/2007

14. Perhatikan petikan puisi berikut!
Aku lalai
Beta lengah di masa muda
Kini hidup meracun hati
Miskin ilmu miskin harta
Puisi tersebut menggunakan pola rima ....
a. a b b a
b. a a b b
c. a b a b
d. a b a c
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15. Berikut ini penulisan alamat surat yang benar adalah 16. Teks pidato yang lengkap terdiri atas ....
....
a. pendahuluan, isi dan penutup
a. yth. Kak Redaksi Majalah Bucil.
b. puji syukur, isi dan penutup
jln. Dewantara 169 jakarta Pusat
c. pendahuluan, isi dan kesimpulan
b. yth. Kak Redaksi Majalah Bucil.
d. puji syukur, isi dan kesimpulan
jln. Dewantara 169 jakarta Pusat.
c. yth. Kak Redaksi Majalah Bucil
jln. Dewantara 169 jakarta Pusat.
d. yth. Kak Redaksi Majalah Bucil
jln. Dewantara 169 jakarta Pusat
17. Sungguh tak pantas rasanya, berpangku tangan 18. Budi bahasa seseorang menunjukkan derajat atau
melihat Ayah selalubekerja keras.
keturunan orang lain.
Ungkapan berpangku tangan berarti ..........
Peribahasa untuk menyatakan hal itu adalah ....
a. bermalas-malasan
a. Di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung
b. bersedih hati
b. Bahasa menunjukkan bangsa
c. giat bekerja
c. Bagai duri dalam daging
d. bermain-main
d. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
19. Ani mengisi formulir pendaftaran lomba lukis anak. 20. Budi rajin pergi ke perpustakaan. Ia sangat suka
Formulir adalah ....
membaca buku-buku,majalah, maupun surat kabar.
a. surat
Kadang-kadang ia sampai lupa waktu.
b. kertas surat
c. surat keterangan
Maka tidak heran Budi sering mendapat julukan ....
d. lembar isian
a. bintang kelas
b. menimba ilmu
c. kutu buku
d. juara kelas
21. Perhatikan kutipan cerita berikut!
22. Ibu sedang sibuk menyiapkan makan malam.
Lebai Malang mempunyai dua orang sahabat, yaitu
seorang kaya dan seorang yang miskin. Mereka
Kalimat untuk mengatakan penawaran berdasarkan hal
bertiga kompak dalam segala hal walaupun tinggal
tersebut adalah ....
berjauhan.
a. Bantulah Ibu menyiapkan makan malam!
b. Apa yang dapat saya bantu, Bu?
Dari kutipan cerita tersebut dapat diketahui bahwa
c. Mari saya bantu menyiapkan makan malam, Bu?
sifat Lebai adalah ....
d. Bolehkah saya bantu, Bu?
a. jahat
b. bersahabat denga siapa saja
c. kikir
d. tinggi hati
23. Banyak wisatawan mancanegara maupun domestik 24. Hal berikut ini harus ada dalam drama, kecuali ....
berkunjung ke CandiPrambanan.
a. panggung
b. naskah
Arti kata mancanegara pada kalimat tersebut adalah
c. sutradara
….
d. penonton
a. luar negeri
b. daerah
c. antar daerah
d. dalam negeri
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25. Perhatikan paragraf berikut!
Keuntungan lain yang didapat dari cara bercocok
tanam vertikultur adalah tanaman bebas dari gulma.
Hal itu karena tidak ada tempat untuk tumbuhnya
gulma.
Pikiran utama paragraf tersebut adalah ....
a. gulma
b. bercocok tanam vertikultur
c. keuntugan cara bercocok tanam vertikultur
d. tidak ada tempat untuk tumbuhnya gulma
Ayo isi titik-titik berikut ini dengan benar!
1. Perhatikan paragraf berikut.
Iwan anak yang rajin dan jujur. Banyak orang mempercayakan urusannya kepada dirinya.
Namun, kini semua telah berbalik. Orang tidak lagi berani mempercayainya setelah ia terbukti
memakai uang titipan untuk keperluan pribadinya sendiri. Sekarang orang tidak lagi mengingat
kejujurannya, ibarat panas setahun dihapus hujan sehari.
Arti peribahasa di atas adalah ....
2. Sebelum membuat naskah pidato, kita perlu membuat ....
3. Orang yang ahli di bidang perpustakaan disebut ....
4. Guru itu sudah banyak makan asam garam.Ungkapan makan asam garamberarti ....
5. Selain merupakan kawasan konservasi sumber daya alam, Ujung Kulonjuga sebagai tempat wisata.
Arti kata kawasan pada kalimat tersebut adalah ....
6. Yang dimaksud dengan wisatawan domestik adalah ....
7. Budi menghafalkan dialog yang ada pada naskah drama.Naskah drama adalah ....
8. Perhatikan dialog berikut.
Roni : Saya usulkan agar sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler.
Iwan : Saya tidak setuju. Itu Cuma buang-buang waktu saja.
Dimas : Saya setuju. Karena hal itu berguna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.
Roni : Saya juga setuju. Saya usulkan agar diadakan latihan drama atau kesenian.
Allan : Kalau saya, olahraga dan Pramuka. Semua peserta diskusi harus setuju dengan pendapat saya.
Roni : Tidak bisa begitu! Semua peserta berhak mengemukakan pendapatnya
Dimas, Roni, Allan : setuju! Hidup ekstrakurikuler!
Dari hasil diskusi tersebut, mereka bersepakat untuk mengusulkan kepada sekolah agar menyelenggarakan
ekstrakurikuler drama, kesenian, olahraga, dan pramuka. Peserta yang mempunyai pendapat berbeda adalah Iwan.
Dia menganggap ekstrakurikuler itu hanya ....
9. Perhatikan kalimat berikut!
Selain hidup di dalam keluarga dan sekolah, kita juga hidup di dalam masyarakat. Kita memang makhluk
bermasyarakat. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain," kata Bu Guru.
Hal yang ingin disampaikan Bu Guru adalah ....
10. Berdasarkan gambar di bawah ini,berprofesi apakah orang tersebut?

11. Permainan kedua kesebelasan itu sangat (pikat). Imbuhan yang tepatuntuk kata di dalam kurung adalah ....
12. Apakah peribahasa yang dapat digunakan untuk menggambarkanseseorang yang suka membual, tetapi
pengetahuannya kurang?
13. Berburu ke padang datar
Dapat rusa belang kaki
Berguru kepalang ajar
Bagai bunga kembang tak jadi
Isi pantun di atas adalah bahwa dalam mencari ilmu, kita harus ... agar hasilnya memuaskan.
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14. Apabila akan mengartikan kata sukar, kata depan dapat mencarinya didalam ....
15. Apabila kita hendak berpidato, ucapan puji syukur kepada Tuhan YangMaha Esa terletak pada kerangka pidato ....
Marilah menjawab pertanyaan berikut ini!
1. Simaklah paragraf berikut dan temukan peribahasa yang terdapat didalamnya!
Umang yang Malang
Malang benar nasib si Umang. Dia basah kehujanan. Belum lama ia masuk bui, dan anaknya mati ditembak
orang. Begitu mungkin risiko yang ia jalani. Bermain di dunia hitam bukan tanpa risiko. Ini seperti bermain
air basah, bermain api letup.
2. Artikan peribahasa yang telah kalian dapatkan dari paragraf tersebut!
3. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut!
a. perpustakaan
b. katalog
c. ensiklopedia
d. kliping
4. Carilah arti ungkapan berikut ini!
a. bintang kelas
b. menuntut ilmu
c. kutu buku
5. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan kata"yang"!
a. Siapa bersalah akan dihukum
b. Baju merah pemberian paman
c. Siswa pandai mendapat penghargaan dari sekolah
6. Susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah karangan yangmenarik!
a. Selain itu, perlu diupayakan agar objek wisata tetap bersih, rapi, danaman.
b. Upaya untuk mengembangkan daerah wisata antara lain dilakukandengan pembangunan jalan raya,
penyediaan penginapan, danpenyediaan rumah makan yang memadai.
c. Oleh sebab itu, objek wisata harus terus dikembangkan.
d. Saat ini pemerintah sedang giat meningkatkan usaha pariwisata.
7. Buatlah contoh surat undangan untuk pertemuan rutin bulanan KarangTaruna di desa kalian. Kalian berperan
sebagai sekretaris Karang Taruna.
8. Buatlah puisi dengan tema kepahlawanan!
9. Buatlah naskah drama yang berupadialog berdasarkan gambar di bawah ini!

10. Ubahlah puisi berikut ini menjadi sebuah prosa!
Terapung Tak Hanyut
Sampah di kali, sampah di sungai
Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit
Di puncak bukit ini
Mengirim panah sejuta pesan
Orang kota menggotong kali
Orang desa memagari kali
Bak susu dibalas dengan tuba
Ke mana air melaju
Riaknya tak kenang melayu
Ah ... sampah terapung tak hanyut
Sepagi ini akal terbunuh
Oleh: Anton
Arsip Pribadi
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