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LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Nama Lengkap
Pilihlah jawaban yang paling benar.

: Bahasa Indonesia
: VIII (Delapan)
: ……………………………..
: ……………………………..
a. Siapa yang menyebarkan tanah
longsor di bulan Maret?
b. Mengapa terjadi tanah longsor di
Perhatikan teks berikut.
Indonesia berada dalam status darurat
bulan Maret?
narkoba. Menurut data yang dirilis
c. Apakah pemerintah kota salah
Badan Narkotika Nasional (BNN) ada
dalam menjaga lingkungan?
lebih dari lima juga pencandu narkoba di
d. Berapa nilai kerugian akibat
negeri ini. Angka yang memprihatinkan.
tanah longsor pada bulan Maret?
Terlebih mayoritas pengguna narkoba di
e. Jenis apakah teks di atas?
Indonesia adalah remaja.
1. Pernyataan yang sesuai untuk teks
berita diatas adalah…..
4. Berita 1
a. Indonesia adalah negara yang
Banjir melanda Perum Antapani,
mayoritas
penduduknya
Kota Bandung Senin (9/5). Kejadian
mengonsumsi narkoba.
itu karena sungai meluap setelah
b. Narkoba adalah sesuatu yang biasa
hujan deras mengguyur. Akibat
bagi warga Indonesia.
banjir banyak rumah dan jalan yang
c. Mayoritas pengguna narkoba di
terkenang sehingga menghambat
Indonesia adalah remaja
aktivitas warga. Kerugian ditaksir
d. Pencandu narkoba di Indonesia
mencapai delapan ratus juta rupiah.
mencapai seratus juta jiwa
Berita 2
e. Di Indonesia tidak terdapat
Kebakaran melanda Desa Cikupa,
pecandu Narkoba
Kabubaten Pangandaran pada Senin
(19/5). Si jago merah melahap
2. Pokok-pokok berita yang terkandung
puluhan
rumah.
Keruguan
dari berita di atas adalah…..
diperkirakan delapan ratus juta
a. Siapa, apa, bagaimana
rupiah. Pemadam kebakaran baru
b. Siapa, di mana, apa
bisa memadamkan api setelah
c. Siapa, kapan, mengapa
mendapat bantuan dari warga.
d. Siapa, mengapa, bagaimana
Kesamaan dari kedua teks berita
e. Siapa, bagaimana, kapan
tersebuat adalah…..
a. Waspada akan bencana
3. Tanah longsor di bulan Maret 2016
b. Kebakaran
mengakibatkan
dengan nilai kerugian hampir seratus
kerugian
miliar rupiah menjadi bahan
c. Terjadi pada hari Senin (9/5)
perdebatan di antara para warga.
d. Taksiran kerugian mencapai
Pemerintah kota menyalahkan alam,
delapan ratus juta rupiah.
sementara warga menilai sebagai
e. Tidak ada kesamaan kedua teks
kesalahan pemerintah kota dalam
berita tersebut.
menjaga lingkungan dan tata ruang
kota.
5. (1) Empat orang berjas rapi tampak
Pertanyaan
yang
jawabannya
duduk di lobi Rumah Makan Sambal
terdapat pada teks berita diatas
Layang. (2) Mereka sepertinya
adalah….
sedang membicarakan sesuatu yang
amat rahasia. (3) Rasanya ada yang
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tidak beres dengan gelagat mereka.
(4) Kira-kira apa ya yang sedang
dibicarakannya?
Kalimat yang berupa fakta terdapat
pada nomor…..
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
e. (1) dan (5)
6. Teks berita I
Puting beliung menyapa Wilayah
Kabuparen Pangandaran, Selasa
(10/5). Musibah itu menyebabkan 31
rumah rusak.
Teks berita II
Bertempat di Auditorium Kampus
Universitas Galuh dilangsungkan
acara seminar kewirausahaan Selasa
(10/5). Acara itu diikuti 1000 peserta
dari berbagai penjuru daerah.
Pembicara pada kegiatan tersebut
adalah Ippho Santosa.
Perbedaan penyajian kedua kutipan
berita tersebut adalah …
a. Teks berita I diawali dengan apa,
sedangkan berita II diawali
dengan di mana
b. Teks berita I diawali dengan apa,
sedangkan berita II diawali
dengan siapa
c. Teks berita I diawali dengan
kapan, sedangkan berita II
diawali dengan siapa
d. Teks berita I diawali dengan
kapan, sedangkan berita II
diawali dengan apa
e. Teks berita I diawali dengan
bagaimana, sedangkan berita II
diawali dengan apa

c. Sekitar 7.000 hektar hutan
mangrove hancur di kawasan
Cijulang,
Kabupaten
Pangandaran, Jawa Barat.
d. Sekitar 7.000 hektar hutan
mangrove hancur di kawasan
Cijulang,
Kabupaten
Pangandaran, jawa barat.
e. Sekitar 7.000, hektar hutan
mangrove hancur, di kawasan
Cijulang,
Kabupaten
Pangandaran, Jawa Barat.
8. Asyfa
:
“Dampak
negatif
penggunaan alat-alat modern sudah
kita rasakan selama ini. Di antaranya
kerusakan lingkungan dan polusi
udara yang terus meningkat. Selain
berdampak polusi dapat mengurangi
jumlah tenaga kerja.”
Tentukan kalimat sanggahan yang
sesuai dari pendapat di atas…..
a. Kalau begitu, kita akan tertinggal
dengan negara lain, yang sudah
maju. Saya pokoknya tidak
setuju!
b. Saya setengah setuju, setengah
tidak
c. Saya bingung
d. Pendapat Asyfa memang benar
adanya. Mesin-mesin industri
banyak menimbulkan kerusakan
lingkungan, terutama polusi
udara.
Pemikiran
saya,
meminimalisi
mesin-mesin
modern
berarti
mengurangi
jumlah produksi. Mungkin yang
perlu
dilakukan
untuk
mengurangi polusi hanyalah
memperketat adanya peraturan
terhadap
industri
ramah
lingkungan.
e. Pendapatmu itu salah besar.

7. Sekitar 7.000 hektar hutan mangrove
hancur di kawasan Cijulang,
kabupaten Pangandaran, Jawa barat.
Perbaikan untuk kalimat di atas agar
menjadi kalimat yang tepat adalah …
a. Sekitar 7.000 hektar hutan
mangrove hancur di kawasan
Cijulang,
Kabupaten
Pangandaran, Jawa barat.
b. Sekitar 7.000 hektar hutan
mangrove hancur di kawasan
Cijulang,
kabupaten
Pangandaran, Jawa Barat.

9. Kalimat penolakan yang santun
terhadap saran tersebut adalah…..
a. Saya kurang setuju karena siswa
yang malas tidak jera, hukuman
itu terlalu ringan dan pemantauan
belajar di perpustakaan oleh guru
piket kurang efektif
b. Saya kurang setuju karena siswa
merasa
jenuh
belajar
di
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perpustakaan dengan hanya
dipantau guru piket
c. Daripada siswa belajar di
perpustkaan lebih baik mereka
dipulangkan saja agar guru piket
tidak terlalu sibuk
d. Saya tidak setuju siswa belajar di
perpustakaan
karena
akan
memenuhi perpustakaan dan
merepotkan guru piket
e. Ah, pokoknya saya tidak setuju
saran-saran itu.

Berdasarkan informasi pada tabel
tersebut,
pernyataan
tentang
persamaan iklan, slogan, dan poster
yang tepat adalah …
a. Iklan,slogan,
dan
poster
mengandung unsur gambar, katakata, gerak, dan suara.
b. Iklan,slogan,dan poster samasama menggunakan kata-kata
untuk menyampaikan pesan.
c. Iklan,slogan,
dan
poster
menggunakan kata-kata dan
gambar untuk menyampaikan
pesan.
d. Iklan,slogan,dan poster samasama tidak menggunakan unsur
gerak dan suara.
e. Tidak ada perbedaan diantara
keduannya.

10. Kalimat persetujuan yang logis
terhadap saran tersebut adalah…
a. Saya setuju dengan pendapat
saudari, karena siswa yang malas
akan merasa jera, karena dia akan
merasa susana belajar yang tidak
seperti biasanya, tanpa temanteman, dan dia akan merasa
jenuh.
b. Saya sih, setuju-setuju saja
dengan saran tersebut.
c. Saya sependapat dengan saudari,
tapi sepertinya, hukuman itu
kurang berat. Mungkin bisa
ditambah lagi dengan beberapa
hukuman.
d. Ide bagus tuh.
e. Oke, terserah saja!

13. Untuk
meningkatkan
disiplin
menjaga kebersihan lingkungan,
OSIS SMP Idola mengadakan lomba
kebersihan kelas.
Slogan yang tepat untuk kegiatan
tersebut adalah...
a. Jika semuanya bersih, hati ini
bersih.
b. Lingkungan bersih, nyaman di
hati
c. Ikuti lomba kesehatan sekolah
kita.
d. Hijau
lingkunganku,
hijau
sekolahku.
e. Mari kita bersih-bersih.

11. Perhatikan slogan berikut ini!
Satu tunas untuk masa depan
bumi kita
Makna slogan tersebut adalah …
a. Mari kita menanam pohon
bersama-sama.
b. Bumi ini akan indah jika pohon
tidak ditebang.
c. Satu pohon yang kita tanam
sangat bermanfaat bagi masa
depan bumi dan manusia.
d. Pohon yang kita tanam tidak ada
pengaruhnya bagi dunia ini.
e. Menanam pohon lebih baik.

14. Perhatikan
slogan
berikut!
Satu Pohon ditanam untuk kehidupan
Itulah perbuatan yang dilakukan
daripada Seribu Pohon ditebang
untuk tambang.
Perbaikan slogan tersebut yang tepat
adalah ….
a. Seribu Pohon ditanam untuk
kehidupan lebih baik darim Satu
Pohon ditebang untuk tambang
b. Satu Pohon ditebang untuk
tambang lebih baik Satu Pohon
ditanam untuk kehidupan
c. Satu Pohon ditanam untuk
Kehidupan lebih baik daripada
Seribu Pohon ditebang untuk
tambang

12. Perhatikan tabel berikut
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d. Satu Pohon ditanam untuk
kehidupan
Sedangkan
Satu
Pohon ditebang untuk tambang
e. Satu Pohon ditebang untuk masa
depan yang cemerlang.

c. Griya Anggrek Indah, hunian
nyaman keluarga bahagia!
d. Basmi nyamuk dengan “Sorafit”,
nyamuk hilang tidur tenang!
e. Bersihkan
anggrek
disetiap
perkarangan!

15. Perhatikan
slogan
berikut!
Di bumi damai untuk ketenangan di
hati
Perbaikan terhadap slogan tersebut
yang tepat adalah ….
a. Damai di hati tenang di bumi
b. Tenang di bumi tenteram di hati
c. Tenang di hati damai di bumi
d. Damai di bumi damai di hati
e. Selalu tenang dan damai di hati

18. Perhatikan
iklan
berikut!
Hadiri
dan
Saksikan!!
Pameran
dan
Bursa
Buku
di Diamond Convention Centre
Tanggal 8-13 Novemeber 2008
Tersedia Berbagai Macam Buku
Harga Paling Murah Koleksi Buku
Lengkap Harga Diskon Fakta yang
terdapat dalam penggalan iklan
tersebut adalah . . . .
a. pameran dan bursa buku di
Diamond Convention Centre
b. semua merek ada di sini
c. harga paling murah
d. kualitas terjamin
e. Hadiri dan Saksikan

16. Perhatikan
iklan
berikut!
Dicr: staf Akt Wnt, Meng. Lap.
Keuangan. Min. SMA Plus/D3, Bs
Comp, Usia max.30th. Dtg lsg&Bw
CV Ke: Jl. Kalibata Selatan No. 16,
Pasar Minggu (Depan Gedung
Tranka)
Pernyataan berikut yang tidak sesuai
dengan iklan di atas adalah . . . .
a. Pekerjaan yang ditawarkan dalam
iklan di atas adalah staf akuntan.
b. Orang yang berhak mengisi
lowongan tersebut adalah wanita
yang mengerti laporan keuangan
c. Orang yang berhak mengisi
lowongan tersebut adalah wanita
dengan pendidikan terakhir SMA
Plus atau D3.
d. Orang yang dapat mengisi
lowongan tersebut adalah lulusan
D3 dan usia minimal 28 tahun
e. Orang yang dapat mengisi
lowongan tersebut adalah lulusan
SMA Plus/D3.

19. Perhatikan potongan iklan berikut!
Direktur
dan
Segenap
Staf
RSUD
Ulin
Banjarmasin
Mengucapkan Selamat dan Sukses
Atas Terpilihnya Bapak Suhastono
Sebagai Bupati Tabalong Semoga
berhasil menjadikan Kabupaten
Tabalong sebagai pusat agrobisnis.
Opini yang terdapat dalam penggalan
iklan tersebut adalah . . . .
a. Direktur dan Segenap Staf RSUD
Ulin Banjarmasin mengucapkan
Selamat dan Sukses.
b. Terpilihnya Bapak Suhastono
sebagai bupati.
c. Direktur
RSUD
Ulin
Banjarmasin
mengucapkan
Selamat dan Sukses Atas
Terpilihnya Bapak Suhastono
sebagai bupati
d. Semoga berhasil menjadikan
Kabupaten Tabalong sebagai
pusat agrobisnis
e. Direktur dan Segenap Staf
RSUD Ulin Banjarmasin

17. Berikut ini merupakan contoh iklan
yang isinya mengandung fakta
adalah . . . .
a. Minum “Singset Putri”' tubuh
lebih langsing, kulit mulus bak
putri keraton!
b. Perangi kebodohan dengan cara
membaca!
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20. Perhatikan iklan berikut ini!

21. Perhatikan iklan berikut!
DICARI
Asisten Apoteker (AA) Llsn
Farmasi, Berpengalaman/ blm untuk
Apotek di Keling Jepara.
Hub: Ambar HP: 085249380532
Iklan di atas termasuk iklan . .
a. layanan masyarakat
b. undangan
c. pemberitahuan
d. permintaan
e. permohonan
22. Perhatikan iklan berikut!
DICARI
Asisten Apoteker (AA) Lulusan
Farmasi,
Berpengalaman/blm
untuk Apotek di Banjarmasin.
Hub: Budi HP: 085249380769
Iklan di atas termasuk iklan.........
a. Layanan Masyarakat
b. Undangan
c. Pemberitahuan
d. Permintaan
e. Permohonan

Berdasarkan iklan tersebut, simpulan
yang dapat kita ambil adalah …
a. Iklan tersebut adalah iklan
penawaran yang bertujuan untuk
menawarkan kepada masyarakat
tentang
penghematan
air.
Respon yang diharapkan adalah
tindakan masyarakat untuk
melakukan
penghematan
terhadap air ketika sedang
mencuci pakaian.
b. Iklan tersebut adalah iklan
pemberitahuan yang bertujuan
untuk menyampaikan pesan
kepada masyarakat tentang
penghematan air. Respon yang
diharapkan adalah tindakan
masyarakat untuk melakukan
penghematan terhadap air ketika
sedang mencuci pakaian.
c. Iklan tersebut termasuk ke
dalam kategori iklan atau poster
transformasional yang bertujuan
untuk menyampaikan pesan dan
mengubah
gaya
hidup
masyarakat tentang perlunya
menghemat air. Respon yang
diharapkan adalah tindakan
masyarakat untuk melakukan
penghematan terhadap air ketika
sedang mencucui pakaian.
d. Iklan tersebut termasuk ke
dalam kategori iklan atau poster
informasional yang bertujuan
untuk menyampaikan pesan
kepada masyarakat tentang
penghematan air. Respon yang
diharapkan adalah tindakan
masyarakat untuk melakukan
penghematan terhadap air ketika
sedang mencuci pakaian.
e. Menghemat air sangatlah bagus
untuk kehidupan sehari-hari.

23. Perhatikan Iklan berikut!

Maksud Kalimat (2) iklan tersebut
adalah...
a. Pemerintah yang mengganti uang
pangkal melalui BOTPN.
b. Pemerintah akan membayar
perguruan tinggi melalui uang
pangkal.
c. Perguruan tinggi negeri memberi
bantuan untuk pembebasan uang
pangkal.
d. Pemerintah membantu perguruan
tinggi yang membebaskan uang
pangkal
e. Pemerintah tidak memberikan
bantuan kepada perguruan tinggi.
24. Perhatikan teks iklan berikut ini!
Gunakan listrik seperlunya!
Kaidah yang muncul dalam teks
iklan di atas adalah ....
a. Kalimat persuasif
5

b.
c.
d.
e.

Kalimat imperative
Berima puitis
Berkesan positif
Kalimat negatif

unit kit penanggulangan asap ke
puskesmas-puskesmas.
28. Kalimat
yang
tepat
untuk
melengkapi bagian teks eksposisi di
atas adalah....
a. Melihat kondisi yang kian
menghawatirkan,
Menkes
langsung menginstruksikan untuk
kembali mengirim tambahan
bantuan
ke
daerah-daerah
terdampak kabut asap.
b. Keadaan
semakin
parah,
pemerintah tidak bisa berdiam
diri
melihat
daerah-daerah
terdampak kabut asap.
c. Pemerintah
akan
memberi
Bantuan Santunan Kematian
kepada korban meninggal akibat
bencana asap.
d. Kondisi
semakin
memprihatinkan,
pemerintah
daerah dan provinsi wajib
meliburkan siswa di daerah
terdampak kabut asap.
e. Kondisi
semakin
memprihatinkan dan pemerintah
tidak bisa berdiam diri melihat
daerah-daerah terdampak kabut
asap.

25. Perhatikan
Ilustrasi
berikut!
Untuk
meningkatkan
disiplin
menjaga kebersihan lingkungan,
Ketua OSIS akan membuat slogan.
Slogan yang tepat untuk kegiatan
tersebut adalah....
a. Lingkungan hidup asri bagian
dari kebersihan
b. Hidup sehat dengan menjaga
lingkungan
c. Hijau lingkungan ku, Hijau
sekolahku
d. Jika semuanya bersih, hati ini
bersih
e. Kebersihan adalah sebagaian dari
Iman.
26. Iklan yang sesuai dengan syarat
bahasa iklan adalah...
a. Jagalah
Kelestarian
hutan
lindung kota ini
b. Hutan lindung lestari, lingkungan
bersih
c. Awas bencana bila hutan lindung
musnah
d. Hutan lindung berhasil mencegah
bencana
e. Kebersihan adalah sebagaian dari
pekerjaan.

29. Perhatikan kutipan teks eksposisi
acak berikut:
1. Siswa
Indonesia
sangat
berprestasi.
2. Prestasi itu telah dibuktikan oleh
siswa Indonesia yang meraih
medali pada kategori Lingkungan
Hidup.
3. Kedua siswa itu secara kreatif
memanfaatkannya untuk industri
garmen.
4. Penelitian yang mereka lakukan
adalah mengelola limbah hewan
yang terdapat pada kulit udang
dan kepiting yang mengandung
bahan anti bakteri.
5. Prestasi itu diraih di antaranya
oleh siswa yang berasal dari
sekolah siswa SMA Kharisma
Bangsa, Banten.
Urutan teks yang tepat adalah ....
a. 1-3-2-5-4
b. 1-2-4-3-5

27. Perhatikan kutipan teks eksposisi
berikut!
Dampak paling nyata dari bencana
asap adalah masalah kesehatan.
Lebih dari tiga bulan terpapar udara
bercampur asap membuat daya tahan
masyarakat kian menurun. [...]
Beberapa bantuan yang akan
didistribusikan meliputi 125 ribu
masker ke 97 kabupaten/kota
terdampak, makanan tambahan 11
ton, alat penjernih air, serta 4482
oximetry (alat cek denyut jantung)
dan sontheimer (alat menghitung
kecepatan pernapasan anak-anak
yang diperkirakan menderita ISPA.
Selain itu, 70 unit alat penjernih
udara (air purifier) untuk rumah
sakit, oksigen konsentrate dan 500
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c. 1-2-5-4-3
d. 1-5-2-3-4
e. 5-4-3-2-1
30. Perhatikan kutipan teks eksposisi
acak berikut:
1. Metode penelitiannya oleh para
juri sudah dinilai baik.
2. Kreativitas
yang
dilakukan
tinggi.
3. Ada beberapa keunggulan dari
penelitian yang dilakukan itu.
4. Pada saat menyajikan hasil
penelitiannya di depan dewan
juri, kedua siswa Indonesia ini
mendapat pujian.
5. Di samping itu, idenya juga
dianggap orisinal dan hasil
penelitiannya mudah diaplikasi.
Urutan teks yang tepat adalah ....
a. 3-1-2-5-4
b. 3-2-4-1-5
c. 3-4-5-2-1
d. 3-5-2-1-4
e. 1-3-2-5-4

siswa SMA Kharisma Bangsa,
Banten. Penelitian yang mereka
lakukan adalah mengelola limbah
hewan yang terdapat pada kulit
udang
dan
kepiting
yang
mengandung bahan anti bakteri.
Kedua siswa itu secara kreatif
memanfaatkannya untuk industri
garmen.
Kutipan tersebut merupakan bagian
dari struktur:
a. Tesis
b. Argumentasi
c. Penegasan ulang
d. Deskripsi bagian
e. Definisi
33. Perhatikan kutipan teks eksposisi
berikut:
Remaja adalah masa transisi dari
masa anak-anak ke masa awal
dewasa. Usia remaja berada pada
kisaran usia 10 tahun sampai dengan
21 tahun. Pada masa itu remaja
sedang mencari identitas dirinya.
Oleh karena itu, remaja harus
mendapat pendidikan karakter agar
dapat mengarahkan minatnya pada
kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan
karakter yang dapat diberikan pada
remaja, antara lain, berperilaku jujur,
kreatif, percaya diri, santun, dan
peduli.
Dari kutipan teks di atas, pendidikan
karakter apakah yang diperlukan
seorang remaja?
a. berperilaku jujur, percaya diri,
santun, dan peduli
b. berperilaku jujur, kreatif, santun,
dan peduli
c. kreatif, percaya diri, santun, dan
peduli
d. berperilaku jujur, kreatif, percaya
diri, santun, dan peduli
e. percaya diri, santun, santun, dan
peduli

31. Perhatikan kutipan teks eksposisi
berikut:
Ada beberapa keunggulan dari
penelitian yang dilakukan itu.
Metode penelitiannya oleh para juri
sudah dinilai baik. Kreativitas yang
dilakukan tinggi. Di samping itu,
idenya juga dianggap orisinal dan
hasil penelitiannya mudah diaplikasi.
Pada
saat
menyajikan
hasil
penelitiannya di depan dewan juri,
kedua siswa Indonesia ini mendapat
pujian.
Kutipan tersebut merupakan bagian
dari struktur:
a. Tesis
b. Argumentasi
c. Penegasan ulang
d. Deskripsi bagian
e. Definisi
32. Perhatikan kutipan teks eksposisi
berikut:
Siswa Indonesia sangat berprestasi.
Prestasi itu telah dibuktikan oleh
siswa Indonesia yang meraih medali
pada kategori Lingkungan Hidup.
Prestasi itu diraih di antaranya oleh
siswa yang berasal dari sekolah

34. Simak kutipan teks berikut :
Mungkin tidak banyak orang
menyadari
bahwa
sebenarnya
sarapan adalah salah satu rahasia
untuk menjaga kesehatan. Tidak
peduli seberapa sibuknya Anda,
penting untuk mengisi bahan bakar
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untuk tubuh Anda sehingga energi
Anda terpenuhi sepanjang hari.
Selain memberi energi pada tubuh,
sarapan juga memiliki manfaat lain
yang
tak
kalah
pentingnya.
Pertanyaan yang sesuai dengan isi
teks tersebut adalah . . . .
a. Apa yang dimaksud dengan
sarapan?
b. Di mana tempat sarapan yang
paling tepat?
c. Mengapa sarapan itu penting?
d. Bagaimanakah sarapan yang
tepat itu?
e. Kapan sarapan itu kita makan?

36. Permainan mobil mini 4 WD
mungkin bukan hal asing bagi kita.
Permainan balap mobil mini yang
diperkenalkan pertama kali oleh
Tamiya pada tahun 1982 ini sanggup
menarik minat banyak penggemar di
banyak negara, termasuk lndonesia.
Berbagai lomba Tamiya diadakan di
seluruh pelosok negeri ini, tidak
hanya di kota-kota besar, di kotakota kecil pun lomba beradu Tamiya
ini kian marak. Permainan Tamiya
telah menjadi kegemaran baru bagi
penduduk bumi.
Kalimat
utama
pada
bagian
argumentasi teks eksposisi di atas
adalah ....
a. Permainan mobil mini 4 WD
mungkin bukan hal asing bagi
kita.
b. Permainan balap mobil mini
yang diperkenalkan pertama kali
oleh Tamiya pada tahun 1982 ini
sanggup menarik minat banyak
penggemar di banyak negara,
termasuk Indonesia.
c. Berbagai lomba Tamiya diadakan
di seluruh pelosok negeri ini,
tidak hanya di kota-kota besar, di
kota-kota kecil pun lomba beradu
Tamiya ini kian marak.
d. Permainan Tamiya telah menjadi
kegemaran baru bagi penduduk
bumi.
e. Permainan balap mobil mini
tidak boleh dimainkan

35. Setiap orang mempunyai hobi atau
kegemaran, namun tidak setiap orang
dapat mengembangkan hobinya
dengan baik. Banyak faktor yang
menyebabkan orang tidak dapat
mengembangkan hobinya. Pertama,
kemungkinan
lingkungan
tidak
mendukung. Sebagai contoh, kita
memiliki hobi melukis, namun orang
tua
tidak
menginginkan
kita
mengembangkan hobi kita itu. Faktor
kedua, adalah dana atau fasilitas
pendukung. Kita mempunyai hobi
beternak ayam, namun kita tinggal di
perkotaan yang padat penduduk.
Faktor lain yang lebih penting adalah
kemauan kita. Apapun kendala yang
kita hadapi, apabila kita memiliki
kemauan yang kuat, tidak setengah
hati, kita dapat mengatasi masalahmasalah
yang
menghambat
pengembangan hobi kita.
Tesis pada teks eksposisi di atas
memiliki ide pokok ....
a. Semua orang memiliki hobi atau
kegemaran.
b. Tidak setiap orang dapat
mengembangkan hobinya dengan
baik.
c. Faktor
yang
menyebabkan
seseorang
tidak
dapat
mengembangkan hobinya.
d. Lingkungan
dapat
menjadi
penyebab
orang
tidak
mengembangkan hobinya.
e. Beternak
ayam
sangat
menyenangkan
dan
menguntungkan

37. Bacalah kutipan teks eksposisi
berikut!
Bagi kami, komunikasi menjadi
sarana cukup penting. Dengan
komunikasi,
kami
bisa
mengungkapkan gagasan kepada
orang lain. Dengan komunikasi yang
lancar, segala hal yang berkaitan
dengan pengetahuan akan cepat
tersebar. Demikian pula dengan
keterampilan berbahasa, hubungan
sosial akan tercipta.
Unsur fakta pada teks tersebut
terdapat pada kalimat. . .
a. Bagi kami, komunikasi menjadi
cukup penting.
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b. Dengan komunikasi, kami bisa
mengungkapkan gagasan kepada
orang lain.
c. Dengan komunikasi yang lancar,
segala hal yang berkaitan dengan
pengetahuan akan cepat tersebar.
d. Demikian
pula
dengan
keterampilan
berbahasa,
hubungan sosial akan tercipta.
e. Komunikai sangat digunakan
oleh masyarakat.

39. Bacalah teks berita berikut ini !
Tanah longsor di bulan Maret 2016
dengan nilai kerugian hampir seratus
miliar rupiah menjadi bahan
perdebatan di antara para warga.
Pemerintah kota menyalahkan alam,
sementara warga menilai sebagai
kesalahan pemerintah kota dalam
menjaga lingkungan dan tata ruang
kota.
Siapa yang diberitakan dalam teks
berita di atas .....
a. warga
korban
tanah
longsor
b. nilai kerugian akibat longsor
c. bencana alam tanah longsor
d. tanah longsor dibulan maret 2016
e. pemerintah dan warga

38. Bacalah kutipan teks berikut!
1) Pemanasan global (global
warming) telah menjadi isu sentral
beberapa tahun belakangan ini. 2)
Pemanasan
global
merupakan
fenomena peningkatan temperatur
bumi dari tahun ke tahun akibat
akumulasi gas di atmosfer yang
menyelimuti
bumi.
3)
Jika
peningkatan suhu itu terus berlanjut,
iklim akan terus berubah mejadi
ektrem. 4) Peristiwa es kutub
meleleh, permukaan laut meninggi,
pulau-pulau
tenggelam,
badai
semakin sering terjadi, gelombang
panas melanda, gurun pasir meluas,
jutaan orang berebut air dan
makanan akan menjadi pemandangan
di
bumi.
Gagasan atau pendapat yang sesuai
dengan
isi
kutipan
tersebut
ditunjukkan oleh angka . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 1) dan 4)
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