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Pilihlah jawaban yang paling benar.
1. Ketahuilah bahwa sabun lidah buaya
sangat alami, ramah lingkungan, dan
gampang dibuat. Selain itu juga
lidah buaya terbukti bermanfaat bagi
tubuh karena membuat tubuh bersih
dan lebih segar.
Informasi tersurat yang terdapat
dalam kutipan teks tersebut adalah
....
a. Sabun lidah buaya sukar dibuat
b. Lidah buaya dapat ditemukan di
mana-mana.
c. Sabun lidah buaya membua
tubuh lebih bersih dan segar.
d. Lidah buaya dapat dipakai untuk
wajah.
e. Lidah buaya untuk obat

3. Bacalah teks berikut!
Taplak meja biasanya dipakai untuk
menutup dan menghias meja. Taplak
meja sendiri sangat banyak tersedia
di toko-toko dengan harga yang bisa
dibilang lumayan. Tetapi pernah
tidak kamu berpikir untuk membuat
taplak meja sendiri ? Kamu
sebenarnya bisa membuat taplak
meja sendiri dengan biaya yang
relatif lebih murah.
Tujuan pembuatan taplak meja ini
agar kita dapat memanfaatkan
barang-barang bekas yang berada
disekitar kita sehingga lebih bernilai
guna dan bermanfaat.
Simpulan teks di atas adalah ...
a. Tamplak meja sebagai penutup
dan penghias meja dan bisa
dibuat sendiri dengan barang
bekas.
b. Tamplak meja pembuatannya
cukup mudah
c. Taplak meja terdapat di tokotoko.
d. Tamplak meja dari bahan bekas
tahan lama
e. Taplak meja harganya sangat
mahal

2. Bacalah teks berikut!
1) Bayam salah satu sayuran yang
banyak mengandung zat besi.
2) Bayam biasanya ditanam untuk
dikonsumsi daunnya.
3) Tumbuhan ini berasal dari
Amerika.
4) Nama Latin dari bayam adalah
Amaranthus sp.
Kalimat utama teks tersebut terdapat
pada kalimat nomor ....
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
e. (2) dan (3)

4. Bacalah teks berikut!
Tikus merupakan hewan pengerat
yang sangat mengganggu. Oleh
sebab itu, harus ada langkah-langkah
untuk
menangani
dan
membasminya.
Salah
satu
langkahnya adalah dengan membuat
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jebakan
tikus
sederhana.
Sebetulnya, saat ini cukup banyak
pilihan cara untuk membasmi tikus,
seperti menggunakan racun tikus
atau memakai alat elektronik.
Namun, tidak ada salahnya bila
mencoba membuat jebakan tikus
yang ramah lingkungan.
Pernyataan yang sesuai dengan teks
di atas adalah ....
a. Membuat jebakan tikus dengan
jebakan sederhana
b. Tikus hewan yang berkeliaran di
malam hari
c. Tikus mengganggu sawah dan
ladang penduduk
d. Tikus harus dibasmi\
e. Tikus adalah hewan yang sangat
lucu

Selain air putih, ada minuman lain
yang memberi khasiat tambahan lagi
bagi kesehatan tubuh, yaitu susu dan
jamu. Susu berasal dari hewan,
seperti susu sapi yang mengandung
kalsium dan protein untuk menjaga
kesehatan tulang dan gigi. Jamu
berasal dari rempah-rempah yang
dicampur sesuai manfaat yang
diharapkan, seperti jamu kunyit
asam untuk menjaga berat badan.
Makna kalimat yang tercetak miring
pada teks di atas adalah …
a. Air putih diperlukan untuk
memberi tenaga pada tubuh demi
berlangsungnya hidup.
b. Air putih diperlukan untuk
memenuhi asupan gizi dan
mengeluarkannya kembali demi
berlangsungnya hidup.
c. Air putih diperlukan untuk
membentuk dan mengurangi zat
di
dalam
tubuh
demi
berlangsungnya hidup.
d. Air putih diperlukan untuk
mengimbangi makanan yang
masuk ke dalam tubuh demi
berlangsungnya hidup.
e. Air putih digunakan untuk
menghindari dehidrasi pada
makhluk hidup.

5. Perhatikan teks berikut!
1) Tambahkan beberapa tetes air ke
dalam mangkuk tersebut.
2) Aduk air dan jus lemon dengan
menggunakan sendok.
3) Peras jus lemon ke dalam
mangkuk
4) Panaskan kertas yang sudah
ditulis dengan mendekatkannya
ke bola lampu.
5) Celupkan cotton bud ke dalam
campuran
6) Tunggu jus tersebut kering
sehingga tidak terlihat.
7) Tulis pesan diatas kertas putih.
Susunan langkah membuah tinta
tidak terlihat tersebut yang benar
adalah ....
a. (3), (1), (2), (5), (7), (6), (4)
b. (3), (1), (5), (2), (7), (4), (6)
c. (3), (1), (2), (4), (6), (7), (5)
d. (2), (1), (2), (5), (7), (6), (4)
e. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

7. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Cuci lidah buaya hingga bersih
2) Potong lidah buaya kecil-kecil
3) Peras lidah buaya yang sudah
dipotong hingga serat nya keluar.
4) Tambahkan air sedikit
5) Tambahkan pewangi secukupnya
6) Aduklah
sampai
semua
tercampur
Kalimat-kalimat di atas merupakan
bagian struktur teks rekaman
percobaan pada ...
a. Tujuan
b. Bahan dan alat
c. Langkah-langkah
d. Hasil
e. Definisi

6. Cermatilah teks berikut!
Minuman adalah cairan yang dapat
dikonsumsi
dan
dapat
menghilangkan rasa haus. Cairan
berupa air putih diperlukan untuk
menjaga keseimbangan metabolisme
tubuh.
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8. Bacalah kalimat berikut!
(1) Sampah adalah sebuah benda
ataupun
barang
yang
tidak
digunakan lagi oleh seseorang, yang
keberadaannya sangat mengganggu
kesehatan
dan
kesejahteraan
masyarakat di sekitar. (2) Sampah
itu dengan sendirinya dibagi menjadi
dua jenis yaitu sampah organik dan
sampah anorganik. (3) Sampah
organik adalah sampah yang lebih
mudah membusuk. (4) Sampah
anorganik adalah sampah yang sulit
membusuk.
Perbaikan kalimat nomor (2) pada
teks tersebut adalah ....
a. Sampah itu sendiri dibagi
menjadi sampah organik dan
anorganik.
b. Sampah
dengan
sendirinya
dibagi menjadi dua bila ditilik
dari sifatnya.
c. Sampah itu terdiri dari dua jenis,
yakni sampah organik dan
anorganik.
d. Dilihat dari sifatnya, sampah
dibagi dua jenis, yaitu organik
dan anorganik.
e. Sampah yang baik itu adalah
organik dan anorganik.

10. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Cara membuat jus tomat:
1) Cucilah buah tomat sampai
bersih!
2) [...]
3) Tambahkan es batu!
4) Tambahkan gula pasir dan susu
secukupnya!
5) [...]
6) Hidupkan blender!
7) Tuang dan saring jus tomat ke
dalam gelas!
8) Jus tomat siap diminum.
Kalimat yang pas untuk melengkapi
bagian rumpang teks percobaan
tersebut adalah ...
a. (2) Hidupkan blender!
(5) Berikan air matang dingin
secukupnya!
b. (2) Berikan air matang dingin
(5) Hidupkan blender!
c. (2) Tambahkan butiran es batu
lagi!
(5) Siapkan gelas bersih!
d. (2) Masukkan ke dalam blender!
(5) Beri air matang dingin
secukupnya!
e. (2) Tunggu beberapa menit
(5) Masukkan tomat ke dalam
blender

9. Perhatikan petunjuk membuat tape
ketan berikut!
1) Kukus hingga matang!
2) Bungkus ketan yang sudah
ditaburi ragi dengan daun jambu!
3) Cuci beras ketan hingga bersih!
4) Setelah kukusan ketan dingin,
taburi dengan ragi!
5) Diamkan selama 2-3 hari hingga
jadi tape!
6) Lalu rendam kurang lebih 2
jam!
Susunan petunjuk tersebut yang
tepat adalah ...
a. (3), (1), (4), (6), (4), (2)
b. (3), (6), (1), (4), (2), (5)
c. (5), (2), (4), (3), (6), (1)
d. (5), (6), (1), (4), (3), (2)
e. 1), (2), (3), (4), (5), (6),

11. Pada saat kita tidur, baik siang
maupun malam hari, selalu saja ada
makhluk kecil bersayap yang
mengganggu tidur kita. Ya, makhluk
kecil bersayap tersebut bernama
nyamuk. Hal ini mungkin bagi
sebagian orang adalah hal yang
sepele dan dapat diatasi dengan
menyemprotkan cairan pembasmi
nyamuk yang banyak beredar di
pasar. Namun, tahukah kamu jika
cairan
pembasmi
tersebut
mengandung berbagai bahan kimia
yang
dapat
membahayakan
kesehatan kita? Untuk mengatasi hal
tersebut, kini terdapat cara alternatif
yang lebih aman untuk menangkap
dan memerangkap nyamuk. Cara
membuatnya cukup sederhana dan
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bahan untuk membuatnya pun dapat
kita temui dalam kehidupan seharihari.
Teks tersebut adalah bagian teks
rekaman percobaan yang menempati
struktur ...
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Simpulan
d. Definisi
e. Saran

e. Saran
15. Capur gula merah dengan air panas!
Biarkan hingga dingin dan kemudian
tuangkan
di
separuh
bagian
potongan bawah botol!
Petikan di atas merupakan bagian ...
teks rekaman percobaan.
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Hasil
d. Simpulan
e. Saran

12. Potong botol plastik di tengah!
Simpan
bagian
atas/
mulut
botol!Petikan di atas merupakan
bagian ... teks rekaman percobaan
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Simpulan
d. Definisi
e. Saran

16. Tambahkan ragi dan tidak perlu
diaduk! Ini akan menghasilkan
karbondioksida!Petikan
di
atas
merupakan bagian ... teks rekaman
percobaan.
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Hasil
d. Simpulan
e. Saran

13. Perangkap nyamuk sederhana ini
terbukti lebih aman digunakan
dibandingkan dengan cairan kimia
pembasmi nyamuk. Alat ini dapat
kamu taruh di pojok kamar atau di
bawah tempat tidur. Dalam satu
minggu, kamu akan melihat banyak
nyamuk yang tertampung dalam
botol.Paragraf di atas merupakan
bagian ... dalam teks rekaman
percobaan.
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Hasil
d. Simpulan
e. Saran

17. Pasang/ masukkan potongan botol
bagian atas dengan posisi terbalik
seperti corong!Petikan di atas
merupakan bagian ... teks rekaman
percobaan.
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Hasil
d. Simpulan
e. Saran
18. Sebelum
kamu
mencoba
membuatnya, siapkan bahan-bahan
berikut!
Botol plastik
1. 200 ml air
2. 50 gr gula merah
3. I gram ragi
Petikan di atas merupakan bagian ...
teks rekaman percobaan.
a. Tujuan, alat, dan bahan
b. Langkah-langah
c. Simpulan
d. Hasil
e. Saran

14. Setelah melalui langkah-langkah
pembuatan, kini alat perangkat
nyamuk yang sederhana dan ampuh
telah berhasil dibuat. Kamu dapat
menggunakannya pada siang dan
malam hari.
Paragraf di atas merupakan bagian ...
dalam teks rekaman percobaan.
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Hasil
d. Simpulan
4

19. Bungkus botol dengan sesuatu yang
berwarna hitam, kecuali pada bagian
atas!Petikan di atas merupakan
bagian ... teks rekaman percobaan.
a. Tujuan
b. Langkah-langah
c. Hasil
d. Simpulan
e. Saran

saya menyampaikan sambutan
dalam acara perpisahan ini.
22. Bacalah teks pidato berikut dengan
saksama!
Hadirin
yang
berbahagia,
Saat ini, intensitas curah hujan
sangat tinggi. Sebagimana kita
ketahuim sejak beberapa hari
terakhir, hujan deras mengguyur
wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak
pelak lagi, banjir pun datang tanpa
permisi. Menurut data Badan
Meteorologi dan Geofisika, curah
hujan yang tinggi masih akan
berlagsung selama sepekan ke
depan.
Seiring datangnya bencana banjir,
wabah penyakit pun biasanya akan
muncul. Wabah penyakit yang
dimaksud adalah leptospirosis dan
diare. Leptospirosis
merupakan
penyakit
hewan
yang
dapat
menjangkiti manusia. Penyebabnya
adalah bakteri berbentuk spiral
bernama leptospira. Sementara itu,
diare akan muncul karena wilayah
yang tergenang banjir menjadi kotor.
Jiak
terjangkit
penyakit
leptospirosis,
penderita
akan
mengalami demam tinggi, mual,
muntah, sekujur tubuh badan akan
terasa sakit, air kencing berwarna
merah tua, dan timbul bercak
kemerahan di bola mata karena
pecahnya
pembuluh
darah.
Isi pokok naskah pidato tersebut
adalah ….
a. Intensitas curah hujan saat ini
sangat tinggi.
b. Mewaspadai turunnya curah
hujan yang sangat tinggi.
c. Bahaya yang timbul akibat curah
hujan tinggi.
d. Perlunya kewaspadaan terhadap
berbagai penyakit pada saat
banjir.
e. Perlunya
meningkatkan
kewaspadaan
penyakit
leptospirosis dan diare tatkala
banjir datang.

20. Cairan pembasmi serangga adalah
bahan kimia yang dapat merusak
kesehatan. Untuk mengatasi hal
tersebut kini telah ditemukan cara
alternatif menangkap nyamuk yang
lebih
aman.Petikan
di
atas
merupakan bagian ... teks rekaman
percobaan
a. Tujuan,
b. Langkah-langah
c. Simpulan
d. Hasil
e. Saran
21. Seorang ketua OSIS ditugaskan
untuk memberi sambutan dalam
acara perpisahan kelas XII. Kalimat
pembuka yang tepat adalah ….
a. Terima kasih atas kesempatan
yang telah diberikan kepada saya.
Saat ini, saya berdiri di sini untuk
menyampaikan sepatah dua patah
kata.
b. Salam jumpa saya ucapkan
kepada hadirin sekalian. Kita
berjumpa lagi dalam acara yang
sama.
c. Puji syukur kita panjatkan ke
hadirat Tuhan karena berkat
rahmat dan karunia-Nya kita
dapat
berkumpul
untuk
melaksanakan acara perpisahan
ini.
d. Inilah acara yang rutim kita
lakukan dari tahun ke tahun. Pada
kesempatan ini, saya akan
menyampaikan beberapa kesan
dan pesan untuk kakak-kakak
kita.
e. Terima kasih atas waktu dan
tempat yang telah disedikan untuk
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23. Kalimat pesan yang terdapat dalam
naskah pidato tersebut adalah ….
a. Berhati-hatilah terhadap curah
hujan yang tinggi.
b. Perlunya
kewaspadaan
masyarakat terhadap berbagai
penyakit.
c. Perlunya memakai sepatu boot
dan sarung tangan karet.
d. Jaga
kebersihan
lingkungan
dengan menggalakan bersihbersih lingkungan.
e. Meghindari
bersih-bersih
lingkungan jika terdapat bagian
tubuh
yang
terluka.

atau pengarahan kepada para pelajar
SMA.
Kalimat pembuka pidato pengarahan
yang paling tepat untuk ilustrasi di
atas adalah ….
a. Untuk manjaga supaya begitu
lulus dari perguruan tinggi para
siswa tidak hanya menjadi
sarjana pengangguran, maka
pada kesempatan ini saya selaku
kepala sekolah akan memberi
pengarahan.
b. Selamat datang kami ucapkan
atas kedatangan anak-anak pada
kesempatan ini.
c. Anak-anak
seklian,
pada
kesempatan ini Bapak akan
memberi pengarahan tentang
perlunya pertimbangan antara
pemilihan jurusan di perguruan
tinggi dengan lapangan kerja
yang memungkinkan.
d. Acara ini kami awali dengan
pembacaan doa.
e. Pada kesempatan ini para siswa
disuruh berkumpul di sini
bersama-sama untuk menerima
penjelasan tentang pemilihan
jurusan di perguruan tinggi.

24. Hadirin yang terhormat, dalam
kesempatan ini saya akan mencoba
membahas bahaya merokok (1).
Perokok atau bukan perokok pada
dasarnya sama-sama mengakui
bahwa merokok adalah kebiasaan
berbahaya (2). Namun, kalangan
industri rokok dan pecandu rokok
selalu mengajukan alasan klise,
bahwa merokok adalah pilihan
pribadi dan risikonya ditanggung
sendiri (3). Alasan tersebut dibatah
oleh kelompok anti merokok, bahwa
alasan itu tidak ilmiah (4). Untuk
mengatasi pertentangan pendapat
tersebut
hendaknya
perokok
menyadari tentang apa keuntungan
merokok itu (5).
Kalimat yang menyatakan imbuhan
dalam penggalan naskah pidato di
atas terdapat pada nomor ….
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
e. Lima

26. Salah satu program pemerintah
dalam masa pembangunan adalah
usaha penyabaran penduduk Jawa,
Bali, dan Lombok (Jambal). Untuk
lebih memperjelas keprihatinan
disebutlah penyebaran itu dengan
nama khusus, yaitu transmigrasi.
Bahkan dalam kaitan itu, Bung Hatta
berkata dalam kongres ahli-ahli
ekonomi (Yogya, 3 Februari 1946).
“Suatu masalah yang mahapenting
dalam
rangkaian
politik
kemakmuran adalah transmigrasi.
Kalau
ini
tidak
dipecahkan,
Indonesia tidak akan makmur.”
Gagasan utama paragraf di atas
terdapat dala kalimat ….
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat

25. Seiring
dengan
semakin
meningkatnya minat anak lulusan
SMA melanjutkan ke perguruan
tiggi
tanpa
disertai
tempat
penampungan lulusan perguruan
tinggi yang memadai, maka jauhjauh hari para orang tua serta para
pendidik barusaha memberi bekal
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e. Kelima

d. Saya mengucapkan terima kasih
atas
kehadirannya
dalam
kegiatan pesantren kilat ini.
e. Saya tutup acara ini dengan
mengucapkan Hamdalah.

27. Bacalah kutipan pidato berikut!
Pemuda tulang punggung bangsa.
Masa depan bangsa ada di tangan
pemuda [...]. Inilah makna dari Hari
Sumpah Pemuda.
Kalimat
yang
tepat
untuk melengkapi
teks
pidato tersebut adalah ...
a. Pemuda yang bersekolah tinggi
harapan semua bangsa.
b. Banyak pemuda yang terlibat
pada hal-hal yang bersifat negatif.
c. Pemimpin bangsa saat ini berasal
dari pemuda-pemuda pada masa
lalu.
d. Gambaran bangsa di masa depan
akan terlihat pada keadaan
pemudanya saat ini.
e. Pemuda harus bekerja keras untuk
membangkitkan negera kita untuk
maju.

29. SMP Harapan Mulia melaksanakan
pelantikan ketua OSIS yang baru
terpilih. Erwan sebagai ketua OSIS
SMP Harapan Mulia yang baru
terpilih
memberikan
pidato
sambutan.
Bagian
pembukan pidato yang
tepat sesua ilustrasi tersebut adalah
...
a. Pada kesempatan yang baik ini,
marilah kita bersyukur kepada
Tuhan YME karena kita masih
dilimpahkan kesehatan sehingga
kita
dapat
melaksanakan
pelantikan OSIS.
b. Saya berharap kepemimpinan
saya ke depan, saya tetap mohon
dukungan. Dengan begitu akan
tercipta suasana yang kondusif.
c. Saya menyampaikan ribuan kata
maaf bila ada kata-kata yang
kurang berkenan di hati Bapak
dan Ibu serta teman-teman.
d. Bapak dan Ibu yang kami
hormati, puji syukur kepada
Tuhan karena kita dipertemukan
dalam suasana yang bahagia ini.
Tujuan kami datang ingin
memberikan bingkisan.
e. Terima kasih atas hadirannya
semua, semoga acara ini akan
berjalan dengan lancar.

28. Bacalah kutipan pidato berikut!
Kegiatan
pesantren
kilat
ini
merupakan kegiatan rutin di bulan
Ramdhan dalam rangka memotivasi
para siswa agar berakhlak dan
berkeperibadian baik.
[ ... ]
Apabila dalam penyelenggaraan
kegiatan ini banyak kekurangan,
panitia
mohon
maaf.
Kalimat
yang
tepat
untuk melengkapi
teks
pidato tersebut adalah ,,,
a. Kami
atas
nama
panitia
mengucapkan selamat datang
untuk melaksanakan pesantren
kilat.
b. Puji syukur kita panjatkan
kepada Tuhan yang senantiasa
memberikan kenikmatan kepada
kita.
c. Demikian sambutan dari saya
selaku ketua panitia, sehingga
kegiatan ini bermanfaat.

30. Struktur teks cerpen adalah....
a. Orientasi - insiden – interpretasi
b. Orientasi - komplikasi - resolusi –
koda
c. Abstrak - orientasi - komplikasi evaluasi - resolusi – koda
d. Abstrak - orientasi - komplikasi resolusi – interpretasi
e. Abstrak - deskripsi umum deskripsi bagian – simpulan
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31. Ringkasan atau inti cerita pada
cerpen terletak pada ...
a. Abstrak
b. Orientasi
c. deskripsi umum
d. evaluasi
e. simpulan

36. Nilai-nilai atau pelajaran yang dapat
dipetik oleh pembaca dari sebuah
teks cerpen terdapat dalam struktur
...
a. Abstrak
b. Evaluasi
c. Resolusi
d. Komplikasi
e. Koda

32. Struktur yang berisi pengenalan latar
cerita berkaitan dengan waktu,
ruang, dan suasana terjadinya
peristiwa dalam cerpen terdapat
dalam ...
a. Abstrak
b. Orientasi
c. Komplikasi
d. Deskripsi umum
e. koda

37. (1)"Apakah
peranku
bagimu,
silumankah aku?" tak ada jawabmu,
hanya angin berdesir di sekeliling
kita. (2)Bulan pucat tak bisa
menyembunyikan
senyumanmu
demi melihat kerutan di dahiku.
(3)Biarlah menjadi rahasia alam
akan apa yang kita rasakan ini.
(4)Jangan
lagi
memaknainya,
menanyakannya
atau
mengharapkannya esok hari.

33. Pada teks cerpen, pembaca dapat
mengetahu karakter atau watak
pelaku cerita dalam ...
a. Komplikasi
b. Abstrak
c. Orientasi
d. Evaluasi
e. Koda

Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut
berlatar malam hari terdapat pada
nomor ….
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
e. (1) dan (2)

34. Resolusi pada teks cerpen adalah
tahapan di mana ...
a. pengarang menghidupkan cerita
dan meyakinkan pembaca
b. berbagai kerumitan bermunculan
c. konflik
mencapai
tingkat
intensitas tertinggi
d. nilai-nilai atau pelajaran yang
dapat dipetik oleh pembaca
e. konflik
mencapai
sebuah
selesaian atau leraian

38. Kuingin kau berbohong padaku.
Seperti yang kau utarakan kemarin,
dan yang kemarin dulu itu. Ketika
mentari meredup berpendar di pucuk
daun sebelah barat rumah dan ketika
kerumunan itu tak lagi bersamamu,
kau
mulai
dengan
kisah
kebohonganmu
yang
pertama
kepadaku.
Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut
berlatar waktu sore adalah.…
a. Mentari meredup
b. Mentari di sebelah barat
c. Mentari yang terang
d. Ketika kerumunan tidak bersama
e. Kebohongan yang disampaikan
tokoh kamu

35. Dalam teks cerpen, struktur yang
bersifat opsional adalah ...
a. abstrak dan evaluasi
b. abstrak dan orientasi
c. koda dan resolusi
d. koda dan abstrak
e. evaluasi dan koda
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39. Seperti teman-temannya yang lain,
sebenarnya Andi ingin sekali
memberi hadiah untuk Tommy,
tetapi ia tidak enak hati meminta
uang pada ibunya. Apalagi, ibu
hanya diam ketika ia menyodorkan
undangan pesta ulang tahun Tommy
kemarin. Saat itu, ibu sedang dudukduduk
di
beranda
sambil
memandangi matahari yang mulai
tenggelam. Diamnya ibu, pertanda
ibu belum punya uang untuk
membeli hadiah. Andi sadar, sejak
ayahnya meninggal tiga tahun yang
lalu, ia dan ibunya memang harus
hidup
hemat.
”Ah masa iya aku tak bisa memberi
hadiah untuk Tommy temanku?”
gumam Andi seraya bangkit dari
tempat tidur pembaringan. Ia
beranjak menuju meja belajarnya.
Dimatikannya lampu tidurnya dan
digantinya dengan lampu belajar. Ia
mengambil secarik kertas, pensil,
dan spidol warna-warni. Tangannya
mulai mencorat-coret. Kini, ada
senyum menghiasi bibirnya, “Besok
pagi, aku sudah punya hadiah untuk
Tommy.”

40. Bacalah
teks
berikut
ini!
“Apa-apaan sih, elo? Posternya kan
jadi sobek!!!”
“Sorry, Rin! Gue bener-bener nggak
sengaja!”
Rinta sama sekali nggak ngegubris
pembelaan
Anya.
Ia
masih
memandangi
poster
Blur
kesayangannya yang kini sudah
terbagi dua karena robek. “Rin,
sorry,ya. Gue . . . .”
“Aah! Udah, deh! Pulang, sana!”
potong Rinta kesal, matanya sudah
sembap, hampir nangis. Anya nggak
mau memperburuk keadaan. Ia pun
langsung keluar dari kamar Rinta
dan bergegas pulang.
Kutipan teks cerpen tersebut memuat
bagian…..
a. Orientasi
b. Komplikasi
c. Evaluasi
d. Resolusi
e. Koda

Bukti bahwa peristiwa tersebut
terjadi pada malam hari adalah ....
a. kalimat pertama pada paragraf
pertama
b. Kalimat kedua pada paragraph
pertama
c. Kalimat ketiga pada paragraf
kedua.
d. Kalimat keempat pada paragraf
kedua
e. Tidak terdapat peristiwa di dalam
teks cerpen tersebut.
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