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LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Nama Lengkap

: Bahasa Indonesia
: X (Sepuluh)
: ……………………………..
: ……………………………..

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar.
1. Setelah mengamati dan mencatat
data yang diperlukan, yang dicatat
haruslah data yang akurat sesuai
pengamatan dan data yang
disajikan dari....
a. hasil penelitian terkini
b. hasil
pengembangan
ilmu
pengetahuan
c. objek yang diteliti
d. permasalahan yang diangkat
e. keterangan penduduk sekitar

4. Paragraf atau struktur yang berisi
manfaat-manfaat dari objek yang
diamati dari teks laporan hasil
observasi disebut.....
a. definisi khusus
b. definisi umum
c. deskripsi
d. deskripsi manfaat
e. deskripsi bagian
5. Dalam menganalisis teks laporan,
kita harus mengetahui tentang
strukturnya. Struktur teks hasil
laporan observasi adalah....
a. unsur-unsur dalam laporan
hasil observasi
b. pernyataan klasifikasi
c. anggota yang dilaporkan
d. definisi umum
e. deskripsi manfaat

2. Analisis
teks
laporan
hasil
observasi secara lisan akan
menimbulkan saran, tanggapan,
atau
pendapat
yang
penyampaiannya harus memenuhi
kaidah....
a. Bahasa
b. Isi
c. struktur teks
d. kesantunan berbahasa
e. penggunaan bahasa Indonesia
yang baik dan benar

6. Menyampaikan informasi tentang
sesuatu, apa adanya sebagai hasil
pengamatan
sistematis
atau
analisis.
Pernyataan
tersebut
merupakan tujuan dari....
a. teks laporan
b. laporan hasil observasi
c. komunikatif dari teks laporan
d. penelitian hasil observasi
e. observasi

3. Dalam teks laporan hasil observasi
tahap pernyataan umum atau
klasifikasi merupakan....
a. kata penutup dalam teks
laporan
b. isi dari teks laporan
c. menjelaskan
manfaat
pembuatan teks laporan hasil
observasi
d. definisi khusus dari teks
laporan
e. sejenis pembuka atau pengantar
tentang
hal
yang
akan
dilaporkan

7. Berkaitan
dengan
aspek
kebahasaan, dalam pembuatan teks
laporan hasil observasi ini harus
memperhatikan
penggunaan
bahasa.
Salah
satunya
memperhatikan penggunaan....
a. kelas kata
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b.
c.
d.
e.

paragraf
hubungan antar kalimat
hubungan antar paragraf
keterkaitan antar kata yang satu
dengan lainnya.

Bencana alam dapat terjadi dinana
pun dan kapan pun, tak terkecuali
di Indonesia. Indonesia merupakan
negara kepulauan yang rawan
bencana alam. Itulah sebabnya
Indonesia
banyak
mengalami
bencana alam terutama gempa
bumi, gunung meletus, banjir, dan
tanah
longsor.
Dari teks tersebut yang termasuk
dalam definisi umum laporan
adalah....
a. Bencana alam adalah suatu
peristiwa
alam
yang
mengakibatkan dampak besar
bagi populasi manusia.
b. Bencana alam dapat terjadi di
manapun dan kapan pun, tak
terkecuali di Indonesia.
c. Indonesia merupakan negara
kepulauan yang rawan bencana
alam
d. Itulah sebabnya Indonesia
banyak mengalami bencana
e. Bencana alam di Indonesia,
seperti gempa bumi, gunung
meletus, banjir, dan tanah
longsor.

8. Dalam laporan hasil observasi
sering ditemukan penggunaan
antonim dan sinonim. Sinonim
adalah....
a. lawan kata
b. persamaan makna kata
c. kata baru
d. kata-kata indah
e. kata yang mengandung makna
9. Salah satu sifat yang harus dimiliki
teks laporan hasil observasi adalah
bersifat informatif, kecuali....
a. teks laporan hasil observasi
sesuai dengan kenyataan
b. teks laporan hasil observasi
sesuai fakta
c. teks laporan hasil observasi
dapat dikomunikasikan dengan
siapa pun
d. teks laporan hasil observasi
dapat dijadikan sebagai sumber
pengalaman orang lain jika
melakukan hal serupa
e. teks laporan hasil observasi
menggunakan bahasa ilmiah

12. Objek
yang diamati
dalam
pembuatan teks laporan hasil
observasi haruslah.....
a. Objek
b. Objek tunggal
c. Subjek
d. objek ganda
e. objek campuran

10. Dikarenakan teks laporan hasil
observasi merupakan laporan,
maka harus menggunakan istilah
ilmiah. Hal ini dilakukan untuk.....
a. meyakinkan pembaca tentang
fakta
b. penggunaan aspek kebahasaan
yang tepat
c. meyakinkan pembaca bahwa
tulisan tersebut dibuat dengan
menyertakan ilmu pengetahuan
d. menilai suatu karya ilmiah
e. mengetahui
makna
yang
terkandung dalam teks tersebut

13. Perhatikan
teks
berikut!
Lingkungan RT 03 kurang bersih,
karena
kurangnya
kesadaran
masyrakatnya
untuk
menjaga
kebersihan
dan
kurangnya
keberadaaan fasilitas kebersihan,
seperti tong sampah. Menjaga
kebersihan lingkungan merupakan
tanggung jawab seluruh masysrakat
RT 03. Kerja sama antara pengurus
RT dan masyarakat akan lebih
meningkatkan upaya kebersihan
lingkungan tersebut. Pengurus RT
berperan dalam penyediaan fasiitas

11. Perhatikan
teks
berikut!
Benca alam adalah suatu peristiwa
alam yang mengakibatkan dampak
besar bagi populasi manusia.
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kebersihan
bersinergi
dengan
kesadaran
masyarakat
dalam
menjaga keberishan lingkungan.
Dari teks tersebut yang termasuk
dalam definisi umum hasil analisis
laporan adalah....
a. Lingkungan RT 03 kurang
bersih
b. Kurangnya
kesadaran
masyarakatnya untuk menjaga
kebersihan
c. Menjaga kebersihan lingkungan
merupakan tanggung jawab
seluruh masyarakat RT 03
d. Kerja sama antara pengurus RT
dan masyarakat akan lebih
meningkatkan
upaya
kebersihan lingkungan tersebut.
e. Pengurus RT berperan dalam
penyediaan fasilitas kebersihan
bersinergi dengan kesadaran
masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan.

17. Teks laporan hasil observasi harus
disajikan dengan menggunakan
bahasa
yang
jelas,
mudah
dipahami, dan tidak berbelit-belit.
Hal
ini
dilakukan
untuk
menghindari....
a. kesalahpahaman pembaca
b. keterlibatan tokoh masyarakat
c. kesalahan penulisan
d. salah tafsir
e. salah
menguraikan
pendapat/opini
18. Salah satu tujuan pembuatan teks
laporan hasil observasi adalah
untuk....
a. melaporkan hasil observasi
b. melaporkan hasil observasi
secara sistematis dan objektif
c. menafsirkan hasil observasi
d. menginterpretasi
hasil
observasi
e. menganalisis teks laporan hasil
obsrvasi

14. Teks laporan hasil observasi
memuat informasi yang disajikan
harus sesuai dengan ..... yang
didapatkan dari hasil penelitian.
Kata yang tepat untuk mengisi
titik-titik di atas asdalah....
a. Opini
d. Argumentasi
b. Fakta
e. Penjelasan
c. Pendapat

19. Ini merupakan bagian akhir dari
sebuah teks eksposisi yang berupa
penguatan kembali atas pendapat
yang telah ditunjang oleh faktafakta dalam bagian argumentasi.
Disebut apa struktur teks eksposisi
yang dimaksud ....
a. Pernyataan pendapat (tesis)
b. Argumentasi
c. Contoh
d. Fakta
e. Penegasan ulang

15. Teks laporan hasil observasi adalah
teks yang berisi penjabaran
umum/melaporkan sesuatu berupa
hasil dari...
a. Pengamatan
d. Penulisan
b. Penilaian
e. Peluang
c. Koreksi

20. Teks laporan disebut juga....
a. Teks
b. teks bacaan
c. teks klasifikasi
d. teks deskripsi
e. teks observasi

16. Dalam teks laporan hasil observasi,
informasi
harus
disampaikan
secara.....
a. Nyata
b. berdasarkan kenyataan
c. global atau menyeluruh
d. opini publik
e. baik dan terarah

21. Bacalah
paragraf
berikut!
Keunggulan obat tradisional, jika
dibandingkan dengan obat modern,
lebih aman, dan ekonomis.
Nomina dasar yang terdapat pada
kalimat di atas adalah...
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a.
b.
c.

Keunggulan
Jamu
Obat

d. Tradisional
e. Suntikan

secara tidak langsung dengan
sering mengkonsumsi teh hijau
dapat membuat kita terhindar dari
penyakit kanker kulit. Selain dapat
mencegah penyakit kanker kulit,
teh hijau juga terbukti mampu
membuat kulit kita tidak cepat
keriput.
Ide pokok paragraf di atas adalah…

22. Perhatikan kutipan di bawah ini!
“Indonesia diperkirakan memiliki
sekitar 90 juta orang yang berada di
kelompok
consuming
class.”
Nah, terbukti kan bahwa fakta tadi
mendukung tesis sang penulis.
Jika dalam teks eksposisi kutipan
di atas merupakan termasuk dalam
bagian struktur …
a. Pernyataan pendapat (tesis)
b. Argumentasi
c. Contoh
d. Fakta
e. Penegasan Ulang

a.
b.
c.
d.
e.

23. Penyalahgunaan narkoba sangat
berbahaya bagi kesehatan. Narkoba
memiliki efek ketagihan. Setiap
jenis narkoba, memiliki efek yang
berbeda-beda diantaranya adalah
dapat menyebabkan detak jantung
yang lebih cepat dari normal
bahkan banyak kasus orang yang
menggunakan narkoba sampai
mengalami
kematian
karena
overdosis.
Ide pokok paragraf di atas adalah…
a. Penyalahgunaan
narkoba
sangat
berbahaya
bagi
kesehatan karena memiliki
efek ketagiahan.
b. Penyalahgunaan
narkoba
berbaya bagi kesehatan.
c. Narkoba
memiliki
efek
ketagihan
d. Setiap jenis narkoba memiliki
efek yang berbeda-beda.
e. Narkoba dapat menyebabkan
overdosis.

Teh hijau berfungsi menjaga
kesehatan kulit.
Teh hijau melindungi kulit dari
sengatan sinar ultraviolet.
Teh hijau mampu membuat
kulit tidak cepat keriput.
Teh hijau menjaga kesehatan
tubuh.
Teh
hijau
baik
untuk
dikonsumsi.

25. Bacalah teks ekposisi berikut!
Berbagai teori dikemukakan untuk
mencari latar belakang kematian
Merilyn Monroe. Ada yang
berpendapat dia diancam oleh
mafia.
Seorang
detektif
memperkirakan, Merilyn pernah
berhubungan dengan J.F. Kennedy.
Dia dibunuh untuk menutupi
kejadian yang dapat merusak nama
baik tokoh penting AS tersebut. …
Teks eksposisi di atas termasuk ke
dalam jenis teks eksposisi…
a. Pertentangan
d. Berita
b. Analisis
e. Proses
c. Definisi
26. Bacalah penggalan teks eksposisi
tersebut!
Egerden, nutrisi empat sehat lima
sempurna dapat disajikan dengan
mudah. Tuangkan energen ke
dalam gelas. Tambahkan 150 ml air
hangat dan aduk hingga merata.
Egerden hangat siap dihidangkan.
Teks eksposisi di atas termasuk ke
dalam jenis teks eksposisi…
a. Pertentangan
d. Berita
b. Analisis
e. Proses
c. Definisi

24. Bacalah teks eksposisi berikut!
Teh hijau dapat berfungsi menjaga
kesehatan kulit secara alami. Hal
tersebut dikarenakan teh hijau
dapat melindung kulit kita dari
sengatan sinar ultraviolet sehingga

4

b.
27. Bacalah teks ekposisi berikut!
Menurut Asia Development Bank
(ADB), kelas menengah memiliki
rentang pengeluaran per kapita per
hari sebesar $2-20. Rentang inilah
yang kini sering dipakai untuk
mengukur jumlah kelas menengah
di Indonesia. Rentang pengeluaran
per kapita tersebut dibagi ke dalam
tiga kelompok yaitu masyarakat
kelas menengah bawah dengan
pengeluaran per kapita per hari
sebesar $2-4, kelas menengah
tengah sebesar $4-10, dan kelas
menengah atas $10-20.
Teks eksposisi di atas termasuk ke
dalam jenis teks eksposisi…
a. Pertentangan
d. Berita
b. Analisis
e. Klasifikasi
c. Definisi

c.

d.

e.

Adanya kata ‘sebaliknya’ yang
menunjukan
pertentangan
antara orang yang gemar
bersepeda dengan orang yang
terbiasa naik mobil nyaman.
Karena pertentangan orang
yang gemar sepeda dengan
orang yang terbiasa naik mobil
nyaman.
Pertentangan antara orang
yang gemar sepeda dengan
orang yang yang terbiasa naik
mobil nyaman.
Perbandingan antara orang
yang gemar sepeda dengan
orang yang gemar dengan
mobil.

30. Bagian yang menunjukkan situasi
awal cerita disebut ….
a. Abstraksi
b. Orientasi
c. Krisis
d. Reaksi
e. Koda

28. Bacalah teks eksposisi berikut!
Para pedagang daging sapi di
pasar-pasar
tradisional
mengeluhkan dampak pemberitaan
mengenai impor daging ilegal.
Sebab, hampir seminggu terakhir
mereka kehilangan pembeli sampai
70
persen.
Teks eksposisi di atas termasuk ke
dalam jenis teks eksposisi…
a. Pertentangan
d. Berita
b. Perbandingan
e. Proses
c. Definisi

31. Bacalah teks di bawah ini dengan
cermat!
Seorang pelaut berdiri di atas kapal
melihat keindahan laut yang tenang
dan damai. “Seandainya keadaan
keluargaku seperti ini pasti
kebahagiaan yang ada”.Tetapi
kemudian badai ganas menghadang
hingga kapalnya oleng hampir
tenggelam.
Kapalnya
selamat
setelah dia membuang semua
muatannya dengan bersusah payah
.kejadiaan tersebut mengingatkan
padanya kalau dia seorang ‘pelaut
ulung’. Badailah yang membuatnya
ulung. Pikirannya kembali kepada
keluarganya.“Bagaimana kalau istri
dan anakku yang kubuang? Apakah
saya akan memperoleh ketenangan
dan merasakan kebahagiaan?” ujar
si pelaut. Si pelaut tersenyumsenyum memikirkan istri dan
anaknya.
Kalimat
yang
menunjukkan
abstraksi adalah…

29. Bacalah penggalan teks eksposisi
tersebut!
Orang yang gemar bersepeda
umumnya orang yang suka pada
alam. Sebaliknya, orang yang tak
pernah bersepeda kebanyakan
orang kota yang ke mana-mana
terbiasa naik mobil nyaman.
Mereka akan menggerutu jika
menemui jalan sempit di desa-desa.
Teks eksposisi di atas termasuk ke
dalam
jenis
teks
eksposisi
pertentangan karena…
a. Adanya pertentangan antar
sepeda alam dengan mobil
kota.
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banjir”. Mendengar itu semua anak
dan
Bu
guru
tertawa.
Pada anekdot tersebut, reaksi yang
menjadi koda adalah …
a.
Tiba-tiba
seorang
anak
berkomentar.
b.
Mendengar itu semua anak
dan Bu guru tertawa.
c.
Biopori itu bisa dijadikan
sebagai salah satu usaha
menghindari banjir”jelasnya
d.
Syukurlah Bu, jalan menuju
rumah saya sudah banyak
bioporinya
e.
Fotonya nanti ditempel di
buku tugas dan berikan
deskripsi

a. Seorang pelaut berdiri di atas
kapal melihat keindahan laut
yang tenang dan damai
b. “Seandainya
keadaan
keluargaku seperti ini pasti
kebahagiaan yang ada”
c. Tetapi kemudian badai ganas
menghadang hingga kapalnya
oleng hampir tenggelam.
d. Badailah yang membuatnya
ulung
e. Si pelaut tersenyum-senyum
memikirkan istri dan anaknya.
32. Susunlah anekdot berikut ini sesuai
dengan strukturnya!
1. Bu guru pun tersenyum
2. Siapa yang bisa membuat
perumpamaan bagi penegakan
hukum di negeri kita? Tanya
Bu guru di depan kelas.
3. Bu guru bertanya kenapa
disebut hukum kantong kresek
4. Tidak lama kemudian seorang
anak menjawab dengan lantang
5. Hukum kantong kresek Bu,
kata anak itu.
6. Hanya bisa menyelesaikan
kasus kecil Bu, kalau kasus
besar tidak pernah muat.
a. 1-2-3-4-5-6
b. 2-4-5-3-6-1
c. 2-4-3-5-1-6
d. 1-2-4-5-3-6
e. 3-2-1-4-5-6

34. Bacalah teks di bawah ini!
Teks 1
Dono: Besok pagi coblosan, kamu
pilih nomor berapa?
Wati: Bagiku semua nomor bagus,
saya akan memilih wakil rakyat
yang bisa membawa Indonesia ke
kancah internasional.
Dono: Nomor satu atau dua?
Wati: Rahasia, dong!
Teks 2
Di gubuk pinggir sawah, ada
seorang anak kecil dan bapaknya
sedang menunggu padi dari
serangan burung.
Anak: Pak, kenapa burung tidak
boleh makan padi kita?
Bapak: Kalau dimakan burung,
nanti kita tidak bisa makan.
Anak: Kalau tidak boleh makan
padi,
nanti
burung
makan
apa?Makan batu, Pak?
Hal yang membedakan kedua teks
di atas adalah .…
a. Bahasa
b. pesan moral
c. unsur lucu/konyol/jengkel
d. tidak menggunakan konjungsi
e. tidak
menggunakan
perumpamaan

33. Bacalah teks berikut ini!
Suatu hari guru menerangkan
tentang biopori di depan kelas. “
Biopori itu bisa dijadikan sebagai
salah satu usaha menghindari
banjir”jelasnya. “Sekarang, Ibu
beri tugas pada kalian untuk
membuat biopori di sekitar rumah,
lalu kalian foto. Fotonya nanti
ditempel di buku tugas dan berikan
deskripsi”. Tiba-tiba seorang anak
berkomentar.”Syukurlah Bu, jalan
menuju rumah saya sudah banyak
bioporinya, tapi kata bapak itu
bukan untuk menanggulangi banjir,
melainkan biopori akibat sering

35. Berikut ini , yang termasuk teks
anekdot adalah….
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a.

b.

c.

d.

e.

Harimau (Panthera tigris)
digolongkan
ke
dalam
mamalia, yaitu binatang yang
menyusui. “Kucing besar”itu
adalah hewan pemangsa dan
pemakan daging. Harimau
dapat mencapai tinggi 1,5
meter, panjang 3,3 meter, dan
berat 300 kilogram. Bulunya
berwarna putih dan cokelat
keemasan-emasan
dengan
belang atau loreng berwarna
hitam
Saudara-saudara yang saya
hormati, Beberapa hari yang
lalu,
masyarakat
sedang
merayakan pesta demokrasi—
memilih presiden dan wakil
presiden secara langsung.Saya
berharap,
siapapun
yang
menjadi presiden dan wakil
presiden, kita harus berlapang
dada untuk menerima segala
kebijakannya.
Pernahkah Anda membuat
SIM, misalnya SIM C?
Mengurus
SIM
tentu
memerlukan waktu dan biaya.
Tulisan ini bertujuan untuk
berbagi pengalaman dalam
mengurus SIM C dengan jalan
yang benar.
Perdagangan
bebas
yang
diusung oleh sebuah negara
dipastikan
dapat
menguntungkan
atau
merugikan
negara
yang
bersangkutan. Dampak negatif
kebijakan politik negara di
sektor ekonomi ini mudah kita
temukan di Indonesia.
Ibu-ibu sedang kerja bakti
membersihkan jalan desa pada
pagi hari. Suasana terkesan
ramai, obrolan seputar harga,
gosip, dan anak. “Wah, bulan
ini banyak pangeluaran. Anak
saya masuk kuliah dan adiknya
masuk SMA,” kata Bu Tini
“Semua ternak saya, saya
sekolahkan Bu biar pintar”
sambung Bu Tini “He..he..he”

tawa Bu Romlah renyah
Mereka
pun
melanjutkan
membersihkan
rumput
di
kanan dan kiri.
36. Berikut ini, manakah
yang
termasuk teks anekdot .…
a. Sudah diketahui oleh semua
orang
bahwa
pendidikan
formal itu penting. Akan tetapi,
apakah
seseorang
akan
menjadi pemimpin sosial atau
pemimpin politik yang bagus
pada kemudian hari tidak
selalu
ditentukan
oleh
pendidikan
formalnya.
Diyakini bahwa pengalaman
juga menjadi faktor penentu
untuk menuju kesuksesan.
b. Meskipun
pemerintah
melarang transaksi spesies
binatang
langka,
dalam
praktiknya populasi binatang
yang
dilindungi
makin
berkurang. Dengan beragam
motif, manusia makin berusaha
memiliki
secara
pribadi
binatang-binatang
langka
tersebut. Apalagi, ketika pasar
domestik
atau
pasar
internasional berani membeli
spesies binatang langka dengan
harga tinggi, makin tinggi pula
pelanggaran terhadap larangan
memperjualbelikan binatang
langka tersebut.
c. Pertumbuhan penduduk di
bumi
ini
menimbulkan
bertambahnya
permukiman,
pabrik, perkantoran, dan lainlain.
Pembangunan
permukiman,
pabrik,
dan
perkantoran itu dilakukan
dengan memanfaatkan wilayah
hutan tempat berbagai jenis
binatang hidup. Ketika hutan
dirusak untuk tujuan-tujuan
tersebut, habitat atau wilayah
tempat binatang-binatang itu
hidup akan berkurang. Hal itu
menyebabkan
ketersediaan
pangan
untuk
binatang7

d.

e.

binatang
itu
berkurang.
Perubahan kondisi alam yang
demikian itu menyebabkan
kepunahan beberapa spesies
binatang yang hidup di hutan
tersebut.
Program Akselerasi sangat
dibutuhkan oleh pelajar yang
mempunyai
ritme
belajar
cepat.
Meskipun
sering
dikatakan terlalu mahal, itu
tidak berarti bahwa program
ini tidak diperlukan.
Reuni berlangsung di sekolah
daun Irwan bertanya pada
Rudi," Wah, kamu jadi pejabat,
ya?". " Kok tahu?" tanya Rudi
lalu Irwan menjawab' " Ya,
tahu
lah…wajahmu
kan
gambar uang." Mereka tertawa
bersama, hanyut dalam suasana
gembira.

dan
wakil
presiden
secara
langsung. Saya berharap, siapapun
yang menjadi presiden dan wakil
presiden, kita harus berlapang dada
untuk
menerima
segala
kebijakannya.
Yang termasuk teks anekdot
adalah….
a. Teks 1
b. Teks 2
c. Teks 3
d. Teks 1 dan 2
e. Teks 2 dan 3
38. Susunlah anekdot berikut ini sesuai
dengan strukturnya!
1. Bu guru pun tersenyum
2. Siapa yang bisa membuat
perumpamaan bagi penegakan
hukum di negeri kita? Tanya
Bu guru di depan kelas.
3. Bu guru bertanya kenapa
disebut hukum kantong kresek
4. Tidak lama kemudian seorang
anak menjawab dengan lantang
5. Hukum kantong kresek Bu,
kata anak itu.
6. Hanya bisa menyelesaikan
kasus kecil Bu, kalau kasus
besar tidak pernah muat.
a. 1-2-3-4-5-6
b. 2-4-5-3-6-1
c. 2-4-3-5-1-6
d. 1-2-4-5-3-6
e. 3-2-1-4-5-6

37. Amati teks berikut ini!
Teks 1
Seekor kutu tinggal pada tanduk
banteng. Setelah ada di sana sekian
lama dan merasa ingin pindah, dia
kemudian bertanya pada banteng
apakah sang banteng memang ingin
pindah.
“Aku tak tahu kapan kau datang,
jawab si banteng, “kurasa aku pun
tak perlu memberi peringatan saat
kau pergi.”
Teks 2
Sejak bertemu dengan dia, hidupku
menjadi lebih berarti. Setiap hari
aku
mendapatkan
wejanganwajangan darinya. Salah satunya
adalah wejangan bagaimana cara
menikmati hidup agar tidak tamak
dan selalu bersyukur. “Seandainya
bisa,
manusia
pasti
akan
menggenggam dunia,” katanya
suatu saat.
Teks 3
Saudara-saudara
yang
saya
hormati,
beberapa
hari
yang
lalu,
masyarakat sedang merayakan
pesta demokrasi memilih presiden

39. Bacalah teks di bawah ini!
Teks 1
Dono: Besok pagi coblosan, kamu
pilih nomor berapa?
Wati: Bagiku semua nomor bagus,
saya akan memilih wakil rakyat
yang bisa membawa Indonesia ke
kancah internasional.
Dono: Nomor satu atau dua?
Wati: Rahasia, dong!
Teks 2
Di gubuk pinggir sawah, ada
seorang anak kecil dan bapaknya
sedang menunggu padi dari
serangan
burung.
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Anak: Pak, kenapa burung tidak
boleh makan padi kita?
Bapak: Kalau dimakan burung,
nanti kita tidak bisa makan.
Anak: Kalau tidak boleh makan
padi,
nanti
burung
makan
apa?Makan batu, Pak?
Hal yang membedakan kedua teks
di atas adalah .…
a. Bahasa
b. pesan moral
c. unsur lucu/konyol/jengkel
d. tidak menggunakan konjungsi
e. tidak
menggunakan
perumpamaan

d.

e.

40. Berikut ini, yang termasuk teks
anekdot adalah….
a. Harimau (Panthera tigris)
digolongkan
ke
dalam
mamalia, yaitu binatang yang
menyusui. “Kucing besar”itu
adalah hewan pemangsa dan
pemakan daging. Harimau
dapat mencapai tinggi 1,5
meter, panjang 3,3 meter, dan
berat 300 kilogram. Bulunya
berwarna putih dan cokelat
keemasan-emasan
dengan
belang atau loreng berwarna
hitam
b. Saudara-saudara yang saya
hormati, Beberapa hari yang
lalu,
masyarakat
sedang
merayakan pesta demokrasi
memilih presiden dan wakil
presiden secara langsung.Saya
berharap,
siapapun
yang
menjadi presiden dan wakil
presiden, kita harus berlapang
dada untuk menerima segala
kebijakannya.
c. Pernahkah Anda membuat
SIM, misalnya SIM C?
Mengurus
SIM
tentu
memerlukan waktu dan biaya.
Tulisan ini bertujuan untuk
berbagi pengalaman dalam
mengurus SIM C dengan jalan
yang benar.
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Perdagangan
bebas
yang
diusung oleh sebuah negara
dipastikan
dapat
menguntungkan
atau
merugikan
negara
yang
bersangkutan. Dampak negatif
kebijakan politik negara di
sektor ekonomi ini mudah kita
temukan di Indonesia.
Ibu-ibu sedang kerja bakti
membersihkan jalan desa pada
pagi hari. Suasana terkesan
ramai, obrolan seputar harga,
gosip, dan anak. “Wah, bulan
ini banyak pangeluaran. Anak
saya masuk kuliah dan adiknya
masuk SMA,” kata Bu Tini
“Semua ternak saya, saya
sekolahkan Bu biar pintar”
sambung Bu Tini “He..he..he”
tawa Bu Romlah renyah
Mereka
pun
melanjutkan
membersihkan
rumput
di
kanan dan kiri.
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