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: Bahasa Indonesia
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: ……………………………..
: ……………………………..

Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar!
1. Dongeng yang didalamnya terdapat
tokoh binatang dinamakan dongeng ....
a. Legenda
b. Fabel
c. Mite
d. Sage

b. Lutung Kasarung
c. Malin Kundang
d. Jaka Tingkir

2. Dongeng atau cerita yang bercerita
tentang kesaktian, keperkasaan, dan
kepahlawanan seseorang disebut …
a. Legenda
b. Fabel
c. Mite
d. Sage

Di hutan Dumbala terdapat kerajaan
hewan yang sangat makmur. Para
Hewan hidup berdampingan dengan
baik. Kerjaan hewan itu dipimpin oleh
seokor singa yang bijaksana bernama
Lora. Namun setelah Lora digantikan
oleh anaknya yang bernama Sona.
Maka kerjaan hewan tersebut menjadi
menyeramkan. Para hewan kecil
seperti kelinci, marmut, katak dan para
burung di paksa mencari makan ke
hutan lain. Jika tidak maka mereka
akan dibunuh. Sena sangat sewenangwenang terhadap rakyatnya. Para
hewan
sangat
sedih,
padahal
sebelumnya mereka sangat makmur.
Kemudian ada seokor kancil cerdik
yang meminta pada Sena, agar tugas
mencari
makanan
diberikan
kepadanya. Kancil bernama Tosan itu
pun disetujui oleh Sena, karena hewan
yang ditugasi sebelumnya tidak bisa
mendapatkan hasil yang banyak. Tosan
pun pergi berhari-hari, namun tak
kunjung pulang. Hingga pada suatu
hari, Tosan menghadap Raja kembali.
Raja pun marah karena Tosan tidak
membawa hasil apa-apa. Namun Tosan
berkilah dan berkata bahwa ia
mendapatkan hasil yang banyak, ia

Bacalah dongeng di bawah
dengan cermat!

3. Di bawah ini merupakan yang bukan
unsur-unsur intrinsik dari dongeng,
kecuali …
a. Tema, alur, tokoh, latar, amanat
b. Alur, penokohan, watak, amanat
c. Latar, watak, tokoh, amanat
d. Tema, watak, alur, amanat
4. Di bawah ini yang termasuk cerita
fabel adalah …
a. Malin Kundang
b. Nyi Roro Kidul
c. Gunung Tangkuban Perahu
d. Kancil dan Buaya
5. Di bawah ini yang termasuk cerita sage
adalah …
a. Suzanna “Bernapas dalam Kubur”
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ini

menyimpannya di dalam gua agar
makanan itu tidak direbut oleh hewan
lain yang kelaparan. Raja pun
penasaran, setelah minta ditujukan
tempat guanya oleh Tosan. Raja pun
bergegas memasukinya. Raja Sena
yang serakah dan kejam itu pun masuk
ke dalam gua. Dengan kekuatannya
yang hebat, Raja Sena tidak merasa
takut bahkan terkesan sombong
memasuki gua. Setelah masuk
beberapa meter dari gua, tak disangka
ada puluhan buaya buas menerkam
Raja Sena. Raja Sena pun akhirnya
dimakan para buaya buas itu. Para
rakyat pun merasa lega, ia berterima
kasih
kepada
kancil.
Ternyata
kepergian kancil keluar kerajaan bukan
untuk mencari makanan, tetapi untuk
mencari sarang binatang buas yang
bisa mengalahkan Raja Sena.

9. Bentuk percakapan dengan maksud
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak
disebut ….
a. Dialog
b. Monolog
c. Wawancara
d. Pidato
10. Pak Edward bekerja sebagai reporter
televisi. Makna kata yang digaris
bawahi adalah ….
a. Orang yang mengetik berita
b. Orang yang melaporkan berita
c. Orang yang menjual berita
d. Orang yang membaca berita
11. Sebelum melakukan wawancara, hal
yang paling utama dipersiapkan adalah
….
a. Memberi kesimpulan
b. Mempersiapkan pakaian yang rapi
c. Menyiapkan daftar pertanyaan
d. Memahami karakter narasumber

6. Sifat yang dimiliki raja Sena adalah ....
a. Bijaksana
b. Kejam
c. Cerdik
d. Hati-hati

12. Toni
:“Bagaimana
cara
bapak
membuat kerajinan dari plastik bekas?”
Pak Eko : “Pertama-tama dengan cara
memilah-milah
plastik
sesuai
jenisnya.”
Toni : “Kemudian Pak?”
Pak Eko : “Lalu biasanya saya
langsung melelehkannya dengan cara
dipanaskan.”
Toni : “Wah, sederhana ya pak?”
Pak Eko : “Setelah itu baru saya
mencetaknya ke dalam berbagai
bentuk.”
Wawancara di atas berkaitan dengan
....
a. Cara mencari plastik
b. Cara membuat kerajinan mewah
c. Cara membuat kerajinan dari
plastik bekas
d. Cara menjual kerajinan dari plastik
bekas

7. Apakah nama kerajaan hewan yang
dipimpin oleh Raja Singa Lora?
a. Sena
b. Tosan
c. Dumbala
d. Buaya
8. Apakah pesan yang disampaikan dari
dongeng di atas?
a. Jadilah binatang buas agar ditakuti
b. Jadilah pemimpin yang kejam agar
bisa berkuasa
c. Jadilah cerdik agar bisa balasa
dendam
d. Jangan jadi pemimpin yang jahat
agar tidak dibenci rakyat
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13. Rafi : “ ..... ibu bisa mengajak para
warga bersedia kerja bakti setiap
bulan?”
Bu Tari : “ Saya memberikan
kesadaran
pada
warga
tentang
pentingnya kebersihan.”
Kata tanya yang tepat untuk
melengkapi wawancara di atas adalah
....
a. Kapan
b. Bagaimana
c. Apakah
d. Siapakah

18. Membaca puisi dengan menggunakan
gaya disebut ...
a. Sandiwara
b. Deklamasi
c. Menyanyi
d. Berpantun

14. Karya sastra yang mengandung unsur
irama, ritma, diksi, lirik, dan kata
kiasan dalam setiap baitnya untuk
menciptakan estetika yang padu
disebut ….
a. Drama
b. Puisi
c. Operet
d. Musikalisasi

Bacalah puisi di bawah ini dengan
baik untuk menjawab no 21 – 24 !

19. Di bawah ini adalah jenis – jenis dari
puisi baru, kecuali ….
a. Romansa
b. Himne
c. Satire
d. Talibun

Rindu Ibu
Sering kali kuterlupakan
Dalam dekapan malam
Dalam dingin sepi kegelapan
Tengadah
tanganmu
menghadap
Tuhan
Meminta memohon mendoakan
Mengiba menunduk memasrahkan
Kata demi kata yang kau bisikkan
Hanya demi kebaikkan anakmu
Dan kini ku hanya merindu
Saat ku telah jauh darimu

15. Pada umumnya unsur – unsur puisi
dapat dibagi berdasarkan strukturnya
menjadi dua jenis, yakni …
a. Struktur gaya dan nada
b. Struktur fisik dan batin
c. Struktur irama dan rima
d. Struktur bait dan larik

20. Puisi di atas terdiri dari ....
a. 1 bait
b. 2 bait
c. 3 bait
d. 10 bait

16. Menurut jenisnya puisi dibagi menjadi
dua jenis yaitu ….
a. Puisi baru dan puisi lama
b. Prosa dan pantun
c. Puisi dan syair
d. Pantun dan gurindam

21. Puisi di atas menceritakan ....
a. Kasih sayang seorang ayah
b. Perjuangan ibu dalam bekerja
c. Kerinduan seorang anak kepada
ibunya
d. Kasih sayang seorang ibu guru

17. Meresapi puisi dengan penuh perasaan
disebut ...
a. Penghayatan
b. Ekspresi
c. Berintonasi
d. Olah vokal

22. Siapa yang bercerita dalam puisi
tersebut?
a. Seorang ibu
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b. Seorang anak
c. Seorang ayah
d. Seoang nenek

Bapak/Ibu/Wali, kami ucapkan terima
kasih.
Bagian surat di atas merupakan bagian
....
a. Akhir dari isi surat
b. Awal dari isi surat
c. Tengah dari isi surat
d. Belakang dari surat

23. Posisi anak dan ibunya dalam puisi di
atas adalah ....
a. Dalam dekapan ibunya
b. Sedang dalam sepi dan gelap
c. Sedang berdoa dengan ibunya
d. Berada jauh dari ibunya

29. Penulisan
tempat
dan
tanggal
undangan yang benar adalah ....
a. Surabaya. 10 November 2016
b. Surabaya, 10 November 2016
c. Surabaya; 10 November 2016
d. Surabaya: 10 November 2016

24. Berikut adalah bagian surat yang
termasuk dalam kepala surat yaitu ….
a. Perihal
b. Nomor surat
c. Kop surat
d. Tanda tangan

30. Hal-hal yang tidak harus ada pada
bagian pembuka sebuah surat adalah ...
a. Tempat dan tanggal penulisan surat
b. Alamat surat
c. Salam pembuka
d. Tanda tangan

25. Di bawah merupakah contoh dari surat
resmi, kecuali …
a. Surat dinas
b. Surat pemberitahuan
c. Surat edaran
d. Undangan ulang tahun

31. Berikut ini yang tidak terdapat kalimat
berimbuhan ber- adalah ....
a. Andi bermain bola di lapangan
b. Budi sedang bersepeda dengan
santai
c. Sinta sedang bersama dengan
ayahnya
d. Adik dan kakak sedang berebut
maianan

26. Bahasa yang digunakan untuk menulis
surat resmi adalah ….
a. Santai, akrab, dan tak perlu hormat
b. Efektif,
sopan,
dan
mudah
dipahami
c. Baku, singkat, dan ramah
d. Berbelit – belit, panjang, dan sopan

32. Mira bergembira sekali mendapat
hadiah sepeda dari Ayahnya.
Arti imbuhan ber- pada kata
bergembira adalah ....
a. Melakukan
b. Merasa
c. Menginginkan
d. Meluapkan

27. Yogyakarta, 31 Juli 2018.
Bagian surat di atas merupakan ....
a. Tempat dan tanggal acara ulang
tahun
b. Tempat dan tanggal pembuatan
surat
c. Tempat dan tanggal lahir
d. Tempat
dan
tanggal
surat
disampaikan

33. Berpenampilan diuraikan menurut
bentuk dasarnya menjadi ….
a. ber- + penampilan

28. Demikian surat undangan ini kami
sampaikan. Atas perhatian dari
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b. ber-an + penampil
c. berpeN-an + tampil
d. berpeN- + tampilan

a. Sehari-hari, terus-menerus, berkalikali
b. Berhari-hari, terus-terusan, sekalikali
c. Sehari-harinya,
terus-menerus,
berkali-kali
d. Berhari-hari, terus-menerus, sekalikali

34. Bercita – cita merupakan awalan beryang memiliki arti ….
a. Mengenakan
b. Memiliki
c. Melakukan sesuatu
d. Bersifat keadaan

38. Di bawah ini merupakan fungsi dari
kata ulang, kecuali ….
a. Menyatakan banyak
b. Menyatakan berulang – ulang
c. Menyatakan saling
d. Menyatakan perasaan

35. Kata yang berawalan ber- yang
termasuk kepada nelakukan sesuatu
adalah ….
a. Bercita – cita
b. Bersedih
c. Bersatu
d. Bernyanyi

39. Berikut ini yang termasuk bentuk
kata ulang berimbuhan adalah ….
a. Anak – anak
b. Makan – makan
c. Kuda – kudaan
d. Sayur – mayur

36. Kata awalan ber- yang menjadi beadalah ….
a. Bersiul
b. Bersedih
c. Bergembira
d. Berumah

40. Di bawah ini yang termasuk pada
jenis kata ulang kata kerja adalah ….
a. Mondar – mandir
b. Tertawa – tawa
c. Makan – makan
d. Tikam – menikam

Perhatikan paragraf berikut!
Beberapa perabotan rumah yang
dipakai [..…] merupakan tempat
penyimpanan kuman. Menurut Paul
Matewele, ahli mikrobiologi, ponsel
sangat
berbahaya
karena
kita
membawa barang tersebut ke manamana. Selain itu, kita menyentuh
ponsel secara [..…] di atas meja saat
makan. Tas juga sering terbukti positif
saat diuji untuk kandungan seluruh
komunitas kuman. Spons yang
digunakan […..] untuk mencuci piring
juga ditemukan beberapa virus dan
bakteri. Oleh karena itu, sebaiknya kita
mengganti spons setiap seminggu
sekali dan cuci dengan suhu tinggi.

----- Selamat Mengerjakan -----

37. Kata ulang yang tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah
….
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