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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas : VII (Tujuh) 
Hari/Tanggal :  Senin/05 Desember 2011  
Pukul : 07.30 – 09.30 WIB 

  

 

  PETUNJUK UMUM  
 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester menggunakan pensil 2B  
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 
3. Tidak diizinkan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, HP, dan lainnya. 
4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang. 

Hitamkan salah  satu jawaban yang paling benar! 

 
Teks berikut untuk soal nomor 1 dan 2. 
 
 Aktivitas kegempaan Gunung Anak Kratau mulai 
menurun sejak Kamis. Pada  Kamis  aktivitas kegempaan 
turun menjadi 3.420 kali sehari. Namun, gunung yang 
berada di Selat Sunda itu masih berstatus siaga.  

Seismograf di Pos Pengamatan  Gunung Api GAK 
Desa Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung 
Selatan, Kamis (6-10), mencatat kegempaan sebanyak 
3.420 kali. Sedang Jumat (7-10) pukul 00.00-14.00, 
sebanyak 1.940 kali gempa vulkanik. 

  
1. Simpulan isi teks berita tersebut adalah…. 

A. Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda dan 
masih berstatus siaga 

B. Gunung Anak Krakatau berstatus siaga, masyarakat 
diharap waspada 

C. Catatan aktivitas kegempaan Gunung Anak 
Krakatau selama dua hari 

D. Aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau 
menurun sejak Kamis sampai Jumat 

 
2. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks 

tersebut adalah… 
A. Kapan aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau 

mulai menurun? 
B. Mengapa aktivitas Gunung Anak Krakatau 

menurun? 
C. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bila 

Gunung Anak Krakatau meletus? 
D. Bagaimana cara mencatat aktivitas kegempaan 

Gunung Anak Krakatu? 
 
Teks berikut untuk soal nomor 3 dan 4. 
  
 (1) Empat gajah jinak dari Way Kambas dijadikan 
penengah dalam menyelesaikan konflik antara gajah dan 
warga di sekitar kawasan konservasi Desa Pemerihan, 
Bengkunat, Lampung Barat. (2) Keempat gajah tersebut 
didatangkan dari Taman Nasional Way Kambas Lampung 
Timur. (3) Kehadiran empat gajah yang ditambah satu 
anak gajah liar tersebut berdampak pada perkembangan 

yang signifikan dalam melerai konflik gajah liar dengan 
manusia.  
 
3. Apa tujuan didatangkannya empat gajah jinak ke     

Desa Pemerihan, Bengkunat, Lampung Barat? 
A. Untuk menjaga manusia dari serangan gajah liar di 

kawasan konservasi. 
B. Untuk menyelesaikan konflik antara gajah liar 

dengan gajah jinak di kawasan konservasi. 
C. Untuk melerai konflik gajah liar dengan warga di 

kawasan konservasi. 
D. Untuk menjaga keamanan warga di sekitar kawasan 

konservasi. 
 
4. Sinonim kata yang diberi garis bawah pada kalimat (1) 

adalah…. 
A. tempat   C.  wilayah  
B. hutan   D.  lingkungan 

 
5. Kalimat yang  menggunakan kata berantonim yaitu… 

A. Orang tua dan anak kecil boleh ikut. 
B. Tubuhnya pendek, tetapi  besar. 
C. Kaki dan tangan penjahat itu diborgol. 
D. Gajah jinak dan  gajah liar bisa hidup akur.     

 
6. Berikut ini adalah kalimat yang menggunakan 

pasangan kata  bermakna polisemi. 
A. Orang itu terjatuh dan cedera di bagian kepala. 
B. Suhu  siang dan malam hari  jauh berbeda. 
C. Sebetulnya dia hanya dijadikan kambing hitam. 
D. Rumah Adi berada di kaki Gunung Merapi. 

 
7. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata 

berhomonim adalah … 
A. Bang Amir menabung di Bank Lampung. 
B. Setelah duduk di teras rumahnya, pejabat teras itu 

langsung menuju kantor. 
C. Sebelum apel pagi, pegawai itu sempat membelikan 

anaknya 1kg apel. 
D. Dia bisa mengobati gigitan ular berbisa.  
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 Teks berikut untuk soal nomor 8 s.d. 13. 
         

MAJALAH DINDING (MADING) 
          SMP NEGERI 1 BARADATU  
            Jl. Gajah madah nomor 25 baradatu     
  
                       (2)  Pengumuman 
                       (3) _____________ 
 
(4) _____________________________________                                                                                              
___________________  diharap mendaftarkan diri di 
sekretariat Mading setiap jam istirahat. 
(5) Syarat-syarat menjadi anggota Mading: 
a. mendaftarkan diri; 
b. mengisi biodata; 
c. mengisi pernyataan kesediaan menjadi anggota mading  

yang diketahui orang tua; dan 
d. mengisi surat pernyataan kesanggupan menaati tata 

tertib selama menjadi anggota. 
  
(6) ___________________________________ 
            
   Ketua Mading, 
       
        Putri Ely  
    
8. Pembuka pengumuman di atas yang efektif dan      

sederhana adalah… 
A. Bagi siswa yang berminat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Mading,… 
B. Kepada siswa yang berminat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Mading,… 
C. Siswa yang berminat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Mading,…  
D. Diberitahukan kepada agar  mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Mading,…  
 
9. Penutup pengumuman di atas yang efektif dan 

sederhana adalah… 
A. Demikian pengumuman ini,bila ada kesalahan kami 

mohon maaf yang sebesar-besarnya. 
B. Demikian pengumuman ini, atas kerjasamanya kami 

sampaikan terima kasih. 
C. Demikian pengumuman ini, atas perhatian teman-

teman kami sampaikan terima kasih. 
D. Sampai di sini saja pengumuman ini, lain kali 

dilanjutkan lagi. 
 
10. Perbaikan penulisan alamat yang tepat pada kop 

pengumuman tersebut yaitu… 
A. Jalan Gajah Mada Nomor 25  Baradatu    
B. Jalan Gajah Mada no. 25 Baradatu   
C. Jalan Gajah Mada nomor 25 Bandung      
D. Jalan Gajah Mada, Nomor 25 Baradatu.        

      
11. Nomor pengumuman pada teks tersebut ditandai 

dengan angka…. 
A. 4    C.  2 
B. 3    D.  6          

 
12. Pengumuman di atas berisi informasi tentang …. 

A. menjadi  anggota mading   
B. syarat-syarat anggota mading 
C. anggota mading baru     
D. pendaftaran anggota mading        

13. Pengumuman di atas berasal dari…. 
A. SMP Negeri 1 Baradatu    
B. Putri Eli 
C. Mading SMP Negeri 1 Baradatu   
D. Sekretariat Mading      

 
14. balon, baling, balsam, cangkir, cangkang 
     Kata-kata tersebut bila disusun secara alfabetis yaitu…. 

A. baling, balon, balsam, cangkang, cangkir  
B. baling, balon, balsam, cangkir, cangkang 
C. balon, baling, balsam, cangkang, cangkir  
D. baling, balsam, balon, cangkang, cangkir       

 
15. Ulama besar yang berasal dari Padang itu … pada usia 

81 tahun. Kata berkonotasi positif yang tepat untuk  
melengkapi kalimat tersebut adalah…. 
A. tewas   C. tutup usia 
B. mati   D. wafat  

 
16. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata berkonotasi 

negatif adalah … 
A. Karena korupsi, pejabat itu diberhentikan dengan 

tidak hormat. 
B. Kami tidak segan-segan memecat anggota yang 

terlibat kasus asusila.  
C. Orang yang berinisial MN tersebut sudah kami 

nonaktifkan. 
D. Karena kesulitan keuangan, ada beberapa 

karyawan di-PHK 
 
       Terjadi pencurian terbesar sepanjang sejarah 
republik ini, pencurian pulsa. Korbannya jutaan pemilik  
telepon seluler di seluruh Indonesia. Pelakunya beberapa 
konten provider. 
        Modusnya bermacam-macam, mulai dari 
pelayanan telepon seksual, permainan (games),  layanan 
jodoh, aneka rayuan bonus dan hadiah sampai iming-iming 
mendapat pulsa jutaan rupuah.  
       Namun, pada saat yang sama, pulsa di handhone  
berkurang tanpa disadari. Awalnya mulai dari Rp 5,00-Rp 
20.000,00, lama-lama bayak yang sadar pulsanya 
berkurang setelah dikirimi berbagai rayuan terbungkus 
pelayanan tersebut. 
 
17. Kesimpulan Teks berita tersebut adalah…. 

A. Pencurian pulsa  merugikan jutaan orang 
B. Pencurian pulsa melalui berbagai rayuan   
C. Pencurian pulsa dengan berbagai mudus akhirnya 

disadari pengguna handphone 
D. Pencurian pusa pengguna handphone sebenarnya 

sudah lama terjadi 
 
Teks berikut ini untuk soal nomor 18, dan 20. 
  Bahwa sesunggguhnya kemerdekaan itu ialah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan 
 Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia 
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia 
ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang 
bersatu  berdaulat adil dan makmur          
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18. Jeda antara pada paragraf pertama berturut-turut 
terletak setelah kata…. 
A. bangsa, itu, dihapuskan 
B. bahwa, bangsa, itu, dihapuskan 
C. sesungguhnya, bangsa, itu, dihapuskan 
D. bahwa, sesungguhnya, bangsa, itu, dihapuskan 

 
19. Jeda akhir  teks di atas berturut-turut terletak setelah 

kata…. 
A. bangsa, perikeadialan, makmur 
B. dihapuskan, perikeadilan, makmur 
C. bangsa, perikeadilan, sentosa, makmur 
D. perikeadialan, dihapusksan 

 
20. Kata yang diucapkan lebih keras pada saat 

membacakan teks tersebut adalah…. 
A. hak dan harus  
B. kemerdekaan dan bangsa 
C. bahwa dan sesungguhnya    
D. sebab itu dan penjajahan 

 
Teks berikut ini untuk soal nomor 20 s.d. 22. 
 Senin, 5 April 2004 ketika upacara selesai seperti 
biasanya teman-teman berlarian menuju ke kelas. Aku 
lihat Tina berjalan tertatih-tatih di belakang sekolah dengan 
kaki berdarah. Aku hampiri dia. Aku bersihkan lukanya 
dengan sapu tangan yang kubawa. Aku membantunya 
berjalan menuju UKS untuk minta obat.  

“Tin, pelan-pelan jalannya.” Dia tetap 
memandangku. “Yanti, aku mohon maaf ya, atas sikapku 
selama ini!” sambil memegang tangannya aku berucap 
“Tin,aku tak apa-apa kok, aku tak pernah sakit hati, kita 
tetap sahabat dalam suka dan duka.  
 
21. Waktu terjadinya peristiwa terdapat pada kalimat ke…. 

A. 4    C. 3 
B. 2    D. 1 

   
22. Cerita dalam catatan harian di atas diungkapkan 

berdasarkan ….      
A. urutan waktu terjadinya peristiwa 
B. urutan cerita penulis 
C. peristiwa secara acak  
D. peristiwa  akhir ke awal 

 
23. Isi buku harian tersebut adalah…. 

A. permohonan maaf  Yanti kepada Tina  
B. Membantu teman yang luka 
C. Mengantarkan teman ke UKS     
D. peristiwa selesai upacara 

 
Teks berikut ini untuk soal nomor 24 s.d. 30. 
                          
         (1) Baradatu 25 mei 2011 
(2)  Buat sahabatku Panji          
       Jalan diponegoro nomor 23 
       bandung 
   
(3) _______________, 
        (4) ___________________________________ 
Aku dan teman-teman dalam keadaan baik-baik. 
Bagaimana dengan Farid, Miki, dan Adi? Kuharap mereka 
tidak melupakan kami di Bandarlampung. 
 

        (5) Panji, melalui surat ini aku dan teman-teman di 
Bandarlampung mau ngajakin kamu dan teman-teman lain 
untuk ikut bergabung mengembangkan group band  
seperti dulu waktu kita masih di SMP, mau kan? Kebetulan 
pada bulan Juni liburan nanti ada pentas seni, lomba band 
se-Provinsi Lampung. Aku berharap kamu mau membantu 
kami.  
         Setelah kamu tinggalkan, group band kita kurang 
berkembang karena sampai sekarang belum ada 
pengganti pemegang bas yang hebat seperti kamu.Aku 
dan teman-teman sangat mengharapkan kedatanganmu  
ke Bandarlampung  Juni nanti, sekalian reuni dan jalan-
jalan. 
          (6) __________________________________  
       
   (7) Sahabatmu         
       
     Krisna Mukti  
 
24. Alamat surat ditandai dengan nomor…. 

A. 6                                C.  2  
B. 3        D.  4   

   
25. Isi surat pribadi tersebut adalah… 

A. Memberi khabar bahwa Krisna dan teman-temannya 
baik-baik saja. 

B. Mengajak Panji dan teman-teman lain untuk 
mengembangkan group band. 

C. Mengabarkan adanya lomba band se-Provinsi 
Lampung 

D. Mengabarkan group band yang kurang berkembang 
 
26. Perbaikan penulisan tanggal surat tersebut yaitu…. 

A. Bandarlampung, 25 mei 2011   
B. Bandarlampung, 25 Mei 2011   
C. Bandarlampung, 25 - 05-2011       
D. Bandarlampung, 25 / 05 / 2011 

 
27. Pembuka surat di atas yang cocok adalah… 

A. Hai, Panji, senang dong kamu tinggal di Bandung. 
Kapan kamu bisa ke Bandarlampung?  

B. Hai, Panji, gimana suasana di Bandung? Enak, ya 
tingggal di kota besar. 

C. Hai, Panji, Kapan kita bisa bersama lagi seperti 
dulu? Aku kangen lho ngeband bersama-sama. 

D. Hai, Panji, apa khabarmu di Bandung sekarang? 
Aku berharap semoga kamu sehat-sehat aja. 

 
28. Penutup surat tersebut yang tepat adalah… 

A. Panji, sampai di sini aja ya, kedatanganmu sangat 
kami harapkan.  Terima kasih. 

B. Panji, sampai di sini aja surat ini, atas perhatiannya 
saya ucapkan terima kasih. 

C. Panji, cukup sekian dulu ya, lain kali kita sambung 
lagi. Terima kasih. 

D. Panji, sekian dulu ya, semoga persahabatan kita 
tetap terjalin. Terima kasih. 
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29. Perbaikan penulisan unsur yang ditandai dengan nomor 
2 yaitu…. 
A. Buat Sahabatku Panji  

Jalan Diponegoro Nomor 23 
Bandung     

B. Buat Sahabatku Panji, 
Jalan Diponegoro Nomor 23,       
Bandung. 

C. Buat sahabatku Panji  
Jalan Diponegoro nomor 23     
Bandung     

D. Buat sahabatku Panji         
Jalan diponegoro nomor 23            
Bandung 

 
30. Salam pembuka surat tersebut ditandai dengan 

nomor…. 
A. 1    C.  2 
B. 3    D.  4    

   
Teks berikut untuk soal nomor 31 s.d. 33.  
 Sebelum sempat berpikir panjang, istrinnya yang 
cantik itu meludah sambil berkata,”Cuih! Wanita buruk  
inikah  ibumu?” lalu ia meludah lagi. “Bukankah dulu kau 
katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat 
dengan kami. Mendengar kata-kata istrinya, Malin 
Kundang mendorong ibunya hingga terguling ke pasir.   
Mande Rubayah jatuh terduduk sambil berkata, “Malin, 
Malin, anakku. Aku ini ibumu, Nak!” 
 Mande Rubayah pingsan terbaring sendiri. Ketiaka 
ia sadar, pantai Air Manis sudah sepi. Di laut dilihatnya 
kapal Malin semakin jauh. Tangannya ditadahkannya ke 
langit dan berseru dengan hati pilu, “Ya, Allah Yang Maha 
Kuasa, kalau dia bukan anakku, kumaafkan perbuatannya 
tapi kalau memang benar anakku, aku mohon keadilan-Mu 
ya, Tuhan.”  Tak lama kemudian cuaca mendadak berubah 
dari terang menjadi gelap, hujan disertai badai 
menghantam kapal Malin Kundang. Disusul sambaran 
petir menggelegar. Seketika kapal hancur berkeping-
keping, terhempas ombak hingga ke pantai.  
 Besoknya, ketika matahari pagi memancarkan 
sinarnya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal telah menjadi 
batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu 
tampak sebongkah batu menyerupai manusia. Konon 
itulah tubuh Malin Kundang.        
   
31. Hal yang aneh (ganjil) dari cuplikan dongeng tersebut 

adalah…. 
A. Cuaca terang mendadak berubah jadi gelap 
B. Kapal hancur  terhempas  ombak 
C. Kapal dan tubuh manusia  menjadi batu 
D. Malin kundang mendorong ibunya  

 
32. Amanat yang bisa dipetik dari Cuplikan cerita tersebut 

adalah…. 
A. Kita harus ingat kepada orang tua  
B. Kita harus menghormati Ibu  
C. Suami harus menghargai istrinya   
D. Suami jangan terpengaruh oleh istri 

 
33. Pokok-pokok cuplikan dongeng tersebut adalah…. 

A. (1) Hinaan Malin dan istrinya terhadap  Ibunya 
(2) Ibunya jatuh, pingsan, setelah sadar Ibunya 

berdoa        
(3) Kapal dan Malin berubah menjadi batu 

B. (1) Hinaan Malin dan  istrinya terhadap Ibunya 
(2) Ibu Malin  berdoa dan bersumpah 
(3) Cuaca berubah secara mendadak 

C. (1) Penghinaan dan sikap istri malin 
(2) Keadaan Ibu Malin                   
(3) Kapal berubah menjadi batu   

D. (1) Penghinaan dan sikap istri malin     
(2) Keadaan ibu Malin 
(3) Kapal dan Malin berubah menjadi batu  

 
Teks berikut untuk soal nomor 34 s.d. 39 
 Erin adalah anak yang super cuek dan mau jujur 
dengan apa yang dibuatnya. Setia kawannya tinggi 
banget. Hari ini ulang tahun Sasya. Dia ingat betul ulang 
tahunnya setahun yang lalu yang dibuat surprise konyol 
oleh Erin. Entah rombongan ondel-ondel dari mana yang 
diangkutnya masuk kompleks rumahku lengkap dengan 
pengeras suara yang bikin gaduh penghuni kompleks. 
    Sasya terbangun ketika seorang manarik-narik 
kakinya. “Ya ampun Sasya, yang ulang tahun kok 
malah molor. Bikin apa kek, teriak kek, atau apa gitu, asal 
jangan molor aja. Ini ultahmu sayang, kamu punya hak 
untuk diistimewakan.”  
   “Jangan konyol lagi!” ujar Sasya. Hmmm…Sasya 
sayang, sekarang kamu harus ganti pakaian. Aku punya 
suatu acara menarik untukmu. Kamu pasti suka.”  “Apa 
lagi yang akan kamu buat, Erin?”  
 “Ayo, kamu pasti seneng deh. Ini ganti bajumu 
dengan ini.” Dikeluarkannya sebuah gaun manis lengkap 
dengan sepatunya. 
 
34. Tokoh utama cerita tersebut adalah…. 

A. Erin        C. Sasya        
B. kamu   D. aku 

  
35. Watak Sasya digambarkan secara…. 

A. dramatik   C.  analitik  
B. tidak langsung  D.  campuran 

      
36. Tema penggalan cerita tersebut adalah…. 

A. persahabatan  C.  ulang tahun  
B. perhatian   D.  pergaulan 

    
37. Amanat penggalan cerita tersebut adalah…. 

A. Perhatian terhadap teman sebaiknya tidak 
berlebihan   

B. Kita sebaiknya memberi perhatian terhadap teman 
C. Kita harus berterima kasih terhadap perhatian teman 
D. Jangan selalu mengharapkan perhatian berupa 

hadiah 
 
38. Latar suasana penggalan cerita tersebut adalah…. 

A. ramai   C.  gembira  
B. gaduh   D.  haru 

      
39. Watak tokoh Erin digambarkan secara…. 

A. dramatik   C.  analitik 
B. tidak langsung  D.  campuran 

             
Teks berikut untuk soal nomor 40 s.d. 44 
(1) Makan nasi pakai kerupuk 
(2) Tambah lalap enak rasanya  
(3) Kalau punya harta menumpuk 
(4) Berilah orang yang tak punya  
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40. Rumus bunyi akhir pantun di atas adalah…. 
A. ab-ab   C.  aa-aa   
B. ab-ba   D.  aa-bb 

 
41. Jumlah kata dan suku kata tiap barisnya yaitu …. 

A. 4-6 kata dan 8-12 suku kata 
B. 4-8 kata dan 8-14 suku kata 
C. 5-6 kata dan 9-12 suku kata 
D. 6-8 kata dan 10-12 suku kata 

 
42. Jenis  pantun tersebut pantun…. 

A. orang tua   C.  pantun agama 
B. pantun nasihat  D.  pantun adat  

 
43. Isi pantun tersebut ditandai dengan nomor…. 

A. 2 dan 3   C.  3 dan 4 
B. 1 dan 2   D.  2 dan 4 

 
44. Sampiran pantun tersebut ditandai dengan nomor…. 

A. 3 dan 4   C. 2 dan 3  
B. 1 dan 3    D. 1 dan 2  

 
45. Besar buahnya pisang batu 
       ……………………………………….. 
 .………………………………………. 
         Sanak saudara tidak punya    
      

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut 
yaitu…. 
A. Kalau di makan enak rasanya 

Sungguh malang nasib diriku   
B. Kalau dimakan enak sekali 

Sungguh malang nasib diriku 
C. Kalau dimakan enak rasanya 

Sungguh malang nasib dirinya   
D. Kalau dimakan sungguh enak  

Sungguh malang nasib diriku 
 

Teks berikut untuk soal nomor 46 s.d. 50 
 (1) Setelah bel terakhir berdentang, mereka lalu 
berlarian pulang. (2) Di tengah jalan, mereka terpaksa 
berteduh di sebuah gardu karena hujan tiba-tiba turun 
dengan deras. 
 (3)“Untuk mengisi waktu, siapa yang berani 
melawan aku?” tanya sang juara  sambil mengeluarkan 
kotak caturnya dari dalam tas. (4)“Perutku lapar, gak mau, 
ah.” Jawab Andi. (5)“Ah, juara ketiga takut kalah rupanya.” 
(6) “Bagaimana dengan juara kedua?” tantang Muhdi pula. 
(7)Burhan Cuma menggelengkan kepala sambil memeluk 
lutut. 
  (8)Tiba-tiba saat itu masuklah orang yang 
bertubuh kerdil, baju dan sarungnya basah kuyup. 
 
46. Tokoh pembantu penggalan cerita tersebut yaitu…. 

A. Muhdi, Burhan, dan Andi     
B. Burhan, Andi, dan orang  kerdil 
C. Muhdi dan orang bertubuh kerdil     
D. Muhdi dan teman-temannya 

 
47. Data tekstual latar tempat ditandai dengan nomor…. 

A. (1)   C.  (2)   
B. (3)   D.  (4) 

 
48. Data tekstua watak Burhan terdapat pada kalimat…. 

A. (3), (5), dan (7)  C.  (3), (4), dan (5)  
B. (3), (5), dan (6)  D.  (4), (5), dan (6) 

 
49. Latar waktu penggalan cerita tersebut adalah…. 

A. saat di jalan      
B. siang hari, setelah  pulang sekolah 
C. menjelang pulang sekolah 
D. sore hari 

 
50. Watak muhdi pada penggalan cerita tersebut yaitu…. 

A. suka menantang  C.  aktif 
B. banyak omong  D.  pintar 

       
 


