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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas : VIII (Delapan) 
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! 

 
Cermatilah kutipan laporan perjalanan berikut untuk 
menjawab soal no. 1 s.d 4! 

 
(1) Objek Wisata Sumber Air Panas Jukubatu berada di 
Desa Jukubatu Kecamatan  Banjit Kabupaten Way 
Kanan. (2) Untuk mencapai objek wisata tersebut 
diperlukan  waktu kurang lebih satu jam dari Banjit 
dengan kendaraan bermotor. (3) Selain tempat pemandian 
air panas yang tersedia, panorama alam di sekitar lokasi 
pun sangatlah indah. (4) Sawah yang menghijau 
terhampar di sekeliling pemandian, sungai yang deras 
dengan  air sangat jernih, serta air terjun yang 
alami pun menghiasi lokasi tersebut. (5) Mungkin 
 itu yang menyebabkan banyak pengunjung 
berdatangan baik dari sekitar Way Kanan maupun dari luar 
daerah Way Kanan.  
                           ( Radar Lampung, 12/9/11) 
    
1. Pokok laporan perjalanan tersebut adalah.... 

A. Objek Wisata Sumber Air Panas Jukubatu sangat 
indah pemandangannya 

B. Objek Wisata Sumber Air Panas Jukubatu terletak di 
Desa Jukubatu, Banjit, Way Kanan 

C. Objek Wisata Sumber Air Panas Jukubatu dapat 
dicapai dalam waktu satu jam 

D. Objek Wisata Sumber Air Panas Jukubatu banyak 
dikunjungi pada hari libur  

  
2. Kutipan laporan perjalanan tersebut merupakan bagian 

… pada laporan perjalanan. 
A. Isi  
B. Pendahuluan 
C. Penutup 
D. Daftar Pustaka    

 
3. Kalimat yang berupa fakta dalam kutipan laporan 

perjalanan tersebut nomor…. 
A. (1) dan (2)     
B. (1) dan (3)  
C. (2) dan (5)    
D. (1) dan (4) 

4. Kalimat yang berupa opini dalam kutipan laporan 
perjalanan tersebut nomor…. 
A. (1) dan (2)     
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (4) dan (5) 

 
Perhatikan kutipan laporan perjalananberikut! 
  Objek Wisata Air Terjun Putri Malu yang terletak 
di Kabupaten Way Kanan sangat  indah 
pemandangannya, tidak kalah keindahannya dibandingkan 
dengan objek wisata  yang berada di kabupaten lain. 
Tapi sayang, objek wisata yang potensial itu belum 
 dikelola secara maksimal oleh Pemda Way Kanan. 
Belum ada fasilitas yang memadai  untuk 
mempermudah mengakses objek wisata tersebut. 
Terutama jalan menuju lokasi  masih sangat 
memprihatinkan kondisinya. Sehingga calon pengunjung 
banyak yang  merasa kesulitan untuk berkunjung ke 
sana.  
                              ( Lampung Post, 13/8/11) 
  
5. Tanggapan yang tepat terhadap isi laporan tersebut 

adalah…. 
A. Sayang sekali Pemda Way Kanan belum mengelola 

objek wisata yang potensial itu 
B. Objek Wisata Air Terjun Putri Malu memang sangat 

indah pemandangannya 
C. Objek Wisata Air Terjun Putri Malu sebaiknya 

dilengkapi dengan fasilitas yang modern 
D. Objek Wisata Air Terjun Putri Malu sebaiknya 

segera dikelola dengan maksimal 
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6. Tanggapan yang tepat terhadap sebuah laporan 
perjalanan adalah.... 
A. Simpulan tidak sesuai dengan latar belakang 
B. Latar belakang menyimpang dari topik yang  telah 

ditentukan 
C. Tujuan tidak sesuai sama sekali dengan  latar 

belakang 
D. Simpulan sudah cukup bagus namun sebaiknya 

lebih diperjelas 
 
Perhatikan kutipan langkah-langkah melakukan 
kegiatan wawancara berikut! 
1. Kenalkan dan jelaskan identitas dirimu, gunakan kata-

kata yang sopan. 
2. Buatlah janji dengan narasumber terlebih dahulu. 
3. Datanglah tepat waktu sesuai dengan janji yang telah 

disepakati. 
4. Mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan-

ringan dulu. 
5. Jelaskan maksud wawancara yang akan kamu lakukan 

secara ringkas. 
 

7. Urutan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan 
kegiatan wawancara adalah…. 
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     
B. 1 – 2 – 4 – 3 – 5  
C. 2 – 3 – 1 – 5 – 4  
D. 2 – 3 – 5 – 4 – 1  

 
8. Pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai seorang 

dokter adalah…. 
A. Kapan Bapak akan pindah tugas ke daerah lain? 
B. Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi 

masyarakat awam? 
C. Apakah tindakan Bapak untuk menanggulangi 

wabah DBD di masyarakat? 
D. Sejak kapan Bapak bertugas di Pemda Way Kanan? 

 
9. Yang tidak termasuk hal-hal yang  mempengaruhi 

keberhasilan seseorang dalam menyampikan laporan 
secara lisan adalah …. 
A. tanda baca    
B. artikulasi 
C. volume suara    
D. intonasi 

 
10. Kalimat yang tepat dan santun untuk memberikan 

tanggapan terhadap seseorang yang  menyampaikan 
laporan secara lisan adalah…. 
A. Isi laporan kurang jelas karena volume suaranya 

kurang keras 
B. Isi laporan akan mudah dipahami apabila 

disampaikan dengan jelas 
C. Isi laporan tidak dapat dipahami karena intonsinya 

tidak tepat 
D. Isi laporan tidak jelas karena artikulasinya tidak jelas 

   
Perhatikan kutipan laporan kegiatanberikut! 
  Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 
tanggal 28 Oktober 2011, SMPN 1 Kasui Kabupaten
 Way Kanan mengadakan kegiatan lomba. 
Diantaranya: Lomba Berpidato, Lomba Baca   Puisi, 
Lomba Menulis Puisi, Lomba Menulis Cerpen, dan Lomba 
Melukis. Kegiatan  tersebut berjalan lancar, dengan hasil 

sebagai berikut: Kegiatan diikuti oleh 300 peserta didik dari 
kelas 7 s.d kelas 9. Seluruh peserta lomba mengikuti 
kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan 
bersemangat. Pukul 14.00 WIB seluruh kegiatan lomba   
telah selesai dilaksanakan. Setelah pengumuman 
pemenang dan pembagian hadiah seluruh peserta pulang. 
 
11. Judul yang tepat untuk laporan kegiatan tersebut 

adalah .... 
A. Laporan Hari Sumpah Pemuda   
B. Laporan Kegiatan Tanggal 28 Oktober 2011  
C. Laporan Kegiatan Perlombaan 
D. Laporan Kegiatan SMPN 1 Kasui 

 
Perhatikan kutipan buku telepon berikut untuk 

menjawab soal no. 12 dan 13! 

 
DAFTAR PELANGGAN TELEPON 

MENURUT ABJAD 
 
Santi anisa Kp Ceper .................234-345710 
Santi Aurora Kp Ceper ...............234-345729 
Siti Soiman Kp.Duren .................232-425672 
Siti Soimah KP Duren .................232-321457 
Siti Soimah Kp Duren ..................232-321978 
Siti Soimah Kp Manggis .............235-578342 
Subari Basuki Kp Rambutan ......238-452134 
Subari Dasuki Kp Mawar ...........238-452321 
Subari Dasuki Kp Sawah ............233-214578 
 
 

 
12. Nomor telepon Siti Soimah Kp Duren adalah….  

A. 232-321978    
B. 232-321457 
C. 235-578342    
D. 232-425672 

 
13. Alamat Subari Dasuki yang memiliki nomor telepon 

238-452321 adalah…. 
A. Kampung Sawah    
B. Kampung Mawar  
C. Kampung Rambutan  
D. Kampung Duren 

 
Perhatikan denah berikut untuk menjawab soal no. 14, 
15, dan 16! 
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Keterangan: 
1. R. Guru   8.    Aula 
2. R. Kepala Sekolah           9.    R. Kelas VIII A.                                                                                                 
3. R. UKS   10.  R. Kelas VIII B 
4. Perpustakaan  11.  R. Kelas VIII C  
5. R. Kelas VII A  12.  R. Kelas IX A  
6. R. Kelas VII B  13.  R. Kelas IX B 
7. R. Kelas VII C  14.  R. Kelas IX C  
       
14. Berdasarkan denah di atas, R. UKS  berada di sebelah 

… R. Kelas VIIIA. 
A. Utara     
B. Selatan 
C. Timur 
D. Barat      

    
15. Pernyataan berikut yang sesuai dengan denah di atas 

adalah…. 
A. Ruang Kelas VIIA berada di sebelah Barat R. Kelas 

IXC 
B. Perpustakaan berada di sebelah timur Aula 
C. Ruang UKS berada di sebelah Utara Ruang Kelas 

VIII A 
D. Ruang Kepala Sekolah berada di sebelah Barat R. 

UKS 
 
16. Berdasarkan denah di atas, bila guru akan mengajar di 

kelas IXA,  maka arah yang paling dekat menuju ruang 
kelas tersebut adalah…. 
A. Menuju arah Timur melalui R. Guru dan R. Kepala 

Sekolah 
B. Menuju arah Utara melalui R. Kelas IXC dan R. 

Kelas IXB 
C. Menuju arah Utara melalui R. Kelas VIII B dan  R. 

Kelas VIIIC 
D. Menuju arah Selatan melalui R. Kelas IXC dan R. 

Kelas IXB 
 
17. Yang bukan termasuk cara untuk meningkatkan 

kecepatan membaca adalah….    
A. Memperluas jangkauan mata  
B. Tidak mengulang memandang kelompok kata  
C. Membaca dengan bersuara 
D. Meningkatkan konsentrasi pada bacaan 

 
18. Mahmudi membaca sebuah berita di koran yang terdiri 

dari 850 kata dalam waktu 250 detik. Berdasarkan 
pernyataan tersebut, kecepatan membaca Mahmudi 
adalah.... 
A. 340 kata per menit   
B. 600 kata per menit  
C. 180 kata per menit 
D. 204 kata per menit 

 
19. Setelah peserta didik membaca sebuah bacaan, Bu 

Aulia, guru Bahasa Indonesia memberikan 10 
pertanyaan. Legiyar mampu menjawab dengan benar 5  
pertanyaan dan Rizki mampu menjawab 7 pertanyaan 
dengan benar. Pemahaman membaca Legiyar dan 
Rizki adalah….  
A. Legiyar ( 50% ) dan Rizki ( 70% ) 
B. Legiyar ( 40% ) dan Rizki ( 60% ) 
C. Legiyar ( 30% ) dan Rizki ( 50% ) 
D. Legiyar ( 20% ) dan Rizki ( 40% ) 

20. Sistematika kerangka laporan yang tepat di bawah ini 
adalah.... 
A. pendahuluan, isi, penutup 
B. kata pengantar, isi, penutup 
C. pendahuluan, kata pengantar, isi 
D. pendahuluan, latar belakang, penutup 

 

Perhatikan kutipan laporan kegiatan  berikut! 
1. Sebelum berangkat, kami mendapat pengarahan. 
2. Meskipun kelelahan, kami merasa puas karena sudah 

melihat objek wisata Curup Gangsa secara langsung. 
3. Tepat pukul 15.00 kami bersiap pulang. 
4. Setelah puas berkeliling, kami berkumpul untuk makan 

siang bersama. 
5. Kami berangkat bersama dari sekolah. 
6. Sesampainya di Curup Gangsa, kami menikmati 

pemandangan yang amat indah.  
     

21. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi laporan yang 
sistematis bila disusun dengan urutan .... 
A. 5 – 1 – 4 – 6 – 3 – 2      
B. 5 – 1 – 6 – 4 – 3 – 2  
C. 1 – 5 – 4 – 6 – 3 – 2   
D. 1 – 5 – 6 – 4 – 3 – 2    

 

 Perhatikan kutipan laporan kegiatan berikut! 

 Dalam peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 
November 2011, OSIS SMPN 1  Rebang Tangkas 
menyelenggarakan lomba tarik tambang antarkelas. Dua 
tim yang masuk final adalah kelas IX B dan kelas VIII C. 
Kedua tim tersebut bertanding kembali  untuk 
memperebutkan juara. ... antara kedua tim tersebut 
sanggup memukau penonton. 
        

22. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi laporan 
tersebut adalah.... 
A. tarik-tarikan    
B. menarik-tarik 
C. tarik-menarik 
D. menarik-narik 

 

Perhatikan kutipan bagian surat dinas berikut! 
    

Hari/Tanggal  : Sabtu, 02 November 2011 
Waktu          : pukul 08.00 s.d. selesei 
Tempat   : Aula SMPN 1 Baradatu 
Agenda rapat   : Pembentukan Panitia Hari Pahlawan 
 

23. Kutipan di atas merupakan bagian … pada surat dinas. 
A. pembuka surat 
B. isi surat 
C. kepala surat 
D. penutup surat 

 

Cermatilah kutipan surat dinas berikut! 
 

 Dengan ini kami mengundang Anda untuk 
menghadiri rapat pembentukanPanitia Ulangan Semester 
Ganjil tahun pelajaran 2011/2012 yang akan 
diselenggarakan pada: 
Hari/tanggal  : Senin, 28 November 2011 
Waktu            : pukul 09.00 s.d 11.00 WIB 
Tempat          : Aula SMP Negeri 1Blambangan Umpu 
Acara            : Rapat Dinas Tahun Pelajaran 2011/2012 

…....................................... 
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24. Kalimat penutup surat undangan tersebut yang tepat 
adalah...     
A. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami 

harapkan Bapak/Ibu hadir tepat waktu. Atas 
perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 

B. Atas waktu yang diluangkan, kami ucapkan terima 
kasih. 

C. Kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan tepat 
pada waktunya. 

D. Atas kehadiran dan doa restu bapak/ibu kami 
ncapkan terima kasih. 

 
25. Berikut ini penulisan salam pembuka surat dinas yang 

tepat adalah…. 
A. Dengan hormat   
B. Dengan Hormat, 
C. Dengan hormat    
D. Dengan Hormat 

 
26. Kalimat penutup surat resmi yang tepat adalah… 

A. Demikian  harap dimaklumi dan terima kasih. 
B. Atas perhatian Saudara, kami haturkan banyak 

terima kasih. 
C. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima 

kasih. 
D. Demikan dan terima kasih kepada Saudara harap 

dimaklumi. 
 

27. Kalimat berikut yang menggunakan kata kajian 
adalah... 
A. Alam yang dirusak manusia mengakibatkan 

bencana dahsyat. 
B. Suatu metode tertentu diperlukan untuk 

menganalisis data. 
C. Kebutuhan bahan pokok masyarakat meningkat 

menjelang hari raya. 
D. Kepolisian memiliki bukti pelaku pencurian 

kendaraan bermotor.  
 
Perhatikan petunjuk menjalankan program Microsof 
Word 2007 berikut! 
 
1. Hidupkan komputer! 
2. Pilih shortcut  MS. Word 2007 di desktop! 
3. Klik 2 kali shortcut tersebut! 
4. Tunggu sampai komputer menampilkan area kerja 

(desktop)! 
5. Mulai menjalankan program. 
  
28. Urutan langkah-langkah yang benar adalah .... 

A. 1 – 4 – 2 – 3 – 5  
B. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
C. 1 – 2 – 4 – 3 – 5  
D. 1 – 4 – 3 – 2 – 5     

 
Cermatilah petunjuk membuat dokumen baru pada 
komputer berikut! 
 
1. Klik tombol Microsof Office Button! 
2. ……………………………………. 
3. Pilihlah blank document! 
4. Klik tombol create! 
5. Letakkan kursor pada lembar dokumen baru! 
 

29. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang 
di atas adalah…. 
A. Klik word document! 
B. Klik shortcut microsof Office! 
C. Pilih folder document! 
D. Pilih dan klik new! 

 
30. Way Kanan diperkirakan akan mengimpor beras dari 

Thailand pada    tahun 2012, padahal Way Kanan 
merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi  
Lampung. 

 
Kalimat di atas merupakan contoh kalimat yang 
menggunakan majas.... 
A. litotes     
B. ironi 
C. paradoks     
D. hiperbola 

 
31. Yang tidak termasuk unsur-unsur pementasan drama 

adalah…. 
A. Produser     
B. Lighting 
C. Kostum      
D. Make Up 

 
32. Kalimat yang paling tepat untuk menanggapi pemeran 

tokoh dalam pementasan drama adalah… 
A. Sebaiknya Reno lebih ekspresif dan tegas dalam 

memerankan tokoh Bung Tomo. 
B. Reno tidak cocok memerankan tokoh Bung Tomo 

karena kurang tagas. 
C. Sebaiknya yang memerankan tokoh Bung Tomo 

orang yang gagah dan tegas. 
D. Sebaiknya Reno diganti saja karena kurang 

ekspresif dan tidak tegas. 

Perhatikan kutipan teks drama berikut! 
 
Putri : “ Apa yang sedang kau perhatikan, San?” 
Susan  : “ Lihat! Global TV sedang menayangkan objek   

  wisata Air Terjun Putri Malu dalam acara  
  Petualangan Panji!”  (sambil terus  
  memperhatikan layar televisi) 

Putri  :  . . . . 
 
33. Kalimat kekaguman yang tepat untuk melengkapi dialog 

di atas adalah …. 
A.  “Wah indah ya!”  
B. “Wah itu sih biasa!” 
C.  “Ah… itu sudah biasa!” 
D. “Ah, aku sudah tahu!” 

 
Perhatikan kutipan teks drama berikut untuk 
menjawab soal no 34 s.d 36! 
Bu Ranti :  “Bagaimana, Pak, sudah dapat uang itu?” 
Pak Edi :  “Sudah, Bu. Tetapi masih kurang separo.  

Aku tak tahu lagi ke mana harus mencari 
kekurangannya.” (menghela napas panjang) 

Bu Ranti   : “Ya, Pak. Semua barang beharga di rumah  
ini sudah kita jual. Namun belum cukup 
untuk biaya pengobatan Ujang.” 

Pak Edi :  “Seandainya saja aku tidak di-PHK, aku  
dapat meminjam uang di koperasi.” 
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Bu Ranti :  “Sudahlah, Pak! Jangan menyesali diri,  
sabar ya?” 

Pak Edi :  “Coba, Bu lihatlah, siapa yang datang?”  
(Suami istri membukakan pintu) 

Pak Tono :  “Selamat malam, Benarkah ini rumah Pak  
Edi?” (dengan nada tinggi) 

 
34. Tokoh Bu Ranti pada kutipan drama di atas memiliki 

karakter…. 
A. Baik hati    
B. Pemarah    
C. Penyabar 
D. Pendendam 

 

35. Karakter tokoh  Pak Edi pada kutipan drama di atas 
adalah…. 
A. Bijaksana     
B. Pemarah 
C. Mudah mengeluh 
D. Sangat sabar 

 

36. Tokoh antagonis dalam kutipan drama di atas adalah…. 
A. Pak Edi    
B. Pak Tono 
C. Bu Ranti 
D. Ujang 

 

Perhatikan kutipan teks drama berikut  untuk 
mmenjawab soal no 37 dan 38! 
 

Yuli   : "Sudahlah Rin, lupakan kejadian kemarin. Maafkan  
           Ani ya?" (1) 
Rini   : "Tidak semudah itu,Yul.” (2) 
Yuli   : "Tapi, Ani kan tidak sengaja dan sudah minta  
           maaf?" (3) 
Rini   : "Iya, tapi aku masih sakit hati." (4) 
Yuli   : "Tidak boleh begitu Rin, kita tidak boleh punya sifat  
           pendendam." (5) 

 

37. Bukti sikap yang dapat diteladani pada kutipan drama di 
atas ditunjukkan dengan nomor…. 
A. 1 dan 3    
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 5 
D. 1 dan 5 

 

38. Dialog yang diucapkan dengan nada suara jengkel 
terdapat pada ucapan.... 
A. "Tapi, Ani kan tidak sengaja dan sudah minta 

maaf?" 
B. 'Tidak semudah itu, Yul." 
C. "Tidak boleh begitu Rin, kita tidak boleh punya sifat 

pendendam." 
D. "Iya, tapi aku masih sakit hati." 

 
Perhatikan kutipan teks drama berikut untuk 
menjawab soal no. 39 s.d, 42! 
 
Ibu  :  “Mengapa baru pulang, Han?”  
                (sambil melihat jarum jam yang menunjuk di   
     angka 4) 
Farhan  :  “Em…ada kecelakaan, Bu!” 
Ibu     :  “Siapa yang kecelakaan?” 
                (terkejut) 
Farhan  :  “Begini, Bu. Tadi sepulang sekolah saya melihat  

anak laki-laki berseragam SD terserempet  
angkot.” 

Ibu      :  “Aduh! Lalu bagaimana?” 
Farhan  :  “Untunglah anak SD tersebut hanya luka-luka  

ringan. Oleh karena itu saya membantunya 
mengantarkan ke Puskesmas terdekat bersama 
sopir angkot. Setelah ditangani oleh dokter lalu 
saya pulang.” 

 
39. Latar waktu pada kutipan drama di atas adalah…. 

A. Pagi hari    
B. Siang hari 
C. Sore hari    
D. Malam hari 

 
40. Lattar tempat pada kutipan drama di atas adalah…. 

A. di puskesmas    
B. di sekolah 
C. di jalan 
D. di rumah 

  
41. Kutipan teks drama di atas menggunakan alur…. 

A. alur maju     
B. alur mundur    
C. alur campuran 
D. alur gabung 

 
42. Pesan yang dapat diteladani pada kutipan drama di 

atas yang paling tepat adalah …. 
A. Kita boleh menolong orang apabila diberi imbalan. 
B. Kita harus menolong orang yang membutuhkan 

pertolongan. 
C. Jika ingin menolong orang harus lihat dulu karakter 

orangnya. 
D. Jangan buru-buru menolong orang yang tidak kita 

kenal. 
 
Cermatilah kutipan novel berikut! 
  Ketika lulus SMA, orangtua Rahma menasihati 
agar ia kuliah di Fakultas Ekonomi. Mereka menginginkan 
Rahma menjadi pengganti ayahnya, yaitu sebagai seorang 
direktur perusahaan. Pekerjaan itu bagi ayahnya adalah 
segalanya karena melanjutkan  tradisi keluarga. Rahma 
tidak menuruti keinginan orang tuanya, karena ia lebih 
suka memilih pekerjaan sebagai seorang guru. Oleh 
karena itu, ia kuliah di FKIP. 
 
43. Simpulan dari kutipan novel tersebut adalah …. 

A. Rahma menolak keinginan orang tuanya karena ia 
ingin menjadi guru. 

B. Orang tua Rahma memaksa agar Rahma menjadi 
seorang direktur. 

C. Ayah Rahma ingin Rahma menggantikan dirinya 
menjadi direktur. 

D. Rahma dipaksa orang tuanya agar kuliah di Fakultas 
Ekonomi. 

 
 Cermatilah ilustrasi berikut ini! 
  Dewi terpaksa harus meninggalkan ibunya di 
kampung. Ibu memang sudah merelakannya untuk 
melanjutkan sekolah di kota.Dengan perasaan sedih, ia 
berusaha menahantangisnya. Namun,  melihat ibu 
menangis tatkala mengucapkan selamat jalan, Dewi ikut 
terisak. 
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44. Teks drama yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut 
adalah …. 
A. Dewi :  “Bu, Dewi pamit, ya?” 

                             ( memeluk Ibu ) 
      Ibu :  “Selamat jalan, sayang!” 
                             (  menangis ) 
       Dewi :  “Selamat tinggal, Bu!”  
                             (  terisak ) 

B. Dewi :  “Sampai ketemu lagi, Bu!” 
      Ibu :  “Ya, Nak, segeralah berangkat!” 
 Dewi :  “Oke, kapan Ibu menyusul ke kota?” 

C. Dewi :  “Pamit dulu ya, Bu?” 
                       ( mencium tangan ibu ) 

     Ibu :  “Hati-hati ya, Nak?” 
                             ( menangis ) 
     Dewi        :  “Baik, Bu!” 
                             ( melambaikan tangan ) 

D. Dewi :  “Dewi akan merindukan Ibu!”  
      ( memeluk Ibu ) 

     Ibu :  “Ibu juga akan rindu kamu, Nak!” 
                             ( melambaikan tangan ) 
 Dewi :  “Selamat tinggal, Ibu!”   
                             (terisak) 

 
Cermatilah kutipan teks drama berikut! 
 
Ina :  “Mari, silakan masuk, Raf!” (1) 
Rafi :  “Tidak usah repot-repot, In.” (2) 
Ina :  “Tunggu sebentar ya, saya ambilkan bukunya.” (3) 
Rafi :  “Maaf ya, In, jadi merepotkan kamu!” (4) 
 
45. Perbaikan dialog Rafi (no. 2) yang tepat adalah …. 

A. “Gak usah di sini saja!” 
B. “Memangnya ada apa di dalam?” 
C.  “Di sini lebih enak, untuk apa masuk?” 
D. “Ya, terima kasih, In?” 

 
46. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata 

mengalami perluasan makna adalah…. 
A. Saudara sepupuku baru saja diwisuda. 
B. Apakah Saudara memerlukan bantuan saya? 
C. Kedatangan Andi disambut gembira oleh 

saudaranya. 
D. Riki, satu-satunya saudara laki-laki Bela.  

  

47. Kalimat berikut yang menggunakan kata mengalami 
penyempitan makna adalah… 
A. Tim gabungan berlayar selama tiga hari untuk 

melakukan patroli. 
B. Ratih menolong nenek-nenek yang terjatuh di jalan. 
C. Ria melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Baradatu. 
D. Ibu-ibu banyak yang mengajukan pertanyaan 

kepada Mamah Dedeh. 
 

48. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata 
bersinestesia adalah… 
A.  Genangan air di selokan itu menimbulkan bau. 
B. Bu Tuti harus minum minuman pahit untuk 

menurunkan kadar gula di dalam tubuhnya. 
C. Kue ini akan terasa lebih manis bila ditambahkan 

gula sedikit. 
D. Pengalaman pahit membuat Atika semakin berhati-

hati dalam hidup. 
 

49. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata 
beramelioratif adalah… 
A. Para gelandangan di Jakarta telah dibuatkan rumah 

singgah oleh Pemda DKI. 
B. Gaji para buruh pabrik tahun ini akan dinaikkan. 
C. Ratna menjadi pelayan toko sudah tiga tahun. 
D. Dedi dan Ranti baru saja menikah seminggu yang 

lalu. 
 

50. Tema sineteron yang ditayangkan di televisi sangat 
fariativ, hal ini mampu menarik perhatian ribuan bahkan 
jutaan pemirsa. 
 
Kata-kata tidak baku yang terdapat dalam kalimat di 
atas adalah…. 
A. sineteron dan fariativ  
B. fariativ dan pemirsa 
C. pemirsa dan menarik 
D. menarik dan perhatian 
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