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A. PILIHAN GANDA
Pilihlah salah satu jawaban yong paling tepat A, B, C otau D dan isi pada Lembar Jowaban Kamputer yang telah di
sediakan.

1. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan sinopsis ada|ah.........

a. Kepuitisan b. Alur b. Kelengkapan d. Jumlah kata

2. Di bawah iniadalah halyang harus diperhatikan dalam menyampaikansebuah laporan, kecuali......

a. Alamat yang dilaporkan

b. Siapa yang melaporkan

a. Teks balok

b. Apa yang dilaporkan

d. Bahan laporan

3. " Marilah kita panjatkan......kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang kita peroleh." Kata -kata yang tepat

untuk mengisi titik-titik di atas adalah .,..-..

a. Puji syukur b. Anugrah c. Shalawat d. Doa

4. Tentukan mana yang merupakan kalimat utama !

a. EkspedisiTadulako, begitulah kami menyebutnya

b. Bulan - bulan itu memang sedang deras - derasnya hujan

c. Kamitak tahu, siapa yang mengusulkan nama itu pertama kali

d. Perjalanan demiperjalanan tetap kami lakukan

Kutipan laporan berikut untuk soal nomor 5 dan 5

Pada hari Minggu, 27 Februari 201L kami mengadakan kunjungan ke Pasar Gede. Kunjungan tersebut

dilakukan agar kami dapat mengenal bangunan pasar yang bersejarah bagi kota Surakarta tersebut. Penampilan

bangunan merupakan persenyawaan antara bentuk kolonial dan bangunan konsep tradisionalJawa.

5. Laporan di atas termasuk jenis laporan.......

a. Kunjungan b. Pengamatan c. Penelitian d. Kegiatan

6. Tujuan diadakannya kunjungan tersebut adalah.......

a. Tugas yang diberikan oleh guru Bahasa lndonesia

b. Mengamati barang - barang yang dijual di Pasar Gede

c. Mengadakan kunjungan berbelanja di Pasar Gede

d. Mengenal bangunan Pasar Gede yang bersejarah bagi Surakarta

7 - Contoh kata ulang murni adalah-...-..

a. Lobi - lobi, kura - kura b. Rumah - rumah, usaha - usaha

b. Pepohonan, berbeda - beda c. Warna - warni, rumah * rumah

8. Hal yang disampaikan secara tersirat dalarn peme$tasan drarna adalah.--..,.

a. Alur b. Penokohan c. Dialog d. Amanat

c. Epilogb. Teks samping b. Prolog

10. Kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda petik tunggal secara tepat adalah ..........

a. 'Ria menjerit di kamar 'kata Tina

b. " lbu menjahit baju" seru ibu

c. 'Aku mendengar suara 'ting 'tadi," kata Tomi

d. Judul buku itu adalah 'Bahasa dan Sastra lndonesia'

11. Orang yang mengatur jalannya suatu pementasan drama disebut.......



c. Menyusun daftar pertanyaan agar lebih terarah

d. Membawa bingkisan sebagai ucapan terima kasi

13. Unsur drama yang merupakan jalan dari permulaan, konflik dan berakhir dengan penyelesaian adalah........

a. Penokohan b. Alur c. Latar f setting d. Dialog

14. Ciri khas drama adalah.......

a. Drama memilikitema

b. Dramamemilikiamanat

15. Fungsidaridenah lokasi adalah ......

a. Memperindahtampilan

b. Mempermudahmencarilokasi

1.6. Perhatikan beberapa petikan kalimat wawancara berikut ini !

t 1 ) Saya berterima kasih atas kesediaan lbu untuk saya wawancara .

( 2 ) Kendala apa saja yang Bapak hadapi selama bertugas di puskesmas ini ?

{ 3 } Saya merasa bahwa keterangan dari lbu tidak sesuai dengan fakta di lapangan .

{ 4 } Saya bosan dengan jawaban lbu setiap kali bertanya tentang persoalan ini. Tidakkah ada jawaban lain ?

Kalimat wawancara yang kurang santun adalah kalimat nomor.........

a. t b.2 c.3

17. 1). Aan Amanah 2. Aan Tahari

4). Aan Anggara 5. Aan Juanda

a. 1),4), 5),6), 3), 2)

b. 1),4), 6),5), 2), 3)

a. Alur cerita

b. Tema atau ide pokok

b. Drama memilikialur

d. Drama berbentuk dialog dan umumnya dipentaskan

c. Mempermudah pembacaan

d. Memberi tanda pada lokasi

d.4
3. Aan Yani

6. Aan Hartadi

b. L), 2), 3),4), 5), 5!

c.4), 1), 5), 6),2), 3)

b. Rangkaian peristiwa

b. Karakter para tokoh

b. Amanat atau pesan

d. Rima kata

Urutan nama - nama di atas dalam Daftar Pelanggan Telepon adalah........

18. Yang dimaksud amanat dalam novel adalah.......

a. Para pelaku dalam cerita

b. Pesan yang ada dalam cerita

19. Tema : Cita - cita

Tujuan : Mengetahui cita - cita teman

Pertanyaan yang tepat untuk wawancara adalah.-.....

a. Apa kesukaanmu ?

b. Siapa orang yang berperan dalam keberhasilanmu ?

c. Sudah terpikirkan, kelak kamu ingin jadi apa ?

d. Mengapa kamu plndah ke Jakarta ?

20. Pertanyaan berikut cocok untuk disampaikan dalam kegiatan wawancara dengan tokoh lingkungan hidup,

kecuali........

a. Bagaimana pendapat Bapak tentang pencemaran ini?
b. Sejak kapan Bapak bertugas di sini ?

c. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan perusahaan tidak peduli lingkungan ?

d. Apakah mungkin memperbaiki kerusakan akibat limbah ini dalam waktu dekat ?

21. Berikut initermasuk unsur intrinsik dalam naskah drama, kecuali........

22. Perhatikan penggalan halaman buku telepon berikut I

Lenny Anggraeni
Lenny Arsianti
Lenny Caw

Lenny Darlina
Lenny Driani
Lenny Ermawati
Lenny Ermawati
Lenny Fanani

Sukawarna Baru 001 / 03
Tmn Kopo lndah ll F /t-3
Babakan Ciparay 1L2

Madurasa Sit 3
Setiabudhi Regency 01 / L98
MuarasarilV /Sl
Tmn Kopo lndah lll D l9
Tmn Rahayu lI6-7 I

600 - 1.096

543 I 2567
601 - 3796
522-0367
2003590
5225675
5417359
cA1E11)

201.6385Lennv Farida SuryaSestraH/5



c. Lenny Darlina beralamat di Madurasa Sit 3 nomor telepon 522-0367
d. Lenny Darlina baeralamatdiMuarasarilV 154 nomortelepon 522-5675

24. Pemilik nomor telepon 5426223 adalah .......

a. Lenny Fanani b. Lenny Ermawati c. Lenny Driani d. Lenny Farida

25. Lenny Ermawati yang beralamat diTmn Kopo lndah lll D I 9 adalah pemilik nomor telepon .......

a. 5225675 b. 5417359 c.5476223 d. 20L6385

B.Jawablah pertanyaan dibawah ini !

L. Sebutkan apa saja yang termasuk identitas sebuah buku ?

2. Sebutkan jenis - jenis karangan ?

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 5 W + 1 H + 5W ?

4. Sebutkan jenis - jenis kata ulang ? Berikan contoh masing - masing { 2 } |

5. Sebutkan apa saja fungsi dari laporan ?


