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Soal Tes Sumatif 4 Kelas Bawah  

1. Bacalah paragraf di bawah ini! 

Diperkirakan bahwa 90% pembangkit listrik bersumber dari bahan bakar 

minyak dan batubara. Akhir-akhir ini sudah menjadi gejala menuju krisis 

energi dan bahan bakar serta makin tingginya harga minyak dunia. Pada 

situasi demikian, hal yang sebaiknya dilakukan adalah dengan 

melakukan penghematan energi atau penciptaan energi alternatif yang 

ramah lingkungan. Apabila dilakukan... (Sumber: efullama.wordpress.com). 

Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … 

Pilih salah satu jawaban 

penghematan energi, maka kita dapat menghemat biaya dan 
mengurangi dampak negatif dari emisi yang dihasilkan dari 
penggunaan energi yang berlebihan  

penggunaan energi semaksimal mungkin, berarti kita sudah dapat 
memanfaatkan energi dengan baik. 

krisis energi dapat dihindari, dan masyarakat dapat hidup lebih 
sejahtera 

masyarakat dapat menggunakan pembangkit listrik dengan benar, 
maka pencemaran lingkungan dapat teratasi 

 
2. Saudara-saudara yang berbahagia, kita sudah memasuki milenium baru. 

Segala tantangan menghadang di depan mata. Pengaruh global di 

segala bidang telah kita rasakan. Kita tidak bisa berpangku tangan 

menunggu keajaiban datang dari langit. Namun, kita harus tetap siaga 

dengan segala kemampuan yang kita miliki. Hal yang penting dari semua 

itu adalah mengantisipasi dengan ilmu pengetahuan. … 

Lanjutan rumpangan teks pidato tersebut adalah … 

Pilih salah satu jawaban 

Ilmu pengetahuan merupakan kunci keberhasilan seseorang 
sekaligus sebagai perisai dampak negatif era global.  

Walaupun pendidikan belum tentu ramah bagi setiap orang 
mengingat biaya untuk menempuhnya tidak murah 

Kalau kita berpangku tangan saja, kita tak dapat menghadapi 
tantangan yang menghadang di depan  mata. 

Sekarang ini kita harus berpendidikan setinggi mungkin. Kebodohan 
mempersulit kita mengentaskan kemiskinan. 
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3. Perhatikan teks berikut! 

 Wayang adalah bentuk teater rakyat yang sangat popular. Orang sering 
menhubungkan kata “wayang” dengan “bayang”, karena dilihat dari 
pertunjukan wayang kulit yang memakai layar, dimana muncul 
bayangan-bayangan. Di Jawa Barat, selain wayang kulit, yang paling 
populer adalah wayang golek. 

 Ada dua macam wayang golek yaitu wayang golek papak (cepak) dan 
wayang golek purwa yang ada di daerah Sunda. Kecuali wayang wong, 
dari semua wayang itu dimainkan oleh seorang dalang. Dalang sebagai 
pemimpin pertunjukan sekaligus menyampaikan cerita, menyanyikan 
suluk, mengatur gamelan, dan mengatur lagu. 

  Opini yang terdapat dalam teks tersebut adalah ... 

Pilih salah satu jawaban 

wayang merupakan bentuk teater rakyat yang populer  

wayang kulit dan wayang golek terkenal di jawa barat. 

wayang golek dan wayang purwa ada di daerah Sunda 

dalam pertunjukan wayang wong, seorang dalang tidak diperlukan 

 
4. Di dalam pembelajaran menyimak, guru memperdengarkan wacana 

pendek. Siswa diminta mencari kata-kata yang menunjukkan gagasan 
utama wacana tersebut. Teknik yang digunakan guru dalam 
pembelajaran menyimak tersebut adalah teknik.... 

Pilih salah satu jawaban 

identifikasi kata kunci  

simak ulang ucap 

identifikasi tema wacana 

identifikasi kalimat topik 

 
5. Bacalah paragraf di bawah ini! 

Penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan 
tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan 
yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat 
menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu 
penggunaan pupuk kimia juga dapat membuat buah yang dihasilkan 
terkontaminasi dengan pupuk kimia ini sehingga kualitasnya berkurang. 
Oleh sebab itu .... (Sumber: efullama.blogspot.co.id) 
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Kalimat yang paling tepat melengkapi paragraf di atas adalah …. 

Pilih salah satu jawaban 

beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan harganya terjangkau 
juga aman bagi hasil panen  

pilihlah  pupuk  kompos karena dapat mempercepat pertumbuhan 
tanaman 

gunakanlah pupuk kimia  karena dapat mengkontaminasi hasil 
tanaman 

buat anggaran secara cermat agar tahu dampak dari penggunaan 
pupuk kimia maupun pupuk kompos kimia maupun pupuk kompos 

 

6. Bacalah wacana di bawah ini! 

Pertandingan futsal pertama diselenggarakan pada tahun 1965, 

Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama. Enam perebutan 

Piala Amerika Selatan berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979, 

dan semua gelaran juara disapu habis Brasil. Brasil meneruskan 

dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika pertama tahun 1980 dan 

memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya tahun 1984. 

Kejuaraan Dunia Futsal pertama diselenggarakan atas bantuan FIFUSA 

(sebelum anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada tahun 

1989) di Sao Paulo, Brasil, tahun 1982, berakhir dengan Brasil di posisi 

pertama. Brasil mengulangi kemenangannya di Kejuaraan Dunia kedua 

tahun 1985 di Spanyol, tetapi menderita kekalahan dari Paraguay dalam 

Kejuaraan Dunia ketiga tahun 1988 di Australia. 

Dikutip dari www.lombokpost.co.id 

Judul wacana di atas yang tepat adalah .... 

Pilih salah satu jawaban 

Sejarah Olahraga Futsal  

Kejuaraan Dunia Futsal Pertama 

Paraguay Menjuarai Piala Amerika Selatan Pertama 

Pertandingan Olahraga Futsal Pertama 

 
7. Perhatikan gambar berikut ini! 

Gambar dari buku siswa tersebut dapat dikembangkan menjadi teks 
berjenis .... 
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Pilih salah satu jawaban 

prosedural  

narasi 

eksplanasi 

deskripsi 

 
8. Perhatikan Gambar di bawah ini! 

Judul yang tidak sesuai untuk gambar di atas adalah .... 

Pilih salah satu jawaban 

Kerukunan Umat Beragama  

Agama dan Tempat Ibadah 

Ragam Agama di  Indonesia 

Tempat-tempat Ibadah di Indonesia 

 
9. Dalam merencanakan suatu pembicaraan, langkah-langkah yang harus 

dipenuhi adalah ... 

Pilih salah satu jawaban 

Membatasi pokok pembicaraan  

Membicarakan hal-hal yang menarik. 

Mengkonsultasikan pada nara sumber. 

Mengedit tulisan sesuai dengan kaidah. 

 
10.  Perhatikan teks berikut! 

Hari ini Ayah dan Ibu merapihkan isi lemari. 

Ayah dan Ibu menyimpan dokumen-dokumen di lemari. 

Dokumen dalam lemari terdiri dari dokumen keluarga dan pribadi. 

Rapor, kartu pelajar, akta kelahiran, ijazah, piagam, Kartu Tanda 
Penduduk, dan Surat Ijin Mengemudi merupakan dokumen pribadi. 

Kartu keluarga, rekening listrik, rekening air, surat tanah, dan foto 
keluarga adalah dokumen keluarga. 

Dokumen harus disimpan dengan baik. 

Siti bertugas membantu Ayah dan Ibu merawat dokumen. 

  
Simpulan teks di atas adalah .... 
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Pilih salah satu jawaban 

dokumen keluarga dan dokumen pribadi perlu disimpan dan dijaga 
dengan baik  

Ayah dan Ibu menyimpan dokumen keluarga dan dokumen pribadi 

Siti membantu ayah dan ibu merawat dokumen pribadi dan keluarga 

foto keluarga termasuk dalam dokumen keluarga yang harus dijaga 
dengan baik 

 
11. Bacalah wacana di bawah ini! 

 Kehidupan keluarga kecil dengan dua anak lebih terjamin dibandingkan 
dengan keluarga dengan banyak anak. Dengan dua anak saja, orang tua 
lebih mudah mendidik dan mengawasi anaknya. Orang tua dapat 
merencanakan masa depan anak lebih baik karena terpenuhinya biaya 
pendidikan. Jadi, sangat tepat jika masyarakat mengikuti program 
Keluarga Berencana (KB). Selain membatasi angka kelahiran, program 
ini juga sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 Fakta dari wacana di atas adalah …. 

Pilih salah satu jawaban 

pemerintah menyarankan agar masyarakat mengikuti program KB.  

dengan dua anak saja, orang tua lebih mudah mendidik dan 
mengawasi anaknya 

program KB dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

kehidupan keluarga kecil dengan dua anak lebih terjamin 

 
12. Perhatikan tabel di bawah ini! 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan berikut yang benar ... 

Pilih salah satu jawaban 

Harga minyak tanah termahal terjadi pada bulan Juni.  

Bulan Mei harga beras lebih mahal daripada harga gula 

Harga kopi pada bulan Maret dan April sama sedangkan harga beras 
turun 

Pada bulan Mei harga gula lebih mahal daripada harga kopi 
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13. Bacalah wacana di bawah ini! 

Pemda DKI Jakarta sudah melakukan langkah-langkah pencegahan  
dampak buruk akibat gas buangan kendaraan bermotor ini.  
Di antaranya adalah membuat jalur hijau di sepanjang  
jalan-jalan utama di Kota Jakarta dan menghutankan kembali  
area kosong di wilayah sekitar Monumen Nasional (Monas). 
Akan tetapi, hal ini belum dapat mengatasi masalah  
pencemaran udara.  
 
Akhirnya, kembali kepada kesadaran masyarakat pengguna  
jalanlah untuk selalu melakukan pengecekan (uji emisi)  
kendaraannya. Selain itu, penggunaan bahan bakar gas  
untuk kendaraan bermotor dapat menjadi alternatif yang baik  
untuk mendukung program “Langit Biru” di Jakarta. 
 
Isi  wacana di atas adalah …. 

Pilih salah satu jawaban 

usaha Pemda DKI Jakarta melakukan langkah-langkah pencegahan 
dampak buruk akibat gas buangan kendaraan bermotor  

Pemda DKI Jakarta membuat jalur hijau di sepanjang jalan-jalan 
utama kota Jakarta 

kesadaran masyarakat pengguna jalanlah untuk selalu melakukan  
pengecekan (uji emisi) kendaraannya 

dukungan terhadap program “Langit Biru” di Jakarta 

 
14. Bacalah paragraf di bawah ini! 

Indonesia terkenal sebagai negara agraris yaitu negara yang 
masyarakatnya pada umumnya berkerja di bidang pertanian. Karena itu 
hasil pertanian yang terbesar ialah padi. Namun tanpa kita sadari karena 
tingginya ketergantungan terhadap padi sendiri membuat pertanian kita 
hanya bergantung pada sektor tersebut. Sedangkan tingginya jumlah 
konsumen nasi membuat kebutuhan akan padi semakin meningkat 
hingga pada titik tertentu Indonesia harus impor beras. Ini merupakan 
yang sangat riskan karena negara agragris harus mengimpor beras. Hal 
ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang bergantung pada nasi. 
Padahal masih banyak makanan yang bisa menggantikan padi. Oleh 
karena itu .... (Sumber: efullama.blogspot.co.id). 

Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah .... 

Pilih salah satu jawaban 

beralihlah ke makanan lain pengganti nasi seperti jagung dan ubi-
ubian yang tidak hanya mudah ditemukan dan tentunya lebih 
ekonomis dan dapat menumbuhkan sektor pertanian yang lainnya  
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manfaatkanlah hasil pertanian yang ada karena negara kita adalah 
negara agraris, mayoritas masyarakatnya bertani 

kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya mampu mengekspor 
beras, jangan selalu mengimpor beras karena negara kita adalah 
negara agraris 

konsumsi nasi secukupnya agar persediaan beras tidak habis, 
sehingga kita tidak perlu mengimpor beras 

 
15. Bacalah paragraf di bawah ini! 

Kerusakan alam merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi 
oleh umat manusia pada era modern ini. Hampir setiap hari kita selalu 
disuguhi berita berbagai macam bencana, seperti banjir, tanah longsor, 
kekeringan, dan kebakaran hutan. Bencana alam tersebut memakan 
korban nyawa dan harta. Tumbuhan dan hewan tidak berdosa pun 
menjadi korban. Peristiwa ini merupakan.... (Sumber: blogspot.co.id). 

 Kalimat yang paling tepat melengkapi paragraf di atas adalah …. 

Pilih salah satu jawaban 

akibat pola hidup sebagian besar manusia modern yang tidak ramah 
lingkungan  

kerusakan alam merupakan hal yang wajar karena proses alami 

tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan oleh pemerintah 

sesuatu yang perlu selalu didiskusikan oleh semua manusia 
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