5. Gagasan utama yang mendasari suatu cerita disebut.....
a. Tokoh
b. latar
c. tema
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang
paling benar!
1. Betapa sulitnya mencari pekerjaan sekarang ini. Jenis-jenis pekerjaan yang ada
di masyarakat banyak ragamnya. Ada yang menjadi guru, montir, pilot, petani,
buruh, sopir, dan sebagainya. Walaupun jenis pekerjaan itu banyak sekali, tetapi
masih banyak pengangguran.
Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada kalimat . . . .
a. pertama
c. ketiga
b. kedua
d. keempat
2. “Tolong, tolong!” teriak seorang ibu di jalan. Orang-orang di sekitar tempat itu
berdatangan. Rupanya, ibu itu mempertahankan tasnya dari laki-laki yang tidak
dikenalnya.
Peristiwa yang terjadi dalam peristiwa di atas adalah . . . .
a. perkelahian
c. pengeroyokan
b. kebakaran
d. perampokan
3. Harga BBM kembali naik. Harga-harga makanan di sekolah ikut naik.
Tanggapan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah.....
a. Sebaiknya para pedagang makanan tidak ikut menaikan harga.
b. Anak-anak mengurangi jajan.
c. Sebaiknya pemerintah tidak usah menaikkan harga BBM.
d. Harga makanan juga ikut naik.
4. Di bawah ini merupakan unsur-unsur intrinsik cerita, kecuali....
a. tokoh
b. sutradara
b. tema

d. latar

d. alur

6. Ketika pergi berburu, sang Raja tersesat di tengah hutan. Kudanya tidak mau
lagi berjalan karena kelelahan. Akhirnya sang raja memutuskan untuk
beristirahat sebentar.
Latar penggalan cerita diatas adalah......
a. Sungai
b. Tengah hutan
b. Kerajaan
d. Kebun
7. Meringkas isi buku adalah kegiatan …........ buku.
a. menjelaskan
c. merangkum
b. membaca
d. mendengarkan
8. Tahap awal meringkas isi buku adalah......
a. menyusun pokok-pokok isi buku
b. membaca isi buku dengan saksama

c. menulis pokok-pokok isi buku
d. menandai hal-hal yang penting

9. Berikut ini yang merupakan kalimat berita negatif adalah.....
a. Tina suka makan roti.
c. Ibu pergi ke Surabaya.
b. Nenek sedang tidur.
d. Ayah tidak masuk kantor.
10. ........ surya mulai kelihatan di sebelah timur.
Kata sandang yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah....
a. Para
b. Sang
b. Si
d. Hang
11. Sinarmu sangat terang
Menyilaukan mata
dan menyengat tubuhku
Engkau penerang bumi
dari gelap gulita
Tanpa dirimu
makhluk hidup akan mati
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah.....
a. Bulan
b. Bintang
c. Matahari

d. Planet

12. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi adalah tekanan
atau lagu kalimat dalam mengucapkan kalimat.
Tekanan atau lagu kalimat disebut.....
a. Lafal
b. Intonasi
c. jeda
d. ekspresi

13. Berikut ini merupakan bentuk perubahan raut muka saat membaca puisi,
kecuali............
a. marah
b. gembira
b. meloncat
d. sedih
14. Perusahaaan Pak Tono akhirnya gulung tikar.
Makna kata yang dicetak miring adalah......
a. untung
b. laba
c. rugi

10. Dina (...) “Kamu mau pergi kemana, Don?”
Dono (...) “Saya mau pergi ke lapangan futsal.”
Penggunaan tanda baca yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah.....
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

d. bangkrut

1.

15. Larasati memiliki sifat pemaaf , ....... Riana memiliki sifat pembangkang.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah.....
a. Meskipun
b. sedangkan
b. Tetapi
d. karena

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1.

Sebaiknya kamu mengerjakan PR dengan tepat waktu.
Kalimat diatas merupakan kalimat yang berisi ..........

2.

Kecelakaan itu terjadi di tol tadi pagi.
Kalimat di atas merupakan kalimat berita.....

3.

Tempat dan waktu terjadinya peristiwa pada cerita disebut …

4.

Tokoh yang berwatak jahat dalam sebuah cerita disebut.......

5.

Peristiwa di rumah sederhana itu sangat menyedihkan.
Sinonim kata yang bercetak miring adalah ........

6.

Bentuk karya sastra yang terikat oleh larik, bait, dan rima disebut …

7.

Ketika ufuk timur menyingsing
Kau telah meninggalkan pasar
Tertatih-tatih gerobakmu menggelinding
Sarat oleh sayuran segar
Baris yang menyatakan waktu pada puisi diatas adalah........

8.

Ayah bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Arti kata membanting tulang adalah..........

9.

Diah memanggil kucing peliharaannya dengan sebutan ..... Belang.
Kata sandang yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah......

a. Siska anak yang pintar.
b. Siska anak yang pemalu.
Gabungkanlah dua kalimat di atas menggunakan kata penghubung yang tepat!
..................................................................................................................................

2. Dido anak yang malas, ia tidak pernah mengerjakan PR. Ketika pembagian raport
ia menangis karena nilainya banyak yang merah. Didopun tidak naik kelas.
Buatlah tanggapan terhadap masalah di atas!
..................................................................................................................................
3. Atas permintaan warga, walikota segera mencabut larangan bermain musik di kota
Brolin. Ronin diangkat pula menjadi warga kehormatan kota Brolin. Dengan
senang hati, Ronin bermain biola untuk kota Brolin.
Tulislah tokoh dan latar penggalan cerita diatas!
...................................................................................................................................
4.

Sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita !
...................................................................................................................................

5.

Buatlah sebuah puisi yang bertema persahabatan! (minimal 2 bait)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
By efullama

