
1. Menentukan lsi Bacaan

. Menentukan kalimat utama paragraf tentang makhluk hidup atau lingkungan.

. Menentukan ide pokok paragraf.

. Menentukan simpulan paragraf.

. Menentukan pernyataan sesuai isi paragraf.

. Menentukan kalimat tanya sesuai isi paragraf.

. Menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan dengan kata tanya:

- bagaimana,

- mengapa.
. Memprediksi kejadian berkaitan dengan isi bacaan.

Bacaan terdiri atas beberapa paragraf.
Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan
beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama
merupakan kalimat yang memuat ide pokok
dalam satu paragraf. Kalimat utama dijelaskan
oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama
dapat terletak di awal, di akhir, serta di awal dan di
akhir paragraf. Letak kalimat utama menentukan
jenis paragraf dalam bacaan. Paragraf dengan
kalimat utama terletak di awal paragraf disebut
paragraf deduktif. Paragraf dengan kalimat
utama terletak di akhir paragraf disebut paragraf
induktif. Paragrat dengan kalimat utama terletak
di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf
campuran (deduktif-induktif).

Menentukan Kalimat Utama
Berikut langkah praktis menentukan kalimat

utama.
a. Bacalah kalimat pertama dan terakhir dalam

paragraf.
b. Tentukan ide pokok di antara kalimat-

kalimat tersebut.
c. Kalimat meinuat ide pokok disebut kalimat

utama.

Menentukan lde Pokok Paragraf
lde pokok disebut juga gagasan pokok

atau gagasan utama. lde pokok merupakan
masalah utama yang dibahas atau diungkapkan
dalam bacaan. lde pokok dapat terletak di awal
paragraf (deduktif), di akhir paragraf (induktif),
di awal dan di akhir paragraf (deduktif-induktif),
atau di seluruh paragraf.

Menentukan Simpulan Paragrat
Simpulan paragral merupakan intisari dari para-

graf. Agar dapat menyimpulkan isi paragraf, kamu
harus membaca paragraf dari awal sampai akhir.
Cara menyimpulkan isi paragraf dapat dilakukan
dengan langkah-langkah berikut.
a. Bacalah paragraf dengan saksama dari awal

sampai akhir.
b. Tentukan ide pokok paragraf tersebut.
c. Simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok

paragraf.

Menentukan Pernyataan Sesuai lsi Paragraf
Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia,

pernyataan merupakan pemberitahuan atau per-
makluman. Pernyataan dalam paragraf dapat
berupa informasi yang disampaikan penulis. Cara
praktis menentukan pernyataan sesuai isi paragraf
adalah memahami semua informasi dalam paragrat.
Pernyataafr sesuai isi paragraf dapat ditentukan
dengan membahasakan ulang kalimat-kalimat
dalam paragraf. Kalimat-kalimat tersebut harus
sesuai dengan ide pokok yang dibahas.

Menentukan Kalimat Tanya dalam Paragraf
Setiap bacaan memuat inti masalah yang ingin

disampaikan kepada pembaca. lsi bacaan terletak
di paragraf pertama, kedua, ketiga, atau paragraf
lainnya. lsi bacaan merupakan inti masalah yang
dibahas dalam bacaan. lsi bacaan meliputi objek
yang dibicarakan (apa), berkaitan dengan orang
yang ada dalam pembicaraan (siapa), berkaitan
dengan waktu (kapan), berkaitan dengan tempat (di
mana), berkaitan dengan alasan (mengapa), dan
berkaitan dengan uraian peristiwa (bagaimana).
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Kamu akan menjawab pertanyaan dengan
kata tanya bagaimdna dan mengapa. Jawaban
dari kalimat tanya tersebut harus sesuai dengan
rsr paragral.

Menjawab Pertanyaan dengan Kata Tanya
Bagaimana dan Mpngapa
a. KataTanya Bagaimana

Kalimat tanya dengan kata tanYa
bagaimana mqnanyakan penjelasan suatu
permasalahanr Jawaban dari kata tanya
bagaimana berupa penjelasan atau uraian
permasalahan yang ditanyakan.

b. KataTanya Mengapa
Kalimat tanya dengan kata tanYa

mengapa menanyakan alasan atau sebab
timbulnya suatu masalah atau peristiwa

Ba,caan berikut untuk soal nomor 1-7.

Kicauan Kacamata di Sangihe

Di Sangihe, Sulawesi Utara, ada burung
yan g disebut bu rung kacamata. Burung kacamata
endemik di Sangi[e. Burung ini disebut burung
kacamata karena memiliki lingkaran berwarna
putih di sekeliling mata hitamnya. Lingkaran
itu membuatnya seperti sedang mengenakan
kacamata. ,

Keluarga burung kacamata terdiri atas ber-
bagaijenis atau spesies. Beberapa di antaranya
hanya hidup di lndpnesia. Salah satunya, burung
Sangihe atau Zgsterops nehrkorni. Burung
tersebut terancam punah. Menurut penelitian
pada tahun 2001, diperkirakan jumlahnya
kurang dari 50 ekgr. Burung kacamata terancam
punah karena hutan Sangihe telah ditebangi
orang tidak bertanggung jawab.

Kini kicauan si kacamata Sangihe tidak
lagi terdengar. (icauan si kacamata terakhir
terdengar oleh seorang ilmuwan pada tahun
1999 di Gunung Sahendaruman dan Gunung
Sahengbalira.Tidak ada yang tahu nasib burung
kacamata Sangihe saat ini. Burung kacamata
Sangihe benar-benar sudah punah atau
bersembunyi di hutan-hutan Sulawesi Utara.
Disadur dari: http://wqat.kidnesia.com/Kidnesia/Potrct-Nege riku/
' Flona/Fauna/Kicauan-Kacamata-di-Sangihe, diunduh
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1. Kalimat utama paragraf kedua adalah . , .

a, Banjir bandang terjadi di sekitar hutan
Sangihe karena penebangan hutan.

b. Burung kacamata meninggalkan hutan
Sangihe karena habitatnya rusak.

c. Burung kacamata terancam punah
karena hutan Sangihe telah ditebangi.

d. Burung kacamata bersembunyi di
tengah hutan Sangihe karena diburu.

dalam bacaan. Alasan yang dikemukakan dalam
kalimat jawaban ditandai dengan adanya kata
karena atau sebab.

Memprediksi Keiadian Berkaitan dengan lsi
Bacaan

Bacaan memuat informasi. Selain itu, bacaan
memuat peristiwa atau kejadian. Sebagai pembaca,

kamu dapat memprediksi atau memperkirakan
kejadian yang berkaitan dengan isi bacaan. Kamu
dapat memprediksi kejadian dalam bacaan dengan
memahami isi bacaan secara menyeluruh. Kejadian
atau peristiwa yang kamu tentukan harus berkaitan
dengan isi bacaan. Jika muncul satu masalah, akan
memunculkan masalah lain. Akan tetapi, masalah
tersebut memiliki nilai baik dalam kehidupan.

Jawaban: c
Kalimat utama memuat gagasan utama. Gagasan
utama ditunjukkan oleh kalimat terakhir paragraf
kedua. Kalimat utama paragraf kedua adalah
keberadaan burung kacamata terancam punah
karena hutan Sangihe telah ditebangi. Jadi,
jawaban tepat terdapat pada pilihan jawaban c.

2. lde pokok paragraf ketiga adalah . . . .

a. kicauan burung kacamata sangat merdu
b. kicauan burung terdengar di Gunung

Sahendaruman
c. nasib burung kacamata di Gunung Saheng-

balira
d. kicauan burung kacamata tidak lagi ter-

dengar
Jawaban: d
Paragraf ketiga bacaan tersebut mencerita-
kan kicauan si kacamata Sangihe tidak lagi
terdengar atau kepunahan burung kacamata.
lde pokok paragraf tersebut terletak di awal
paragrat, yakni kicauan si kacamata Sangihe
tidak lagi terdengar. Pilihan jawaban a, b, dan
c merupakan ide penjelas. Jadi, jawaban tepat
terdapat pada pilihan jawaban d.

3. Simpulan paragraf pertama adalah . . .

a. Burung kacamata sangat unik dan menarik
untuk dimiliki.

b. Burung kacamata memiliki lingkaran hitam
di sekitar mata.

c. Burung kacamata hanya hidup di hutan
Sangihe, Sulawesi Utara.

d. Burung kacamata di hutan Sangihe me-
makai kacamata hitam.

Jawaban: c'
lnti sari paragraf pertama adalah burung
kacamata hanya hidup di hutan Sangihe,
Sulawesi Utara. Jawaban tepat terdapat pada
pilihan jawaban c. Kalimat simpulan pada
pilihan jawaban a, b, dan d tidak dapat mewakili
isi paragraf pertama.

LSg1l, s/M dan contoh soat



4. Pernyataan yang sesuaidengan isiparagraf
ketigaadalah...
a. Kicauan burung kacamata terdengar

di hutan Sangihe.
b. Kicauan burung kacamata terakhir

terdengar tahun 1999.
c. Kicauan burung kacamata terdengar

sangat merdu.
d. Kicauan burung kacamata dapat di-

dengar malam hari,
Jawaban: b
Paragraf ketiga menginformasikan kicauan
burung kacamatadi hutan Sanghie. Kicauan
si kacamata tidak terdengar. Kicauannya
terdengar terakhir tahun 1999. Pernyataan
tepat sesuai isi paragraf ketiga terdapat
pada pilihan jawaban b.

5. Kalimat tanya sesuai dengan isi paragraf
keduaadalah.,.
a. Kapan burung kacamata ditemukan?
b. Di mana burung kacamata tinggal saat

ini?
c. Siapa yang menebangi hutan Sangihe?
d, Bagaimana kicauan burung kacamata?
Jawaban: c
Paragraf kedua bacaan tersebut rnencerita-
kan kondisi burung kacamata pada tahun
2001. Pertanyaan tepat sesuai isi paragraf
kedua terdapat pada pilihan jawab-
an c. Jawaban pertanyaan tersebut dapat
dicermati pada kalimat keenam (terakhir).
Jawaban pertanyaan tersebut adalah
orang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan
pilihan jawaban a, b, dan d tidak tepat.
Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut
tidak terdapat pada paragraf kedua.

6. Bagaimana nasib burung kacamata saat ini?
a. Tidak ada yang tahu nasib burung

kacamata.
b. Tidak ada suara burung kacamata di

hutan.
c. Tidak ada tanda kehidupan burung

kacamata.
d. Tidak ada petunjuk tempat hidup

burung kacamata.
Jawaban: a
Pertanyaan pada soal menanyakan ke-
adaan burung kacamata saat ini. Jawaban
pertanyaan tersebut dapat dicermati pada
kalimat ketiga dan keempat paragraf ketiga.

Mengambil lnformasi untuk Melengkapi Tabel

Jawaban pertanyaan tersebut adalah Tidak ada
yang tahu nasib burung kacamata Sangihe saat
ini. Burung kacamata Sangihe benar-benar
sudah punah atau bersembunyi di hutan-hutan
Sulawesi Utara. Jadi, jawaban tepat terdapat
pada pilihan jawaban a.

Mengapa ia dijuluki burung kacamata?
Burung itu dijuluki burung kacamata karena
memiliki ....
a. lingkaran berwarna hitam disekeliling mata

putihnya
b. lingkaran berwarna putih di sekeliling mata

hitamnya
c. lingkaran tebal berwarna hitam di sekeliling

matanya
d. bulu tebalberwarna putih disekeliling mata

hitamnya
Jawaban: b
Pertanyaan pada soal menanyakan alasan
burung tersebut disebut burung kacamata.
Jawaban pertanyaan tersebut terdapat pada
paragraf pertama. Perhatikan kalimat ketiga
paragraf tersebut. Jawaban pertanyaan tersebut
adalah Burung ini disebut burung kacamata
karena memiliki lingkaran berwarna putih di
sekeliling mata hitamnya. Jadi, jawaban tepat
terdapat pada pilihan jawaban b.

Pe rhati kan paragraf be ri kut!

Lingkungan bersih merupakan idaman
semua orang. Menciptakan lingkungan bersih
dan sehat tidaklah sulit. Namun, banyak orang
dengan alasan pekerjaan atau alasan lain
kurang memperhatikan masalah kebersihan
lingkungan di sekitarnya. Lingkungan bersih
harus dijaga agar kita terhindar dari penyakit.

Kita tidak akan terserang penyakit jika kita . . . .

a. memperhatikankebersihan lingkungan
b. menciptakan lingkungan yang mewah
c. membersihkan sarang penyakit
d. mengidamkan rumah sederhana
Jawaban: a
lsi paragraf dapat ditentukan berdasarkan
ide pokok paragraf. lde pokok paragraf ter-
sebut terdapat pada kalimat pertama. lde
pokok tersebut merupakan kata kunci untuk
memprediksikejadian yang ada dalam paragraf.
Jawaban tepai terdapat pada pilihan jawaban a.
Sementara itu, prediksi peristiwa pada pilihan
jawaban b, c, dan d tidak sesuai dengan isi
paragraf.

7.

8.

2.

. Mengambil informasi dari teks sederhana untuk melengkapi tabel.

Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia,
tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah data
informasi. Tabel biasanya berupa kata-kata dan
bilangan yang tersusun secara bersistem. Data
tersebut disusun urut ke bawah dalam lajur dan

deret tertentu dengan garis pembatas. Garis tersebut
membantu pembaca untuk memahami isi tabel. Data
tersebut memberikan informasi kepada pihak yang
membutuhkan. lnformasi ini dapat dijadikan rujukan
untuk ber6agai keperluan.
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Dalam mengisikan informasi dalam tabel
harus sesuaifakta di lapangan. Data dalam tabel
tidak boleh dimanipulasi atau diubah sesuai

keinginan sendiri. Biasanya data diperoleh
berdasarkan penelitian atau survei terlebih
dahulu.

Contoh Soal

1. Perhatikan data berikut!
. Dalam rangka membantu korban

banjir Kepala SD Baruna meminta setiap
siswa dari kelas l-Vl membawa sembako.
Sembakoyang bisadibawa antara lain beras,
gula, telur, dan kopi. Setelah sumbangan
terkumpul, pihak sekolah menimbang
sembako dari para siswa. Sumbangan beras
terkumpul 75 kg. Sumbangan gula terkumpul
25 kg. Sumbangan telur terkumpul 1O kg.
Sumbangan kopi terkumpul satu kilogram.

c. 10 kg
d. 1kg

2. Perhatikan data berikut!

SiSwa kelas Vl SD Cemerlang melakukan
penimbangan berat badan. Siswa yang memiliki
berat badan lebih dari 35 kg sebanyak tiga
anak. Siswa yang memiliki berat badan 34 kg
sebanyak 10 anak. Siswa yang memiliki berat
badan 33 kg sebanyak 12 anak. Siswa yang
memiliki berat badan 32 sebanyak tiga anak.
Siswa yang memiliki berat badan kurang dari
31 kg sebanyak dua anak.

iiffiii.#a. 'iiii.i.ri*.$#I#Iffi
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Data tepat untuk mengisi nomor 2) adalah Data tepat untuk.mengisi nomor 4) adalah . . . .

a. 75 kg
b. 25 kg
Jawaban: b
Berdasarkan datatersebut, bagian nomor2)
dapat dilengkapi dengan 25 kg. Perhatikan
informasi dalam ilustrasi secara cermat.

Memaknai Kata/l5tilah dan Menentukan Antonim/Sinonim

a.2
b.3
Jawaban: b
Berdasarkan data tersebut, bagian nomor 4)
dapat dilengkapi dengan pilihan jawaban b.
Perhatikan secara cermat informasi dalam
ilustrasi.

c. 10

d. 12

3.

Memaknai kata/istilah dalam paragraf.
Menentukan anlonimlsinonim dalam kalimat.

Mengartikan Kata Sulit
Kata sulit dapat dikategorikan dalam kata

populer, kata kajian, dan kata serapan. Kata-
kata tersebut dapht dicari artinya dalam Kamus
'Besar Bahasa lndonesia (KBBI).

Menentukan Antonim/Sinonim
Sebuah kata memiliki arti berlawanan di-

sebut antonim. Beberapa kosakata dalam bahasa
lndonesia memili[i kata-kata berlawanan arti.
Contoh:
jauh >< dekat

Contoh Soal .-...i::...,,:i.::.::i".i.'::rJ-:jI=[=t_&:NNES€'+

Paragraf berikut untuk soal nomor 1-3.

Kampung I'lanjawar merupakan salah
satu kampung di Desa Malasari. Kampung
Hanjawar berbatasan langsung dengan zona
inti Taman Nasional Gunung Halimun Salak
(TNGHS). Setiap pagi sekira pukul 08.00 dan

Materi US/M dan Contoh Soal

rajin >< malas
baik >< buruk

Sinohim adalah beberapa kata yang memiliki
bentuk berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian
yang sama atau mirip. Sinonim disebut juga per-
samaan kata atau padanan kata.
Contoh:
bohong = dusta
haus = dahaga
pakaian = baju
bertemu = berjumpa

sore hari sekira pukul 16.00 Elang Jawa (Zpizaetus
bartelsi) selalu melintas di perkebunan. Elang
Jawa itu lalu menukik ke permukiman warga untuk
mencari seekor anak ayam. Setelah mendapatkan
seekor anak ayam, ia mernbawa terbang anak ayam
itu dengan kedua kakinya yang kukuh. Hamparan



sawah, berselimut hutan pinus, dan hutan
alam Halimun menjadi habitat nyaman bagi
perkembangan Elang Jawa.
Disadur dari: http://www. rare.org/es/node/5249#.VmDnyVTnPl U,
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1. Arli kala zona
adalah . .. .

a. daerah
b. lintasan
Jawaban: a
Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia,
kata zona memiliki artidaerah yang ditandai
dengan kehidupan jenis binatang atau
tumbuhan tertentu yang juga ditentukan oleh
kondisi tertentu di sekitarnya. Makna tepat
kata zona adalah daerah. Jadi, jawaban
tepat terdapat pada pilihan jawaban,a.

2. Antonim dari kata kukuh dalam paragraf
tersebutadaiah....
a. kuat c.
b. lemah d.

4. MenentukanTopik Percakapan

Jawaban: b
Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia, kala
kukuh berarti kuat terpancang pada tempatnya;
tidak mudah roboh atau rusak; teguh. Lawan
tepat kata kukuh adalah lemah. Kata lemah
berarti tidak kual; tidak bertenaga; lembut; tidak
tegas. Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban b.

3. Kampung Hanjawar berbatasan langsung de-
ngan zona intiTaman Nasional Gunung Halimun
Salak.

Sinonim kala intiadalah . . . .

dalam paragraf tersebut

c. arena
d. lapangan

a. bebas
b. utama
Jawaban: b
Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia, inti berarli
isiyang paling pokok atau penting; pokok isi; sari;
pati; sari pati; bagian yang utama, dan penting.
Sinonim tepat dari kala intiadalah utama.

c. ampas
d. bahan

tegar
takut

. Menentukan topik teks percakapan.

Percakapan adalah kegiatan berbahasa
lisan antara dua orang atau lebih, Percakapan
berisi tanya jawab tentang suatu topik. Per-
tanyaan dan jawaban diajukan secara bergiliran.

€=S=:Rl:.E:A::+li3i':-1i=-:.,[:=l.I*=r:1ii

Topik dalam percakapan berupa persoalan-per-
soalan ringan dalam kehidupan sehari-hari. Topik
percakapan merupakan tema dalam percakapan.
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1. Bacalah percakapan berikut!
"Fin, apakah lingkungan tempat
tinggalmu bersih?"
"lya, Ros. Masyarakat di kampungku
selalu menjaga kebersihanr-'
"Bagus sekali, Finl'
"Bagaimana kondisi lingkunganmu?"
"Lingkungan tempat tinggalku
kurang bersihl'
"Ya. ., kokbegitu? Lingkungan
kurang bersih bisa jadi sarang
penyakit, lo."
"lya, Fina. Hanya bbberapa masya-
rakat di kampungku yang maq
menjaga kebersihan."
"Wah, kondi'siseperti itu perlu segera
dibenahi itu, Ros. Ajak semua warga
untuk menjaga kebersihanJ'
"lya, FinJ'

c. Kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal.
d. Pencemaran lingkungan di sekitar tempat

tinggal.
Jawaban: c
Topik merupakan ide pokok dalam percakapan.
Topik percakapan tersebut membahas keadaan
atau kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal.

2. Perhatikan kutipan percakapan berikut!

Flosi

Fina

Rosi
Fina
Flosi

Fina

Rosi

Fina

Rosi
Topik irercakapan tersebut adalah . . .

a. Lingkungan bersih di sekitar tempat
tinggal.

b. Lingkungan kotor di sekitar tempat
tinggal.

"Perlengkapan apa saja yang kamu
bawa, Dewi?"
"Aku membawa perlengkapan mandi dan
baju ganti saja, Sofl'
"lya, aku juga bawa perlengkapan mandi
dan beribadah."
"Apakah aku nantiboleh meminjam alat
ibadahmu?"
"lya, tentu saja boleh, Dewi."
"Terima kasih, Sofia. Semoga per-
jalanan kita ke lokasi pengungsian
menyenangkan."
'llya. Ayo, berdoa semoga perjalanan
lancarsampai tujuanJ'
"Ayo, Sof."

Sofia

Dewi

Sofia

Sofia

Dewi

Dewi

Sofia
Dewi
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Topik percakapan tersebut adalah . . .

a. Persiapan perjalanan ke lokasi peng-
ungsian.

b. Perlengkppan yang dibawa ke lokasi
pengungsian.

Menentukan Kalimat Sesuai lklan

c. Perjalanan menuju lokasi pengung-
sian.

d. Kondisidi sekitar lokasi pengungsian.
Jawaban: b
Topik percakapan tersebut membahas per-
lengkapan yang dibawa Sofia dan Dewi
menuju lokasi pengungsian.

. Menentukan kalimat sesuai isi iklan.

lklan merupqkan pemberitahuan kepada
khalayak/masyarakat mengenai barang atau
jasa yang dijual. lklan biasanya dipasang di
media massa atdu di tempat umum. Bahasa

iklan harus singkat, jelas, dan menarik. Bahasa iklan
mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan
produk atau jasa yang ditawarkan. lklan dapat
dilengkapi gambar.

Kalimat iklan tepat sesuai gambar tersebut
adalah . ..
a. Majalah Ceriabacaan anak lndonesia.
b. Gambar dalam majalah Ceriaunik.
c. Malalan Ceriamemuat cerita lucu.
d. Harga majalah Ceriasangat murah.
Jawaban: a
Kalimat iklan sesuai gambar majalah Ceria
terdapat pada pilihan jawaban a. Kalimat
tersebut menunjukkan bahwa malalah Ceria
cocok dibaca anak lndonesia. Sementara itu,
kalimat iklan pada pilihan jawaban b, c, dan d
tidak tepat untuk mengiklankan majalah Ceria.

1. Perhatikan gambar berikut! 2. Perhatikan gambar berikut!

sesuai gambar tersebut

a. Minuman ini segar dan bergizi tinggil
b. Kesegaran Teh Pucuk'Wangi tak ter-

kalahkan!
c. "Silakan coba dahulu di gerai resmi,

gratis lo!
d. Gizinomordua, yang penting segarnya

dongl
Jawaban: b
Kalimat iklarl bertujuan menarik konsumen.
Kalimat iklan sesuai gambar minuman
siap saji terdapat pada pilihan jawaban b.
Kalimat tersebut menunjukkan kesegaran
dari. Teh Pgcuk Wangi. Sementara itu,
kalimat iklan pada pilihan jawaban a, c, dan
d tldak tepat untuk mengiklankan minuman
tersebut.

Menentukan lsiLaporan
. Menentukan igi paragraf laporan.

merupakan keseluruhan unsur yang dibahas dalam
laporan. Isi laporan dapat berupa topik, kerangka
laporan, atau informasi yang ingin dilaporkan.

Laporan addlah uraian kegiatan yang telah
dilakukan. Kegiatan bisa berupa perjalanan
atau pengamat4n. Laporan perjalanan atau
pengamatan mdmiiat isi laporan. lsi laporan



1. Perhatikan kutipan laporan berikut!

Pada tanggal 28 Desember 2015
siswa-siswa kelas V dan Vl SD lT Hidayah
berkunjung di PT Tirta Biruraya. PT Tirta
Biruraya merupakan tempat pengolahan
air dari mata air menjadi air minum. Air
dari mata air tersebut mengalami beberapa
tahap pengolahan sebelum dipasarkan.
Tahap pengolahan air waduk menjadi air
siap pakai, yaitu pengambilan air, peng-
endapan awal, penghilangan bakteri, pem-
berian kapur, pengendapan akhir, dan
penyaringan.

lsi laporan tersebut adalah . . .

a. Tempat pengolahan air di PT Tirta
Biruraya.

b. Proses pengolahan air mineral dari
mata air.

c. Pengalaman berkunjung ke PT Tirta
Biruraya.

d. Kunjungan siswa SD lT Hidayah di PT
Tirta Biruraiya.

Jawaban: d
Laporan tersebut membahas kunjungan
siswa kelas V dan Vl SD lT Hidayah diTirta
Biruraya. Jadi, isi laporan tepat terdapat
pada pilihan jawaban d. Sementara itu,
pilihan jawaban a, b, dan c bukan isi pokok
laporan.
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2. Perhatikan kutipan laporan berikut!

Siswa kelas V SD Harapan melakukan
kegiatan bakti sosial ke panti asuhan. Kegiatan
bakti sosial dilakukan pada hari Minggu,
14 Februari 2016. Kegiatan dimulai pukul 07.30.
Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan
di halaman SD Harapan. Setelah upacara
pembukaan selesai, para siswa berkumpul
untuk diberi pembekalan tentang penyaluran
bantuan di panti asuhan. Kemudian, para siswa
dan guru pendamping naik bus menuju lokasi
bakti sosial.

lsi laporan tersebut adalah . . .

a. Penyusunan rencana kegiatan bakti sosial
SD Harapan.

b. Kegiatan bakti sosial SD Harapan ke panti
asuhan.

c. Penyaluran bantuan untuk anak panti
asuhan.

d. Pengumpulan sumbangan untuk anak panti
asuhan.

Jawaban: b
Laporan tersebut membahas kegiatan bakti
sosial siswa-siswa kelas V SD Harapan ke panti
asuhan. lsi laporan tepat terdapat pada pilihan
jawaban b. Sementara itu, pilihan jawaban a, c,
dan d bukan isi pokok laporan.

7. Menanggapi lsi, Memaknai Kata, dan Menentukan Pernyataan Sesuai dalam Paragraf lnstruksi

. Menanggapi isi paragraf instruksi.

. Menentukan makna kata dalam paragraf instruksi.

. Menentukan pernyataan sesuai dengan isi paragraf instruksi.

Paragraf instruksi adalah paragraf berisi
perintah kepada seseorang untuk melakukan
sesuatu. Perintah tersebut bisa berupa petunjuk
atau langkah-langkah melakukan atau membuat
sesuatu.

Petunjuk adalah ketentuan memberi arah
atau bimbingan tentang cara melakukan se-
suatu. Petunjuk pemakaian menjadi pedoman
seseorang untuk menggunakan suatu barang,
misalnya alat-alat rumah tangga, benda-benda
elekironik, atau obatobatan.

Cara membaca paragraf instruksi atau
petunjuk sebagai berikut.
a, Perhatikan maksud tiaptiap langkah dari

petunjuk.
b. Perhatikan urut-urutannya.
c. Cermati, jangan sampaiada urutan tertukar

atau terlewati,

Menanggapi lsi Paragraf lnstruksi
Kamu dapat menanggapi isi paragraf ins-

truksi. Kamu dapat memberi tanggapan terhadap

urutan cara melakukan atau membuat sesuatu yang
ditampilkan dalam paragraf. Tanggapanmu harus
sesuai dengan isi paragraf dan logis.

Menentukan Makna Kata dalam Paragraf
lnstruksi

Paragraf instruksi terdiri atas susunan kata,
kalimat, dan paragraf. Makna kata dalam paragraf
instruksiatau jenis paragraf lain dapat kamu tentukan
dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa
lndonesia. Semakin banyak kosakata yang kamu
kuasai, khmu akan lebih mudah menentukan makna
kata dalam paragraf instruksi tersebut.

Menentukan Pernyataan Sesuai lsi Paragraf
lnstruksi

Paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-
kalimat tersebut membentuk satu ide pokok.
Pernyataan sesuai isi paragraf dapat ditentukan
dengan membahasakan ulang kalimat-kalimat dalam
paragraf. Kalimat-kalimat tersebut harus sesuai
dengan ide pokok yang dibahas.

Uliff S"LolrVirZraru"uf , ffi
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Paragraf berikut untuk nomor 1-3.

Pak Jati akan menanam bibit pepaya.
Pak Jati harus melakukan beberapa langkah
untuk menanam bibit pepaya tersebut. Proses
penanaman bibit pepaya diawali dengan
mempersiapkan lahan. Pak Jati menggemburkan
tanah di kebun belakang rumah. Setelah itu,
Pak Jati membuat lubang-lubang di tanah
untuk menanam bibit pepaya. Lubang-lubang
tersebut berjarak sekitar dua meter. Lubang-
lubang tersebut didiamkan selama dua minggu.
Dua minggu kemudian Pak Jati menanam bibit
pepaya. Setelah semua bibit tertanam, proses
selanjutnya adalah perawatan. Pak Jati akan
menunggu bibit pepaya tersebut kurang lebih
selama lima bulan sambil melakukan perawatan.
Perawatan yang dilakukan Pak Jati seperti
memberi pupuk, mengairi, dan mengendalikan
hama. Setelah pohon pepaya tumbuh tinggi
dan berbuah Pak Jati merasa lega. Sedikit demi
sedikit buah pepaya yang masih muda ia petik.
Buah pepaya yang dipetik harus mendekati
stadium matang pohon, Cirinya terdapat garis-
garis menguning pada kulit buahnya.

1. Tanggapan berdasarkan isi paragraf ins-
truksi tersebut adalah . . .

a. Tindakan Pak Jati memetik buah
pepaya masih muda tidak tepat.
Sebaiknya, Pak Jati menunggu buah
pepaya tersebut menguning.

b. Tindakan Pak Jati memanen pohon
pepaya sudah tepat. Langkah tersebut
dapat diteladani petani lainnya.

c. Tindakan Pak Jati membersihkan
rumput liar di tepi pohon sudah tepat.
Rumput liar tersebut dapat meng-
ganggu pertumbuhan tanaman.

d. Tindakan Pak Jati mengolah buah
pepaya menjadi manisan sudah tepat.
Pak Jati memanfaatkan buah hasil
kebunnya sendiri.

8. MenentukanlsiPidato

Jawaban: a
Paragraf instruksi atau prosedur dalam ilustrasi
berisi langkah-langkah menanam bibit pepaya
dan memetik buah pepaya. Paragraf instruksi
memuat informasi kurang tepat karena Pak
Jati memetik buah pepaya yang masih muda.
Sebaiknya, Pak Jati menunggu hingga kulit buah
menguning. Tanggapan dan saran tepat sesuai
ilustrasi terdapat dalam pilihan jawaban a.
Sementara itu, tanggapan dalam pilihan jawaban
b, c, dan d iidak sesuai dengan isi ilustr-asi.

2. Makna kala stadium dalam paragraf tersebut
adalah....
a. umur c.
b. tingkatan d.
Jawaban: b
Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia,
stadium berarti tingkatan dalam daur hidup atau
perkembangan suatu proses. Jawaban tepat
terdapat pada pilihan jawaban b. Sementara itu,
pilihan jawaban a, c, dan d tidak sesuai dengan
makna stadium pada paragraf tersebut.

3. Pernyataan sesuai isi paragraf tersebut adalah

u. Pak Jati menikmati buah pepaya bersama
keluarganya.

b. Buah pepaya dapat diolah menjadi aneka
camilan.

c. Buah pepaya dapat dipetik ketika kulit buah
menguning.

d. Pak Jati membeli bibit pepaya di toko
pertanian.

Jawaban: c
Perhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf
instruksi tersebut. Pernyataan yang sesuai
dengan langkah-langkah menanam bibit pepaya
tersebut ditunjukkan pada kalimat terakhir. Jadi,
jawaban tepat terdapat pada pilihan jawaban c.
Sementara itu, pernyataan dalam pilihan jawaban
a, b, dan d tidak sesuai dengan isi paragraf.

kelas
jarak

. Menentukan isi pidato.

Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang
memiliki unsur-unsur berupa intonasi, gerak-
gerik, dan mimik. Teks pidato dipersiapkan oleh
seseorang yang akan berpidato. Pokok-pokok
pidato meliputi pendahuluan, isi, -dan penutup.
a. Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian untuk memper-
siapkan pendengar, berupa sapaan, salam,
ucapan syukur, ucapan terima kasih, latar
belakang masalah, dan tujuan.

b. lsi
Bagian ini berisi gagasan pokok yang

hendak disampaikan.
c. Penutup

Penutup berisi simpulan, ajakan, harapan,
permintaan maaf, dan salam penutup.

Menentukan lsi Pidato
lsi pidato merupakan maksud yang ingin di-

sampaikan penyampai pidato. Cara menentukan
isi pidato dengan mencermati kalimat pembuka dan
isi pidato dengan saksama. Kemudian, tentukan
masalah atau id.e pokok dalam pidato tersebut.

.s\
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2. Perhatikan kutipan pidato berikut!
Adik-adik yang saya cintai,
Kegiatan pramuka diharapkan mampu

membentuk anggota pramuka yang mandiri
dan disiplin. Mandiri dalam melakukan semua
tugasnya, mandiri dalam belajar, dan mandiri
dalam menghadapi tantangan hidup. Anggota
pramuka juga diharapkan menjadi pribadi
disiplin baik disiplin dengan diri sendiri,
keluarga, teman, maupun lingkungan.

lsi kutipan pidato tersebut adalah . . .

a. Pramuka memiliki manfaat bagi seluruh
pelajar.

b, Pramuka memiliki kewajiban terhadap
lingkungan.

c. Pramuka harus diikuti pelajar di seluruh
lndonesia.

d. Pramuka membentuk karakter mandiri dan
disiplin.

Jawaban: d
lsi pidato merupakan maksud yang ingin
disampaikan penyampai pidato. Pidato tersebut
berisi tujuan kegiatan pramuka. Jadi, isi
pidaio tepat terdapat pada pilihan jawaban d.
Semehtara itu, pilihan jawaban a, b, dan c tidak
sesuai dengan isi pidato.

9.

1. Perhatikan kutipan pidato berikut!

Selama enam tahun banyak ilmu yang
kamidapatkan, Kami ucapkan terima kasih
kepada bapak dan ibu guru yang telah
membimbing kami. Mohon maaf kami
sampaikan karena banyak perilaku yang
kurang berkenan di hati. Kami juga minta
maaf jika sering mengecewakan bapak dan
ibu guru.

lsi kutipan pidato tersebut adalah . . .

a. Permintaan maaf siswa kepada guru
pada perpisahan sekolah.

b. Ungkapan kebahagiaan siswa pada
pidato perpisahan sekolah.

c. Ucapan terima kasih untuk guru pada
pidato perpisahan sekolah.

d. Permohonan maaf siswa kepada guru
pada pidato perpisahan sekolah.

Jawaban: c
lsi pidato merupakan maksud yang ingin
disampaikan penyampai pidato. Pidato
tersebut berisi ungkapan terima kasih
kepada guru karena telah membimbing
selama enam tahun. Jadi, isi pidato tepat
terdapat pada pilihan jawaban c. Sementara
itu, pilihan jawaban a, b, dan d tidak sesuai
dengan isi pidato.

Mengidentifikasi Jenis Paragraf

. Mengidentifikasijenis-jenisparagraf.

Bacaan terdiri atas beberapa paragraf.
Paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf
adalah unit terkecil sebuah karangan yang
terdiri atas kalimat pokok atau gagasan utama
dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas.
Paragraf yang baik harus memenuhi kriteria
berikut.
a. Memiliki satu ide pokok atau satu pikiran

utama dan beberapa pikiran penjelas.
b. Antaikalimat saling bertautan (berkohe-

rensi) sehingga membentuk satu kesatuan.

Menentukan Jenis Paragrat
a. Paragraf Narasi

Paragraf narasi adalah paragraf
yang bertujuan untuk menceritakan suatu
peristiwa atau kejadian sehingga pembaca
seolah-olah mengalami sendiri kejadian itu.
Dalam paragraf narasiakan ditemukan tiga
unsur utama sebagai bahannya. Pertama,
adanya tokohtokoh; kedua, adanya ke-
jadian;dan ketiga, adanya latar baik tempat,
waktu, maupun suasana.

b. Paragraf Deskripsi
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang

menggambarkan sebuah objek dengan tujuan
agar pembaca merasa seolah-olah melihat
sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf
ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata
secara jelas dan terperinci. Perinciannya lebih
ditekankan dengan penggunaan pancaindra.
Aspek yang digambarkan bisa tentang keindah-
an alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan

Paragraf eksposisi adalah paragraf yang
memaparkan sejumlah pengetahuan atau
informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat
informasi dan pengetahuan dengan sejelas-
jelasnya. Paragraf eksposisi juga berisi petunjuk
cara (instruksi) melakukan atau membuat
sesuatu.

Paragraf Persuasi
Paragral persuasi adalah paragraf yang

bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau,
membujuk, atau merayu pembaca sehingga
ia tergrur atau terpengaruh untuk mengikuti
keinginan penulis.

d.
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4.

Perhatikan paragraf berikut!
Tempe makanan tradisional lndonesia.

Ternyata, proses pembuatan tempe tidaklah
sulit. Untuk membuat tempe, langkah pertama
adalah mencuci biji kacang kedelai. Kemudian,
merebus kacang kedelai hingga air mendidih.
Setelah proses perebusan, kulit kedelai akan
terlepas. Setelah itu, bersihkan kacang kedelai
dengan air yang mengalir. Dengan air mengalir,
kulit kedelai ikut terbuang bersama aliran air.
Letakkan kedelai ke dalam wadah. Berilah
kedelai tersebut ragi, lalu aduk hingga merata.
Setelah itu, masukkan kedelai yang telah diberi
ragi ke dalam wadah plastik. Diamkan kedelai
beragi selama dua hari hingga kedelai menjadi
tempe.

Jenis paragraf di atas adalah . , . .

a. narasi
b. deskripsi
c. eksposisi
d. persuasi
Jawaban: c
Paragraf tersebut menjelaskan proses peng-
olahan tempe. Paragraf tersebut memaparkan
langkah-langkah yang dapat diikuti pembaca.
Jadi, paragraf tersebut termasuk eksposisi.

Pe rhatikan paragraf berikut!

Gizi dalam segelas susu merupakan sumber
makanan bagi organ tubuh kita. Ka[sium dalam
susu bedungsi untuk pertumbuhan tulang kita.
Susu membantu agar kita cepat tumbuh tinggi.
Konsumsilah susu agar tubuh sehat dan kuat.

Jenis paragraf tersebut adalah . . . .

a. narasi
b. deskripsi
c. eksposisi
d. persuasi
Jawaban: d
Paragraf tersebut mengajak pembaca untuk
minum susu. Minum susu membuat tubuh sehat
dan kuat. Paragraf tersebut termasuk persuasi.

c.
d.

10. Menentukan NomorTelepon Berdasarkan KodeWilayah

1. Perhatikan kutipan paragraf berikut!
Keluarga Saleha sangat baik. Mereka

tinggal di Kampung Sanjana. Setiap ada
tetangga yang mengalami kesulitan,
rnereka selalu membantunya. Mereka
membantu tetangganya dengan ikhlas.
Mereka tidak pernah mengharapkan balas
budi dari tetangga-tetangga yang pernah
mereka bantu.

Jenis paragraf di atas adalah . . . .

a. narasi c. eksposisi
b. deskripsi d. persuasi
Jawaban: a
Paragraf tersebut menceritakan keluarga
Saleha di Kampung Sanjana. Paragraf
tersebut menampilkan tokoh dan latar. Jadi,
paragraf tersebut termasuk narasi.

2. Perhatikan kutipan paragraf berikut!
Pantai Rongkang terletak di dekat

Jembatan Suramadu. Pantai Rongkang ber-
lokasi di Desa Kwanyar. Pantai Rongkang
sangat bersih. dan masih sepi. Tampak
bebatuan berjejer di sepanjang pantai.
Pemandangan bukit berundak-undak
yang tingginya sekitar 20-25 meter di atas
permukaan laut melengkapi keindahan
Pantai Flongkang. Saat malam hari, terlihat
kilauan sinar dari lampu kapal-kapal
yang berlayar di Selat Madura. Sungguh
pemandangan yang sangat menarik.
Disadur dari: http ://www.te I u su r i ndo n esi a. co m/te m pat-

w i sata - p antai - ro n g kan g - ba n g k al an - m ad u ra.

. html, diunduh 22 Desember 2015

Jenis paragraf di atas adalah . . . ,

a. narasi
b. deskripsi

eksposisi
persuasi

Jawaban: b
Paragral tersebut menggambarkan ke-
indahan Pantai Flongkang. Penggambaran
tersebut mernbuat pembaca seolah-olah
menyaksikan sendiri keindahan pantai
tersebut. Jadi, paragraf tersebut termasuk
deskripsi.

. Menentukan nomor ielepon ke suatu tujuan berdasarkan beberapa kode telepon wilayah dan nomor telepon beberapa
kota pada ilustrasi.

Membaca memindai merupakan salah
satu teknik membaca. Membaca memindai
bertujuan menemukan informasi dari bacaan
secara cepat dan tepat. Dalam kehidupan
sehari-hari, membaca memindai (scanning)
'digunakan untuk keperluan sebagai berikut.
a, Mencari nomor telepon.
b. Mencari kata dalam kamus.

fr
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Mencari angka-angka statistik.
Mencari acara siaran televisi.
Membaca jadwal penerbangan.
Membaca jadwal kereta api.
Keterampilan membaca memindai tersebut

dapat membantu kamu menemukan informasi yang
dibutuhkan secara cepat dan tepat.

c.
d.
e.
f.



1. Perhatikan informasi berikut! 2. Perhatikan ilustrasi berikut!

Liburan akhir semester Uning diantar
ayahnya pergi ke rumah paman di Dompu.
Sesampai di Dompu, Uning diminta
ayahnya untuk memberi kabar ibunya
bahwa mereka telah sampai di Dompu.lbu
Uning tinggal di Kota Ende, Flores. Jika
Uning akan menelepon ibunya, kode area
yang harus ditekan Uning adalah . . ..
a. 0373
b. 0374
c. O38O

d. 0381
Jawaban: d
Baca kode area dalam ilustrasi dengan
cermat. Kode area Kota Ende adalah 0381.
Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban d. Pilihan jawaban a merupakan
kode area Kota Dompu. Pilihan jawaban b
merupakan kode area Kota Bima. Pilihan
jawaban c merupakan kode area Kota
Kupang.

11. Menentukan Persamaan/Perbedaan DuaTeks

SD Cemerlang Kota Surakarta meng-
adakan karya wisata ke Kota Bandung. Ayu
turut dalam karya wisata tersebut. Saat waktu
senggang, Ayu ingin menelepon orang tuanya.
Ayu harus menekan kode area sebelum
menekan nomor telepon rumahnya. Kode area
yang harus ditekan Ayu adalah . . . .

a. 0231
b. 0284
c. 0271
d 0322
Jawaban: c
Kode area Kota Surakarta adalah 0271. Jadi,
jawaban tepat terdapat pada pilihan jawaban
c. Pilihan jawaban a merupakan kode area
Kota Cirebon. Pilihan jawaban b merupakan
kode area Kota Pemalang. Pilihan jawaban d
merupakan kode area Kota Lamongan.

. Menentukan persamaan/perbedaan isi teks.

Dua teks bisa memiliki kesamaan tema
atau informasi. Cara menentukan persamaan
teks dapat dilihat dari kesamaan masalah yang
dibahas dalam teks tersebut. Dua teks juga

memiliki perbedaan isi teks. Perbedaan isi teks dapat
dipahami berdasarkan informasi atau masalah yang
disajikan dalam kedua teks.

1. Bacalah kedua teks berikut!
Teks I

TujuhJuta Anak Usia Sekolah
Putus Sekolah

Lebih dari tujuh juta anak usia sekolah
di lndonesia tidak bersekolah. Kerentanan
anak putus sekolah biasanya terjadi pqda
anak berlatar belakang sosial ekonomi

rendah. Sebagian besar anak putus sekolah
cenderung mencari uang untuk membantu
orang tua. Anak-anak yang sudah mengenal
uang tersebut cenderung menyepelekan
pendidikan karena berpikir sekolah tidak perlu
dilakukan.
Disadur dari: http://wartakota.tribunnews.com/201 5/08/1 2/faktor-

e ko n o m i -al asan - utam a- an ak- putu s-sekolah, diunduh
4 Desember 2015
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Teks ll

Anak Putus Sekolah karena Ekonomi

Sekira 75,7 persen siswa putus sekolah
di lndonesia karena persoalan ekonomi.
Anak putus sekolah yang sudah bekerja
sulit untuk diajak kembali ke bangku
sekolah. Pasalnya, anak tersebut dituntut
untuk bekerja oleh orang tuanya. Mereka
diharapkan mampu meningkatkan ekonomi
keluarga.
Disadur dari: httpl/news.okezone.com/read/zO1 5/08/1 7/65/'

1 1 I 7 50 8/7 5 - pe rse n - an ak- p u tu s- se kol ah'
akibat-faktor-ekonomr, diunduh 4 Desember
201 5

Persamaan kedua teks tersebut adalah . . .

a. Orang tua dari ekonomi rendah
menuntut anaknya untuk bekerja dari-
pada sekolah.

b. Peningkatan jumlah anak putus sekolah
di lndonesia harus mendapat perhatian
serius.

c. Anak putus sekolah disebabkan orang
tua ingin anaknya membantu ekonomi
keluarga.

d. Sebagian besar anak usia sekolah
yang putus sekolah di lndonesia
karena faktor ekonomi.

Jawaban: d
Teks I membahas anak putus sekolah
berlatar belakang sosial ekonomi rendah.
Teks ll membahas siswa putus sekolah
di lndonesia karena persoalan ekonomi.
Persamaan informasi dari kedua bacaan
adalah sama-sama faktor penyebab anak
putus sekolah yaitu masalah ekonomi.
Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban d.

2. Bacalah kedua teks berikut!

Teks I

Gajah di Kebun Binatang Ragunan

Gajah di Kebun Binatang Ragunan
lumayan terurus. ltu terlihat dari tubuh
gajah yang gemuk dan sehat. Kandangnya
pun cukup luas dan bersih. Di kandangnya

tersedia ruinput yang menjadi makanannya.
Pengelola kebun binatang Ragunan sangat
memperhatikan perawatan gajah tersebut.
Namun, ketika gajah mendekati pengunjung,
kerap kali diberi berbagai makanan, seperti
kacang, roti, dan makanan lainnya. Makanan-
makanan tersebut kurang bagus untuk gajah.
Disadur dari: http : //s abtu so re. co m/m e nyapa-gaj ah-d i-kebu n-

binatang-ragunan hlml diunduh 4 Desember 201 5

Teks ll

Gajah diTaman NasionalWay Kambas

Area pengunjung Taman Nasional Way
Kambas cukup luas. Area tersebut sangat kecil
apabila dibandingkan dengan luas keseluruhan
Thman Nasional Way Kambas yang pencapai
angka 12.562.130 hektare. Sayang, pusat
konservasi yang sering disebut juga sebagai
Pusat Latihan Gajah ini sudah lama tidak ada.
Pusat latihan sepak bola gajah sudah tidak
diselenggarakan di tempat ini. Narnun, kondisi
gajah di taman nasional ini sehat dan masih
terurus dengan baik. Pihak pengelola merawat
gajah dengan baik.
Disadur dari: http://www.kompasiana.com/d.imelda.diachrie/

m e n g i ntip- g aj ah- m andi -di -tam an -nasio nal'
way-kambas-551 b33tf81 331 1 b67fgde577, diunduh
4 Desember 201 5

Perbedaan kedua teks tersebut adalah . . .

a. Jenis gajah yang ada di kebun binatang
dan taman nasional.
Perawatan gajah di kebun binatang dan
taman nasional.
Gajah dilestarikan di kebun binatang dan
taman nasional.
Pelatihan gajah di kebun binatang dan
taman nasional.

Jawaban: b
Teks I membahas gajah di kebun binatang
Ragunan. Teks ll membahas gajah di Taman
Nasional Way Kambas. Perbedaan isi kedua
teks tersebut adalah perawatan gajah di dua
tempat yaitu kebun binatang dan taman nasional
Way Kambas.Jadi, jawaban tepat terdapat pada
pilihan jawaban b.

d.

1. Menentukan Pesan Pantun

. Menentukan pesan pantun-

Pantun adalah karya sastra lama berbentuk
puisi. Ciri-ciri pantun sebagai berikut.
a. Setiap bait terdiri atas empat baris.
b. Baris pertama Can kedua berupa sampir-

an.
c. Baris ketiga dan keempat berupa isi.
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d. Pantun bersajak a-b-a-b.
e. Setiap baris pantun terdiriatas 8-12 suku kata.

Sajak akhir baris pertama pantun sama dengan
sajak akhir baris ketiga. Begitu pula sajak akhir baris
kedua sama dengan sajak akhir baris keempat.



Pantun mengandung pesan. Pesan atau
amanat dalam pantun merupakan sesuatu
yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan
dalam pantun dapat dipahami dari maksud
pantun. Maksud pantun biasanya berupa
nasihat atau ajaran.

Cara Menentukan Pesan dalam Pantun
a. Bacalah baris ketiga dan keempat yang me-

rupakan isi.
b. Pahami isi pantun tersebut.
c. Tentukan pesan sesuai isi pantun.

2. Perhatikan pantun berikut!

Jika ke kota beli kain kaca,
beli pita dua seuntai.
Rajin menulis rajin membaca,
itu pertanda anak yang pandai.

Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut
adalah . . .

a. Membaca dan menulis adalah hal yang
dapat membuat orang menjadi pandai.

b Hidup ini akan lebih bermanfaat jika kita
mau membaca dan menulis.

c. Rajinlah menulis dan membaca agar
menjadi anak pandai.

d. Jika kita rajin membaca dan menulis, kita
akan dijauhi teman-teman.

Jawaban: c
Pesan pantun merupakan nasihat yang ter-
kandung dalam pantun. Nasihat dalam pantun
terdapat dalam bagidn isi pantun. Kalimat nasihat
sesuai dengan pantun tersebut adalah tanda
anak yang pandai adalah ia rajin membaca dan
menulis.

1. Bacalah pantun berikut!

Surat ditulis dalam gelap,
salah huruf banyak tak kena.
Jagalah diri jangan silap,
jika silap dapat bencana.

Pesan terkandung dalam pantun adalah . . .

a. Berperilakulah dengan hati-hati agar
tidak menimbulkan masalah.

b. Bertindaklah sesuai keinginan agar
tidak mendapatkan bencana.

c. Berusahalah bertindak benar agar
tidak menyakiti orang lain.

d. Bersiap melakukan perbaikan diriagar
kesalahan sama tidak terulang.

Jawaban: a
Pesan pantun merupakan nasihat yang
terkandung dalam pantun. Nasihat dalam
pantun terdapat dalam bagian isi pantun.
Kalimat nasihat yang sesuai dengan pantun
tersebut adalah Berperilakulah dengan hati-
hati agar tidak menimbulkan masalah. Kata
silap menunjukkan agar pembaca berhati-
hati agar tidak keliru dalam melakukan apa
pun.

Cerita anak termasuk cerita fiksi baru.
Karakteristik cerita anak tidak berbeda dengan
karya sastra lainnya. Cerita anak sebagaimana
cerita lain juga dibentuk oleh unsur intrinsik
sepertitokoh, latar. tema, amanat, dan alur. Unsur
pembeda cerita anak dengan cerita fiksi lainnya,
yaitu fokus perhatiannya. Fokus perhatian cerita
anak adalah anak-anak. Tokoh dalam cerita
anak boleh siapa saja, tetapi tetap harus tokoh
anak-anak. Tokoh tersebut menjadi tokoh utama

2. Cerita Anak

. Menjawab pertanyaan sesuai isi cerita dengan kata tanya:

- bagaimana,

- mengapa.
. Menentukan watak tokoh cerita.
. Menentukan amanat cerita.
. Menentukan latar cerita.
. Menentukan tema cerita.
. Menentukan keteladanan tokoh cerita.
. Memprediksi kejadian berkaitan dengan isi cerita.
. Menentukan nilai moral positif dalam cerita.
. Menentukan kesimpulan cerita.

dalam cerita. Tokoh cerita anak dapat juga berupa
benda mati, tanaman atau tumbuhan, dan aneka
satwa (binatang) yang seolah-olah bertingkah laku
seperti perilaku manusia. Cerita anak yang baik yaitu
cerita yang mengantarkan dan berangkat dari dunia
anak-anak. Ketika membaca cerita, anak-anak tidak
kesulitan memahami ceritanya. Jadi, cerita anak
yang baik yaitu cerita sederhana, tidak berbelit-belit,
dan mudah dimengerti jalan ceritanya.

uiian sekotah/Mag$
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Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 1-5.

Apabila ada waktu luang, Wiwil mengetik
karangannya dengan mesin tik manual milik
ayah. Untuk biaya pengiriman naskah, Wiwil
harus mengurangi uang jajannya untuk membeli
prangko.

Tidak terasa sudah hampir enam bulan
Wiwil rajin mengarang. Wiwil mengirimkan
karangannya ke berbagai majalah dan tabloid
anak-anak. Akan tetapi, belum ada satu pun

Menjawab Pertanyaan Sesuai lsi Cerita de-
ngan Kata Tanya: bagaimana dan mengapa

Kamu telah mempelajari jenis kata
tanya padh bagian menentukan isi bacaan.
Pada subbab ini kamu akan memperdalam
penggunaan kata tanya bagaimana dan
mengapa. Penggunaan kata tanya bagaimana
dan mengapa untuk memahami isi cerita.
Sebagai pengingat, kata bagaimana bertujuan
menanyakan proses, cata, atau keadaan.
Sementara itu, kata lanya mengapa bertujuan
menanyakan alasan.

Menentukan Watak Tokoh Gerita
Tokoh cerita merupakan individu atau pelaku

dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi
tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh

utama dibedakan menjaditokoh protagonis dan
tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh
yang memiliki sifat baik. Sementara itu, tokoh
antagonis adalah tokoh yang melawan tokoh
protagonis. Biasanya tokoh tersebut memiliki
sifat jahat.

Menentukan Amanat Cerita
Amanat cerita adalah pesan yang ingin

disampaikan pengarang kepada penonton.
Amanat disampaikan lewat pemeranan tokoh
baik melalui ucapan maupun perbuatan tokoh.

Menentukan Latar Cerita
Latar atau setting adalah gambaran tempat,

waktu, atau segala situasi di tempat peristiwa
terjadidalam cerita.

Menentukan Tema cerita
Tema adalah inti atau ide pokok sebuah

cerita. Tema merupakan pangkal tolak
pengarang dalam menyampaikan ceritanya.
Untuk memahami tema, temukan ide pokok
cerita tersebut. Tema biasa disampaikan dalam
satu kalimat.

Menentukan Keteladanan Tokoh Cerita
Keteladanan tokoh adalah sikap, perilaku,

atau perbuatan tokoh dalam cerita yang patut
dicontoh. Sikap, perilaku, atau perbuatan tokoh

tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Sikap, perilaku, atau perbuatan tokoh yang
dapat diteladani biasanya dilakukan oleh tokoh
protagonis.

Memprediksi Kejadian Berkaitan dengan Isi Cerita
Cerita memuat peristiwa atau kejadian.

Dalam cerita memuat konflik atau masalah.
Sebagai pembaca, kamu dapat memprediksi atau
memperkirakan kejadian yang berkaitan dengan
isi cerita. Prediksi atau perkiraanmu dapat berupa
penyebab masalah atau akibat dari masalah
dalam cerita. Kamu dapat memprediksi kejadian
dalam cerita dengan memahami isi cerita secara
menyeluruh. Kejadian atau peristiwa yang kamu
tentukan harus berkaitan dengan isi cerita. Jika
muncul satu masalah akan memunculkan masalah
lain. Akan tetapi, masalah iersebut memiliki nilai baik
dalam kehidupan.

Menentukan Nilai Moral Positif dalam Cerita
Cerita mengandung nilai-nilai kehidupan, salah

satunya nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilaiyang
berkaitan dengan akhlak atau etika. Nilai moral
berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk dalam
kehidupan. Nilai moral disampaikan pengarang
melalui tokoh cerita. Nilai moral baik atau positif

dapat kamu teladanidan terapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Sementara itu, nilai moral jelek atau
negatif sebaiknya kamu hindari.

Menentukan Simpulan Gerita
Simpulan cerita merupakan inti sari dari cerita.

Agar dapat menyimpulkan isi cerita, kamu harus
membaca cerita dari awal hingga akhir. Cara
menyimpulkan isi cerita dapat dilakukan dengan
langkah-langkah berikut.
a. Bacalah cerita denEan saksama dari awal

hingga akhir.
b. Tentukan ide pokok cerita tersebut.
c. Simpulkan isi cerita berdasarkan ide pokok

cerita.
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karangan Wiwil yang berhasil dimuat. Tentu saja
Wiwil sangat sedih. la juga malu kepada ayah, ibu,
Mas Puji, guru-guru, dan teman-teman sekolahnya.
Sebab, ia pernah mengatakan pada mereka bahwa
tak lama lagi ia akan menjadi pengarang cilik
terkenal.

Namun, kenyataannya, hingga sekarang belum
terbukti. Melihat adiknya selalu murung, Puji pun
menghiburnya.
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"Kamu nggak perlu terlalu sedih, Wil.
Mungkin, karanganmu itu belum cukup bagus,
atau belum sesuaidengan visidan misi majalah
tersebut, sehingga belum layak untuk dimuat,"
tutur Puji sehabis makan malam di meja makan.

"Tapi, sudah banyak karangan yang Wiwil
kirimkan, Mas, tidak satu pun dimuat? Kalau
terus-menerus seperti ini lebih baik Wiwil
berhenti mengarang saja. Mungkin Wiwil
tidak berbakat mengarang," kata Wiwil sambil
cemberut.

"Eit, gitu saja ngambelQ" Puii tersenyum,
kemudian memegang bahu adiknya.

"Katanya mau menjadi pengarang terkenal?
Baru mendapat rintangan bagitu saja sudah
putus asa."
Dikutip darii Purwadi, Pbsan Mama,Yogyakarta, Mitra Bocah Kecil,

2011

1. Bagaimana cara Wiwil mengirim naskah?
Wiwilmengirim naskah melalui ....
a. e-mail
b. kantor pos
c. jasa pengiriman
d. diantar sendiri
Jawaban: b
Pertanyaan pada soal menanyakan cara
Wiwil mengirim naskah. Perhatikan para-
graf pertama kutipan cerita tersebut.
Wiwil mengirim naskahnya menggunakan
prangko. Jadi, Wiwil menggunakan jasa
kantor pos. Jawaban tepat lerdapat pada
pilihan jawaban b.

2. Mengapa Wiwil bersedih? .

Wiwil bersedih karena . .. .

a. karangannya tidak dimuat
b. hasil karyanya hilang
c. puisi hasil karyanya jelek
d. lukisannya kurang bagus
Jawaban: a
Pertanyaan pada soal menanyakan alasan
Wiwil bersedih. Alasan Wiwil sedih terdapat
pada paragraf kedua. Wiwil sedih karena
karangannya belum ada yang dimuat di
majalah dan tabloid. Jawaban tepat terdapat
pada pilihan jawaban a. Alasan pada pilihan
jawaban b, c, dan d tidak sesuai dengan isi
cerita.

3. Tokoh Wiwil memilikiwatak. . . .

a. pantang menyerah
b. mudah menyerah
c, pekerja keras
d. suka berbohong
Jawaban: b
Tokoh Wiwil dalam kutipan cerita digambar-
kan sebagai anak yang mudah menyerah.

Tokoh Wiwil patah semangat saat naskahnya
belum ada yang dimuat di sebuah majalah. Jadi,
jawaban tepat terdapat pada pilihan jawaban b.

4. Amanat cerita tersebut adalah . . .

a.; Jangan takut menghadapi persoalan sekolah.
b. Pantang menyerah untuk meraih kesukses-

an.
c. Menghargai perjuangan saudara kandung.
d. Sifat dengki harus dihilangkan dalam diri.
Jawaban: b
Amanat merupakan pesan pengarang kepada
pembaca. Pesan pengarang dalam cerita ter-
sebut sbbagai berikut.
1) Jangan terburu-buru mengambil keputusan.
2) Pantang menyerah atau tetap semangat

untuk mencapai kesuksesan.
Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban b.

5. Latar kutipan cerita tersebut adalah di . . . .

a. ruang tamu, pagi hari,
b. kamar tidur, siang hari
c. ruang makan, malam hari
d. teras rumah, malam hari
Jawaban: c
Latar menonjol dalam kutipan cerita adalah
tempat, waktu, dan suasana. Latartempat adalah
di ruang makan. Latar waktu adalah malam hari
setelah makan malam. Latar suasana adalah
akrab. Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban c. Sementara itu, pilihan jawaban a, b,
dan d tidak sesuai dengan isi cerita.

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 6-8.
"Riz, liburan kali ini kamu mau ke mana?" tanya

Tio.
"Em, ke mana ya. Aku belum punya rencana,"

balas Rizky.
"Aku juga mungkin di rumah saja. Liburannya

kan cuma satu minggu."
Rizki dan Tio terdiam. Pertanda mereka belum

tahu apa yang akan dilakukan pada liburan kali ini.
Tidak terasa langkah mereka sudah sampai

di pintu gerbang sekolah. ltu berarti mereka harus
berpisah. Mereka berpisah karena jalan menuju
rumah mereka berbeda.

Flizky tidak mengetahui jika hari ini pulang
pagi. Rizky lalu pulang naik becak. Kadang ia naik
becak bersama teman-temannya. Namun, kali ini ia
terpaksa pulang sendiri dengan naik becak. la ingat
pesan Bu Anita. la harus pulang ke rumah terlebih
dahulu. la tidak boleh main atau mampir ke rumah
teman.
Dikutip dari : Aan Suganda, I n da h nya Pe rsah abata n, Yogy akafia, Pustaka

Kreatit, 2009
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6. Tema kutipan cerita tersebut adalah . . .

a. Rencana liburan sekolah.
b. Berlibur ke rumah nenek.
c. Patuh terhadap aturan sekolah.
d. Kegigihan seorang anak.
Jawaban: a
Tema merupakan gagasan pokok atau
ide pokok yang mendasari terbentuknya
cerita. Tema cerita tersebut adalah rencana
liburan sekolah tokoh Rizki dan Tio.

7. Maksud kalimat bercetak miring dalam
kutipan cerita tersebut adalah . . .

a. Rizki pulang dengan mengayuh becak
sendiri.

b. Rizki pulang naik becak tanpa ada
yang menemani.

c. Rizki pulang diantar tukang becak
langganannya.

d. Rizki pulang bersama temannya
dengan naik becak.

Jawaban: b
Cerita menggambarkan cara Rizki pulang
dari sekolah. Berhubung Rizki tidak tahu
jika hari ini pulang pagi, Rizki pulang
sendiri. Rizki pulang dengan naik becak.
Berdasarkan kalimat bercetak miring
dalam kutipan cerita dapat dipahami bahwa
Rizki pulang naik becak tanpa ada yang
menemani. Jawaban tepat terdapat pada
pilihan jawaban b. Kalimat dalam pilihan
jawaban a, c, dan d tidak sesuai dengan

, maksud kalimat yang bercetak miring.

8. Sikap yang menunjukkan keteladanan
tokohRizkiadalah...

,-a. Rizkiakrab dengan temannya.
b. Rizki patuh nasihat gurunya.
c. Rizki bangga dengan nilainya.
d. Rizki salut kepada tukang becak.
Jawaban: b
Tokoh Rizki memiliki sikap yang dapat
diteladani oleh pembaca. Rizki patuh ter-
hadap nasihat dari Bu Anita. Jawaban tepat
terdapat pada pilihan jawaban b.

Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 9-11.
Bel rurnah Sasya berbunyi.
"Biar Sasya yang buka, Bunda," ujar Sasya

sambil berlari menuju pintu rumah.Ternyata Pak
Pos.

"Selamat siang, Pak!" kata Sasya.
"Selamat siang, Dik," sapa Pak Pos ramah.
"Surat untuk siapa, Pak?" tanya Sasya.
"Untuk Sasya Billa Andrea. Benar ini

rumahnya, Dik?" tanya Pak Pos.

"Oh, itu saya, Pak!" ujar Sasya sambil menerima
surat itu. Setelah itu, Sasya membubuhkan tanda
tangan tanda terima.
. "Terima kasih, Dik." Kemudian, Pak Pos berjalan
menuju sepeda motornya. Setelah itu, ia menghidup-
kan mesin sepeda motor dan pergi.

Sasya menutup pintu rumahnya. Bingung. ltu
pertama kali dia menerima surat. Sebelumnya, dia
belum pernah berkirim-kirim surat. Dia juga tidak
memiliki sapen alias sahabat pena.
Dikutip dari: lsna Meiriska, Cupcake Festival, Bandung, Noura Books,

. 2014

9. Akibat dari masalah dalam kutipan cerita
tersebut adalah Sasya menjadi . . . .

senang
khawatir
bingung
sedih

Jawaban: c
Masalah dalam cerita dialami oleh Sasya.
Sasya menerima sebuah surat entah dari mana
dan siapa. Jawabah tepat terdapat pada pilihan
jawaban c. Sementara itu, akibat dalam pilihan
jawaban a, b, dan d tidak sesuai dengan isi
cerita..

10, Nilai moral kutipan cerita tersebut adalah . . . .

a. mengucapkan salam kepada tamu
b. mengajak berbicara kepada tamu
c. memberikan minuman kepada tamu
d. meminta kepada tamu segera pergi
Jawaban: a
Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik
dan buruk dalam kehidupan. Nilai moral dalam
kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan
perbuatan Sasya dalam menerima tamu.
Sasya mengucapkan salam kepada Pak Pos.
Setelah maksud kedatangan Pak Pos sudah
disampaikan, Sasya menunggu Pak Pos pergi
dan baru menutup pintu rumah. Jawaban tepat
terdapat pada pilihan jawaban a. Sementara itu,
nilai moral dalam pilihan jawaban b, c, dan d
tidak sesuai dengan isi cerita.

11. Simpulan kutipan cerita tersebut adalah . . .

a. Sasya mendapat seorang tamu rahasia.
b. Sasya memperoleh surat dari seseorang.
c. Sasya membantu ibu membuat kue kering.
d. Sasya meldyanitamu dengan sopan.
Jawaban: b
Simpulan cerita merupakan ide cerita. Simpulan
cerita tersebut Sasya memperoleh surat dari
seseorang. Jadi, jawaban tepat terdapat pada
pilihan jawaban b. Simpulan dalam pilihan
jawaban b dapat mewakili maksud cerita.

a.
b.

c.
d.
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3. Menentukan Maksud dan Kata Kias dalam Syair

Menentukan maksud syair.
Menentukan makna kias dalam syair.

Menentukan Maksud Syair
Syair merupakan puisi lama berasal dari

Arab. Ciri-ciri syair sebagai berikut.
a. Setiap bait terdiri atas 4 baris.
b. Setiap baris terdiri atas B-:12 suku kata.
c. Bersajak a-a-a-a.
d. Semua baris berupa isi, tidak ada sam-

piran.

Syair biasanya mengandung pesan atau
nasihat. Setiap syair mengandung maksud
tertentu. Kamu dapat menemukan maksud
dalam syair dengan membaca keseluruhan

syair. Maksud dalam syair juga dapat dicari dengan
menemukan gagasan utamanya. Gagasan utama
syair berupa. ide dasar.

Menentukan Makna Kias dalam Syair
Kata bermakna kias sering dipakai dalam karya

sastra. Karya sastra yang banyak menggunakan
kata kias salah satunya adalah syair. Bahasa kias
digunakan untuk mendapatkan unsur kepuitisan.
Makna kias adalah makna yang bukan makna
sebenarnya. Makna kias sama dengan makna
konotasi.

Contoh Soal1"."--*

Kutipan syair berikut untuk soal nomor I dan 2.

wahai saudara sama sekampung,
petuah amanah sama dijunjung
kita wariskan supaya bersambung
semoga kelak kita beruntung
Dikutip dari: Tenas Etendy, Tunjuk Ajar Melayu, Yogyakarta, Balai

Kaiian dan Pengembangan Budaya Melayu bekeqla
sama dengan Adi Cita,2006

t. Maksud syair terqebut adalah . . .

a. Kita harus menjaga saudara se-
kampung.

b. Kita harus mewariskan amanah kepada
saudara sekampung.

c. Kita harus menjaga dan mewariskan
petuah dan amanah.

d. Kita harus menjunjung saudara se-
kampung agar beruntung.

Jawaban: c
Syair tersebut berisi petuah atau nasihat untuk
menjunjung petuah dan amanah. Petuah dan
amanah tersebut harus kita jaga agar dapat
diwariskan. Maksud sesuai syair tersebut

. terdapat dalam pilihan jawaban c. Kalimat pada
pilihan jawaban a, b, dan d tidak sesuai dengan
maksud syair tersebut.

2. Arti kata dijunjung dalam syair tersebut adalah

a. diangkat
b. dihormati
Jawaban: d
Kata dijunjung dalam puisi tersebut bukan arti
sebenarnya . Kala dij u nj u ng dalam syair tersebut
berkonotasi dengan kala dimuliakan. Penyair
menyampaikan pesan kepada pembaca agar
memuliakan petuah dan amanah. Jadi, jawaban
tepat terdapat pada pilihan jawaban d.

c. dihargai
d. dimuliakan

1. MelengkapiTeks Percakapan

. Melengkapi teks percakapan.

Dialog atau percakapan dapat terarah jika
ada topik atau pokok pembicaraan yang sudah
ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, agar
dialog menjadi menarik, topik yang diangkat
juga harus menarik dan aktual. Artinya, topik
itu masih baru dan menyangkut kepentingan
banyak orang, misalnya pendidikan, kesehatan,
dan olahraga.

Dialog memuat pokok-pokok pembicaraan.
Kamu dapat melengkapi dialog belum lengkap
berdasarkan pokok-pokok pembicaraan dalam
dialog. Dialog belum lengkap tersebut dapat kamu
lengkapi dengan kalimat yang masih relevan dengan
pokok pembicaraan dalam dialog. Jadi, kalimat yang
kamu gunakan untuk melengkapi dialog tersebut
masih berkaitan dengan masalah.yang dibicarakan
dalam dialog.
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1. Perhatikan percakapan berikut! antara Eva dan Popi..Sementara itu, kalimat
pada pilihan jawaban a, b, dan d tidak logis dan
tidak runtut jika digunakan dalam dialog.

Eva : "Wah , handphone siapa ini?"
Popi

Eva
Popi
Eva
Popi
Eva
Popi

"Coba lihat, kasihan yang kehilang-
an."

"lya, benar."
"Ayo, kita kembalikan!"
"Kembalikan ke mana?"
"[....]'
"O, iya, ya!"
"Sudah, ayo kita telepon!"

Kalimat tepat untuk melengkapi dialog ter-
sebutadalah...
a. Kita berikan saja kepada orang di

jalan.
b. Alamat pemiliknya kan ada di dalam

handphone.
c. Kita telepon saja orang yang namanya

ada di handphoneini.
d. Ayo, kita segera lapor ke polisi agar

handphone ini dikembalikan ke pemilik-
nya!

Jawaban: c
Kalimat yang digunakan untuk melengkapi
dialog adalah kalimat runtut dan sesuai
dengan isi dialog. Kalimat tersebut harus
berkaitan dengan kalimat sebelum dan
sesudahnya. Percakapan antara Eva dan
Popi menjelaskan tokoh Eva dan Popi
menemukan handphone. Kalimat tepat
untuk melengkapi teks tersebut terdapat
pada pilihan jawaban c. Kalimat tersebut
sesuai dan runtut dengan pembicaraan

2. Perhatikan dialog berikut!
Erni : "Ratna, nanti sore kamu ada waktu

senggang?"
"Ada keperluan apa, Er?"
"Mau nggak bermain bulu tangkis?"
"Ya, sama siapa saja?"
"Dita, Angga, dan Dimas."
"Pukul berapa kita berangkat ke lapang-
an bulu tangkis?"
"Pukul tiga sore, nanti berkumpul di
rumahku dulu. Aku tungguJ'
"[....]"

Ratna
Erni
Ratna
Erni
Ratna

Erni

Ratna

2. Menyusun dan MelengkapiTeks Petunjuk Melakukan/Membuat Sesuatu

. Menyusun kalimat-kalimat petunjuk penggunaan sesuatu.

. Melengkapi teks petunjuk melakukan sesuatu.. Menyusun kalimat-kalimat cara membuat sesuatu.

Teks petunjuk adalah jenis teks yang me-
nunjukkan dan menjelaskan sebuah proses
dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu.
Proses membuat atau mengoperasikan sesuatu
dikerjakan melalui langkah-langkah runtut dan
teratur, Dalam teks petunjuk, langkah-langkah
tersebut merupakan urutan yang biasanya tidak
dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi
penentu langkah-langkah berikutnya.

Ciri-ciri dalam kalimat petunjuk sebagai
berikut.
a. Menggunakan pola kalimat perintah yang

berupa:
1) kata kerja tanpa imbuhan me-;
2) partikel lah-; dan
3) kata larangan jangan.

Kalimat tepat untuk melengkapi ucapan Ratna
adalah .. .

a. Kita naik sepeda saja.
b. Aku mau mengajak adikku.
c. Baiklah, Er.

d. Pukul berapa?
Jawaban: c
Percakapan antara tokoh Erni dan Ratna men-
jelaskan rencana bermain buly tangkis. Kalimat
tepat untuk melengkapi percakapan tersebut
terdapat pada pilihan jawaban c. Kalimat
tersebut sesuai dan runtut dengan pembicaraan
Erni dan Ratna. Sementara itu, kalimat pada
pilihan jawaban a, b, dan d tidak runtut jika
digunakan dalam dialog,

b. Teks petunjuk kadang-kadang menggunakan
bentuk saran, seperti sebaiknya dan hendak-
nya.

c. Kalimat yang digunakan jelas, logis, dan singkat,

Struktur teks petunjuk terdiri atas tujuan dan
langkah-langkah. Tujuan dalam teks petunjuk adalah
hasil akhir yang akan dicapai. Langkah-langkah
adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan
tercapai.

Menyusun Petunjuk Melakukan/Membuat Sesuatu

Petunjuk melakukan/membuat sesuatu dapat
kamu susun sesuai urutan logis. Apabila petunjuk
melakukan/membuat tersebut disusun dengan
benar, petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai
pedoman dalam mengerjakan sesuatu secara tepat.
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Cara menyusun petunjuk yang disajikan
secara acak sebagai berikut.
1. Perhatikan setiap kalimat yang merupakan

langkah mengerjakan sesuatu secara sak-
sama.

2. Memilih langkah paling dasar dalam me-
ngerjakan sesuatu sebagai langkah per-
tama.

3. Memilih langkah selanjutnya sesuai urutan
penggunaan secara tepat dan logis hingga
langkah terakhir.

4. Membaca kembali petunjuk yang disusun
dengan teliti. Jangan sampai ada petun.iuk ter-
lewatkan.

Melengkapi Petunjuk Melakukan/Membuat Se-
suatu

Petunjuk rumpang dapat dilengkapi dengan
pernyataan padu atau runtut antara kalimat satu dan
kalimat lainnya. Cermati keterkaitan atau kepaduan
logis dengan kalimat sebelum atau sesudahnya.

2. Perhatikan petunjuk mendaftar anggota per-
pustakaan sekolah berikut!
1) Menyerahkan fotokopi kartu pelajar.
2) Mengisi formulir pendaftaran anggota per-

pustakaan sekolah,
3) t.. . .l
4) Menandatangani kartuanggotaperpustaka-

an yang sudah jadi.

Kalimat tepat untuk melengkapi petuniuk rum-
pang tersebut adalah . . .

a. Memilih buku yang akan dipinjam dari rak
perpustakaan.

b. Menyerahkan pasfoto ukuran 2x3 cm.
c. Mengisi kartu peminjaman buku perpusta-

kaan.
d. Menyerahkan fotokopi kartu anggota per-

pustakaan.
Jawaban: b
Petunjuk rumpang tersebut merupakan petunjuk
mendaftar anggota perpustakaan sekolah.
Kalimat tepat untuk melengkapi petunjuk rum-
pang tersebut terdapat pada pilihan jawab-
an b. Kalimat pada pilihan jawaban b sesuai/
runtut dengan kalimat petunjuk sebelum dan
sesudahnya. Kalimat pada pilihan jawaban a,
c, dan d tidak sesuai/runtut dengan petunjuk
mendaftar anggota perpustakaan sekolah. Jadi,
jawaban tepat lerdapat pada pilihan jawaban b.
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1. Perhatikan. petunjuk membuat roti manis
berikut!
1) Campurkan bahan kering, seperti susu

bubuk dan tepung.
2) Satukan adonan pertama sampai ke-

tiga.
3) Setelah ragi, masukkan larutan gula

dan garam dalam adonan tepung.
4) Masukkan margarine dan kocoklah

sampai adonan mengembang.
5) Masukkan ragi atau pengembang ke

dalam tepung.

Urutan tepat petunjuk cara membuat roti
manisadalah....
a. 1)-2)-4)-3)-5)
b. 1)-3)-2)-4)-5)
c. 1)-4)-5)-3)-2)
d. 1)-5)-3)-2)-4)
Jawaban: d
Petunjuk pembuatan sesuatu harus
disusun dengan urutan logis. Apabila
disusun dengan benar, petunjuk tersebut
dapat digunakan sebagai pedoman dalam
membuat sesuatu secara tepat. Petunjuk
membuat roti manis tersebut disusun
secara acak. Agar menjadi petunjuk tepat,
urutan pembuatan roti manis tersebut
adalah 1 )-5)-3)-2)-4).

3. Melengkapi Paragraf dengan lstilah

. Melengkapi paragraf dengan istilah.

Paragraf rumpang dapat dilengkapi dengan
istilah. Penggunaan istilah dalam paragraf harus
sesuai dengan konteks atau makna kalimat.
Kamu harus membaca keseluruhan paragraf

sebelum menentukan istilah tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut. Pemilihan istilah harus tepat
dengan pemakaian dalam kalimat.

srr,w1qEEEfriiiE.Ri"@n=ws-iiEREslif*rREiH contoh soal ,\****-*****.
1. Perhatikan paragraf berikut!

Hutan berperan penting dalam ke-
hidupan kita. Hutan befungsi sebagai
paru-paru dunia. Tanpa hutan, [. . .] udara
semakin tinggi. Kita akan menghirup udara

kotor jika tidak ada hutan. Namun, luas
hutan saat ini semakin sempit. Banyak
pohon di hutan ditebangi dan dibakar.
Fungsi hutan sebagai paru-paru dunia pun
berkurang-
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lstilah tepat untuk melengkapi paragraf ter-
sebutadalah....
a. polusi
b. tekanan
Jawaban: a
Untuk melengkapi paragraf dengan istilah,
kamu harus membaca keseluruhan para-
graf. Paragraf tersebut membahas hutan
sebagai paru-paru dunia. lstilah tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut terdapat pada
pilihan jawaban a. Arti kata polusiadalah
pencemaran lstilah polusi sesuai dengan
isi paragraf yang membahas hutan sebagai
paru-paru dunia.

2. Perhatikan paragraf berikut!

Planet Mars adalah salah satu planet
yang berada di t. . .l Bimasakti. Planet Mars
adalah planet terdekat keempat dari matahari.

Melengkapi Pantun

Planet ini sering dijuluki "planet merah" karena
berwarna kemerah-merahan. Di permukaan
planet ini terdapat kawah, gunung berapi,
lembah, gurun, dan tudung es.

lstilah tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
adalah. . . .

a. orbit
b. satelit
Jawaban: c
Paragraf tersebut membahas Planet Mars.
lstilah tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
terdapat pada pilihan jawaban c. Bimasakti
merupakan nama galaksi. Galaksi Bimasakti
terdiri atas beberapa planet, salah satunya
adalah Planet Mars. Jadi, jawaban tepat terdapat
pada pilihan jawaban c.

c. ventilasi
d. suhu

A. galaksi
d. rotasi

. Melengkapi pantun.

Pantun adalah karya sastra lama berbentuk
puisi. Ciri-ciri pantun sebagai berikitt.
a. Setiap bait terdiri atas empat baris.
b. Baris pertama dan kedua berupa sampir-

an.
c. Baris ketiga dan keempat berupa.isi.
d. Pantun bersajak a-b-a-b.
e. Setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku

kata.
Sajak akhir baris pertama pantun sama

dengan sajak akhir baris ketiga^ Begitu pula
sajak akhir baris kedua sama dengan sajak akhir
baris keempat. Kamu dapat melengkapi pantun
sesuai dengan sajak yang harus digunakan
dalam pantun.

1. Perhatikan pantun berikut!
Pergi.tamasya ke Kota Bogor,
jangan lupa belitalas dan asinan.r.t
t.j
Kalimat tepat untuk melengkapi isi pantun
di atas adalah . ..
a. Seringlah makan asinan Bogor,

agar kuat ingatan,
b. Jika kamu selalu teledor,

pastiakan selalu dapat pujian.
c. Kalau ada mobilbannya bocor,

paling asyik jika kita ganti saja,
d. Kalaupun kamu sudah tersohor,

Janganlah malas untuk latihan.
Jawaban: d
Sajak akhir larik pertama pantun sama
dengan larik ketiga. Bqgitu pula sajak larik

ffi
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Melengkapi lsi Pantun dengan Baris Pantun
Tepat

Pantun rumpang harus dilengkapi dengan baris
yang memiliki persamaan sajak. Selain itu, baris
yang digunakan untuk melengkapi pantun harus
memperhatikan bunyi akhir kata (rima) pada setiap
baris dalam pantun.
Contoh:
Masak air sampai mendidih,
segera turunkan dari tungkunya.
Jika temanmu sedang bersedih,
alangkah baik hibur hatinya.

Contoh Soal

kedua pantun sama dengan larik keempat.
Sampiran pantun tersebut diakhiri dengan
akhiran lorl dan /anl.Oleh karena itu, larik untuk
melengkapi isi pantun harus berakhir bunyi
lorl dan lanl agar sesuai dengan rima pantun.
Keempat pilihan jawaban tersebut berakhir
dengan bunyi lor/ dan lanl.Jawaban tepat untuk
melengkapi pantun tersebut terdapat pada
pilihan jawaban d. Pilihan jawaban a, b, dan
c tidak tepat. lsi pantun tersebut tidak saling
berkaitan dan tidak berisi nasihat tepat.

2. Perhatikan pantun berikut!

Anak ayam berpuluh-puluh,
buat barisan di tepi jalan.

t...I
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Kalimat tepat untuk melengkapi isi pantun

tersebutadalah...
a. Obat inisangat amPuh,

dijual di pinggir trotoar.
b. Tuntutilmubersungguh-sungguh,

sebagai bekal hari kemudian.
c. Pakai baju jangan lusuh,

pakai celana jangan kesoPanan.
d. Sebagai alat penerangan jalan,

malam hari pancarkan suluh.

Jawaban: b
Pantun terdiri atas empat larik. Larik pertama dan
kedua merupakan sampiran. Larik ketiga dan
keempat merupakan isi pantun. Pantun tersebut
memiliki rima a-b-a-b. Sampiran pantun bersajak
luhl dan lanl. Larik tepat untuk melengkapi isi

pantun harus bersaiak /uhl dan lanl. Pilihan
jawaban a dan d tidak bersaiak luh/ dan
lanl. Pilihan jawaban c tidak berisi nasihat
tepat. Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban b.

5. Melengkapi Paragraf dengan Kata Baku

. Melengkapi paragraf dengan kata baku tentang hemat energi.

Paragraf rumpang dapat dilengkapi dengan
kata baku. Kata baku merupakan kata yang cara
pengucapan atau penulisannya sesuai dengan
kaidah-kaidah standar dibakukan. Kaidah stan-
dar yang dimaksud sebagai berikut.
a. Ejaan yang Disempurnakan (EyD).

'1. Perhatikan paragraf berikut!

Perilaku hemat energi dapat dilakukan
'dalam kehidupan sehari-hari, misalnya,
penghematan gas t, . .]. Penghematan
tersebut dapat dilakukan dengan' cara
mengurangi waktu memasak. Kita dapat
memasak dengan Panci kecil untuk
mengurangi waktu memasak. Jangan
biasakan langsung memasak makanan
beku dari kulkas. Api yang dibutuhkan
untuk memasak makanan beku iebih besar
dan lama daripada makanan dengan suhu
ruangan.

Kata baku tepat untuk melengkapi paragral
tersebutadalah....
a. elpigi c.

b. elpiji d.

Jawaban: b
Kata baku tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah kata elpiii. Bentuk baku
tersebut sesuai dengan EYD.

Melengkapi dan Menyusun lklan

b. Tata Bahasa Baku Bahasa lndonesia Edisi
ke-3.

c. Karhus Besar Bahasa lndonesia (KBBI).

Sementara itu, kata tidak baku adalah kata yang

cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi
kaidah-kaidah standar tersebut,

Contoh Soal

2. Perhatikan paragraf berikut!

Rumah hemat energisaat ini mulai populer
dalam masyarakat. [. ..] rumah inimengedepan-
kan pemanfaatan ruangan semaksimal mungkin.
Ciri rumah hemat energi ini dapat dilihat dari
bentuk jendela besar dan tinggi. Bentuk jendela
ini meminimalkan penggunaan pendingin ruang-
an dan lampu pada siang hari. Bentuk jendela ini

memungkinkan udara dan cahaya lebih banyak
masuk ke dalam rumah.

Kata baku tepat untuk melengkapi paragraf ter-
sebutadalah....
a. desain
b. disain
c. design
d. desein
Jawaban: a
Kata baku tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut terdapat pada pilihan jawaban a.

Bentuk baku pada pilihan jawaban a sesuai
dengan EyD.

ilpiji
ilpigi

6.

Menyusun kalimat iklan efektif sesuai dengan gambar.

Melengkapi iklan dengan kata/kalimat tentang hemat energi'

lklan menurut Kamus Besar Bahasa
lndonesia(KBBI) adalah berita atau pesan unluk
mendorong, membujuk khalayak ramai agar
tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan.
lklan merupakan informasi mengenai barang
atau jasa yang dipasang di media massa. lklan
dapat ditemui di majalah, surat kabar, atau

televisi. lklan bertujuan untuk menarik perhalian,
mendorong, serta membujuk pihak lain agar
memiliki atau memenuhi permintaan dalam iklan
tersebut. Berdasarkan jenisnya, iklan dibedakan
atas iklan layanan masyarakat, iklan niaga, dan iklan
keluarga.
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Melengkapi lklan dengan Kata/Kalimat Hemat
Energi

Kalimat iklan harus menarik, singkat, padat,
dan jelas. Kamu dapat melengkapi paragraf
atau kalimat dalam iklan dengan menggunakan
kalimat atau kata tepat. Untuk melengkapiiklan,
kamu dapat melihat ide atau tema iklan.

Menyusun Kalimat Efektif lklan SesuaiGambar
Iklan dapat disusun menggunakan kalimat efektif.

Syarat kalimat efektif yaitu logis, hemat, dan padu.
Struktur kalimat baik harus mengandung unsur S-P
(su bjek-pred i kat). Kal i mat efektif ditandai kejelasan
fungsi kata, kelogisan kalimat, penggunaan tepat
kata ganti, dan keefisienan penggunaan kata (tidak
mubazir). Kamu dapat melihat gambar atau ilustrasi
dalam iklan untuk menyusun kalimat iklan.

1. Perhatikan iklan berikut!

Ingin mencari mesin cuci hemat air? Gunakanlah
mesin cuci Wash.
Mesin cuci Wash hanya membilas pakaian safu
kali.
Mesin cuci Wash dilengkapi teknologi canggih.

t....1

Kalimat tepat untuk melengkapi iklan ter-
sebutadalah...
a. Mesin cuciWash tidak dilengkapi buku

petunjuk penggunaan.
b. Ajaklah keluarga dan teman Anda

membeli mesin cuci Wash!
c. Dapatkan mesin cuci Wash di toko-

toko terdekat!
d. Mesin cuciWash tidak berbeda dengan

mesin cuci lain.
Jawaban: c
Kalimat iklan harus menarik, singkat, padat,
dan jelas. lklan tersebut adalah iklan mesin
cuci hemat air merekWash. Pemasang iklan
ingin pembaca membeli mesin cuci merek
Wash. Kalimat iklan tepat untuk melengkapi
iklan rumpang tersebut terdapat pada pilih-
an jawaban c. Kalimat tersebut sesuai
dengan syarat kalimat iklan.

Melengkapi Paragraf Laporan

menghemat BBM!
b. Ingin cepat sampai tujuan? Gunakan mobil

dan motor!
c. Gunakan mobil dan motor ke sekolah

karena lebih cepat!
d. Penuhilah jalanan dengan kendaraan pri-

badi!
Jawaban: a
lklan dapat disusun menggunakan kalimat efek-
tif. Syarat kalimat efektif yaitu logis, hemat, dan
padu. Struktur kalimat baik harus mengandung
unsur S-P (subjek-predikat). lklan tersebut ten-
tang kemacetan lalu lintas karena penggunaan
kendaraan pribadi. Kalimat efektif sesuai iklan
tersebut terdapat pada pilihan jawaban a.
Kalimat pada pilihan jawaban b, c, dan d tidak
efektif dan tidak sesuai dengan isi iklan.

2. Perhatikan gambar berikut!

1.

2.

aJ.

4.

7.

Kalimat efektif sesuai iklan tersebut adalah . . .

a. Ayo, beralih ke transportasi umum untuk

. Melengkapi paragraf laporan dengan kalimat.

Laporan adalah uraian yang menjelaskan
kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa ke-
giatan perjalanan ataupun pengamatan. Lapor-
an disusun berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan. Ada beberapa bentuk laporan, di
antaranya laporan perjalanan dan laporan
pengamatan.

Laporan perjalanan merupakan uraian yang
mengungkapkan kejadianiperistiwa penting dari
perjalanan. Laporan perjalanan berbentuk paparan.
Berbagai bentuk laporan perjalanan, antara lain
perjalanan wisata, perjalanan dinas, studi banding,
kunjungan kekerabatan, dan petualangan. Beberapa
aspek yang perlu dikemukakan dalam laporan hasil
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kunjungan yakni tempat yang dikunjungi, waktu
dan tujuan kunjungan, dan peristiwa menarik
yang dijumpai selama kunjungan,

Laporan pengamatan didasarkan hasil
penglihatan, pendengaran, perabaan, atau
hasil pengindraan lain. Laporan pengamatan
hendaknya mengemukakan hasil pengamatan
penting dan menarik.

Melengkapi Laporan dan Menulis Paragraf
Laporan

Laporan terdiri atas beberapa bab. Tiap-
tiap bab dalam laporan terdiri atas beberapa

1. Perhatikan laporan berikut!

Laporan Pengamatan

paragraf. Tiaptiap paragraf terdiri atas kalimat-
kalimat saling berkaitan sehingga membentuk
satu ide pokok.

Laporan rumpang dapat kamu lengkapi
dengan kalimat berkaitan dengan isi laporan.
Kalimat yang kamu'gunakan untuk melengkapi
laporan rumpang tersebut harus membuat padu
kalimat dalam laporan. Paragraf dalam laporan
dapat juga disusun berdasarkan data.

Contoh Soal

Nama Pengamat
Objek Pengamatan

Waktu Pengamatan
Hasil Pengamatan

Fajar Pratama
Koperasi "Makmur"
Lampung
7-14 Desember2015

Koperasi "Makmur" beralamat di Jalan
Kemerdekaan 45, Lampung. Koperasi se-
tiap hari dibuka pukul 08.00 WlB. [. . . .]

Simpanan anggota meliputi simpanan
pokok, sirnpanan wajib, dan simpanan suka
rela.

Kalimat tepat untuk melengkapi laporan
tersebutadalah...
a. Modal koperasi berasal dari simpanan

anggota koperasi.
b. Setiap anggota dapat mengajukan

kredit di koperasi.
c. Maju mundurnya koperasi bergantung

kepada anggota.
d. Anggota koperasi wajib menyimpan

uangnya untuk modal.
Jawaban: a
Laporan belum lengkap atau rumpang dapat
dilengkapi dengan kalimat yang berkaitan
dengan isi laporan. Kalimat tersebut
harus padu dengan kalimat-kalimat dalam
laporan. Kalimat tepat untuk melengkapi
teks laporan tersebut terdapat pada pilihan
jawaban a. Kalimat tersebut padu dan runtut
dengan kalimat sesudahnya. Perhatikan
kata kuncisimpanan anggota. Kalimat pada
pilihan jawaban b, c, dan d tidak padu dan

Mendeskripsi kan Gambar

runtut dengan kalimat sesudahnya dalam
laporan tersebut.

2. Perhatikan laporan berikut!
Siswa-siswa SD Angkasa mendapat

tugas mengamati pasar hewan. Pengamatan
itu dilaksanakan pada hari Sabtu,
12 Desember 2015 setelah pulang sekolah.
Pasar yang diamati menjual berbagaijenis
hewan. t. . . .1 Dengan demikian, pembeli
mudah mencari jenis hewan yang akan
dibeli.

Kalimat tepat untuk melengkapi laporan
rumpang tersebut adalah . . .

a. Tempat berjualan hewan terlihat sehat
dan bersih.

b. Tempat berjualan dikelompokkan ber-
dasarkan jenis hewan.

c. Hewan yang dijual di pasar hewan
bukan hewan yang dilindungi.

d. Penjual hewan senang jika pembeli
dapat merawat hewan yang dibeli.

Jawaban: b
Laporan tersebut menyampaikan hasil
pengamatan di sebuah pasar hewan. Cer-
mati kata kunci pada kalimat terakhir, yaitu
jenis hewan. Kalimat tersebut menjelaskan
bahwa pasar hewan yang diamati menjual
berbagai jenis hewan. Jadi, kalimat tepat
untuk melengkapi laporan tersebut terdapat
pada pilihan jawaban b. Kalimat tersebut
padu dan runtut dengan kalimat sebelum
dan sesudahnya. Kalimat pada pilihan
jawaban a, c, dan d tidak padu dan runtut
dengan kalimat sebelumnya. .

. Mendeskripsikan gambarmakhluk hidup/lingkungan.

Paragraf dapat disusun berdasarkan gambar.
Berdasarkan gambar yang ada, kamu dapat
menyusun paragraf menggambarkan isi atau
maksud gambar tersebut. Paragraf tersebut ter-

diri atas kalimat-kalimat padu dan runtut. Kalimat-
kalimat yang kamu susun harus sesuai dengan
maksud gambar yang ada. Jadi, paragraf yang kamu
susun dapat berfungsi sebagai deskripsi gambar.
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Contoh Soal

1. Perhatikan gambar berikut! 2. Perhatikan gambar berikut!

Deskripsi sesuai gambar tersebut adalah

a. Aku binatang berkaki dua. Leherku
agak panjang. Buluku indah. Aku me-
miliki kening yang datar.
Aku binatang berkaki dua. Leherku
kecil. Buluku indah. Aku memiliki
kening yang menonjol.
Aku binatang berkaki dua. Leherku
pendek. Buluku indah. Aku memiliki
kening yang datar.
Aku binatang berkaki dua. Leherku
panjang. Buluku indah. Aku memiliki
kening yang menonjol.

Jawaban: d
Gambar tersebut adalah gambar angsa.
Deskripsi angsa sesuai gambar tersebut
terdapat pada pilihan jawaban d.

Melengkapi Teks Pidato Persuasif

Deskripsi tepat sesuai gambar tersebut adalah

,.' nf, tanaman bercabang banyak. Daunku
menjari. Dariakarku tumbuh umbi.

b. Aku tanaman tidak bercabang. Daunku
sejajar. Dari akarku tumbuh umbi.

c. Aku tanaman tidak bercabang. Daunku
menjari. Dari batangku tumbuh umbi.

d. Aku tanaman tidak bercabang. Daunku
menjari. Dari akarku lumbuh umbi.

Jawaban: d
Deskripsi tepat berdasarkan gambar tersebut
terdapat pada pilihan jawaban d. Gambar
tersebut dapat dideskripsikan sebagai tanaman
tidak bercabang, daun menjari, dan dari akar
tumbuh umbi.

c.

d.

. Melengkapi teks pidato.

Kalimat ajakan dalam teks pidato meru-
pakan bentuk bujukan secara persuasif untuk
memengaruhi orang lain dengan bahasa baik,
menarik, dan meyakinkan. Kalimat ajakan dalam

pidato harus sesuai dengan isi yang disampaikan
dalam pidato. Kalimat ajakan dalam pidato terdapat
pada awal, akhir, dan isi bagian simpulan.

1. Perhatikan pidato berikut!

Bapak dan lbu Guru serta anak-anak
yang Bapak sayangi. Mari kita menghayati
peran pahlawan pada hari penuh makna
ini. Pahlawan adalah sosok berjasa dalam
kemerdekaan bangsa ini. Merekalah yang
berjuang mewujUdkan kemerdekaan bangsa
lndonesia. Sebagai wujud pengharga-
an kepada para pahlawan, Perherintah
menetapkan tanggal 10 November sebagai
hari Pahlawan. [. .] lngatlah pepatah
bangsa yang besar adalah bangsa yang
menghargai jasa para pahlawannya.

Kalimat ajakan tepat untuk melengkapi teks
tersebutadalah...

Ayo, kita peringati hari inidengan hikmat!
Ayo, berilah hadiah kepada para pahlawan!
Marilah kita selalu mengenang penjajah!
Marilah kita selalu mengenang jasa pahla-
wan!

Jawaban: d
Pidato tersebut menyampaikan informasi me-
ngenai hari Pahlawan. Pemerintah menetapkan
hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November.
Pidato diakhiri dengan mengingatkan pendengar
bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang
menghargaijasa para pahlawan. Jadi, jawaban
tepat terdapat pada pilihan jawaban d.

a.
b.

c.
d.

d&.
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2. Perhatikan pidato berikut!

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat
Tuhan Yang Maha Pengasih. Hari ini kita
dapat berkumpul dalam acara peringatan
hari lbu yang jatuh setiap tanggal
22 Desember. lbu adalah sosok berjasa
dalam kehidupan kita. Tanpa jasa ibu, kita
tidak akan mendapatkan pendidikan dan
kasih sayang yang layak. [. . . .]

Demikian sambutan ini saya sampaikan,
atas perhatian teman-teman saya ucapkan
terima kasih.

Kalimat ajakan tepat untuk melengkapi
pidato tersebut adalah . . .

a. Peringatan hari lbu hendaknya dilak-
sanakan setiap saat karena perjuangan
beliau kitA rasakan setiap hari.

Menggunakan Ungkapan dalam Kalimat

b. Mudah-mudahan dengan peringatan hari
lbu kita semua dapat meneladani per-
juangan seorang ibu dalam kehidupan kita
sehari-hari.

c. lbu adalah sosok berjasa dalam kehidupan
kita yang hendaknya kita beri hadiah setiap
hari.

d. Hari ini hendaknya kita peringati hari lbu
dengan penuh kebahagiaan karena jasa
beliau mengantarkan kita meraih kesuk-
sesan.

Jawaban: b
Pidato tersebut menyampaikan informasi me-
ngenai hari lbu. Pidato diakhiri dengan meng-
ingatkan pendengar tentang jasa ibu. Dengan
demikian, kalimat tepat untuk melengkapi pidato
tersebut terdapat pada pilihan jawaban b.

. Menggunakan ungkapan dalam kalimat.

Ungkapan merupakan bagian dari peri-
bahasa. Ungkapan adalah perkataan atau
kelompok kata khusus serta maknanya telah
menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan
makna unsur yang membentuknya. Ungkapan
digunakan untuk menyatakan maksud dengan

arti kiasan. Menurut kata pembentuknya, ungkapan
digolongkan menjadi ungkapan dengan nama
bagian tubuh, kata indra, nama warna, nama benda-
benda alam, nama binatang, nama bagian tumbuh-
tumbuhan, dan kata bilangan.

angkat kaki

1 1. Menyusun Kalimat-Kalimat Menjadi Paragraf

Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf padu.
Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf narasi.
Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf deskripsi.

1. Setelah Siti menerima perlakuan kasar dari
saudara-saudaranya, Siti akhirnya [.. .]dari
rumah orang tuanya.

Ungkapan tepat untuk melengkapi kalimat
tersebutadalah....
a. ringan tangan
b. tulang punggung
c. angkat kaki
d. angkat tangan
Jawaban: c
Ungkapan tepat sesuai peristiwa yang di-
alami Siti adalah angkat kaki. Berikut arti
ungkapan dalam pilihan jawaban tersebut.
ringan tangan = suka menolong
tulang punggung = oIdllg yang bertang'

gung jawab dalam ke-
hidupan seseorang

= pergi

Paragral merupakan bagian dari sebuah
karangan yang terdiri atas beberapa kalimat.
Paragraf memiliki satu ide pokok dan pe-
nulisannya dimulai dengan baris baru. Paragraf
terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa
kalimat penjelas yang mendukung kalimat

angkat tangan = menyerah
Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban c.

2. Pak Ahmad t. . . .l menerima musibah yang
menimpa keluarganya.

Ungkapan tepat untuk melengkapi kalimat
tersebutadalah....
a. berat hati c. tinggi hati
b. lapang hati d. setengah hati
Jawaban: b
Berikut arti ungkapan dalam pilihan jawaban.
berat hati = tidak ikhlas
lapang hati = sabar
tinggi hati = sombong
setengah hati = ragu-ragu atau tidak sungguh-

sungguh
Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban b.

utama. Paragraf dapat disusun berdasarkan kalimat
acak. Kalimat acak adalah kalimat lepas yang dapat
dijadikan sebagai paragraf. Dari kalimat-kalimat acak
tersebut kamu dapat menyusun paragraf narasi,
deskripsi, persuasi, dan eksposisi.
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Kamu dapat menyusun paragraf dengan
langkah-langkah berikut.
a. Pilihlah tema atau topik yang akan dibahas

dalam paragraf.
b. Buatlah kalimat utama yang memuat ide

pokok atau masalah yang akan dibahas
dalam paragraf.

- c. Letakkan kalimat utama tersebut di awal,
akhir, atau di awal dan di akhir paragraf.

Pe rh ati kan kal i m at- kal i m at be ri kut !
1) Di kanan kiri bangku taman terdapat

sampah berserakan.
2) Banyak pengamen dan anak jalanan

yang menambah buruk pemandangan.
3) Tarnan Titik Nol Yogyakarta keindah-

annya berkurang.
4) Selain itu, bau tidak enak tercium dari

tempat ini.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf padu adalah . . . .

a. 3)-1)-2)*4) c. 3)-2)-1)-4)
b. 3)-1)-4)-2) d. 3)-4)-2)-1)
Jawaban: b
Kalimat acak adalah kalimat lepas yang
dapat dijadikan paragraf. Menyusun kalimat
acak dapat dimulai dengan menentukan
kalimat yang memuat ide pokok. Setelah
itu, susunlah kalimat-kalimat lain agar men-
jadi paragraf utuh dan padu! Kalimat yang
mengandung ide pokok adalah kalimat 3).
Kalimat 1), 4), dan 2) berfungsi sebagai
kalimat penjelas. Jadi, jawaban tepat ter-
dapat pada pilihan jawaban b.

Pe rh ati kan kal i m at- kal i m at be ri kut!
1) Wawan berjalan di pematang sawah.
2) Pagi itu langit cerah tanpa awan.
3) Di bawah pohon mangga, dia berhenti.
4) Langkahnya pelan menuju ke pohon

mangga.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf padu adalah . . . .

a. 2)-1)-3)-4)
b. 2)-1)-4)-3)

2)-3)-1)-4)
2)-3)-4)-1)

Letak kalimat utama tergantung jenis paragraf
yang akan dibuat, deduktif atau induktif.
Setelah iiu, buatlah beberapa kalimat penjelas
yang menjelaskan kalimat utama.
Langkah terakhir adalah membaca keseluruh-
an paragraf yang telah kamu susun. Perbaiki
apabila ada kalimat yang belum padu dengan
kalimat lain.

Jawaban: b
Kalimat acak tersebut dapat disusun menjadi
paragraf narasi. Agar menjadi paragraf narasi
padu, paragraf tersebut dapat diawali dengan
kalimat 2). Kalimat runtut berikutnya adalah
kalimat 1), 4), dan 3). Jadi, jawaban tepat ter-
dapat pada pilihan jawaban b.

3. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Penanaman pohon dapat mengurangi

bahaya polusi udara bagi kesehatan.
2) Polusi udara adalah kondisi pencemaran

udara karena benda-benda asing.
3) Penyebab polusi udara, misalnya asap

pembakaran sampah dan asap kendaraan
bermotor.

4) Polusi udara dapat membahayakan kese-
hatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Urutan tepat kalimat-kalimat tersebut agar merF
jadi paragraf padu adalah . . . .

a. 1)-3)-2)-4) c. 2)-s)4)-1)
b. 1)-4)-2)-3) d. 3)-2)-1)-4)
Jawaban: c
Kalimat acak tersebut dapat disusun menjadi
paragraf eksposisi, Kalimat tersebut memapar-
kan polusi udara. Agar menjadi paragraf eksposisi
padu, kalimat tersebut dapat diawali dengan
kalimat 2). Kalimat 2) memaparkan pengertian
polusi udara. Kalimat runtut berikutnya adalah
kalimat 3), 4), dan 1). Jadi, jawaban tepat ter-
dapat pada pilihan jawaban c.

d.

c.
d.

1. Menunjukkan Kesalahan Periggunaan Kata dalam Paragraf

. Menunjukkan kesalahan penggunaan kata dalam paragraf.

Dalam membuat kalimat atau paragraf,
kamu harus menggunakan kata sesuai dengan
EyD dan Kamus Besar Bahasa lndonesia.

Pilihan kata tersebut harus dikaitkan dengan arti
kata dimaksud atau sesuai konteks kalimat.

fu: 
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Contoh Soal

1. Perhatikan kutipan surat resmi berikut!
.r:::',':1:::i::1. ' r::l:i::: .
'1) Yth. Bapak/lbu Wali Kelas Vl

.diWonogirl

2)tDengan hormat,' 3) Yang bertanda tangan di bawah ini,

saya orang tua Rahmat Munawar siswa
Xeias Vt Sn ru t Wonogiri.4) Melalui surat ini
saya berr tahukan bahwa hari ini kami tidak
masuk karena sakit.

ri:ri rii,r,,lr,:i :,ti:,r:,j,.rr.:,,i:l.r,:::: :i I :, I ,, .:r:,. i .,:. ::, I . :

Kesalahan penggunaan kata dalam surat
tersebut ditunjukkan nomor. . . .

c. s)
d. 4)

Jawaban: d
Kesalahan penggunaan kata pada kalimat
4) adalah penggunaan kata kami. Kalimat
4) seharusnya menggunakan kata dia.
Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan
jawaban d.

2. Perhatikan paragraf berikut!
1 ) Berenang adalah gerakan ygng dilakukan

oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak
di air. 2) Berenang dapat dijadikan kegiatan
menyenangkan karena dapat membuat orang
santai dan sejenak melupakan masalahnya. 3)
Berenang dapat digunakan sebagai olah raga
karena dapat menyehatkan tubuh.4) Berenang
bermanfaat untuk mendinginkan suhu tubuh.

Kesalahan penulisan kata dalam paragraf ter-
sebut ditun.jukkan nomor. . " .

a. 1)
b. 2)
Jawaban: c
Dalam kalimat 4) terdapat penulisan kata yakni
olah raga. Dalam kalimat 4) penulisan kata
tersebut tidak sesuai EyD dan Kamus Besar
Bahasa lndonesia. Penulisan kata tersebut
seharusnya olahraga. Jadi, jawaban tepat
terdapat pada pilihan jawaban c.

c, 3)
d, 4)

a. 1)
b. 2)

2. Menggunakan dan Memperbaiki Ejaan Sesuai Kaidah

Menggunakan ejaan sesuai kaidah.
Memperbaiki kesalahan ejaan pada kalimaVparagraf.

Ejaan adalah kaidah-kaidah cara meng-
gambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan
sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf)
dan penggunaan tanda baca.
Contoh kaidah dalam ejaan.
a. Pemakaian huruf kapital atau huruf besar
b. Pemakaian tanda baca

Kaidah pemakaian huruf kapital (besar)
sebagai berikut.
a. Sebagai huruf pertama kata pada awal

kalimat.
b. Sebagai huruf pertama petikan langsung.
c. Sebagai huruf pertama unsur-unsur nama

orang.
d- Sebagai huruf pertama dalam ungkapan

yang berhubungan dengan nama Tuhan,
agama, dan kitab suci.

Sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,
keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama
orang.
Sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan
pangkat yang diikuti nama orang.
Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku,
dan bahasa.
Sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari.
Sebagai hurul pertama nama geografi.
Sebagai huruf pertama semua unsur negara
maupun lembaga pemerintah.
Sebagai huruf pertama nama buku, majalah,
surat kabar, dan judul karangan.
Sebagai huruf pertama unsur singkatan nama
gelar, pangkat, dan sapaan.
Sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan
kekerabatan.
Sebagai huruf pertama kata ganti Anda.

b. Baru-baruinigubernurJawaTengahmeres-
mikan jembatan di kecamatan rembang.

c. Baru-baruiniGubernurJawaTengahmeres-
mikan Jembatan di Kecamatan Rembang.

d. Baru-baru inigubernurJawaTengahmeres-
mikan Jembatan di Kecamatan Rembang.

Jawaban: c
Kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan
huruf kapital sebagai huruf pertama unsur
nama jabatan yang diikuti nama orang dan

m.

Contoh Soal

1. Perhatikan paragraf berikut!

Baru-baru ini gubernur jawa tengah me-
resmikan jembatan di kecamatan rembang.
Peresmian ini ditandai dengan penandata-
nganan prasasti pembangunan jembatan.

Penulisan tepat kalimat bercetak miring
dalam laporan tersebut adalah . . .

a. Baru-baru ini Gubernur Jawa Tengah
meresmikan jembatan di kecamatan
Rembang.
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huruf pertama nama geografi. Penulisan
tepat kalimat tersebut terdapat pada pilihan
jawaban c. Huruf kapital dipakai sebagai
huruf pertama kata pada awal kalimat.
Selain itu, huruf kapital dipakai sebagai
huruf pertama unsur nama jabatan yang
diikuti nama orang, nama instansi, atau
nama tempat yang digunakan sebagai
pengganti nama orang tertentu, misalnya
Gubernur Jawa Tengah. Huruf kapital juga
digunakan sebagai huruf pertama unsur-
unsur nama geografi yang diikuti nama diri
geografi, misalnya Kecamatan Rembang.

2. Perhatikan kutipan laporan berikut!
Kepala sekolah SD Tanjung Sari meng-

adakan kunjungan wisata ke Sanaman
Lampang di Palangkaraya. Program kun-
jungan wisata tersebut diikuti oleh seluruh
siswa kelas VI SD Tanjung Sari. Kegiatan
kunjungan diadakan pada hari minggu,
20 desember 2015. Siswa berangkat dari

Menggunakan dan Memperbaiki Tanda Baca

sekolah pukul 07.00 WIB dengan mengendarai
bus dan tiba pada pukul 08.00 WlB.

Perbaikan tepat kalimat bercetak miring adalah

a. Kegiatan kunjungan di adakan pada hari
Minggu, 20 Desember 2015.

b. Kegiatan kunjungan diadakan pada hari
Minggu, 20 Desember 2015.

c. Kegiatan kunjungan di adakan pada Hari
Minggu, 20 Desember 2015.

d. Kegiatan kunjungan diadakan pada Hari
Minggu, 20 Desember 2015.

Jawaban: b
Kalimat bercetak miring terdapat kesalahan
penggunaan huruf kapital sebagai hurut pertama
nama hari, bulan, dan tahun. Penulisan tepat
kalimat tersebut terdapat pada pilihan jawaban
b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama
kata pada awal kalimat. Selain itu, huruf kapital
dipakai sebagai huruf pertama nama tahun,
bulan, hari, dan hari raya.

. Menggunakan tanda baca sesuai kaidah.

. Memperbaiki tanda baca pada kalimat.

Tanda baca meliputi tanda titik (.), tanda
koma (,), tanda titik dua (:), tanda hubung (-),
tanda pisah (-) tanda tanya (?), tanda seru (!),
tanda kurung ((, . .)), tanda petik (".. l')dan garis
miring (/). Tanda titik (.) digunakan pada akhir
kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

Tanda koma (,) digunakan di antara unsur-
unsur dalam suatu perincian atau pembilangan;
diletakkan setelah penggunaan kata seru,
seperti o, ya, v/ah, aduh, alau amboi sebagai
ungkapan dari perasaan penutur (orang yang
berbicara) baik perasaan sedih, senang,
maupun kagum.

Tanda titik dua (:) digunakan pada akhir
suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian
atau pemerian.

Tanda hubung (-) digunakan untuk menyambung
unsur-unsur kata ulang. Tanda pisah (-) digunakan
diantara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan
arti'sampai dengan' atau'sampai ke'.

Tanda tanya (?) digunakan pada akhir kalimat
tanya.

Tanda seru (!) digunakan sesudah ungkapan
yang berupa seruan atau perintah.

Tanda kurung ((. . )) digunakan untuk mengapit
keterangan tambahan.

Tanda petik (". . J') digunakan untuk mengapit
petikan langsung.

Tanda garis miring (/) digunakan untuk memisah-
kan nomor bagian dalam surat.

COntOh SOal'L::lrulr:::r-;:::--:l:sm=iri!ru:lralEE$l=

Tanda baca tepat untuk kalimat bercetak miring
adalah . . .

a. Aku tidak sabar bermain denganmu dan
melakukan berbagai kegiatan seperti: ber-
main sepak bola, memancing di sungai,
dan memetik mangga.

b. Aku tidak sabar bermain denganmu dan
melakukan berbagai kegiatan, seperti
bermain sepak bola, memancing di sungai,
dan memetik mangga.

c. Aku tidak sabar bermain denganmu dan
melakukan berbagai kegiatan seperti: ber"
main sepak bola, memancing di sungai,
dan memetik mangga.

'L Perhatikan cuplikan surat berikut!

1,- So.batkllr,,Arri';1 ,1,..,r.:.i;r.::;, ,,. , ::1, ,, i o,:.; ,:, ; :,.,
:',,.,,',gunu,*a kabarmuEsemoga's6latu

sehat. Kabarku saat ini juga sehat-sehat
saja. Aku tidak sabar menunggu liburan
akan datang. Aku tidak sebar bermain
denganmu 

-rtan 
melakukan berbagai ke-

giatan seperti bermain sepak bola me-
ianciig di sungai dan memetik mangga.
TungEu kedatanganku ya!
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d. Aku tidaksabar bermain denganmu dan
melakukan berbagai kegiatan seperti,
bermain sepak bola, memancing di' 
sungai, dan memetik mangga.

Jawaban: b
Kalimat bercetak miring dalam kutipan surat
tersebut perlu perbaikan. Kalimat tersebut
dapat diperbaiki dengan tanda koma (,) di
antara unsur-unsur dalam suatu perincian.
Ferbaikan kata bercetak miring tersebut
menjadi Aku tidak sabarbermain denganmu
dan melakukan berbagai kegiatan, seperti
bermain sepak bola, memancing di sungai,
dan memetik mangga.

4. Memperbaiki Penggunaan Kata Bentukan/Berimbuhan dalam Kalimat

2. Yth Bapak Munaf SPd

Perbaikan tepat penulisan kalimat tersebut
adalah . . .

a. Yth. Bapak Munaf. S,P.d.
b. Yth. Bapak Munaf, S.Pd.
c. Yth. Bapak Munaf S.P,d.
d. Yth, Bapak Munaf, S.Pd.
Jawaban: b
Kalimat bercetak miring dalam surat undangan
tersebut perlu perbaikan. Kalimat tersebut dapat
diperbaikidengan tanda titik (.) dan tanda koma
(,). Perbaikan kalimat bercetak miring tersebut
menjadiYth. Bapak Munaf, S.Pd, Jadi, jawaban
tepat terdapat pada pilihan jawaban b.

. Memperbaiki penggunaan kata bentukan/berimbuhan dalam kalimat.

Penggunaan kata bentukan atau kata
berimbuhan dalam kalimat harus sesuai dengan
konteks kalimat. lmbuhan dapat berupa awalan.
Awalan adalah imbuhan yang dilekatkan di
depan bentuk dasar.
Contoh:
me(N)- -+ membaca, menulis, menyapa
ber- --> berjalan, berbicara, bermalam

di- -+ dibaca, ditulis, diambil
ter- + terbawa, terindah, termakan
pe(N)- -+ peranak, peristri
se- + sekelas, setara, secangkir
ke- + kepada, kedua
maha- -+ mahakuasa, mahaagung

Contoh Soal

1. Perhatikan pengumuman berikut!

,,,, '' : ,. ,PENGUItiiUHlfi$,' . -,,''.,
. Balam rangka memperingati hafi Pah.,
,lawan, SD,,Nasional',,$qn menpering4tkan

: ' Eeltaitan dengan, asara tersehut- ,se-
:'tiap kelas diwqiihkan fieffikuti satu llenis,,,

.perlornbaan, ,: , .: ,, r: :ir i. r j ,,, . , :,,,.. ,,

Demikian pengumuman ini disampai-
kan, Atas dukungan semua pihak, kami
mengucapkan terima kasih.

:

Perbaikan kata bercetak miring dalam
pengumuman tersebut adalah . . . .

a. membiarkan
b. menyambut
c. menyelenggarakan
d. memperingati
Jawaban: c
Penggunaan kata bercetak miring dalam
kalimat tersebut tidak tepat. Kala mem-

Memperbaiki Tata Kalimat dalam Paragraf

peringatkan seharusnya diganti dengan kata
menyelenggarakan. Kata pada pilihan jawaban
a, b, dan d jika digunakan untuk melengkapi
pengumuman tersebut, pengumuman menjadi
tidak logis. .Jadi, jawaban tepat terdapat pada
pilihan jawaban c.

2. Sita dan Doni berkerabaf. Rumah mereka ber-
sebelahan.

Perbaikan tepat kata bercetak miring dalam
kalimat tersebut adalah . ...
a. berdekatan
b. berteman
Jawaban: d
Kata berimbuhan tepat dalam kalimat tersebut
seharusnya kata bertetangga. Kalimal Rumah
mereka bersebelahan menjelaskan bahwa Sita
dan Doni bertetangga. Jadi, jawaban tepat ter-
dapat pada pilihan jawaban d.

c. bersahabat
d. bertetangga

5.

. Memperbaiki tata kalimat dalam paragraf.

Kalimat adalah satuan bahasa yang berdiri
sendiri. Kalimat terdiri atas fungsi subjek,
prbdikat, objek, keterangan, dan pelengkap.
Tidak semua fungsitersebut ada dalam sebuah
kalimat. Akan tetapi, sebuah kalimat minimal
terdiri atas fungsi subjek dan predikat. Kalimat

dianggap tidak tepat jika tidak efektif. Ketidakefektifan
kalimat menyebabkan maksud kalimat tidak dapat
dipahami oleh penerima atau pendengar. Sebuah
kalimat dianggap tidak efektif karena berbagai
penyebab berikut.
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a, Ketidaklengkapan Unsur. Kalimat
Dalam kalimat minimal terdapat dua

unsur, yaitu subjek dan predikat. Jika unsur
tersebut tidak ada dalam kalimat, kalimat
menjadi tidak efektif.
Contoh:
Membeli ikan dipasar.

Kalimat tersebut tidak efektif karena
tidak menjelaskan orang yang membeli
ikan di pasar. Suntingan kalimat tersebut,
misalnya lbu membeliikan di pasar.

Ketepatan Penempatan Unsur, dalam
Kalimat

Unsur-unsur dalam kalimat juga harus
diletakkan di tempat yang tepat. Jika unsur-.
unsur tersebut diletakkan tidak pada tempat-
nya, kalimat akan menjadi tidak efektif.
Contoh:
Muricl'.murid sebelum ditegur oleh lbu Guru,
sering tidak mengerjakan PR.

Kalimat tersebut tidak efektif karena salah
meletakkan kata m u r i d - m u rid. KaIa m u ri d - m u rid
seharusnya diletakkan di belakang tanda koma.
Suntingan kalimat tersebut adalah Sebelum
ditegur ibu guru, murid-murid sering tidak
mengerjakan PR.

c. Penggunaan Unsur Kalimat secara Berlebih-
an

Ketidakefektifan kalimat juga dapat di-
lihat dari penggunaan unsur kalimat secara
berlebihan. Unsur berlebihan itu dapat berupa
penggunaan kata sama arti atau pemakaian
kata tugas yang tidak perlu.
Contoh:
Para siswa-siswa sedang mengamati pertum-
buhan tanaman tomat.

Kalimat tersebut tidak efektif karena pe-
makaian kata paru dan siswa-siswa yang
keduanya menunjukkan kata jamak. Kata
siswa tidak perlu diulang. Suntingan kalimat
tersebut adalah Para siswa sedang mengamati
pertumbuhan tanaman tomat.

b.

1. Perhatikan paragraf berikut!
Semalam Desa Tanjung Sari keban-

jiran. Luapan air menenggelamkan seluruh
permukiman padat penduduk. Seluruh
penduduk mengungsi dan membuat pe-
nampungan sementara di desa tetangga
yang letaknya lebih tinggi. Mereka tidak
hanya kehilangan rumah, tetapi harta
benda di dalamnya. Para penduduk semua
sangat khawatk akan masa depan mereka
sekalian.

Perbaikan kalimat bercetak miring dalam
paragraf tersebut adalah . . .

a. Penduduk semua sangat khawatir
akan masa depan mereka sekalian.

' b. Penduduk sangat khawatir akan masa
depan mereka.

c.' Para penduduk sangat khawatir akan
masa depan mereka.

d. Para penduduk sangat khawatir akan
masa depan mereka sekalian.

Jawaban: b
Kalimat bercetak miring tersebut tidak
efektif karena menggu-nakan kata-kata
berlebihan. Kala penduduk dan sekalian
keduanya menunjukkan bentuk jamak.
Penggunaan kala para dan semua dalam
kalimat tersebut tidak efektif. Suntingan
tepat kalimat tersebut terdapat pada pilihan
jawaban b.

2. Perhatikan paragraf berikut!
Banyak fotografer mengabadikan pesona

bawah laut Raja Ampat. Bahkan, fotografer ada
yang datang berulang-ulang dan membuat buku
.khusus tentang keindahan terumbu karang
dan biota laut kawasan ini. Belum lama ini
tim khusus dari majalah Nationat Geographic,
membuat liputan di Raja Ampat. Sejak dari
peliputan tersebut, Raja Ampat semakin dikenal
masyarakat mancanegara.
Disadur dari: http s : //azkaal exan d e r. w o rd p re s s. co m/a u t h o r/

azkaalexander/, diunduh 23 Desember 2015

Perbaikan kalimat bercetak miring dalam para-
graf tersebutadalah . . .

a. Sejak peliputan tersebut, Raja Ampat
dikenali dunia masyarakat mancanegara.

b. Sejak peliputan tersebut, Raja Ampat se-
makin dikenal masyarakat mancanegara.

c. Sejakmeliputtersebut, RajaAmpatsemakin
dikenal masyarakat mancanegara.

d. Peliputan tersebut Raja Ampat semakin
dikenal masyarakat mancanegara.

Jawaban: b
Kalimat bercetak miring tersebut tidak efektif
karena terdapat penggunaan kata-kata ber-
lebihan yakni penggunaan kala dari. Kata dari
tidak perlu digunakan karena sudah terdapat
kata se1bk Suntingan tepat kalimat tersebut
terdapat pada pilihan jawaban b.

#_l:,1, 
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