UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama :

Mata Pelajaran :

Kelas : 7

Bahasa Indonesia

Waktu : 07.45-09.15

No.Induk :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Desember 2014

Petunjuk Umum:
1. Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan
2. Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut
3. Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya
4. Jawaban dikerjakan pada lembar soal
5. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah
6. Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas.

Nilai :

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10
melengkapi kalimat, dan 5 uraian.
I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat!
Perhatikan wacana dibawah ini!
KOMPAS– Penduduk yang tinggal di hunian
liar atau tak berizin yang tersebar di seluruh
wilayah kota Solo diminta untuk pulang ke
kampung asalnya. Sampai sekarang sudah
tercacat sebanyak 3.605 keluarga yang tinggal
di pemukiman liar yang sebagian besar para
pendatang.
Menurut Wakil Wali Kota Solo Hadi Ruyatmo,
Pemkot Solo tidak akan memberi ganti rugi
atau kompensasi dalam bentuk apapun
kepada penghuni liar karena pada dasarnya
mereka telah melakukan pelanggaran dengan
tinggal di atas tanah negara.
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1. Pernyataan berikut yang bukan
merupakan hal-hal pokok kutipan teks
berita di samping adalah ...
a. Permintaan Pemkot Solo kepada
penghuni liar agar segera pulang
kampung
b. Para penduduk penghuni liar sebagian
besar pendatang
c. Pemkot Solo tidak akan memberi
kompensasi apapun terhadap para
penghuni liar
d. Secara keseluruhan para penghuni liar
yang tersebar di kota Solo kurang lebih
2.605 kepala keluarga
2. Surya Indah Mebel Hadirkan furniture
murah dan lengkap Diskon hingga 50%
Model dan desain terbaru Nikmati
program kredit 0% Berlaku 3- 8 Desember
2012.
Kalimat yang berupa opini pada iklan di
atas adalah ...
a. Diskon hingga 50 %
b. Model dan Desain terbaru
c. Nikmati kredit 0 %
d. Berlaku 3-8 Desember 2011

3. Perhatikan penggalan cerita berikut ini.
(1) Senin, 2 Desember 2012
Aku berangkat sekolah dengan teman. Kurang
lebih 200 m dari rumahku aku melihat orang
yang terlentang di jalan dengan penuh
berlumuran darah. Aku terus mengayuh
sepedaku, karena bulu kudukku berdiri
melihatnya.
(2) Selasa, 3 Desember 2012
Tidak kubayangkan ternyata aku mendapat
ucapan selamat dari teman-temanku dalam
kelas. Semula aku bingung apa maksud
taman-tamanku memberikan ucapan
tersebut. Setelah salah satu temanku
memberikan kertas aku baru sadar. Aku
mendapat nilai ulangan terbaik mata
pelajaran Bahasa Inggris.
(3) Rabu, 4 Desember 2012
Sepulang sekolah aku diajak ayah untuk pergi
ke rumah nenek. Di perjalanan aku senang
karena sepanjang jalan menuju rumah nenek
pemandangannya indah . Lahan pertanian
yang hijau subur membuat hatiku tenang.
“Benar-benar Tuhan Maha Agung, bisikku
dalam hati”.
(4) Kamis, 5 Desember 2012
Aku bersama temanku pulang sekolah. Jarak
sekolah ke rumahku kurang 5 km. biasanya
kutempuh selama 20 menit aku sudah sampai
di rumah. Entah apa kesalahanku pada hari
itu, karena pada saat pulang tiba-tiba ban
sepedaku pecah. Akan ditambal tidak
mungkin karena bannya hancur, mau beli baru
uang tidak punya. Terpaksa aku tuntun
sepeda itu sampai rumah.
Catatan buku harian di atas yang
menggambarkan pengalaman menyedihkan
terjadi pada hari ...
a.
b.
c.
d.

Senin dan Selasa
Selasa dan Rabu
Senin dan Kamis
Rabu dan Kamis
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4. Perhatikan tabel berikut
Luas Lahan Tanaman dan Produksi
Perkebunan Tahun 2010

Pertanyaan yang jawabannya terdapat
pada tabel tersebut adalah ...
a. Bagaimana tiap kecamatan menaikkan
produksi perkebunan?
b. Berapa luas lahan kelapa sawit di
Kecamatan Murung Pudak?
c. Berapa ton karet yang dijual di
Kecamatan Kelua tiap tahun?
d. Mengapa Kecamatan kelua tidak
memiliki lahan kelapa sawit?
5. Pada umumnya, sakit tenggorokan
disebabkan oleh virus. Biasanya, terkait
dengan tanda-tanda penyakit saluran
napas lainnya. Seperti, hidung tersumbat
atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan
dapat sembuh dengan sendirinya. Namun,
untuk membantu agar lebih nyaman
ketika sakit, dapat dilakukan dengan
minum air hangat yang diberi air perasan
jeruk lemon dan madu.
Simpulan paragraf tersebut yang tepat
adalah ...
a. Penyakit tenggorokan disebabkan
kebanyakan oleh virus.
b. Tanda-tanda penyakit tenggorokan
adalah hidung tersumbat.
c. Usaha meringankan rasa sakit ketika
menderita sakit tenggorokan.
d. Sakit tenggorokan dapat dikurangi
dengan minum air perasan jeruk
lemon.

6. Cermatilah grafik berikut!

Simpulan isi grafik tersebut yang tepat
adalah …
a. Koperasi Siswa SMP Kartika tahun
2006 mengalami kenaikan.
b. Perkembangan koperasi SMP Kartika
setiap tahun meningkat.
c. Koperasi siswa SMP Kartika
mengalami kenaikan dari tahun 2002
s.d. 2003.
d. Koperasi siswa SMP Kartika
mengalami kenaikan drastis pada
tahun 2007.
7. Bacalah faragrap berikut dengan Saksama!
Perbaikan penulisan kata dalam kalimat di
atas adalah ....
a. paragraf dan seksama
b. paragraf dan saksama
c. paragraph dan saksama
d. paraghraf dan seksama
8. Biaya pelatihan Rp. 50.000,00 sudah
termasuk keperluan peralatan praktik,
konsumsi, dan sertifikat. Kami harapkan
para siswa tidak menyia-nyiakan
kesempatan langka ini. Atas partisipasi
saudara-saudara kami ucapkan terima
kasih.
Kutipan pengumuman di atas
mengemukakan ...
a. tujuan pelatihan
b. manfaat pelatihan
c. proses pelaksanaan pelatihan
d. syarat-syarat mengikuti pelatihan
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9. Siswa yang berminat segera mendaftarkan
diri kepada panitia di ruang OSIS pada
jam-jam istirahat. Pendaftaran ditutup
tanggal 20 Agustus 2012. Pertanyaan yang
sesuai dengan kutipan pengumuman di
atas adalah ...
a. Kapan pendaftaran itu ditutup?
b. Untuk apa pelatihan itu dilaksanakan?
c. Siapa yang berminat mengikuti
pelatihan?
d. Mengapa harus ada pelatihan di ruang
OSIS?
10. (1) Setelah puas berkeliling, kami
berkumpul untuk makan bersama.
(2) Meskipun kelelahan, kami merasa puas
karena sudah melihat tempat pembibitan
ikan di Kambitin secara langsung.
(3) Tepat pukul 12.30 kami bersiap pulang
kembali ke sekolah.
(4) Sebelum berangkat, kami mendapat
pengarahan dari kepala sekolah.
(5) Pukul 08.00, kami berangkat bersama
dari sekolah.
(6) Sesampainya di Kambitin, kami
melihat-lihat tempat pembibitan ikan.
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi
paragraf yang padu jika disusun dengan
urutan ...
a. 4, 5, 6, 1, 3, 2
b. 5, 4, 6, 3, 1, 2
c. 4, 6, 5, 3 ,1, 2
d. 5, 6, 4, 1, 3, 2

11. Perhatikan bagan berikut

Pernyataan yang sesuai dengan bagan
tersebut adalah ...
a. Ketua OSIS bertanggung jawab
langsung kepada anggota OSIS.
b. Pengurus OSIS bertanggung jawab
kepada pembina OSIS.
c. Ketua OSIS berkuasa atas seluruh
sekolah
d. Bendahara membawahi seksi Olah
Raga dan Keagamaan
12. Perhatikan kutipan surat berikut !
Kepada Yth Bapak Kepala SMP Negeri I
Tanjung
Jln. Jenderal Basuki Rahmat
tanjung
Dengan hormat,
. . . . kami mengundang Kepala SMP
Negeri I Tanjung untuk menghadiri final
lomba seni pada
hari,tanggal : Senin, 10 Desember 2011
waktu
: pukul 09.30 s.d. 12.30
tempat
: Gedung Sarabakawa
acara
: final lomba seni.
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan
terima kasih.
Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian
pembuka surat dinas di atas adalah …
a. Bersama surat ini,
b. Beserta surat ini,
c. Dengan rendah hati,
d. Melalui surat ini,
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13. Perbaikan yang tepat untuk penulisan
alamat pada kutipan surat soal no.10
adalah ...
a. Yth. Bapak Kepala SMP Negeri I Tanjung
Jln. Jenderal Basuki Rahmat
Tanjung
b. Yth. Kepala SMP Negeri I Tanjung
Jalan Jenderal Basuki Rahmat
Tanjung
c. Yth. Bapak Kepala SMP Negeri I Tanjung
Jalan Jenderal Basuki Rahmat
Tanjung
d. Kepada Yth. Kepala SMP Negeri I Tanjung
Jalan Jenderal Basuki Rahmat
Tanjung
14. Assalamu’alaikum wr.wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Marilah kita memanjatkan puji dan syukur
ke hadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kesehatan kepada kita
sehingga kita dapat memperingati hari
Pendidikan Nasional. (….)
Inilah sambutan dari saya, mohon maaf
atas segala kekurangan dan kesalahan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi
pidato tersebut adalah ...
a. Terima kasih kepada panitia
penyelenggara acara ini.
b. Kami juga mengucapkan terima kasih
atas kehadiran Anda semua.
c. Pertemuan ini bermaksud memupuk
semangat belajar bagi kalangan
pelajar.
d. Akhir kata, demikian sambutan saya,
terima kasih.

15. Salam rindu..
Hai, Helda. Bagaimana kabarmu ? Semoga
kamu dan keluargamu dalam keadaan
sehat. Keadaanku dan juga keluargaku
juga sehat. Aku dengar kamu selalu juara
kelas ya ? Ceritakan dong bagaimana
kamu bisa selalu jadi juara dan bagaimana
perasaanmu.
__________________________________
____________________
Sahabatmu,
Dana
Kalimat penutup surat yang tepat
berdasarkan isi surat tersebut adalah . . .
a. Aku berharap dapat menjadi juara
seperti kamu.
b. Sampai di sini dulu suratku. Aku
tunggu ceritamu. Jadi, jangan lupa
balas suratku.
c. Sampai jumpa, ya. Semoga kita dapat
bertemu dan saling berbagi cerita.
d. Atas balasanmu, aku ucapkan terima
kasih.
16. Perhatikan puisi dibawah ini!
Ulah Manusia Jua
Awan hanya lewat mengejek
tak mau turun sebagai hujan
aku membuat tanah ini becek
membawa sejuk dan kesuburan
Hanya panas terik matahari
memanggang debu setiap hari
hutan hilang, burung pun musnah
tanah ... gersang tandus terpecah.
Tema puisi di atas adalah ...
a. keindahan alam tanah air
b. alam yang gersang karena musim
kemarau
c. alam Indonesia pada musim penghujan
d. alam dan kekayaan tanah air

5|Page of

13

17. Makan permen rasa rangga
Duduk di teras di sore hari
……………………………
……………………………
Isi pantun yang sesuai untuk melengkapi
pantun di atas adalah ...
a. Jika hidup banyak dosa, Segeralah
untuk bertaubat
b. Bersakit-sakit dahulu, Bersenangsenang kemudian
c. Kita bertemu belajar bersama, Tampil
di kelas percaya diri
d. Jangan rusak kekayaan alam, Anak
cucu kan hidup bahagia
18. Pada era gelobalisasi, kita dituntut
mempunyai kreatifitas yang tinggi dan
tidak gagaptehnologi modern. Tuntutan ini
merupakan suatu keharusan agar kita
tidak kalah dalam kompetesi.
Perbaikan penulisan kata yang bercetak
miring tersebut adalah ...
a. globalisasi, kreatifitas, teknologi,
modern, komfetesi
b. globalisasi; kreativitas, tehnologi,
modern, kompetisi
c. globalisasi, kreativitas, teknologi,
modern, kompetisi
d. globalisasi, kreatifitas, teknologi,
modern, komfetisi

19. Bacalah kutipan drama!
Brilian : Sekarang serahkan hp kalian, kami
akan minta uang tebusan!!! (mendorong
Dimi masuk)
Dimi : Ka …ka ... kami tidak bawa hp
(gugup).
Brilian : Periksa kantongnya!!
Timmy : Siap, bos. (memeriksa kantong)
Markus : Ada gak? Ini tempat apa?
(matanya melotot)
Timmy : Ruang menyimpan perkakas
bekas (sambil meraba kantong si anak). Ini
bos, HP-nya (mengeluarkan HP N.95).
Markus : Tanyakan nomor hp orang
tuanya! Hubungi untuk minta tebusan!
Timmy : Siap, bos!

20. kata yang mempunyai makna antonim
adalah ...
a. umur – usia
b. sepatu – kaos kaki
c. unik – khas
d. besar - kecil

Latar kutipan tersebut adalah ...
a. gudang
b. garasi
c. kamar
d. rumah

II. Berilah tanda centang (
) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata
sapaan adalah ...
[ ] Hai, siapa nama mu?
[ ] Tolong ambilkan saya segelas air!
[ ] Halo, apa kabar?
[ ] Ayo kita bermain bola.

3. Hal-hal yang tidak perlu dicatat dalam
menceritakan pengalaman adalah ...
[ ] perasaan yang dialami saat kejadian tersebut
[ ] waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi
[ ] tanggapan orang-orang yang mendengarkan cerita
[ ] perasaan orang-orang yang membaca cerita

2. Cerita dibawah ini yang merupakan cerita
legenda adalah ...
[ ] Malin Kundang
[ ] Asal Usul Banyuwangi
[ ] Tragedi Bintaro
[ ] Terowongan Casablanka

4. Nilai yang terkandung dalam cerita
dongeng Malin Kundang adalah ...
[ ] Patuhilah nasihat saudara.
[ ] Hormatilah orang tua mu
[ ] Anak yang durhaka akan celaka.
[ ] Anak yang membantu orang tua.
5. Berikut contoh pengalaman yang
mengesankan, kecuali ….
[ ] bertemu tokoh idola
[ ] mendapat uang palsu
[ ] memperoleh teman baru
[ ] jatuh dari motor
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6. Raja Muda menikah dengan putri cantik.
Semua rakyat gembira, kecuali Dayang
Ipu. Ia ingin menyingkirkan Sang Putri.
Sang Putri oleh Dayang Ipu dibawa ke laut
dan ditinggalkan sendiri. Dayang Ipu
menjelma menjadi Sang Putri, kemudian
bersenang-senang di istana.
Tokoh Dayang Ipu mempunyai sifat ...
[ ]baik
[ ] iri
[ ] dengki
[ ] jujur
7. Kalimat berikut yang mengandung kata
berimbuhan -an dengan makna
menyatakan tempat, kecuali ... .
[ ]Akibat dari narkoba adalah kematian.
[ ] Perempatan jalan itu untuk pangkalan
anak muda.
[ ] Ia mendapat hukuman dari kepala
sekolah.
[ ] Adik menangis karena jatuh di
kubangan

8. Perhatikanlah paragraf berikut!
Kapal-kapal modern dibuat dari lempengan
baja yang dilas. Setiap bagian
dikerjakan secara terpisah dan akhirnya
disatukan di galangan kapal. Setelah
berbulan-bulan melalui uji coba untuk
mengecek keamanannya, kapal siap
untuk dioperasikan.
Pernyataan berikut yang tidak sesuai
dengan isi paragraf di atas adalah ...
[ ] Kapal modern dibuat dari baja.
[ ] Bagian-bagian kapal dibuat secara
bersama-sama.
[ ] Bagian-bagian kapal disatukan di
pelabuhan.
[ ] Sebelum dioperasikan kapal dicek dulu
dari segi keamanannya.
9. Hal yang harus diperhatikan dalam
pembuatan Cv, kecuali ...
[ ] Jujur
[ ] singkat, padat dan jelas
[ ] dapat dipertanggung jawabkan
[ ] dibuat sehebat mungkin
10. Kata depan yang menyatakan akibat
adalah ...
[ ] dari
[ ] karena
[ ] sebab
[ ] pada
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !

Adi …. Eka, 1
“Ayo, kita menemui anak baru itu.”
Kata yang tepat untuk melengkapi
kalimat langsung tersebut adalah….
Cerita yang belum tentu 2
kebenarannya
Pengalaman hidup sehari-hari 3
biasanya ditulis dalam sebuah buku
yang sangat pribadi
Ciri-ciri pantun adalah 4
Buku acuan yg memuat kata dan 5
ungkapan, biasanya disusun menurut
abjad berikut keterangan tentang
makna, pemakaian, atau
terjemahannya.

A 1 bait 4 baris

B Kamus
C Diary

D Mengajak
E Dongeng

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1. Kalimat efektif adalah kalimat yang lebih ............................. dan mudah untuk
.............................
2. Pokok berita biasanya disampaikan di ............................. pembacaan berita.
3. Pantun berbalas dimainkan oleh kelompok ............................. dan .............................
4. Modal utama dalam bercerita adalah .............................
5. Pantun dua baris terdiri atas ............................. dan .............................

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !

1. Karakter atau sifat dari tokoh dalam cerita disebut ....
2. Urut-urutan dalam menceritakan suatu pengalaman disebut ....
3. Tempat terjadinya suatu peristiwa disebut ...
4. Pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita adalah ....
5. Partikel -lah digunakan untuk ....
• Amanat
• Latar
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• Watak

• Kerangka

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Buatlah surat untuk memberi semangat kepada teman mu yang sedang menghadapi bencana
alam!
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2. Putri Tania sangat cantik, sayang sikap sang putri tak secantik parasnya. Ia sangatlah nakal,
segala yang dia inginkan harus dituruti. Suatu hari ...
Lengkapi cerita tersebut dalam 5 paragraph.
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3. Sebutkan bagian-bagian yang terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup (CV)! (Min 4)

4. Buatlah sebuah pengumuman resmi untuk seluruh siswa SAC tentang kegiatan sosial yang
akan diselenggarakan di sekolah dalam rangka membantu korban badai topan Haiyan di
Filipina.
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5. Ceritakan pengalaman kalian selama PBL, minimal 4 paragraf dengan menggunakan tanda
baca yang tepat.
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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