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

Mata Pelajaran :

Kelas : 8

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!
Guru
Andik
Guru
Andik
Guru

1.

: “Apakah benar kamu menulis kata kata kotor di dinding wc siswa?”
: “Benar, Pak!”
: “Mengapa itu Kamu lakukan itu?”
: “Saya mohon maaf, Pak.
Saya hanya iseng saja.”
: “Jangan diulang lagi, karena
wc menjadi kotor dan dapat
menimbulkanhal-hal negatif. Kamu
harus bertanggung jawab, dan
mengecat wc seperti sedia kala”.

Isi dialog wawancara di atas adalah ...
a. Membicarakan sanksi siswa yang
melanggar.
b. Siswa yang berani melakukan coretcoret di dinding akan dikeluarkan dari
sekolah
c. Kenakalan siswa di sekolah perlu
ditindak tegas dengan diberi hadiah.
d. Siswa yang menulis kata-kata kotor
dan diberi sanksi untuk membersihkan.
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2. Bacalah penggalan drama berikut dengan
saksama!
Kamasih

: Aku mengerti memperingati kita yang tinggal,
bukan?
Tarna
: (Tiba-tiba menyentak) Aku mempunyai ayah
iblis! (ia seolah-olah hendak menangis) tapi aku
tak ingin seperti dia. Aku tidak mau! Tuhan,
berilah aku kekuatan menentang segala benih
kejahatan ayahku dalam tubuhku. (tersedusedu)
R.A Kartina : Anakku kuatkan hatimu
Tarna
: (memandang ibunya) Aku akan kuat, Ibu!
Sumiati
: (dengan kasih memandang Tarna) Aku akan
ada di sampingmu senantiasa
Tarna
: Ah, Engkau dapat menyokong aku, Sum,
engkau dapat!
Sumiati
: Mungkin aku dapat menyelesaikan teka-teka
hidup, seperti Ayah ceritakan kemarin malam
itu, bukan Yah?
(Api, Usmar Ismail)

Konflik dalam penggalan drama tersebut
adalah …
a. Kecelakaan sebagai peringatan buat
orang yang masih hidup
b. Kekecewaan seorang anak atas
perilaku ayahnya
c. Ketabahan seorang ibu menghadapi
cobaan
d. Kasih sayang antarsaudara seayah
seibu
3. Pasar jamu dan obat tradisional di
sejumlah Negara ASEAN masih sangat
terbuka lebar. Termasuk diantaranya
negara Malaysia dan Singapura yang
masyarakatnya tergolong gemar
mengonsumsi jamu dan obat tradisional.
Produsen jamu asal Indonesia dengan
dukungan tanaman obat melimpah,
sangat berpotensi mengembangkan sayap
ke berbagai negara dunia, termasuk
kawasan ASEAN.
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ...
a. Negara Malaysia dan Singapura gemar
mengonsumsi jamu.
b. Pasar jamu dan obat tradisional masih
sangat terbuka lebar.
c. Indonesia sebagai produsen jamu.
d. Indonesia terdapat banyak tanaman
obat.
4. Novel karya penulis asing yang diterbitkan
oleh penerbit Indonesia disebut ...
a. novel bajakan
b. novel saduran
c. novel terjemahan
d. novel kutipan
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5. Peringatan Hari Sumpah Pemuda di SMP
Tunas Muda Tahun ini dengan berbagai
kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain
perlombaan seni dan pertandingan olah
raga. Dalam bidang seni dilombakan
lomba lukis. Dalam bidang olah raga diisi
dengan pertandingan sepak bola, bola
basket. Bola voli, dan bulu tangkis, setiap
lomba disiapkan hadiah. Untuk juara I, II
dan III.
Judul yang tepat untuk laporan tersebut
adalah ...
a. Lomba Memperingati HUT Sumpah
Pemuda
b. Pertandingan merebutkan juara dalam
HUT Sumpah Pemuda
c. Laporan kegiatan SMP Tunas Muda
Tahun 2005
d. Laporan Kegiatan Hari Sumpah
Pemuda
6. Temanku Nana Tohir akan menulis
sepucuk surat kepada sahabat karibnya
diluar kota.ingin meluapkan rasa rindu
yang tak terbendung lagi.
Perhatikan kutipan penggalan surat
pribadi Nana berdasarkan ilustrasi
tersebut.
Salam rindu berat
Nadia kapan sih kita dapat bertemu lagi?
Rasanya lama sekali kita tak bersua. Aku
sudah kangen berat dengan kelincahan dan
keramahanmu Nadia ... insya Alloh, liburan ini
aku akan ke kotamu. okey ?
Bagian pembuka surat yang tepat yaitu ...
a. Dengan ini saya beritahukan bahwa
saya akan mengungkapkan sesuatu
b. Kita atur pertemuan nanti agar tidak
ada waktu yang kosong,ya!
c. Hai, apa kabarmu ? saaat ini aku baikbaik saja semoga keadaan mu begitu
d. Semoga pertemuan nanti akan sangat
berkesan seperti pertemuan yang lalu.

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal
nomor 7 dan 8 !
Waktu menunjukkan pukul 10.30 ketika
aku dan rombongan tiba di danau Sarangan.
Suasana agak ramai karena kebetulan hari itu
hari minggu. Kulihat banyak juga rombongan
dari sekolah lain. Memang danau ini sangat
indah. Airnya yang biru, udaranya sejuk, dan
hutan pinus yang hijau mampu menarik
wisatawan untuk selalu datang ke sini.
7. Paragraf tersebut merupakan laporan ...
a. pertanggungjawaban
b. perjalanan
c. keadaan
d. peristiwa
8. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf
tersebut adalah ...
a. Mengapa keadaan danau Sarangan
Ramai ?
b. Di mana letak danau Sarangan ?
c. Mengapa air danau tampak biru ?
d. Bagaimana danau itu selalu bersih ?
9. Berikut ini hal-hal yang dianalisis dalam
laporan, kecuali ...
a. Isi peristiwa
b. Kelengkapan data
c. Kronologi waktu
d. Keindahan laporan
10. Hal-hal yang perlu disampaikan ketika
melaporkan pengamatan keadaan suatu
objek wisata, kecuali ...
a. Bangunan atau tempat
b. Fasilitas
c. Kebersihan
d. Identitas pengunjung
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11. Harga minyak ... pasar Asia kembali turun
meskipun tetap berada ... level yang
tinggi. Berdasarkan New York marcantile
exchange harga minyak linght sweet bulan
November mencapai 49,64% dolar AS per
Barrel. Harga tersebut turun ... 49,64
dollarAS per barrel pada penutupan
perdagangan.
Kata depan untuk melengkapi paraggraf
tersebut adalah ...
a.
b.
c.
d.

untuk, di, dari
pada, pada, daripada
di, pada, dari
pada, di, dari

12. Lalu katanya, “ kalau nyonya melarangku
datang kemari, iu hak nyoya , tetapi
menyambutnya dengan penyemburan
begini, rasanya nyoya telah berbuat
kekeliruan bertamu. Nyonya harus
mempersilahkan tamu masuk bukan
memakinya.
Kemarau A.A Navis
Nilai norma yang terdapat pada kutipan
novel tersebut adalah ...
a. Nyonya bertindak benar
b. Setiap orang berbeda kepribadiannya
c. Kita harus menghargai tamu.
d. Kita harus senantiaa berkorban

13. Yogyakarta, 30 Agustus 2004
Mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan
yang akan kami selenggarkan pada :
Hari / tanggal : Minggu, 5 September 2004
Waktu
: Pukul 09.00 WIB
Tempat
: Aula SMP N 11 Yogyakarta.
Acara
: Rapat Persiapn Perpisahan
Kepala Sekolah.
Karena pentingnya rapat tersebut diharapkan
Saudara hadir tepat waktu.
……………………………
Kalimat penutup yang sesuai untuk surat
undangan tersebut adalah ...
a. Atas prhatiannya, kami ucapkan
sangat berterima kasih.
b. Atas perhatian saudara, kami ucapkan
banyak terima kasih.
c. Atas perhatiannya, kami ucapkan
terima kasih
d. Atas perhatian saudara, di ucapkan
banyak terima kasih.
14. Hal yang tidak terdapat dalam suatu
laporan kegiatan yaitu ...
a. jenis kegiatan
b. waktu penyelenggaraan
c. anggaran yang diperlukan
d. nama-nama seluruh peserta kegiatan
15. 1) Merumuskan tujuan
2) Menentukan tema
3) Mengumpulkan bahan
4) Membuat rincian yang akan dilaporkan
Langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk menyusun laporan ialah ...
a. 1)–3)–4)–2)
b. 2)–1)–3)–4)
c. 2)–3)–1)–4)
d. 3)–4)–1)–2)
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16. Mereka melaksanakan daripada kegiatan
rutin yang sering dilaksanakan setiap
tahun.
Bagian kalimat yang menyebabkan ketidak
efektifan kalimat tersebut adalah ...
a. mereka, daripada
b. kegiatan. Selalu
c. daripada, sering
d. daripada, yang
17. Berikut ini merupakan unsur intrinsik
novel, kecuali ...
a. biografi pengarang
b. penokohan
c. latar
d. alur
18. Pemain atau pemeran tokoh dalam
permainan drama disebut ...
a. aktor atau aktris
b. lakon
c. selebritis
d. bintang
19. Sebelum menulis laporan, agar tulisan
laporan runtut dan sistematis, hendaknya
dibuat terlebih dahulu ...
a. data laporan
b. kerangka laporan
c. rencana laporan
d. komposisi laporan
20. Karya sastra fiksi yang menceritakan
keseluruhan atau sebagian besar kisah
hidup tokohnya disebut ...
a. cerpen
b. memoriam
c. otobiografi
d. novel

II. Berilah tanda centang (
) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1. Penggambaran watak pada cerita,
biasanya dilakukan dengan beberapa cara,
yaitu ...
[ ] penggambaran karakter langsung oleh
pengarang
[ ] penggambaran seadanya
[ ] penggambaran karakter secara tidak
langsung atau penggambaran oleh tokoh
lain
[ ] semua jawaban salah
2. Perhatikan teks dibawah ini.
Gora dan Gori adalah dua gorila
bersaudara. Walaupun bersaudara, sifat
mereka berdua sangatlah berbeda. Gora
sang kakak adalah gorila yang sangat rajin
dan bersih, sedangkan Gori sang adik
sangatlah malas dan jorok. Kegemaran
mereka pun berbeda satu dengan yang
lainnya. Gora lebih menyukai memanjat
pohon di hutan yang tinggi, sedangkan
Gori sang adik lebih menyukai bermain di
tengah sungai yang jernih.
Berdasarkan cerita diatas, latar yang
ditampilkan, kecuali ...
[ ]perkotaan, pedesaan dan desa
[ ] hutan dan sungai
[ ] hutan
[ ] pedesaan dan hutan
3. Penggambaran watak pada kutipan
tersebut tidak sesuai dengan cerita,
kecuali ...
[ ] Jorok, bersih, rajin dan malas.
[ ] Periang, nakal, malas dan jorok
[ ] Jail, nakal, jorok dan pemalas
[ ] semua jawaban benar

4. Nilai yang terkandung dalam cerita
tersebut adalah ...
[ ] Bermain bebas tanpa aturan
[ ] Adik dan kakak haruslah saling menyayangi
[ ] Walau berbeda, tetap harus saling mengasihi
[ ] Hidup harus bersenang-senang.
5. Tokoh utama pada cerita di atas adalah ...
[ ] Goru
[ ] Gaga
[ ] Goro
[ ] Gori
6. Yang merupakan perbedaan antara surat
resmi dan tidak resmi, kecuali ...
[ ] Menggunakan bahasa sederhana
[ ] Memiliki nomor surat
[ ] Biasanya ditujukan untuk lembaga atau instansi
[ ] Bahasa yang digunakan biasanya baku
7. Berikut adalah bagian-bagian yang
terdapat dalam daftar riwayat hidup ...
[ ] Identitas pribadi
[ ] Pengalaman sebelumnya
[ ] Pendidikan formal dan informal
[ ] semua jawaban salah
8. Berikut ini bukan merupakan hal-hal yang
harus dipersiapkan sebelum melakukan
observasi, yaitu ...
[ ] Mempersiapkan keahlian kita
[ ] Mempersiapkan keberanian kita
[ ] Menentukan tempat yang akan diamati
[ ] Menetukan informasi yang ingin di ketahui
9. Laporan akan dinilai melalui beberapa hal
dibawah in, kecuali ...
[ ] Penggunaan kata baku
[ ] Bahasa sehari-hari (santai)
[ ] Penggunaan kalimat
[ ] Penggunaan huruf kapital dan tanda
baca yang baik dan benar
10. Berikut ini yang bukan merupakan unsur
intrinsik pada cerita adalah ...
[ ] Alur
[ ] Latar
[ ] Tokoh
[ ] Biografi pengarang
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !

Gagasan yang menjalin struktur isi 1
cerita
Tempat dan waktu terjadinya 2
peristiwa

A Tokoh
B Amanat

Rangkaian peristiwa dalam suatu 3
cerita

C Tema

Pesan yang berguna dan bermanfaat 4
bagi orang lain

D Latar

Karakter atau sifat yang ingin 5
ditampilkan penulis

E Alur

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1. Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan
pewawancara ..............................
2. Urut-urutan dalam menceritakan suatu pengalaman disebut ..............................
3. Sebuah data yang dikumpulkan setelah melakukan observasi disebut ..............................
4. Kata .............................. adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
5. Seseorang yang memberikan informasi terhadap suatu peristiwa, disebut ..............................

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

1. Karakter yang digambarkan sebagai pemeran jahat dalam suatu cerita, disebut
..............................
2.

Agar menulis karangan lebih mudah dan runut, sebaiknya dibuat ..............................

3. Tujuan membaca cepat adalah untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dalam
waktu ..............................
4. Tulisan yang berisi data perjalanan ke suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk dilaporkan
disebut ..............................
5. Hai dan hallo merupakan awalan untuk kata ..............................
• Antagonis
• Singkat
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• Sapaan

• Observasi

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

1. Sebutkan dan jelaskan unsur intrinsik dalam novel.

2. Sebelum mengerjakan laporan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Sebutkan dan
jelaskan!

3. Buatlah sebuah puisi bebas yang bertema pentingnya pendidikan bagi anak Indonesia
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4. Tulislah sebuah laporan berita tentang sesuatu yang pernah terjadi di sekolahmu!

5. Sebutkan perbedaan antara surat resmi dengan surat tidak resmi. (Min.3)
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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