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Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memperkirakan sebanyak 400 ribu pengunjung hadir
menjelang Tahun Baru 2009. Perkiraan ini dirasa tidak berlebihan mengingat membludaknya pengunjung
pada tahun lalu. Sebagai daya tarik pengunjung, pengelola menyiapkan berbagai acara hiburan dengan
tema "Pesta Rakyat", di antaranya pesta kembang api.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ...
A. pesta kembang api di TMII
B. membludaknya pengunjung TMII
C. perkiraan jumlah pengunjung TMII
D. daya tarik pengelola TMII
KUNCI JAWABAN: C
PEMBAHASAN :
Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat
utama.Kalimat tersebut bersifat umum dengan ditandai kata yang merujuknya. Biasanya terdapat pada
awal atau akhir pargraf
Kata kunci: pangelola TMII memperkirakan sebanyak 400 ribu pengunjung hadir …. (perkiraan jumlah
pengunjung). Kata yang merujuknya: .. perkiraan ini (kalimat kedua); …. pengelola …. (kalimat ketiga)
Soal 2.
Di bangunan Taman Kupu kita dapat menikmati panorama kupu-kupu. Bangunan ini terletak di samping
gedung Museum Serangga. Di sini pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai jenis kupu-kupu.
Bahkan, di sini juga ada penangkaran, tempat berlangsungnya metamorfosis kupu-kupu.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah .…
A.panorama kupu-kupu
B.bangunan Taman Kupu
C.berbagai jenis kupu-kupu
D.tempat metamorfosis kupu-kupu
KUNCI JAWABAN : B
PEMBAHASAN :
Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat utama.
Kalimat tersebut bersifat umum dengan ditandai kata yang merujuknya.
Kata kunci: Di bangunan Taman Kupu kita dapat menikmati panorama kupu-kupu. (bangunan Taman
Kupu ). Kata yang merujuknya: Bangunan ini .... (kalimat kedua); Di sini …. (kalimat ketiga); Bahkan, di
sini .... (kalimat keempat)
SOAL 3.
Setiap orang, baik muda ataupun tua, tertarik pada kegiatan-kegiatan yang menarik. Umumnya, kegiatan
menarik merupakan kegiatan yang menggembirakan, menyenangkan, dan mengasyikkan. Kegiatan
menarik dapat berupa permainan, setengah permainan, setengah pekerjaan, atau sepenuhnya
pekerjaan, misalnya bermain sepak bola, bermain, sandiwara, memelihara burung perkutut, dan beternak
ayam petelur.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . . .
a.Setiap orang tertarik pada kegiatan-kegiatan yang menarik.
b.Kegiatan menarik merupakan kegiatan yang menggembirakan.
c.Kegiatan menarik merupakan kegiatan yang mengasyikkan.
d.Kegiatan menarik dapat berupa permainan, setengah permainan, setengah pekerjaan, atau
sepenuhnya pekerjaan.

SOAL 4
Pengelola restoran Tanjung Puri, Suriansyah, mengatakan, sepinya pengunjung ke obyek wisata itu
disebabkan lokasinya yang cukup jauh dari kota Tanjung. Akibatnya warga Tanjung malas ke sana kalau
hanya sekadar makan atau jalan-jalan. Di satu sisi memang daya tarik yang ditawarkan juga hanya
pemandangan hutan dan danau, tidak ada fasilitas lainnya.
BPost, 12 September 2004
Gagasan pokok paragraf di atas adalah . . . .
a. Pengelola Tanjung Puri adalah Suriansyah
b. Sebab-sebab mengapa Tanjung Puri sepi pengunjung
c. Lokasi Tanjung Puri jauh dari kota
d. Tanjung Puri hanya menawarkan fasilitas pemandangan hutan dan danau
SOAL 5
Kereta Api Kahuripan dari Bandung ke Kediri anjlok di Desa Kaligunting Saradan, Madiun, Jawa Timur.
Kecelakaan diduga disebabkan terlepasnya engsel dan as kereta sehingga roda kereta keluar jalur. Tidak
ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mungkin karena kereta hanya diisi sekitar 50 penumpang. Saat
ditemui di lokasi kejadian, Kepala Humas PT. Kereta Api Daerah Operasi VII Madiun Wahyu Kartono
menuturkan, penyebab pasti kecelakaan ada beberapa kemungkinan, antara lain faktor sarana kereta,
prasarana rel, dan faktor teknis lainnya.
Ide pokok paragraf di atas adalah . . . .
a. Masyarakat harus hati-hati jika menggunakan jasa kereta api
b. Faktor kesalahan manusia juga harus diselidiki
c. Anjloknya KA Kahuripan di Desa Kaligunting Saradan.
d. Sebaiknya pemerintah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan
Keluarga kami hidup sederhana. pakaian yang kami kenakan tidak ada yang berharga mahal. lauk-pauk
untuk makan sehari-hari pun hanya sekedar memenuhi kriteria gizi. Bila kami mengalami kejenuhan
dalam bekerja, kami berekreasi dengan menciptakan permainan sendiri.
Gagasan pokok tesebut adalah....
a. Hidup sederhana
c. Lauk-pauk asal ada
b.Pakaian murah
d. Penciptaan hiburan
2.
Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga
Palembang. Betapa tidak? Monumen yang memajang patung burung garuda di dinding depannya ini
dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Sumatera Selatan, melawan penjajah pada masarevolusi
fisik yang dikenal dengan pertempuran Lima Hari Lima Malam. Di sinilah basis para pejuang menggalang
kekuatan dalam pertempuran melawan penjajah Belanda.
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah....
a. Pemajang patung garuda pada Monpera.
b. Bangunan kebanggaan warga Palembang.
c. Perjuangan rakyat Sumatera Selatan pada Monpera
d. Penggalangan rakyat Palembang dalam Monpera.
3.
Pak Herman, kepala perpustakaan, menulis memo untuk Ibu Waty wali kelas 9A SMPN 19. Isi memo
memberitahukan bahwa Ibu Waty diminta mengingatkan siswa-siswinya agar mengembalikan buku
perpustakaan sebelum ujian nasional dilaksanakan.
Kalimat memo yang tepat dari kepala perpustakaan sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah....
a. Mohon mengingatkan siswa kelas 9A untuk mengembalikan buku perpustakaan sebelum ujian
nasional dilaksanakan.
b. Mohon siswa-siswi untuk mengembalikan buku perpustakaan sebelum ujian nasional dilaksanakan.

c. mohon segera mengembalikan buku perpustakaan sebelum ujian nasional dilaksanakan
d. Bapak Herman memohon kepada Ibu Waty untuk mengembalikan buku perpustakaan sebelum ujian
nasional dilaksanakan.
4.
Anda akan mewawancarai seorang guru basket yang telah berhasil mengantarkan timnya dalam
kejuaraan tingkat provinsi.
Pertanyaan wawancara yang paling tepat adalah....
a. Berapakah jumlah peserta tim basket yang Bapak latih?
b. Bagaimanakah cara bapak membina tim tersebut sehingga menjadi juara?
c. Kapan dan di mana pertandingan basket dilaksanakan?
d. Apakah resep Bapak dalam berlatih basket?
5.
Ia selalu optimis dalam menghadapi segala masalah dan kesulitan.
Kata bercetak miring besinonim dengan kata dalam kalimat....
a. Saya ragu akan kemampuan tim basket kita.
b. Mengambil keputusan dengan pasti perlu dibiasakan.
c. pekerjaan yang sulit dilaksanakan sebaiknya dihindari saja.
d. Saya yakin, mereka mampu mengatasi masalah.
6.
Kapten kesebelasan Persija berkata bahwa kesebelasan lawan memang tangguh.
Perubahan kalimat tersebut menjadi kalimat langsung adalah....
a. Kapten kesebelasan Persija berkata; "Kesebelasan lawan memang tangguh"
b. Kapten kesebelasan Persija berkata; "Kesebelasan lawan memang tangguh'
c."Kesebelasan lawan memang tangguh,"kata kapten kesebelasan Persija.
d."Kesebelasan lawan memang tangguh."kata kapten kesebelsan Persija.
7.
Sawah menghijau terbentang
Pepohonan yang rindang menambah keindahan
Burung-burung terbang dan berkicau
Terbang ke awan yang tinggi
Membawa kesenangan dan kegembiraan
Hamparan padang rumput nan hijau
memberikan kesejukan dalam diriku
Citraan yang jelas pada kutipan puisi tersebut adalah....
a.Penglihatan
b. Pendengaran c. Penciuman
d. Perasaan
8.
Tak ada alat permainan di TK Pak Sahlan selain sebuah ayunan. Namun, berkumpul sesama kawan
sebayanya merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi Ani. Tidak mengherankan, TK alternatif yang
dirintis dua tahun lalu itu bekembang. Semula hanya 20 peserta, kini telah menjadi 40-an peserta.
Syukur, para orang tua sudah mulai percaya pada TK ini, ujar Sahlan. Dulu mereka ragu-ragu karena
khawatir jadwalnya bentrok dengan waktu mengaji.
Kalimat yang tepat ditulis Pak sahlan dalam buku harian berdasarkan pengalamannya adalah....
a. Ayunan membuat Ani betah bermain dengan teman sebayanya di TK.
b. TK alternatif kini menjadi harapan bangsa.
c. Tuhan saya bersyukur karena TK yang saya rintis telah berkembang.
d. Anak-anak TK ragu-ragu dalam belajar mengaji sehingga tidak mau sekolah TK.

9.
Hari pertama sekolahku, aku sudah siap dengan pakaian lengkap. sebelum sarapan aku menghampiri
mama yang ada di dapur. "Ma, lihat aku sudah siap!" kataku. Mama hanya tersenyum sambil
berkata,"tidak salah Nak, dengan pakaiannya!" aku baru sadar bahwa sekarang aku pelajar SMP.
Cuplikan cerita tersebut menunjukkan pengalaman....
a. Menyedihkan b. Mengecewakan
c. Mengharukan

d. Mengesankan

10.
Burung nuri burung dara
Taman pesisir taman khayangan
Cobalah wahai saudara
Makin diisi makin ringan
Balasan pantun tersebut yang tepat adalah....
a. Bunga melati diserang hama
Petani sedih bukan kepalang
Mari kita belajar bersama
Agar tidak jadi pecundang
b. Mencari rubah ke Pariaman
Bawa galon untuk diisi
Sangat mudah bagiku teman
Itu balon sudahlah pasti
c. Piring putih piring bersabun
Disabun anak orang cina
Memutih bunga dalam kebun
Setangkai saya menggila
d. Kalau ada kembang yang baru
Bunga kenanga dikupas jangan
Kalau ada sahabat yang baru
Sahabat lama dibuang jangan
11.
Pergi ke pasar membeli duku
Duku dikupas banyak isinya
Kalau duduk bertopang
Coba terka apa namanya
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi agar bersajak sama dengan larik pertama adalah....
a. Saku b. Dahan c. Tangan d. Dagu
12.
Senin, 26 Juli 2007
Hari ini, aku senang sekali. Tebak, apa yang membuatku bahagia? Hmm, aku lulus ujian masuk! Wah,
senangnya bukan main. Antara sedih dan gembira bercampur aduk karena aku sudah lama berjuang
untuk ini. Dulu, aku memang sudah memiliki niat untuk masuk kesekolah tersebut. Tidak disangka,
ternyata berhasil. Ayah dan ibu serta dua orang kakaku juga ikut merasa berbagaia kebahgiaanku.
Maklum, mereka adalah orang-orang yang paling tahu bagaimana perjuanganku agar bisa lulus ujian
masuk. Nyatanya, aku berhasil dengan usaha yang sangat keras.
Isi buku harian di atas adalah...

a. Kesedihan karena lulus ujian
b. Keinginan lulus ujian
c. Kegembiraan lulus ujian
d. Kerja keras sebelum ujian.
13.
Anak-anak diperbolehkan menyela pembicaraan. Hal yang biasanya hanya kulihat terjadi di keliling meja
orang tuaku. Aku ingin sekali mengetahui bagaimana penglihatan ketiga murid kakek terhadap sikap
kami yang bebas, tapi sopan berbicara terbuka dengan orang-orang tua. Bagaimana pendapatnya
melihat kakek mengizinkan teguh mengambil buah jeruk lagi untuk diselipka ke dalam saku celana
pendeknya, juga melihat kakek mengizinkan aku berdiri meninggalkan meja sebelum orang-orang tua
selesai makan buah.
Amanat kutipan novel tersebut adalah....
a. Meskipun bebas, seorang anak harus sopan terhadap orang tua.
b. Jangan menyelipkan ke dalam saku celana.
c. Tinggalkan meja selagi orang tua makan.
d. Tanyakan pendapat orang terhadap tindakanmu.
14.
Kata sapaan terdapat pada kalimat....
a. Sudah lamakah kamu tinggal di desa ini?
b. Apa yang kau lakukan bila ada di antara warga desa yang tidak mau siskamling?
c. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh pengusaha pabrik dalam menjaga kebersihan
lingkungan?
d. Menurutmu apa yang harus dilakikan oleh pengusaha dalam menjaga kebersihan lingkungan?
15.
Pemandangan kamar Firda cukup indah. Hiasan-hiasan dinding dan poster-poster dipasang
menarik.Tempat tidur selalu dibersihkan dan tertata rapi. Di samping tempat tidur terdapat meja belajar
yang diberi hiasan keramik. Setiap pintu kamar selalu dibuka sehingga udara segar masuk ke kamar,
membuat suasan kamar sejuk.
Sifat Firda berdasarkan penggalan cerita di atas adalah...
a. Periang b. Rajin
c. Penyabar
d. Lincah.
16.
Guru
: Hallo selamat pagi!
Siswa :......................
Guru
: Oh, kebetulan saya sendiri. Ada apa Ton?
Siswa : Begini Pak, hari saya tidak masuk sekolah karena mengikuti lomba baca puisi di pendopo
kabupaten.
Kalimat yang sesuai untuk melengkapi percakapan melalui telepon di atas adalah...
a. Selamat pagi, saya Anton. Bisakah saya berbicara dengan bapak Soma?
b. Halo, di sini Anton, siap di situ? Saya ingin bertemu dengan Bapak Soma.
c. Apakah Bapak Soma ada? Saya Anton ingin berbicara dengannya.
d. Maaf, nama saya Anton. Apakah saya boleh berbicara dengan Bapak Soma?
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Kalimat berikut yang merupakan pendapat adalah....
a. Pada musim layangan langit dipenuhi layangan adu dengan berbagai bentuk.
b. Belum jelas benar hilangnya layangan adu itu sehingga panitia masih akan mencarinya.
c. Yang jelas, layangan hias dapat menentramkan hati yang menerbangkannya.
d. Mereka biasa rekreasi, sekaligus melepas stres dengan layang-layang.

18.
Thomas yang mengurung diri di kamar ganti tidak akan sempat ditemui lagi. Bulan Januari lalu dia
menjalani dua kali operasi dia atas telapak kakinya dan mulai bertanding sejak Juli lalu.
Keneth berujar,"Pemain Indonesia itu memang bagus, namun tetap tidak bisa dinilai seberapa bagus
karena emas tidak bermain maksimal."
Kalimat yang menyatakan fakta pada paragraf di atas adalah....
a. Bulan Januari lalu dia menjalani dua kali operasi di atas telapak kakinya.
b. Thomas yang mengurung diri di kamar ganati tidak akan sempat ditemui lagi.
c. Pemain Indonesia itu memang bagus, namun tetap tidak bisa dinilai.
d. Tidak bisa dinilai seberapa bagus karena Thomas tidak bermain maksimal.
19.
Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan ini, SMP Murah Hati wajib melunasi iuran sekolahnya. Hal ini
karena pada bulan ini akan diadakan ujian. Di samping itu setiap siswa wajib mengembalikan buku
perpustakaan dan menyumbang satu buku untuk perpustakaan. Buku tersebut sekurang-kurang terdiri
atas dua puluh lima halaman. Teknik penyerahannya, siswa akan diberi pengarahan di halaman sekolah.
Kata berhomonim dalam paragraf tersebut adalah....
a. Tanggal
b. Bulan
c. Halaman

d. Buku

20.
Perhatikan pantun berikut!
1. Jalan-jalan ke pasar Lempuyang
2. ...............
3. Jika ingin selalu sayang
4. ................
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah....
a. (2) jangan lupa bawa keranjang
(4) Rajin mengaji dan sembahyang.
b. (2) Membeli kain barabg sehelai
(4) Sholat mengaji janganlah lalai
c.(2) jangan lupa membeli nanas
(4) Sholat mengaji janganlah lalai
d. (2) jangan lupa baawa keranjang
(4) Sholat mengaji janganlah lalai
21.
PENGUMUMAN
sehubungan dengan berakhirnya tahun 2001, diumumkan bahwa pada hari senin, 31 Desember 2001
tidak melayani para nasabah untuk penyetoran dan penarikan.
Pengumuman di atas berisikan ....
a. Berakhirnya tahun 2001
b. Pelayanan kepada para nasabah bank
c. Pelayanan tentang penyetoran dan penarikan uang
d. penutupan bank
22.
Anda jangan percaya akan akan kata-katanya. Biarlah dia berkata begitu. Saya melihat peristiwa itu
dengan mata kepala sendiri.

Kalimat tersebut menggunakan majas....
a. Personifikasi
b. Litotes

c. Metafora

d. hiperbola

23.
Untuk rapat pembentukan panitia HUT sekolah kami dihadiri seluruh komponen sekolah. Pemimpin rapat
mengemukakan pendapatnya agar pelaksanaan peringatan berlangsung lancar dan melegakan.
Sinonim mengemukakan dalam paragraf tersebut adalah...
a. Mengarahkan
b. Mengutarakan
c. Memberikan

d. Menjelaskan

24.
Aldi
: Bagaimana arus lalu lintas pada musim lebaran kali ini, Pak
Pak Edi : Tidak seperti tahun lalu, arus lalu lintas sekarang ini lebih lancar. Perjalanan Jakarta sampai
ke Bandung rata-rata bisa ditempuh dengan 3 atau 4 jam. Padahal pada tahun lalu, para pemudik harus
menempuhnya rata-rata-rata 6 jam.
Pak Edi dalam wawancara itu mengungkapkan bahwa.....
a. Arus lalu lintas lebih lancar.
b. Jumlah pemudik berkurang.
c. Jarak Jakarta sampai BAndung lebih dekat.
d. Sekarang lebih mudah untuk bepergian.
25.
Kata berhomonim terdapat dalam kalimat....
a. Kepala sekolah pulang karena kepalnya pening
b. Dua kali saya menyeberangi kali Ciliwung.
c. Bang Ferdi menabung di bank Mandiri.
d. Sebelu apel pagi Roso makan apel.
26.
Berikut ini kalimat yang menggunakan kata ganti orang adalah....
a. kakak sudah tiba di Surabaya.
b. Apakah buku Andi sudah disampul?
c. Orang yang gemuk susah berjalan.
d. Berapakah Anda menabung setiap bulan?
27.
Kalimat berikut yang bermajas pesonifikasi adalah...
a. Para bunga telah berjuang untuk kemerdekaan.
b. Hidupku laksana biduk yang terkatung-katung.
c. Hatiku membisikan agar berhati-hati dengan orang itu.
d. Bahtera hidupnya dilaluinya dengan gembira.
28.
Kalimat yang menggunakan majas ironi adalah...
a.Benci aku mendengar ocehanya!
b. Bagus benar perbuatan, berani melawan orang tua.
c. Pergi, aku tak memerlukanmu lagi!
d. Bu, permisi saya mau ke belakang.
29.
Merah jambu adalah warna idolaku.
Kata merah jambu pada kalimat di atas termasuk kata....
a. umum b. khusus
c. Bilangan
d. Kerja

30.
Halaman rumah Dina sangat luas. Halaman itu ditanami berbagai macam tanaman. Di antaranya
terdapat pohon....begitu pula tanaman yang lainnya seperti bunga....dan lain sebagainya.
Kata khusus untuk melengkapi paragraf di atas adalah....
a. mawar, durian
b. sakura, sawo
c. nangka, melati

d. Tulip, apel

31.
Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah....
a. Kakaknya jujur tetapi adiknya suka berbohong.
b. Pawang ular itu dapat menghilangkan bisa dari segala jenis ular.
c. ia telah bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi keluarganya.
d. Bentuk tubuhnya kurus, tetapi otaknya sangat cerdas.
32.
Koko merasa jengkel dan sedih. Sudah pukul sembilan baru laku 5 koran apa yang akan dimakan
ataupun di minum.Untunglah ia selalu ingat pesan gurunya bahwa segala kesulitan haruslah dipikirkan
ddengan kepala dingin.
Kepala dingin dalam kutipan di atas mempunyai makna....
a. rajin
b. tenang
c. Tekun
d. Sabar
33.
Mereka menyerahkan sumbangan tersebut kepada orang miskin.
Kalimat pasif yang tepat dari kalimat di atas adalah...
a. Sumbangan mereka tersebut diserahkan kepada orang miskin.
b. Mereka serahkan sumbangan kepada orang miskin tersebut.
c. Kepada orang miskin tersebut sumbangan mereka sserahkan.
d. Sumbangan tersebut mereka serahkan kepada orang miskin.
34.
(1) Sidang pleno yang lalu berlangsung alot dan memanas.(2) Pernyataan wakil ketua KPU Adnan
Buyung Nasution, yang dikutip pers sebagai anggota KPU yang tidak menerima hasil pemilu
mengundurkan diri- menyulut konflik.(3) Mereka saling menyalahkan antara anggota KPU. (4) Mereka
belum bersepakat.
Kalimat yang menyatakan pendapat dalam paragraf di atas tersebut ditandai dengan nomor....
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
35.
Sejak dimasyrakatkan,"Aku cinta produk dalam negeri," muncullah produk-produk dalam negeri yang
berkualitas. Pemasarannya tidak hanya terbatas di dalam negeri. Mobil-mobil dalam negeri sudah
dipesan oleh beberapa negara tetangga. pakaian dalam negeri memang memasuki pasaran Amerika,
Eropa, dan Asia.
Masyarakat Indonesia mulai menyenangi barang-barang bermerek" buatan Indonesia".
Kalimat yang berisi gagasan pokok paragraf di atas terletak pada....
a. Awal paragraf
b.Akhir paragraf
c. Tengah paragraf

d. Awal dan akhir paragraf

36.
Guru Bahasa Indonesia di sekolah menugasi aku untuk mewawancarai tokoh setempat. Wawancara itu
dapat ditunjukkan kepada ketua RT, RW, lurah, atau ketua organisasi yang ada di daerahku. Aku akan
mewawancarai ketua RT karena kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumahku.

Daftar pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah....
a. (1) Kapan Bapak akan mengundurkan diri dari ketua RT
(2) Bagaimana warga RT kita dalam menyikapi kebersihan di lingkungan kita?
b. (1) Pada tahun berapa bapak dipilih menjadi ketua RT?
(2) Apakah program kerja Bapak yang diutamakan?
c. (1) Siapakah warga yang diidolakan oleh Bapak?
(2) Berapa kali Bapak mengadakan rapat?
d. (1) Berapa jumlah uang kas RT?
(2) Bagaimana hubungan warga dengan Bapak RT?
37.
Oh ya, Tuti bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di sekolahmu? Apakah kamu juga ikut ekstrakurikuler?
Kalau aku masih seperti dulu. Masih aktif dalam pramuka.
Salam manis,
Puput
Kalimat penutup surat yang tepat agar Tuti segera membalas surat Puput adalah....
a. Atas perhatianmu, kuucapkan terima kasih. Aku bangga bersahabat denganmu.
b. Tut, sampai di sini dulu surat dariku. Balasan surat darimu selalu kutunggu.
c. Demikianlah surat dariku Puput, semoga tidak mengganggu belajarmu.
d. Kiranya surat dariku cukup sampai di sini, Tut kapan-kapan kusambung lagi.
38.
Penulisan alamat surat berikut ini yang tepat, yaitu....
a.
Kepada Yth. Direktur Utama PT Karya Jaya
Jalan Pangeran Antasari No.157-A
Bandung
b.
Kepada Yth. Bapak Direktur Utama PT Karya jaya
Jalan Pangeran Antasari No.157-A
Bandung
c.
Yth. Direktur Utama PT Karya Jaya
Jalan pangeran Antasari No.157-A
Bandung
d.
Yth. Direktur Utama PT Karya Jaya
Jalan Pangeran Antasari No.157-A
Bandung.
.
39.
Sore itu aku sedang duduk nongkrong di dekat sebuah restoran sambil asyik memperhatikan seorang
pengamen tua. Dia mendekat seorang tamu estoran yang tampak kaya jika dilihat dari gaya pakaiannya.
Si pengamen mendendangkan lagu lama. Sang tamu acuh menghabiskan makanan. Lagu selesai.
Makanan sang tamu habis. Tanpa berkata-kata sang tamu merogoh sakunya. Dia mengeluarkan uang
recehan lalu melemparkannya ke si pengamen.
Kulihat si pengamen tak segera mengambil uang itu. Dia diam terpaku. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya
dengan kepala tertunduk dia meninggalkan restoran itu.
Amanat pada kutipan cerpen tersebut adalah....

a. Berilah sedekah dengan cara yang sopan.
b. Jika hendak memberi sedekah jangan dilemparkan.
c. biarpun mengamen yang penting halal.
d. Hargailah tamu yang datang..
40.
Duka
Duka adaDlah engkau
Saudaraku yang menderita
Ketika tubuhnmu yang kering hitam
Terbujur dengan perut lapar
Di emper Cina
Duka adalah engkau
Saudaraku yang bermata senja
Tatkala kakimu yang menyeret harapan
Gemetar habis tenaga
Di kaki lima
oleh S.K Insan Kamil
Isi puisi tersebut adalah....
a. Duka derita orang tua
b. Penderitaan seorang tunawisma
c. Saudara penulis yang sangat menderita
d. Kedukaan karena perut yang lapar

