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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
SMP  NEGERI 1 SATUI
Terakreditasi B (80.45) Tahun 2005
Alamat : Jl Propinsi Km 167 No 83 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Telp. 0512-61096
SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
Mata Pelajaran  : BAHASA INDONESIA		    Hari/tanggal   : Rabu, 22 Des 2010
Kelas		     : VII		         		    Waktu	       : 08.00 – 09.30

	Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !
	Si Dul suka berkelahi,tetapi tidak pernah mengganggu teman perempuan.Ia berani menghadapi kawan,tetapi takut dan saying kepada ibu bapanya.Si Dul disenangi dalam pergaulan.

Cuplikan cerita di atas memakai sudut pandang….
	orang pertama
	orang pertama pelaku utama
	orang pertama pelaku sampingan
	orang ketiga

	Sore itu aku dengan sengaja duduk terus dalam kamar merenungi nasibku.Sejak dua hari kemarahanku Semakin bertambah.Aku semakin bosan dan benci  tinggal di rumah besar dan penuh perabot yang mewah.

Penggalan cerita di atas memakai sudut pandang….
	orang ketiga
	orang pertama
	orang pertama pelaku sampingan
	orang pertama pelaku  utama

	Pemandangan dalam kamar Surya cukup menarik.Puntung –puntung rokok bertebaran di lantai,baju-baju kotor bergelantungan,dan sarang laba-laba menghiasi setiap sudut kamar.Ada lagi satu hal yang sulit dilupakan,bau kamar ,persis bau terasi Sidoarjo

Dari kutipan cerita diatas bahwa dapat diketahui Surya mempunyai watak….	
a. pemalas         b.jorok          c.masa bodoh              d.rajin
	Dalam cuplikan di atas oleh pengarang watak tokoh ditampilkan dengan cara…..

a.analitik        				b.dramatik       
c.langsung      				d.langsung dan tak langsung.
	Pada suatu malam ,Tunjung Sekar tidur amat pulas .Dalam tidurnya ia bermimpi sedang berjalan-jalan di kebun yang sangat indah.Dari kejauhan,terdengar  tembang seorang pangeran yang begitu indahnya.Ketika ia sedang menikmati keindahan itu,tiba-tiba bulan purnama muncul di langit yang bersih tanpa awan.Ia sangat terpesona melihat sinar bulan purnama yang sangat lembut.

Penggalan dongeng di atas berlatar….
a.Di tengah kebun	           	 c.Pada malam bulan purnama
b.Pada siang hari yang cerah	 d.Pada suatu malam
	Mengapa kalian tak ada yang berani maju? Ayo,jangan hanya satu-satu!”Majulah bersama-sama biar aku layani!”tantang Bapak Kepala Sekolah.Satu-satu,anak-anak itu mundur teratur,meninggalkan tempat itu.Hingga akhirnya Bapak Kepala Sekolah tinggal sendirian di tengah kuburan Cina yang sunyi senyap itu.

Penggalan cerita tersebut merupakan bagian alur cerita yang disebut….
a.Puncak ketegangan	   		b.Penyelesaian 
c.Penampilan masalah        	d.Pengantar


	Sebuah berita yang baik harus bersifat aktual.Maksud kata aktual adalah….

a.Bebas                                    		b.Langsung disajikan   
c. Sedang hangat dibicarakan          	d.Langsung dari sumbernya	
	Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis berita yang didengar,kecuali….

a.Nama sumber informasi  			c.Sponsor yang mendukung berita
b.Waktu berlangsungnya berita     	d.Isi berita yang didengar
	Pada waktu menuliskan informasi yang didengar,sebaiknya dilakukan dengan….

a.Penuh konsentrasi  		b.Santai    c.tergesa-gesa    	d.Terburu-buru
	Berikut yang merupakan hal-hal penting yang perlu dipahami dalam mendengarkan berita adalah…

a.Jumlah kalimat                     		 b.Kata sulit   
c.Hal-hal pokok dan isi berita  		d.Kalimat terakhir
	Berakit –rakit ke hulu,

berenang-renang ketepian
Bersakit-sakit  dahulu,
bersenang-senang.kemudian
Puisi lama di atas disebut….
a.Karmina       			b.Talibun         		c.Pantun          	d.Syair
	Anak ayam turun sepuluh,

mati satu tinggal Sembilan.
Tuntut ilmu bersungguh-sungguh,
Satu pun jangan ketinggalan.	
Bait di atas termasuk pantun….
a.Nasihat        				b.Jenaka        	 c.Muda       	d.Teka-teki
	Berikut merupakan ciri-ciri pantun,kecuali….

a.Tiap baris terdiri 8-12 suku kata 	
b.Tiap bait terdiri atas 4 baris
c.Berima aaaa	  
d.Baris pertama dan kedua sampiran,baris ketiga dan keempat
   merupakan isi
	Daun kemangi dibuat jamu,

Baik pula ditambah tomat
…….
……
Lanjutan pantun  di atas yang tepat adalah…
a.Sungguh hamba lagi beruntung  
   ulang tahun dirayakan pesta.	
b.Duduk sendiri jangan melamun,
   lebih berguna sambil ngaji.
c.Tiada rugi berbekal ilmu, 
   di mana berada tetap terhormat.
d.Hari petang pintu tertutup,
   dipanggil bunda tidak menyahut.




Untuk soal nomor 15 dan 16, perhatikan cerita berikut!
	“Aku membawa surat kuasa bukti perintah Baginda, “ kata Dora.
	“Aku tak peduli, aku tetap berpendirian bahwa pesan dan amanat Baginda Aji Saka kepadaku harus kupegang teguh, bahwa siapa pun tak berhak mengambil keris pusaka milik Baginda kecuali Baginda sendiri, “ujar Sembada.
	
  




	Watak Sembada dalam penggalan cerita di atas adalah….

  a.Jujur  		b. kerasa kepala   	c. penu ikhlas  		d. tanggung jawab
	Ajaran moral yang masih relevan dengan saat sekarang dalam dongeng di atas adalah….

	Mengutamakan kejujuran

Berani karena benar
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Menanamkan kepercayaan pada setiap orang
Mendengar kata- kata ibunya, Kusuma tertegun diam seribu bahasa. Hatinya sedih, namun ia berkata. “Sudahlah, Bu! Hilangkan perasaan sedih di hati ibu. Saya bersedia menjadi korban demi ayah , ibu, adik- adik, serta keselamatan orang- orang tengger pada umumnya. Saya rela menjadi korban, Bu!”
	




Ajaran moral yang tidak relevan dengan kehidupan saat ini adalah….
	Ikut senasib sepenanggungan untuk kepentingan bersama

Persembahan korban berupa nyawa manusia
Anak yang berbakti kepada ibu
Rasa hormat kepada orang tua
	Oh, yak ado ulang tahun yang kaukirim lewat pos telah kuterima. Terima kasih ya, sebuah jam tangan yang cantik.
Pernyataan di atas merupakan isi surat balasan….
	Bersifat pribadi dari seseorang ke instansi

Bersifat pribadi dari perusahaan ke seseorang
Bersifat pribadi dari instansi ke instansi lain
	Penggunaan jeda yang tepat untuk pembacaan pengumuman adalah….

	Diumumkan kepada/para siswa agar/ membawa peralatan kerja bakti / pada hari Jumat.

Diumumkan/ kepada para siswa / agar membawa peralatan kerja bakti pada hari Jumat.
Diumumkan kepada para siswa/ agar membawa peralatan kerja bakti/ pada hari Jumat
Diumumkan kepada para siswa/ agar membawa/ peralatan kerja bakti pada hari Jumat.
	Suatu pengumuman harus dibaca nyaring jika…

	Dibaca di depan banyak orang

Dibaca secara perorangan
Pengumuman ditempelkan
Dibaca untuk diri sendiri
	Berikut manfaat menulis buku harian, kecuali….

	Mengembangkan daya nalar

Membentuk keberanian dan kepercayaan diri
Sebagai ajang kreativitas
	Menghambat kepercayaan diri

	Berikut ini yang merupakan kalimat balasan surat tidak resmi adalah…

	Menindaklanjuti surat lamaran Saudara, kami mohon maaf karena perusahaan kami belum menerima karyawan

Surat Saudara tertanggal 15 November 2009 telah saya terima
Suratmu telah aku terima pada tanggal 5 Agustus 2009 yang lalu
Menunjuk surat Saudara, kami meminta kedatangan Saudara.
	(1) Saat itu, aku melihat seorang nenek yang sudah tua renta berjalan sendirian dan akan menyeberang jalan. Aku segera menolongnya dan dia berucap terima kasih.

(2) Kubuka kado yang diberikan teman- temanku satu per satu. Ketika kubuka kado yang ketiga, ternyata isinya baju perempuan. Padahal aku ini laki- laki. Ada- ada saja yang mengirim kado itu.
(3) Aku lupa mengerjakan PR. Pak Guru memintaku menulis jawaban PR itu sebanyak sepuluh halaman.
(4) Hujan turun dengan deras. Aku nekat pulang hingga basah kuyup. Untung ibu segera membuatkan aku the hangat dan roti bakar.
Cerita yang menarik terdapat pada nomor…
	(1)		b. (2)		c. (3)		d. (4) 

	Berikut ini yang termasuk kalimat penutup surat pribadi adalah…

	Sahabatku Renata, sudah sekian lama kita tak bersua. Semoga kau baik- baik saja.

Tanggal 11 Maret 2009 nanti, datanglah ke kotaku. Aku sudah tak sabar bermain denganmu.
Demikian surat pemberitahuan dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Cukup sekian surat dariku. Kuharap kau tidak terlalu lama mengirim balasan padaku

	Hal- hal yang ditulis dalam buku harian adalah…

	Jadwal kegiatan setiap hari

Kegiatan yang selalu kita lakukan
Semua kejadian yang dialami terhadap dirinya
Peristiwa menarik yang dialami
Pengumuman
	Disampaikan kepada para siswa bahwa liburan semester genap dimulai dari tanggal 10-14 Desember 2009. Siswa – siswi masuk kembali pada tanggal 15 Desember 2009

	




	Pengumuman tersebut disampaikan atas nama….
	Bagian tata usaha 		c. Wali kelas tiap kelas

Bapak Kepala Sekolah 	d. Ketua BP3
	Berikut hal- hghal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pengumuman, kecuali….

	Suara lantang 	c. Isi berita lengkap

Intonasi jelas 	d. Pelafalan terpenggal- penggal
	Berikut ini yang termasuk pengalaman yang menarik adalah…..

	Dibelikan ayah sepesa karena naik kelas

Berkenalan dengan seseorang di stasiun
Arif salah memasuki toilet wanita
	Ayah memarahi  aku karena terlambat pulang
	Berikut ini adalah ciri sebuah cerita anak, kecuali…..

	Ajaran moral 	c. Contoh budi pekerti
	Keteladanan 	d. Konflik keluarga

	Pengumuman adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada umum. Tujuan pengumuman adalah untuk menyampaikan sesuatu….

	Agar masyarakat tertarik 	c. Agar diketahui masyarakat

Dengan rahasia 			d. Agar masyarakat terlena
	Jeda merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membaca pengumuman. Arti jeda adalah…..

	Waktu membaca			c. Tinggi rendahnya suara
	Waktu menarik napas		d. Pengucapan kata-kata

	Berikut ini merupakan format surat pribadi, yaitu….

	Kota dan tanggal surat, isi surat, salam penutup

Salam pembuka, isi surat, nama dan tanda tangan pengirim surat, materai 
Kota dan tanggal surat, nama dan alamat penerima surat, salam pembuka, paragraph pembuka, isi surat, paragraph penutup, nama dan tanda tangan pengirim
	Kota dan tanggal surat, salam pembuka, isi surat, paragraph penutup, nama pengirim
	Dari cerita dongeng “ Kisah Skolong Pemuda Tampan” kita mendapat pesan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari ujud luar atau lahirnya, karena….

	Ujudnya dapat berubah gadis cantik

Ujudnya jelek siapa tahu hatinya baik, sebaliknya walaupun wujudnya cantik belum tentu hatinya secantik ujudnya
Ujud yang jelek pasti hatinya baik
Walaupun ujudnya seperti ubi, tetapi dapat berbicara
	Seorang dalang mendongeng dengan menggunakan alat peraga berupa wayang kulit, wayang kulit adalah tokoh pewayangan yang terbuat dari….

	Kulit binatang 			c. Kayu

Kulit tumbuhan dan binatang 	d. kardus
	kamu sering mendengar cerita dongeng , yang dimaksud dengan dongeng adalah….

	Cerita tentang kehidupan manusia zaman dahulu
	Cerita yang diceritakan sewaktu kecil

Cerita tentang tokoh yang mengalami suka dan duka dalam kehidupan
Cerita tentang tokoh kerajaan
	Dari cerita dongeng “Si Tanduk Panjang” Rusa Betina berkata,” Coba lihat ke sana! Siapa gerangan yang sedang kemari, sungguh tampan ia, tanduknya indah dan menarik. Yang dimaksud rusa betina adalah ….

	Hewan lain yang berada di situ 	c. Rusa jantan

Rusa yang memiliki tanduk 		d.anjing
	Saat mendapat tugas membaca teks UUD 1945, sikap dan cara membaca yang harus diperhatikan adalah….

	Tenang dan membaca dengan hati- hati

Bersikap biasa atau apa adanya
Bersikap tenang, khidmat dan membaca dengan keras tetapi tidak berteriak agar peserta upacara mendengar.
	Khidmat, tenang tidak gugup, membacalah dengan suara yang keras sekali
	Berikut yang dimaksud teks perangkat upacara, kecuali …

	UUD 1945, Pancasila, teks doa, Sumpah Pemuda, Ikrar siswa

UUD 1945 dan Pancasila
Pancasila dan teks doa
Semua salah
	Skolong tidak mau menikahi anak bibinya karena anak bibinya….

	Seorang laki- laki 				c. Berupa cue atau ubi
	Tidak tahu malu 				d. Badannya kotor dan berbulu

	Ibu mengajak adikku ke supermarket untuk membeli baju. 

Ketika sedang mencoba baju, adikku senang sekali. Dia langsung keluar pintu. Tiba- tiba alarm berbunyi tet….adikku dihampiri satpam. Ternyata tanda pengaman belum dilepas.
Hal yang menarik pada pengalaman tersebut adalah….
	Ibu mengajak adikku ke supermarket

Adikku senang sekali saat mencoba baju
Adikku dihampiri satpam 
Tiba- tiba alarm berbunyi

