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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Cermatilah teks berikut! 
 
Biografi Mario Teguh 
 
"Salam Super" itulah kata-kata pembuka yang biasa diucapkan oleh Mario Teguh ketika 
ia mulai membawakan acara di Metro TV yang bertajuk 'Mario Teguh Golden Ways'. 
Terkenal sebagai motivator terbaik di Indonesia yang memiliki kepribadian yang cerdas 
serta mampu memotivasi banyak orang melalui rangkaian kata-kata bijaknya sehingga ia 
makin banyak disukai oleh orang-orang. 

 

Makna kata bercetak miring pada kutipan teks tersebut  adalah   … 
a. Orang yang bertugas mengingatkan orang lain agar selalu melakukan perbuatan 

baik. 
b. Orang yang bertugas membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah 

pribadinya. 
c. Orang yang menyebabkan timbulnya dorongan pada orang lain untuk melakukan 

sesuatu. 
d. Orang yang membangkitkan semangat seseorang agar berasil dalam 

menjalankan usahanya. 
2.  Simpulan isi teks tersebut adalah ... 

a. Manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
b. Manusia dapat memanfaatkan seluruh isi lingkungan hidup. 

c. Seluruh unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi demi kehidupan manusia. 
d. Unsur biotik, sosial budaya, dan abiotik harus dimanfaatkan manusia secara 

seimbang. 
3. Cermatilah teks berikut kemudian jawablah soal nomor 4 dan 5! 

 
Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan 
berupa minyak asiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot 
pernapasan sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu 
dengan cara meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, 

kecap atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. 
 

 Ide pokok teks tersebut adalah .... 
a. manfaat jeruk nipis 

b. campuran jeruk nipis 
c. kandungan jeruk nipis 
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d. cara penggunaan jeruk nipis 
4. Isi yang tersirat pada bagian teks tersebut adalah .... 

a. Jeruk nipis dapat dicampur dengan zat lainnya 
b. Jeruk nipis dapat ditanam di pekarangan rumah 

c. Jeruk nipis memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan 
d. Jeruk nipis lebih berkhasiat dibandingkan jeruk lainnya 

5. Bacalah teks berikut! 
 
1).  Penerbit Wayang menerbitkan buku terbaru yang berjudul Sudah Saatnya Menjadi 
Penulis Hebat. 
2) Buku ini ditulis oleh Bendi Derajat. 
3) Judulnya menarik, isinya lengkap, bahasanya ringan dan mudah dipahami serta 
bermanfaat bagi pembaca. 

4) Hanya saja buku tersebut menggunakan banyak istilah akademik yang sulit dipahami 
pembaca awam. 

 
Kelemahan karya sastra yang terdapat pada ulasan  buku tersebut ditandai nomor... 

a. 1 
b. 2 

c. 3 
d. 4 

6. Makna   kata   “membendung”kutipancerpenpada  tersebut   ialah ...... 
a. Pengenalan 
b. Penyelesaian 

c. Klimaks 
d. Komplikas 

7. Bacalah kutipan teks berikut! 
 

Perlunya Resapan Air untuk Mencegah Banjir 
Banjir sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Indonesia. Tidak heran bila 

pemerintah berjuang keras dan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk 
menyelesaikan masalah ini. Membangun saluran air yang bagus merupakan salah satu 

cara pemerintah menanggulangi banjir. Namun, itu semua tidak akan berhasil apabila 
tidak diimbangi dengan pembangunan daerah resapan air. Jadi, resapan air ini 

merupakan syarat mutlak untuk menanggulangi banjir. 
 
Pendapat yang mendukung kutipan isi teks tersebut adalah ... 

a. Solusi tersebut hanya akan menghamburkan uang negara. 

b. Solusi seperti itu sudah tepat sehingga harus segera direalisasika 

c. Solusi yang dipilih pemerintah tidak akan mampu menanggulangi banjir. 
d. Solusi tersebut masuk akal, tetapi sulit membangun resapan air di perkotaan. 
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8. Cermatilah teks berikut! 
 

Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal tanaman lidah buaya serta 
manfaatnya. Manfaat tumbuhan yang bernama latin Aloe Vera ini tidak hanya sebagai 

penyubur rambut, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Tumbuhan tanpa buah ini 
mempunyai ciri-ciri, seperti daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. 

Daunnya mengandung serat bening sebagai daging. 
       Meskipun sejak dahulu dikenal memiliki banyak khasiat, belum banyak yang 
mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. 
Komoditas yang berbahan lidah buaya, di antaranya obat untuk mempercepat proses 
penyembuhan penyakit, jus lidah buaya atau gel sebagai obat pencahar yang baik dan 
sangat membantu jika mengalami sembelit, ramuan penyubur rambut, juga sebagai 
minuman yang menyehatkan. 

 
Ringkasan paragraf  tersebut adalah.... 

a. Lidah buaya bermanfaat sebagai penyubur rambut juga untuk kesehatan. 
b. Lidah buaya sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai macam 

c. Lidah buaya selain bermanfaat juga menjadi komoditas yang menguntungkan. 
d. Lidah buaya memiliki ciri-ciri tertentu  dan nilai komoditas yang menguntungkan 

9. Bacalah kutipan teks berikut! 
 

Kutipan teks I 
 
Gamelan Jawa 

 
Yogyakarta adalah tempat yang paling tepat untuk menikmati gamelan. Di kota ini Anda 

dapat menikmati gamelan versi aslinya. Gamelan yang berkembang di Yogyakarta 
adalah Gamelan Jawa yaitu musik yang biasanya 

menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Musik yang tercipta pada 
Gamelan Jawa berasal dari paduan bunyi gong, kenong, dan alat musik Jawa lainnya. 

 
Gamelan Jawa berbeda dengan Gamelan Bali ataupun Gamelan Sunda. Gamelan Jawa 

memiliki nada yang lebih lembut dan slow, berbeda dengan Gamelan Bali 
yang rancak dan Gamelan Sunda yang sangat mendayu-dayu dan didominasi suara 

seruling. 
 
Perbedaan itu wajar, karena Jawa memiliki pandangan hidup tersendiri yang 
diungkapkan dalam irama musik gamelannya. Adanya perbedaan gamelan Jawa, Bali, 

ataupun Sunda mengindikasikan bahwa masing-masing daerah memiliki pandangan 

hidup dan budaya sehingga berpengaruh pada gamelannya. 
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Kutipan teks II 
 

KEKERINGAN 
 

Kekeringan adalah keadaan kekurangan air yang sangat ekstrim dalam waktu lama. 
Kekeringan timbul tanpa dapat diprediksi secara tepat. Di Indonesia, hujan turun secara 

tidak merata meskipun pada umumnya hujan terjadi di seluruh wilayah negeri. Selain 
itu, hujan tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di wilayah barat, hujan sudah 
turun, tetapi di wilayah timur belum turun hujan. Kekeringan biasanya muncul bila suatu 
wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim 
kemarau yang panjang akan menjadi bencana alam apabila menyebabkan suatu wi layah 
kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang 
ditimbulkannya. 

 
Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan teks tersebut adalah.... 

a. TEKS  I (bahasanya mudah dipahami) dan TEKS II (banyak menggunakan istilah 
ilmiah) 

b. TEKS I (banyak menggunakan bahasa daerah) dan TEKS II (bahasanya mudah 
dipahami) 

c.  TEKS  I (menggunakan istilah-istilah khusus) dan TEKS II (banyak menggunakan 
istilah ilmiah) 

d. TEKS I (banyak menggunakan istilah khusus) dan TEKS II (menggunakan istilah-
istilah umum) 

10. Pernyataan   yang   sesuai   dengan   isi   cerpen 

a. Merpati yang paling Dio Gemari adalah merpati Lahore. 
b. Dio seorang yang menggemari berbagai jenis burung merpati 

c. Kandang burung yang ada sengaja dibuat untuk Dara dan Dori. 
d. Nada tidak senang kalau Dio memelihara banyak burung merpati. 

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. C 

2. A 

3. A 

4. C 

5. D 

6. A 
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7. B 

8. C 

9. D 

10. B 
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