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A. Kerjakan beberapa soal berikut ini! 

 

1. Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis. Termasuk tahap pembelajaran discovery learning di 

kegiatan guru pada... 

 

a. Pengumpulan data 

b. Pernyataan/Identifikasi masalah 

c. Pembuktiaan 

d. Pengolahan data 

 

2. "Jadi pionir berat, karena mereka menghela sejarah ke depan." Kalimat itu berulang-

ulang terngiang di telinga Yusuf, sebuah pendapat yang keluar dari mulut perempuan 

Tionghoa.” 

 

Yusuf amat terkagum pada Liam Min, berani mengajukan pendapat seperti itu, padahal 

Yusuf yakin bahwa kaum Tionghoa tidak pernah setuju terjadinya asimilasi antara 

masyarakat minoritas itu terhadap masyarakat Indonesia. 

 

Konflik yang terjadi pada penggalan novel tersebut adalah.... 

 

a. Fisik 

b. Batin 

c. Lahir 

d. Ide 

 

3. Kalimat berikut yang menggunakan majas ironi adalah... 

 

a. Bukan, bukan, bukan, ini bukan salahku 

b. Semua anak-anak, remaja hingga orang tua 

c. Suaranya menggelegar memecah angkasa 

d. Betapa bagusnya tulisanmu sehingga membacanya pun aku tak bias 

 

4. Kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah 

dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor guru dibayarkan. 

 

Simpulan yang paling tepat adalah... 
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a. Honor guru tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan 

b. Jika honor guru dibayarkan kepala sekolah dapat menugaskan guru membuat 

laporan 

c. Jika kepala sekolah menerima laporan, kegiatan segera dilaksanakan 

d. Laporan kegiatan belum diserahkan berarti honor kepala sekolah tidak 

dibayarkan 

e. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

 

5. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan yang ditujukan pada 

penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai suatu kegiatan sistematis 

penelitian harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal dengan istilah... 

 

a. Instrumen penelitian 

b. Lembaga penelitian 

c. Metode penelitian 

d. Manajemen penelitian 

 

6. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai 

sepatu hitam. 

 

Simpulan yang tepat dari dua pernyataan di atas adalah… 

 

a. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar 

b. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam 

c. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar 

d. Kakek dan Ajo Sidi bermusuhan 

e. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar 

 

7. Memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau 

pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi (memodifikasi, 

mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksi, merekonstruksi, 

mendemonstrasikan, menciptakan, merancang, menguji dll) termasuk ke dalam 

karakteristik materi yang sesuai dalam penerapan model pembelajaran.... 

 

a. Project Based Learning 

b. Problem Based Learning 

c. Kooperatif Learning 

d. Discovery learning 
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8. Sebagian guru menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai 

bergaul. 

 

Simpulan yang paling tepat adalah... 

 

a. Sebagian yang tidak pandai bergaul bukan guru 

b. Sebagian guru yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul 

c. Sebagian yang pandai bergaul bukan guru 

d. Sebagian yang pandai bergaul adalah guru 

e. Sebagian guru tidak menguasai bahasa asing dan pandai bergaul 

 

9. Kamu pernah punya pengalaman seperti Adinda, nggak? Sewaktu dia bermain di sawah 

bersama teman-temannya, dia berdiri di atas pematang yang ukurannya kecil. 

Akibatnya, dia terpeleset dan byuur... badannya basah karena jatuh ke sawah yang saat 

itu sedang diairi. 

 

Wah, sepertinya seru sekali, ya, bermain di sawah. Eh, teman-teman tahu, nggak, 

kenapa harus ada pematang di sawah? Simak penjelasannya ini, ya.... 

 

Ragam bahasa yang digunakan pada paragraf diatas adalah... 

 

a. Baku 

b. Tidak Baku 

c. Daerah 

d. Resmi 

 

10. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran dan memotivasi peserta 

didik terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih adalah salah satu tahap 

dari model pembelajaran PBL pada tahap... 

 

a. Mengorganisasikan peserta didik 

b. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

c. Orientasi peserta didik kepada masalah 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
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B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. A 

2. D 

3. D 

4. A 

5. C 

6. A 

7. A 

8. D 

9. B 

10. C 
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