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Penyebab Pemanasan Global 

Data yang dikutip wikipedia.org menyebutkan bahwa suhu rata-rata pada permukaan Bumi telah 
meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Penelitian yang telah dilakukan para 
ahli ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah 
kaca yang dihasilkan oleh aktifitas manusia. International Panel on Climate Change (IPCC) sebuah kelompok 
peneliti yang khusus dibentuk  PBB untuk mengawasi sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan 
global, membuat kesimpulan dari laporan dan penemuan- penemuan baru yang berhasil dikumpulkan. Salah 
satu hal yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah kaca bertanggung jawab langsung 
terhadap pemanasan global, dan manusialah penyebab utama terbentuknya gas-gas rumah kaca tersebut. 
Sebagian besar gas rumah kaca dihasilkan oleh kegiatan peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada 
kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik.  

(sumber : http://www.artikelpendidikan.net/2014/07/pemanasan-global.html) 
 

1. Informasi yang dapat diketahui dari bacaan diatas adalah … 

a. Adanya kenyataan bahwa manusia penyebab pemanasan global 

b. Penelitian menemukan bahwa gas kaca terbentuk dari gas-gas rumah tangga 

c. Bahwa pemanasan global ditemukan oleh IPCC 

d. Wikipedia adalah sumber utama adanya pemanasan global 

2. Pertanyaan yang sesuai untuk mengetahui isi bacaan tersebut adalah … 

a. Mengapa pemanasan global berbahaya bagi manusia? 

b. Siapakah nama aktivis lingkungan yang menemukan pemanasan global? 

c. Siapakah penyebab utama terbentuknya efek rumah kaca? 

d. Bagaimana terjadinya pencairan gunung es akibat pemanasan global? 

3. 1. Emisi 2. Pelapukan 3. Polusi 4. Sanitasi 5. Ramah lingkungan 

Amati daftar kata diatas! 

Kosakata yang berhubungan dengan kegiatan yang ditunjukan gambar adalah nomor …. 

a. 1-2-3   c. 2-3-4 

b. 1-3-5   d. 2-4-5 

4. Berikut dua kosakata tidak baku antara lain adalah: 

a. Nopember - Senin c. endonesia - Nopember 

b. Senen - Atlet  d. Antre-Bus 

5. Berikut perubahan kosa kata tidak baku menjadi kata baku adalah kecuali… 

a. Cabe – Cabai   c. Detil - Detail 

b. Embus - Tembus d. Konggres – Kongres 

6. Kosakata Baku Kreativitas jika ingin dijadikan kosakata tidak baku maka menjadi: 

a. Kreatipitas  c. Kreatifitas 

b. Kreatif   d. Kretaip 

 

http://www.artikelpendidikan.net/2014/07/pemanasan-global.html


7. Sampiran pada pantun terletak pada baris ke … 

a. 1 dan 2   b. 3 dan 4 c. 5 dan 6 d. 7 dan 8 

8. Ciri- ciri pantun yang bersajak yaitu : 

a. A- B – B - A  c. A-B-A-B 

b. A-B-C-D  d. B-B-B-B 

9. Selain pantun nasehat, ada juga jenis pantun lain, yaitu… 

a. Pantun berwarna c. Pantun turunan 

b. Pantun tarian  d. Pantun Jenaka 

10. Pada pantun yang merupakan isi adalah baris ke … 

a. 1 dan 2   b. 3 dan 4 c. 5 dan 6 d. 7 dan 8 

11. Buah semangka dibelah dua 

Buah cempaka jatuh kesumur 

Barang siapa suka berdusta 

Akan celaka sepanjang umur 

Jenis pantun tersebut adalah…. 

a. Pantun Jenaka  c. Pantun teka teki 

b. Pantun nasehat d. Pantun Agama 

12. …………………………………………………… 

Tanduk hewan patah ditanam 

Bila engkau suka marah 

Tiada kawan tiada teman 

Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun diatas adalah …… 

a. Burung Jalak hinggap didahan  c. Bunga mawar bercabang dua 

b. Pohon bakau berbunga meriah  d. Air danau terlihat jernih 

13. Perbedaan antara pantun dan Syair adalah … 

a. Pantun memiliki isi, syair tidak memiliki isi   

b. satu bait pantun terdiri dari empat baris,syair terdiri dari delapan baris 

c. syair tidak memiliki sampiran, pantun memiliki sampiran 

d. pantun berisikan nasehat, syair tidak berisi nasehat 

14. Syair memiliki sajak: 

a. A- B – B - A  c. A-B-A-B 

b. A- B - C -  D  d. A-A-A-A 

 

15.              Syair Perahu 

Wahai muda, kenali dirimu 

Ialah perahu tamsil tubuhmu 

Tiadalah beberapa lama hidupmu 

Ke akhirat jua kekal diammu 

.... 

Apakah tema syair di atas? 

a. kita harus mengenali diri kita masing-masing 

b. kehidupan dunia sementara 

c. kehidupan akhirat akan kekal 

d. menaiki perahu syair 

Essay 

16. Tulislah  lima contoh kosakata tidak baku, kemudian ubahlah menjadi kosakata baku ! 

17. Buatlah sebuah pantun bebas ! 

18. Sebutkan 3 ciri-ciri syair ! 

http://harunarcom.blogspot.com/2012/12/soal-pilihan-ganda-bahasa-indonesia-smp_4107.html


19. Lengkapi pantun jenaka berikut! 

………………………… 

………………………… 

Hati siapa tak bimbang 

Saya takberambut minta dikepang 

20. Lihatlah gambar berikut dan berikan tanggapanmu atas gambar tersebut !  

Buatlah minimal 10 baris 
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