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Bacalah wacana dibawah ini 
 

Lebih setengah kota Cina alami hujan asam 

Cina menyatakan lebih setengah kota-kota di negara itu mengalami hujan asam dan hanya 
sedikit yang memiliki udara segar. Seperenam sungai-sungai besar sangat terpolusi sehingga airnya 
dipandang tidak baik untuk pertanian. Pengawas polusi menyatakan 16,4% sungai besar Cina bahkan 
tidak memenuhi standar pengairan pertanian. 
 

Air dari kota-kota besar seperti Shanghai, Tianjin dan Guangzhou dinyatakan sangat terpolusi. 
Hanya daerah pulau wisata Hainan dan sebagian pantai utara yang dianggap benar-benar sehat. 
Hanya 3,6% dari 471 kota yang dimonitor mendapatkan peringkat teratas dalam hal kebersihan 
udara. Kementrian lingkungan mengatakan polusi logam berat sangat mengkhawatirkan karena 
mengancam stabilitas masyarakat disamping kesehatan penduduk. 
 

Cina berulangkali berjanji akan membersihkan lingkungannya, tetapi usaha ini seringkali gagal 
karena tidak sejalan dengan sumber daya dan keinginan politik. Pejabat setempat mengatakan 
pertumbuhan, keuntungan dan penciptaan pekerjaan dianggap lebih penting dibandingkan dengan 
masalah lingkungan. 
 

Sumber : bbc.co.uk (2011) 
Kerjakan soal berikut ini 

1. Kota yang terpapar polusi paling besar di China adalah.... 

2. Apa alasan mengapa Cina tidak berhasil mengatasi polusi hujan asam... 

3. Mengapa air di China tidak cocok untuk standar pertanian… 

4. Buatlah pertanyaan dari paragraph 3 … 

5. Apa yang harus dilakukan pemerintah China agar mengurangi polusi hujan asam 

Jawablah pertanyaan ini 

6. Membaca memindai disebut juga… 

a. Sacanning  b. Scanning c. skimming  d. skinner 

7. Tujuan seseorang mempunyai kemampuan membaca (KEM) adalah… 

a. Mempercepat proses membaca  c. mempermudah menghafal bacaan 

b. Membaca santai    d. melatih berdialog 

8. Istilah teknik membaca sekilas adalah… 

a. Sacanning  b. Scanning c. skimming  d. skinner 

9. Cara mudah mencatat yang lebih kreatif dan efektif dalam sebuah diagram dengan cara.... 

a. Membaca cepat   c. Membuat survey 

b. Analisis    d. Peta konsep 

10. Pada waktu kita membaca teks percakapan sebenarnya sama seperti melakukan... . 
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a. Pekerjaan sehari-hari   c. Percakapan sehari-hari 

b. Dialog resmi dengan orang penting d. Bermain drama 

11. Saat membaca teks percakapan permu memperhatikan .... 

a. Tempo dan lafal  c. Lafal dan intonasi 

b. Lafal dan jeda  d. Tempo dan intonasi 

12. Karimun jawa pulau keramat 

Pulau ombilin jauh terpencil 

Meskipun jiwa penuh semangat 

Tanpa disiplin takkan berhasil,  

Makna yang terkandung dalam pantun tersebut adalah… 

a. pulau ombilin letaknya terpencil  c. Hanya semangat yang membuat keberhasilan 

b. disiplin adalah dasar dari keberhasilan d. karimun jawa pulau yang misterus 

10. Anak ayam menangkap pari  

Sampan karam dihempas topan 

Sungguh malang nasib ku ini 

Ayah dan bunda sudah berpulang 

Pantun tersebut adalah pantun… 

a. jenaka  b. agama  c. duka cita   d. sukacita 

11. (1) Rasanya manis seperti gula  (2) Perjalanan jauh semakin dekat 

(2) Berkat transportasi pesawat udara (4) Buah duku dari pasar kramat 

Urutan yang benar dari pantun diatas adalah… 

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

12. Pengertian yang benar akan syair dibawah ini adalah.... 

a. merupakan puisi atau karangan dalam sastra melayu lama 

b. Kumpulan kata indah yang berasal dari arab 

c. Susuanan kata yang indah, bermakna dan terikat aturan unsure bunyi atau sajak 

d. Salah satu puisi lama yang sangat luas dalam bahasa Nusantara 

13. Yang harus diperhatikan dalam membaca syair antara lain, kecuai.... 

a. Pengucapan  c. Tempo 

b. Ekpresi   d. lantang 

14. Dalam membuat laporan percobaan harus memuat unsur antara lain, kecuali... . 

a. Judul   c. tujuan 

b. Pelamat peneliti  d. kesimpulan 

15. Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal baik yang mendukung sebuah laproran adalah .... 

a. bahasa indah  c. kalimat runtut 
b. data yang akurat  d. bahasa baku 

16. Setelah mengunjungi tempat wisata, Adi menyusun laporan. Bagian yang harus dilaporkan 
adalah .... 
a. perjalanan, pedagang, tempat wisata c. sarana, pengunjung, kawan-kawan 
b. tempat wisata, kondisi obyek, sarana d. pengunjung, sarana, pedagang 

17. Berikut yang merupakan kalimat laporan adalah .... 
a. Siapa yang memenangkan pertandingan? 
b. Ikuti nonton bareng pertandingan sepak bola! 
c. Pertandingan antara kedua kesebelasan berakhir seri. 
d. Pemimpin pertandingan sepak bola disebut wasit. 

18. Kriiing… 
Guru                : Halo, selamat pagi 
Siswa               :… 
Guru                : Ya, saya sendiri. Ada apa? 
Siswa               : Saya Willy kelas VB. Karena ayah dan ibu saya sakit, hari ini saya tidak masuk sekolah. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah…. 

a. Halo, siapa di situ? Saya ingin berbicara dengan pak Surya 
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b. Selamat pagi, bisakah saya bicara dengan Pak Surya? 
c. Halo… kalau tidak keberatan saya ingin bicara dengan Pak Surya? 
d. Selamat pagi, apakah Anda Pak Surya? Saya ingin bicara dengannya. 

19. Aman              : “Sebaiknya rapat lanjutan rencana kegiatan ini diadakan di rumah kita minggu depan. 
Amin               : “….” 
Sanggahan  yang logis dari Amin adalah…. 
a. Saya menganggap pendapat Aman yang kelihatannya ingin menang sendiri dalam suatu organisasi. 
b. Saya tidak setuju kalau rencana rapat ini akan diadakan di rumah salah satu teman. 
c. Saya tidak sependapat dengan pendapat Aman yang merencanakan rapat di luar jam sekolah. 
d. Saya kurang sependapat dengan pendapat itu kalau diadakan di rumah akan merepotkan keluarga 

tersebut. 
20.  Ana     :”Rin, saya senang kamu mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah karena kamu menang 

dalam lomba  catur. 
Rina     :”Iya, itu karena kebetulan saja.” 
Ana     :”….” 
Rina     :”Terima kasih Ana kamu adalah sahabatku yang baik.” 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah…. 
a. Selamat atas keberuntunganmu 
b. Selamat atas kebahagiaanmu 
c. Selamat atas kegemiraanmu  
d. Selamat atas keberhasilanmu 

Essay 

1. Buatlah 2 bait syair tentang kepahlawanan! 

2. Sebutkan 4 hal yang harus diperhatikan dalam membaca syair atau pantun 

3. Buatlah kalimat dengan kalimat berikut ini! 

a. Pemanasan global 

b. Banjir bandang 

4. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat laporan pengamatan 

5. Lengkapilah peta konsep bencana banjir  dibawah  
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