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1. Ke mana kancil akan dikejar  
Ke dalam pasar cobalah cari  

 Ketika kecil rajin belajar  
Sesudah besar senanglah nanti  

 Pantun itu berisi ....  
a. cerita jenaka   b. nasihat   c. cerita kancil   d. cerita pasar  

2. Pantun termasuk jenis ....  
a. puisi baru    b. puisi lama   c. cerita pendek  d. cerita bersambung  

3. Kalau puan, puan cerana  
Ambil gelas di dalam peti  
Kalau tuan bijak laksana  
Binatang apa tanduk di kaki  
Jenis pantun itu adalah ...  
a. pantun jenaka   b. pantun teka-teki  c. pantun nasihat  d. pantun agama 

4. Asam pauh dari seberang  
Dimuat di dalam peti  
Badan jauh di rantau orang  
Kalau sakit siapa mengobati 
Pantun tersebut berisi ....  
a. nasihat    b. teka-teki   c. perintah   d. humor  

5. Nainggolan menulis puisi .... saat matahari mulai terbenam.  
Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....  
a. di     b. dengan   c. pada    d. dari 

6. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh .... 
a. alur    b. tema   c. rima   d. amanat 

7. Pantun termasuk........... 
a. Prosa lama   b.  Prosa Baru  c.Puisi lama  d. Puisi baru 

8. Jumlah baris satu bait Pantun adalah.......... 
a. 1 baris   b.  3 baris  c. 2 baris  d. 4 baris 

9. Buah semangka dibelah dua 
Buah cempaka jatuh kesumur 
Barang siapa suka berdusta 
Akan celaka sepanjang umur 
Jenis pantun tersebut adalah................... 
a. Pantun jenaka  b.  Pantun teka-teki c. Pantun nasihat d.  Pantun Agama 

10. ............................................. 
Tanduk hewan patah ditaman 
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 

11. Isi pantun terletak pada baris ke.................... 
a. 1 dan 2 b.  2 dan 4  c. 3 dan 4 d.  1 dan 3 

12. Ketut mewakili sekolahnya mengikuti lomba lukis. 
Tanggapan yang logis untuk kalimat tersebut adalah .... 
a. Tidak perlu dibesar-besarkan, masih banyak kesempatan. 



b. Semoga dia menjadi juara. 
c. Dia anak yang berbakat. 
d. Hebat ya, aku ingin seperti dia. 

13. (1) Butet : "Kau memang pantas jadi juara". 
(2) Ikhsan : "Ini berkat doa kalian". 
(3) Kristin : "Selamat ya, Ikhsan!" 
(4) Ikhsan : "Terima kasih, Kristin". 
Susunan yang baik untuk percakapan tersebut adalah .... 
a. (1)-(2)-(3)-(4)   c. (2)-(3)-(1)-(4) 
b. (3)-(4)-(1)-(2)   d. (4)-(3)-(2)-(1) 

14. Betusta tinggal hanya bersama ibunya yang miskin. Walaupun demikian, Betusta selalu ceria. Ia dan ibunya 
hanya memiliki dua ekor domba. Betusta rajin menggembalakan domba di tepi hutan. Setiap pagi, ibunya 
memasukkan sepotong roti dan sebuah tempat air kosong ke dalam tasnya. 
Watak tokoh Betusta dalam dongeng tersebut adalah .... 
a. ceria dan rajin   c. tidak mau mengalah 
b. egois dan besar kepala  d. ramah dan baik 

15. Baginda berpesan, "Hai, anakku! Hati-hati engkau, jangan tergoda oleh harta sebab engkau akan menyesal 
jika ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya." 
Pesan utama dari cerita tersebut ialah .... 
a. pesan anak kepada Baginda  c. harta yang harus dijaga 
b. kejujuran lebih mulia dan berharga d. pesan Baginda kepada anak nya 

16. Di bawah ini yang bukan ciri syair, adalah .... 
a. bersajak aa aa   c. baris 1 dan 2 sampiran dan baris 3 dan 4 isi 
b. terdiri atas 4 baris dalam satu bait d. semua baris adalah isi 

17. Wahai muda kenali dirimu 
   Ialah perahu tamsil tubuhmu 
   Tiada beberapa lama hidupmu 
   Ke akhirat jua kekal diammu 
   Bentuk puisi tersebut disebut .... 

a. pantun   b. syair   c. Mantra  d. Gurindam 
18. Inilah cerita seorang manusia 

   Yang selalu menanggung derita 
   Tiada sesaat pun bahagia 
   Seolah hidup ini hanya sengsara 
   Makna bait syair di atas adalah .... 

a. kebahagiaan  b. cerita manusia  c. Taubat d. kesengsaraan 
19. LAPORAN PENGAMATAN 

 Hari dan tanggal   : Senin, 20 Februari 2012 
 Pengamat   : Rony Surya 

Lokasi Pengamatan   : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 
Hasil Pengamatan  : Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Kota Mataram  

  berjumlah 15 orang. 
Kalimat laporan yang sesuai berdasarkan data di atas adalah …. 
a. Rony Surya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 mengadakan pengamatan kepada penderita 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 
b. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) 

berjumlah 15 orang yang masuk pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012. 
c. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012, Rony Surya mengadakan pengamatan jumlah penderita 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 
d. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merawat 15 penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) pada 

hari Senin tanggal 20 Februari 2012 menurut pengamat Rony Surya. 
20. Paragraf yang sesuai berdasarkan gambar di bawah ini adalah …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. Siswa laki-laki bertugas merawat taman, sedangkan perempuan menyapu kelas. Begitulah kegiatan 
sehari-hari sebagai pelajar yang mencintai kebersihan sekolah. 

b. Sekolahku yang indah dan bersih setiap hari penuh dengan sampah, terkadang saya ingin membersihkan 
halaman sekolahku tetapi teman-teman yang sibuk membersihkan kelasnya masing-masing. 

c. Beberapa siswa tengah sibuk membersihkan sekolah. Ada yang menyapu kelas dan halaman, 
memberihkan kaca kelas, merawat taman, dan mengangkat sampah menggunakan keranjang sampah. 

d. Halaman sekolahku setiap pagi terlihat indah dan rapi. Semua itu dikarenakan semua siswa selalu 
membersihkan kelas maupun halaman sekolah. Inilah sekolahku yang bersih dan rapi setiap hari. 

 
Isian singkat 
 

21. Sajak dalam pantun harus berima … 
22. Baris ke 1 dan 2 dalam pantun disebut… 
23. Pada saat membaca syair harus dibaca dengan penuh… 
24. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu Gie?  

Keterangan diatas adalah bagian ………….. surat 
25. Orang yang bertanya kepada narasumber dan bekerja di media massa atau media cetak disebut juga …. 
26. Saat membuat sebuah laporan pengamatan harus menggunakan bahasa yang mudah untuk .... 
27. Kata tidak baku dari November adalah.... 
28. Itu – sampan – dengan – kami – ke – hilir – berdayung. Susunlah kata acak tersebut menjadi kalimat… 
29. Pesan yang terkandung dalam suatu cerita disebut.… 
30. Membuat iklan harus dengan bahasa yang… 

 
Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan Benar ! 
 
31. Apa 3 ciri-ciri pantun dan syair  ? 
32. Berikan 3 cotnoh kata baku dan tidak baku! 
33. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut 

a. Eksport 
b. Import 

34. Buatlah iklan pendek mengenai hari hari pahlawan 
35. Buatlah cerita berdasarkan gambar dibawah ini? (buat 3 paragraf dengan menggunakan kaidah EYD) 
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