
Pembahasan
Bahasa Indonesia SMP



2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia SMP

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Perkembangan media komunikasi yang digunakan di 

Indonesia sat ini bermacam-macam. Media tersebut 
seperti buku, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan 
telepon. Dari segi kualitas, televisi  dan handphone 
mengungguli media lainnya. Televisi mampu mere-
kam dan menampilkan garis, warna, gerak, dan 
gambar. Televisi bahkan dapat menanyakan sesuatu 
peristiwa.
Tanggapan yang logis dari isi berita tersebut adalah 
Memang benar televisi memiliki keunggulan sebab 
dapat menayangkan peristiwa secara lengkap.

Jawaban: D
2. Contoh kalimat yang memiliki predikat yang jelas 

adalah Beberapa perusahaan melanggar peraturan.
Jawaban: B

3. Kalimat di bawah ini tidak logis, kecuali Ia mau 
mengontrakkan rumah yang di sebelah ini.

Jawaban: B
4. Kelas akselerasi disediakan untuk siswa yang 

memiliki potensi dan bakat akademis luar biasa.
Istilah akselerasi pada kalimat tersebut bermakna 

percepaptan 
Jawaban: A

5. Indonesia perlu melakukan kebijakan deregulasi. 
Hal ini dilakukan untuk menghadapi pasar tunggal 
Eropa. Selama ini ekspor komoditi nonproteksi sering 
mengalami kendala. Kendala utamanya antara lain 
pemasokan yang sangat kurang. Kendala lainnya 
yaitu persyaratan untuk masuk pasar Eropa.
Ide utama paragraf tersebut adalah Perlunya 
kebijakan deregulasi dalam hal ekspor.

Jawaban: B
6. Penulisan imbuhan me- yang benar terdapat pada 

kalimat Tugasnya hanya mengelap meja yang terlihat 
kotor

Jawaban: B
7. Kata berkonotasi terdapat pada kalimat Perusuh itu 

memang harus diamankan daripada mengganggu 
ketentraman.

Jawaban: D
8. Dalam komunikasi surat antara anak dan orangtua, 

penulisan salam pembuka yang tepat adalah Ayah 
dan Ibu yang terhormat,

Jawaban; C
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Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Kegiatan
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Sebelum kegiatan berlangsung, sebaiknya seorang 
ketua sudah merencanakan terlebih dahulu (1) hal 
seperti itu, bisa juga diterapkan dalam keluarga kita 
(2) Ayah sebagai kepala keluarga menduduki posisi 
penting (3) Jika itu diterapkan, saya yakin takkan ada 
keluarga yang kecewa (4)
Imbuhan ke-/ke-an terdapat pada kalimat nomor 1, 
yaitu kegiatan.

Jawaban: A
2. Imbuhan ke- yang benar terdapat pada kalimat   

Inilah hadiah kedua yang kami terima hari ini.
Jawaban: D

3. “Aku telah menyakitinya ... Paman. Aku hanya memi-

kirkan diriku sendiri. Aku menyesal,” kataku pada 
paman sambil menahan haru.
Pernyataan di atas menggambarkan suatu 
penyesalan dari seorang tokoh

Jawaban: D
4. Bu ..., Bambang pergi dulu ... ya. Doakan biar berhasil 

sambil keluar menemui kawan-kawan.
Sesuai teks, pernyataan diungkapkan oleh tokoh 
utama 

Jawaban: C
5 “Sebenarnya, saya sudah berusaha ke sana ke mari 

mencari pekerjaan. Ya, kamu tahu. Betapa sulitnya 
mencari pekerjaan sekarang. Apalagi dengan 
kemampuan yang pas-pasan seperti aku.”
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Pernyataan di atas menggambarkan bahwa tokoh 
mempunyai sifat tidak mudah menyerah

Jawaban; B
6. Peranan transportasi ini sangat penting dalam kehi-

dupan sehari-hari. Dengan transportasi, hubungan 
menjadi lebih mudah. Kita akan dapat mengerjakan 
tugas-tugas dengan segera.
Permasalahan/ide pokok yang diungkapkan dalam 
pragraf di atas adalah peranan transportasi

Jawaban: B
2. Fan, sekian dulu surat dari saya. Salam buat paman 

dan bibi di Ciamis.
Bagian surat di atas di sebut paragraf penutup

Jawaban: B
3. Fani yang baik, (1) Fan, liburan akhir semester ini 

berbarengan dnegan akhir tahun. (2)
Dalam sebuah surat, bagian surat (1) disebut salam 
pembuka

Jawaban: B
4. Penulisan partikel pun yang sesuai EYD adalah Tua 

ataupun muda perlu berwisata.
Jawaban: A

5. Berikut yang tidak termasuk kata populer adalah 
valensi, premium, oksigen

Jawaban: C
6. Pedagang yang baik hati itu mempunyai kharisma 

tersendiri. Kata bercetak miring dari kalimat di atas  
merupakan kata serapan, khususnya dari kata 
charism 

Jawaban: A
7. Penulisan unsur serapan berikut benar, kecuali 

sentimeter
Jawaban: D

8. Kemaren (1) aku dikasih tahu (2) tehnik (3) membawa 
bola basket (4) oleh tim pelatih di sekolahku. 
Penggunaan kata tidak baku pada kalimat (1), (2), 
dan (3) 

Jawaban: A
9.	 Jika	 kita	 menulis	 biografi,	 berarti	 menyampaikan	

kisah perjalanan seseorang
Jawaban; B

10. Kalimat berikut yang berpola S-P-O adalah Rinto 
sedang bermain gitar

Jawaban: C

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Pariwisata
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Kerbau dungu ditarik-tarik
Kubangan lama daerah lintah
Kalau mau membangun pabrik
Jangan lupa pengolah limbah
Dari hasi mendengar sebait pantun di atas, isi 
pantunnya dapat ditemukan pada baris .3 dan 4

Jawaban: D
2. Bagian yang merupakan permainan (sampiran) 

dalam pantun bisa kita temukan dalam baris 1 dan 2
Jawaban: A

3. Dalam sebait pantun, pola bunyi akhirnya berumus 
a-b-a-b. 
Maksud di atas, bunyi akhir baris yang sama terdapat 
pada baris 1 dan 2 serta 3 dan 4

Jawaban: C
4. Partikel lah yang berfungsi sebagai penghalus kalimat 

perintah bisa ditemukan pada Cobalah kerjakan 
semua ini dengan baik!

Jawaban: D
5. Rumah itu menjadi pelarian bagi buronan polisi.

Makna pe-/-an pada kata pelarian, bermakna tempat
Jawaban: A
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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Guna mengurangi populasi lalat serta penyebaran 
penyakit dari sampah-sampah yang menumpuk di 
tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kini 
Dinas Kesehatan Kota (DKK) Bandung bekerja sama 
dengan PD Kebersihan Kota Bandung, melakukan 
fogging (penyemprotan) di sejumlah kawasan. 
Setiap hari, penyemprotan dilakukan antara 2-3 TPS. 
Beberapa TPS yang sudah disemprot antara lain 
kawasan Antapani dan Jln. Puter.
Inti dari berita di atas adalah Dinas Kesehatan Kota 
(DKK) Bandung bekerja sama dengan PD Kebersihan 
Kota Bandung melakukan fogging

Jawaban: A
2. “Ke mana angin yang keras, ke situlah condongnya”. 

Arti dari peribahasa tersebut adalah orang yang tidak 
mempunyai pendirian

Jawaban: B
3. “Menggantang asap, mengukir langit”.

Arti dari peribahasa tersebut adalah tukang 
mengkhayal atau pekerjaan sia-sia.

Jawaban; A
4. Kalimat yang efektif adalah Hasil pertemuan itu harus 

segera dirumuskan.
Jawaban: C

5. Contoh kalimat yang memiliki subjek yang jelas adalah 
Mensesneg menetapkan perubahan jam kerja.

Jawaban: D
6. Contoh kalimat yang memiliki predikat yang jelas 

adalah Beberapa perusahaan melanggar peraturan.
Jawaban: B

7.  Kalimat berikut yang paling efektif adalah Sidang 
umum majelis itu telah berjalan lancar sesuai dengan 
kehendak rakyat.

Jawaban: A
8.  Kalimat berikut yang baik dan benar adalah Parkir di 

halaman toko swalayan yang ramai ini gratis.
Jawaban: B

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Transfortasi
Kelas/Semester : VII/1

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda

Untuk soal nomor 1 dan 2, simaklah cerita pengalaman 
berikut ini!

Jam Tangan Baru
Hari ini, aku diajak kakakku membeli jam tangan 

baru untukku. Di sepanjang jalan, aku takhenti-hentinya 
bersyukur karena hari ini aku akan mempunyai jam 
tangan. Begitu sampai di toko jam tangan, kami segera 
melihat-lihat berbagai jenis jam tangan. Tiba-tiba, mataku 
tertuju pada salah satu jam tangan. Aku langsung 
menunjuknya. Kakakku segera memanggil penjaga toko 
untuk membeli jam tangan tersebut. Hari ini, aku benar-
benar senang sekali. Taklupa aku pun mengucapkan 
terima kasih kepada kakakku.
1. Cerita tersebut termasuk cerita pengalaman yang 

menggembirakan
Jawaban: B

2.  Kalimat utama pada cerita pengalaman mengenai 
“Jam Tangan Baru” tersebut adalah Hari ini, aku 
diajak kakakku membeli jam tangan baru untukku

Jawaban: D
3.  Kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan 

makna khusus disebut ungkapan
Jawaban: B

4.  Kelompok kata/kalimat yang tetap susunannya 
dan biasanya mengiaskan maksud tertentu disebut 
peribahasa 

Jawaban: A
5.  Yang bukan peribahasa adalah buah bibir

Jawaban; A
6.  Setiap ada masalah, ia selalu dijadikan kambing 

hitam. Ungkapan kambing hitam pada kalimat 
tersebut adalah tumpuan kesalahan

Jawaban: A
7.  Ia termasuk orang tinggi hati sehingga teman-

temannya banyak yang tidak suka.
Jawaban; D

8.  Yang tidak termasuk ke dalam tahapan dalam 
menyusun laporan wawancara adalah meminta 
hadiah kepada narasumber 

Jawaban; C
9.  Made sedang membaca buku cerita.

Awalan me- pada kata membaca mengandung arti 
melakukan 
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Jawaban; A
10.  Ucok sedang tidur mendengkur di kamarnya.

Awalan me- pada kata mendengkur mengandung arti 
mengeluarkan

Jawaban: B
11. Malam hari, para nelayan mulai melaut.

Awalan me- pada kata melaut mengandung arti 
menuju ke-

Jawaban; D
12.  Siti mulai mencuci pakaian yang sudah 

menggunung.
Awalan me- pada kata menggunung mengandung 
arti menyerupai

Jawaban; B
13.  Darto menendang dengan keras.
 Kata menendang pada kalimat tersebut termasuk ke 

dalam kalimat taktransitif
Jawaban; B

14.  Kalimat yang mengandung gagasan utama dalam 
sebuah paragraf disebut kalimat utama 

Jawaban; A
15.  Kalimat utama yang terdapat di awal paragraf disebut.

paragraf deduktif 
Jawaban: A

16.  Kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf disebut 
paragraf induktif

Jawaban; B
17. Contoh surat pribadi, antara lain, surat yang dibuat 

antara anak dan orangtua
Jawaban; D

18.  Ayah dan Ibu yang saya cintai.
Dalam surat pribadi, kalimat tersebut termasuk salam 
pembuka 

Jawaban; C
19.  Cerita yang pendek dan dapat dibaca hanya dalam 

sekali duduk disebut cerpen
Jawaban: D

20.  Yang mengemban sebuah cerita dalam cerita rekaan 
disebut tokoh

Jawaban; B
21.  Tempat-tempat atau waktu yang ada dalam sebuah 

cerita rekaan disebut latar  
Jawaban: A

22.  Tokoh yang mempunyai peranan penting dalam 
sebuah cerita disebut tokoh utama 

Jawaban; C
23.  Tokoh yang peranannya tidak penting karena 

pemunculannya hanya untuk melengkapi disebut 
tokoh tambahan

Jawaban: D
24.  Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Dalam sebuah sambutan, kalimat tersebut termasuk 
ke dalam  salam penutup

Jawaban; B
25.  Teman-teman yang saya cintai. Maksud pertemuan 

ini adalah salam pendahuluan
Jawaban; B

26.  Jenis puisi yang berirama dan berbait disebut 
pantun 

Jawaban; C
27.  Satu bait terdiri atas 4 baris/4 bait.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat 
pantun

Jawaban; B
28.  Awalan ber- yang berarti saling terdapat pada kata 

berkawan
Jawaban: D

29.  Ungkapan pikiran yang dituangkan dalam sebuah 
tulisan disebut mengarang

Jawaban; B
30. Kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu 

peristiwa atau keadaan disebut kalimat berita
Jawaban; D
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Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 
Pokok Bahasan : Komunikasi
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Banyak 

hasil laut yang menjadi andalan devisa negara. 
Dengan keterbatasan kemampuan yang ada, 
kekayaan laut belum digali secara maksimal. Hal ini 
merupakan tantangan kita.
Hal positif dalam paragraf tersebut adalah hasil laut 
andalan Indonesia

Jawaban; A
2. Setiap kota mempunyai pasar, selain alun-alun, tem-

pat ibadah, dan penjara. Di pusat kota berdiri gedung 
Kabupaten, di depannya ada alun-alun. Di sebelah 
kiri alun-alun terdapat penjara, di sebelah kanan 
terdapat mesjid dan di seberang alun-alun terdapat 
sebuah pasar. ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah Pola kota semacam ini terutama 
tampak di pulau Jawa

Jawaban: C
3. Untuk memperbaiki jalan kampung, warga memer lu-

kan bahan, dana, dan tenaga. Seseorang ber maksud 
membantu pembangunan jalan dengan dengan 
menawarkan 5 zak semen kepada ketua RW.
Kalimat penawaran yang tepat berdasarkan ilustrasi 
di atas adalah Saya mempunyai lima zak semen. Jika 
warga kampung berkenan, akan saya sumbangkan 
untuk perbaikan jalan kampung Bapak

Jawaban; C
4. Keberadaan akta kelahiran, rupanya masih juga 

belum populer dikalangan masyarakat Indonesia.

Kata populer pada kalimat tersebut dapat diganti 
dengan kata membudaya 

Jawaban: A
5. Wanita itu sejenak terkesima dan tidak tahu apa yang 

mesti diperbuat.
Arti kata terkesima pada kalimat diatas adalah 
tercengang 

Jawaban: B
6. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah 

Dalam pentas seni itu, tua muda ikut bergembira 
memeriahkan acara tersebut

Jawaban: A
7. Apabila kita masuk ke ruang perpustakaan ini, 

kesan pertama yang terasa, yaitu bersih, teratur, 
dan menyenangkan. Baik pengetahuan buku-buku 
maupun dekorasi ruangannya. Semuanya ini tentu 
merupakan salah satu unsur, mengapa perpustakaan 
sekolah ini menjadi juara pertama dan di tetapkan 
sebagai perpustakaan teladan se-DKI Jaya tahun 
ini.
Pikiran utama paragraf di atas adalah perpustakaan 
teladan

Jawaban: D
8. Salman suka sekali membaca majalah. Dia tidak 

mau diganggu. Setiap hari ia selalu mencoba untuk 
menulis pada secarik kertas. Di ruang belajarnya 
terdapat tumpukan kertas yang berisi tulisan. Ternyata 
yang ditulis sebuah cerpen.
Watak Salman dalam cuplikan cerita tersebut adalah 
rajin, suka membaca, berkemauan keras

Jawaban; A

Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Disiplin
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Kata yang bertantonim terdapat pada kalimat anak itu 
bertubuh kecil tetapi memiliki semangat yang besar 
untuk maju.

Jawaban; D
2. Aku puas dengan hasil prestasi bekerjaku.

Sinonim kata puas dalam kalimat tersebut adalah 
bangga 

Jawaban: C

3. Susunan kalimat langsung berikut yang tidak tepat 
adalah Nasihat Pak Kyai, “Berhati-hatilah, Nak?”

Jawaban: C
4. Pertanyaan yang isinya berkaitan dengan tugas 

sebagai petugas pos adalah Berapa jumlah rata-rata 
surat yang Bapak antarkan setiap hari?

Jawaban: A
5.  Kalimat yang menggunakan kata sapaan adalah 

makan sajalah dulu, Dik!
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Jawaban: D
6.  Dalam kutipan kalimat tanya di bawah ini, kalimat 

yang menggunakan kata sifat adalah Apakah Anda 
keberatan?

Jawaban; D
7.  Orang yang malas belajar berarti ia tidak berusaha 

dengan sungguh-sungguh memasukkan pelajaran 
ke dalam ingatannya. Pelajaran yang tersimpan 
mungkin sedikit sekali. Waktu ujian tentu ia tidak 
dapat menjawab pertanyaan dengan betul. Akhirnya, 
ia gagal atau tidak lulus dalam ujian. Selanjutnya, ia 

juga akan menemui kesulitan dalam hidup.
Paragraf tersebut menggunakan ide pokok tentang 
akibat malas belajar

Jawaban: B
8.  Kerangka bacaan yang sesuai dengan paragraf  pada 

soal no. 7, yaitu ....
malas belajar
1) pelajaran sedikit
2)  tidak dapat menjawab
3)  tidak lulus
4)  hidup sulit

Jawaban: A

Bab 7 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7
Pokok Bahasan : Ekonomi
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Siap Sedia
Kawan, kawan
Kita bangkit dengan kesadaran
Menusuk menerang hingga belulang
Kawan, kawan
Kita mengayun pedang ke dunia terang
Amanat penggalan puisi di atas adalah menginginkan 
agar kita sadar dan bangkit untuk melawan penjajah

Jawaban: A
2. Tema puisi di atas adalah perjuangan 

Jawaban: A

3. Sikap penyair pada penggalan puisi di atas adalah 
berkorban tanpa pamrih

Jawaban: C
4.  Kata kerja transitif terdapat pada kalimat Ibu memasak 

sayur
Jawaban; C

5.  Kata kerja taktransitif terdapat pada kalimat Ucok 
tidur di kursi

Jawaban: A

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Olah raga
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.   “Pada  hari-hari tertentu di RW kami diadakan kegiatan 

Posyandu”. Kegiatan Posyandu dilaksanakan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan  bagi anak balita                            

Jawaban: C
2.    Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Posyandu 

adalah ... bersama dengan tim kesehatan dari 
Puskesmas. 
Isian yang tepat adalah beberapa ibu di RW 
setempat

Jawaban: A
3.  Kini pemerintah daerah Tanggerang sudah menjadi 

kotamadya dan kabupaten. Suatu kotamadya 
dikepalai oleh seorang walikota.        

Jawaban; B
4.   Ibu  : (membenarkan pendapat sambil menggeserkan 

letak piring kue ke depan tempat duduk suaminya) Ya 
... benar, itu salah satu amanatnya. 
Kata-kata itu diungkapkan ketika kami berkumpul 
di kantor desa. Peristiwa dalam bacaan itu berlatar 
waktu ketika kumpulan di kantor desa.         

Jawaban: B
5.   Ibu  : Menurut Pak Kades kegiatan kebersihan di desa 

kita harus ditingkatkan. Kalau jadi, ketua penggerak 
PKK tingkat propinsi akan datang ke tempat kita. 
Rombongan itu akan diikuti oleh  Bapak Bupati dan 
Pak Camat. 
Tokoh yang berbicara dalam bacaan di atas salah 
seorang ibu warga setempat.    

Jawaban: D
6.    Ketua penggerak PKK ditingkat desa ialah ibu kades
 Jawaban; A
7.    Desaku sayang desaku malang



8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia SMP

      Kapan engkau bersemi kembali    
      Desaku sayang desaku malang
  Aku ingin segera bersekolah kembali
Dalam puisi di atas digambarkan perasaan sedih dari 
seorang pelajar

Jawaban; D

8.   Jika puisi di atas diubah bentuk menjadi suatu cerita, 
latar tempat yang digunakannya adalah desa yang 
terkena bencana 

Jawaban; B

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Hal yang paling penting dalam penulisan pesan atau 
surat adalah nama si pemesan

Jawaban; A
2. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri dari sebuah 

cerita pendek adalah menceritakan seluruh riwayat 
hidup tokoh utama

Jawaban; B
3. Penulisan tempat dan tanggal pada sebuah surat 

atau pesan menunjukkan tempat dan waktu ditulisnya 
pesan

Jawaban; C
4. Kalimat yang disertai kata keterangan di bawah 

ini adalah Kenikmatan dan kebahagiaan keluarga 
me mungkinkan terciptanya rumah tangga yang 
sejahtera

Jawaban; B
5. Kalimat yang mengandung kata sifat berikut ini 

adalah Tanti sangatlah cerdas
Jawaban: A

6. Kalimat yang predikatnya merupakan kata sifat 
adalah Setelah ke dokter, kesehatan Fitri lebih baik

Jawaban: D
7. Kamu harus … mematuhi peraturan dan tata tertib 

sekolah. 
Kata keterangan yang sesuai untuk menyempurnakan 
kalimat di atas adalah senantiasa 

Jawaban: C
8. Yang bukan merupakan latar sebuah cerita pendek 

di antaranya adalah tokoh yang melatarbelakangi 
peristiwa terjadi

Jawaban: D
9. Cuplikan cerita pendek berikut ini yang meng-

gambarkan  latar cerita adalah Peristiwa itu terjadi 
kemarin subuh ketika orang-orang tengah terlelap

Jawaban: C
10. Surat undangan yang ditujukan untuk tujuan dinas 

adalah undangan rapat organisasi
Jawaban: A

11. Adik mengepel lantai, … kakak mencuci piring. Kata 
hubung yang tepat untuk kalimat di atas adalah 

sementara
Jawaban: B

12. Berikut ini kalimat yang mengandung kata hubung 
yang sesuai adalah Mereka tetap tabah, walaupun 
badai tsunami telah menghabiskan kerabat dan harta 
mereka

Jawaban: C
13. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima 

kasih. Kalimat di atas merupakan penutup dari 
sebuah surat undangan.

Jawaban: B
14. Lazimnya dalam sebuah surat, nama tempat acara 

ditulis setelah penulisan pukul waktu acara diadakan
Jawaban; B

15. Yang termasuk surat/undangan nondinas adalah 
undangan pernikahan anak Pak RW

Jawaban: C
16. Di bawah ini, kalimat yang memiliki kata yang 

bermakna konotatif adalah Karena terbukti korupsi, 
pejabat tersebut dihadap kan ke meja hijau

Jawaban: C
17. Bangunan kuno itu begitu … dan megah tersinari 

Matahari yang sebentar lagi terbenam.
Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah besar

Jawaban: A
18. Setelah sarapan dan minum obat, Andi tidur cukup 

lama. Ketika bangun, badannya terasa lebih enak, 
pusingnya berkurang. (Sumber: “Kompas”).
Dua kalimat di atas merupakan gambaran tentang 
latar waktu 

Jawaban: A
19. Memang Andi adalah anak tunggal. Pak Sunarya, 

ayah Andi, bekerja di sebuah bank dan ibunya 
bekerja di kantor pemerintah daerah. Mereka tinggal 
di komplek perumahan, tidak jauh dari ibu kota 
kabupaten. (Sumber: “Kompas”)
Paragraf di atas menggambarkan tokoh Andi

Jawaban; B
20. Pertanyaan : …?

Jawaban : Ia kemarin malam tidak ada di rumahnya.
Kalimat tanya yang cocok untuk percakapan di atas 
adalah Apakah ia ada di rumahnya kemarin malam?
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Jawaban: C
21. Kalimat yang mengungkapkan keheranan di bawah 

ini adalah Masa sih, masyarakat Aceh yang terkenal 
ketakwaannya itu bisa terkena musibah?

Jawaban: C
22. Kalimat di bawah yang merupakan fakta adalah 

Telefon genggam, televisi, dan komputer adalah alat 
telekomunikasi

Jawaban: A
23. Kalimat di bawah ini yang merupakan pendapat 

adalah Bangsa yang dianggap pertama kali menulis 
di atas kertas adalah Cina

Jawaban: C
24. Andi memperhatikan tamunya. Yang satu tinggi 

besar, rambut ikal, dan kulitnya hitam. Satunya lagi 
lebih pendek, gemuk, rambut lurus, dan kulitnya 
sedikit kuning. Yang gemuk membuka tasnya dan 
mengeluarkan mainan. (Sumber: Kompas)
Ide pokok dari paragraf di atas adalah Andi 
memperhatikan dua orang tamu yang tak dikenal

Jawaban: A
25. Masjid Raya Baiturrahman tetap kokoh berdiri di 

bumi Banda Aceh yang luluh lantak, Minggu, 26 
Desember 2004. Gempa dan terjangan bah tsunami 
dahsyat yang menyeret berbagai bangunan, puing, 
dan nyawa ternyata terhenti di beranda Masjid. 
Air memang sempat masuk ke dalam tetapi tidak 
dalam riak besar. Banyak warga Aceh terselamatkan 
nyawanya karena saat musibah terjadi mereka 

berlindung di Masjid Raya tersebut.
Paragraf yang diambil dari “Kompas” di atas 
melaporkan berita yang kalimat utamanya adalah 
Masjid Raya Baiturrahman tetap kokoh berdiri

Jawaban: B
26. Puisi yang berisi sanjungan terhadap keagungan 

Tuhan disebut himne
Jawaban: B

27. Satire adalah sanjak yang berisi tentang kecaman 
sinis terhadap seseorang/sesuatu

Jawaban: C
28. Sebagai tontonan, Sponge Bob SquarePants me-

mang membawa kesegaran visual.
Yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat di atas 
adalah Sponge Bob SquarePants

Jawaban: A
29.  Masihkah sempat kain kafan

 Yang kami kirimkan
 Untuk membungkus tubuhmu, saudaraku
 Mengingat tempat kini berjauhan
 Dipisahkan pulau
 Dipisahkan lautan
Puisi di atas dapat dimasukkan ke dalam jenis satire

Jawaban: A
30. Bagi beberapa masyarakat di Jakarta, banjir sudah 

menjadi langganan setia yang menenggelamkan 
rumahnya.
Kata predikat dari kalimat di atas adalah menjadi

Jawaban; A
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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Adikku, Dita ingin melengkapi sarana belajar, yaitu 
akan membeli meja belajar. Sementara itu, ibu 
menginginkan kursi tamu. Lemari yang diletakkan di 
sudut ruang pamer merupakan pilihan ayah. Itulah 
keinginan kami saat kami melihat pameran mebel.
Pasangan kata yang berhipernim-hiponim terdapat 
dalam kalimat keempat.

Jawaban: D
2.  Kata berpolisemi terdapat dalam kalimat Ayah 

memperbaiki kaki meja yang patah di kaki bukit.
Jawaban: D

3.  Kalimat yang menggunakan kata yang mengalami 
perluasan makna adalah Ia seorang penggubah syair 
lagu yang andal dan terkenal.

Jawaban: B
4. Kalimat berikut yang menggunakan kata berhononim 

adalah Mereka tahu bahwa tahu adalah makan yang 
bergizi.

Jawaban: C
5. Kata berkonotasi terdapat pada kalimat Perusuh itu 

memang harus diamankan daripada mengganggu 
keamanan.

Jawaban; D

6.  Rinta bangun tidur saat dering telepon mengaget-
kannya. Ia langsung mengangkatnya.

 ‘Halo, Rinta. Selamat pagi!” sapa suara dari telepon 
itu. Suara itu aneh, parau, serem juga sih. “Siapa 
nih?” tanya Rinta heran. I’m your guardian angel.” 
‘Hah?” Rinta heran. “Bercanda lagi, serius dong!”
Latar peristiwa kutipan dialog tersebut adalah pagi 
hari di rumah

Jawaban: C
7.  “Lalu, kenapa bukan kamu saja yang mencari angsa 

itu?” tanya Sarah-Jane. Usulnya memang masuk 
akal. “aku?” tanya Lyddie. “Aku sibuk.”“sibuk apa?” 
tanya Timothy. “Pergi ke mal dengan teman-temanmu 
yang sombong itu?”
Watak tokoh Lyddie pada kutipan drama tersebut 
adalah tidak peduli 

Jawaban: A
8. Petunjuk melakukan wawancara 

(1) Menghubungi narasumber
(2) Menentukan topik
(3) Mencatat pokok-pokok jawaban hasil wawan-

cara
(4) Melakukan wawancara
Petunjuk melakukan wawancara yang tepat adalah 
2,1,4,3 

Jawaban: C

Bahasa Indonesia SMP Kelas VIII

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1 
Pokok Bahasan : Kelautan
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Kutipan surat berikut yang termasuk bagian pembuka 
adalah Dalam rangka memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW. OSIS SMPN 1 Ujung Pandang 
akan menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Jawaban; B
2. (1) Isi surat, (2) kepala surat, (3) salam penutup, (4) 

salam pembuka, (5) nomor surat, (6) alamat yang 
dituju, (7) tanggal surat, dan (8) tanda tangan, nama 
terang, jabatan.
Urutan yang benar dan bagian surat resmi di atas 
adalah (2), (7), (5), (6), (4), (1), (3), (8)

Jawaban: B
3. Hal yang membedakan surat resmi permohonan 

pinjam tempat (oleh OSIS kepada sebuah instansi) 
dan surat resmi permohonan izin tidak masuk sekolah 
(oleh siswa kepada wali kelas) adalah pada surat izin 
tidak masuk sekolah tidak ada bagian kepala surat, 
nomor, lampiran, hal, dan tembusan

Jawaban: D
4. Pada Minggu siang ia naik ... pergi ke .... untuk 

membeli obat demam. Herman tidak mau menambah 
.... sakitnya semakin parah dan ... kehadirannya di 
sekolah berkurang.

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Palang Merah
Kelas/Semester : VIII/1
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Isian kata baku yang tepat untuk titik-titik di atas 
adalah .taksi, apotek, risiko, persentase

Jawaban: A

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Pertanian
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. (1) Ketika tidak mempunyai uang, Samirata meng-
gadaikan gelangnya. (2) Jika ia tidak menebus 
pada hari yang sudah ditentukan, gelangnya 
menjadi milik pegadaian. (3) Seandainya dapat 
menebus, gelangnya akan dikembalikan. (4) Namun, 
kenyataannya ia tidak menebus gelangnya sehingga 
gelangnya menjadi milik pegadaian.

 Dalam paragraf tersebut, hubungan pengandaian 
ditunjukkan oleh kalimat nomor (3)  

Jawaban: C
2.  Kalimat berikut yang salah strukturnya adalah Semua 

menatap lagu wajib yang sedang membawakan Nia.
Jawaban: C

3.  Berbeda dengan Dedi, Tio teman sekelas Dedi selalu 
bangun pagi. Dia tidak pernah tergopoh-gopoh. Dia 

seolah-olah selalu santai, tetapi selalu siap. Dengan 
bangun pagi, membuatnya lebih siap melakukan 
sesuatu.
Kalimat yang mengandung hubungan pertentangan 
dalam paragraf tetsebut adalah kalimat pertama

Jawaban: A
4.  Kalimat berikut yang menggunakan keterangan alat 

adalah Buku bacaan merupakan alat yang paling 
penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Jawaban: B
5. “Ini yang menjadi persoalan,” kata Joanna sambil 

menunjuk kawat gigi itu. “Seseorang telah mengirimi 
aku surat yang isinya benar-benar menyakitkan.”
Dikutip dan Detektif Cilik karya Hawkeye Collins.
Berdasarkan isinya, tema cerita di atas adalah surat 
kaleng 

Jawaban: C

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Disiplin
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Perbedaan novel dan cerpen terletak pada alur 
cerita

Jawaban: B
2. Emansipasi wanita merupakan tema utama dari 

salah satu novel angkatan pujangga baru. Judul 
novel tersebut adalah....
a. Siti Nurbaya
b. Azab dan Sengsara
c. Dian yang Tak Kunjung Padam
d. Layar Terkembang

3. Hal yang harus kita perhatikan ketika menyampaikan 
sebuah laporan pengamatan adalah kejelasannya

 Jawaban: A
4.  Untuk lebih meyakinkan kepada para pembaca 

bahwa laporan kita adalah benar, hal-hal yang harus 
dipenuhi adalah datanya harus lengkap

Jawaban: A

5.  Yang mempakan judul sebuah laporan pengamatan 
adalah Penggunaan Energi Listrik oleh Penduduk 
Sukajaya

Jawaban: C
6. Yang bukan merupakan sifat laporan adalah sugestif
 Jawaban: C
7.  Bentuk sastra yang dinyatakan dengan bahasa 

bebas, tidak memakai ikatan yang luar biasa, disebut 
prosa 

Jawaban: B

8. Perjalanan terdekat dan rumah Bintang ke 
Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut. Masuk 
Jalan Dahlia sampai di pertigaan belok kin masuk 
Jalan Melati sampai di perempatan belok ke kanan 
masuk Jalan Kenanga berjalan terus sampai Jalan 
Mawar.

Jawaban: B

5. Berikut ini contoh dari akronim, yaitu Ikip
Jawaban: D
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Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Teknologi
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Klitika –mu, -ku, dan –nya merupakan kata ganti 
orang

Jawaban: C
2.  Wataknya memang keras.

Klitika–nya pada kata wataknya merupakan kata 
ganti kepunyaan 

Jawaban: C
3.  Pada mulanya, saya tidak percaya pada berita itu.

Klitika –nya pada kata mulanya merupakan kata ganti 
keterangan

Jawaban: D
1. Perbedaan novel dan cerpen terletak pada alur 

cerita
Jawaban: B

4. Karangan tentang proses pembuatan sesuat lebih 
tepat apabila disajikan secara narasi atau eksposisi

Jawaban: B
5. Urutan kerja

1. Beri nomor pada setiap gelas 
2. Isi setiap botol dengan larutan Bromimol biru
3. Gelas 1 diisi dnegan tumbuhan air

 Gelas 2 diisi dnegan tumbuhan air dan siput
 Gelas 3 diisi dnegna siput saja
 Gelas 4 dibiarkan seperti semula
Wacana di atas merupakan bagian dari karya tulis 
berbentuk laporan hasil percobaan

Jawaban: C
6. Berikut ini yang termasuk kalimat majemuk bertingkat 

adalah Ia telah mengetahui bahwa ibunya sakit.
Jawaban: C

7. (1) Sepuluh tahun yang lalu terjadi peristiwa itu.
(2) Aku jatuh cinta kepada Pertiwi, anak seorang 

guru sekolah dasar.
(3) Cinta kami bersemi sampai tiba saat aku datang 

melamarnya.
(4) Untuk itu, kumohon izin Ramanda, tetapi 

Ramanda menolak.
Kalimat yang mengandung hubungan pertentangan 
adalah 4 dengan ditunjukkan kata tetapi.

Jawaban: D
8. Kalimat majemuk bertingkat yang beranak kalimat 

pengganti predikat ialah Kata ibu ia akan datang lagi 
bulan depan.

Jawaban: C

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Yang bukan merupakan langkah awal dalam 
melakukan wawancara adalah wawancara dengan 
narasumber

Jawaban: B
2.  Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar 

pertanyaan, kecuali imbalan berupa hadiah
Jawaban: D

3.  Cerita yang melukiskan suatu kejadian atau peristiwa 
dengan mempergunakan bentuk prosa yang 
sependek-pendeknya disebut cerpen

Jawaban: C
4.  Berikut ini yang bukan merupakan alur dari sebuah 

cerpen, pada umumnya, adalah waktu kejadian
 Jawaban: B
5.  Tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah 

cerita yang dihadirkan lewat tokoh-tokoh disebut alur

Jawaban: C
5.  Cerpen hiburan adalah cerpen yang lebih mengu-

tamakan selera pembaca tanpa pertimbangan nilai-
nilai kemanusiaan, umumnya bersifat komersial

Jawaban: D
6.  Berikut ini bukan ciri-ciri cerpen adalah ceritanya 

panjang
Jawaban: C

7.  Sebuah proses perubahan makna yang dialami 
sebuah kata yang tadinya mengandung satu makna 
khusus, kemudian menjadi makna umum disebut 
perluasan arti 

Jawaban: A
8.  “Saudara berasal dari mana?”

Kata saudara pada kalimat tersebut mengalami 
proses perubahan makna dari makna penyempitan 
menjadi makna per luasan
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Jawaban: B
10.  Buku itu terbawa oleh temannya.

Kata terbawa pada kalimat tersebut mengandung 
arti  tidak sengaja

Jawaban: B
11.  Pencuri motor itu tertangkap polisi di sekitar Jalan 

A.H. Nasution.
Awalan ter- pada kalimat di atas mengandung arti 
dapat di- 

Jawaban: A
12.  Awalan ter- yang berarti paling terdapat pada kata 

tertinggi
Jawaban: D

13.  Awalan ter- yang berarti tidak sengaja adalah 
teringat 

Jawaban: A
14.  Awalan ter- semu terdapat pada kata tetangga

Jawaban: C
15.  Surat yang isinya menyangkut kepentingan tugas  

dan kegiatan dinas instansi disebut surat resmi
Jawaban; B

16. Kata yang menghubungkan kata-kata, bagian-bagian 
kalimat, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat 
disebut kata penghubung

Jawaban: C
17.  Seperti, bagai, bagaikan, seakan-akan merupakan 

kata penghubung yang menyatakan perbandingan
 Jawaban; A
18.  Dia bukan bodoh, melainkan hanya malas saja.

Kata penghubung dalam kalimat tersebut menyatakan 
hubungan pilihan

Jawaban: A

19.  Apakah Anda setuju atau tidak, kami akan jalan 
terus.
Kata penghubung dalam kalimat tersebut menyatakan 
hubungan pertentangan

Jawaban: A
20.  Menang .... kalah sebenarnya merupakan hal biasa 

dalam setiap pertandingan.
Kata yang tepat untuk menghubungkan kalimat 
tersebut adalah atau

Jawaban; C
21.  Lebih baik nonton televis .... uring-uringan dan pusing 

melihat kejadian seperti itu berlangsung terus. 
 Kata yang tepat untuk menghubungkan kalimat 

tersebut adalah  daripada 
Jawaban: A

22.  Bola ini tidak bulat tetapi bundar.
Jawaban; B

23.  ... tujuan tercapai, kita harus pandai mengatur waktu.
Kata penghubung yang tepat untuk kalimat tersebut 
adalah supaya 

Jawaban: B
24.  Cerita yang didukung oleh para pelaku untuk 

ditampilkan di atas pentas berupa gerak, laku, dan 
dialog di depan penonton disebut drama

Jawaban: D
25.  Orang-orang yang akan berperan mendukung laku 

dalam cerita drama disebut pelaku/pemain
Jawaban: C

Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Peristiwa
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. SAMPO WANGI. Pengakuan dunia bagi ... Anda.
 Pernyataan yang tepat untuk melengkapi naskah 

iklan di atas adalah keindahan rambut 
Jawaban: C

2. Tanah yang dimilikinya cukup luas untuk sebuah 
rumah. Tanah itu terletak.... balik bukit yang udaranya 
sangat sejuk ... kejauhan tampak rumah mungil 
idaman. Saya diajaknya .... sana untuk berlibur.
Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat-
kalimat dia tas secara berurutan adalah di, dari, ke

 Jawaban: C

3. Yang bukan merupakan langkah-langkah membuat 
ringkasan adalah membedakan kalimat utama dan 
kalimat penjelas

Jawaban: B
4. Yang tidak boleh kita lakukan ketika membuat 

ringkasan adalah mencatat seluruh karangan asli.
Jawaban: A

5.  Yang dimaksud dengan merangkum adalah 
menyingkat bahan bacaan yang panjang menjadi 
sedikit, tetapi jelas

Jawaban: C
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Bab 7 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7
Pokok Bahasan : Moral
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Bacalah puisi berikut!
 Pernah tuan tegak di tepi sawah
 Padi beriak menyibak sukma
 Pipit bercicit riang haram bersusah
 Pernah tuan lihat air berdesah
 Dicegah batu membuih putih
 Julung beriring berbondong-bondong
 Hati terpaut ingin turut berenang-renang
Citraan penulisan puisi tersebut adalah penglihatan, 

perabaan
Jawaban: B

2.  Hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang 
benar-benar terjadi adalah fakta

Jawaban: D
3.  Anggapan atau buah pemikiran seseorang disebut 

pendapat 

Jawaban: A
4.  Anggapan teratur dari uraian-uraian sebelumnya 

disebut kesimpulan 
Jawaban: A

5.  Ayam adalah binatang berkaki dua. 
Kalimat tersebut merupakan fakta

Jawaban: C
6.  Kuda itu terlihat sehat. Larinya tentu kencang.

Kalimat tersebut merupakan pendapat 
Jawaban: B

7. Yang bukan merupakan upaya dalam memahami 
puisi adalah membuat puisi yang bertema sama

Jawaban: A
8. Diksi merupakan hal penting dalam sebuah puisi. 

Yang dimaksud dengan diksi dalam hal ini adalah 
pilihan kata 

Jawaban: C

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Peristiwa
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Jagalah Kebersihan
Kalimat poster di atas memiliki ciri, kecuali puitis

Jawaban: D
2. Salah satu poster di bawah ini bertujuan untuk 

meningkatkan pendidikan adalah Berkat Hardiknas, 
kita tingkatkan keaktifan ber karya.

Jawaban: D
3. Duduk sendiri, Amir. Sorot matanya menerawang 

jauh ke sudut-sudut tempat yang takjelas di mana. 
Semburat warna kuning di ufuk Barat, perlahan 
melepas keemasannya. Warna bangku yang hampir 
seharian didudukinya pun tidak berupa lagi. Amir 
duduk membatu, diselimuti ruang yang makin gelap.

 Suasana yang tergambar dalam penggalan cerpen di 
atas dapat diringkas menjadi Amir duduk membatu 
dalam sore yang semakin gelap

Jawaban: B
4. Åpa yang keluar dari mulut Open tentang pembelian 

sepeda ini adalah ini, “Ia sudah lama hendak membeli 
sepeda. Pada suatu hari datang Belanda gemuk 
padanya membawa sepeda.”

 Kata Belanda itu, sepeda ini ia mau jual, apa Open 
mau beli? Open berpikir sebentar lalu menjawab 
bahwa ia mau beli, tapi uang simpanannya cuma 
ada seratus rupiah dan apakah tuan Belanda itu mau 
menjualnya seharga begitu.
Penggalan cerpen di atas, posisi pengarang sebagai
pencerita 

Jawaban: C

Harga produk beras anorganik dan organik lokal 
bersaing keras di pasaran, menjelang musim panen 
perdana di Jabar pada Maret mendatang. Pada sejumlah 
pasar, harga beras anorganik dan organik berselisih Rp 
2.000-Rp 2.500/Kg.

Demikian informasi yang diperoleh dari sejumlah 
pasar tradisional  di Bandung. Harga beras anorganik 
yang oleh masyarakat dikenal sebagai beras biasa, 
kualitas mendium rata-rata berharga Rp 3.500/kg atau 
naik Rp 500/kg dari harga normal. Ini disebabkan, jumlah 
beras yang beredar menjadi tak sebanyak saat beras 
impor masih banyak.
5. Inti berita dari berita di atas adalah harga produk 

beras anorganik dan organik lokal bersaing keras di 
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pasaran
Jawaban: A

6. Berita di atas melaporkan tentang harga beras 
Jawaban: A

Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Kesehatan
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Nada bagi sebuah puisi maksudnya adalah semua 
benar

Jawaban: D
2. Yang dimaksud rima dalam sebuah puisi adalah 

persajakan 
Jawaban: C

3. Malam itu terdengar suara nyaring sekali dari arah 
utara. 
Imbuhan ter- pada kata terdengar memiliki arti tidak 
sengaja 

Jawaban: A
4. Kata berimbuhan ter yang berfungsi membentuk 

kata kerja dari kata benda terdapat pada kalimat Ia 
tersenyum melihat kelakuan bocah mungil itu.

Jawaban: C
5. Bila ingin membuat sebuah berita mengenai suatu 

kejadian, pertanyaan yang biasa dipakai untuk 
menanyakaan sebab peristiwa itu terjadi dengan 
menggunakan kata tanya mengapa

Jawaban: D

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Berikut ini adalah pemakaian tanda titik yang benar, 
kecuali SS. (sarjana sastra)

Jawaban: B
2.  Berikut ini pemakaian tanda koma yang benar, kecuali 

Ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya, karena tidak 
mempunyai biaya.

Jawaban: D
3.  Penggabungan dua buah kalimat tunggal atau lebih 

disebut kalimat majemuk
Jawaban: B

4.  Baju itu bukan milik kakak, melainkan milik adik.
Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat majemuk 

setara perlawanan.
Jawaban: D

5.  Ia tidak bersekolah karena sakit.
Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat majemuk 
bertingkat 

Jawaban: D
6.  Unsur puisi yang sangat penting adalah nada

Jawaban: C
7.  Kalimat majemuk yang hubungan pola-polanya tidak 

sederajat disebut....
kalimat majemuk bertingkat

Jawaban: B
8.  Suatu pemberitahuan dari seseorang atau badan 

usaha yang ditujukan kepada khalayak ramai yang 
jumlahnya tidak diketahui dengan pasti disebut iklan

Jawaban: D
9.  Penggunaan kata depan di- yang benar adalah di 

sekolah 
Jawaban: A

10.  Ambar lebih pandai ..... Deni.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut 
adalah daripada 

Jawaban: B
11.  Yang dimaksud dengan merangkum adalah 

menyingkat bahan bacaan yang panjang menjadi 
sesedikit mungkin

Jawaban: C
12.  Pilihan kata yang tepat dalam puisi disebut diksi

Jawaban: C
13.  Makna yang sesuai dengan kamus atau makna 

sebenarnya disebut makna denotasi 
Jawaban: B

14. Wayan menyiram bunga setiap pagi.
Kata bunga pada kalimat tersebut bermakna 
denotasi 

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
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Jawaban: A
14.  Dalam setiap persoalan, ia selalu dijadikan kambing 

hitam.
Ungkapan kambing hitam pada kalimat tersebut 
mempunyai makna makna konotasi 

Jawaban; A
15.  Dia duduk di bangku yang ke dua.

Kata ke dua pada kalimat tersebut merupakan contoh 
kata bilangan tingkat 

Jawaban: A
16.  Gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang 

pada hakikatnya berlainan dan sengaja dianggap 
sama adalah gaya bahasa perumpamaan 

Jawaban; A
17.  Gaya bahasa metafora adalah perbandingan 

langsung sebuah benda yang mempunyai sifat yang 
sama dengan benda tersebut

Jawaban: B
18.  Contoh kalimat yang bermajas metafora adalah 

perempuan itu telah menjadi sampah masya rakat 
Jawaban: C

19. Angin yang berbisik.
Kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa 

personifikasi
Jawaban: D

20.  Kisah hidupnya sepahit empedu.
Kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa 
perumpamaan

Jawaban: C
21.  Hidup manusia diumpamakan dengan biduk atau 

bahtera yang terkatung-katung di tengah lautan. 
Hal itu merupakan gaya bahasa perumpamaan

Jawaban; C
22.  Bentuk karangan yang ditulis berbait-bait, bersajak, 

dan berirama (karangan yang terikat) disebut puisi
 Jawaban: A
23.  Yang bukan ciri-ciri puisi adalah tidak berirama

Jawaban: D
24.  Suatu konstruksi yang terdiri atas dua kata atau 

lebih yang membentuk suatu kesatuan yang dapat 
menimbulkan suatu makna baru yang sebelumnya 
tidak ada disebut frasa

Jawaban: C
25.  Yang dimaksud dengan kalimat tak lengkap adalah 

kalimat yang hanya terdiri atas satu unsure saja
Jawaban: B
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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. (1) Pada tanggal 17 Agustus 1989, seluruh rakyat 
Indonesia memperingati hari proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia yang ke-44. 2) Pada waktu itu 
bendera merah-putih dikibarkan di mana-mana. (3) 
Aneka hiasan terpampang di pinggir-pinggir jalan, di 
seluruh kepulauan Nusantara. (4) Tidak ada seorang 
pun yang mau ketinggalan memeriahkannya sesuai 
dengan keahlian masing-masing, sebagai pertanda 
cintanya kepada tanah airnya.
Gagasan utama dari paragraph di atas adalah (1)

 Jawaban: A
2. Susunlah kalimat-kalimat berikut agar dapat 

membentuk sebuah paragraf yang baik dan benar.
a.  Sinar Matahari pagi menghangatkan badan.
b.  Nyaman rasa badan, dan hilanglah lelah berjalan 

sehari suntuk kemarin.
c.  Kuhirup hawa pagi yang segar sepuas-puasku.
d.  Di deparku berrnekaran bunga beraneka wama.
e.  Matahari belum tinggi, baru sepenggalah.
f.  Pagi hari itu aku duduk di bangku yang panjang 

dalarn halaman di belakang rumah.
g.  Angin pegunungan membuai wajah, membawa 

bau harum bunga
Susunan kalimat yang benar adalah (f), (e), (a), (d), 

(g), (c), (b)
Jawaban: C

3.  (a) Sudah beberapa kali Pancasila dirongrong 
bahkan hendak diubah dan dipreteli. (b) Namun 
setiap usaha yang hendak merongrong, mengubah, 
dan memereteli itu ternyata gagaL (c) Betapapun 
usaha itu dipersiapkan secara teliti dan matang, 
semuanya dapt dihancur-leburkan. (d) Bukti yang lalu 
menjadikan kita bahwa Pancasila memang benar-
benar sakti, tak dapat diubah dan dipreteli. 

 Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan 
paragraf . campuran (induktif-deduktif).   

Jawaban: C
4.   Kegunaan paragraf ialah memudahkan pembaca 

untuk memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat 
pada scbuah tulisan.

Jawaban: A
5. Salah satu pemyataan di bawah ini yang mengalami 

perluasan makna adalah Beliau adalah tuan tanah 
yang sangat disegani. 

Jawaban: B
6. Amir pergi ke kamar untuk mengambil kertas karena 

ia akan nenulis surat kepada kekasihnya. Ketika itu 
masuklah seorang wanita dan Amir terkerjut. Tiba-
tiba saja wanita itu jatuh terkapar di depan pintu 
kamar dan tak berdaya.
Kata-kata bermakna konotasi yang terdapat dalam 

paragraf di atas adalah...
Jawaban: Tidak ada

7. Kata yang mengalami perubahan peyorasi terdapat 
pada kalimat Karena tidak mampu keterampilan, 
akhimya penduduk desa itu menjadi gelandangan.

 Jawaban: D

8. (1) jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan. 
(2) pemblokiran terjadi sejak Kamis malam dan 
berakhir Jum’at siang pekan lalu. (3) pengunjuk rasa 
membongkar sendiri tenda yang menutupi jalan, 
dengan tetap menuntut janji pembayaran ganti rugi 
secepatnya. (4) besarnya tuntutan Rp. 3 miliar untuk 
harga 1.727 meter persegi. 
Kalimat yang berisi pendapat pada teks tersebut 

terdapat pada kalimat bernomor 1
Jawaban: A

Bahasa Indonesia SMP Kelas IX

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1 
Pokok Bahasan : Peristiwa
Kelas/Semester : IX/1
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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Contoh iklan baris yang benar adalah JL. BU: Bebek 
70. D kodya. Mulus.Nego.T.08939393838

Jawaban: A
2. Pemasaran mebel jepara yang semakin jenuh 

membuat para pengrajin mebel yang terkenal cirri 
khas ukirannya itu berusaha mencari pasar lain.
Kritikan yang tepat adalah Motif uiran dibuat bervariasi 

agar pasar tidak jenuh
Jawaban: D

3. Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Romi Sukma Bangsa
Kelas : IX.4
Dengan ini memberitahukan kepada Bapak bahwa 
pada hari ini saya tidak dapat hadir di sekolah karena 
ada keperluan keluarga ke Bandung.
….

Atas perhatian yang Bapak berikan, saya ucapkan 
terima kasih.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat  tersebut 
adalah Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak 
berkenan memberikan izin kepada saya.

Jawaban: C
4. Kalimat pembuka surat dinas yang tepat adalah 

Membaca surat Saudara tertanggal….
Jawaban: A

5. Pemerintah terpaksa melakkan kebijakan menaikkan 
BBM untuk mengurangi subsidi yang terlalu 
memberatkan pemerintah. Untuk selanjutnya, 
pemerintah memberikan kompensasi subsidi BBM 
kepada rakyat miskin sehingga rakyat yang kurang 
mampu dapat menikmati secara langsung subsidi 
yang diberikan oleh pemerintah. DIharapkan rakyat 
miskinmakin berkurang. 
Isi kutipan berita tersebut yang tepat adalah Kebijakan 

pemerintah menaikkan BBM membantu rakyat miskin.
Jawaban: B

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2 
Pokok Bahasan : Peristiwa
Kelas/Semester : IX/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
Sepuluh Tahun Reformasi

Memasuki usianya yang ke-10, reformasi dinilai jalan 
di tempat, dengan kata lain segalanya masih berjalan 
dalam sisi demokrasi prosedural. Karenanya, masih 
banyak kalangan yang belum puas terhadap reformasi 
bangsa ini karena belum bisa menciptakan kondisi yang 
lebih balk.

Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang menilai 
reformasi gagal memenuhi harapan, terutama gagal men-
ciptakan pemimpin yang bisa diandalkan. Meski dari sisi 
keterbukaan dan demokrasi, reformasi banyak mengalami 
kemajuan, di sisi lain tetap tenjagal menciptakan 
pemimpin yang berwawasan dan kerakyatan. 
1. Keberpihakan penulis dalam tajuk tersebut lebih 

kepada masyarakat 
Jawaban: A

2. Simpulan tajuk di atas adalah Masyarakat belum 
puas terhadap reformasi.

Jawaban: B
kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku 
menghadapi kemerdekaan tanpa cinta 

kau tak akan mengerti segala lukaku 
karena cinta telah sembunyikan pisaumu 
membayangkan wajahmu adalah siksa 
kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan 
engkau telah menjadi racun bagi darahku 
apabila aku dalam kangen dan sepi 
itulah berarti aku tungku dan api

3. Tema puisi tersebut adalah Kerinduan 
Jawaban: C

4. Suasana yang tergambar pada puisi ersebut adalah 
Sepi

Jawaban; D
5.	 Pernyataan	 yang	 sesuai	 dengan	 grafik	 tersebut	

adalah Pada bulan Juni jumlah penderita kanker 
yang meninggal dan yang hidup hampir sebanding.

Jawaban: A

6. Penggunaan kata penghubung  dan tanda baca yang 
tepat terdapat pada kalimat berikut Karena tidak 
memiliki biaya, ia tidak melanjutkan sekolah.

Jawaban; B

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3 
Pokok Bahasan : Kesenian
Kelas/Semester : IX/1
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7. Pernyataan yang sesuai dengan isi bagan tersebut 
adalah Media massa yang berupa cetak terdiri atas 
surat kabar dan majalah

Jawaban: C
8. Berbagai macam aksi demo terjadi di mana-

mana. Hai ini terjadi ... ketidakpuasan terhadap 
berbagai kebijakan yang ada … aksi ini tidak segera 
ditangapi dengan bijaksana oleh yang berwenang, 
dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan sosial.
Kata penghubung yang tepat untuk rnelengkapi 
paragraf tersebut adalah karena, apabila 

Jawaban: A

9. Lingkungan perlu dipelihara karena manusia tidak 
mungkin hidup, tanpa lingkungan alam. Lingkungan 
dipelihara demi kelestariannya. Memelihara ling-
kungan dapat dilakukan,misalnya dengan mencegah 
polusi. Dengan menanami tanah yang gundul dan 
tidak sembarangan menebang hutan, lingkungan 
akan terjaga kelestariannya. Pertanyaan berikut yang 
tidak sesuai dengan isi berita di atas ialah kapan 
Iingkungan harus dilestarikan?

Jawaban: D
10. Hal yang tidak termuat dalam Iaporan perjalanan ialah 

melaporkan rencana sebelum melakukan perjalanan
Jawaban: B

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Begitulah, “Rumah Tanpa CInta” Ini benar-benar 

merupakan sebuah kumpulan cerpen yang berinti 
persoalan satu: narkoba. Karena ditulis dari berbagai 
sisi dan persepsi, beraneka cerita muncul yang 
masing-masing dapat saja terjadi pada diri atau 
keluarga kita. Kumpulan cerpen ini niscaya mampu 
menyadarkan dan memberikan pelajaran kepada 
siapa saja akan bahaya narkoba. Inilah yang 
barangkali memnyebabkan buku ini tidak siaa-sia 
untuk kita simak bersama.

Teks di atas merupakan nukilan sebuah resensi 
Jawaban: A

2. Buku tersebut sebenarnya sangat baik dibaca, hanya 
sayang bahasanya berbelit-belit sehingga sangat 
sulit ditangkap oleh pembaca.
Kutipan teks di atas rnerupakan bagian resensi yang 
mengungkapkan kelemahan buku 

Jawaban: B
3. Dari sanalah pengetahuannya tentang mesin 

berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel 
tutup untuk sekadar melihat-lihat dan menganalisis 
mesin mobil. Apalagi ketika ia menemukan sebuah 

buku di perpustakaan. Buku pertama yang ia baca 
adalah sistem pembakaran dalam.
Ulasan	biografi	di	atas	mengungkapkan	sikap	hidup	
tokoh.

Jawaban: C
4. Halimah dikenal oleh kawan-kawannya sebagai 

murid yang pandai. Ia rajin dan tekun belajar. Ia 
selalu memusatkan perhatian …. Pelajaran. Tidak 
mengherankan bila ia selalu menduduki peringkat 
pertama …. Kelasnya … empat pulh orang siswa.
Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat 
dalam paragraf di atas secara perurutan adalah 
pada, di, dari

Jawaban: C
5. Tampaknya iklan itu begitu intensif(1) dan mewah. 

Tentunya tujuan pemasangan iklan itu bukan sekedar 
(2) public relatíon melainkan juga untuk membangun 
citera (3) pengusaha dan pengelola (4) hutan di 
negeri ini di mata masyarakat. Sebagai masyarakat 
awam saya menghargai usaha ini. Dua kata tidak 
baku pada paragraf tersebut adalah (2) dan (3) 
seharusnya sekadar dan citra. 

Jawaban: C

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4 
Pokok Bahasan : Palang Merah
Kelas/Semester : IX/1
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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Bacalah kutipan cerpen berikut!
Musik terdengar ditabuh. Serombongan penari putri 
dari dua arah berlawanan, dibungkus kain beludru 
bertahtakan hiasan sulaman benang emas, dalam 
sikap menyembah, berjalan ke beranda pendopo. 
Di beranda itu para tamu terhormat duduk menonton 
mereka Kotak itu adalah cerana berbentuk dulang 
berkaki empat, berisi bungkusan-bungkusan kecil 
daun sirih yang di dalamnya sekancip pinang, 
secolek kapur, dan segerat gambir. Suguhan itu 
diperuntukkan bagi tamu-tamu terhormat yang hadir 
malam itu.
Latar penggalan cerpen tersebut adalah gapura

 Jawaban: C
2. Bacalah penggalan cerita berikut dengan seksama!

Malin Kundang sejak kecil sudah ditinggalkan 
ayahnya. Dengan kasih sayang ia diasuh oleh ibunya. 
Setelah besar, atas izin dan doa restu ibunya ia pergi 
merantau. 
Sudut pandang kutipan cerita tersebut adalah Orang 
ketiga di luar cerita. 

Jawaban: B
3. REFORMASI

Kupas tuntas
Dalam gerakan frontal
Petinggi membisu
Generasi padu berseru
Rapatkan barisan!
Bangun lndonesiaku
Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut adalah 
Berjuang untuk membangun negeri 

Jawaban: A
4. Imbuhan ter pada kata tersiram berfungsi membentuk 

kata kerja
 Jawaban: D
5. Dalam kesenjangan waktu.

Terajut hari-hari yang penuh haru-biru
Kami jalani saat-saat yang urut
Suasana kekeluargaan bersamamu

 Arti imbuhan ter- pada cuplikan puisi di atas 
menyatakan makna dapat di  

Jawaban: C

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5 
Pokok Bahasan : Teknologi
Kelas/Semester : IX/1

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Perhatikan percakapan berikut!

Dani : Bolehkah saya mengetahui nama 
Anda?

Setiawan : Nama saya Setiawan
Dani : Anda berasal dari mana?
Setiawan : Saya berasal dari Lampung
Dani : Anda sekolah di SMP berapa?
Setiawan : Di SMP 30 Bandar Lampung
Kesimpulan hasil wawancara di atas adalah Setiawan 
dari Lampung bersekolah di SMP 30 Bandar 
Lampung

Jawaban; D
2. Pada saat merayakan ulang tahunnya, Mela me-

nyam paikan ucapan terima kasih kepada teman-
temannya yang datang. Perayaannya dilaksanakan 
dengan sederhana, undangannya terbatas. Mela 
selalu bersyukur kepada Tuhan, karena orang tuanya 
sangat menyayanginya.
Penggalan teks yang sesuai dengan ilustrasi di atas 
adalah Saya bersama teman-teman merayakan 

ulang tahun saya yang sangat sederhana ini
Jawaban: B

3. Suatu percakapan yang terarah yang berbentuk 
pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih 
secara lisan untuk mendapatkan kesepakatan atau 
kecocokan dalam memecahkan masalah yang 
dihadapi. 
Kalimat di atas adalah pengertian dari Diskusi 

Jawaban: C
4. Pendapat seseorang mengenai sesuatu hal, adalah 

pengertian dari Opini 
Jawaban: A

5. Wacana yang penyajiannya bercerita disebut Narasi
Jawaban; D

6. Alinea atau paragraf yang baik mengandung pikiran 
utama sebanyak Sekurang-kurangnya satu

Jawaban; A
7. Kemajuan teknologi komunikasi dengan alat-alat 

modern itu memungkinkan terlaksananya komunikasi 
secara lebih baik dan dapat menjangkau jarak yang 
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jauh dan luas, bahkan jauh sekali. Interaksi sosial 
dapat dilakukan tanpa tatap muka, bahkan dapat di 
antara orang-orang yang tidak saling  mengenal.
Arti istilah interaksi sosial dalam paragraf di atas 
adalah Hubungan antarindividu dengan individu

Jawaban: C
8. Desa Blimbing menjadi desa teladan se-Jawa 

Tengah.
Makna	 afiks	 se-	 pada	 kalimat	 di	 atas	 menyatakan	
makna seluruh 

Jawaban: B
9. Penulisan ejaan yang tepat terdapat dalam kalimat

Kakak bertanya, “Kapan adik pulang?”
Jawaban; D

10. Penggunaan tanda koma (,) yang tepat terdapat pada 
kalimat Walaupun sibuk, ia tetap datang

Jawaban: C
11.  Berikut ini kalimat yang penulisannya sesuai dengan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan. “Saya belum siap!” seru Mira, 
“Tunggu sebentar”

Jawaban: C
12.  Tulisan berisi sikap atau pendirian subyektif mengenai 

masalah yang sedang dibahas. adalah pengertian 
dari Tajuk/opini 

Jawaban; B
13. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari sebuah 

artikel, yaitu Lead
Jawaban; D

14.  Pemberian tekanan suara pada kata-kata atau suku 
kata dalam suatu proses berpidato, adalah pengertian 
dari Intonasi 

Jawaban: B
15. Untuk dapat menangkap uraian yang dikemukakan 

pembicara dalam suatu diskusi harus diperhatikan 
beberapa hal di antaranya adalah Menangkap 

gagasan utama dan gagasan bawahan yang 
menunjang pokok pembicaraan

Jawaban: B
16. Kata sarjana dahulu dipakai untuk sebutan orang 

yang pintar. Kini kata sarjana dipakai khusus untuk 
orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di 
universitas.
Kata sarjana mengalami makna menyempit

Jawaban; D
17. Iklan yang dipasang di harian umum dalam kolom-

kolom kecil dengan menggunakan penulisan yang 
singkat adalah Iklan baris/iklan kolom 

Jawaban: A
18. Analisis untuk menilai sesuatu karya seni, dalam hal 

karya sastra adalah pengertian dari Kritik sastra
 Jawaban: A
20. Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air! 

Saudara-Saudara pasti akan mendapatkan masa 
depan yang lebih baik karena para ahli yang terdiri 
dari bangsa kita sendiri, beserta seluruh banngsa 
Indonesia, akan membangun bangsa ini. 
Beberapa kata dari kutipan di atas maknanya telah 
berubah, misalnya Makna kata saudara meluas, 
makna ahli menyempit

Jawaban; A
22. Karya sastra yang mengungkapkan ceritera melalui 

dialog-dialog para tokohnya, adalah pengertian dari 
Drama

Jawaban: D
23. Cincin ini terbuat dari emas.

Jawaban; A
24. Kalau saja hari itu aku tidak tidur larut malan, tentu 

aku tidak akan kesiangan.
Jawaban: C

25. Peristiwa yang satu menyebabkan terjadinya peristiwa 
yang lain dan peristiwa yang satu disebabkan oleh 
peristiwa yang lain pula disebut Kausal 

Jawaban; A

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Ketua OSIS SLTP 1 Negeri Surabaya hendak 
memberikan sambutan atas nama Panitia Lomba 
Baca Puisi di sekolah. Kalimat yang tepat untuk 
mengawali sambutan berdasarkan ilustrasi tersebut 
adalah  Yang terhormat dewan juri,  yang kami 
hormati, para pembina siswa dan peserta Iomba 
yang berbahagia

Jawaban: A
2. Yang tidak termasuk dalam persiapan pidato adalah 

ramah dan menghargai setiap pendapat
Jawaban: A

3. Ciri-ciri sastra modern ialah dinamis dan berubah-
ubah, milik individu

Jawaban: B
4. Yang bukan ciri-ciri prosa lama adalah ceritanya 

Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6 
Pokok Bahasan : Kegemaran
Kelas/Semester : IX/2
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monoton
Jawaban: A

5. Paragraf yang di dalamnya terdapat hubungan 
pengandaian adalah Jika koperasi ditinjau dari 

kacamata perseroan terbatas, seseorang dapat 
berkesimpulan bahwa sisa hasil usaha koperasi. 
Sisa hasil usaha itu tidak sebesar laba yang biasa 
diperoleh oleh perseroan terbatas.

Jawaban: D

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Penyampaian pidato sebaiknya dalam bentuk ….
a. Argumentasi b. Narasi
c. Persuasi d. Eksposisi

2. Bacalah kutipan drama berikut! 
Arman : Kondisi ayahku.(wajahnya makin murung)
Ishak : Kenapa ayahmu?
Arman : Sakit dan dirawat di rumah sakit. 
Ishak : Sakit apa ayahmu?
Arman : Aku tidak tahu, tetapi kata dokter ayah akan 

dioperasi dan memerlukan darah.
Ishak : Apa golongan darah ayahmu? 
Arman : Golongan darahnya A.
Ishak : Jangan bingung, nanti kubicarakan dengan 

teman-teman.

Watak Ishak pada kutipan drama tersebut adalah 
peduli, penolong 

Jawaban: B
3. Karangan yang disusun setelah seseoran gmelakukan 

suatu percobaan penelitian (observasi) disebut 
Laporan

Jawaban; D
4. Yang tidak termasuk karangan ilmiah adalah 

Merupakan	fiksi	yang	memikat	pembaca
Jawaban: A

5. Yang tidak termasuk sumber gagasan idea tau topis 
suatu karangan ilmiah adalah Imajinasi 

Jawaban: C

Bab 7 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7 
Pokok Bahasan : Keindahan
Kelas/Semester : IX/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Perbedaan nilai nem tertinggi dan terendah secara 
mendasar terlihat pada tahun pelajaran 2000/2001

 Jawaban: D
2. Yang tidak termasuk anatomi drama adalah analog

Jawaban; B
3. Gerak-gerik yang melibatkan seluruh anggota tubuh 

dalam drama tanpa adanya dialog disebut pantomim
Jawaban: D

4.  Yang bukan merupakan bagian drama adalah 
analog

Jawaban: D
5.  Bagian puncak yang membentuk alur drama disebut.

klimaks
Jawaban: C

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8 
Pokok Bahasan : Pemerintahan
Kelas/Semester : IX/2
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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.	 Pernyataan	 yang	 sesuai	 dengan	 isi	 grafik	 tersebut	
adalah Pada tahun 2003 jumlah populasi sapi di 
Boyolali paling sedikit, tetapi jumlah produksi susu 
sapi justru terbanyak.

Jawaban: A
2.  Berikut ini yang bukan merupakan syarat pemimpin 

diskusi menekan kepada yang tidak terampil
Jawaban: B

3. Pemilihan masalah diskusi seharusnya dirundingkan 
antara pemimpin diskusi denga peserta diskusi yang 

ditentukan
Jawaban: B

4. Saya yakin akan lulus tahun ini karena sudah tekun 
belajar.
Kalimat tersebut menunjukkan kalimat opini sebab 
Belum tentu lulus dan belum ada pengumuman 
kelulusan

Jawaban: A
5. Ayah sedang memutihkan dinding rumah. Arti 

imbuhan me-kan pada kata memutihkan adalah 
Membuat jadi

Jawaban: A

Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9 
Pokok Bahasan : Periindustrian
Kelas/Semester : IX/2

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
1. Berikut ini hal yang harus ada dalam iklan kolom yang 

menawarkan rumah, kecuali Tahun pembuatan
Jawaban; D

2. Gabungan dua kata dapat berbeda artinya karena 
urutan lain. Hal ini berlaku bagi gabungan dua 
kata tersebut di bawah ini, kecuali Malam dengan 
beberapa 

Jawaban: A
3. Dengan perubahan zaman telah menuntut para 

pendidik untuk mencari metode mengajar yang baru. 
Kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat efektif 
dengan cara Menghilangkan kata dengan

Jawaban; C
4. Diskusi yang dihadiri oleh pengunjung. Pertemuan 

ini biasanya tidak mengharapkan adanya keputusan 
yang konkret, disebut Simposium

Jawaban; D
5. Peristiwa yang dilaporkan dalam berita adalah 

Perayaan Natal disejumlah gereja di Kota Bandung 
berjalan damai

Jawaban: A
6. Yang dimaksud dengan topik suatu karangan ialah 

gagasan utama
Jawaban; C

7. Bacalah puisi berikut!
Amboi! jalan sudah bertahun kutempuh!
Perahu yang sama akan merapuh!
Mengapa ajal memanggil dulu
Sebelum sempat berpeluk dengan cintaku?
(Chairil Anwar)

Tema yang tepat cuplikan puisi di atas adalah 
penyesalan 

Jawaban: B
8.  Roman, novel, dan cerpen merupakan karya sastra 

yang berbentuk Narasi 
Jawaban: C

9. Kalimat yang hanya dapat dipergunakan dalam ragam 
tak resmi adalah Kenapa kamu tidak masuk sekolah 
kemarin? Kenapa kata tanya yang tidak baku.

Jawaban: B
10. Tulisan yang berisi tinjauan, kupasan, atau 

pembahasan terhadap nilai-nilai sebuah buku, 
film,	 ataupun	 sebuah	 pementasan	 drama,	 disebut	
Resensi 

Jawaban: C
11.  Amanat yang terkandung dalam puisi adalah 

Janganlah terlalu memikirkan masa lalu
Jawaban: B

12. Sikap Rini yang tampak dalam adegan penggalan 
drama tersebut adalah pencemburu

Jawaban: C
13. Cacing dapat menghambat pertumbuhan karena 

Merampas makanan yang kita perlukan
Jawaban: C

14.  Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf ke-4 
bacaan di atas adalah Di tempat yang bagaimana 
cacing berkembang lebih cepat?

Jawaban: D
15. Isi paragraf ke-3 bacaan di atas adalah Departemen 
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Kesehatan RI meneliti 80% penduduk yang 
cacingan

Jawaban: D
16. Simpulan isi teks di atas adalah .Cacing merupakan 

parasit yang hidup dalam tubuh kita dan jenisnya 
banyak, sehingga 80% penduduk Indonesia cacingan 
dengan gejala kurang darah.

Jawaban: B
17. Seorang siswa sedang mewawancarai Ketua RT 

tentang kebersihan di lingkungannya.
Pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai tentang 
permasalahan tersebut adalah Bagaimana cara 
Bapak membina warga?

Jawaban: C
18. 1. Ayah sedang minum kopi

2.  Ibu membereskan kamar depan
3.  Saya berangkat ke sekolah
Kalimat majemuk campuran hasil penggabungan 
ketiga kalimat di atas adalah yang paling tepat 
adalah Ketika ayah sedang minum kopi dan ibu 
membersihkan kamar depan, saya berangkat ke 
sekolah.

Jawaban: A
19. Berikut ini merupakan data-data buku yang ada 

dalam resensi, kecuali Harga 
Jawaban: C

20. Peristiwa inti yang dilaporkan dalam berita adalah 
Empat siswa MTs tewas tenggelam di Curug 
Cinutug.

Jawaban: A

21. Gadis itu terus memandangi foto pacarnya.
Makna	 afiks-i	 pada	 kata	memandangi,	menyatakan	
Berulang-ulang

Jawaban: C
22. Suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke 
pihak lain, disebut surat 

Jawaban: A
23. Arti ungkapan kambing hitam adalah Orang yang 

dituduh berbuat salah
Jawaban: D

24. Kerangka karangan berikut yang benar urutannya 
adalah
Penerimaan rapor di sekolah
 a.   ibu yang menerima
 b.  rapor baik
 c.  mendapat hadiah
 d.  keluarga senang

Jawaban: C
25.  Penutup surat resmi kepada instansi perusahaan 

yang isinya melamar pekerjaan adalah  Atas perhatian 
Bapak, saya ucapkan terima kasih

Jawaban: C


