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Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
 
1. Berikut ini merupakan tanggapan terhadap penjelasan tokoh, kecuali . . . . 

a. nasihat   c. saran 
b. kritik   d. mendiamkan 
 

2. Kalimat sapaan yang santun kepada tokoh adalah . . . . 
a. Kita akan mengadakan wawancara sekarang Pak. Cepat bersiap! 
b. Hai, saya akan mewawancarai Anda, lho! 
c. Selamat siang Pak. Boleh saya mewawancarai Anda sekarang? 
d. Apakah sekarang waktunya kita berwawancara? 
 

3. Di bawah ini contoh langkah-langkah sebelum wawancara antara lain ... 
a. orang yang akan didatangi tanpa diberitahu untuk diwawancarai 
b. menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan 
c. mengadakan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara 
d. membuat pertanyaan sulit supaya narasumber kesulitan menjawabnya 
 

4. Kegiatan membaca dan mendengarkan rata-rata untuk mendapatkan . . . . 
a. informasi   c. kesenangan 
b. kesengsaraan  d. kesusahan 

5. Menulis karangan biasanya didahului dengan pembuatan . . . . 

a. puisi    c. daftar pusta 
b. kerangka karangan  d. daftar isi 
 

6. Kalimat yang menyatakan perintah adalah . . . . 
a. Wah, kau sungguh beruntung! 
b. Ibu telah pulang kemarin. 
c. Cepat angkat kaki dari sini! 
d. Sungguh, saya tidak pernah datang ke sini! 
 

7. Pemakaian kata penghubung yang benar terdapat pada . . . . 
a. Tia membawakan buku itu, saya tidak. 
b. Meskipun ujian masih beberapa bulan lagi, dia telah mempersiapkan diri dari  
sekarang. 
c. Baju itu dibordir mesin pabrik. 
d. Iwan makan nasi goreng. 
 

8. Penulisan kata yang baku adalah . . . . 
a. ijasah, apotek, pirsawan  c. ijasah, apotik, pemirsa 
b. ijazah, apotik, pirsawan  d. ijazah, apotek, pemirsa 
 

9. Penulisan teks percakapan yang benar adalah . . . . 
a. Ibu: “Kau sudah belajar Don?” 
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b. Ibu; “Kau sudah belajar Don?” 
c. “Ibu, Kau sudah belajar Don?” 
d. Ibu. “Kau sudah belajar Don?” 
 

10. Pernyataan yang mengungkapkan ketidak percayaan adalah .... 
a. Ah, kau hanya bercanda! 
b. Ah, tidak mungkin Dimas senekad itu! 
c. Ayo, kita pergi sekarang! 
d. Sampaikan ucapan selamat padanya! 
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