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1. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat saat mengidolakan seorang guru …
a. Beliau sangat pintar. Cara mengajarnya pun mudah dipahami. Selain itu, beliau ramah dan akrab
kepada siswa. Aku sangat kagum kepadanya.
b. Aku kurang simpati kepada guruku. Beliau sangat pandai menjilat siswa-siswa. Selain itu, beliau pun
sering membagikan makanan kepada siswa.
c. Beliau sangat pintar. Namun, cara mengajarnya sulit dipahami. Selain itu, beliau kurang ramah dan
akrab dengan siswa. Aku kurang kagum kepadanya.
d. Kulihat karya-karyanya di toko buku. Tulisannya sangat mengagumkan. Kubaca berulang-ulang pun
tidak pernah bosan. Ingin rasanya aku dibuatkan sebuah cerita atau puisi.

2. Thomas Edison melakukan penelitian dan percobaan secara terus-menerus. Tanpa putus asa. Hal
itulah yang berperan penting dalam keberhasilannya. Kunci sukses Edison lainnya, yaitu jam tidur yang
sedikit dan kerja keras. Saat orang menyebutnya jenius, dia menjawab, “Jenius adalah 1% inspirasi dan
99% perspirasi.”

(Sumber: Bahasa Indonesia
untuk SMP dan MTs Kelas VII, dengan perubahan)
Alasan yang tepat seseorang mengidolakan Thomas Edison adalah, kecuali ….
a.
b.
c.
d.

kegigihannya
keramahannya
kecerdasannya
ketekunannya

Perhatikan biografi berikut ini untuk menjawab soal nomor 3 s.d. 6!

Soni Farid Maulana dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Februari 1962. Setamat SMA Pancasila,
Tasikmalaya (1982), ia melanjutkan kuliah di Jurusan Teater STSI Bandung. Kini bekerja sebagai wartawan
di harian Pikiran Rakyat, Bandung, dipercaya sebagai redaktur budaya. Ia pertama kali memublikasikan
sajak-sajaknya di rubrik “Pertemuan Kecil” harian Pikiran Rakyat asuhan Saini K.M.. Ia pun pernah
membacakan puisinya di beberapa negara Asia Tenggara dan Eropa.
(Sumber: Secangkir Teh, Soni Farid Maulana)

3. Tokoh tersebut lahir pada tahun ….
a. 1952
b. 1962
c. 1972
d. 1982

4. Di manakah tokoh tersebut dilahirkan?
a. Jawa Barat
b. Tasikmalaya
c. Bandung
d. Asia
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5. Berdasarkan biografi tersebut tokoh yang tergambar adalah, kecuali ….
a. wartawan
b. jurnalis
c. seniman
d. penyair

6. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh pada biografi tersebut adalah …
a. Menggapai cita-cita menjadi penulis.
b. Menjadi wartawan di harian Pikiran Rakyat.
c. Mengembangkan keahlian pada satu bidang.
d. Menjadi pembaca puisi terkenal.

7. Semua orang mengetahui bahwa kasih Ibu sepanjang hayat.

Sinonim kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah ...
a.
b.
c.
d.

Tiwi adalah kucing kesayangan Fadhil.
Cinta ABG adalah cinta monyet.
Muthia menangis karena kekasihnya pergi.
Aqila sangat rajin mengerjakan tugas sekolahnya.

8. Pasangan kata yang berantonim berikut ini adalah, kecuali ....
a. simpan-pinjam
b. panjang-lebar
c. suka-duka
d. sekolah-madrasah

9. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menceritakan tokoh idola adalah, kecuali ….
a. menceritakan identitas tokoh idola
b. menceritakan ekspresi tokoh idola
c. menceritakan kelebihan tokoh idola
d. menceritakan tokoh idola secara runtut dan jelas

10.Cerita riwayat atau perjalanan hidup seorang tokoh terkenal ditulis bukan oleh orang lain disebut ….
a. biografi
b. bibliografi
c. curriculum vitae
d. autobiografi

Perhatikan biografi berikut ini untuk menjawab soal nomor 11 dan 12!

Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan Indonesia. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 2
Februari 1925. Ayahnya seorang guru dan ibunya seorang pedagang nasi. Ia pernah meraih hadiah
Budaya Asia Fukuoka XI 2000, hadiah Norwegian Authors’ Union Award, 2004 (untuk sumbangannya pada
sastra dunia), hadiah dari Universitas Michigan, dan juga dipertimbangkan untuk Hadiah Nobel Sastra.
Sekitar 200 buku karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Pada 30 April 2006 Pram
meninggal dunia.

11.Hal-hal yang menjadikan Pramoedya tokoh penting adalah, kecuali …
a. Pramoedya adalah penerjemah novel-novel sastra.
b. Sekitar 200 buku karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia.
c. Beliau adalah satu di antara sastrawan Indonesia.
d. Beliau adalah penulis novel sastra Indonesia.
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12.Pramoedya meninggal dunia pada ….
a. 30 April 2005
b. 3 April 2006
c. 13 April 2006
d. 30 April 2006

13.Segala yang ada di dunia ini bersifat fana.

Sinonim dari kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut adalah ….
a.
b.
c.
d.

abadi
sementara
kekal
lama

14.Pasangan kata yang berantonim pada kalimat berikut ini adalah, kecuali …
a. Kemarin aku melihat pemuda asing naik turun tangga sekolah.
b. Bulan bersinar terang pada gelapnya malam.
c. Pada zaman modern ini banyak orang yang masih menggunakan peralatan kuno.
d. Perempuan muda belia itu sangat berharap ibunya sembuh.

15.H.B. Jassin dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia. Sejak kecil, tokoh ini sudah “gila baca”. Akhirnya, ia
menjadi seorang kritikus. Jassin juga begitu tekun menyimpan tulisan para sastrawan, mulai dari yang
berupa lembaran naskah, surat-surat, naskah jadi yang belum terbit menjadi buku, hingga yang sudah
jadi buku. Ia merawat dan menyusunnya dengan penuh kasih sayang. Karya-karya itu disimpan di
Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin.

(Sumber: Bahasa Indonesia
untuk SMP dan MTs Kelas VII, dengan perubahan)

Hal yang dapat diteladani dari kutipan biografi H.B. Jassin tersebut adalah ….
a.
b.
c.
d.

teliti
rajin dan apik
sabar
penuh kasih sayang
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