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Appendix 1 

 

Pedoman Wawancara untuk Komite Sekolah 

Identitas Guru  

Nama  : ___________________________________ 

Usia  : ___________________________________ 

Lama mengajar   : ______________________ 

Pendidikan terakhir  :_______________________ 

 

Salah satu komponen dalam proses pembelajaran adalah 

media, menurut Bapak/ Ibu seberapa penting 

penggunaan media dalam proses pembelajaran... 

1. Media apa saja yang Bapak/ Ibu gunakan dalam 

proses belajar mengajar selama ini?  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

2. Masing-masing media tersebut Bapak/ Ibu 

gunakan dalam pembelajaran apa?   

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 
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3. Darimana Bapak/ Ibu mendapatkan media yang  

digunakan selama ini, membuat sendiri, membeli 

atau memesan?  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

4. Apakah kondisi sekolah mendukung pengadaan 

media tersebut?  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

5. Media apa saja yang menurut Bapak/ Ibu lebih 

efektif membantu siswa dalam memahami 

pembelajaran Bahasa Indonesia ?  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

6. Media apa saja yang menurut Bapak/ Ibu lebih 

efektif membantu siswa dalam memahami 

pembelajaran Bahasa Inggris?  
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................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

7. Media apa saja yang menurut Bapak/ Ibu lebih 

efektif membantu Bapak/ Ibu dalam  

menyampaikan pelajaran Matematika? 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

 

8. Bagaimana respon siswa ketika Bapak/ Ibu 

menggunakan media pembelajaran selama ini?  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 
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Angket untuk Siswa  

Petunjuk pengisian angket:  

1. Isilah terlebih dahulu identitas dengan keterangan diri 

Anda.  

2. Isilah setiap pertanyaan dengan jawaban yang sesuai 

dengan kondisi/kenyataan yang terjadi di sekolah  

3. Kejujuran Anda dalam menjawab setiap pertanyaan 

yang ada sangat menentukan obyektifitas pada hasil 

analisis nantinya.  

4. Kerahasiaan jawaban Anda saya jamin.  

5. Jawaban Anda tidak akan memengaruhi keberadaan 

Anda sebagai siswa SMA Negeri 1.  

 

Salatiga, 20 Juni 2013 

Peneliti  

Elven S Mauboy 
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Angket untuk Siswa  

Nama : …………….  

Kelas : …………….  

1. Apakah guru menggunakan buku panduan ketika 

mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

2. Apakah guru menggunakan buku panduan ketika 

mengajar Matematika?  

     Selalu   Jarang 

     Sering   Tidak peranah 

 

3. Apakah guru menggunakan buku kerja/LKS (Lembar 

Kerja Siswa) ketika mengajar Bahasa Indonesia, dan 

Bahasa Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

4. Apakah guru menggunakan buku kerja/LKS ketika 

mengajar Matematika?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

5. Apakah guru menggunakan hand-out/selebaran materi 

ketika mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  
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6. Apakah guru menggunakan hand-out/selebaran materi 

ketika mengajar Matematika?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

7. Apakah guru menggunakan tape/rekaman suara ketika 

mengajar Bahasa Indonesia dan Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

8. Apakah guru menggunakan tape/rekaman suara/video 

ketika mengajar Matematika?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

9. Apakah guru menggunakan OHP (Overhead Proyector) 

ketika mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

10. Apakah guru menggunakan OHP (Overhead Proyector) 

ketika mengajar Matematika?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

11. Apakah guru menggunakan gambar ketika mengajar 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris?   

      Selalu   Jarang  
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      Sering   Tidak pernah  

 

12. Apakah guru menggunakan gambar ketika mengajar 

Matematika?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

13. Apakah guru menggunakan poster ketika mengajar 

Bahasa Indonesia dan Inggris?   

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

14. Apakah guru menggunakan poster ketika mengajar 

Matematika ?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

15. Apakah guru menggunakan foto ketika mengajar 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

16. Apakah guru menggunakan video/film ketika 

mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa  Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  
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17. Apakah guru menggunakan video/film ketika 

mengajar Matematik ?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

18. Apakah guru menggunakan powerpoint dan LCD 

ketika mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah 

 

19. Apakah guru menggunakan powerpoint dan LCD 

ketika mengajar Matematika ?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

20. Apakah guru menggunakan contoh-contoh (seperti 

patung, lukisan, keramik, dll) ketika mengajar Bahasa 

Indonesia dan Inggris?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  

 

21. Apakah guru menggunakan contoh-contoh (seperti 

kerucut, lukisan, keramik, dll) ketika mengajar 

Matematika ?  

      Selalu   Jarang  

      Sering   Tidak pernah  
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22. Selain media yang telah disebutkan diatas, adakah 

media lain yang digunakan guru ketika mengajar Bahasa 

Indonesia dan Inggris? Jika ada, tolong sebutkan media 

tersebut!  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

23. Selain media yang telah disebutkan diatas, adakah 

media lain yang digunakan guru ketika mengajar 

Matematika? Jika ada, tolong sebutkan media tersebut! 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

 

24. Sebutkan media yang menurut anda, membantu anda 

untuk lebih mudah memahami pelajaran    Bahasa 

Indonesia dan Inggris?  ! (boleh memilih lebih dari satu)  

Buku panduan  

Buku kerja/ LKS  

Hand-Out/ selebaran materi  

Tape/ rekaman suara  

 OHP (Overhead Proyector)  

 Gambar  

 Poster  

 Foto  

 Video/ film  
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 Powerpoint dan LCD  

Contoh-contoh (seperti patung, lukisan, keramik, dll)  

Lainnya…………………… ……………............................... 

25. Sebutkan media yang menurut anda, membantu anda 

untuk lebih mudah memahami pelajaran Matematika! 

(boleh memilih lebih dari satu)  

Buku panduan  

Buku kerja/ LKS  

Hand-Out/ selebaran materi  

Tape/ rekaman suara  

 OHP (Overhead Proyector)  

 Gambar  

 Poster  

 Foto  

 Video/ film  

 Powerpoint dan LCD  

Contoh-contoh (seperti patung, lukisan, keramik, dll)  

Lainnya…………………................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendix 2 
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Soal Uji Kompetensi Guru Bahasa Indonesia 

Identitas Guru  

Nama  : ___________________________________ 

Usia  : ___________________________________ 

Lama mengajar  : ______________________ 

Pendidikan terakhir  :_______________________ 

 

1. Penggunaan kata berimbuhan yang tidak sesuai 

dengan makna kalimatnya adalah… 

a. Untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, 

kami akan mempertanyakan soal yang kedua ini 

kepada pak Guru. 

b. Saya mempertanyakan sikap IMF yang tidak 

memerinci bidang mana saja yang menurut IMF 

Indonesia tidak konsisten. 

c. Tanri juga mempertanyakan apakah keputusan 

IMF itu sudah berkaitan dengan lobi kelompok 

tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi ini 

untuk berspekulasi. 

d. Fraksinya akan menanyakan kesediaan Pak 

Amien Rais soal kesediaannya untuk 

mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden RI 

periode 2004-2009. 

e. Mereka masih bertanya-tanya soal mundurnya 

sejumlah jajaran direksi dalam perusahaan 

tersebut. 
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2. Harmonisasi seolah-olah menyuarakan isi hati kaum 

muda yang umumnya masih berselimut 

kegembiraan dan cinta. Makna –isasi pada kata 

harmonisasi adalah… 

a. Paham   d. Pekerjaan  

b. Keadaan   e. Sifat 

c. Proses  

3. Setelah mendapat penjelasan bapak lurah, kedua 

orang yang bertengkar itu bersalam-salaman. Makna 

kata ulang bersalam-salaman pada kalimat di atas 

searti dengan… 

a. Menari-nari   d. Membaca-baca 

b. Pukul-memukul  e. Meraung-raung 

c. Berderet-deret 

4. Hujan turun dengan deras. Aku segera berlindung di 

balik jaket parasitku yang warnanya sudah tidak 

cerah lagi. Makna imbuhan ber- dalam wacana di 

atas adalah… 

a. Mempunyai atau memiliki 

b. Mempergunakan atau memakai 

c. Mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu 

d. Perbuatan mengenal diri sendiri 

e. Memperoleh atau menghasilkan sesuatu 
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5. Penggunaan kata ulang yang benar terdapat dalam 

kalimat… 

a. Perpustakaan desa penunjang gerakan JBM itu 

memiliki banyak buku-buku bacaan dari 

berbagai bidang. 

b. Sehingga tidak heran bila beberapa anak dari 

desa tersebut terkenal sangat pandai-pandai. 

c. Di kalangan mereka telah tumbuh kebiasaan 

membaca dan kebiasaan tukar-menukar buku 

bacaan, baik buku pinjaman maupun buku 

pribadi. 

d. Karena petugas telah mengetahui pengaturan 

tugasnya, makan tidak pernah terjadi saling 

tuding-menuding di antara mereka bila ada 

kesalahan. 

e. Kini sekitar sepuluh ribu buku-buku secara 

bergiliran mengisi rak-rak di Perpustakaan Desa 

tersebut membuat anak-anak merasa betah 

tinggal di sana. 

6. Antara bekerja dan kesehatan saling berhubungan 

bahkan saling mempengaruhi. Hal ini terbukti 

misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi 

lebih sehat bila dia bekerja daripada tidak bekerja. 

Atau kenyataan yang lain sebaliknya, yaitu 

seseorang yang bekerja malah menjadi sakit karena 

kondisi pekerjaanya tidak sesuai dengan 
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karakteristik orang itu. Kata berimbuhan yang 

menyatakan makna hal/tentang dalam paragraph di 

atas adalah… 

a. Kesehatan, berhubungan, mempengaruhi  

b. Bekerja, terbukti, kenyataan    

c. Mempengaruhi, misalnya, menjadi 

d. Kesehatan, kenyataan, pekerjaan 

e. Sebaliknya, pekerjaan, menjadi 

7. Tidak mengherankan jika penggemar Padi 

kebanyakan kaum muda dari kalangan menengah 

ke atas. Pembentukan kata penggemar dalam 

kalimat di atas sama dengan kata berimbuhan yang 

terdapat dalam kalimat… 

a. Padi memang kini merupakan grup band papan 

atas. 

b. Tak ada pos penjaga dan tak ada bel, kian 

mengukuhkan kesan itu. 

c. Begitu pula ketika Padi muncul dalam acara 

Impressario 008 RCTI yang disiarkan langsung 

dari studio. 

d. Pemandangan seperti itu tidak begitu terlihat 

ketika Slank, Gigi, atau grup lainnya tampil 

dalam acara itu. 

e. Kehadiran Padi di stasiun televisi itu ternyata 

tercium juga oleh penggemarnya sehingga sejak 

sore hari studio RCTI di Kebon Jeruk Jakarta, 
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dipenuhi para ABG sehingga memaksa pengelola 

televise swasta tersebut menambah keamanan 

ekstra. 

8. Semua orang harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya masing-masing. Kata dasar 

mempertanggungjawabkan pada kalimat di atas 

adalah… 

a. Tanggung jawab  d. Menanggungjawabkan 

b. Mempertanggung jawab e. Pertanggungjawaban 

c. Pertanggung jawab 

9. Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ke-an, 

yang bermakna ‘tidak disengaja’ adalah… 

a. Rumahnya ada di dekat kantor kelurahan   

b. Kerinduannya tidak dapat dibendung 

c. Ketika hujan deras, rumah kemasukan air 

d. Semenjak menjadi siswa SMA kemandiriannya 

lebih tampak 

e. Pak  Amin tinggal di kebagusan 

10. Kita nanti hanya makan angin saja. Makna 

ungkapan makan angin di atas adalah… 

a. Berjalan-jalan untuk mencari angin segar 

b. Duduk-duduk sekadar menghabiskan waktu 

c. Diam tenang tidak mengganggu orang lain 

d. Bergembira sambil menghirup udara bersih 

e. Mengajak teman untuk bersenang-senang 
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Majas, Ungkapan, Dan Peribahasa 

1. (1) Lihatlah, Salamah member isyarat. (2) Dan, 

ketiga orang itu sama memperhatikannya. (3) 

Salamah yang pernah mendengar pengajian dari 

Pak Mudin di kampungnya dulu, memberikan 

komentar, (4) ”Itulah manusia yang lidahnya 

berlawanan dengan hatinya. (5) Tanpa menoleh-

noleh makhluk manusia yang berbentuk tiang itu 

dengan begitu sengsaranya di depan mereka.” 

Kelompok kata yang mengandung ungkapan 

dinyatakan dengan nomor… 

a. (1)   d. (4) 

b. (2)   e. (5) 

c. (3) 

2. “Shinta namanya,” Pak Anggoro menyingkap tabir. 

“Dia anak saya satu-satunya yang sangat saya 

cintai, yang untuknyalah saya bekerja siang-malan 

membanting tulang, agar bisa mencukupi 

hidupnya, agar bisa member segala yang 

diinginkannya. Harapan saya, dialah yang kelak 

akan menggantikan saya di perusahaan dan 

menikmati serta meneruskan apa yang telah saya 

perjuangkan. Tapi, rupanya bukan begitu kehendak 

Allah”. Saya lihat bibir pak Anggoro gemetar dan 

matanya berkaca-kaca. Ungkapan membanting 

tulang dalam penggalan cerita di atas bermakna… 
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a. Hidup susah  d. Pekerjaan tercela 

b. Bekerja keras  e. Bekerja asal-asalan 

c. Kehidupan seorang buruh 

3. Sebagai pusat perbukuan, perpustakaan memiliki 

peran besar dalam memenuhi dahaga masyarakat 

modern terhadap ilmu pengetahuan. Kalimat di atas 

menggunakan gaya bahasa… 

a. Personifikasi  d. Metonimia 

b. Metafora   e. Ironi 

c. Hiperbola  

4. Hampir 5 tahun kakak bekerja di perusahaan itu. 

Kakak menempati posisi yang cukup menentukan. 

Ia pun sering mendapat kepercayaan besar dari 

atasannya. Namun, musibah datang tak terduga. 

Akibat kecelakaan lalu lintas, kakak menjadi 

lumpuh. Jangankan untuk pergi ke kantor, sekadar 

untuk keperluan ke kamar mandi pun ia harus 

dipapah. Tidak lama setelah kejadian itu, kakak 

dipecat dari perusahaannya. Tak ada tanda jasa 

ataupun kata terima kasih untuk kakak di 

perusahaan itu.  

Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas 

adalah… 

a. Seperti api dalam sekam  

b. Besar pasak daripada tiang    

c. Habis manis sepah dibuang 
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d. Bunga gugur, putik pun gugur 

e. Tak ada gading yang tak retak 

5. Aku ini binatang jalang 

Dari kumpulannya terbuang 

(“Aku” karya Chairil Anwar) 

Penggalan puisi di atas mengandung majas… 

a. Simile   d. Hiperbola 

b. Metafora   e. Paradoks 

c. Litotes 

6. Dengan cepat aku ke kamar tidur, pasti isi penjelajah 

kecil ini ada di sana. Dia pernah masuk ke lemari 

yang sedang terbuka. Aku tengok semua tempat 

yang memungkinkan untuk bersembunyi, seperti 

lemari, kolong tempat tidur, sudut-sudut ruang, 

dapur, kamar mandi. Ketika semua sia-sia, 

kepanikan mulai menjalariku, kemana anak itu? 

Barulah aku bertanya pada suamiku. 

Ungkapan yang terdapat dalam cuplikan teks di 

atas adalah… 

a. Kamar mandi  d. Kolong meja 

b. Di sana   e. Sudut-sudut ruang 

c. Aku tengok 

7. Si Polan ingin dikagumi teman-temannya. Untuk itu, 

ia tak segan-segan berbelanja lebih dari 

kemampuannya. Dalam waktu singkat habislah 
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uang belanja bulanannya, bahkan bertumpuklah 

utang-utangnya. 

Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas 

adalah… 

a. Seperti api dalam sekam  

b. Besar pasak daripada tiang 

c. Habis manis sepah dibuang 

d. Bunga gugur putik pun gugur 

e. Tak ada gading yang tak retak 

 

8. Penyelengaraan pameran dan promosi akan makan 

biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, biaya itu 

diperhatikan secara cermat dalam perencanaan 

agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang. 

Makna peribahasa yang digunakan pada penggalan 

wacana di atas adalah… 

a. Menekan biaya pameran dan promosi agar 

membawa hasil 

b. Ongkos pameran dan promosi tidak sebanding 

dengan hasil 

c. Kebutuhan pameran dan promosi cukup tinggi 

dan mahal 

d. Biaya pameran lebih tinggi daripada biaya 

promosi 

e. Biaya pengeluaran lebih tinggi daripada hasil 

yang diperoleh 
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9. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dipecah. 

Peribahasa itu sama artinya dengan peribahasa 

berikut, kecuali… 

a. Tegak sama tinggi, duduk sama rendah 

b. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul 

c. Menunduk sama membungkuk, melompat sama 

patah 

d. Terapung sama hanyut, terendam sama basah 

e. Bagai telur di ujung tanduk 

10. Peribahasa yang bermakna kewaspadaan 

adalah… 

a. Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan 

lidah 

b. Air tenang menghayutkan 

c. Karena nila setitik, rusaklah susu sebelah 

d. Mati semut karena gula 

e. Sudah jatuh tertimpa tangga pula 

 

Berita dan Tajuk Rencana 

1. Lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dilantik dan diambil sumpahnya oleh 

Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara 

Jakarta, Senin (29/12) siang. Para pimpinan KPK 

tersebut adalah Taufiqurrahman Ruki (ketua) dan 

empat orang wakil ketua yaitu Erry Riyana 

Harjapamekas, Amien Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, 
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dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Pada acara 

pelantikan tersebut, presiden tidak menyampaikan 

pidato sama sekali.  

Pokok berita di atas adalah… 

a. Lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dilantik dan diambil sumpahnya 

b. Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh 

lima orang 

c. Presiden tidak menyampaikan pidato sama sekali 

d. KPK diketuai oleh Taufiqurrahman Ruki 

e. Ada empat orang wakil ketua 

2. (1) Durori memang membuktikan cara belajar yang 

dipakai itu berhasil meningkatkan kemampuan 

siswa. (2) Nilai Ebtanas Murni (NEM) siswanya terus 

meningkat. (3) Sebelum dia memakai metode itu, 

siswa yang berhasil meraih nilai di atas 30 (rata-rata 

6) kurang dari sepuluh. (4) namun, setelah resep itu 

dicoba dua tahun lalu, jumlah pengumpul nilai 30 

melonjak menjadi 80%. (5) tahun lalu bertambah 13 

persen lagi. 

Pokok berita di atas dinyatakan dalam kalimat 

nomor… 

a. (1)    d. (4) 

b. (2)    e. (5) 

c. (3) 
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3. (1) Menurut seorang pengembang, pengembangan 

agrobisnis dan agroindustri merupakan tuntuan 

perkembangan logis. (2) Pengembangan telah 

dilanjutkan sebagai wujud kesinambungan 

penganekaragaman dan pengalaman pertanian. (3) 

Telah pula dilaksanakan pengembangan di 

beberapa wilayah. (4) Hasil yang dicapai 

mengesankan dan memuaskan.  

Kalimat pernyataan di atas yang berupa opini 

terdapat pada nomor… 

a. (1) dan (4)    d. (1) dan (4) 

b. (1) dan (3)    e. (3) dan (4) 

c. (2) dan (3) 

4. (1) Setelah sempat diwarnai hujan interupsi, gebrak 

meja, kericuhan, dan skors, rapat paripurna DPR 

yang berlangsung Selasa (9/11) akhirnya 

membuahkan keputusan. (2) Rapat paripurna yang 

‘tertatih-tatih’ itu bisa menjembatani terbangunnya 

komunikasi antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi 

Kerakyatan. (3) Rapat paripurna yang biasanya 

hanya dihadiri lima fraksi Koalisi yang hadir 

berjumlah 547 orang, “kata Ketua DPR, Agung 

Laksono, saat membacakan daftar absensi dalam 

rapat paripurna tersebut.”(5) Agung didampingi dua 

wakil ketua DPR yaitu Muhaimin Iskandar dan 



80 
 

Soetarjo Soerjogoeritno. Kalimat yang 

tidakmenyatakan fakta adalah nomor… 

a. (1)    d. (4) 

b. (2)    e. (5) 

c. (3) 

5. Seni dapat memperkaya kehidupan sesorang karena 

dapat memberikan pengalaman emosi atau 

pengalaman keindahan. Sebuah karya seni disebut 

bermutu jika pengalaman emosi atau pengalaman 

keindahan yang khas dan bermakna, diberikan 

karya seni itu. Namun, sayangnya tidak semua 

karya seni memiliki kualitas yang bermakna. 

Pendapat di atas mengemukakan masalah… 

a. Pengertian seni  d. Keindahan seni 

b. Kualitas seni  e. Makna seni 

c. Fungsi seni 

6. Kalimat yang menyatakan fakta adalah… 

a. Untuk itu, kita harus menanamkan sejak dini. 

b. Itulah sebabnya. K3 perlu dimasukkan dalam 

kurikulum sekolah di kota Bandung 

c. Harapan kita, K3 menjadi kebutuhan 

masyarakat, seperti hanya mereka butuh makan. 

d. Di dalam pembahasan Raperda K3 tersebut, 

diharapkan dimasukkannya pasal sanksi denda 

hingga Rp. 5 juta bagi pelanggar K3. 
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e. Sebelumnya, Pansus II mengundang sejumlah 

instansi di lingkungan Pemkot Bandung, untuk 

membahas Raperda tersebut di ruang paripurna 

DPRD Kota Bandung. 

7. (1) Setelah karangan anak-anak kelas tiga diperiksa, 

ternyata Ali, Toto, Aleks, dan Burhan, mendapat nilai 

delapan. (2) Anak-anak yang lain mendapat nilai 

tujuh. (3) Hanya Maman yang enam. (4) Selain itu, 

tidak seorangpun mendapat nilai kurang. (5) Oleh 

karena itu, boleh dikatakan anak-anak kelas tiga 

cukup pandai mengarang.  

Kalimat yang merupakan pendapat adalah… 

a. (1)    d. (4) 

b. (2)    e. (5) 

c. (3) 

8. Auditorium Taman Budaya Raden Saleh Semarang, 

yang berkapasitas 700-an orang penuh sesak 

dengan gemuruh tepuk tangan dan teriakan antusias 

penonton yang kebanyakan kaum muda. Meskipun 

gedung tersebut kurang memadai untuk penampilan 

sebuah konser berkualitas atau musik, tetapi hadirin 

tampak senang dan merasa memiliki “Malam 

Kenangan” sepanjang 90 menit. 

Fakta di bawah ini terdapat dalam wacana di atas, 

kecuali… 

a. Para penonton kebanyakan kaum muda 
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b. Malam kenangan berlangsung selama 90 menit 

c. Selama pertunjukan para penonton bersikap 

dingin 

d. Gedung kurang memadai untuk menampilkan 

sebuah konser karawitan 

e. Auditorium Taman Budaya Raden Saleh dapat 

menampung penonton 700-an orang 

9. Telah terjadi pemusnahan masal terhadap makhluk 

asing oleh sekelompok ilmuwan di negeri adidaya 

itu.  

Informasi tersebut tidak jelas. Sebabnya adalah..  

a. Tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang 

benar 

b. Subjek masalah yang diinformasikannya masih 

kabur 

c. Menginformasikan sesuatu yang di luar 

kebiasaan 

d. Tidak menyertakan pendapat para ahli 

e. Struktur kalimat itu tidak lengkap 

 

10. Deklarasi gerakan nasional anti-politisi di Tugu 

Proklamasi Jakarta Pusat (29/12) mendapat 

dukungan massa dari elemen demokrasi, 

mahasiswa, dan parpol. Parpol yang mendukung 

dan mengerahkan langsung massanya, yakni Partai 

Keadilan Sejahtera. Sementara itu, tokoh-tokoh yang 
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hadir di antaranya Murcholis Madjid, Ali Sadikin, 

dan koordinator Teten Masduki. 

Cuplikan di atas memberitakan peristiwa… 

a. Parahnya korupsi di Indonesia 

b. Dukungan massa yang anti-politisi hitam 

c. Deklarasi gerakan nasional anti-politisi hitam 

d. Dukungan parpol terhadap deklarasi nasional 

e. Hadirnya tokoh-tokoh nasional dalam sebuah 

deklarasi 

 

Kosakata 

1. Deretan kata yang menunjukkan perbedaan nilai 

rasa adalah… 

a. Mati-meninggal-mampus  

b. Kaya-melarat-berasa 

c. Memeriksa-melihat-meneliti 

d. Membawa-menyandang-memanggul   

2. Rajin sekali kamu, sudah lima hari kamu tidak 

sekolah. 

Kalimat di atas mengandung majas… 

a. Ironi   c. Sinekdoke 

b. Oksimoron  d. Metonomia 

3. Kalimat yang bermajas metonomia adalah… 

a. Pohon nyiur di tepi pantai melambai-lambai 

kepada pengunjung 
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b. Kami sekeluarga bertamasya ke Taman Safari 

berkendaraan kijang 

c. Suara sahut-sahutan ombak itu bagai sambutan 

kepada turis-turis 

d. Perahu-perahu itu sanggup menahan tendangn 

keganasan ombak 

4. Pemakaian kata lahan dalam kalimat yang paling 

tepat ialah… 

a. Lahan sajalah jangan cepat-cepat 

b. Lahan tanah pertanian yang luas itu ditanami 

kopi 

c. Lahan pohon di tepi jalan itu besar 

d. Kereta api lahan sekali jalannya 

5. Pejabat yang korupsi itu telah diberhentikan dari 

jabatannya. Kalimat di atas bermajas… 

a. Sinekdoke   c. Eufimisme 

b. Alusio    d. Personifikasi 

6. Ketika habislah cerita itu, mengalirlah air mata 

Annapurna oleh sukanya, dipeluknya budak itu, dan 

dikecup dahinya dengan mesra. Kata yang 

berkonotasi negative pada kalimat di atas adalah… 

a. Cerita    c. Dipeluk 

b. Habis     d. Budak 

7. Pasangan kata berikut tidak bersinonim… 

a. Indah permai   c. Putih bersih 

b. Panjang lebar   d. Susah payah 
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8. Pola pasangan kata siang-malam terdapat pada… 

a. Pulang-pergi   c. Bini-istri 

b. Seia-sekata    d. Senang-suka 

9. Istilah polisemi dihubungkan dengan… 

a. Kata-kata yang mengandung makna beragam 

b. Kata-kata yang mengandung arti kiasan 

c. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing 

d. Kata-kata yang tidak mempunyai arti konotatif 

10. Tindakan insidental itu dilakukan sebagai terapi 

atas perilaku masyarakat yang tidak mengindahkan 

peraturan yang ada. 

Kata insidental pada kalimat di atas bermakna… 

a. Sekonyong-konyong  c. Kapan-kapan 

b. Sewaktu-waktu   d. Sesaat 

 

Fungsi dan Sejarah Bahasa Indonesia 

1. Sejak  bahasa Melayu diangkat menjadi Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan adanya 

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ejaan 

yang digunakan saat itu adalah… 

a. Ejaan Van Ophuysen  

b. Ejaan Suwandi 

c. Ejaan Melinjo  

d. Ejaan yang Disempurnakan 

2. Dalam rangka perkembangan dan pembinaan 

Bahasa Indonesia telah diadakan beberapa kali 
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“Kongres Bahasa Indonesia”. Sesudah 

ditetapkannya dalam UUD 1945 yang mengatakan 

bahwa bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia, 

maka Kongres Bahasa Indonesia yang diadakan 

berikutnya merupakan kongres… 

a. Kongres Bahasa Indonesia I   

b. Kongres Bahasa Indonesia II 

c. Kongres Bahasa Indonesia III 

d. Kongres Bahasa Indonesia IV 

3. Bahasa Indonesia termasuk rumpun bahasa… 

a. Austro-Asia  c. Austria 

b. Austronesia  d. Ural-Altai 

4. Bahasa Melayu, sebelum diangkat menjadi Bahasa 

Indonesia, sudah lama menjadi lingua franca di 

wilayah nusantara.  

“Lingua franca ” berarti sebagai… 

a. Bahasa resmi  c. Bahasa persatuan  

b. Bahasa Negara  d. Bahasa pergaulan 

5. Pendapat yang mengatakan bahwa Bahasa 

Indonesia itu lahir pada tahun 1908 didasari oleh 

pemikiran… 

a. Pada tahun tersebut telah lahir rasa 

nasionalisme Indonesia 

b. Pada tahun tersebut Bahasa Indonesia telah 

banyak digunakan oleh tokoh-tokoh nasional 



87 
 

c.Pada tahun tersebut Bahasa Indonesia telah ada 

buku yang membahas tata Bahasa Indonesia 

d. Pada tahun tersebut Bahasa Indonesia telah 

digunakan dalam system perundang-undangan 

pemerintah colonial Belanda. 

6. Dibandingkan dengan pada masa pemerintahan 

colonial Belanda, Bahasa Indonesia lebih 

berkembang baik pada zaman Jepang. Hal ini 

disebabkan oleh… 

a. Bangsa Jepang memberikan kebebasan yang 

lebih besar kepada bangsa Indonesia 

b. Pemerintah Jepang melarang pemakaian bahasa 

Belanda 

c. Penerintah Jepang secara langsung 

menganjurkan rakyat Indonesia untuk ber-

Bahasa Indonesia 

d. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi digunakan 

oleh tokoh-tokoh nasional 

7. Ejaan Malindo dirumuskan pada tahun… 

a. 1928    c. 1959 

b. 1945    d. 1972 

8. Bahasa Melayu mampu menjadi alat persatuan 

dalam perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut 

merupakan pertimbangan dijadikannya bahasa 

Melayu sebagai Bahasa Indonesia, yakni ditinjau 

dari faktor… 
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a. Politik   c. Sosial 

b. Psikologi   d. Budaya 

9. Pembinaan Bahasa Indonesia oleh Angkatan 

Pujangga Baru dilakukan dengan… 

a. Mengadakan seminar-seminar tentang Bahasa 

Indonesia 

b. Menerbitkan majalah Pujangga Baru sebagai 

majalah ber-Bahasa Indonesia 

c.Merumuskan tata bahasa baku Bahasa Indonesia 

d. Mengadakan perbandingan dengan mengadakan 

pemakaian bahasa Melayu di Malaysia 

10. Pada zaman kerajaan Sriwijaya telah menerima 

pengaruh dari bahasa lain, KECUALI… 

a. Bahasa Arab  c. Bahasa Cina 

b. Bahasa India  d. Bahasa Portugal 

 

Tata Bunyi 

1. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah… 

a. Pergi ke arah Timur  

b. Makan pisang Ambon 

c. Sebagai suku Dayak 

d. pulang dari Hari Lebaran 

2. Ejaan yang disempurnakan mulai berlaku pada 

tahun… 

a. 1970     c. 1972 

b. 1971     d. 1973 
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3. Penulisan kata ganti Tuhan yang benar adalah… 

a. Bimbinglah hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang 

Engkau beri rahmat 

b. Bimbinglah hambaMu, ya Tuhan, ke jalan yang 

Engkau beri rahmat 

c.Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang 

Engkau beri rahmat 

d. Bimbinglah Hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang 

Engkau beri rahmat 

4. Menurut EYD cara penulisan alamat yang benar 

adalah... 

a. Yth. Sdr. Muhajir 

Jl. Bendungan Sutami 200 

Jakarta Pusat. 

b. Yth. Sdr. Muhajir 

Jl. Bendungan Sutami 200 

Jakarta Pusat 

c. Yth. Sdr. Muhajir 

Yth. Sdr. Muhajir 

Jl. Bendungan Sutami 200. 

Jakarta Pusat 

d. Yth. Sdr. Muhajir 

Jl. Bendungan Sutami 200. 

Jakarta Pusat. 

5. Ejaan yang pernah hidup di Indonesia adalah, 

Kecuali 
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a. Ejaan Van Ophyusen 

b. Ejaan Republik 

c. Ejaan yang dismpurnakan 

d. Ejaan Melindo 

6. Penulisan tanda baca yang betul terdapat dalam 

kalimat... 

a. Gus Dur Presiden Republik Indonesia adalah 

seorang kiai 

b. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia adalah 

seorang kiai 

c. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia, adalah 

seorang kiai 

d. Gus Dur Presiden Republik Indonesia, adalah 

seorang kiai 

7. Bila kata standar dan modern diberi imbuhan –isasi 

maka penulisan yang betul adalah.. 

a. standarisasi, moderisasi 

b. standardisasi, modernisasi 

c. Standarisasi, moderisasi 

d. Standarisasi, modernisasi  

8. Penulisan imbuhan asing yang tidak tepat dijumpai 

dalam kalimat... 

a. Ulangan di catur wulan ini ia memperoleh nilai 

Bahasa Indonesia tertinggi 

b. Benda antik ini merupakan peninggalan zaman 

prasejarah 
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c. Setelah lulus S-1 ia berniat melanjutkan ke 

program pascasarjana 

d. Kedua siswa itu sedang mengerek sang 

dwiwarna 

9. Penulisan serapan yang tidak sesuai dengan ejaan 

adalah... 

a. De facto   c. Cum laude 

b. Status quo   d. Standart 

10. Cara penulisan kata gabung yang benar adalah... 

a. Di meja hijaukan  c. dimejahijaukan 

b. Dimeja hijaukan  d. Dimeja-hijaukan 
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Appendix 3 
 

Tes uji kompetensi Bahasa Inggris 
Identitas Guru  

Nama  : ___________________________________ 

Usia  : ___________________________________ 

Lama mengajar  : ______________________ 

Pendidikan terakhir  :_______________________ 

 
NOUN 

Choose the “plural” form from the following words 
1. TOMATO 

A. Tomatoes  D. Tomatos 
B. Tomatoses  E. Tomatosses 
C. Tomato 

 
2. PIANO 

A. Pianoes  D. Pianosses 
B. Piano  E. Pianos 
C. Pianoses 

 
3. COUNTRY 

A. Countrys  D. Country 
B. Countries  E. Countryes 
C. Countres 

 
4. LOAF 

A. Loafes  D. Loaves 
B. Loafs  E. Loavs 
C. Loaf 
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5. STRAWBERRY 
A. Strawberres D. Strawberries 
B. Strawberryis E. Strawberrys 
C. Strawberris 

 
6. Goose 

A. Guess  D. Gooses 
B. Guest  E.  Goosis 
C. Geese 

 
7. LOUSE 

A. Lice  D. Louces 
B. Louce  E. Lousies 
C. Lices 

 
8. SHEEP 

A. Shoop  D. Sheeps 
B. Sheepies  E. Sheepes 
C. Sheep 

 
9. CACTUS 

A. Cactuses  D. Cactusses 
B. Cacti  E. Cactus 
C. Cacty 

 
10. CAMERA 

A. Cameraas D. Cameries 
B. Camera  E. Camery 
C. Camerais 
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Choose the “ Countable Nouns” or “Uncountable Nouns” 
 

1. Water  
 
2. Food   
 
3. Wood  
 
4. Time  
 
5. Blood 
 
6. Pencil 
 
7. Tooth 
 
8. Air 
 
9. Cup 

 
10. Table 

 
 
Choose one correct determiner ! 

 
1. She bought ( many/much) books last night 

 
2. I would like (a litle/ a few ) sugar of my tea 

 
3. I see (much/many) students in this class 

 
4. There is (too much/many) water here 

 
5. I need (a few/ a litle) money 
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Choose “verb” or “linking verb” in each sentence by 
writing it again in the available coulumn 

 
1. The old woman is deaf. (....) 

A. The old  C. is 
B. Old woman D. Deaf 

 
2. We have litle time left. (...) 

A. Have  C. Left 
B. We  D. Litle time 
 

3. It is a nice day. (...) 
A. Nice  C. it 
B. Day   D. Is 

 
4. Mr. Wisnu lives in Surabaya. (...) 

A. Mr. Andi  C. in 
B. Lives  D. Surabaya 

 
5. The mailman has delivered the letter. (...) 

A. The mailman C. Has delivered 
B. Has   D. The letter 

 
6. It rains very much in Batu. (...) 

A. It   C. Very much 
B. Rains  D. Batu 

 
7. Mrs. Susanna is teaching English now. (...) 

A. Is taeching  C. Now  
B. English  D. Mrs. Susana 

 
8. We sat under the big tree. (...) 

A. Big tree  C. Sat  
B. We   D. Under  
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9. My friends helped with my homework. (...) 

A. My friends  C. Helped me 
B. Helped  D. My homework 

 
10. Mrs. Crowford borrowed many books from 

the library. (...) 
A. Mrs. Crowford C. Borrowed  
B. Library  D. Many books 

 
ADJECTIVE 
Choose the corect adjective form 

 
1. We are sitting (quiet/quietly) 
 
2. The picture is (beatiful/beatifully) 
 
3. We must calculate the expenditure (accurate/ 

accuratelly) 
 
4. We are studing (serious/seriously) 
 
5. That is an (interesting/interestingly) novel 
 
6. The sun is shining (bright/brightly) 
 
7. Fatimah worked (hard/hardly) 
 
8. The board has (smooothly/smooth) surface 
 
9. Don’t drive too (fastly/fast) 
 
10. Cyntia plays piano (good/well) 

 



97 
 

Choose Pronoun or possesive adjective from the 
following sentences 

1. The children mus finish (his/their) homework 
 

2. You will stick (your/yourself) with the nail if 
(your/you) are not careful 
 

3. (your/you) bag is expensive 
 

4. Jane and (me/I) prefer watching the movies 
 

5. (her/hers) bycicle is not as expensive as 
(my/mine) 
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Appendix 4 
 
SOAL UJI KOMPETENSI MATEMATIKA 
Identitas Guru  

Nama  : ___________________________________ 

Usia  : ___________________________________ 

Lama mengajar  : ______________________ 

Pendidikan terakhir  :_______________________ 

 
OPERASI BILANGAN 

1. Berapakah hasil dari -4 + 8 – (-3)? 
A. -3  C. -1 
B. 7  D. -15 

2. Lawan dari bilangan -16 adalah... 
A. 16  C. 0 
B. ଵ

ଵ
  D. -16 

3. Bila 33
ଵ
ଷ 

% dijadikan pecahan desimal, maka 

bentuknya menjadi... 
A. 0,53 C. 0,43 
B. 0,33 D. 0,23,53 

4. Pecahan antara 
ଶ
ଷ
dan 

ଷ
ସ
adalah... 

A. 
ଵ
ଷ
  c. ଽ

଼
 

B. 
଼
ଽ
  D. 

ଵ
ଶସ

 

5. Lawan dari bilangan -16 adalah... 
A. 0  C. -16 
B. ଵ

ଵ 
  D. 16 

6. Penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan 
bilanagan bulat juga. Ini merupakan sifat.... 
A. Distributif  C. Tertutup 
B. asosiatif    D. Kumutatif 
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7. Pecahan-pecahan berikut senilai dengan 
ଶ
 

, kecuali.... 

A. ଵସ
ସଽ

  C. ସ
ଵସ

 

B. ଵ଼
ହସ

  D. ଵ
ଷହ

 
8. 5 x 4 artinya... 

A. 5 x 5 x 5 x 5 C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 
B. 5 - 5 – 5 – 5  D. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

9. Berapakah nilai dari (-24: 6) : (-4)? 
A. 1  C. 0 
B. -1   D. 2 

10. Berapakah bentuk desimal dari  ସ
ଵଶହ

 ? 
A. 0,8  C. 0,32 
B. 0,032 D. 0,008 

 
HIMPUNAN 

1. {3, 4, 5, 6, 7} dinyatakan dengan kata-kata menjadi... 
A. Himpunan bilangan asli kurang dari 8 
B. Himpunan bilangan asli antara 3 dan 7 
C. Himpunan bilangan asli dari 2 sampai 7 
D. Himpunan bilangan asli antara 2 sampai 8 

2. Q = {bilangan asli antara 11 dan 30} banyak anggota Q 
yang merupakan bilangan prima adalah 
A. 5 C. 6 
B. 7 D. 8 

3. Himpunan semua faktor dari 20 adalah... 
A. {1, 2, 4, 5, 20}   C. {1, 2, 4,5, 10, 20} 
B. {1, 2, 4, 10, 20}   D. {2, 4, 5, 10, 20} 

4. Berikut ini merupakan himpunan, kecuali... 
A. A = Bilangan asli   C. C = 

{x ǀ x € B} 
B. B = {Bilangan cacah}  D. D. = Himpunan 

bilangan prima 
5. Yang merupakan himpunan bagian dari A = {1, 2, 3} 

adalah... 
A. �   C. { } 
B. {1, 2, 3}  D. {1, 2} 
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6. Pernyataan-pernyataan di bawah ini merupakan 
himpunan kosong, kecuali... 

A. {huruf ke-27 dalam abjad latin} 
B. {kubus yang mempunyai 12 bidang} 
C. {bilangan ganjil yang habis dibagi 2} 
D. {segitiga yang mempunyai tiga sudut} 

7. Himpunan bilangan cacah genap antara 3 dan 10 
adalah... 
A. {3,5,7,9}  C. {4,6,8} 
B. {4,6,8,10}  D. {4,5,6,7,8,9,10} 

8. A adalah himpunan bilangan prima selain 2, maka 
himpunan semesta yang tepat untuk A adalah... 
A. Himpunan bilangan kelipatan 3  C. 

Himpunan bilangan genap 
B. Himpunan bilangan ganjil   D. 

Himpunan bilangan kuadrat 
9. Himpunan-himpunan berikut dapat menjadi 

himpunan semesta dari {0,2,4,6,8,10,..},kecuali.. 
A. {bilangan cacah}    C. {bilangan 

asli}  
B. {bilangan bulat}    D. {bilangan 

genap} 
10. B = {bulan-bulan yang diawali huruf J}. 

Banyaknya himpunan bagian dari B adalah... 
A. 32      C. 16  
B. 8      D. 4 

 
 
POLA BILANGAN 

1. Dua suku berikut dari barisan bilangan 
1,7,3,11,5,15,...adalah 
A. 7 dan 21   C. 9 dan 23 
B. 9 dan 21   D. 7 dan 19 

2. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 
1,3,6,10,15,21,..adalah... 
A. 30,36   C. 28,36 
B. 25,30   D. 36,45 
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3. Suku ke-n dari barisan 1,3,6,10,15,...adalah... 
A. 2n (n+1)   C. ଵ

ଶ
  n (n+1) 

B. ଵ
ଶ
  n (n-1)   D. 2n (n-1) 

4. Diketahui suatu barisan 1, 3, 6, 10, 15,...28, 36. 
Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik pada 
barisan di atas adalah.. 
A. 21    C. 19 
B. 20    D. 22 

5. Suku berikut dari barisan 5, 9, 15, 23, 33,... adalah.. 
A. 46    C. 44 
B. 45    D. 43 

6. Dua suku berikut dari barisan 6, 12, 20, 30, dan 
seterusnya adalah... 

A. 38 dan 50   C. 40 dan 48 
B. 36 dan 44   D. 42 dan 56 

7. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18,... suku ke 10 
adalah... 
A. 45    C. 48 
B. 55    D. 58 

8. Diketahui pola barisan bilangan 3, 4, 7, 12, 19,... pola 
dari urutan bilangan di atas bila dinyatakan dengan 
kata-kata adalah.. 
A. Tambahkan bilangan n + 1 
B. Tambahkan bilangan ganjil 
C. Tambahkan bilangan n – 2 
D. Tambahkan bilangan prima 

9. Suku kelima dan ketujuh dari barisan 2, 3, 5, 8,.. 
adalah... 
A. 13, 34   C. 13, 32 
B. 13, 33   D. 13, 35 

10.  Suku ke – 20 dari barisan 3, 5, 7, 9,... adalah.. 
A. 41    C. 37 
B. 39     D. 43 
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PERBANDINGAN 
1. Harga 6 m kain Rp. 90.000,00. Harga 20 m kain 

adalah 
A. Rp. 375.000,00  C. Rp. 500.000,00 
B. Rp. 300.000,00  D. Rp. 2.250.000,00 

2. Sebuah kereta api berjalan dengan kecepatan 45. 
Km/jam selama 1 jam 20 menit. Jarak yang 
ditempuh kereta api adalah... 
A. 54 km   C. 60 km 
B. 47 km   D. 65 km 

3. Bentuk sederhana dari perbandingan 20 cm : 
ଵ
ସ
m 

adalah... 
A. 4 : 5   C. 3 : 5 
B. 1 : 4   D. 1 : 5 

4. Tinggi suatu model mobil 15 cm dan panjangnya 24 
cm. Bila tinngi sebenarnya mobil itu 2 m, maka 
panjangnya adalah... 
A. 3,6 m   C. 3,3 m 
B. 3,2 m    D. 1,8 m 

5. Jumlah uang Agung dan Husni adalah Rp. 
110.000,00. Jika uang Agung dan uang Husni 5 : 6, 
maka besar uang Agung adalah... 
A. Rp. 44.000,00  C. Rp. 60.000,00 
B. Rp. 50.000,00  D. Rp. 66.000,00 

6. Tinggi rumah pada gambar rencana berskala adalah 
2, 5 cm sedang tinggi rumah sebenarnya 5 m. Jika 
lebar rumah pada gambar tampak depan adalah 4 
cm. Sebenarnya tampak depan adalah.. 
A. 4 m   C. 6 m 
B. 5 m   D. 8 m 

7. Untuk menjahit satu karung beras diperlukan 
benang sepanjang 5 m. Maka untuk menjahit 120 
karung diperlukan benang sepanjang... 
A. 60 m   C. 620 m 
B. 120 m   D. 600 m 
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8. Pengertian perbandingan berbalik nilai terdapat 
dalam pernyataan... 
A. Kecepatan bus dalam waktu tempuh 
B. Banyak barang yang dibeli dan jumlah uang yang 

dibayar 
C. Jarak dan waktu tempuh suatu kendaraan 
D. Banyak karyawan dan upah yang diberikan 

kepada karyawan 
9. Untuk menjamu 12 tamu diperlukan 1, 5 kg beras. 

Bila akan menjamu 35 orang, beras yang diperlukan 
adalah... 
A. 4,500 kg   C. 4, 275 kg 
B. 4, 375 kg  D. 4, 175 kg 

10. Seorang pemborong memprekirakan dapat 
menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 48 hari 
dengan 14 orang pekerja. Bila pekerjaan itu ingin 
diselesaikan dalam 21 hari, maka pekerja yang harus 
disediakan sexbanyak.... 
A. 32 orang   C. 18 orang 
B. 28 orang   D. 41 orang 

 
STATISTIKA  DAN PELUANG 

1. Dari hasil ulangan matematika kelas III – A 
didapatkan datansebagai berikut : 7 5 6 4 4 9 8 9 5 4 
median dari data ini adalah... 
A. 8    C. 7 
B. 6    D. 4 

2. Pada pelemparan dua buah dadu, peluang 
munculnya muka dadu berjumlah 5 adalah... 

A. 
ଵ
ସ
    C. 

ଵ

 

B. 
ଵ
ଽ
    D. 

ଵ
ଷ

 

3. Cara penyajian data berikut benar, kecuali... 
A. Daftar distribusi frekuensi 
B. Daftar frekuensi 
C. Diagram 
D. Daftar nilai 
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4. Pada pelemparan sebuah mata uang, peluang 
munculnya gambar adalah... 

A. 1    C. 
ଵ
ଶ
 

B. 
ଵ
ସ
    D. 0 

5. Rata-rata pendapatan tiap hari 14 orang kuli suatu 
terminal bus Rp. 7000,00. Karena ada seorang kuli 
baru, maka rata-rata pendapatannya menjadi Rp. 
6.800,00. Besar pendapatan tiap hari kuli yang baru 
adalah... 
A. Rp. 3.000,00  C. Rp. 4.000,00 
B. Rp. 2.800,00  D. Rp. 6.800,00 

6. Pernyataan yang benar tentang data kualitatif 
adalah... 
A. Ukuran tinggi badan siswa 
B. Warna kesukaan siswa 
C. Jumlah bakal siswa 
D. Jumlah siswa perkelas 

7. Hasil tes matematika 14 orang siswa adalah sebagai 
berikut : 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 9,7, 5, 9, 8, 7  
banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-
rata adalah 
A. 7 orang   C. 5 orang 
B. 6 orang   D. 4 orang 

8. Pada pelemparan tiga mata uang secara bersamaan, 
peluang munculnya dua angka dan satu gambar 
adalah.. 

A. 
ଷ
଼
    C. 

ଵ
ସ
 

B. 
ଵ
଼
    D. 

ଵ
ଶ
 

9. Jika tiga uang logam seratusan dilemparkan 
sekaligus, maka jumlah kejadian, maka jumlah 
kejadian yang mungkin terjadi seluruhnya adalah... 
A. 2 kejadian   C. 6 kejadian 
B. 4 kejadian   D. 8 kejadian 



105 
 

10. Jangkuan interkuartil data kuantitatif : 3, 2, 4, 7, 6, 
6, 5, 4 adalah... 
A. 3    C. 2,5 
B. 3,5    D. 2  
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