
ira ini sebagai

rtarwarga RT04i
vo, Kecamatan

g dalam meraih

am berlomba di

ngsaan antar-
rat ketahanan
;an global.

dengan tujuan

Tempererat tali

rtuk meningkat-

rntuk memupuk

rntuk memupuk

ujuan untuk
rl.

gatur suaranya

ngatur bahasa
iasi?
lam berkomuni-

kegiatan!

ⅢI

Teks berikut untuk soal nomor I dan 2.
1) Melihat teman-temannya sudah memiliki mobil,

Joko pun tidak dapat menahan kesabarannya.
Dengan uang tabungan yang ada, ia ingin segera
membeli mobil. Namun, sesampainya di dealer, uang
Joko hanya cukup untuk membeli mobil second.

2) Telah lama Joko ingin membeli mobil. la pun
menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan agar
kelak dapat membeli mobil impiannya. Namun,
karena gaji bulanan Joko tidak terlalu besar, ia
hanya mampu menyisihkan sedikit uang untuk
membelimobil.

3) "Saya kecewa berat. Masa mobil VW Kodok bisa
mogok cuma gara-gara kena sedikit air?" Petugas
dealer pun menjawab, "Mungkin mesinnya
kemasu kan air, P ak!"' N g g ak m u n gki n do n g. Kodok

. itu kan hidupdiduaalam, diairdandaratan. Nggak
mungkin kodok takut sama air. Gimana sih?!|,,

4) Berdasarkan saran temannya, Joko memilih mobil
VW Kodok. Mobil itu pun langsung dibawanya
pulang. Dalam perjalanan pulang, hujan pun turun
sangat lebat. Jalanan menjadi macet dan banjir.
MobilVW Kodok milik Joko pun ikut tergenang air.
Tidak lama kemudian, mobilltu pun mogok. Karena
jengkel, Joko rnenelepon dealertempat ia membeli
tadi.

1. Susunan anekdot yang tepat adalah . . . .

c. 1)-4F2)-3)

2. Bagian nomor 2 dalam anekdot tersebut
merupakan. . . .

a. abstrak d. reaksi
b. orientasi e. koda
c. krisis

Teks berikut untuk soal nomor 3 dan 4.
Ketika sedang mengendarai mobil pick upnya,

Hasan merasa kepanasan. la pun membuka kaca
mobilnya. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki yang
mengendarai motor Harley Davidson menyalipnya. Si
pengemudi Harley sempat berteriak ke arah Hasan,
"Hey, pernah naik Harleybelum?"

Karena merasa tersinggung, Hasan pun tanerp ges
fa berusaha menyalip si pengemudi Harley terseh.t-
Namun, tidak lama setelah berhasil menyalip, Hasan
disalip lagioleh Harleylersebut. Kali inisi pengemtrd
Harley tampak lebih ugal-ugalan. la kembali berteriak
kepada Hasan, "Hey, kamu pernah naik Harley Davidsqt
nggaK?" Hasan semakin jengkel dengan orang itu.

Karena ugal-u galan, H arley tersebut jatuh setelah
menabrak pohon beringin di pinggir jalan. Mengetahui
kejadian itu, Hasan pun berhentidan berkata, "Makanya,
jangan sombong. G i n i lah akibatnya)'

Sambil merasa kesakitan, si pengemudi Harley
bertanya lagi, "Kamu pernah naik Harley belum?"

"Sudah nabrak masih bisa sombong juga. Mau
*ry 

::?,srh?!" 
tanya Hasan.

Kejadian itu pun mengundang perhatian warga
sekitar.

3. Agar menimbulkan kelucuan, bagian rumpang
tersebut sebaiknya diisi dengan . . .

a. "Aku cuma mau tanya. Kalau kamu pernah
naik Harley, tolong beri tahu aku di mana
tempat remnya," jawab si pengemudi Harley
sambil merintih kesakitan.

b. "Maaf, aku yang salah. Sekali lagi aku minta
maat," kata si pengemudi Harley.

c. "Padahal, Harley ini bukan milikku. Sekarang
aku harus menggantinya. lnigara-gara kamul"
kata si pengemudi Harley.

d. "Aku tidak mau apa-apa," kala si pengemudi
H arl ey sambil kesakitan.

e. "Tolong, antarkan aku ke rumah sakit
terdekat!" pinta si pengemudi Harley.

4. Bagian reaksi anekdot tersebut adalah . . .

a. Kejadian tersebut mengundang perhatian
warga'sekitar.

b. Hasan tersinggung dengan pertanyaan si
pengendara Harley.

c. Si pengendara Harley Davidson tidak
mengetahui letak rem sepeda motor itu.

d. Hasan membuka kaca jendela mobilnya
karena kepanasan, lalu sebuah Harley
menyalipnya.

e. Sipengendara Harley Davidson berkendara
secara ugal-ugalan.

a.1)-21-3H)
b.1)-3121-4)

d.2)-1)-3)-4)
e. 2)-1)-4)-3)

Ba力asa rndο nesra κθ

,sχ
Semesrer2 0

L■ ■ ■ ■ ■ ____□ 菫 璽 里 璽 里 堕 璽 璽 菫 里 堕 里 里 車 卑
一 ― 一 一 一 一

二

―

_____一
一

― ― ― ― ―
―

 
― ―


