
 

 

KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

SMP ISLAM SUDIRMAN 2 TINGKIR SALATIGA 
 
 
MATA PELAJARAN  : Bahasa Indonesia 
KELAS/ SEMESTER  : VII/ Gasal 
JUMLAH SOAL   : 10  
ALOKASI WAKTU  : 90 Menit 
 

KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI INDIKATOR NO 

SOAL 

BENTUK 

SOAL 

KUNCI SKOR 

NILAI 
3. Memahami 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata  

3.1 Memahami teks 
hasil observasi, 
tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 

 
4.1 Menangkap 
makna teks hasil 
observasi, tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek baik 
secara lisan maupun 
tulisan. 

 

Teks 

Observasi 

(carbon 

trading) 

1. Siswa dapat 

menyampaika

n makna yang 

terdapat pada 

pada kalimat 

kedua 

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

dampak 

penebangan 

hutan lindung 

3. Siswa dapat 

menyampikan 

upaya 

pelestarian 

hutan  

 

1 , 2, 

3 

 

Uraian 

 

1. Negara Brazil dan Indonesia menjadi 

sorotan utama dampak polusi danrumah kaca, 

padahal sebenarnya disebabkan juga oleh 

negara-negara maju seperti Amerika dan 

sebagian besar negara di Eropa. 

 

2. Menurunnya cadangan oksigen di bumi ini 

&/ Terjadinya efek rumah kaca di mana bumi 

menjadi semakin panas dari hari ke hari 

 

3. Melalui model imbal balik manfaat (Carbon 

Trading) di mana kita menjual udara bersih 

kepada negara tadi dengan tetap menjaga 

hutang lindung kita tidak ditebang dan 

masyarakat industri maju wajib membayar 

sejumlah pajak dan kompensasi untuk 

pelestarian hutan. 

 

 

1.4 

2.4 

3.4 



 

 

 

 
 3.2 Membedakan 

teks hasil observasi, 
tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 

 
4.2 Menyusun teks 
hasil observasi, 
tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek sesuai 
dengan karakteristik 
teks yang akan 
dibuat baik secara 
lisan maupun tulisan 

Teks 

Observasi 

(carbon 

trading) 

1. siswa dapat 

menentukan 

pokok-pokok 

isi teks  

2. siswa dapat 

menyusun 

atau membuat 

laporan 

pengamatan 

di area 

sekolah 

 

 

4 & 7 

 

Uraian 

 

4.  

- Pencegahan efek gas rumah kaca bukanlah 

tugas negara negara tertentu saja 

- . Imbas dari penebangan hutan tadi adalah 

menurunnya cadangan oksigen di bumi 

- Efek rumah kaca sebenarnya berasal dari 

negara maju seeprti Amerika dan sebagian 

besar negara di Eropa, dsb. 

 

7.Kebijakan guru (rambu-rambu) 

                    Laporan Pengamatan 

a. Judul laporan : Laporan kegiatan 

“Pramuka” di SMP Islam 2 Sudirman 

Tingkir Salatiga. 

b. Hari/tanggal  : Selasa, 10 September 

2014  

c. Jenis kegiatan : Out Bond 

d. Isi kegiatan  : Wisata Alam, 

permainan/games kelompok 

e. Kesimpulan  : Acara Out Bond Pramuka 

ini diikuti oleh siswa kelas VII dan VIII. 

Kegiatan ini meliputi wisata alam dan 

pemainan dalam bentuk kelompok regu. 

Tujuan kegiatan ini salahsatunya untuk 

menumbuhkan jiwa saling tenggangrasa 

antar sesama dan mengharagai 

keberadaan lingkungan disekitar kita. 

 

 

 

4.4 

7.4 

 



 

 

4. Mencoba, 

mengolah, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi, 

dan membuat) 

dan ranah 

abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, 

dan mengarang) 

sesuai dengan 

yang dipelajari 

di sekolah dan 

sumber lain 

yang sama 

dalam sudut 

pandang/teori 

3.3Mengklasifikasi 
teks hasil observasi, 
tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 

 

4.3 Menelaah dan 

merevisi teks hasil 

observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, 

eksplanasi, dan 

cerita pendek sesuai 

dengan struktur dan 

kaidah teks baik 

secara lisan maupun 

tulisan 

Teks 

Observasi 

(carbon 

trading) 

1. Siswa dapat 

mengidentifik

asi teks yang 

disajikan 

dengtan 

menunjukkan 

bagian yang 

berupa 

definisi 

umum, 

deskripsi 

bagian, dan 

deskripsi 

manfaat. 

2. Siswa dapat 

menyunting/

merevisi 

kalimat 

dengan baik 

dan benar . 

 

5 & 6 

 

Uraian 

 

5. Definisi umum paragraf pertama, deskripsi 

bagian diparagraf kedua, diskripsi manfaat 

diparagraf ketiga. 

6. Berdasar ide dan kenyataan diatas, maka kita 

melihat bahwa perlu ada upaya untuk 

mensponsori pelestarian hutan tadi melalui 

model imbal balik manfaat dan upaya ini salah 

satunya adalah Carbon Trading. Di mana kita 

menjual udara bersih kepada negara tadi 

dengan tetap menjaga. Hutang lindung kita 

tidak ditebang dan masyarakat industri maju 

wajib membayar sejumlah pajak dan 

kompensasi untuk pelestarian hutan.  

 

 

5. 4 

6.4 

 3.1 Memahami teks 
hasil observasi, 
tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 

 
4.1 Menangkap 

Tekas 

Diskripsi 

(Norma 

Sapan 

Santun) 

Disajikan teks  

1. Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian 

norma sopan 

santun 

2. Siswa dapat 

memberikan 

contoh norma 

sopan santun di 

 

8,9,10 

 

Uraian 

 

8. Norma sopan 

santun adalah peraturan hidup yang timbul 

dari hasil pergaulan sekelompok 

 

9. Kebijakan guru, (rambu-rambu) 

– bertuturkata sopan kepada orangtua, 

- berpamitan saat berpergian keluar rumah 

-tidak menyela saat dinasehati orangtua 

 

8.4 

9.4 

10.4 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan


 

 

makna teks hasil 
observasi, tanggapan 
deskriptif, eksposisi, 
eksplanasi, dan 
cerita pendek baik 
secara lisan maupun 
tulisan 

 

lingkungan 

keluarga 

3. Siswa dapat 

menyebutkan 

sangsi akibat 

pelanggaran 

norma 

kesopanan 

 

10. Berupa cemoohan, celaan, hinaan, 
atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta 
di permalukan 

 
Penilaian :  

 

 

 

Salatiga,   September 2014  

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

SMP Islam Sudirman 2 Tingkir 
 
 
 

Dra. Hj. Ety Rustiati 

 
Guru Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia 
 
 
 

Siti Rodliyah, S.Pd 
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemoohan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Celaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengucilan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengasingan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergaulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permalukan&action=edit&redlink=1


 

 

 

Soal 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat! 
 

Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 6! 

 

Carbon Trading 

 

(1) Melindungi bumi dan pencegahan efek gas rumah kaca bukanlah tugas negara negara 

tertentu saja, namun tugas seluruh umat di Dunia. Seperti kita ketahui saat ini banyak negara 

yang menyalahkan Indonesia dan negara lain pemilik hutan lindung karena maraknya aksi 

penebangan hutan. Imbas dari penebangan hutan tadi adalah menurunnya cadangan oksigen 

di bumi ini. Dampak selanjutnya adalah terjadinya efek rumah kaca di mana bumi menjadi 

semakin panas dari hari ke hari.  

 

(2) Hal ini kemudian menjadi sorotan bahwa negara yang disalahkan adalah negara pemilik 

hutang lindung seperti Brazil dan Indonesia. Padahal kritikan yang tajam dari banyak negara 

maju tadi tidak disertai dengan upaya untuk membantu pelestarian hutang lindung. Padahal 

pada kenyataan nya polusi dan penyebab efek rumah kaca sebenarnya berasal dari negara 

maju seperti Amerika dan sebagian besar negara di Eropa.  

 

(3) berdasar ide dan kenyataan di atas, MAKA kita melihat bahwa perlu ada upaya untuk 

mensponsori pelestarian hutan tadi melalui model imbal balik manfaat dan upaya ini salah 

satunya adalah Carbon Trading. Di mana kita menjual udara bersih kepada negara tadi 

dengan tetap menjaga hutang lindung kita tidak ditebang dan masyarakat industri maju 

wajib membayar sejumlah pajak dan kompensasi untuk Pelestarian Hutan.  

 

Sumber http://brainly.co.id/tugas/315049 

 

1. Apa yang disampaikan penulis di paragraf ke dua? 

2. Apa dampak maraknya penebangan hutan lindung? 

3. Bagimana upaya yang harus disponsori dalam pelestarian hutan? 

4. Sebutkan 3 pokok-pokok isi teks teks diatas? 

5. Identifikasikanlah teks diatas ke dalam struktur laporan hasil observasi! Tunjukkan di 

paragraf keberapa yang berupa definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat! 

6. Tulislah kembali paragraf ketiga kemudian revisi/ suntinglah teks tersebut! 

7. Buatlah sebuah laporan pengamatan di lingkungan sekolah (bisa di kantin, halaman sekolah, 

ruang sekolah, dan sebagainya) ! 

 

Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 8  sampai 10! 

 

Norma Sopan Santun 

Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok. 

Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-

beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. 

Norma sopan santun seperti, menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu 

dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur, tidak meludah di sembarang 

tempat, tidak menyela pembicaraan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan
http://id.wikipedia.org/wiki/Relatif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kotor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sombong&action=edit&redlink=1


 

 

Norma sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, 

karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap 

norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, semisal cemoohan. Kesopanan 

merupakan tuntutan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara 

sosial. 

Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh 
masyarakat, yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta 

di permalukan. (Sumber: http: //id.wikipedia.org/wiki/Norma_sopan_santun )  

 

 

8. Apa yang dimaksud dengan norma sopan santun? 

9. Sebutkan 3 contoh norma sopan santun yang berada di lingkungan keluarga? 

10. Apa saja sanksi yang diterima saat seseorang melanggar norma kesopanan? 
 
 

Selamat Mengerjakan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemoohan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Celaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengucilan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengasingan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergaulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permalukan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sopan_santun

