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1. Cermatilah teks berikut! 

 Sepulang sekolah, aku melihat seorang pengemis yang duduk di tepi jalan. 

Penampilannya sangat mengenaskan. Ia menggunakan baju yang compang camping. 

Kaki kanannya terbalut perban berwarna kumal. Sambil menadahkan tangan, ia berkata, 

“Kasihani saya, Dik…Saya butuh uang untuk  mengobati kaki saya.” Sepertinya, kakinya 

terluka parah. Karena kasihan, aku memberinya uang pecahan Rp. 10.000.00. Sesaat 

setelah aku memberi uang pengemis tersebut, mobil pengawas Satpol PP yang sedang 

berpatroli kemudian bergerak menuju ke arah kami. Aku terkejut karena pengemis yang 

kupikir kakinya terluka tersebut tiba-tiba bangkit dan berlari menghindari Satpol PP. 

Ternyata, kakinya sehat! Aku merasa menyesal karena sudah mengasihani pengemis 

penipu sepertinya.  

 

  

Apakah pernyataan dalam tabel berikut didukung oleh bacaan? Centang (√) pada setiap 

pernyataan berikut yang jawabannya kamu pilih! 

 

Pernyataan Ya Tidak 

Kita tidak boleh berbohong   

Kita harus mengasihani pengemis   

Kebaikan yang kita lakukan pasti berbalas kebaikan   

Berpikir sebelum bertindak agar tidak terjadi penyesalan   

 

 

 

 

 

 

2. Cermati kutipan cerpen berikut! 

 Ketika pulang sekolah, Piyun berjalan kurang hati-hati. “Aduh...!!!”Piyun menjerit 

kesakitan. Kaki kanannya tersandung gundukan aspal, yang biasa disebut polisi tidur.Ia 

memegangi ujung sepatunya, memijit-mijit ibu jari kakinya yang berdenyut-denyut 

nyeri. Mulutnya meringis menahan sakit. 

 Setelah agak reda, Piyun berjalan lagi. Langkahnya tertatih-tatih. Baru beberapa 

meter  ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang tak beres di sepatu kanannya. Ia 

berhenti, lalu menengok ke sepatunya. 

 “Ya, ampuun..., lepas lagi!” Gumam Piyun. Matanya memelototi sol sepatunya 

yang lepas. Bagian depan sepatu itu menganga lebar. Belakangan ini Piyun selalu 

direpotkan sepatu ini. Padahal sepatu itu milik Piyun satu-satunya.“Mau beli yang 

baru? Ah, rasanya tidak mungkin. Ibu belum punya uang untuk membeli sepatu baru.” 

 Ketika melewati pertigaan, ia melihat Pak Kiran sedang mengecat rumah besar. 

Biasanya Pak Kiran mengecat bersama Pak Narto.Tapi hari ini Narto tak 

kelihatan.“Ahai, tiba-tiba terlintas ide cemerlang. Piyun akan menggantikan pekerjaan 

Pak Narto sehingga memperoleh uang untuk membeli sepatu baru. 

 

  

SOAL LEVEL Access and Retrieve 

 

SOAL LEVEL  Integrate and interprete 



Apa penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut ! Centang (√) pada setiap 

pernyataan berikut yang jawabannya kamu pilih! 

 

 Piyun membeli sepatu baru dari hasil jerih payahnya sendiri.  

 Ibu tidak memiliki cukup uang untuk membelikan Piyun  

  sepatu baru.  

 Piyun selalu direpotkan oleh sepatu barunya yang ternyata 

mudah rusak.  

 Piyun tidak hati-hati ketika berjalan sehingga sepatunya rusak      

karena tersandung. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cermati kutipan fabel berikut! 

 Kupu-kupu akhirnya lolos dari anak kecil tersebut. Namun, ia merasakan sayapnya 

sakit akibat terbang terlalu kencang. Ia pun merasakan kepalanya sangat pusing. Ia 

meminta bantuan kepada hewan lainnya, namun mereka semua enggan menolong kupu-

kupu. Akhirnya, ia pingsan dengan sayapnya yang patah. 

 Kupu-kupu tersadar dari pingsannya. Namun, ia terkejut saat ia tahu bahwa ia sedari 

tadi pingsan.Tiba-tiba lalat datang membawa obat-obatan. Syukurlah kau sudah pulih” 

ujarnya senang. Kupu-kupu  terkejut karena yang menolongnya adalah hewan yang tadi 

pagi ia hina. Dia merasa berhutang budi padanya. 

 “Mm.. terima kasih ya kau mau menolongku,padahal aku telah menghinamu,” 

ujarnya malu-malu. 

 “ Tidak apa kok, sudahlah kau tiduran saja. Biar aku dapat mengobati sayapmu yang 

patah.”Kupu-kupu menurut, lalu ia diobati oleh lalat. 

           Hari terus berganti, akhirnya kupu-kupu telah pulih kembali.Ia dapat terbang ke 

mana ia suka. Namun, kupu-kupu yang sekarang berbeda dengan kupu-kupu yang lama. 

Ia kini mau berteman dengan siapa saja. Teman-temannya pun telah memaafkan 

perbuatannya yang lalu.Kupu-kupu telah menyadari bahwa kecantikannya itu hanya 

pemberian semata dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia mau berteman dengan siapa saja karena 

tanpa teman ia tak bisa berbuat apa-apa. 

 

 Apakah menurutmu paragraf terakhir cuplikan cerpen di atas merupakan kesimpulan 

yang tepat, berikan alasanmu? 

 

 

 

 

Sumber;  

Tim MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Surabaya 

Penyusun tim Bahasa Indonesia SMPN 7 Subaya 

(Telah dilakukan Pengeditan seperlunya) 

 

 

 

 
 

SOAL LEVEL  Reflect and Evaluate 

 
 


