
SOAL KENDALI PROSES 1 

Nama : 
Kelas : 

 
1. Minggu, 22 Januari 2012, menjadi malam yang indah bagi kru film Hikayat Merong Mahawangsa. Film 

yang menelan anggaran RM 8 juta atau sekirat Rp 24 milliar itu berhasil menyabet tujuh penghargaan di 
ajang Festival Filem Malaysia ke-24. Di antaranya kategori seni terbaik, busana terbaik, skor musik 
terbaik, dan kesan visual khas terbaik. Nah, salah seorang kru film tersebut adalah Satria Bayangkara, dia 
memang bukan pribumi Malaysia ia pria kelahiran Bandung, 6 Juni 1983. Satria adalah salah seorang di 
antara belasan orang Indonesia yang menggarap visual effect (VE) film Hikayat Merong Mahawangsa.  
Isi utama pada teks berita tersebut adalah … 
a. Film Hikayat Merong Mahawangsa menelan anggaran Rp 24 milliar 
b. Kru film Hikayat Merong Mahawangsa adalah orang Indonesia 
c. Film Hikayat Merong Mahawangsa mendapat penghargaan  
d. Malam yang indah bagi kru film Hikayat Merong Mahawangsa 

 
2. Unsur yang ditonjolkan pada penyajian teks berita tersebut adalah … 

a. Apa 
b. Kapan 
c. Siapa 
d. Di mana 

  
3. Unsur (mengapa) pada teks berita tersebut adalah … 

a. kategori seni terbaik, busana terbaik, skor musik terbaik, dan kesan visual khas terbaik 
b. Film Hikayat Merong Mahawangsa berhasil menyabet tujuh penghargaan pada FFM ke-24 
c. Satria orang Indonesia yang menggarap visual effect (VE) film Hikayat Merong Mahawangsa 
d. Malam yang indah bagi kru film Hikayat Merong Mahawangsa pada 22 Januari 2012 

 
4. Secara berurutan, penyajian unsur pokok teks berita tersebut …  

a. Apa-siapa-mengapa-di mana 
b. Kapan-siapa-apa-bagaimana 
c. Siapa-apa-kapan-mengapa 
d. Kapan-apa-mengapa-siapa 

 
5. Sebuah gaun yang berwarna emas terbuat dari serat jaring laba-laba (apa) kemarin (24/1) di London, 

Inggris (di mana)). Itu adalah contoh busana terbesar di dunia yang didesain dari bahan sutra atau jaring 
laba-laba. Kain sulam sepanjang 4 meter dipintal dengan tangan dibuat dari sutra jaring ribuan laba-laba 
jenis Golden Orb berkelamin betina (bagaimana). Laba-laba itu dikumpulkan dari kawasan dataran tinggi 
di Madagaskar oleh 80 orang selama lima tahun. Simon Peers, warga Inggris dan Nicholas Godley, asal 
AS yang membuat gaun dari sutra laba-laba tersebut (siapa). 
Isi utama teks berita tersebut adalah … 
a. Simon Peers membuat gaun antik 
b. Serat laba-laba disulam jadi sutra 
c. Serat laba-laba dikumpulkan jadi 4 m 
d. Gaun berwarna emas dari  serat laba-laba 

 
6. Unsur yang ditonjolkan pada penyajian teks berita tersebut adalah … 

a. Apa 
b. Kapan 
c. Siapa 
d. Di mana 

7. Unsur bagaimana pada teks berita tersebut adalah … 
a. Kain sulam sepanjang 4 meter dipintal dengan tangan dibuat dari sutra jaring ribuan laba-laba jenis 

Golden Orb berkelamin betina 
b. Simon Peers, warga Inggris dan Nicholas Godley, asal AS yang membuat gaun dari sutra laba-laba 

tersebut 
c. Sebuah gaun yang berwarna emas terbuat dari serat jaring laba-laba kemarin (24/1) di London 
d. Contoh busana terbesar di dunia yang didesain dari bahan sutra atau jaring laba-laba oleh Simon 

Peers 
 

8. Secara berurutan, penyajian unsur pokok teks berita tersebut … 



a. Apa-di mana-bagaimana-siapa 
b. Kapan-siapa-apa-bagaimana 
c. Siapa-apa-kapan-mengapa 
d. Apa-di mana-mengapa-siapa 
 

9. Pusat ramalan cuaca luar angkasa di bawah lembaga atmosfer dan kelautan nasional (NOAA) di 
Colorado mengungkapkan bahwa letusan matahari (solar flare) terjadi pikul 23.00 waktu AS Minggu lalu 
(22/1) atau kemarin siang WIB (24/1). Badai tersebut akan menghantam bumi dalam tiga waktu yang 
berbeda. “Efek yang paling besar adalah radiasi,” kata lembaga itu. Matahari membombardir bumi dengan 
radiasi dalam tingkat cukup tinggi. Radiasi itu berasal dari badai matahari terbesar atau terkuat selama 
lebih dari enam tahun terakhir. Badai tersebut diperkirakan akan mengakibatkan perubahan iklim secara 
ekstrem.  
Isi utama teks berita tersebut adalah … 
a. Letusan matahari pada Minggu (22/1/2012) siang hari 
b. Matahari membombardir bumi dengan radiasi yang tinggi 
c. Badai tersebut mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrem 
d. Radiasi tersebut terbesar selama lebih dari enam tahun terakhir 

 
10. Unsur yang ditonjolkan pada penyajian teks berita tersebut adalah … 

a. Apa 
b. Kapan 
c. Siapa 
d. Di mana 

11. Unsur mengapa pada teks berita tersebut adalah … 
a. Efek yang paling besar dari letusan matahari adalah radiasi 
b. Radiasi itu berasal dari badai matahari terbesar atau terkuat 
c. Colorado mengungkapkan bahwa ada letusan matahari (solar flare) 
d. Badai tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrem 

 
12. Secara berurutan, penyajian unsur pokok teks berita tersebut … 

a. Apa-siapa-mengapa-di mana-bagaimana 
b. Kapan-siapa-apa-bagaimana-mengapa 
c. Siapa-apa-kapan-bagaimana-mengapa 
d. Siapa-kapan-apa-mengapa-bagaimana 
 

13. Kecepatan angin yang menerjang wilayah Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang diprediksi mengalami 
peningkatan hingga awal bulan depan. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Jateng, Evi Luthfiati, 
mengatakan terjangan angin meningkat tajam. Bulan lalui 10/20 km/jam, bulan ini mencapai 35 km/jam 
atau 110 knot. Angin kencang ini masih akan terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada 27 
Januari. Dikatakannya, kecepatan angin meningkat seiring meningkatnya intensitas hujan di wilayah Jawa 
Tengah. Pengaruh angin muson barat sangat kuat sehingga menyebabkan hujan.   
Isi utama teks berita tersebut adalah … 
a. Terjangan angin meningkat tajam 
b. Meningkatnya intensitas hujan 
c. Kecepatan angin mencapai 35 km/jam 
d. Pengaruh angin muson barat sangat kuat 

 
14. Unsur yang ditonjolkan pada penyajian teks berita tersebut adalah … 

a. Apa 
b. Kapan 
c. Siapa 
d. Di mana 
 

15. Unsur bagaimana pada teks berita tersebut adalah … 
a. Angin menerjang wilayah Jawa Tengah 
b. Kecepatan angin meningkat hingga 35 km/jam 
c. Pengaruh angin muson barat menyebabkan hujan 
d. Informasi dari BMKG bahwa angin mengingkat tajam 

 
16. Secara berurutan, penyajian unsur pokok teks berita tersebut … 

a. Apa-di mana-siapa-bagaimana-kapan-mengapa 
b. Kapan-siapa-apa-bagaimana-mengapa-di mana 



c. Apa-siapa-di mana-kapan-mengapa-bagaimana 
d. Kapan-apa-mengapa-siapa-mengapa-di mana 
 

17. Janji anggota Komisi D DPRD Kota Semarang memborong sepeda motor hasil karya anak SMK 1 
Semarang benar-benar diwujudkan, Selasa (24/1). Delapan motor merek Auriga Esemka dikirim ke 
gedung dewan. Ketua DPRD, Budi Nurrahmat, mencoba sepeda motor berkapasitas 100 cc tersebut. 
Memboncengkan wakilnya, H. Djunaidi, Rudi mencoba sepeda motor hasil rakitan siswa-siswi SMK 1 
Semarang. Keduanya berboncengan keliling halaman dewan DPRD Kota Semarang, setelah menerima 
kunci sepeda motor lisensi dari PT Kanzen Motor Indonesia, yang diserahkan oleh Kepala SMK 1 
Semarang, M. Sudarmanto. 
Isi utama teks berita tersebut adalah … 
a. Sepeda motor hasil rakitan siswa SMK 1 Semarang 
b. Pemborongan sepeda motor oleh DPRD Kota Semarang 
c. Perakitan sepeda motor 100 cc oleh siswa SMK 1 Semarang 
d. Pemborongan sepeda motor dari PT Kanzen Motor Indonesia 

 
18. Unsur yang ditonjolkan pada penyajian teks berita tersebut adalah … 

a. Kapan 
b. Siapa 
c. Apa  
d. Di mana 
 

19. Siapakah pihak yang dominan pada teks berita tersebut adalah … 
a. Pihak lisensi PT Kanzen Motor Indonesia 
b. Pihak Komisi D DPRD Kota Semarang  
c. Pihak SMK Negeri 1 Semarang  
d. Pihak DPRD Kota Semarang 

 
20. Secara berurutan, penyajian unsur pokok teks berita tersebut … 

a. Apa-kapan-bagaimana-siapa-di mana 
b. Siapa-apa-kapan-mengapa-di mana 
c. Apa-bagaimana-kapan-siapa-di mana 
d. Kapan-apa-mengapa-siapa-di mana 
  


