
Penilaian Membaca Kelas Awal: Hasil Jawaban Siswa 
Petunjuk dan Tata Cara bagi Pelaksana, 05 ago. 14 

BAHASA INDONESIA 
 
Petunjuk Umum: 
Hal utama yang harus diperhatikan dalam penilaian ini adalah menjalin hubungan yang akrab dan santai dengan 
siswa-siswa yang akan dinilai; misalnya melalui percakapan sederhana seputar topik yang  mereka sukai (lihat 
contoh di bawah ini). Siswa harus merasa kegiatan ini sebagai  permainan yang dapat dinikmati, bukan sebagai 
tugas yang menyulitkan. Yang terpenting bagi Anda adalah hanya  membacakan bagian yang terdapat dalam kotak 
dengan suara  nyaring, perlahan, dan jelas.  

Selamat pagi. Nama saya _________ . Saya (atau Ibu/Bapak) dari  ___________.  Saya ke sini untuk bertemu 
denganmu dan berbincang-bincang sedikit.  

Siapa namamu? Di rumah, (kamu) tinggal dengan siapa? Kamu belajar apa pagi ini/kemarin? Apa kegiatan yang 
kamu senangi?    (Jika mereka tampak nyaman, lanjutkan pada bagian persetujuan verbal.) 

 
Persetujuan Verbal: 
• Saya ke sini untuk melihat dan mengetahui bagaimana siswa-siswa kelas dua belajar membaca. Kebetulan 

kamu terpilih. Kamu bersedia, kan? 
 
• Kita akan menggunakan alat ini (sambil menunjukkan alat yang digunakan).  
 
• Kamu akan diminta untuk membaca huruf-huruf, kata-kata, dan cerita singkat dengan suara nyaring. 
 
• Ini bukan ujian, jadi kita santai saja.  
 
• Nama kamu tidak akan saya tulis di sini. Jadi tidak akan ada yang mengetahui bahwa ini jawabanmu. 
 
• Jika kamu tidak menjawab atau tidak mengetahui jawabannya,  tidak apa-apa.  

 
• Kamu bersedia, kan? 
 

Tandai kotak jika telah mendapatkan persetujuan verbal:                         

 

Jika siswa tidak setuju, ucapkan terima kasih dan lanjutkan dengan siswa berikutnya, menggunakan lembar yang 
sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terima kasih, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya.  
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Jika persetujuan verbal sudah disepakati, lengkapi informasi di bawah ini. 
 

Waktu mulai: |____|____|:|____|____|     Waktu selesai: |____|____|:|____|____|   
 

Waktu yang digunakan: |____|____| : |____|____| 
                    menit                     detik 

 

 

 

Tanggal Pelaksanaaan: 
 
|____|____| /|____|____|/ |____|____|____|____| 
      hari                  bulan                        tahun   

Nama Pelaksana:  

 

Lokasi Sekolah 

Provinsi:  

Kabupaten:  

Kode:  

Nama Sekolah:  

 

Nomor Induk Siswa:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terima kasih, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya.  
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Bagian 1: Pengenalan Huruf 

Perlihatkan lembar huruf-huruf berikut ini. Katakan: 

Pada lembar ini terdapat huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Sebutkan nama huruf-huruf ini sebanyak-
banyaknya.  

Contoh: Nama huruf ini (tunjuk huruf A) adalah “A” (baca: “A”). 

Mari kita coba: sebutkan nama huruf ini (tunjuk huruf M): 

 Jika siswa membaca dengan benar, katakan: Bagus, nama huruf ini adalah “M”. 

 Jika siswa tidak membaca dengan benar, katakan: Nama huruf ini adalah “M”. 

Sekarang coba yang lainnya: Sebutkan nama huruf ini (tunjuk huruf i). 

 Jika siswa membaca dengan benar, katakan: Bagus, nama huruf ini adalah “i”. 

 Jika siswa tidak membaca dengan benar, katakan: Nama huruf ini adalah “i”. 

Jika saya katakan mulai, sebutkan nama huruf-huruf ini dengan cepat dari sini sampai ke sini. (Tunjuk huruf 
pertama dan seterusnya hingga huruf kesepuluh pada baris pertama). Jika kamu tidak tahu nama hurufnya, 
sebutkan nama huruf berikutnya. Saya akan tetap diam dan menunggu hingga kamu menyebutkannya.  Apakah 
kamu siap? Mari kita mulai! 

 Hitung waktunya sejak siswa mulai membaca huruf pertama.  
• Ikuti dengan pensil dan tandai dengan jelas huruf-huruf yang salah dengan tanda garis miring ( / ).  

 

• Ralat jawaban yang tepat dari siswa harus dihitung benar. Bila Anda telanjur mencoret jawaban tersebut, 
maka lingkarilah( ø ), lalu lanjutkan. 

 

• Tetap diam, jika siswa terlihat ragu setelah 3 detik, tunjuk huruf berikutnya dan katakan “Silakan 
lanjutkan.” Tandai dengan garis miring ( / ) pada huruf yang dilewati sebagai jawaban yang salah.  

 

• Jika siswa menyebutkan bunyi huruf, dan bukan nama hurufnya: berikan bantuan dengan mengatakan 
“Coba sebutkan NAMA hurufnya.” Bantuan ini hanya dapat diberikan satu kali selama kegiatan.  

 
Setelah 60 detik katakan, “Stop.” Tandai huruf terakhir  yang dibaca dengan satu tanda kurung tutup ( ) ).  
 

Berhenti: Jika siswa tidak memberikan jawaban yang benar satu pun pada baris pertama, katakan “Terima kasih!” 
Hentikan kegiatan ini, tandai kotak di bagian bawah dengan centang (√) dan lanjutkan dengan kegiatan 
berikutnya.  
 
 

Contoh:          A        M  i 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

B A T k P a x i m E     (10) 

S U e M e n g u Q A  (20) 

D T A E m L w a K u  (30) 

N i G A g N i G a Z  (40) 

O N Y j a K u v r N  (50) 

A b i r U R i A N a  (60) 

S y a T i a D s L i  (70) 

L k M r e N t H a D  (80) 

C h U n A s E b F A  (90) 

P R i t M a h k n E  (100) 
 

 

Tuliskan sisa waktu pada stopwatch  ketika selesai membaca (Jumlah detik):  
 

Tandai dengan centang ( √ ) jika kegiatan tidak dilanjutkan karena siswa tidak menjawab dengan benar pada bari pertama: 
 

 

Terima kasih, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya.  
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Bagian 2: Membedakan Bunyi Awal 

Kegiatan ini tidak dihitung waktunya dan tidak ada lembar jawab siswa.  Bacakan pertanyaannya terlebih dahulu, 
lalu bacakan masing-masing kelompok kata yang diteskan sebanyak dua kali. :  
 
Sekarang kegiatan mendengarkan. Saya akan menyebutkan tiga kata. Satu dari ketiga kata tersebut diawali 
dengan bunyi yang berbeda. Sebutkanlah kata mana yang diawali dengan bunyi yang berbeda itu.  Saya akan 
menyebutkan kata-katanya sebanyak dua kali. 
 
Contoh:  Kata manakah yang diawali dengan bunyi yang berbeda? 
 “main”  “minum”  “kursi”.   
 “main”  “minum”  “kursi”.   
 Jika benar: Bagus, “kursi” diawali dengan bunyi yang berbeda. 
 Jika salah: “Main”  “minum”  “kursi”.  “Kursi” diawali dengan bunyi yang beda dari  “main” dan 
 “minum”. 
 

Kata manakah yang diawali dengan bunyi yang berbeda? 
 “duku” “jambu” “jeruk”. 
“duku” “jambu” “jeruk”. 

 Jika benar:  Bagus, “duku” diawali dengan bunyi yang berbeda. 
 Jika salah: “Duku”  “jambu”  “jeruk”.  “Duku” diawali dengan bunyi yang beda dari  “jambu” dan 
 “jeruk”. 
 

Sekarang coba satu lagi: Kata manakah yang diawali dengan bunyi yang berbeda? 
 “nenek,” “rumah”  “nasi”.   

“nenek,” “rumah”  “nasi”.   
Jika benar: Bagus, “rumah” diawali dengan bunyi yang berbeda. 

 Jika salah: “Nenek”  “rumah”   “nasi”. “Rumah” diawali dengan bunyi yang beda dari  “nenek” dan 
 “nasi”. 
 

Apakah kamu siap? Mari kita mulai! 
 

• Ucapkan masing-masing kelompok kata dua kali dengan kecepatan sedang (1 kata per detik). Jika anak 
tidak menjawab dalam 3 detik, tandai dengan tidak menjawab dan lanjutkan.  

 
Berhenti: Jika anak menjawab lima kelompok kata pertama dengan salah atau tidak menjawab, hentikan kegiatan 
ini, tandai kotak di bagian bawah , dan lanjutkan pada kegiatan berikutnya.   
 
Katakan, Kata manakah yang dimulai dengan bunyi yang berbeda? (Untuk memulai setiap nomor!) 
 

 
 

Tandai kotak ini jika kegiatan tidak dilanjutkan karena siswa tidak dapat memberikan jawaban yang benar pada lima 
kelompok kata pertama:  

 

 

     Jawaban  Tanggapan  
 1 sangat  semua dapur dapur benar salah  tidak menjawab  

2 kulit galak kaget galak benar salah tidak menjawab  

3 buku padi bias padi benar salah tidak  menjawab  

4 libur  riuh ramai libur benar salah tidak  menjawab  

5 kalah  malas marah kalah benar  salah tidak  menjawab  

 6 guru mangga  gigi mangga benar  salah tidak  menjawab  

7 jawab jumlah cerdas cerdas benar  salah tidak  menjawab  

8 bulan  pesan pulang bulan benar salah tidak  menjawab  

9 tidak tabu sibuk sibuk benar salah tidak  menjawab  

10 lapar lemas hari hari benar salah tidak  menjawab  
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Bagian 3. Membaca Kelompok Huruf yang Tidak Bermakna 
Perlihatkan lembar kelompok huruf pada anak. Katakan: 

Berikut ini adalah kelompok huruf yang tidak bermakna. Bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan mengejanya. 
Bacalah apa adanya, seperti yang tertulis. Contoh, kelompok huruf ini adalah: “eyo”. 

Mari kita coba: Bacalah kelompok huruf  berikut ini (Tunjuk kelompok huruf “ibuf”). 

Jika siswa membaca “ibuf”, katakan: “Bagus sekali: “ibuf”. 

Jika siswa tidak membaca dengan benar, katakan: Kelompok huruf ini dibaca  “ibuf”. 

Sekarang coba yang lainnya: Bacalah kelompok huruf berikut ini (tunjuk kelompok huruf  berikutnya “onu”). 

Jika siswamembaca “onu”, katakan: Bagus sekali: “onu”. 

Jika siswatidak membaca “onu” dengan benar, katakan: Kelompok huruf ini dibaca “onu”. 

Ketika saya katakan mulai, bacalah kelompok huruf ini secepatnya mulai dari baris pertama. (Tunjukan arah 
membaca kepada siswa; dimulai dari kiri ke kanan pada baris pertama dan seterusnya hingga baris terakhir.) Saya  
akan tetap diam dan mendengarkanmu. Apakah kamu siap? Mari kita mulai! 

 Hitung waktunya sejak siswa mulai membaca kelompok huruf.  
• Ikuti dengan pensil dan tandai dengan jelas kelompok huruf yang salah dengan tanda garis miring ( / ).  

 

• Ralat jawaban yang tepat dari siswa harus dihitung benar. Bila Anda telanjur mencoret jawaban tersebut, 
maka lingkarilah( ø ) dan lanjutkan. 

 

• Tetap diam, jika siswa terlihat ragu setelah 3 detik, tunjuk kelompok berikutnya dan katakan “Silakan 
lanjutkan.  Tandai dengan garis miring ( / ) pada kelompok huruf yang dilewati sebagai jawaban yang 
salah. 
 

Setelah 60 detik katakan, “Stop.” Tandai kelompok huruf terakhir yang dibaca dengan satu tanda kurung tutup     
( ] ).  
 

Berhenti: Jika siswa tidak memberikan jawaban yang benar satu pun pada baris pertama, katakan “Terima kasih!” 
Hentikan kegiatan ini, tandai kotak di bagian bawah dengan centang (√) dan lanjutkan dengan kegiatan 
berikutnya. 
 
 

Contoh:       eyo   ibuf      onu       
 

1 2 3 4 5   
fari kone laye muhos yomul     (5) 

weba jutib gewo doyi wonu  (10) 

coti ehit lukad boneh tohi  (15) 

jipol kaluh peyu numo owi  (20) 

rehu wakep aleb ubo rilu  (25) 

cuga napum beci recuk hopa  (30) 

wupo doyas fibo pubom dehim  (35) 

bicum osed pohum lujo kiyol  (40) 

uhor boyut fodek hudo bifu  (45) 

kocu gipan ire ipom egu  (50) 
 

Tuliskan sisa waktu pada stopwatch  ketika selesai membaca (Jumlah detik):  
 

Tandai dengan centang ( √ ) jika kegiatan tidak dilanjutkan karena siswa tidak menjawab dengan benar pada baris pertama: 
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Bagian 4.1a:  Kelancaran Membaca Nyaring  
 

 
Bagian 4.1: Pemahaman Bacaan  
 

Perlihatkan bacaan berikut pada anak. Katakan:  

 

Berikut ini adalah sebuah cerita  singkat. Saya ingin kamu membacanya dengan suara nyaring, 
cepat dan teliti. Ketika kamu selesai, saya akan bertanya mengenai apa yang sudah kamu 
baca. Ketika saya katakan mulai, bacalah cerita ini sebaik-baiknya. Saya akan tetap diam dan 
mendengarkanmu. Apakaha kamu siap? Mari kita mulai! 

 

 Hitung waktunya sejak siswa mulai membaca kata pertama.  
• Ikuti dengan pensil dan tandai dengan jelas kata-kata yang salah dengan tanda garis miring ( / 

).  
 

• Ralat jawaban yang tepat dari siswa harus dihitung benar. Bila Anda telanjur mencoret 
jawaban tersebut, maka lingkarilah( ø ) dan lanjutkan. 

 

• Tetap diam, jika siswa terlihat ragu setelah 3 detik, tunjuk kata berikutnya dan katakan 
“Silakan lanjutkan.” Tandai dengan garis miring ( / ) pada kata yang dilewati sebagai jawaban 
yang salah. 
 

Setelah 60 detik katakan, “Stop.” Tandai kata terakhir yang dibaca dengan satu tanda kurung 
tutup ( ) ).  
 

Berhenti: Jika siswa tidak membaca dengan benar satu kata pun pada baris pertama, katakan 
“Terima kasih!” Hentikan kegiatan ini, tandai kotak di bagian bawah dengan centang (√) dan 
lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ambillah teks bacaan setelah siswa selesai membaca atau setelah 60 detik meskipun 
belum selesai. Kemudian, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam tabel 
dibawah ini.   

Beri siswa waktu maksimal 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Tandai dengan 
centang kolom yang tersedia sesuai dengan jawaban siswa.  
 

Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang isi cerita yang 
baru saja kamu baca. Jawablah dengan sebaik-baiknya.  Kamu boleh 
menjawabnya dengan bahasa yang biasa kamu gunakan.   

 
Catatan: jika Anda  tidak memahami bahasa yang biasa digunakan siswa,  mintalah 
penjelasan dari orang lain yang memahami bahasa tersebut. 
 
Melihat kembali bacaan: Kegiatan ini hanya digunakan bila siswa melakukan kesalahan 
setelah semua pertanyaan diajukan. Berikan kembali bacaan kepada siswa lalu katakan: 
“Sekarang kamu boleh melihat bacaan untuk membantumu mencari jawaban dari 
pertanyaan ini.” Bacakan soal yang jawabannya salah tanpa batasan waktu untuk setiap 
pertanyaan. Jika dengan melihat kembali bacaan itu, siswa dapat menjawab pertanyaan 
dengan benar, maka tandai benar setelah melihat kembali bacaan.    

Ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kata-kata 
yang dibaca anak.  Benar Salah 

Tidak 
Menjawab 

Benar  setelah 
melihat kembali 

bacaan 

Ibu Doni perlu garam untuk memasak sayur bayam.  8 Untuk masak apa garam digunakan? (sayur 
bayam) 
 

    

Doni disuruh ibunya ke warung. 13 Siapa yang menyuruh Doni ke warung? 
(ibunya) 

 
   

Dia menyimpan uang di saku bajunya. Ketika akan membayar, Doni 
terkejut.  24 

Di mana Doni menyimpan uangnya?              
(di saku bajunya)  
 

 
   

Uangnya hilang. Doni meminta maaf kepada pemilik warung.  32 

Mengapa Doni minta maaf kepada pemilik 
warung? (uangnya hilang/karena tidak bisa 
membayar garam/karena Doni anak yang 
sopan) 

 

   

Dia pergi mencari uangnya yang hilang. Doni kembali ke rumah 
melewati jalan yang sama. Doni menemukannya di halaman rumah.  

51 
Di mana Doni menemukan uang yang hilang?   
(di halaman rumahnya) 
 

 
   

Dia pun kembali ke warung untuk membayar garam. 59  
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 Tuliskan sisa waktu pada stopwatch  ketika selesai membaca (Jumlah detik): 
 

            
  

 

               Tandai dengan centang ( √ ) jika kegiatan tidak dilanjutkan karena siswa tidak menjawab dengan benar pada baris pertama: 
 

            
 

 

 

               Apakah anda memperlihatkan kembali bacaan? 

 

T Y 
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Bagian 5: Pemahaman Dengaran 

Kegiatan  ini tidak menggunakan hitungan waktu dan lembar jawaban yang harus dilihat oleh siswa. Bacalah cerita 
di bawah ini  satu kali dengan nyaring dan kecepatan sedang (1 kata per detik). Katakan:  

Saya akan membacakan sebuah cerita dan memberikan beberapa pertanyaan. Dengarkan dengan cermat dan 

jawablah pertanyaannya.  Kamu dapat menjauabnya dengan bahasa yang kamu bias.  Apakah kamu siap? Mari 

kita mulai! 

Bacakanlah cerita berikut ini:  

Nina sekeluarga pindah ke kota. Nina masuk sekolah baru. Nina suka dengan 

sekolah barunya. Guru-gurunya ramah.  Taman sekolahnya sangat indah. Dia 

juga mendapat banyak teman.  Suasana sekolah membuatnya betah. Nina pun 

menjadi pintar. Dia senang pindah ke kota dan sekolah barunya.   

 

• Beri siswa waktu maksimal 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Tandai dengan centang kolom 
yang tersedia sesuai dengan jawaban siswa. Jangan mengulang pertanyaan. 

 
Bacakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.  

Pertanyaan Jawaban 
Tanggapan 

Benar Salah 
Tidak 

Menjawab 

 

Di mana sekolah baru Nina? dikota    

Bagaimana guru-guru Nina di sekolah baru? ramah-ramah    

Mengapa Nina betah dengan sekolah barunya? 
tamannya indah, guu-
gurunya ramah dan 
temannya banyak 

   

 

 

 

 

 

 
Terima kasih, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya.    Bahasa Indonesia   7
   



Bagian 6: Kosa Kata Bahasa Indonesia  

Anda akan meminta para siswa untuk menunjukkan bagian dari tubuh mereka, objek-objek yang terdapat di 
sekitar mereka, dan memeriksa pemahaman mereka mengenai konsep ruang dalam Bahasa Indonesia. Petunjuk 
dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau Bahasa Indonesia, namun kosa kata  (kosa kata di 
bagian yang berwarna abu-abu) harus dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Pada bagian ini anak tidak perlu 
berbicara. Anak hanya perlu untuk merespon kosa kata yang disampaikan oleh pelaksana (contoh dengan 
menyentuh mata; menunjukan sepatu).   

Catatlah  jawaban-jawaban siswa dengan cara berikut ini: 

 Salah: Tandai dengan garis miring ( / ) pada tiap butir jawaban siswa. 
 

 Koreksi sendiri: Jika sebelumnya siswa memberikan jawaban yang salah, namun ia membetulkannya 
sebelum menjawab butir berikutnya, hitunglah butir tersebut sebagai jawaban yang benar. Jika Anda 
terlanjur menandai kata-kata yang dikoreksi siswa sebagai jawaban yang salah, lingkari tanda tersebut ( ø ) 
dan lanjutkan pada butir berikutnya. 

 
 Bahan-bahan: secarik kertas, pensil, penghapus 

 
A. Bagian tubuh:  
 
Katakan: 
Saya akan menyebutkan nama-nama bagian tubuh dalam Bahasa Indonesia. Tunjukkan kepada saya bagian 
tubuh tersebut. Mari kita berlatih. “hidung” (Tunjuk hidung anda sebagai contoh untuk para siswa.) “kepala” 
tunggu sampai para siswa menunjuk kepalanya. Kemudian ucapkan, Bagus! Mari kita mulai.  

 

mata pipi dagu lutut mulut jari tangan siku bahu 

 benar  benar  benar  benar  benar  benar  benar  benar 

 salah  salah  salah  salah  salah  salah  salah  salah 

             

B. Kata-kata yang terdapat di lingkungan sekitar: 
 
Dengan santai, aturlah stimulus untuk siswa dengan sebuah pensil dan penghapus di atas meja. Katakan: 

Sekarang saya akan mengucapkan kata-kata lainnya. Tunjukkan kepada saya benda dari kata-kata itu.  
 

pensil meja penghapus kertas lantai 

 benar  benar  benar  benar  benar 

 salah  salah  salah  salah  salah 
 

C. Kata-kata mengenai ruang/spasial: 

Tempatkan sebuah pensil dan secarik kertas secara berdampingan di depan siswa. Katakan: 

Ambil pensil ini. (Berikan pensil kepada siswa.) Ini adalah kertas. (Tunjuk kertasnya). Kamu akan diminta untuk 
meletakkan pensil itu di tempat yang saya minta. Letakkan pensil… / Ambil pensil dan… 
 

di atas kertas di samping 
kertas 

di bawah 
kertas 

di sebelah 
kiri kertas 

di belakang 
kamu 

di sebelah kanan 
kertas 

 
 benar  benar  benar  benar  benar  benar 
 salah  salah  salah  salah  salah  salah 
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Bagian 7: Dikte   

• Siswa akan menuliskan kalimat yang Anda diktekan. Kegiatan ini tidak dihitung waktunya.  
• Siswa tidak diperkenankan melihat kata-kata yang didiktekan oleh pelaksana. 
• Bila siswa mengatakan “Saya tidak tahu”, katakan kepada siswa: “Lakukan yang terbaik”. 

 

Berikan pensil dan kertas kepada para siswa. Katakan:  
Saya akan mengucapkan kalimat pendek dan tuliskan kalimat tersebut di kertas. Mohon dengarkan secara 
saksama. Saya akan membacakan seluruh kalimat tersebut 1 kali. Kemudian, saya akan membacakannya 
kembali per bagian sehingga kamu dapat menuliskan apa yang kamu dengarkan.  Saya akan mendiktekannya 
untuk yang ketiga kali agar kamu dapat mengecek kembali pekerjaanmu. Jika kamu tidak mengetahui tulisan 
kata yang didiktekan, tuliskan saja huruf-huruf yang kamu ketahui. Apakah kamu siap? Baiklah, silakan dengar. 

 
Bacakan kalimat berikut 1 kali.  

Kakak bermain sepeda di luar.  

 
Bacakan kalimat tersebut untuk yang kedua kalinya, berilah jeda 5 detik antar tiap kelompok kata. 
 

  
Kakak  
bermain sepeda  
di luar. 

(Tunggu selama 5 detik) 

  
Kakak bermain sepeda di luar.  

 
huruf kapital  (huruf apa saja)   benar  salah 

dimulai dengan huruf  g atau k (kakak)  benar  salah 

benar (kakak)  benar  salah 

dimulai dengan huruf  b atau p (bermain)  benar  salah 

r (bermain)  benar  salah 

ai (bermain)  benar  salah 

benar (bermain)  benar  salah 

huruf h diakhir (sepeda)  benar  salah 

benar (sepeda)  benar  salah 

dimulai dengan huruf  d atau t (di)  benar  salah 

benar (di)  benar  salah 

spasi pada penulisan di luar  benar  salah 

dimulai dengan huruf l atau r (luar)  benar  salah 

ua (luar)  benar  salah 

benar (luar)  benar  salah 

tanda titik diakhir kalimat  benar  salah 

  

Terima kasih, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya.    Bahasa Indonesia   9
   


	Bagian 4.1: Pemahaman Bacaan 
	Ambillah teks bacaan setelah siswa selesai membaca atau setelah 60 detik meskipun belum selesai. Kemudian, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam tabel dibawah ini.  

	Benar  setelah melihat kembali bacaan
	Tidak Menjawab
	Salah
	Benar
	Nina sekeluarga pindah ke kota. Nina masuk sekolah baru. Nina suka dengan sekolah barunya. Guru-gurunya ramah.  Taman sekolahnya sangat indah. Dia juga mendapat banyak teman.  Suasana sekolah membuatnya betah. Nina pun menjadi pintar. Dia senang pinda...
	Tanggapan
	Jawaban
	Pertanyaan
	Tidak Menjawab
	Salah
	Benar
	dikota
	ramah-ramah
	tamannya indah, guu-gurunya ramah dan temannya banyak

