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Bacalah tajuk berikut dengan saksama, kemu-
dian kerjakan soal nomor 1 sampai 4!

 Kenaikan harga sembako terjadi di mana-mana 
tanpa dapat dicegah oleh pemerintah. Hal itu mem-
buat masyarakat mengeluh. Bahkan, saking beratnya 
kehidupan pada zaman sekarang ini sudah banyak 
warga masyarakat yang melakukan tindakan di luar 
aturan.

 Keluhan masyarakat atas kenaikan harga 
kebutuhan pokok terjadi cukup lama. Harga beras 
sudah mencapai Rp6.000,00 per kg sementara 
pendapatannya hanya Rp15.000,00 sehari. Apa 
yang dapat dilakukan untuk kebutuhan keluarg-
anya? Pastilah sulit.

 Justru itu, pemerintah menggulirkan beras mu-
rah. Namun, hal itu tidak banyak menolong. Sebab, 
keperluan masyarakat kelas bawah tidak hanya 
beras, tetapi mereka perlu lauk-pauk, kebutuhan 
sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-
lain.

1. Gagasan utama tajuk tersebut adalah ....

a. Dampak kenaikan harga sembako bagi 
masyarakat

b. Tindakan di luar aturan tidak dibenarkan
c. Keperluan masyarakat semakin meningkat
d. Pemerintah menggulirkan beras murah

2. Dalam tajuk tersebut, fakta ditunjukkan pada ....
a. Kalimat pertama paragraf kedua
b. Kalimat kedua paragraf pertama
c. Paragraf kedua kalimat kedua
d. Kalimat ketiga paragraf ketiga

3. Dalam tajuk tersebut penulis berpihak kepada 
....
a. Pemerintah  c. Profesi
b. Guru  d. Masyarakat 

4. Simpulan isi tajuk tersebut adalah ....
a. Rangkap jabatan dalam BUMN bisa 

dilakukan, jika pimpinan dikaruniai 
kemampuan lebih.

1. Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2008/2009

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasi-

onal (LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
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5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
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b. Rangkap jabatan dalam BUMN dapat 
dilakukan asal fokus pada jabatan utama 
dan sebaliknya.

c. Rangkap jabatan dalam BUMN tidak 
boleh dilakukan, karena berdampak 
negatif dan merugikan masyarakat.

d. Rangkap jabatan boleh dilakukan 
asal tidak memboroskan uang negara 
dan tidak menjadikan BUMN sebagai 
lembaga sambilan.

5. Grafik Hasil Susu Kedelai Tahun 2008

	 Simpulan	isi	grafik	tersebut	adalah	....
a. Kenaikan hasil susu kedelai terbanyak 

dari bulan sebelumnya terjadi pada bulan 
Maret

b. Produksi susu kedelai bulan Januari ke 
Februari dan bulan Juni ke Juli seimbang

c. Produksi susu kedelai selalu naik 
daripada empat bulan terakhir

d. Kenaikan susu kedelai bulan Mei dan 
Juni rendah

6. INFORMASI KANDUNGAN MINUMAN 
KESEHATAN  “Nutrisi”

 Kalimat pernyataan yang sesuai isi tabel 
tersebut adalah ....
a. Minuman “Nutrisi” memiliki 2,3 mg 

vitamin a1.
b. Z a t  l e m a k  p a d a  m i n u m a n 

kesehatan”Nutrisi” berkalori 10 g.
c. Kandungan energi pada minuman 

kesehatan “Nutrisi” mencapai 65 kcal.
d. Karbohidrat total yang terkandung dalam 

minuman “Nutrisi” sebanyak 65 g.

7. Perhatikan bagan berikut!

 Pernyataan yang sesuai dengan isi bagan 
tersebut adalah ....
a. Televisi merupakan media massa jenis 

siaran.
b. Majalah dapat dijadikan alat komunikasi 

tertulis.
c. Media massa yang berupa cetak terdiri 

atas surat kabar dan majalah.
d. Media elektronik sangat cocok untuk 

membantu informasi dari surat kabar.

8. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci 
utama keberhasilan Spanyol. Kesatuan dan 
kekompakan itu pula yang membuat Spanyol 
menjuarai Piala Eropa 2008. Kejuaraan itu 
berlangsung di Stadion Ernst Happel, Vienna, 
Austria. Mereka bermain dengan semangat 
kesatuan dan kekompakan .  Pernyataan 
itu ditegaskan oleh Luis Aragones, pelatih 
Spanyol, saat jumpa pers usai pertandingan.

 Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
a. Juara Piala Eropa 2008 di Austria
b. Kunci utama keberhasilan Spanyol
c. Soal jumpa pers usai perlombaan
d. Tempat kejuaraan Piala Eropa 2008

Media Massa 

TelevisiSurat kabar Majalah

Cetak Elektronik

Radio

No.       Isi Jumlah
1. Vitamin C 1.000 mg
2. Energi 65 kcal
3. Zat protein 0 g
4. Zat lemak 0 g
5. Karbohidrat total 16 g
6. Gula 6 g
7. Natrium 99 mg
8. Vitamin a1 1,0 mg
9. Vitamin E 2,3 mg
10. Niacin 2,3 mg
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Setelah menekan sirine 
tanda peresmian berope-
rasinya bus gandeng 
pada pukul 11.45, Fauzi 
Bowo mengajak hadirin 
menikmati perjalanan 
secara gratis. Mereka 
yang diundang adalah 
para pejabat Pemprov 
DKI, wartawan, Organda, 
Dewan Transportasi 
Kota Jakarta, dan tokoh 
masyarakat. Mereka 
diun-dang karena mem-
punyai kontribusi banyak 
terhadap jalannya trans-
portasi. 

Minggu kemarin Fauzi 
meresmikan 10 bus 
gandeng. Sepuluh 
bus ini adalah bagian 
dari 30 bus gandeng 
yang akan dise-
diakan. Sebanyak 13 
bus lainnya masih 
dalam proses produk-
si dan selebihnya 
menyusul. Diresmi-
kannya bus gandeng 
tersebut diharapkan 
dapat memperlancar 
masyarakat dalam 
menggunakan trans-
portasi.

Bacalah kutipan teks berikut dengan saksama, 
kemudian kerjakan soal nomor 9 dan 10!

 Teks Berita 1         Teks Berita 2

 Kalimat utama paragraf tersebut adalah 
kalimat nomor ....
a. (1)   c. (3)
b. (2)   d. (4)

12. Presiden RI dalam memperingati Hari 
Aksara di Bogor, Jawa Barat, mengatakan 
bahwa di Indonesia minat membaca dan 
belajar di kalangan masyarakat masih 
sangat kurang. Kurangnya minat membaca 
di kalangan masyarakat disebabkan oleh 
berbagai faktor di samping faktor kemalasan. 
Misalnya, masyarakat tidak mampu membeli 
buku yang harganya relatif mahal sehingga 
tidak terjangkau oleh masyarakat yang 
penghasilannya rendah.

 Kritikan terhadap isi bacaan tersebut adalah 
....
a. Buku itu gudang ilmu, dan dapat dibeli di 

setiap toko buku.
b. Mahalnya harga buku tidak masalah jika 

minat baca masyarakat tinggi.
c. M e m b a c a  b u k u  a d a l a h  k u n c i 

keberhasilan, walaupun mahal harganya.
d. Meningkatkan minat membaca, muncul 

dari diri sendiri walaupun mahal harganya.

13. Para petani mengeluhkan mahalnya harga 
benih tanaman pangan seperti benih padi, 
jagung, dan kedelai. Sejak musim tanam, 
harga benih padi naik sekitar 60 persen, 
sementara harga benih jagung dan kedelai 
mulai musim tanam kali ini naik 75 persen dan 
90 persen. Kenaikan harga benih tanaman 
pangan yang tertinggi kedelai.

 Pernyataan yang merupakan isi berita 
tersebut adalah ....
a. Harga benih tanaman padi mengalami 

kenaikan 60 persen.
b. Sejak musim tanam, harga benih 

tanaman naik terus.
c. Kenaikan harga benih tanaman pangan 

relatif sama.
d. Petani mengeluh harga benih tanaman 

jagung naik hingga 90 persen

14. (1) Novel The Da Vinci Code merupakan 
karya Brown. (2) Dalam bidang musik 
Laskar Cinta adalah karya musisi Ahmad 
Dhani. (3) Kecenderungan perbedaan Brown 
dan Ahmad Dhani mungkin terletak pada 
medianya. (4) Brown berkarya lewat sastra, 
sedangkan Dhani berkarya lewat musik.

9. Kesamaan informasi pada kedua teks berita 
tersebut adalah ....
a. Fauzi Bowo mengajak hadirin naik bus 

gandeng.
b. Fauzi Bowo mengundang pejabat 

Pemprov DKI naik bus.
c. Sebanyak 30 bus gandeng beroperasi di 

Jakarta.
d. Fauzi Bowo meresmikan beroperasinya 

bus gandeng.

10. Perbedaan penyajian kedua teks berita 
tersebut adalah ....

11.	 (1)	Konflik	dan	kekerasan	dalam	tujuh	tahun	
terakhir ini di Indonesia telah meluluhlantakkan 
banyak hal, ikatan kekerabatan, persaudaraan, 
dan solidaritas sosial. (2) Belum lagi ribuan 
nyawa yang melayang sia-sia, harta benda 
yang terjarah dan hangus terbakar, ikut serta 
meninggalkan pemiliknya. (3) Tidak sedikit di 
antara mereka yang menjadi korban.

 Teks Berita 1
a. Kapan, siapa, 

mengapa
b. Kapan, di mana, 

siapa
c. Mengapa, kapan, 

berapa
d. Apa, kapan, siapa

Teks Berita 2
Kapan, apa, 
bagaimana

Siapa, apa, 
bagaimana

Kapan, di mana, 
mengapa

Apa, siapa, kapan
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 Kalimat yang berisi pendapat pada teks 
tersebut ditandai nomor ....
a. (1)   c. (3)
b. (2)   d. (4)

15. Sebuah negara perlu diatur dengan sistem 
pemerintahan yang dianggap bisa mengatasi 
dan mengayomi masyarakat. Salah satu sistem 
pemerintahan tersebut adalah demokrasi. 
Negara bisa menggunakannya. Negara yang 
masyarakatnya berpendidikan cukup, sistem 
demokrasi bisa memajukan negara. Akan 
tetapi, negara yang masyarakatnya masih 
kurang berpendidikan, demokrasi adalah 
suatu bencana.

 Simpulan paragraf tersebut adalah ....
a. Sistem pemerintahan bisa mengayomi 

masyarakat.
b. Sistem pemerintahan adalah sistem 

demokrasi.
c. Sistem demokrasi mempunyai kelemahan 

dan kelebihan.
d. Sistem demokrasi bisa memajukan 

negara.

16. Petunjuk Membuat Roti Manis
(1) Larutkan gula dan garam dalam air!
(2) Masukkan susu bubuk dalam tepung 

yang sudah disediakan!
(3) Campurkan semuanya beserta ragi 

pengembang dalam air!
(4) [....]
(5) Masukkan margarine dan kocoklah 

sampai adonan mengembang!
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk 

tersebut adalah ....
a. Oleskan margarine pada tempat secara 

keseluruhan!
b. Tambahkan sedikit air dan aduk sampai 

merata!
c. Cairkan sedikit margarine dan masukkan 

dalam adonan!
d. Satukan adonan pertama sampai ketiga!

17. Langkah-langkah mengarang
(1) Tentukan judul karangan
(2) Tentukan tema karangan
(3) Buatlah kerangka karangan
(4) Kembangkan kerangka karangan
(5) Edit karangan yang telah jadi

 Langkah-langkah mengarang yang tepat 
adalah ....

a. (3), (2), (5), (4), (1)   
b. (3), (1), (4), (2), (5)
c. (2), (3), (4), (5), (1)
d. (2), (5), (3), (4), (1)

18. Dalam rangka memeriahkan Hari Olahraga, 
Pengurus OSIS SMP Karya Bersama 
mengundang Saudara Alfian, alumnus 
SMP tersebut sebagai pembicara. Beliau 
berprestasi sebagai atlet PON. Sebelum 
acara inti, Ketua OSIS menyampaikan pidato 
sambutan di hadapan Kepala Sekolah, Guru, 
dan siswa SMP tersebut.

 Penulisan bagian pembuka pidato yang 
sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
a. Saudara-saudara, Kepala SMP Karya 

Bersama, Bapak dan Ibu Guru yang 
saya hormati. Mudah-mudahan dengan 
kedatangan Saudara Alfian ini dapat 
memotivasi kita semua agar lebih giat 
berlatih. Marilah kita tingkatkan prestasi 
olahraga di sekolah kita.

b. Saudara-Saudara, Kepala SMP, Bapak 
dan Ibu Guru yang terhormat. Untuk 
menjadi seorang atlet yang berprestasi 
seperti	Saudara	Alfian	 tentu	 saja	 tidak	
mudah. Sejak SD beliau merupakan 
sosok pelajar yang ulet dan disiplin dalam 
berlatih. Kemenangannya dalam berbagai 
even olahraga bukan mengalir begitu saja.

c. Sebagai generasi muda, kita patut 
meneladani keuletan dan kedisiplinan 
yang telah dilakukan oleh Kakak kita 
Saudara	 	Alfian.	Tentu	 saja	 kehadiran	
Alfian-alfian	yang	lain	sangat	diharapkan.	
Dengan demikian, sekolah kita akan 
menjadi sekolah yang banyak mencetak 
atlet-atlet berprestasi nantinya.

d. Kepala SMP Karya Bersama dan Bapak 
Ibu Guru yang saya hormati, serta 
teman-teman yang saya sayangi. Puji 
syukur kita panjatkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa karena pada hari ini 
kita dapat memeriahkan Hari Olahraga 
dengan	menghadirkan	Saudara	Alfian.	
Beliau Alumnus SMP Karya Bersama 
yang telah berhasil mengukir prestasi 
sebagai atlet PON.

19. Assalamu alaikum Wr.Wb.
 Salam sejahtera untuk kita semua,

 Mari kita bersama-sama bersyukur hari 
ini kita dapat berkumpul di sini dalam 
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rangka pertemuan rutin anggota Karang 
Taruna Mekar. [...] Terima kasih saya 
sampaikan kepada seluruh anggota yang 
telah menghadiri undangan ini.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato 
tersebut adalah ....
a. Kesimpulannya, rapat akan dilaksanakan 

dua minggu mendatang. Demikian yang 
dapat saya sampaikan, mudah-mudahan 
pada rapat mendatang, semua anggota 
dapat hadir tepat pada waktu.

b. Akhir kata, kami mendukung kepada 
semua pihak yang turut berperan serta 
sehingga acara kita dapat berjalan 
dengan baik. Begitulah harapan kami.

c. Maksud pertemuan kali ini, kita akan 
membahas tentang program kerja dan 
tanggung jawab sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. Intinya kita 
harus satu visi supaya kelurahan kita 
dapat mempertahankan juara kebersihan 
pada tahun ini.

d. Demikian sambutan yang dapat saya 
sampaikan, mohon maaf atas segala 
kekurangan dan sekali lagi selamat 
bekerja semoga semuanya dapat 
berjalan lancar tanpa hambatan.

20. Tema karya ilmiah: Pengaruh sinetron remaja 
terhadap perilaku siswa.

 Rumusan masalah yang tepat berdasarkan 
tema karya tulis tersebut adalah ....
a. Apakah peranan remaja dalam sinetron?
b. Bagaimana pengaruh sinetron remaja 

terhadap perilaku siswa?
c. Sinetron-sinetron apa saja yang dapat 

memengaruhi perilaku siswa?
d. Apakah mungkin s inetron dapat 

memengaruhi siswa?

21.	 Identifikasi	masalah
(1) Apakah  ada  penga ruh  ko leks i 

perpustakaan dengan jumlah pengunjung?
(2) Apakah ada pengaruh koleksi perpustakaan 

dengan minat membaca siswa?
(3) Apakah  ada  penga ruh  ko l eks i 

perpustakaan dengan prestasi belajar 
siswa?

 Paragraf latar belakang yang sesuai dengan 
identifikasi	masalah	tersebut	adalah	....
a. Keberadaan perpustakaan di sekolah-

sekolah bukanlah hal yang asing bagi 
siswa. Namun, perpustakaan yang 
koleksinya kurang akan mengakibatkan 
s i s w a  e n g g a n  b e r k u n j u n g  k e 
perpustakaan. Koleksi perpustakaan yang 
belum memadai juga akan menambah 
keengganan siswa membaca. Akibatnya 
minat membaca siswa rendah yang 
berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa.

b. Siswa yang enggan membaca koleksi 
buku perpustakaan akan membawa 
pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
Untuk itu, jumlah koleksi perpustakaan 
harus diperbanyak. Dengan demikian 
jumlah pengunjung perpustakaan 
meningkat maka minat membaca siswa 
pun menjadi tinggi.

c. Perpustakaan sangat penting. Oleh 
karena i tu  jumlah ko leks i  buku 
perpustakaan harus diperbanyak. 
Jika buku diperbanyak maka minat 
membaca siswa tinggi. Dengan demikian 
pengunjung perpustakaan meningkat 
dan prestasi belajar siswa tinggi.

d. Untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa, hal utama yang harus dilakukan 
adalah menambah koleksi buku. Koleksi 
buku yang beragam akan meningkatkan 
jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah 
pengunjung menunjukkan minat membaca 
siswa yang tinggi.

22. (1) Pada saat musim kemarau, kini sebagian 
wilayah di Indonesia mengalami akan 
kekeringan. (2) Jumlah wilayah yang 
menderita kekeringan dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. (3) Banyak pihak 
menduga masalah ini akibat rusaknya 
lingkungan di daerah resapan air.

 Kalimat efektif hasil perbaikan dari kalimat 
pertama adalah ....
a. Pada musim kemarau, sebagian wilayah 

di Indonesia mengalami kekeringan.
b. Musim kemarau, kini wilayah Indonesia 

akan mengalami kekeringan.
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c. Pada kemarau, sebagian wilayah 
Indonesia akan mengalami kekeringan.

d. Saat kemarau, kini Indonesia akan 
mengalami kekeringan.

23. Film laskar pelangi yang diadaptasi dari novel 
laris dengan judul sama melakukan syuting 
perdana di Pulau Belitung. Film ini diproduksi 
oleh Mira Lesmana dan disutradarai oleh Riri 
Reza.

 Perbaikan penggunaan huruf kapital tersebut 
yang tepat adalah ....
a. judul menjadi Judul
b. laskar pelangi menjadi Laskar Pelangi
c. novel menjadi Novel
d. perdana menjadi Perdana
 

24. Pihak sekolah memberlakukan proses 
pendaftaran sesuai syarat (1). Artinya, ada 
ukuran (2) dalam proses pemasukan (3) 
sekolah. Misalnya, persyaratan bahwa usia 
calon siswa yang dipilih (4) adalah 7 – 12 
tahun. Lalu tempat tinggal dan administrasi.

 Perbaikan pilihan kata yang bercetak miring 
pada paragraf tersebut adalah ....

 Pilihan kata salah Perbaikan
a. syarat  prosedur
 ukuran  syarat
 pemasukan  penerimaan
 dipilih  diprioritaskan

b. syarat  prosedur
 ukuran  kriteria
 pemasukan  pendaftaran
 dipilih  diprioritaskan

c. syarat  cara
 ukuran   syarat
 pemasukan  pemasukan
 dipilih  diutamakan

d. syarat  cara
 ukuran  kriteria
 pemasukan  penerimaan
 dipilih  diseleksi

Bacalah puisi berikut dengan saksama, kemu-
dian kerjakan soal nomor 25 dan 26!

...
kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku
menghadapi kemerdekaan tanpa cinta
kau tak akan mengerti segala lukaku
karena cinta telah sembunyikan pisaumu
membayangkan wajahmu adalah siksa

kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan
Engkau telah menjadi racun bagi darahku
Apabila aku dalam kangen dan sepi
itulah berarti
aku tungku dan api

25. Tema puisi  tersebut adalah ....
a. Kemerdekaan c. Kerinduan
b. Kelumpuhan d. Ketakutan

26. Suasana yang tergambar pada puisi tersebut 
adalah ....
a. Bosan c. Jenuh
b. Sedih d. Sepi

27. Tepatnya hari Rabu, 4 Juni 2008 kurang lebih 
pukul 06.30 Rani terserempet sepeda motor 
di pertigaan menuju sekolahnya. Waktu itu 
ia bersepeda berjajar dengan teman dari 
sekolah lain. Tiba-tiba ada sepeda motor 
masuk di antara sepeda mereka. Sepeda 
Rani terseret sepeda motor tersebut. Aku dan 
temanku terjatuh di jalan raya. Aku merasa 
malu bercampur sedih.

 Kalimat yang tepat ditulis Rani dalam buku 
harian adalah ....
a. Rabu, 4 Juni 2008 pukul 06.30 aku 

terserempet sepeda motor di pertigaan 
menuju sekolahku dan aku terjatuh di 
jalan raya. Wah, malu hatiku waktu teman-
teman melihatku berpakaian kotor.

b. Aku terserempet sepeda motor di 
pertigaan menuju sekolahku dan terjatuh  
di jalan raya karena aku bersepeda 
berjajar. Hukuman pelanggaran lalu 
lintas telah terjadi.

c. Rabu pukul 06.30 aku terserempet 
sepeda motor yang melewatiku di 
pertigaan menuju sekolahku. Luar biasa, 
peristiwa yang sangat mengharukan.

d. Waktu aku bersepeda berjajar dengan 
temanku, tiba-tiba dari belakang masuk 
sepeda motor dan menyerempet aku dan 
temanku. Aku terjatuh tertimpa sepeda.

28. Pembina OSIS sedianya akan memimpin 
rapat kerja program tahunan, tetapi tiba-tiba 
ia ditugasi oleh Kepala Sekolah untuk rapat 
di Dinas Pendidikan Kota mewakili beliau. 
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Pembina OSIS menulis pesan singkat kepada 
ketua OSIS untuk memimpin rapat kerja, 
hasil rapat program kerja dilaporkan kepada 
Pembina OSIS.

 Kalimat memo yang tepat untuk ilustrasi 
tersebut adalah ....
a. Rapat kerja tetap kalian laksanakan, 

meskipun saya tidak ada. Laksanakan 
dengan baik hasilnya laporkan kepada 
saya.

b. Saya ke Dinas Pendidikan Kota mewakili 
Kepala Sekolah. Tolong rapat kerja kamu 
pimpin, laporannya serahkan kepada 
saya besok.

c. Saya ke Dinas Pendidikan Kota, rapat kalian 
akan dipimpin oleh ketua OSIS, laporan 
pertanggungjawabannya saya tunggu.

d. Apa pun hasil rapat kalian saya akan 
terima setelah kembali dari rapat di Dinas 
Pendidikan Kota, jadi jangan main-main.

29. Pada seleksi POPDA 2008 tingkat kota, OSIS 
sekolah kami mengirimkan atlet untuk nomor 
bola voli, bola basket, bulu tangkis, tenis meja, 
dan renang. Prestasi yang diperoleh, yaitu 
juara I bola voli putra, juara III bulu tangkis 
tunggal putra, juara II tenis meja tunggal putri, 
dan juara III renang gaya kupu-kupu putri.

 Paragraf  laporan yang sesuai dengan data 
tersebut adalah ....
a. Kita patut berbangga karena pada seleksi 

POPDA 2008 tingkat kota sekolah kita 
berhasil mengalahkan sekolah lain. 
Sekolah kita berhasil menang sebagai 
juara I bola voli putra, juara III bulu 
tangkis tunggal putra, juara II tenis meja 
tunggal putri, dan juara III renang gaya 
kupu-kupu putra.

b. Seleksi POPDA 2008 tingkat kota yang 
kita ikuti hasilnya cukup menggembira-
kan. Dari lima nomor lomba yang kita 
ikuti, empat nomor berprestasi, yakni 
juara I bola voli putra, juara III bulu 
tangkis tunggal putra, juara II tenis meja 
tunggal putri dan juaran III renang gaya 
kupu-kupu putri.

c. Prestasi sekolah kita pada seleksi 
POPDA 2008 tingkat kota tidak diragukan 
lagi. Atlet kita terbukti dapat menggilas 
altet dari sekolah lain dengan merebut 
juara I bola voli putra, juara III bulu 
tangkis tunggal putri, juara II tenis meja 
tunggal putri, dan juara III renang gaya 
kupu-kupu putri.

d. Seleksi POPDA 2008 tingkat kota 
merupakan ajang untuk prestasi bagi 
sekolah kita. Atlet sekolah kita berhasil 
menyingkirkan atlet sekolah lain dengan 
menggondol juara I bola voli putri, juara 
III bulu tangkis tunggal putra, juara II tenis 
meja tunggal putri, dan juara III renang 
gaya kupu-kupu putri.

30. (1)  Perjalanan wisata ke Wisata Bahari 
Lamongan itu akan kami jadikan kegiatan 
rutin tahunan.

(2) Kami berangkat menuju Wisata Bahari 
Lamong-an hari Sabtu tanggal 3 Juli 2008 
pukul 02.00.

(3) Sesampai di sana banyak temuan yang 
kami catat sebagai tambahan ilmu 
pengetahuan.

(4) Objek Wisata Bahar i  Lamongan 
merupakan pilihan utama tujuan wisata 
kami.

(5) Rombongan kami berjumlah 200 orang 
dengan 5 bus.

(6) Kami dipandu oleh bapak ibu guru 
sebanyak 20 orang.

 Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi 
laporan sistematis bila disusun dengan urutan 
....
a. (1), (2), (6), (5), (3), (4)
b. (3), (6), (5), (2), (1), (4)
c. (5), (3), (2), (4), (6), (1)
d. (4), (2), (5), (6), (3), (1)

31. Desi yang baik,

[...]
Desi, sesuai janjiku padamu dulu, aku akan 
melanjutkan sekolah di kotamu. Kamu 
senang bukan? Semoga kita dapat satu 
sekolah sehingga bisa belajar bersama.

 Bagian pembuka surat yang tepat untuk 
melengkapi surat pribadi tersebut adalah ....
a. Desi, kamu pasti sudah lulus bukan? Jadi 

kita ketemu.
b. Bersama surat ini aku beritahukan 

sesuatu padamu.
c. Bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik 

saja seperti keadaanku.
d. Desi, aku bangga akhirnya kita lulus 

SMP. Kamu senang bukan?



8 Soal, Penyelesaian, dan Prediksi Ujian Nasional SMP/MTs

Bacalah kutipan surat berikut dengan saksa-
ma, kemudian kerjakan soal nomor 32 dan 33!

[...] (1)

Dengan hormat
Kami mengharapkan kehadiran Saudara pada
hari dan tanggal : Senin, 16 Maret 2008
waktu   : Pukul 09.00 s.d. 10.00
tempat   : Ruang Aula SMP Tunas
acara   : Sosialisasi Ujian Nasi-
onal        2008/2009

[...](2)

32. Alamat surat yang tepat untuk mengisi bagian 
(1) pada surat tersebut adalah ....
a. Kepada Yth. Kepala Sekolah SMP Damai
 Jalan Delman Utama Kebayoran Lama
 Jakarta
b. Kepada Yth. Bapak/Ibu Kepala Sekolah
 Jalan Delman Utama Kebayoran Lama
 Jakarta
c. Yth. Kepala SMP Primadona
 Jalan Kemerdekaan No.45
 Jakarta
d. Yth. Bapak Kepala SMP Damai
 Jalan Kemerdekaan No. 45
 Jakarta

33. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian 
rumpang (2) surat resmi tersebut adalah ....
a. Atas partisipasinya, kami ucapkan terima 

kasih.
b. A tas  kehad i ran  Saudara ,  kami 

mengucapkan terima kasih.
c. Demikianlah, informasi ini, dan terima 

kasih.
d. Demikian undangan ini, semoga semua 

lancar.

34. Gladi bersih bagi peserta lomba paduan 
suara akan diselenggarakan sehari sebelum 
pelaksanaan. Pelaksanaan lomba paduan 
suara pada tanggal 11 September 2008. 
Untuk itu, panitia membuat surat undangan 
kegiatan.

Isi surat resmi yang sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah ....

a. Kami memohon kehadiran Saudara tepat 
pada tanggal 11 September 2008 di 
Gedung Aula Serba Guna Lestari dalam 
rangka mengikuti gladi bersih.

b. Dengan hormat, kami mengundang 
Saudara pada tanggal 11 September 
2008 di Gedung Aula Serba Guna Lestari 
akan diadakan lomba paduan suara.

c. Dengan ini kami mengundang Saudara 
pada tanggal 10 September 2008 di 
Gedung Aula Serba Guna Lestari. Untuk 
mengikuti paduan suara.

d. Kami mengharapkan kehadiran Saudara 
pada tanggal 10 September 2008 di 
Gedung Aula Serba Guna Lestari dalam 
rangka mengikuti gladi bersih.

35. OSIS SMP Bakti Karya dan OSIS SMP Karya 
Muda akan mengadakan kegiatan amal bakti 
dalam rangka cinta lingkungan. Kegiatan-
kegiatan yang direncanakan yaitu melakukan 
kegiatan penanaman seribu pohon dan 
pemberian bibit pohon. Penanaman akan 
dilakukan di hutan yang terancam gundul. 
Sedangkan pemberian bibit pohon diberikan 
kepada setiap kepala RT di setiap desa sekitar 
sekolah.

 Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah ....
a. Cinta lingkungan bukti cinta pada anak 

cucu kita.
b. Mari kita lestarikan lingkungan alam demi 

anak cucu kita.
c. Lestarikan alamku, demi masa depan 

keturunan.
d. Hijaulah alamku, lestarilah lingkunganku.

36.  Gempa dahsyat telah menewaskan 
sedikitnya enam orang dan melukai 200 orang 
lainnya. Gempa yang mengguncang daerah 
Miyagi dan Iwata yang terletak 300 km sebelah 
utara Tokyo itu merusak bangunan, jembatan, 
merobohkan pohon, dan memutuskan 
jalan raya. Sebanyak 260 bangunan rusak. 
Menurut	pejabat	meteorologi	dan	geofisika,	
gempa susulan yang juga tergolong kuat 
mungkin akan terjadi.

  Lebih dari 1.000 anggota regu penyelamat 
termasuk tentara dikerahkan ke lokasi gempa 
untuk mencari belasan orang yang dinyatakan 
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hilang akibat gempa dahsyat berkekuatan 
7,2 SR yang mengguncang wilayah Jepang, 
Sabtu (14/6).

 Rangkuman bacaan tersebut yang tepat 
adalah ....
a. Akibat gempa dahsyat di Miyagi dan 

Iwata yang menewaskan 6 orang dan 
melukai 200 orang lainnya, dikerahkan 
regu penyelamat untuk mencarinya.

b. G e m p a  b e r k e k u a t a n  7 , 2  S R 
mengguncang wilayah Jepang bagian 
utara, dan gempa susulan yang juga 
tergolong kuat mungkin akan terjadi.

c. Tentara dikerahkan untuk mencari korban 
gempa dahsyat yang mengguncang 
wilayah utara Jepang pada hari Sabtu 
14 Juni 2008.

d. Gempa yang menewaskan sedikitnya 
6 orang dan melukai 200 orang lainnya 
mengguncang daerah Miyagi dan Iwata 
sebelah utara Tokyo.

37. 

Bacalah kutipan novel berikut, kemudian ker-
jakan soal nomor 38 dan 39!

Sardi laki-laki berusia 50 tahun sedang ge-
lisah di tempat duduknya. Beberapa kali topi 
dipasang di kepalanya dan dilepaskan lagi 
tanpa tujuan tertentu. Akhirnya, Sardi keluar 
mengambil sesuatu di bagasi motornya. 
Sebuah botol persegi dibawanya masuk. 
Penantian yang menggelisahkan harus dite-
mani minuman, pikirnya. Minuman keras itu 
ditenggak langsung dari botolnya. Kamu tadi 
mengatakan Serintil ada di rumah. Lalu di 
manakah dia? Tanya Sardi sambil meletak-
kan botolnya dengan kasar.

38. Bukti nilai moral yang terkandung dalam novel 
tersebut adalah ....
a. Sardi sedang gelisah di tempat duduknya.
b. Minuman keras diambil dari motornya.
c. Minuman keras ditenggak langsung dari 

botol.
d. Sardi beberapa kali memasang topi.

39. Watak tokoh Sardi dalam cerita tersebut adalah 
....
a. Sombong, penakut.
b. Tidak sabar, kasar.
c. Pemarah, sabar.
d. Kesal, pembenci.

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan 
saksama, kemudian kerjakan soal nomor 40 
sampai 42.

    Kutipan Novel 1
Aku meninggalkan-
nya ...    
    Dan bertanya, apak-
ah yang telah kulaku-
kan itu benar atau 
salah? Mem-bikinnya 
marah atau jengkel, 
benar atau salah? 
Dan apa sebe-narnya 
yang kuingini ketika 
dulu ia kuhadir-kan 
ke rumah? Ya ya ... aku 
ingin menaklukkan-nya. 
Aku ingin menak-luk-
kan lelaki yang kaya, 
bandel,  dan terkenal 
suka merendahkan 
orang lain itu. Entah 
demi sahabatku Tining, 
entah untuk kepua-
sanku sendiri.  

    Kutipan Novel 2
   Tiba-tiba seperti 
halilintar menggores 
langit, mengilatlah 
suatu pikiran yang 
terang dan tegas 
dalam hati Hasan, 
seakan-akan sinar 
ilham yang terang 
benderang meny-
ibakkan tabir gelap 
dalam j iwa yang 
bimbang. Terang, 
terang sekali seak-
an-akan pikirannya.       
    Berpikirlah ia: 
“Ayah sudah tidak 
ada lagi. Tapi aku, 
ibu, Fatimah masih 
ada, masih hidup. 
Kalau Tuhan betul 
bikinan khayal ma-
nusia seperti kata 
Rusli dan Anwar ...

 Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel 
tersebut adalah ....

       Kutipan Novel 1

a. Sarat dengan nilai 
budaya, mengguna-
kan gaya hiperbola.

b. Sarat dengan nilai 
keagamaan, menggu-
nakan gaya deskriptif.

c. Sarat dengan nilai 
moral, menggunakan 
daya deskriptif.

d. Sarat dengan nilai 
sosial, menggunakan 
gaya deskriptif.

Kutipan Novel 2

Sarat dengan nilai 
sosial, menggunakan 
gaya deskriptif.

Sarat dengan nilai 
sosial, menggunakan 
gaya hiperbola.

Sarat dengan nilai ke-
agamaan, menggu-
nakan gaya hiperbola.

Sarat dengan nilai bu-
daya, menggunakan 
gaya hiperbola.
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(1) Rasanya berat untuk berpikiran bahwa 
orang seperti dia bisa melakukan tindakan tak 
terpuji. (2) Tapi apa boleh buat, ada dugaan 
kuat bahwa paling tidak ia telah berbuat salah 
yang membuatnya begitu resah. (3) Dan inilah 
peristiwa yang mengawali dugaan itu, seperti 
berulang kali diceritakan ibu. (4) “Waktu itu, 
kelihatan sekelebatan orang keluar.” (5) ”Wak-
tu mau balik, tiba-tiba ada perasaanku tidak 
enak. (6) ”Lalu saya ke tempat menyimpan 
kendaraan ayah”. (7)”Ternyata bukan Darmin.”

40. Bukti latar tempat dalam kutipan cerpen 
tersebut terdapat pada kalimat nomor ....
a. (4) c. (6)
b. (5) d. (7)

41.	 Konflik	 yang	 terdapat	 pada	 kutipan	 cerpen	
tersebut adalah ....
a. Sekelebat bayangan mencurigakan.
b. Kecurigaan kepada seseorang.
c. Tindakan yang tidak terpuji.
d. Kewaspadaan yang berlebihan.

42. Amanat pada kutipan cerpen tersebut adalah 
....
a. Membantu orang yang ditimpa masalah.
b. Memaafkan kesalahan orang lain dengan 

ikhlas.
c. Jangan menyimpan barang tidak pada  

tempatnya.
d. Jangan menuduh kalau tidak ada bukti, 

waspada boleh saja.

43. Pak Heru sudah lama memerhatikan Pak Gatot. 
Pak Heru berpendapat kalau Pak Gatot orangnya 
pendiam, tetapi teliti dalam pekerjaannya. Lain 
halnya dengan Pak Martono yang kerjanya 
cepat, tetapi hasilnya kurang memuaskan.

 Pantun yang tepat untuk melukiskan Pak 
Gatot adalah ....
a. Naik ke gunung mencari batu
 Bawa surat dari priangan
 Bekerja saling membantu
 Pekerjaan berat jadi ringan
b. Kayu kering api membara
 Pepaya muda masih mengkal
 Bekerja dengan sedikit bicara
 Pasti nanti hasilnya maksimal
c. Dua ditambah dua empat
 Ambil bambu buat tusukan
 Bekerjalah dengan cepat
 Agar hasilnya memuaskan

d. Ada tamu bawa jamu
 Kunyit putih dibuat jamu
 Jika kamu jadi pemimpin
 Perhatikan anak buahmu

44.  Anak ayam berpuluh-puluh

 Buat barisan di tepi jalan
 [...]
 [...]

Isian yang tepat untuk melengkapi pantun 
tersebut adalah ....
a. Sebagai alat penerang jalan
 Malam hari pancarkan suluh
b. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh
 Sebagai bekal hari kemudian
c. Pakai baju jangan lusuh
 Pakai celana jangan kesopanan
d. Obat ini sangat ampuh
 Dijual di pinggir trotoar

Buatlah kutipan naskah berikut dengan saksa-
ma, kemudian kerjakan soal nomor 45 dan 46!

Razak : Sebentar sebentar, kamu tadi mendengar 
tidak suara orang menangis.

Amri :  Ah, Zak kamu jangan terlalu menghiraukan 
suara-suara itu (sambil memegang 
tengkuknya).

Siti :  Zak, Zak kamu jangan suka membuat hati 
orang berdebar-debar.

Razak :Ini benar, tadi aku mendengar suara 
perempuan yang menangis. Dari sana 
(jari telunjuknya menunjuk ke arah bunga 
kamboja yang tumbuh rimbun di sinari 
rembulan).

Siti :  Sudah, sudah. Kalau begini caranya lebih 
baik aku pulang saja.

45. Suasana yang tergambar dalam kutipan 
drama tersebut adalah ....
a. Senang c. Tegang
b. Haru d.  Takut

46. Latar waktu yang tergambar dalam kutipan 
drama tersebut adalah ....
a. Pagi hari c.  Sore hari
b. Senja hari d.  Malam hari
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47. (1) Suami :  Dompet itu telah kau bawa?

(2) Istri :  Ya.
(3) Suami :  Tak seorang pun mengikutimu?
(4) Istri : Tidak. Aku sendiri pun tak bisa lari 

cepat.
(5) Suami :  [...]
(6) Istri :  Tidak ada yang mendorong. 

Wanita tua itu menaruh dompet 
di dekat jariku. Ketika aku men-
gambilnya dia tidak memerhati-
kanku.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog 
drama tersebut adalah ....
a. Apakah kamu tidak takut kepada orang 

itu?
b. Apa yang mendorongmu melakukan 

semua itu?
c. Siapa yang hendak melakukan semua 

itu?
d. Tidak ada yang melihatmu waktu itu kan?

48. Senja yang kelabu ...
Mentari sembunyi di balik awan
Pepohonan enggan bergerak
[...]
Larik bermajas untuk melengkapi bait puisi 
tersebut adalah ....
a. Satwa digiring ke kandang
b. Burung diam membisu
c. Dahan mulai mengering
d. Camar beterbangan

49. Kembang melati, putih [...]
Semerbak harummu
Ingin rasa hati tuk memetikmu
Kau kuselipkan di [...]
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi terse-
but adalah ....
a. Merah, rambutku
b. Hatimu, telingaku
c. Warnamu, rambutku
d. Daunmu, telinga

50. 
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 Puisi yang temanya sesuai dengan gambar 
tersebut adalah ....
a. Danau teduh nan biru
 Di tengah kedamaian
 Pucuk-pucuk pinus
 Takjubku pada-Mu selalu

b. Tenggelam malam
 Lusuh anak jalanan
 Kais butiran nasi
 Sejimpit tiada irit

c. Setia jalankan tugas-Mu
 Pancarkan sinar bertebar mekar
 Aku iri denganmu
 Sampai kapan aku menemu

d. Jalan sendiri
 Terangi bumi pertiwi sehari
 Aku ingin berdiri
 Kelak akan mati
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1. Penyelesaian Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2008/2009

1. Penyelesaian:

 Gagasan utama tajuk adalah gagasan 
yang menjadi bahasan utama dalam sebuah 
tajuk. Gagasan ini biasanya dapat diketahui 
melalui kata-kata yang dominan dari setiap 
paragrafnya.

 Cermati kalimat pertama pada paragraf 
pertama tajuk tersebut: Kenaikan harga 
sembako terjadi di mana-mana ... . Kalimat-
kalimat dan praragraf berikutnya merupakan 
keterangan yang menjelaskan kalimat 
tersebut, terutama dampak dari kenaikan 
sembako itu. 

 Jadi, gagasan utama tajuk tersebut adalah 
dampak  kenaikan harga sembako bagi 
masyarakat.

 Jawab: a

2. Penyelesaian:

• Dalam bacaan, dapat ditemukan fakta 
dan opini (pendapat). 

• Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa 
yang benar-benar terjadi atau ada. 

 Opini adalah gagasan, pendapat, dan 
harapan seseorang mengenai suatu hal. 
Opini (pendapat) sangat dipengaruhi 
faktor diri seseorang.  

a. Kalimat pertama paragraf kedua
 Keluhan masyarakat atas kenaikan 

harga kebutuhan pokok terjadi cukup 
lama. Kalimat ini merupakan opini 
yang ditandai dengan penggunaan kata 
keluhan.

b. Kalimat kedua paragraf pertama
 Hal itu membuat masyarakat mengeluh. 

Kalimat ini merupakan opini yang 
ditandai dengan penggunaan kata 
mengeluh.

c. Paragraf kedua kalimat kedua
 Harga beras sudah mencapai Rp6.000,00 

per kg sementara pendapatannya 

hanya Rp15.000,00 sehari. Kalimat ini 
merupakan fakta.

d. Kalimat ketiga paragraf ketiga
 Sebab, keperluan masyarakat kelas 

bawah tidak hanya beras, tetapi mereka 
perlu lauk-pauk, kebutuhan sandang, 
papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-
lain. Kalimat ini merupakan opini yang 
ditandai dengan penggunaan kata tidak 
hanya.

 Jadi, fakta ditunjukkan pada Paragraf kedua 
kalimat kedua.

 Jawab: c

3. Penyelesaian:

• Tajuk rencana  adalah karangan 
pokok dalam surat kabar, majalah, dan 
sebagainya. 

• Tajuk rencana pada surat kabar atau 
majalah merupakan pandangan redaksi 
terhadap peristiwa yang sedang menjadi 
pembicaraan pada saat surat kabar itu 
diterbitkan. 

• Seorang penul is tajuk sangatlah 
mungkin menunjukkan keberpihakan. 
Misalnya, berpihak kepada pemerintah, 
masyarakat, ataupun golongan tertentu.

 Pada tajuk itu, penulis lebih cenderung 
menceritakan keluhan masyarakat atas 
kenaikan harga sembako, terutama dijelaskan 
pada akhir paragraf tajuk itu. Jadi, penulis lebih 
berpihak pada masyarakat.

 Jawab: d

4. Penyelesaian:

 Soal nomor empat di luar tajuk yang ada.

 Jawab: tidak ada jawaban

5. Penyelesaian:

•  Grafik merupakan turun naiknya hasil, 
statistik, dan sebagainya.
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•  Fungsi grafik adalah untuk meringkas 
dan memperpendek informasi.

 Dari grafik pada soal dapat dijelaskan:
(1) Jumlah produksi susu kedelai tiap bulan 

dari Januari hingga Juli 2008.
(2) Kenaikan atau penurunan produksi dari 

bulan ke bulan.
 Dengan mengacu pada grafik tersebut maka 

dapat diketahui bahwa pernyataan yang 
benar adalah a: Kenaikan hasil susu kedelai 
terbanyak dari bulan sebelumnya terjadi pada 
bulan Maret (kenaikan = 600 – 400 = 200 liter).

 Jawab: a

6. Penyelesaian:

 Tabel merupakan daftar berisi ikhtisar 
sejumlah (besar) daftar informasi, biasanya 
berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun 
secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur 
(garis tegak dan vertikal) dan deret tertentu 
dengan garis pembatas sehingga dapat 
dengan mudah disimak.

 Pada kolom 2 tertulis isi (kandungan minuman) 
dan pada kolom 3 dijelaskan jumlahnya. 

 Dari isi tabel tersebut, pernyataan yang sesuai 
adalah Kandungan energi pada minuman 
kesehatan “Nutrisi” sebesar 65 kcal (baris 
kedua).

 Jawab: c

7. Penyelesaian:

 Bagan adalah gambar yang menunjukkan 
hubungan antara bagian yang satu dengan 
bagian yang lainnya secara hierarkis (atas-
bawah).

 Cermati bagan pada soal.
a. Televisi merupakan media massa jenis 

siaran. (Salah)
 Seharusnya, televisi merupakan media 

massa jenis elektronik.
b. Majalah dapat dijadikan alat komunikasi 

tertulis. (Salah)
 Seharusnya, Majalah merupakan media 

massa jenis cetak.
c. Media massa yang berupa cetak terdiri 

atas surat kabar dan majalah. (Benar)
d. Media elektronik sangat cocok untuk 

membantu informasi dari surat kabar. 

(Salah)
 Dalam bagan tidak dijelaskan.

 Jadi, pernyataan yang sesuai dengan isi 
bagan tersebut adalah Media massa yang 
berupa cetak terdiri atas surat kabar dan 
majalah.

 Jawab: c

8. Penyelesaian:

• Gagasan utama atau ide utama atau ide 
pokok merupakan gagasan yang menjadi 
dasar pengembangan sebuah paragraf.

• Gagasan utama paragraf dapat ditemukan 
dengan mencermati/memahami isi 
paragraf secara utuh. 

• Gagasan utama biasanya terletak pada 
kalimat pertama atau kalimat terakhir. 

 Perhatikan paragraf pada soal.

 Gagasan utama paragraf terletak pada 
kalimat pertama mengemukakan kunci 
utama keberhasilan Spanyol. Kalimat-kalimat 
berikutnya menjadi penjelas dari kalimat 
pertama tersebut.

 Jadi, gagasan utamanya adalah kunci utama 
keberhasilan Spanyol.

 Jawab: b 

9. Penyelesaian:

 Persamaan informasi pada beberapa berita 
dapat diketahui melalui kesamaan pilihan 
katanya.

 Teks  Be r i t a  1  dan  Teks  Be r i t a  2 
menginformasikan bahwa Fauzi Bowo 
meresmikan beroperasinya bus gandeng. Hal 
ini ditunjukkan pada Teks Berita 1 dan Teks 
Berita 2, yaitu:

Teks Berita 1:
 Kalimat pertama, “Setelah menekan sirine 

tanda peresmian beroperasinya bus gandeng 
pada pukul 11.45, Fauzi Bowo mengajak hadirin 
menikmati perjalanan secara gratis.”

Teks Berita 2:
 Kalimat pertama, “Minggu kemarin Fauzi 

meresmikan 10 bus gandeng.”

 Jadi, kesamaan informasi pada kedua teks 
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tersebut adalah Fauzi Bowo meresmikan 
beroperasinya bus gandeng.

 Jawab: d

10. Penyelesaian:

 Cermati kedua berita pada soal.

 Perbedaan penyajian kedua teks berita 
tersebut dapat dijelaskan seperti berikut.

 Teks Berita 1:
Kalimat (1):  Setelah menekan sirine ..... → 

Kapan
Kalimat (2):  Mereka yang diundang ........→ 

Siapa
Kalimat (3):  Mereka diundang karena ..... → 

Mengapa
Teks Berita 2:
Kalimat (1):  Minggu kemarin Fauzi .........→ 

Kapan
Kalimat (2):  Sebanyak 13 bus .............→    

Apa
Kalimat (3):  Diresmikannya bus gandeng ..... 

→ Bagaimana

 Jawab: a

11. Penyelesaian:

• Kalimat utama adalah kalimat yang 
berisi gagasan/ide/pikiran utama. Kalimat 
ini bisa terletak di awal paragraf atau di 
akhir paragraf. 

• Kalimat utama dalam paragraf tersebut 
terdapat pada ke-1, yaitu “Konflik dan 
kekerasan dalam tujuh tahun terakhir 
ini di Indonesia telah meluluhlantakkan 
banyak hal,  ikatan kekerabatan, 
persaudaraan, dan solidaritas sosial”. 

• Kalimat ke-2, dan ke-3 dalam paragraf 
tersebut adalah kalimat penjelas karena 
isinya merinci/menjelaskan ke-1.  

 Jadi, kalimat utama paragraf tersebut adalah 
kalimat nomor (1).

 Jawab: a

12. Penyelesaian:

 Kritikan merupakan tanggapan yang 
disertai uraian dan pertimbangan baik buruk 
mengenai sesuatu. Kritikan biasanya berupa 

celaan.  
 Celaan dalam bacaan itu ada dua, yaitu:

1. Minat baca dan belajar di kalangan 
masyarakat masih kurang.

2. Harga buku relatif mahal.
 Jadi, kritikan terhadap isi bacaan tersebut 

adalah Mahalnya harga buku tidak masalah 
jika minat baca masyarakat tinggi.

 Jawab: b

13. Penyelesaian:

Pada umumnya isi pokok berita terdapat pada 
awal berita.
Cermati berita pada soal.
Isi pokok berita itu terdapat pada kalimat 
pertama: Harga benih berbagai jenis tanaman 
yang naik terus. Kemudian, kalimat ini di-
perjelas secara rinci pada kalimat berikutnya.
Jadi, isi pokok berita yang tepat adalah se-
jak musim tanam harga benih tanaman naik 
terus.

 Jawab: b

14. Penyelesaian:

Opini adalah gagasan, pendapat, dan ha-
rapan seseorang mengenai suatu hal. Opini 
(pendapat) sangat dipengaruhi faktor diri 
seseorang. 
Suatu pendapat bisa benar atau salah. Oleh 
sebab itu, pendapat biasanya ditandai oleh 
kata: kecenderungan atau mungkin. 
Dari penjelasan di atas dan teks pada soal 
dapat diperoleh bahwa kalimat yang berisi 
pendapat adalah kalimat (3), Kecenderungan 
perbedaan Brown dan Ahmad Dhani mungkin 
terletak pada medianya.

 Jawab: c

15. Penyelesaian:

• Simpulan atau kesimpulan merupakan 
ikhtisar dari suatu uraian yang memiliki 
sifat berupa pernyataan umum. 

• Simpulan bacaan dapat ditemukan 
dengan cara melihat pikiran utama yang 
mendominasi suatu bacaan. 

• Gagasan penting ini ditemukan dengan 
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membacanya secara cermat. 
Cermati paragraf pada soal.
Dari hubungan kalimat ke-4 dan ke-5 dapat 
dibuat simpulan bahwa sistem demokrasi 
mempunyai kelebihan dan kelemahan.

 Jawab: c

16. Penyelesaian:

Petunjuk merupakan karangan berisi lang-
kah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. 
Petunjuk harus disusun secara sistematis 
(secara urut) sehingga pembaca mudah me-
mahami dan melaksanakannya secara benar. 
Cermati petunjuk pada soal.
Kalimat yang dirumpangkan berkaitan dengan 
kalimat (3). Kalimat (3) menyatakan tentang 
percampuran semua bahan pembuat roti. 
Berarti, berikutnya tentu memerlukan air dan 
proses pengadukan. 
Jadi, langkah (4) yang tepat adalah menam-
bahkan air dan mengaduknya sampai rata.

 Jawab: b

17. Penyelesaian:

 Langkah-langkah mengarang adalah sebagai 
berikut.
• Menentukan tema → (2)
• Membuat kerangka karangan → (3)
• Mengembangkan kerangka karangan → 

(4)
• Mengedit karangan → (5)
• Menentukan judul → (1)
Jadi, langkah-langkah mengarang yang tepat 
adalah (2), (3), (4), (5), (1)

 Jawab: c

18. Penyelesaian:

Pidato merupakan pengungkapan pikiran 
dalam bentuk kata-kata yang ditujukan ke-
pada orang banyak.
Susunan pidato:
1. Pendahuluan
 Salam pembuka atau ucapan 

penghormatan. Contoh:
• Rasa puji syukur kepada Tuhan
• Menyapa semua hadirin (Yth Kepala 

Sekolah, yang dihormati Bapak Ibu 
Guru, dan seterusnya)

• Penyampaian tujuan, pengantar 
kegiatan.

2. Isi pidato
3. Penutup
 Bisa berupa simpulan dari isi, bisa juga 

berupa salam penutup. 
 Dari penjelasan di atas, penulisan pembuka 

pidato yang tepat adalah d, Kepala SMP 
Karya Bersama dan Bapak Ibu Guru yang 
saya hormati, serta teman-teman yang saya 
sayangi. (2) Puji syukur kita panjatkan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini 
(3) kita dapat memeriahkan Hari Olahraga 
dengan  menghadirkan Saudara Alfian. Beliau 
Alumnus SMP Karya Bersama yang telah 
berhasil mengukir prestasi sebagai atlet PON.

 Jawab: d

19. Penyelesaian:

 Suatu pidato minimal berisi hal-hal berikut.
(1) Ajakan untuk bersyukur,
(2) Penyampaian maksud/tujuan pertemuan,
(3) Ucapan terima kasih kepada para 

undangan.
 Teks pidato tersebut sudah memuat ajakan 

untuk bersyukur dan ucapan terima kasih, 
berarti bagian yang kosong harus berisi 
penyampaian tujuan. 

 Jadi, kalimat yang tepat untuk melengkapi 
pidato tersebut adalah Maksud pertemuan 
kali ini, kita akan membahas tentang program 
kerja dan tanggung jawab sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. Intinya kita 
harus satu visi supaya kelurahan kita dapat 
mempertahankan juara kebersihan pada 
tahun ini.

 Jawab: c

20. Penyelesaian:

Rumusan masalah suatu karya ilmiah harus 
sesuai dengan tema karya ilmiah dan din-
yatakan dalam bentuk pertanyaan. Biasanya 
dengan menambah kata tanya pada tema 
yang ada.
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Cermati tema karya ilmiah pada soal. Tema 
tersebut berisi pengaruh suatu kejadian 
sehingga kata tanya yang sesuai adalah 
bagaimana.
Jadi, rumusan masalah yang tepat ber-
dasarkan tema karya tulis tersebut adalah 
Bagaimana pengaruh sinetron remaja terha-
dap perilaku siswa?

 Jawab: b

21. Penyelesaian:

Suatu karya ilmiah diawali dengan bab yang 
dinamakan pendahuluan. Bab pendahuluan 
memuat tiga bagian penting, yaitu:
• Latar belakang
•	 Identifikasi masalah
• Rumusan masalah. 
Ketiga bagian ini saling berhubungan. 
Latar belakang menjelaskan alasan-alasan 
atau bukti-bukti bagaimana permasalahan 
karya ilmiah tersebut muncul. Munculnya 
masalah karena adanya ketidakseimbangan 
keadaan sehingga ciri mudah menentukan 
latar belakang adalah adanya kalimat yang 
saling bertentangan.

 Cermati teks a pada soal. Teks tersebut 
memuat kata namun, berarti ada pertentangan. 
Inti teks tersebut adalah Perpustakaan tidak 
asing bagi siswa, namun karena koleksinya 
kurang maka siswa enggan berkunjung.

 Jawab: a

22. Penyelesaian:

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat 
mengemukakan pikiran dengan jelas. Ciri-ciri 
kalimat efektif sebagai berikut:
• Menggunakan diksi/pilihan kata dengan 

makna yang tepat.
• Menggunakan kata bentukan dengan 

imbuhan yang tepat.
• Sesuai dengan ejaan yang berlaku.
• Tidak menggunakan kata mubazir.
• Mengungkapkan pengertian logis sesuai 

dengan nalar yang tepat.
Cermati kalimat (1) pada soal.
Pada saat musim kemarau, kini sebagian 

wilayah di Indonesia mengalami akan keker-
ingan.
Kini → penggunaan kata secara berlebihan 
(mubazir).
Akan→	penggunaan kata secara berlebihan 
(mubazir).
Jadi, kalimat efektif hasil perbaikan dari kali-
mat pertama adalah Pada musim kemarau, 
sebagian wilayah di Indonesia mengalami 
kekeringan

 Jawab: a

23. Penyelesaian:

 Huruf kapital (huruf besar, seperti A, B, C, 
dan seterusnya).

 Huruf pertama pada setiap kata pada judul 
karangan atau karya harus ditulis dengan 
huruf kapital.

 Jadi, perbaikan penggunaan huruf kapital 
tersebut yang tepat adalah:

 laskar pelangi menjadi Laskar Pelangi.

 Jawab: b

24. Penyelesaian:

 Pilihan kata disebut juga diksi. Pemilihan 
kata dalam berkomunikasi harus tepat dan 
taat asas (konsisten). 

 Cermati kata-kata yang digunakan untuk 
perbaikan. Perbaikan yang tepat adalah:
Pilihan kata salah  Perbaikan
syarat  prosedur
ukuran  kriteria 
pemasukan  pendaftaran 
dipilih  diprioritaskan

 Jawab: b

25. Penyelesaian:

Tema puisi adalah persoalan utama yang ada 
dalam puisi. Tema puisi dapat ditentukan dari 
kata yang dominan dan semakna di dalam 
puisi tersebut. 
Puisi pada soal memuat kata-kata yang domi-
nan dan semakna: kesepian,  membayangkan 
wajahmu, dan kangen. 
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Jadi, kata-kata tersebut merujuk pada makna  
Kerinduan.

 Jawab: c

26. Penyelesaian:

Suasana puisi adalah suasana batin/per-
asaan yang dapat dirasakan melalui ung-
kapan bahasa, pilihan kata, gaya bahasa 
dalam puisi.
Suasana yang tergambar pada puisi tersebut 
adalah sepi.

 Jawab: d

27. Penyelesaian:

Buku harian berisikan tentang kegiatan atau 
peristiwa yang dialami seseorang di dalam ke-
hidupannya sehari-hari. Cerita pada buku har-
ian memiliki tokoh aku. Pada buku harian Rani 
maka Rani akan bercerita dengan tokoh aku.  
Cermati opsi yang ada, sesuaikan cerita Rani 
(sebagai aku) dengan cerita pada soal.
Opsi yang tepat adalah a: Rabu, 4 Juni 2008 
pukul 06.30 aku terserempet sepeda motor di 
pertigaan menuju sekolahku dan aku terjatuh 
di jalan raya. Wah, malu hatiku waktu teman-
teman melihatku berpakaian kotor. 

 Jawab: a

28. Penyelesaian:

 Memo atau pesan singkat adalah alat 
komunikasi tertulis dengan bahasa ringkas, 
lugas, efisien, dan efektif. Memo bersifat tidak 
resmi.

 Memo bersifat kedinasan yang dibuat dari 
atasan ke bawahan. Contohnya dari pembina 
kepada ketua OSIS. Isinya ringkas, berupa 
pemberitahuan atau instruksi.

 Dari soal yang ada dapat diketahui tiga hal 
penting yang harus ada pada memo pembina 
OSIS:
(1) Pembina OSIS rapat di Dinas Pendidikan 

Kota sebagai wakil kepala sekolah.
(2) Pembina OSIS meminta ketua OSIS 

memimpin rapat kerja.
(3) Pembina OSIS meminta Ketua OSIS 

melaporkan hasilnya.

 Jadi, kalimat memo yang tepat untuk ilustrasi 
tersebut adalah Saya ke Dinas Pendidikan 
Kota mewakili kepada sekolah. Tolong rapat 
kerja kamu pimpin, laporannya serahkan 
kepada saya besok.

 Jawab: b

29. Penyelesaian:

Laporan berisi catatan kegiatan atau kejadian 
yang bersifat lugas dan apa adanya. 

 Cermati ilustrasi pada soal. Kata-kata kunci 
yang perlu dicermati adalah:
(1) Sekolah mengirim atlet pada seleksi 

POPDA 2008.
(2) Prestasi yang diperoleh: Juara I bola voli 

putra, juara III bulu tangkis tunggal putra, 
juara II tenis meja tunggal putri, dan juara 
III renang gaya kupu-kupu putri. Hasil ini 
cukup menggembirakan.

Dari penjelasan di atas maka isi laporan yang 
tepat adalah “Seleksi POPDA 2008 tingkat 
kota yang kita ikuti hasilnya cukup menggem-
birakan …...”

 Jawab: b

30. Penyelesaian:

Laporan harus disusun secara sistematis. 
Urutan pembuatan laporan yang tepat mini-
mal seperti berikut.
(1) Penetapan tujuan yang dikunjungi,
(2) Jadwal pemberangkatan,
(3) Jumlah peserta,
(4) Rangkaian kegiatan di lokasi,
(5) Tindak lanjut.

 Dari keterangan di atas maka dapat disusun 
laporan yang baik dengan urutan, seperti 
berikut.
• Objek Wisata Bahar i  Lamongan 

merupakan pilihan utama tujuan wisata 
kami. → (4)

• Kami berangkat menuju Wisata Bahari 
Lamongan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2008 
pukul 02.00. → (2)

• Rombongan kami berjumlah 200 orang 
dengan 5 bus. → (5)

• Kami dipandu oleh bapak ibu guru 
sebanyak 20 orang. → (6)
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• Sesampai di sana banyak temuan yang kami 
catat sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 
→ (3)

• Perjalanan wisata ke Wisata Bahari 
Lamongan itu akan kami jadikan kegiatan 
rutin tahunan. → (1)

 Jadi, kalimat-kalimat tersebut akan menjadi 
laporan sistematis bila disusun dengan urutan 
(4), (2), (5), (6), (3), (1)

 Jawab: d

31. Penyelesaian:

 Surat pribadi adalah surat yang ditulis atau 
dikirim atas nama personal (individu) kepada 
orang lain atau instansi yang bersifat pribadi.

Surat ini biasanya berisi tentang perkenalan, 
persahabatan, ataupun kekeluargaan. 
Surat jenis ini memiliki kebebasan bentuk 
dan bahasa. Tidak perlu berpatokan pada 
penulisan bentuk surat resmi, namun surat 
ini juga terdiri atas pembuka, isi, dan penutup.
Bagian surat yang kosong pada soal adalah 
bagian pembuka. Bagian pembuka surat 
pribadi pada umumnya berupa pertanyaan 
tentang kabar.
Jadi, bagian pembuka surat yang tepat untuk 
melengkapi surat pribadi tersebut adalah 
Bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja 
seperti keadaanku.

 Jawab: c

32. Penyelesaian:

Alamat surat memuat nama dan alamat 
orang atau instansi yang akan dikirimi surat. 
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 
adalah:
(1) Penulisan alamat surat bagian dalam 

tidak menggunakan kata kepada.
(2) Penulisan harus efisien di dalam kata-

katanya. Misalnya, tidak menggunakan 
kata sapaan di depan nama jabatan atau 
kelembagaan seperti Bapak/Ibu.

Dari penjelasan di atas maka penulisan ala-
mat surat yang tepat adalah:
 Yth. Kepala SMP Primadona
 Jalan Kemerdekaan No.45
 Jakarta

 Jawab: c

33. Penyelesaian:

Bagian penutup surat pada umumnya berisi 
ucapan terima kasih atau harapan-harapan. 
Cermati pilihan jawaban pada soal. Pilihan 
kalimat yang menyatakan harapan kehadiran 
dan ucapan terima kasih adalah Atas kehadiran 
Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

 Jawab: b

34. Penyelesaian:

Dua hal penting yang perlu diperhatikan pada 
ilustrasi soal adalah:
(1) Surat resminya berupa undangan untuk 

mengikuti gladi bersih satu hari sebelum 
lomba, berarti undangannya adalah 
untuk hadir pada tanggal 10 September 
2008.

(2) Undangan merupakan surat resmi 
sehingga harus memerhatikan kebakuan 
kata dan struktur kalimat. 

Dari penjelasan di atas maka yang tepat 
adalah Kami mengharapkan kehadiran 
Saudara pada tanggal 10 September 2008 
di Gedung Aula Serba Guna Lestari dalam 
rangka mengikuti gladi bersih.

 Jawab: d

35. Penyelesaian:

Slogan adalah perkataan atau kalimat 
pendek yang menarik atau mencolok dan mu-
dah diingat untuk memberitahukan sesuatu.
Isi slogan harus disampaikan dengan bahasa 
yang tepat, menarik, persuasif, dan santun.
Cermati pilihan jawaban pada soal. Slogan 
yang paling tepat adalah Hijaulah alamku, 
lestarikan lingkunganku. 

 Jawab: d

36. Penyelesaian:

Rangkuman adalah bentuk singkat suatu ba-
caan yang berisi hal-hal penting dari bacaan.
Rangkuman dapat disusun dari ide pokok 
atau ide utama dari suatu bacaan.
Cermati kembali bacaan pada soal.
•	 Ide pokok paragraf pertama:
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 Gempa di Miyagi dan Iwata menewaskan 
6 orang dan melukai 200 orang.

•	 Ide pokok paragraf kedua:
 Regu penyelamat dikerahkan untuk 

mencarinya.
Jadi, rangkuman yang tepat adalah pilihan 
a, Akibat gempa dahsyat di Miyagi dan Iwata 
yang menewaskan 6 orang dan melukai 200 
orang lainnya, dikerahkan regu penyelamat 
untuk mencarinya.

 Jawab: a

37. Penyelesaian:

Cermati kata-kata kunci dari kutipan novel 
pada soal.
(1)  Kutipan novel 1
 Pada kutipan ini terdapat kata benar 

atau salah, kata ini menyatakan nilai 
moral. Kemudian, nilai moral tersebut 
diceritakan secara deskriptif karena 
ditandai dengan kata-kata sifat seperti: 
marah, jengkel, kaya, bandel, dan 
terkenal.

(2)  Kutipan novel 2
 Pada kutipan ini terdapat kata ilham dan 

Tuhan, berarti menyatakan nilai agama. 
Nilai agama tersebut dinyatakan secara 
hiperbolisme, yakni ditandai dengan 
menggunakan kata-kata seperti halilintar 
menggores langit dan mengilatkan suatu 
pikiran.

 Jadi, perbedaan karakteristik kedua kutipan 
novel tersebut adalah pilihan c.

 Jawab: c

38. Penyelesaian:

Nilai moral adalah nilai yang berkaitan den-
gan baik atau buruknya perbuatan seorang 
tokoh. 
Kutipan novel pada soal, tokoh Sardi melaku-
kan perbuatan yang buruk, yaitu Minuman 
keras itu ditenggak langsung dari botol.

 Jawab: c

39. Penyelesaian:

Watak adalah karakteristik watak pelaku 

dalam cerita tersebut. Penggambaran watak 
dari tokoh, biasanya digambarkan melalui 
budi pekerti, tingkah laku, perkataan, dan 
tabiat. 
Cermati kutipan novel pada soal. Sardi se-
dang gelisah dan berkali-kali memasang dan 
melepaskan topinya, perilaku ini menunjukkan 
bahwa ia tidak sabar. Sardi bertanya sambil me-
letakkan botol dengan keras, berarti pertanda 
bahwa ia memiliki sifat kasar.
Jadi, Sardi memiliki sifat tidak sabar dan 
kasar.

 Jawab: b

40. Penyelesaian:

Latar/setting cerita meliputi:
• Latar tempat, yaitu tempat terjadinya 

cerita. Untuk latar tempat, umumnya 
didahului oleh kata depan ke, di, atau 
dari. 

•	 Latar waktu, yaitu kapan terjadinya 
cerita..

•	 Latar suasana, yaitu suasana terjadinya 
cerita.

Cermati kutipan cerpen pada soal. Latar 
tempatnya ditunjukkan pada kalimat: “... ke 
tempat menyimpan ...” yaitu kalimat (6). 

 Jawab: c

41. Penyelesaian:

Konflik adalah pertentangan antara dua hal.  
Konflik di dalam suatu cerita dapat terjadi 
dengan diri sendiri (konflik batin), dengan 
orang lain, dengan lingkungan, atau dengan 
budaya.
Cermati kutipan cerpen pada soal. Perten-
tangan yang ada adalah kecurigaan kepada 
seseorang yang telah melakukan perbuatan 
tidak terpuji. Terutama diceritakan pada kali-
mat (2) dan (3).

 Jawab: b

42. Penyelesaian:

Amanat adalah pesan moral yang disampai-
kan oleh pengarang kepada pembaca dalam 
suatu cerita.
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Tema kutipan cerita itu adalah tentang ke-
curigaan maka amanat yang paling tepat 
adalah Jangan menuduh kalau tidak ada 
bukti, waspada boleh saja.

 Jawab: d

43. Penyelesaian:

Pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Me-
layu).
Ciri-ciri pantun, yaitu:
• Tiap bait terdiri atas empat baris.
• Bersajak (a-b-a-b)
• Tiap larik biasanya terdiri atas empat kata.
• Baris pertama dan kedua adalah sampi-
ran.
• Baris ketiga dan keempat adalah isi. 
Kesesuaian antara ilustrasi cerita dengan pantun 
dapat dilihat pada isi pantun (baris ke-3 dan ke-4). 
Jadi, pantun yang tepat untuk melukiskan Pak 
Gatot adalah:
 Kayu kering api membara
 Pepaya muda masih mengkal
 Bekerja dengan sedikit bicara
 Pasti nanti hasilnya maksimal=

 Jawab: b 

44. Penyelesaian:

Pantun yang baik adalah pantun yang memi-
liki kesesuaian rima antara sampiran dengan 
isinya. Perhatikan sampiran pantun pada 
soal.
a. Baris ke-1 berima akhir /uh/ maka isi baris 

ke-3 harus /uh/.
b. Baris ke-2 berima akhir /an/ maka isi baris 

ke-4 harus /an/.
Isi pantun yang memiliki pola rima seperti di 
atas adalah: 
 Tuntut ilmu bersungguh-sungguh
 Sebagai bekal di hari kemudian
Isi pada c salah karena tidak ada kesesuaian 
antara baris ke-3 dan baris ke-4.

 Jawab: b

45. Penyelesaian:

Susana drama dapat diketahui melalui perkataan 

tokohnya yang menggambarkan suatu keadaan. 
Cermati perkataan Siti; hati berdebar-debar, 
aku lebih baik pulang. Perkataan tersebut 
dapat menggambarkan bahwa suasana yang 
tergambar adalah takut.

 Jawab: d

46. Penyelesaian:

Latar waktu yang tergambar dalam kutipan 
drama tersebut terletak pada kata disinari 
rembulan. Jadi, latar waktunya adalah malam 
hari.

 Jawab: d

47. Penyelesaian:

Drama adalah karya sastra dalam bentuk 
dialog dan gerakan yang disajikan di atas 
pentas dan diperankan oleh tokoh-tokoh yang 
mempunyai watak yang berbeda-beda.
Berarti, bagian (5) yang kosong harus berkai-
tan dengan bagian (4) dan (6).
Pilihan yang tepat adalah b karena ada kesa-
maan kata yang dapat mengaitkan bagian (5) 
dengan (6), yaitu kata Mendorong.

 Jawab: b

48. Penyelesaian:

Majas atau kiasan adalah cara melukiskan 
sesuatu dengan jalan menyamakannya 
dengan sesuatu yang lain. Tujuannya, untuk 
menimbulkan efek imajinatif bagi pembaca 
atau pendengarnya
Cermati ketiga baris puisi yang ada pada soal. 
Ketiganya menggambarkan suasana alam 
pada senja hari. Keadaan yang sunyi maka 
Larik bermajas yang cocok untuk melengkapi 
adalah Burung diam membisu. 
Majasnya adalah personifikasi, yaitu majas 
yang memperlakukan benda atau binatang 
seolah-olah bisa berperilaku seperti manusia.

 Jawab: b

49. Penyelesaian:

Kata-kata dalam puisi harus memiliki makna 
yang sesuai dan memiliki kesesuaian rima 
dengan kata-kata di sekitarnya.
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Cermati dua baris yang sudah lengkap. Baris 
tersebut berima akhir /u/ maka kata yang tepat 
untuk melengkapi adalah:
 ..., putih warnamu
 ...
 ...
 ... di rambutku

 Jawab: c

50. Penyelesaian:

Gambar pada soal adalah danau yang tenang 
penuh kedamaian. Banyak pohon pinus yang 
menjadi bukti kebesaran pencipta-Nya.
Jadi, puisi yang temanya sesuai dengan 
gambar tersebut adalah:
 Danau teduh nan biru
 Di tengah kedamaian
 Pucuk-pucuk pinus
 Takjubku pada-Mu selalu

 Jawab: a
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2. Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2009/2010

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasi-

onal (LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.

BAHASA INDONESIA(C1)
  SMP/MTs
            (UTAMA)

  P49
 KURIKULUM 2006

1. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

 (1) Semua orangtua tentu berharap agar 
kelak anaknya menjadi orang sukses. (2) 
Indikator dari kesuksesan biasanya dilihat 
dari pekerjaan. (3) Oleh sebab itu, banyak 
orangtua memilih pendidikan yang tepat, 
agar anaknya dapat bersaing di dunia kerja. 
(4) Pendidikan yang tepat memang akan 
membuat peluang kerja di masa depan 
semakin terbuka luas.

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat 
pada kalimat ....
A. (4)    C. (2)
B. (3)   D. (1)

2. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

 Untuk mengubah kompetensi di dunia kerja, 
bahasa Inggris perlu dikuasai. Penguasaan 
bahasa Inggris memiliki nilai penting untuk 
mendongkrak kemajuan karier. Pada era 
persaingan dunia kerja yang semakin 

kompetitif, seseorang yang menguasai 
bahasa Inggris otomatis memiliki peluang 
kerja. Seseorang yang tidak menguasai 
bahasa Inggris peluangnya lebih kecil 
diterima sebagai karyawan.

Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A. Penguasaan bahasa Inggris bagi pencari 

kerja
B. Bahasa Inggris untuk mendongkrak 

kemajuan
C. Dunia kerja semakin kompetitif dengan 

bahasa Inggris
D. Peluang kerja bagi yang tidak bisa 

berbahasa Inggris

3. Perhatikan kutipan teks berikut!

 Parman mengeluh dengan mahalnya 
biaya masuk sekolah anaknya. Ia pun mem-
bandingkan kondisi pendidikan kini dengan 
beberapa tahun silam. “Dulu sekolah tidak 
semahal ini. Saya ini sebenarnya mau protes, 
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tetapi protes kepada siapa,” tuturnya. 

  Menjual tahu goreng menjadi pekerjaan 
sehari-hari Parman di Jalan Kusumanegara 
Yogyakarta. Aktivitas dagangnya dimulai pukul 
17.00 hingga 21.00. Dari hasil penjualannya 
ini, ia bisa mengumpulkan keuntungan bersih 
sekitar Rp30.000,00 per hari. Uang itu selalu 
habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

 Kritikan yang tepat atas sikap orangtua dalam 
bacaan tersebut adalah ....
A. Mengeluh itu kurang baik, yang penting 

meningkatkan penghasi lan untuk 
keluarga.

B. Orangtua perlu mendampingi anak-
anaknya hingga mereka dewasa.

C. Menjual makanan untuk biaya pendidikan 
anak sangat lumrah.

D. Orangtua itu dapat membandingkan 
biaya pendidikan antarsekolah.

Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal 
nomor 4 dan 5!

Berita I

  Pesawat Hercules jatuh dan terbakar di 
persawahan Desa Nggeplak, Kecamatan 
Karas, Kabupaten Magetan, sekitar pukul 
07.00 WIB, Rabu (20/05/2009). Lokasi 
jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU itu 
jaraknya 4 kilometer dari Lanud Iswahyudi. 
Pantauan detiksurabaya.com di lokasi, 
petugas gabungan dari PMK dan TNI AU 
sedang melakukan pemadaman. Wartawan 
yang berada di lokasi, dilarang mengambil 
gambar, bahkan sejumlah wartawan yang 
sedang mengambil gambar langsung dibentak 
dan diusir.

Berita II

  Tadi pagi sekitar pukul 06.25 WIB, satu 
pesawat jenis Hercules jatuh di Purwodadi, 
Madiun, Jawa Timur. Pesawat itu jatuh di 
kawasan persawahan. Belum ada data resmi 
mengenai pesawat tersebut. Diduga pesawat 
itu milik TNI Angkatan Udara.

4. Kesamaan informasi kedua teks berita 
tersebut adalah ....
A. Pesawat Hercules jatuh karena terbakar

B. Pesawat Hercules milik TNI AU jatuh di 
persawahan

C. Hingga saat ini, bangkai belum dapat 
dipadamkan

D. Warga di kawasan kecelakaan itu 
membantu mengevakuasi korban

5. Perbedaan penyajian kedua teks berita 
tersebut adalah ....
A. Berita I diawali dengan pokok berita apa, 

berita II diawali dengan kapan
B. Berita I diawali sengan berita apa, berita 

II diawali dengan di mana
C. Berita I diawali dengan pokok berita di 

mana, berita II diawali dengan kapan
D. Berita I diawali dengan pokok berita di 

mana, berita II diawali dengan bagaimana

6. Perhatikan kutipan berita berikut!

 Para pelancong zaman dulu harus membawa 
atau menarik barang-barang mereka. 
Kemudian, mereka melatih hewan untuk 
membawa muatan dan menarik kereta luncur. 
Sekitar tahun 3.500 SM, orang Sumeria mulai 
menggunakan kereta beroda. Sejak saat 
itu, orang bepergian dengan menggunakan 
berbagai jenis kereta yang ditarik oleh hewan, 
khususnya kuda. Namun, belum ada jaringan 
jalan yang dibuat secara khusus. Baru setelah 
penemuan mobil, konstruksi jalan raya untuk 
kendaraan bermotor tersebar di banyak 
negara.

 Isi kutipan berita tersebut adalah ....
A. Perkembangan kebudayaan orang 

Sumeria
B. Perkembangan sarana dan prasarana 

transportasi
C. Perkembangan budaya transportasi di 

Sumeria
D. Perkembangan konstruksi jalan raya di 

banyak negara

7. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

 (1) Kecelakaan berbagai jenis peralatan 
utama sistem persenjataan milik TNI sering 
terjadi. (2) Sepanjang tahun 2009 saja, 
tercatat sudah 76 anggota TNI tewas dalam 
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kecelakaan tersebut. (3) Tak hanya dari 
prajurit TNI, korban jiwa juga berjatuhan 
dari kalangan sipil. (4) Kondisi seperti ini 
dikhawatirkan semakin menjatuhkan moral 
prajurit TNI dan ditakutkan makin mengikis 
kebanggaan sebagai TNI.

 Kalimat pendapat yang terdapat dalam 
paragraf tersebut ditandai dengan nomor ....
A. (1)    C. (3)
B. (2)   D. (4)

8. Perhatikan kutipan teks berikut!

 Demam berdarah dengu banyak berjangkit di 
daerah tropis dan subtropis di seluruh belahan 
dunia. Asia menempati urutan pertama dalam 
jumlah korban tiap tahun. Hal ini mungkin 
dipengaruhi oleh curah hujan di Asia yang 
sangat tinggi terutama di Asia Timur dan 
Selatan. Jumlah penderitanya tiap tahun 
meningkat, hampir 95% menyerang anak di 
bawah usia 15 tahun.

 Simpulan bacaan tersebut adalah ....
A. Demam berdarah dengu banyak 

menyerang anak-anak di bawah usia 15 
tahun.

B. Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak di bawah usia 15 
tahun di Asia Timur dan Selatan saja.

C. Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak rata-rata berusia 
15 tahun di daerah tropis dan subtropis.

D. Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak di bawah usia 15 
tahun di daerah tropis dan subtropis.

Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal 
nomor 9 s.d. 12!

Demokrasi  kita masih transisi sehingga banyak 
sekali menimbulkan persoalan. Bermacam per-
soalan itu merugikan warga. Namun, semua itu 
masih bisa dianggap wajar asal jangan kebablasan 
sehingga menimbulkan kesan kacau. Unjuk rasa 
disertai kekerasan terjadi minggu kemarin di Kota 
Makasar.

Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan yang 
dibiarkan berlarut-larut, seperti penggusuran, 
konflik kekuasaan kelompok, gaji, penghasilan, 
dan lain-lain. Kenaikan harga atau kelangkaan 
kebutuhan pokok juga memicu terjadinya unjuk 
rasa. Di sisi lain, unjuk rasa dapat mendorong 
mempercepat penyelesaian berbagai masalah. 
Namun, perlu juga dipertanyakan, seberapa jauh 

unjuk rasa yang berlebihan dapat berdampak ter-
hadap penyelesaian dan pemecahan persoalan. 
Pihak DPR maupun DPRD pun masih meragukan 
hal itu.

9. Gagasan utama tajuk tersebut adalah ....
A. Pada saat ini, unjuk rasa disertai 

kekerasan
B. Demokras i  mas ih  men imbu lkan 

persoalan yang merugikan warga
C. Unjuk rasa dalam pelaksanaan demokrasi 

dibiarkan berlarut-larut
D. Unjuk rasa dapat meningkatkan dan 

mempercepat penyelesaian masalah

10. Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut ....
A. Kalimat pertama paragraf pertama
B. Kalimat keempat paragraf pertama
C. Kalimat pertama paragraf kedua
D. Kalimat ketiga paragraf kedua

11. Pada tajuk tersebut penulis lebih berpihak 
kepada ....
A. Rakyat    C. DPRD
B. Pemerintah   D. DPR

12. Simpulan tajuk tersebut adalah ....
A. Pemerintah tidak bisa memutuskan 

sendiri persoalan yang ada
B. Unjuk rasa dipicu persoalan yang 

dibiarkan berlarut-larut
C. Demokrasi Indonesia masih dalam taraf 

transisi sehingga banyak persoalan
D. Dalam demokrasi, pembuatan kebijakan 

dan pelaksanaannya perlu waktu lama

TW1
 2008

TW2
 2008

TW3
 2008

TW4
 2008

TW1
 2009

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

TW = Triwulan

•
•

• •

•

13,60

10,40
10,20

13,80

6,00



26 Soal, Penyelesaian, dan Prediksi Ujian Nasional SMP/MTs

13. Perhatikan grafik berikut!

   Nilai Ekspor Indonesia
 Simpulan isi grafik tersebut adalah ....

A. Nilai ekspor Indonesia dari triwulan 
pertama tahun 2008 sampai dengan 
triwulan pertama 2009 semakin tidak 
menentu.

B. Nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 
2008 sampai dengan triwulan pertama 
tahun 2009 terus mengalami penurunan.

C. Nilai ekspor Indonesia pada triwulan 
ketiga tahun 2008 lebih tinggi dari 
triwulan kedua tahun yang sama.

D. Nilai ekspor Indonesia paling rendah 
pada tahun 2008 terjadi pada triwulan 
pertama.

14. Perhatikan tabel berikut!

Harga Mineral (US$/ton)
No  Mineral 13 April 2009 14 April 2009
1.  Tembaga      430.900     446.500
2.  Aluminium      142.600     145.100
3.  Nikel   1.058.500   1.075.500
4.  Timah   1.086.000   1.005.500

 Pernyataan yang sesuai tabel tersebut adalah 
....
A. Harga mineral paling mahal pada tanggal 

13 April 2009 adalah timah, tetapi pada 
tanggal 14 April adalah nikel

B. Harga mineral paling murah pada tanggal 
13 April dan 14 April adalah timah dan 
tembaga

C. Harga mineral yang sempat merosot 
pada tanggal 14 April 2009 adalah 
aluminium

D. Harga  mineral yang mengalami kenaikan 
pada tanggal 14 April adalah timah

15. Perhatikan bagan berikut!

 ___________  : Garis Komando
  ...................  : Garis Konsultasi
  -------------------  : Garis Koordinasi

 Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada 
bagan tersebut adalah ....

STRUKTUR ORGANISASI SMP BHAKTI

 Komite Sekolah  Kepala Sekolah
Wakil Kepala 

Sekolah

     Staf
 Kesiswaan

     Staf
 Kurikulum

     Staf
 Saspras

Staf TK  Staf Hu-
mas

    Guru

A. Mengapa hanya ada lima staf yang 
membantu kepala sekolah?

B. Siapakah yang pertama kali menangani 
masalah siswa?

C. Apakah peran dan tugas komite sekolah?
D. Bagaimana cara kepala sekolah menegur 

kedisiplinan para staf?

16. Perhatikan ilustrasi berikut!

Tanggal 2 November 2009 adalah waktu yang 
ditunggu-tunggu oleh Delinda, dengan harap-
harap cemas. Pada tanggal tersebut ia harus 
mengikuti lomba baca puisi di sekolahnya. 
Berkat latihan tak kenal lelah yang telah di-
lakukannya, akhirnya ia menjadi juara.

 Catatan buku harian yang sesuai dengan 
ilustrasi tersebut adalah ....
A. Jakarta, 2 November 2009
 Saya cukup senang karena mendapatkan 

giliran maju dalam lomba membaca puisi.
 Padahal, sebelumnya saya cemas 

apakah saya bisa. Terima kasih, ya 
Tuhanku!

B. Jakarta, 2 November 2009
 Saya cukup senang dan berbahagia 

karena ternyata saya mendapatkan juara 
1 lomba baca puisi. Padahal, sebelumnya 
saya cemas apakah saya bisa menjadi 
juara. Terima kasih, ya Tuhanku!

C. Jakarta, 2 November 2009
 Saya senang karena mendapatkan 

juara 1 lomba baca puisi. Saya sudah 
menduga kalau saya juaranya

D. Jakarta, 2 November 2009
 Saya ternyata mendapatkan juara 

1 lomba baca puisi. Padahal, saya 
berharap menjadi juara. Terima kasih



27Mata Ujian Bahasa Indonesia

17. Perhatikan ilustrasi berikut!

Dalam rangka memenuhi undangan Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan, kepala seko-
lah menugasi Bapak Agung Prihatin untuk 
mendampingi anak-anak berkunjung ke Pulau 
Onrust pada Minggu, 24 Mei 2009. Semua 
pembiayaan kunjungan ke pulau tersebut 
ditanggung Dinas tersebut.

 Pesan singkat sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
A. Mohon Bapak segera mendampingi 

anak-anak ke Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan pada 22 Mei 2009. Biaya 
ditanggung oleh pihak Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan. Terima kasih

B. Diminta Bapak bisa mencari anak-anak 
ke Pulau Onrust, 22 Mei 2009. Biaya 
ditanggung oleh pihak Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan. Terima kasih

C. Mohon Bapak mendampingi anak-anak 
ke Pulau Onrust, Mingu 24 Mei 2009. 
Biaya ditanggung oleh pihak Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. Terima 
kasih

D. Mohon kiranya Bapak pergi ke Pulau 
Onrust, 24 Mei 2009. Biaya ditanggung 
oleh pihak Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan. Terima kasih

18. Perhatikan ilustrasi berikut!

Dalam rangka kegiatan bulan bahasa, SMP 
Kenari akan mengadakan berbagai lomba. 
Lomba-lomba tersebut di antaranya lomba 
menulis cerpen dan membaca berita. Peserta 
lomba adalah siswa perwakilan kelas VII dan 
kelas VIII.

 Isi laporan yang sesuai ilustrasi tersebut adalah 
....
A. Perlombaan dalam rangka Bulan Bahasa 

SMP Kenari, akan diadakan seminggu 
sekali. Persiapan telah dilakukan, 
mulai dari perlengkapan lomba sampai 
penunjukan juri dan hadiah.

B. SMP Kenari ikut mengembangkan 
penggunaan bahasa Indonesia secara 
baik dan benar dengan cara mengadakan 
lomba cipta cerpen dan baca berita.

C. Panitia pelaksanaan kegiatan bulan 
bahasa dimotori oleh pengurus OSIS, 

mereka sangat bertanggung jawab dan 
penuh kepercayaan diri.

D. Kegiatan Bulan Bahasa di SMP Kenari 
dimeriahkan dengan berbagai lomba, 
antara lain lomba menulis cerpen dan 
membaca berita  yang diikuti oleh siswa 
kelas VII dan kelas VIII.

19. Perhatikan kutipan laporan berikut!

Di Pantai Nusa Dua tersedia berbagai ma-
cam peralatan olahraga air yang dapat kita 
sewa. Ada perahu motor atau speed boat, 
selancar ski air, dan sebagainya. Saya dan 
teman-teman menyewa perahu motor. Kami 
berputar-putar di sekitar pantai dengan hati-
hati. Sungguh sangat mengasyikkan melaku-
kan perjalanan di atas air. [......] Setelah 
puas menikmati pemandangan pantai, kami 
kembali ke penginapan.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan 
tersebut adalah ....
A. Sebenarnya kami masih ingin menyewanya 

lagi, tetapi hari sudah sore kami pun 
membatalkannya.

B. Tidak terasa batas waktu menyewa 
perahu motor sudah habis lalu kami 
pun duduk-duduk di pantai menikmati 
pemandangan laut yang indah.

C. Kami melanjutkan perjalanan wisata laut 
ini ke pantai yang lain, yaitu Kuta, Pantai 
Sanur, dan tanah Lot.

D. Rasanya berputar-putar di laut itu sangat 
membosankan sehingga saya dan 
teman-teman memilih turun dan duduk-
duduk di pantai.

20. Perhatikan kutipan surat berikut!

[...]
Salam persahabatan,
Balasan surat Tina sudah kuterima. Aku 
sangat berterima kasih kamu mau menerima 
kedatanganku di saat libur semester nanti. 
Aku sudah tak sabar menunggu saat li-
buran tiba. Aku ingin cepat-cepat pergi 
ke kotamu menikmati suasana di sana. 
Tentu akan sangat menyenangkan liburan 
bersamamu. Aku berharap mendapat 
teman-teman baru dan pengalaman baru 
yang mengasyikkan.
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 Isian yang tepat untuk melengkapi bagian 
surat tersebut adalah ....
A. Teruntuk Sahabatku Tina
 Jalan Mega Biru 12
 Bandung Selatan
B. Dengan hormat Tina
 Jalan Mega Biru 12
 Bandung Selatan

C. Yth. Tina
 Jalan Mega Biru 12
 Bandung Selatan

D. Sahabatku Tina
 Jalan Mega Biru 12
 Bandung Selatan

21. Perhatikan kutipan surat berikut!

Kepada Yth, Ibu Direktur Pt Abadi
Jalan Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

Dengan hormat, kami mengharapkan ke-
hadiran Ibu pada
 hari, tanggal : Kamis, 30 Juni 2009
 waktu  : pukul 10.00 s.d. 16.00
 tempat  : Aula Gedung A
 acara   : Rapat tahunan

Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

 Perbaikan yang tepat alamat surat tersebut 
adalah ....
A. Yth, Ibu Direktur PT Abadi
 Jln. Mutiara 10 Bekasi
 Jawa Barat

B. Yth. Direktur PT Abadi
 Jalan Mutiara 10 Bekasi 
 Jawa Barat

C. Yth. Direktur P.T. Abadi
 Jalan. Mutiara 10 Bekasi
 Jawa Barat

D. Kepada Yth. Direktur PT Abadi
 Jln. Mutiara 10 Bekasi
 Jawa Barat

22. Perhatikan kutipan surat berikut!

Nomor: 06/SMP/2009 12 Februari 2009
 Berkenaan dengan hal tersebut, kami 
mohon kesediaan Bapak untuk menjadi 
pembicara pada acara tersebut dengan 
tema “Menjaga Kebersamaan di antara Te-
man”.

 Bagian isi  surat balasan yang tepat 
berdasarkan isi surat tersebut adalah ....
A. Berdasarkan surat nomor 06//SMP/2009 

12 Februari  2009 saya haturkan 
permohonan maaf yang sebesar-
besarnya bahwa saya tidak dapat 
menerima permintaannya.

B. Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 
12 Februari 2009 saya sampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-
besarnya bahwa saya tidak dapat 
menerima undangan Saudara.

C. Berdasarkan surat 06/SMP/2009 
12 Februari 2009 saya sampaikan 
permohonan maaf bahwa saya tidak 
dapat menerima permintaan Saudara, 
mungkin lain kali saja.

D. Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 
12 Februari 2009, saya sampaikan 
permohonan maaf bahwa saya tidak 
dapat memenuhi undangan Saudara 
menjadi pembicara.

23. Pada acara Porseni sekolah tahun ini, OSIS 
SMP Bambu Kuning mengundang grup band 
yang ada di Kota Makassar untuk mengisi 
acara.

 Isi surat permohonan dari OSIS SMP Bambu 
Kuning kepada grup band yang tepat adalah 
....
A. Untuk itu kami sangat mengharapkan 

kesediaan grup band yang Bapak pimpin 
untuk mengisi acara Porseni kami.

B. Setiap tanggal 20 Juli kami mengadakan 
Porseni. Kami sangat mengharapkan 
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kehadiran Saudara untuk menyaksikan 
acara tersebut.

C. Itulah yang dapat kami sampaikan. 
Atas kerja sama dan bantuannya kami 
mengucapkan terima kasih.

D. Kami yakin band-band yang ada di 
kota ini sudah dilatih. Maka kami ingin 
mengajak untuk tampil di acara HUT 
Makassar.

24. Perhatikan ilustrasi berikut!

OSIS SMP Pohan Derana merencanakan 
kegiatan liburan dengan berdarmawisata. 
Terdengar desas-desus bahwa sebagian 
siswa ragu mengikuti kegiatan tersebut. 
Untuk meramaikan rencana tersebut, ketua 
OSIS berusaha membujuk teman-temannya 
dengan slogan agar semua siswa mengikuti 
rencana tersebut.

 Slogan yang tepat ditulis ketua OSIS Pohan 
Derana adalah ....
A. Abaikan desas-desus, kita berwisata!
B. Jangan ragu, darmawisata tujuan nyata!
C. Tidak ada Kamu, tak “ramai”!
D. Kamu ramai, saya senang!

25. Perhatikan teks berikut!

 Melalui pertarungan berat dan berdarah 
melawan penantangnya, Hiroyuki Enoki 
(29) asal jepang, Chris John (29) kembali 
mampu mempertahankan sabuk gelar juara 
dunia kelas bulu versi WBA untuk kesepuluh 
kalinya. Pertarungan tersebut dimenangkan 
oleh Chris John dengan menang angka di Ko-
rakuen Hall, Tokoyo, Jepang, Jumat (24/10).
 Chris John mengungkapkan bahwa laga 
berdarah tersebut memang sesuai perkiraan 
dirinya bersama sang pelatih, Craig Christian 
asal Australia. “Apa yang saya dan Craig 
perkirakan bahwa pertarungan akan ber-
langsung berat dan keras ternyata terbukti. 
Sekalipun sejak awal saya yakin mampu 
mengalahkan Enoki”.

 Rangkuman bacaan tersebut yang tepat 
adalah ....
A. Chris John berhasil mempertahankan 

gelar setelah mengalahkan Hiroyuki 
Enoki di Tokyo, Jepang. Pertandingan 

tersebut sangat berat dan berdarah dan 
biasa dilakukannya.

B. Pertandingan tersebut sangat berat dan 
berdarah berhasil dimenangkan oleh 
Chris John yang senang kekerasan itu. 
Dia berhasil mempertahankan sabuk 
juaranya.

C. Chris John berhasil mempertahankan 
sabuk juara setelah mengalahkan 
Hiroyuki Enoki di Tokyo, Jepang. 
Pertandingan tersebut sangat berat dan 
berdarah.

D. Pertandingan yang sangat berat dan 
berdarah dilakukan oleh Chris John. 
Akibatnya, ia berhasil mempertahankan 
sabuk juara.

26. Perhatikan kutipan petunjuk berikut!

PETUNJUK PEMBUATAN TELUR ASIN:

(1) Pilih telur yang bermutu baik (tidak retak 
dan busuk).

(2) Bersihkan telur dengan mencuci atau 
dilap dengan air hangat.

(3) Amplas seluruh permukaan telur agar 
pori-porinya terbuka.

(4) Buat adonan pengasin yang terdiri atas 
campuran abu gosok dan garam, dengan 
perbandingan sama (1 : 1).

(5) Tambahkan sedikit air ke dalam adonan, 
kemudian aduk sampai adonan berbentuk 
pasta.

(6) [...]
(7) Simpan telur dalam kuali tanah atau 

ember plastik selama 15 s.d. 20 hari.
(8) Setelah selesai, bersihkan telur dari adonan, 

kemudian rendam dalam larutan teh 
selama 8 hari.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk 
pembuatan telur asin tersebut adalah ....
A. Bungkus telur dengan adonan satu per 

satu secara merata sekeliling permukaan 
telur kira-kira setebal 1 s.d. 2 mm

B. Letakanlah telur-telur di atas adonan 
pelan-pelan dengan posisi sama agar 
rasanya enak ketika dimasak.

C. Letakanlah telur-telur itu di atas suatu 
tempat dan tutuplah di atasnya dengan 
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adonan tadi sehingga tidak terlihat.
D. Bungkuslah keseluruhan telur tadi 

dengan adonan secara bersamaan dan 
letakanlah dengan hati-hati.

27. Perhatikan kutipan petunjuk berikut!

Mengurangi Berat Badan:
(1) Hindari makan tiga hingga empat 

jam sebelum tidur agar tidak terjadi 
penumpukan lemak.

(2) Kurangi konsumsi lemak dalam menu 
sehari-hari. Pilih makanan berkadar 
lemak rendah.

(3) Pi l ih lah makanan yang d ibakar, 
dipanggang atau direbus.

(4) Kurangi penggunaan mentega atau 
margarin saat makan roti.

(5) Ganti biskuit dan makanan ringan 
lain dengan buah-buahan segar jika 
kebetulan muncul keinginan ngemil.

(6) Jangan makan melewati waktu. Hanya 
kelaparan mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak.

(7) Jangan makan ketika sedang bosan 
atau merasa tertekan. Carilah aktivitas 
lain yang positif untuk menggantikan 
perasaan tersebut.

 Perbaikan yang tepat untuk menggantikan 
kalimat petunjuk nomor (6) adalah ....
A. Jangan melewat i  waktu makan. 

Kelaparan hanya mendorong Anda 
makan terburu-buru dan terlalu banyak.

B. Melewati waktu makan jangan. Kelaparan 
hanya mendorong Anda makan terburu-
buru dan terlalu banyak.

C. Jangan melewati waktu makan. Hanya 
kelaparan mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak.

D. Melewati waktu makan jangan. Hanya 
kelaparan mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak.

28. Perhatikan ilustrasi berikut!

Andri menghadiri ulang tahun Fungky yang 
ke-15. Semua teman satu kelas Fungky hadir 
pada acara tersebut. Bahkan beberapa teman 
dari kelas lain pun ada yang hadir. Pada kes-

empatan ini, Andri mewakili teman-temannya 
untuk memberikan pidato.

 Isi pidato Andri yang tepat adalah ....
A. Terima kasih kami ucapkan kepada 

keluarga Fungky yang sudah mengundang 
kami. Marilah kita bersyukur kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkumpulnya 
kita di sini pasti karena Tuhan jua.

B. Demikian sepatah kata yang kami 
sampaikan. Sekali lagi selamat kami 
ucapkan kepada teman tercinta kami, 
Fungky. Semoga dengan bertambahnya 
umur akan menambah bijak dan dewasa 
lagi.

C. Ulang tahun merupakan peristiwa 
bertambahnya umur kita. Hal ini tentunya 
membawa pengaruh, baik dari segi 
f isik dan psikis. Fungky temanku 
yang berbahagia semoga dengan 
bertambahnya umur akan menambah 
kearifan.

D. Selamat, ya, mudah-mudahan teman 
kami Fungky akan lebih berprestasi 
dan kami berharap kesuksesan ini tidak 
membuat kamu menjadi anak yang 
congkak. Dan ingat bahwa kesuksesan 
mungkin karena doa teman-temanmu.

29. Perhatikan kutipan pidato berikut!

Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua!
 Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah 
Yang Maha Kuasa yang telah melimpahi kita 
dengan rahmat karunia-Nya sehingga kita 
bertemu di aula yang cukup indah ini dalam 
keadaan sehat walafiat.
[...]

 Bagian yang tepat untuk melengkapi teks 
pidato tersebut adalah ....
A. Terima kasih kepada pembawa acara 

yang telah memberikan kesempatan 
kepada saya untuk memberi sambutan.

B. Tak lupa saya mohon maaf yang setulus-
tulusnya jika ada kata-kata atau kalimat 
yang mengecewakan hadirin.

C. Pada kesempatan ini saya berharap agar 
Bapak Ibu Guru berkenan memberi maaf 
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jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak 
disengaja.

D. Kepada adik-adik kelas VII dan VIII kami 
berpesan agar lebih giat belajar sehingga 
adik-adik nanti sukses.

30. Tema :  Manfaat Rimpang Jahe untuk 
Kesehatan

 Rumusan masalah sesuai dengan tema karya 
ilmiah tersebut adalah ....
A. Mengapa tanaman rimpang jahe perlu 

dibudidayakan?
B. Zat-zat apa sajakah yang terkandung 

dalam jahe?
C. Bagaimana memanfaatkan rimpang jahe 

untuk kesehatan?
D. Kapankah tanaman rimpang jahe 

bermanfaat?

31. Identifikasi masalah:

1. Zat-zat apa yang terkandung dalam jeruk 
nipis?

2. Apa saja manfaat jeruk nipis untuk 
kesehatan?

 Paragraf latar belakang sesuai identifikasi 
masalah tersebut adalah ....
A. Tanaman tradisional yang mudah 

dijumpai adalah tanaman jeruk nipis. 
Tanaman ini mudah dibudidayakan. 
Banyak orang yang tidak mengetahui 
bahwa tanaman ini banyak bermanfaat 
bagi kesehatan sebagai obat tradisional. 
Hal tersebut karena saat ini orang sudah 
terbiasa menggunakan obat-obat yang 
dibeli di apotek.

B. Jeruk nipis merupakan salah satu 
dari berbagai jenis tanaman obat 
tradisional yang banyak digunakan oleh 
masyarakat. Namun, masyarakat belum 
banyak yang mengetahui zat-zat yang 
terkandung dalam jeruk nipis. Jeruk 
nipis juga dapat digunakan sebagai 
obat penyembuh berbagai penyakit di 
antaranya hipertensi, disentri, vertigo, 
dan lain-lain.

C. Begitu mahalnya obat yang dibeli di 

apotek membuat masyarakat kembali 
mencari obat-obat tradisional. Banyak 
obat-obat tradisional yang ditawarkan 
untuk mengobat i  macam-macam 
penyakit. Di antaranya jeruk nipis atau 
jeruk sambel.

D. Jeruk nipis adalah salah satu jeruk buah 
dari berbagai macam jeruk yang ada di 
dunia ini. Jeruk ini merupakan tanaman 
yang mudah didapat, mudah ditanam, 
dan mudah berbuah. Buahnya lebat 
dan nyaris tidak berhenti. Jeruk nipis ini 
banyak sekali manfaatnya.

32. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

Peringatan Hari Buku Sedunia diperingati 
setiap 31 Mei. Peringatan Hari Buku Sedunia 
tahun ini, para komunitas peduli remaja me-
nyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan 
di Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang diseleng-
garakan di antaranya: lokakarya menulis, 
lomba membuat ringkasan buku, bedah buku, 
dan lain-lain.

 Perbaikan yang tepat kalimat tidak efektif 
pada paragraf tersebut adalah ....
A. Peringatan Hari Buku Sedunia setiap 

tanggal 31 Mei. Untuk memperingati 
Hari Buku Sedunia ini, komunitas peduli 
remaja  menyelenggarakan beberapa 
kegiatan-kegiatan di Jakarta. Kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan di 
antaranya: lokakarya menulis, lomba 
membuat ringkasan buku, bedah buku, 
dan lain-lain.

B. Peringatan Hari Buku Sedunia diperingati 
setiap tanggal 31 Mei. Untuk peringatan 
Hari Buku Sedunia ini, komunitas peduli 
remaja diselenggarakan kegiatan-
kegiatan di Jakarta. Kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan di antaranya: 
lokakarya menulis, lomba membuat 
ringkasan buku, bedah buku, dan lain-
lain.

C. Hari Buku Sedunia diperingati setiap 
tanggal 31 Mei. Pada peringatan Hari 
Buku Sedunia ini, komunitas peduli 
remaja menyelenggarakan beberapa 
kegiatan-kegiatan di Jakarta. Kegiatan-
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kegiatan yang diselenggarakan di 
antaranya: lokakarya menulis, lomba 
membuat ringkasan buku, bedah buku, 
dan lain-lain.

D. Hari Buku Sedunia diperingati setiap 
tanggal 31 Mei. Untuk memperingati 
Hari Buku Sedunia ini, para komunitas 
peduli remaja menyelenggarakan 
beberapa kegiatan-kegiatan di Jakarta. 
Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
di antaranya: lokakarya menulis, lomba 
membuat ringkasan buku, bedah buku, 
dan lain-lain.

33. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

Menurut dokter Sonia Wibisono “mendo-
norkan darah tidak menyebabkan pendonor 
menjadi kekurangan darah”. Setelah 24 jam 
berdonor darah pendonor akan kembali nor-
mal. Sel-sel darah merah dibentuk kembali 
dalam 4/8 minggu.

 Perbaikan tanda baca pada paragraf tersebut 
yang tepat adalah ....
A. Menurut dokter Sonia Wibisono, 

mendonorkan darah tidak menyebabkan 
pendonor menjadi kekurangan darah. 
Setelah 24 jam berdonor, darah pendonor 
akan kembali normal. Sel-sel darah 
merah dibentuk kembali dalam 4—8 
minggu.

B. Menurut dokter Sonia Wibisono: 
“mendonorkan darah tidak menyebabkan 
pendonor menjadi kekurangan darah”. 
Setelah 24 jam berdonor, darah pendonor 
akan kembali normal. Sel-sel darah 
merah dibentuk kembali dalam 4/8 
minggu.

C. Menurut dokter Sonia Wibisono, 
mendonorkan darah tidak menyebabkan 
pendonor menjadi kekurangan darah. 
Setelah 24 jam berdonor darah pendonor 
akan kembali normal. Sel-sel darah 
merah dibentuk kembali dalam 4—8 
minggu.

D. Menurut  dokter  Sonia Wibisono 
mendonorkan darah tidak menyebabkan 
pendonor menjadi kekurangan darah. 
Setelah 24 jam berdonor, darah pendonor 

akan kembali normal. Sel-sel darah 
merah dibentuk kembali dalam 4/8 minggu.

34. Perhatikan kutipan paragraf berikut!

Kepala sekolah saya sering sekali ke per-
pustakaan. Tadi siang, saya bertemu dia di 
perpustakaan. Saya mau menegur, tetapi dia 
asyik ngomong dengan Pak Santo tentang 
buku yang dipegangnya.

 Pada paragraf tersebut terdapat pilihan kata 
yang tidak tepat. Perbaikan pilihan kata 
tersebut yang tepat terdapat pada paragraf 
....
A. Kepala sekolah saya rajin sekali ke 

perpustakaan. Tadi siang, saya bertemu 
beliau di perpustakaan. Saya ingin 
menegur, tetapi dia sedang asyik ngobrol 
dengan Pak Santo tentang buku yang 
dipegangnya.

B. Kepala sekolah saya rajin sekali ke 
perpustakaan. Tadi siang, saya bertemu 
dia di perpustakaan. Saya mau menyapa, 
tetapi dia sedang asyik berbicara 
dengan Pak Santo tentang buku yang 
dipegangnya.

C. Kepala sekolah saya rajin sekali ke 
perpustakaan. Tadi siang, saya melihat 
beliau di perpustakaan. Saya ingin 
menyapa, tetapi dia sedang asyik 
ngomong dengan Pak Santo tentang 
buku yang dipegangnya.

D. Kepala sekolah saya rajin sekali ke 
perpustakaan. Tadi siang, saya melihat 
beliau di perpustakaan. Saya ingin 
menyapa, tetapi beliau sedang asyik 
berbicara dengan Pak Santo tentang 
buku yang dipegangnya.

Bacalah puisi berikut, kemudian kerjakan soal 
nomor 35 dan 26!

Angin pagi menghampiriku
tertatih-tatih
Berbisik di telinga kiri
lembut, sejuk
Bulu halus di pelipis
tersibak rasa hampa
tiba-tiba
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aku sadar
aku harus belajar

35. Maksud puisi tersebut adalah ....
A. Keengganan seseorang untuk belajar
B. Kesadaran seseorang yang harus belajar
C. Seseorang yang akan berangkat sekolah
D. Seseorang yang sedang belajar pada 

pagi hari

36. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut 
adalah ....
A. Tegang    C. Damai
B. Sunyi   E. Resah

Bacalah kutipan cerpen berikut, kemudian 
kerjakan soal nomor 37 dan 38!

“Kenapa kamu tidak sekolah?”
Kartini hanya diam. Dan dari bibirnya terlintas 
sesungging senyum agak sedikit malu.
“Tapi kamu pasti sekarang banyak duit, dari 
dagang gorengan ini kan ... “ Guru Hasim 
menghibur Kartini, khawatir dia tersinggung.
“Bagaimana bisa sekolah Pak, tidak ada biaya, 
lagi pula sekolah sekarang banyak meng-
habiskan uang” jawabnya malah menggeram-
kan hati Guru Hasim.
“Kan sudah ada program sekolah gratis dari 
pemerintah ... “
“Ah, nyatanya teman-teman saya yang seko-
lah itu masih pada bayar ...”
“Ikut sekolah kejar paket saja ... “ rayu guru 
Hasim.
“Sama juga pak, buktinya masih bayar. Mend-
ingan saya baca buku di perpustakaan, gratis”
“Memangnya...”
“Ya Pak, saya selalu membaca buku di per-
pustakaan Kota Tangerang setiap hari Rabu, 
satu minggu sekali. Saya juga punya kartu 
perpustakaannya ..., saya sekolah otodidak 
di sana...”
sergah Kartini menyemburat kecerdasannya.

37. Bukti latar sosial Kartini dari kalangan miskin 
dalam penggalan cerpen tersebut adalah ....
A. Sekolah sudah gratis, tetapi dia tidak mau
B. Ia harus menjual gorengan dan tidak 

sekolah
C. Sekolah tetap bayar walaupun pemerintah 

menggratiskan
D. Ia belajar di perpustakaan setiap hari 

Rabu

38. Konflik yang dialami tokoh Kartini dalam 
penggalan cerpen tersebut adalah ....
A. Tidak sekolah karena harus mambayar
B. Sekolah hanya menghabiskan uang
C. Belajar otodidak lebih baik daripada 

sekolah
D. Harus berdagang gorengan sehingga 

tidak sekolah

39. Perhatikan kutipan cepen berikut!

 Laki-laki itu sedang memperdaya seorang 
ibu dengan menawarkan jasa travel di ruan-
gan pojok terminal.
 “Baik sekali Bapak, ya? Boleh minta kartu 
namanya, Pak?” Saya menerapkan ajaran 
majikan untuk tidak memercayai orang asing. 
Lagi pula, saya mengira ia sedang berusaha 
memperdaya saya dengan teman-teman. Ia 
kebingungan. Matanya mengamati meja di 
antara kami yang tak ada apa-apanya selain 
sebuah cangkir kosong. “Wah, maaf Mbak, 
kebetulan saat ini kartu nama saya habis,” 
jawabnya kemudian.
 Mujurnya pada saat yang bersamaan, 
mata saya sekilas melihat kalender bergam-
bar kucing yang di bagian bawahnya tertulis 
nama toko mas lengkap dengan alamatnya.
 “Kalau tidak salah ini Bekasi, ya Pak? 
Boleh pinjam teleponnya Pak, kebetulan 
saudara saya bekerja di kepolisian Bekasi. 
Saya tidak bawa uang sebanyak itu. Saya 
pikir saya akan minta dijemput saja dari sini. 
Apalagi jika travel tidak memberi jaminan 
keselamatan buat saya.”

 Amanat cepen tersebut yang tepat adalah ....
A. Berbaik hatilah jika berbicara dengan 

panjual
B. Hindarilah orang asing setiap kali kita 

berjumpa
C. Berhati-hati jika berhubungan dengan 

orang yang tidak kita kenal
D. Tanyailah nama seseorang setiap kali 

menemuinya
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40. Perhatikan dua kutipan novel berikut!

 Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel 
tersebut adalah ....

 

            Novel 1

A. Menggunakan alur 
maju

B. Fisik tokoh kurang 
tergambar

C. Sudut pandang 
orang pertama

D. Watak tokoh 
diketahui dari 
tokoh lain 

 Novel 2

 Menggunakan alur 
mundur

 Fisik tokoh tergambar 
jelas

 Sudut pandang orang 
ketiga

 Watak tokoh 
diuraikan oleh 
pengarangnya

orang lain saja.”

 Bukti nilai moral yang terdapat pada kutipan 
novel tersebut adalah ....
A. Saling bersilaturahmi antarsaudara 

dengan mengirim barang
B. Membeli barang untuk saudaranya 

dengan harga mahal
C. Seorang istr i  yang merasa t idak 

diperhatikan suaminya
D. Setahun mengirim saudara paling sedikit 

dua kali

42. Perhatikan kutipan novel berikut!

Tubuhku terasa ringan dan melayang-layang 
setelah membaca berita itu. Tak kusangka 
bahwa selama ini aku bersahabat dengan 
seorang perampok. Bagaimana Jim bisa 
melakukan semua itu? Di balik penampi-
lannya yang tampan, dan toleran, ternyata 
tersembunyi jalur hidup yang keras dan mena-
kutkan. Aku jadi gelisah. Mataku berkunang-
kunang. Peluh dingin tak henti-hentinya mem-
banjiri tubuhku. Kalau saja Jim tertangkap dan 
namaku dibawa-bawa, habislah aku.

 Watak tokoh aku dalam kutipan novel tersebut 
adalah ....
A. Tidak mudah tergoda dengan bentuk fisik 

seseorang.
B. Mudah tergoda dengan bentuk fisik dan 

penampilan seseorang.
C. Bersikap baik kepada siapa pun agar 

dipuji banyak orang.
D. Aku pemalu sehingga dengan keluarga 

sendiri pun tak mau menemuinya.

Bacalah kutipan drama berikut, kemudian ker-
jakan soal nomor 43 dan 44!

(1) Mayor :  Berapa lama lagi aku harus  
menunggu! (sambil mengge-
brak  meja)                    

(2) Kopral  :  Sabarlah sedikit, Pak.
(3) Mayor  :  Jangan ditawar lagi.
(4) Kopral  :  Apanya, Pak?
(5) Mayor  : Kesabarannya! Sabar itu prin-

sip.             Tidak bisa ditawar-
tawar, ngerti?

(6) Kopral :  Kalau begitu kuralat ucapan 

41. Perhatikan kutipan novel berikut!

 “Inikah kain kiriman adik kita itu?” tan-
yanya seraya mengembangkan kain Ba-
tubara yang masih terletak di atas meja. Ia 
mengamat-amati raginya yang bagus dan 
benangnya yang halus itu. “Ya, itulah dia!” 
jawab Sutan Baringin sambil mengerutkan 
mukanya.
 “Tentu mahal harganya kain ini. Rupanya 
tiadalah si Tongam melupakan kita. Setiap 
tahun kita selalu menerima kirimannya. Ta-
hun ini sudah dua kali, tetapi untukku sendiri 
belum sebuah juga untuk tahun ini. Kakaknya 
saja rupanya yang diingatnya, maklumlah 
orang bersaudara, sedang perempuan ini 

Novel 1
Kata-kata Azzam tadi 
malam ia anggap 
merendahkannya. Ia 
sangat tersinggung. 
Apalagi tadi malam 
pemuda itu memutus 
pembicaraannya se-
cara sepihak. Berani-
beraninya berlaku 
tidak sopan padanya? 
Baginya, tindakan 
Azzam itu tidak hanya 
tidak sopan, tapi san-
gat menghinanya. Ia 
memang orang yang 
mudah emosi jika ada 
sedikit saja yang tidak 
sesuai dengan sua-
sana hatinya. 

Novel 2
Sambil tertawa ia 
berjabatan dengan 
kami. Ia pemuda 
yang cakap rupanya. 
Kulitnya kuning sep-
erti kulit orang Cina 
dan matanya pun 
agak sipit. Mungkin 
ia keturunan Cina 
atau Jepang. Ia 
berkumis kecil dan 
janggutnya jarang-
jarang seperti akar 
liar. Rambutnya 
belum bercukur dan 
pekaiannya sekumal 
pakaian seorang 
montir.
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tadi.
(7) Mayor  :  Ya, tapi pertanyaanku belum 

Bung Jawab.

43. Suasana yang tergambar dalam kutipan 
tersebut adalah ....
A. Menegangkan   C. Menyedihkan
B. Mencekam  E. Menyeramkan

44. Bukti watak Mayor yang tidak sabar dalam 
kutipan drama tersebut terdapat pada dialog 
....
A. (1)    C. (3)
B. (2)   E. (4)

45. Perhatikan ilustrasi berikut!

Karyo dikenal sebagai orang pegawai yang 
sukses. Hidupnya senang. Namun, sebena-
rnya hal itu tidak didapat dengan mudah. Ia 
rajin belajar dari kecil. Tak pernah ia menyia-
nyiakan waktu untuk bermain.

 Pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Tanam melati di rama-rama
 Ubur-ubur sampingan dua
 Biarlah mati kita bersama
 Satu kubur kita berdua

B. Pagiku hilang sudah melayang
 Hari mudaku sudah pergi
 Sekarang petang datang membayang
 Batang usiaku sudah tinggi

C. Ke mana kancil akan dikejar
 Ke dalam pasar cobalah cari
 Ketika kecil rajin belajar
 Sesudah besar senanglah hati

D. Ubi ditanam di tanah latar
 Dipanen petani dijual ke pasar
 Ke mana pun ilmu akan dikejar
 Untuk kebahagiaan keluarga kita

46. Perhatikan kutipan pantun berikut!

Pulau Pandan jauh di tengah
Di balik pulau angsa dua
Hancur badan dikandung tanah

[...]

 Larik yang tepat untuk melengkapi bagian 
yang rumpang tersebut adalah ....
A. Budi baik terkenang jua
B. Kelak kita berpisah
C. Semua yang ada tidak berguna
D. Meski jauh tak bermasalah

47. Perhatikan kutipan puisi berikut!

Angin Hutan Cemara

Angin hutan cemara
[...]
Buru-buru bangkit
Menyongsong petani
yang bergegas naik

  Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi 
puisi tersebut adalah ....
A. Ditegur fajar
B. Berjalan pelan
C. Kembali pulang
D. Diiring kicau burung

48. Perhatikan kutipan puisi berikut!

Si Jago Merah
Beribu rumah ludes karnamu
Meninggalkan onggokan sampah-sampah 
hangus
Berjuta kerugian terbang mengawan
Seiring dengan api dan [...] yang mengepul 
ke udara

 Kata yang tepat untuk melengkapi puisi 
tersebut adalah ....
A. Udara   C.  Hawa
B. Asap  D. Bau

49. Perhatikan ilustrasi berikut!

Ketika aku berlibur ke Jakarta bersama ke-
luarga, aku melihat anak-anak berkeliaran 
di setiap sudut jalan. Dengan telanjang kaki 
mereka menunggu belas kasihan dari orang 
yang lalu lalang. Kadang senyum ia berikan, 
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tapi hanya gumaman yang ia dapatkan. Aku 
pun merasa iba kepadanya.

 Puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Jangan malu-malu wahai si kecil
 Engkau berjuang
 Teruskan demi hidupmu
 Aku kan mendoakanmu

B. Nasib anak yang malang
 Kau harapan bangsa
 Tabahkan hatimu
 Senyummu takkan lekang dimakan 

zaman

C. Sesosok bocah di sudut jalan
 Merenung nasibnya
 Tiada ayah dan ibu
 Belas kasihan yang ia harap

D. Kaki mungil melangkah setapak demi 
setapak

 Telusuri hiruk pikuk jalan
 Ulurkan tangan tuk seuntai harap
 Sapa hari dengan senyum lekang

50. Perhatikan kutipan drama berikut!

Johari : Tentu kau masih menyimpan 
uang,               be l ikan ayah 
sebungkus lagi, pake tahu.

Ros    : Tidak! Tidak mau. Uangku hanya 
tinggal 2.000 perak buat beli viva, 
bedakku habis. (Ros tiba-tiba men-
jauh, menjaga nasinya              agar 
tidak terjangkau oleh ayahnya)

Johari  : Heh, bukankah itu uangku? Uang 
dari si Ujang kan?

Ros  : [...]
Johari  : Nasrul? Laki-laki berengsek itu? 

O ya, kalau begitu tolong kamu 
pinjamkan sama Nasrul. Nasrul 
senang kamu? Bagus. Tidak apa- 
apa.

  Ros  : Tidak! Pergi saja sendiri. (Ros ke-
mudian lari ke belakang, tentu saja 
Johari marah sambil berteriak)

 Dialog Ros yang tepat untuk melengkapi 

naskah drama tersebut adalah ....
A. Ya Pak. Tapi buat beli bedak. Bapak kan 

nggak bisa belikan?
B. Enak saja, Bang Nasrul yang kasih aku lima 

ribu.
C. Bukan, aku kerja dan dikasih bayaran
D. Si Ujang tidak punya uang.
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2. Penyelesaian Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2009/2010

1. Penyelesaian:

• Kalimat utama adalah kalimat yang 
berisi gagasan/ide/pikiran utama. Kalimat 
ini biasanya terletak di awal paragraf atau 
di akhir paragraf. 

• Untuk paragraf pada soal, kalimat 
utamanya terletak pada kalimat pertama 
(ke-1), yaitu Semua orangtua tentu 
berharap agar kelak anaknya menjadi 
orang sukses. 

• Kalimat ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam 
paragraf tersebut merupakan kalimat 
penje las karena is inya mer inc i /
menjelaskan kalimat pertama.

Jadi, kalimat utama paragraf tersebut terdapat 
pada nomor (1).

 Jawab: D

2. Penyelesaian:

• Gagasan utama atau ide utama atau ide 
pokok merupakan gagasan yang menjadi 
dasar pengembangan sebuah paragraf.

• Gagasan utama paragraf dapat ditemukan 
dengan mencermati/memahami isi 
paragraf secara utuh. 

• Gagasan utama biasanya terletak pada 
kalimat pertama atau kalimat terakhir. 

Jika dicermati maka gagasan utama paragraf 
soal ini ialah Bahasa Inggris untuk mendong-
krak kemajuan.

 Jawab: B

3. Penyelesaian:

Kritikan yang tepat adalah kritikan yang dapat 
menimbulkan semangat hidup, mencerahkan 
pikiran dan perasaan, dengan bahasa san-
tun, serta dengan sikap penuh rasa hormat. 
Kritikan itu tidak menyinggung perasaan dan 
tidak merendahkan orang lain.
Jadi, kritik yang tepat adalah pilihan A, 
Mengeluh itu kurang baik, yang penting me-

ningkatkan penghasilan untuk keluarga.

 Jawab: A

4. Penyelesaian:

• Cermati kedua berita pada soal.
• Berita I dan II menginformasikan bahwa 

pesawat Hercules milik TNI AU jatuh di 
persawahan. Hal ini ditunjukkan pada 
Berita I dan Berita II, yaitu:
1. Kalimat pertama pada Berita I, 

“Pesawat Hercules jatuh dan terbakar 
di persawahan....”

2. Kalimat kedua pada Berita II, “Pesawat 
itu jatuh di kawasan persawahan”

Jadi, kesamaan informasi kedua teks berita 
tersebut adalah Pesawat Hercules milik TNI 
AU jatuh di persawahan.

 Jawab: B

5. Penyelesaian:

• Berita adalah laporan atau keterangan 
mengenai kejadian atau peristiwa yang 
hangat.

• Sebuah berita lengkap, biasanya ditulis 
dengan formula 5 W + 1H, yaitu:

 1. What (Peristiwa apa yang terjadi?)
 2. When (Kapan peristiwa itu terjadi?)
 3. Who (Siapa pelaku peristiwa?) 
 4. Where (Di mana peristiwa itu terjadi?)
 5. Why (Mengapa peristiwa itu terjadi?)  
 6. How (Bagaimana peristiwa itu terjadi?) 
Berita I:
Diawali dengan pokok berita apa (pesawat 
Hercules)
Berita II:
Diawali dengan pokok berita kapan (tadi 
pagi). 
Jadi, perbedaan penyajian kedua teks berita 
tersebut adalah berita I diawali dengan pokok 
berita apa, berita II diawali dengan kapan.
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 Jawab: A

6. Penyelesaian:

Isi kutipan berita dapat ditemukan dengan 
menemukan gagasan yang ditonjolkan oleh 
penulis melalui pengulangan. 
Kutipan berita pada soal menonjolkan 
perkembangan sarana dan prasarana trans-
portasi.

 Jawab: B

7. Penyelesaian:

• Dalam bacaan, dapat ditemukan fakta 
dan opini (pendapat). 

• Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa 
yang benar-benar terjadi atau ada. Opini 
adalah gagasan, pendapat, dan harapan 
seseorang mengenai suatu hal. Opini 
(pendapat) sangat dipengaruhi faktor diri 
seseorang.  

Kalimat ke-1 s.d. ke-3 paragraf pada soal 
merupakan fakta, sedangkan kalimat ke-4 
adalah pendapat (opini) yang ditandai dengan 
penggunaan kata dikhawatirkan. 
Jadi, kalimat pendapat yang terdapat dalam 
paragraf tersebut ditandai dengan nomor (4).

 Jawab: D

8. Penyelesaian:

• Simpulan atau kesimpulan merupakan 
ikhtisar dari suatu uraian yang memiliki 
sifat berupa pernyataan umum. 

• Simpulan bacaan dapat ditemukan 
dengan cara melihat pikiran utama yang 
mendominasi suatu bacaan. 

• Gagasan penting ini ditemukan dengan 
membacanya secara cermat. 

Cermati bacaan pada soal. Simpulan yang 
tepat adalah Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak di bawah usia 15 tahun 
di daerah tropis dan subtropis.

 Jawab: D 

9. Penyelesaian:

Gagasan utama atau ide utama atau ide po-
kok merupakan gagasan yang menjadi dasar 

pengembangan sebuah paragraf.
Gagasan utama tajuk adalah ide utama atau 
pikiran yang mendapat perhatian utama dari 
penulis. 
Gagasan utama tajuk ini adalah Demokrasi 
masih menimbulkan persoalan yang merugi-
kan warga (pilihan B). 
Sedangkan, pilihan A, C, dan D merupakan 
gagasan penjelas. Artinya, gagasan yang 
berfungsi menjelaskan gagasan utama.

 Jawab: B

10. Penyelesaian:

Kalimat fakta adalah kalimat yang mengung-
kapkan peristiwa yang sebenarnya/objektif/
apa adanya.
Cermati paragraf pada soal. Fakta terdapat 
pada kalimat keempat paragraf pertama (pili-
han B): “Unjuk rasa disertai kekerasan terjadi 
minggu kemarin.” Sedangkan, pilihan yang 
lain termasuk opini.

 Jawab: B

11. Penyelesaian:
• Tajuk rencana  adalah karangan 

pokok dalam surat kabar, majalah, dan 
sebagainya. 

• Tajuk rencana pada surat kabar atau 
majalah merupakan pandangan redaksi 
terhadap peristiwa yang sedang menjadi 
pembicaraan pada saat surat kabar itu 
diterbitkan. 

• Da lam ta juk  rencana  b iasanya 
diungkapkan adanya informasi atau 
masalah aktual, penegasan pentingnya 
masalah,  opini  redaksi  tentang 
masalah tersebut, kritik dan saran atas 
permasalahan, dan harapan redaksi 
akan peran serta pembaca.

Pada  tajuk penulis lebih berpihak pada 
pemerintah. Kita ketahui pemerintah terdiri 
atas eksekutif, legislatif (DPR dan DPRD), 
dan yudikatif.  Keberpihakan penulis tampak 
pada dua kalimat terakhir pada tajuk tersebut.

 Jawab: B

12. Penyelesaian:

Simpulan tajuk adalah gagasan utama 
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sebuah tajuk. Simpulan tajuk tersebut dapat 
ditemukan pada kalimat pertama paragraf 
pertama “Demokrasi Indonesia masih dalam 
taraf transisi sehingga banyak persoalan”.

 Jawab: C

13. Penyelesaian:

• Grafik merupakan turun naiknya hasil, 
statistik, dan sebagainya.

•  Fungsi grafik adalah untuk meringkas 
dan memperpendek informasi.

Cermati grafik pada soal.
Dari grafik tersebut tampak jelas bahwa 
grafiknya terus menurun sehingga dapat di-
simpulkan: “Nilai ekspor Indonesia sepanjang 
tahun 2008 sampai dengan triwulan pertama 
tahun 2009 terus mengalami penurunan”. Hal 
ini tampak jelas dari grafik tersebut.”

 Jawab: B

14. Penyelesaian:

Tabel merupakan daftar berisi ikhtisar sejum-
lah (besar) daftar informasi, biasanya berupa 
kata-kata dan bilangan yang tersusun secara 
bersistem, urut ke bawah dalam lajur (garis 
tegak dan vertikal) dan deret tertentu dengan 
garis pembatas sehingga dapat dengan mu-
dah disimak.
Cermati tabel pada soal.
•  Harga mineral paling mahal pada tanggal 

13 April 2009 adalah timah, sedangkan 
pada tanggal 14 April adalah nikel. → A 
BENAR

•  Harga minera l  termurah adalah 
aluminium→ B SALAH

•  Tanggal 14 April harga aluminium terjadi 
kenaikan → C SALAH

•  Tanggal 14 April harga timah turun →D 
SALAH.

Jadi, pernyataan yang sesuai tabel tersebut 
adalah Harga mineral paling mahal pada tang-
gal 13 April 2009 adalah timah, sedangkan 
pada tanggal 14 April adalah nikel.

 Jawab: A

15. Penyelesaian:

Bagan adalah gambar yang menunjukkan 

hubungan antara bagian yang satu dengan 
bagian yang lainnya secara hierarkis (atas-
bawah).ss
Perhatikan bagan pada soal.
Kalimat tanya yang dapat dijawab dari bagan 
tersebut adalah “Siapakah yang pertama kali 
menangani masalah siswa?” Dari struktur 
organisasi tampak bahwa di sana ada staf 
kesiswaan yang bertugas menangani ma-
salah kesiswaan.

 Jawab: B

16. Penyelesaian:

Buku harian lebih populer disebut diary 
adalah buku yang berisikan catatan sehari-
hari yang bersifat pribadi.
Catatan buku harian diungkapkan dengan 
kata ganti aku, bahasanya tidak resmi maka 
yang tepat adalah:
Tempat, tanggal: Jakarta, 2 November 2009
Isinya adalah rasa bahagia, menghilangkan 
rasa cemas, dan juga ada rasa syukur, be-
rarti yang tepat adalah pilihan B: Saya cukup 
senang dan berbahagia karena ternyata 
saya mendapatkan juara I lomba baca puisi. 
Padahal, sebelumnya saya merasa cemas 
apakah saya bisa menjadi juara. Terima kasih, 
ya Tuhan!

 Jawab: B

17. Penyelesaian:

Memo atau pesan singkat adalah alat komu-
nikasi tertulis dengan bahasa ringkas, lugas, 
efisien, dan efektif. 
Memo lazim dipakai sebagai sarana komu-
nikasi intern suatu lembaga, perusahaan, 
badan, instansi.
Pilihan A dan B pesan kurang efektif pada kata 
segera. Selain itu, ada kesalahan informasi, 
yaitu 22 Mei 2009. Pada pilihan D pesan 
kurang efektif pada kata kiranya.
Jadi, yang lebih tepat adalah pilihan C, Mohon 
Bapak mendampingi anak-anak ke Pulau On-
rust, Minggu 24 Mei 2009. Biaya ditanggung 
oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 
Terima kasih.

 Jawab: C
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18. Penyelesaian:

Cermati ilustrasi pada soal. Sesuai ilustrasi 
tersebut maka isi laporan yang tepat adalah 
pilihan D, “Kegiatan Bulan Bahasa di SMP 
Kenari dimeriahkan dengan berbagai lomba, 
antara lain lomba menulis cerpen dan mem-
baca berita  yang diikuti oleh siswa kelas VII 
dan kelas VIII.”

 Jawab: D

19. Penyelesaian:

Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan 
adalah kalimat berisi gagasan yang ber-
hubungan dengan kalimat sebelum dan ka-
limat sesudahnya sehingga ide disampaikan 
secara padu, utuh, dan runtut (ada koherensi).
Kalimat sebelumya: asiknya perjalanan
Kalimat pelengkap: waktu terasa singkat dan 
puas
 Tidak terasa batas waktu menyewa 

perahu motor sudah habis lalu kami 
pun duduk-duduk di pantai menikmati 
pemandangan laut yang indah.

Kalimat sesudahnya: setelah puas dan kem-
bali

 Jawab: B

20. Penyelesaian:

Surat pada soal adalah surat pribadi. Hal 
ini tampak dari nada komunikasi yang terasa 
akrab. Kedua komunikator dalam surat terse-
but adalah sahabat yang baik. Berarti isian 
untuk melengkapi bagian awal surat dengan 
menggunakan bahasa surat pribadi yang 
akrab, yaitu pilihan D:
 Sahabatku Tina
 Jalan Mega Biru 12
 Bandung Selatan
Pilihan A kurang efektif karena penggunaan 
kata teruntuk, pilihan B dan C bersuasana 
surat resmi.

 Jawab: D

21. Penyelesaian:

Surat pada soal adalah surat resmi. surat 

jenis ini menggunakan bentuk dan bahasa 
yang baku. Penulisan alamat surat resmi 
yang benar: 
•  Setelah Yth  harus diakhiri tanda titik, 

bukan tanda koma. 
• Setelah kata “Jalan” tidak perlu tanda 

titik. 
•  Kata “Kepada” tidak perlu dipakai.
Jadi, penulisan yang tepat adalah:
 Yth. Direktur PT Abadi
 Jalan Mutiara 10 Bekasi
 Jawa Barat

 Jawab: B

22. Penyelesaian:

Cermati surat pada soal. Surat tersebut 
adalah surat resmi, surat jenis ini menggu-
nakan bentuk dan bahasa yang baku. 
•  Pada jawaban A terdapat ungkapan yang 

tidak resmi, yaitu “saya haturkan.”
•  Pada jawaban B terdapat kata mubazir, 

yaitu ”yang sebesar-besarnya”.
•  Pada  j awaban  C  mengandung 

ketidakpastian dan ada ungkapan yang 
tidak tepat, yaitu “mungkin lain kali saja” 
yang tepat adalah “mungkin kali lain 
saja”.

Jadi, pilihan yang paling tepat adalah D, 
Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 12 
Februari 2009, saya sampaikan permohonan 
maaf bahwa saya tidak dapat memenuhi un-
dangan Saudara menjadi pembicara.

 Jawab: D

23. Penyelesaian:

Cermati surat pada soal.
•  Pilihan B tidak tepat karena isi undangan 

untuk menyaksikan. 
•  Pilihan C informasi tidak jelas.
•  Pilihan D informasi tidak efektif dan 

kurang jelas.
Jadi, Isi surat permohonan dari OSIS SMP 
Bambu Kuning kepada grup band yang tepat 
adalah “Untuk itu kami sangat mengharapkan 
kesediaan grup band yang Bapak pimpin 
untuk mengisi acara Porseni kami.”
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 Jawab: A

24. Penyelesaian:

Slogan adalah perkataan atau kalimat 
pendek yang menarik atau mencolok dan mu-
dah diingat untuk memberitahukan sesuatu.
Isi slogan harus disampaikan dengan bahasa 
yang tepat, menarik, persuasif, dan santun.
Cermati ilustrasi pada soal. Isi ilustrasi terse-
but adalah adanya desas-desus sebagian 
siswa yang ragu mengikuti kegiatan. Berarti, 
slogannya harus meyakinkan kepada siswa 
bahwa semua siswa harus ikut karena ke-
beradaannya sangat berarti. Jadi, slogan 
yang tepat adalah sesuai pilihan C, Tidak ada 
Kamu, tak “ramai”!

 Jawab: C

25. Penyelesaian:

Rangkuman adalah bentuk singkat suatu ba-
caan yang berisi hal-hal penting dari bacaan.
Rangkuman dapat disusun dari ide pokok 
atau ide utama dari suatu bacaan.
Cermati kembali bacaan pada soal.
•	 Ide pokok paragraf pertama:
 Chris John berhasil mempertahankan 

sabuk juara.
•	 Ide pokok paragraf kedua:
 Pertandingan tersebut sangat berat.
Jadi, rangkuman yang tepat adalah pilihan C,  
Chris John berhasil mempertahankan sabuk 
juara setelah mengalahkan Hiroyuki Enoki di 
Tokyo, Jepang. Pertandingan tersebut sangat 
berat dan berdarah.

 Jawab: C

26. Penyelesaian:

Petunjuk adalah ketentuan yang memberi 
arah atau bimbingan bagaimana sesuatu 
harus dilakukan.
Petunjuk pembuatan telur yang tepat dileng-
kapi seperti berikut.
Langkah 5:  Pembuatan adonan jadi
Langkah 6:  Penggunaan adonan hingga telur 

siap disimpan, yang tepat adalah 
pilihan A:

  Bungkus telur dengan adonan 
satu per satu secara merata 
sekeliling permukaan telur kira-
kira setebal 1 s.d. 2 mm.

Langkah 7:  Menyimpan telur
Jadi, kalimat yang tepat untuk melengkapi pe-
tunjuk pembuatan telur asin tersebut adalah 
Bungkus telur dengan adonan satu per satu 
secara merata sekeliling permukaan telur 
kira-kira setebal 1 s.d. 2 mm.

 Jawab: A 

27. Penyelesaian:

Kalimat larangan seharusnya didahului oleh 
kata “jangan”, kemudian kata kerja “melewati”. 
Kata hanya seharusnya melekat sebelum 
kata kerja “mendorong”.
Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan A, 
Jangan melewati waktu makan. Kelaparan 
hanya mendorong Anda makan terburu-buru 
dan terlalu banyak.

 Jawab: A

28. Penyelesaian:

Pidato merupakan pengungkapan pikiran 
dalam bentuk kata-kata yang ditujukan ke-
pada orang banyak.
Susunan pidato:
1. Pendahuluan
2. Isi pidato
 Isi pidato sesuai ilustrasi adalah Andri 

mewaki l i  teman-temannya untuk 
menyampaikan makna ulang tahun, 
harapan-harapan, dan ucapan selamat 
dan bahagia berulang tahun.

3. Penutup
 Bisa berupa simpulan dari isi, bisa juga 

berupa salam penutup. 
Jadi, isi pidato yang tepat adalah pilihan C,  
Ulang tahun merupakan peristiwa bertam-
bahnya umur kita. Hal ini tentunya membawa 
pengaruh, baik dari segi fisik dan psikis. 
Fungky temanku yang berbahagia semoga 
dengan bertambahnya umur akan menambah 
kearifan.
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 Jawab: C

29. Penyelesaian:

Teks pidato tersebut sudah berisi salam, 
ucapan syukur, selanjutnya adalah isi. Isi 
pidato tersebut di antaranya adalah Permo-
honan maaf kepada Bapak/Ibu guru jika ada 
kesalahan yang tidak disengaja (pilihan C).
• Pilihan A biasanya diletakkan setelah 

salam.
• Pilihan B berisi penutup pidato.
• Pilihan D bagian akhir pidato.

 Jadi, bagian yang tepat untuk melengkapi teks 
pidato tersebut adalah Permohonan maaf 
kepada Bapak/Ibu guru jika ada kesalahan 
yang tidak disengaja

 Jawab: C

30. Penyelesaian:

Tema: Manfaat Rimpang Jahe untuk Ke-
sehatan
• Rumusan masalah merupakan 

pertanyaan yang digunakan acuan 
untuk menyelesaikan masalah yang 
ada pada latar belakang permasalahan 
atau menanyakan bagaimana tema 
tersebut terjadi. 

• Rumusan masalah diungkapkan dalam 
kalimat tanya. 

Rumusan masalah yang tepat dari tema pada 
soal adalah Bagaimana memanfaatkan rim-
pang jahe untuk kesehatan?.

 Jawab: C

31. Penyelesaian:

Latar belakang masalah merupakan dasar 
atau alasan penulisan sebuah karya ilmiah. 
Latar belakang biasanya menjelaskan tentang 
keadaan yang baik dan kemudian menjelas-
kan adanya kesenjangan sehingga timbul 
masalah. 
Dalam karya ilmiah pada bagian ini, penulis 
mengemukakan pentingnya dan manfaat 
sebuah judul untuk dibahas dan diteliti.
Cermati identifikasi masalah pada soal.
Dari identifikasi tersebut maka latar belakang 

yang tepat adalah pilihan B,
Jeruk nipis merupakan salah satu dari ber-
bagai jenis tanaman obat tradisional yang 
banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, 
masyarakat belum banyak yang mengetahui 
zat-zat yang terkandung dalam jeruk nipis. Je-
ruk nipis juga dapat digunakan sebagai obat 
penyembuh berbagai penyakit di antaranya 
hipertensi, disentri, vertigo, dan lain-lain.

 Jawab: B

32. Penyelesaian:

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat 
mengemukakan pikiran dengan jelas. Ciri-ciri 
kalimat efektif sebagai berikut:
• Menggunakan diksi/pilihan kata dengan 

makna yang tepat.
• Menggunakan kata bentukan dengan 

imbuhan yang tepat.
• Sesuai dengan ejaan yang berlaku.
• Tidak menggunakan kata mubazir.
• Mengungkapkan pengertian logis sesuai 

dengan nalar yang tepat.
Cermati paragraf pada soal.
• Kalimat ke-1: Kata peringatan rancu 

dengan diperingati sehingga kata 
peringatan dapat dihilangkan.

• Kalimat ke-2: Frase awal merupakan 
keterangan waktu sehingga perlu 
ditambahkan kata pada, sedangkan 
kata para tidak perlu karena berlebihan.

• Kalimat ke-3: sudah efektif.
Jadi, pilihan yang tepat adalah jawaban C, 
Hari Buku Sedunia diperingati setiap tanggal 
31 Mei. Pada peringatan Hari Buku Sedunia 
ini, komunitas peduli remaja menyelenggara-
kan beberapa kegiatan-kegiatan di Jakarta. 
Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
di antaranya: lokakarya menulis, lomba 
membuat ringkasan buku, bedah buku, dan 
lain-lain.

 Jawab: C

33. Penyelesaian:

Tanda (“) tidak perlu karena bukan kalimat 
langsung. Setelah kata berdonor perlu tanda 
koma (,) karena frasanya keterangan waktu. 
Angka 4/8 dituliskan dalam 4—8 karena me-
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nyatakan selang waktu (4 sampai 8 minggu). 
Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan A, 
Menurut dokter Sonia Wibisono, mendo-
norkan darah tidak menyebabkan pendonor 
menjadi kekurangan darah. Setelah 24 jam 
berdonor, darah pendonor akan kembali nor-
mal. Sel-sel darah merah dibentuk kembali 
dalam 4—8 minggu.
• Pilihan B, tanda titik dua (:) tidak tepat.
•	 Pada ·Pilihan C perlu ada tanda koma 

setelah kata “berdonor”. 
• Pilihan D perlu ada tanda koma setelah 

kata “Wibisono”.

 Jawab: A

34. Penyelesaian:

Pilihan kata disebut juga diksi. Pemilihan 
kata dalam berkomunikasi harus tepat dan 
taat asas      (konsisten). 
Jadi, perbaikan kata tersebut yang tepat ter-
dapat pada paragraf, Kepala sekolah saya 
rajin sekali ke perpustakaan. Tadi siang, 
saya melihat beliau di perpustakaan. Saya 
ingin menyapa, tetapi beliau sedang asyik 
berbicara dengan Pak Santo tentang buku 
yang dipegangnya.

 Jawab: D

35. Penyelesaian:

Puisi adalah salah satu karya sastra yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan secara 
imajinatif.
Dalam puisi pada soal, penulis menggunakan 
majas personifikasi. Artinya, majas yang 
isinya mengungkapkan benda yang seolah-
olah dapat bertingkah laku seperti manusia. 
Baris-baris pokoknya: Angin pagi mengham-
piriku, berbisik lembut, aku harus  belajar.
Dari baris-baris itu, dapat diketahui bahwa 
maksud puisi tersebut adalah pilihan B: kes-
adaran seseorang yang harus belajar.

 Jawab: B

36. Penyelesaian:

Suasana puisi adalah suasana batin/per-
asaan yang dapat dirasakan melalui ung-
kapan bahasa, pilihan kata, gaya bahasa 

dalam puisi.
Cermati puisi pada soal. Dari gaya bahasa 
yang digunakan, puisi tersebut memiliki sua-
sana damai.

 Jawab: C

37. Penyelesaian:

Latar sosial suatu cerpen adalah suasana 
sosial yang digambarkan dalam cerpen. Hal 
ini dapat ditemukan melalui keadaan lahiriah, 
tempat tinggal, kebersihan, kesejahteraan, 
dan pendidikan.
Latar sosial yang menggambarkan kalangan 
miskin dari cerpen pada soal adalah Ia harus 
menjual gorengan dan tidak sekolah.

 Jawab: B

38. Penyelesaian:

Konflik adalah pertentangan antara dua hal.  
Konflik di dalam suatu cerita dapat terjadi 
dengan diri sendiri (konflik batin), orang lain, 
lingkungan, atau budaya.
Cermati kutipan cerpen pada soal. Konflik 
yang dialami tokoh Kartini dalam penggalan 
cerpen tersebut merupakan konflik dengan 
lingkungan, yaitu tidak sekolah karena harus 
membayar.

 Jawab: A

39. Penyelesaian:

Amanat adalah pesan moral yang disampai-
kan oleh pengarang kepada pembaca dalam 
suatu cerita.
Jika dicermati maka amanat yang tepat dari 
cerpen pada soal adalah Berhati-hati jika ber-
hubungan dengan orang yang tidak kita kenal.

 Jawab: C

40. Penyelesaian:

• Pada kutipan novel nomor 1, fisik tokoh 
kurang tergambar karena pengarang 
hanya menceritakan perasaan pelaku

• Pada kutipan novel ke-2,  pengarang 
secara jelas menggambarkan fisik tokoh, 
misalnya “Kulitnya kuning seperti kulit 
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orang Cina …” 
 Jadi, perbedaan karakteristik kedua kutipan 

novel tersebut adalah:

 Novel 1: Fisik tokoh kurang tergambar

 Novel 2: Fisik tokoh tergambar jelas

 Jawab: B

41. Penyelesaian:

Nilai moral adalah nilai yang berkaitan den-
gan baik atau buruknya perbuatan seorang 
tokoh. 
Dalam kutipan ini, nilai moral dibuktikan dari 
adanya bersilaturrahmi antarsaudara dengan 
mengirim barang.

 Jawab: A

42. Penyelesaian:

Watak adalah karakteristik watak pelaku 
dalam cerita tersebut. Penggambaran watak 
dari tokoh, biasanya digambarkan melalui 
budi pekerti, tingkah laku, perkataan, dan 
tabiat. 
Cermati kutipan novel pada soal. Tokohnya 
“aku” dan wataknya adalah Orang yang 
mudah tergoda dengan bentuk fisik dan 
penampilan lahiriah seseorang.

 Jawab: B

43. Penyelesaian:

Suasana dalam drama dapat ditemukan 
dengan mencermati dan menghayati dialog-
dialognya dan perasaan para tokohnya.
Suasana percakapan pada drama tersebut 
adalah menegangkan. Misalnya, ada penjela-
san menggebrak meja dan ada permintaan 
untuk sabar.

 Jawab: A

44. Penyelesaian:

Cermati kutipan drama pada soal. 
Watak Mayor yang tidak sabar terdapat 
pada dialog (1): Berapa lama lagi aku harus 
menunggu! (sambil menggebrak meja) 

 Jawab: A

45. Penyelesaian:

Ilustrasi tersebut berisi kisah seorang Karyo 
yang berhasil karena rajin belajar mulai kecil. 
Hal ini tergambar pada pantun pilihan C.
• Pilihan A, isinya tidak menggambarkan 

ilustrasi tersebut. 
• Pilihan B, isinya pada semua baris, bukan 

pantun. 
• Pilihan D, isinya tidak berhubungan 

dengan ilustrasi tersebut.
 Jadi, pantun yang sesuai dengan ilustrasi 

tersebut adalah:
 Ke mana kancil akan dikejar
 Ke dalam pasar cobalah cari
 Ketika kecil rajin belajar
 Sesudah besar senanglah hati

 Jawab: C

46. Penyelesaian:

Pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Me-
layu).
Ciri-ciri pantun, yaitu:
• Tiap bait terdiri atas empat baris.
• Bersajak (a-b-a-b)
• Tiap larik biasanya terdiri atas empat kata.
• Baris pertama dan kedua adalah sampi-
ran.
• Baris ketiga dan keempat adalah isi. 
Larik sama dengan baris dalam puisi (pantun). 
Berdasarkan pola yang ada maka larik yang 
tepat untuk melengkapi adalah pilihan A, Budi 
baik terkenang jua.

 Jawab: A

47. Penyelesaian:

Larik puisi sama dengan baris puisi. Majas 
ialah gaya bahasa yang dipakai pengarang 
dalam karyanya untuk mencapai efek estetis 
(indah). 
Dalam puisi tersebut, penulis menggunakan 
gaya bahasa personifikasi. Personifikasi 
adalah majas yang isinya mengungkapkan  
benda yang seakan-akan dapat bertingkah 
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laku seperti manusia. Jadi, larik bermajas 
yang tepat adalah pilihan B, Berjalan pelan.

 Jawab: B

48. Penyelesaian:

Cermati kutipan puisi pada soal.
Yang mengepul  ke udara ialah api dan asap 
bukan udara, hawa, dan bau.

 Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi puisi 
tersebut adalah asap.

 Jawab: B

49. Penyelesaian:

Ilustrasi berisi gambaran sebagian kehidupan 
di Jakarta, anak-anak meminta-minta di setiap 
sudut jalan, mereka telanjang kaki. Aku dalam 
puisi merasa iba kepada mereka.
Jadi, puisi yang sesuai adalah pilihan D, yaitu
 Kaki mungil melangkah setapak demi 

setapak

 Telusuri hiruk pikuk jalan
 Ulurkan tangan tuk seuntai harap
 Sapa hari dengan senyum lekang

 Jawab: D

50. Penyelesaian:

Dalam kutipan drama itu terdapat dialog berisi 
konflik  antara Johari (ayah) dan Ros sebagai 
anak. Dalam hal ini, Johari sangat butuh uang, 
sampai uang anaknya (Ros) yang diberi oleh 
Nasrul diakui sebagai miliknya, ia memben-
tak ”Heh, bukankah itu uangku? Uang dari si 
Ujang kan?”
Jadi, dialog Ros untuk melengkapinya harus 
bernada menentang, yang tepat adalah Enak 
saja, Bang Nasrul yang kasih aku lima ribu.

 Jawab: B
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3. Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2010/2011

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasional 

(LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.

1. Perhatikan paragraf berikut!

  Bencana banjir lumpur akibat jebolnya 
tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan 
menimbulkan berbagai macam penyakit. 
Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah 
bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, 
dan demam berdarah. Masalah kesehatan 
pada korban dan masyarakat di sekitar 
lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa 
penyakit itu muncul karena lingkungan kotor 
dan sumber air bersih tercemar lumpur.

 Gagasan utama paragraf tersebut adalah 
....
A. Masalah kesehatan pada korban harus 

diperhatikan
B. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya 

tanggul
C. Bencana banjir lumpur menimbulkan 

berbagai penyakit

D. Beberapa penyakit muncul karena 
lingkungan kotor

2. Perhatikan paragraf berikut!

  (1) Salah satu bagian sepeda motor yang 
penting adalah ban. (2) Para pengendara 
seringkali kurang memerhatikan hal itu. 
(3) Mereka kurang memerhatikan bahwa 
kenyamanan dan keselamatan dalam 
berkendara juga ditentukan oleh kondisi ban. 
(4) Oleh sebab itu, para pengendara perlu 
memerhatikan kondisi ban secara berkala.

 Kalimat utama paragraf tersebut terdapat 
pada nomor ....
A. (1)   C. (3)
B. (2)   D. (4)

Mata Pelajaran  : BAHASA INDONESIA

Jenjang  : SMP/MTs

Hari/Tanggal  : Senin, 25 April 2011

Jam  : 08.00—10.00

    P12
KURIKULUM KTSP
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3. Bacalah paragraf berikut!

  (1) Kanker adalah tumor ganas yang 
ditandai dengan pertumbuhan abnormal 
sel-sel jaringan tubuh. (2) Kanker dapat 
menyerang berbagai organ penting dalam 
tubuh manusia. (3) Faktor penyebabnya 
adalah keturunan dan gaya hidup yang tidak 
sehat. (4) Kanker bisa menyerang siapa saja 
tanpa pandang bulu.

 Kalimat pendapat pada paragraf tersebut 
ditandai nomor ....
A. (1), (2)   C. (2), (3)
B. (1), (3)   D. (2), (4)

Bacalah kutipan teks berita berikut dengan 
saksama, kemudian kerjakan soal nomor 4 
dan 5!

Teks 1
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai ser-
tifikasi kesehatan unggas secara bersamaan di 
berbagai lokasi. Dana sebesar 3 miliar rupiah 
dianggarkan untuk sertifikasi unggas hias ditandai 
dengan pemeriksaan unggas milik mantan Guber-
nur DKI di rumah dinasnya.

Teks 2
Setelah burung dan unggas milik mantan Gu-
bernur DKI, Sutiyoso, hari ini giliran burung milik 
para menteri di Kompleks Widya Chandra akan 
dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Pemerin-
tah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapat sertifikasi 
sehat. Petugas akan mendatangi kediaman Abur-
izal. Burung yang akan diperiksa adalah burung 
nuri kepala hitam.

4. Kesamaan informasi kedua kutipan tersebut 
adalah ....
A. Dana untuk sertifikasi unggas
B. Pemeriksaan terhadap kesehatan 

unggas
C. Kompleks para menteri mendapat giliran 

pemeriksaan
D. Pemerintah DKI Jakarta melakukan 

pemeriksaan unggas

5. Perbedaan penyajian teks tersebut adalah 
.... 

No Teks 1 Teks 2
A. Siapa, di mana, 

apa
Kapan, bagaima-
na, apa

B. Siapa, apa, 
bagaimana

Kapan, siapa, 
apa

C. Apa, siapa, 
kapan

Mengapa, ba-
gaimana, siapa

D. Apa, kapan, apa Mengapa, apa, 
siapa

   
6. Bacalah paragraf berikut!

  Pengikisan pantai oleh gelombang dan 
arus laut terus terjadi di Pulau Bali. Eksplorasi 
sumber daya alam dan pembangunan yang 
tidak mengindahkan lingkungan dinilai 
mempercepat proses itu. Jika kondisi itu 
berlanjut, akibat yang ditanggung untuk 
mengatasi dan mengantisipasi pengikisan di 
daerah yang belum berdampak akan semakin 
besar. Diduga keadaan itu akan merusak 
keindahan pantai.

 Kalimat fakta pada paragraf tersebut adalah ....
A. Pertama  C. Ketiga
B. Kedua  D. Keempat

7. Bacalah paragraf berikut!

  Banyak bank melakukan promosi untuk 
menarik nasabah, salah satunya adalah Bank 
Executive. Untuk menjaring nasabah, bank itu 
menawarkan berbagai macam produk disertai 
iming-iming hadiah langsung yang menarik. 
Alhasil, dalam pameran yang dilakukan di dua 
tempat, bank ini dapat menjaring 80 nasabah 
baru.

 Kritik yang tepat terhadap bacaan tersebut 
adalah ....
A. Masyarakat sudah memiliki kesadaran 

untuk menabung
B. Untuk menjaring nasabah, memang bank 

melakukan promosi
C. Kalau tidak mengikuti pameran, bank 

kesulitan mendapat nasabah baru
D. Pihak bank harus menjamin keamaan 

dana nasabah bukan hanya iming-iming
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8. Perhatikan kutipan teks berikut!

  Sungai penting untuk kegiatan perikanan. 
Khususnya di sungai besar yang menjadi 
tempat hidup beragam ikan dan hewan lainnya. 
Sungai besar ini menjadi tempat nelayan 
mencari mata pencaharian. Manfaat sungai 
dalam pertanian, juga tidak kalah pentingnya, 
yakni sebagai sumber irigasi. Kawasan-
kawasan pertanian yang subur mendapatkan 
pengairan dari sungai. Belakangan, manusia 
membendung sungai sebagai sumber irigasi 
dan pembangkit tenaga listrik. Pembuatan 
bendungan itu sangat bermanfaat bagi 
kehidupan manusia.

 Simpulan isi bacaan tersebut adalah ....
A. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia
B. Sungai sumber mata pencaharian 

nelayan
C. Sungai sebagai sumber kehidupan bagi 

sebagian manusia
D. B e n d u n g a n  b e r m a n f a a t  b a g i 

kelangsungan hidup

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan 
saksama, kemudian kerjakan soal nomor 9 
dan 10!
Kini giliranku memegang senter, menaklukkan 
semak-semak, kayu berduri dan batang-batang 
angkuh di depannya. Setelah sebelumnya dua 
kawanku secara bergantian telah menyelesaikan 
pembagian tugas membuka jalan. Ya ini kes-
epakatan kami; yang terdepan membuka jalan, di 
tengah membawa ransel berisi makanan, sedang 
yang paling belakang membawa matras. Dan ini 
dilakukan secara bergantian.

9. Bukti latar waktu kutipan cerpen tersebut pada 
kalimat ....
A. Pertama  C.  Ketiga
B. Kedua  D.  Keempat

10. Sudut pandang kutipan cerpen tersebut adalah 
....
A. Orang pertama pelaku utama
B. Orang ketiga pengamat
C. Orang ketiga serba tahu
D. Orang pertama pelaku sampingan

11. Bacalah kutipan novel berikut!

 Kutipan Novel I

 Bu Mus mendekati setiap orangtua murid 
di bangku panjang tadi, berdialog sebentar 
dengan ramah, dan mengabsen kami. 
Semua telah masuk ke dalam kelas, telah 
mendapatkan teman sebangkunya masing-
masing, kecuali aku dan anak laki-laki kecil 
kotor berambut keriting merah yang tak kenal 
tadi. Ia tak bisa tenang. Anak itu berbau 
hangus seperti karet terbakar.”Anak Pak Cik 
akan sebangku dengan Lintang”, kata Bu Mus 
pada ayahku.

 Kutipan Novel II

 “Allah adalah Maha Adil. Jika sempit dunia 
ini bagimu berdua maka alam akhirat adalah 
lebih luas dan lapang, di sanalah kelak 
makhluk menerima balasan dari kejujuran 
dan kesabarannya, bukan mimpi dan bukan 
tonil. Kami pun dalam menunggu titah pula, 
sebab ada masanya datang dan ada masanya 
pergi.

 Perbedaan tema kedua kutipan novel tersebut 
adalah .... 

Kutipan Novel I Kutipan Novel II
A. Kemiskinan Pendidikan
B. Pendidikan Kebudayaan
C. Pendidikan Keimanan
D. Kemiskinan Ketuhanan

 
12. Bacalah kedua kutipan novel berikut!

 Kutipan I

 Ada berpuluh-puluh motor malam ini, berbagai 
jenis, berkumpul di Kuburan Cina. Mereka 
masih berkelompok merencanakan taktik 
yang tepat untuk memenangkan balapan 
motor ini. Rutenya Serang—Anyer, sejauh 
45 km. Malam ini tampaknya aspal jalanan 
akan panas bergesekan dengan roda-roda 
gila. Membara oleh deru mesin dan teriakan 
anak muda.”Roy!” teriak Dulah. “Malam 
ini riwayatmu habis!” katanya ketus dan 
sombong.
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 Kutipan II

 Guru-guru sedang beristirahat di kantor, 
menunggu lonceng masuk kembali. Seorang 
muridku terengah-engah datang, langsung 
berseru: “Bu Suci! Waskito kambuh, Bu! Dia 
mengamuk! Dia mau membakar.” Dengan 
sekali gerak, guru-guru lelaki dan aku 
berlarian menuju kelasku. Aku ketinggalan, 
dengan tersengal karena kehilangan napas 
aku sempat bertanya kepada murid si 
pembawa berita. “Mengapa begitu? Apa 
yang menyebabkan dia marah? Kalian 
bertengkar?”

 Perbedaan sudut pandang kedua kutipan 
novel tersebut adalah ....

Kutipan I Kutipan II
A. Orang pertama 

pelaku utama
Orang ketiga 
pengamat

B. Orang ketiga 
pengamat

Orang pertama 
pelaku sampingan

C. Orang ketiga 
serba tahu

Orang pertama 
pelaku utama

D. Orang pertama 
pelaku sampingan

Orang ketiga 
serba tahu

 
13. Bacalah kutipan drama berikut dengan 

saksama!

 Seorang bapak menyiapkan dagangannya. 
Seorang gadis berseragam SMP masuk 
sambil cemberut.

Ayah : Bukan begitu, As
Asri : Pokoknya aku tidak mau, pilih aku 

berhenti sekolah atau ayah cari 
pekerjaan lain.

Ayah :  Kamu tahu, ayah tidak punya keahlian 
apa-apa. Sejak ibumu masih hidup, 
ayah sudah menjalani pekerjaan ini. 
Dua puluh tahun, As.

Asri : Hasilnya ... hanya begini-begini 
saja.

Ayah : Bagi ayah, kamu dapat sekolah dan 
jadi anak sekolah itu sudah cukup.

Asri : Pokoknya aku tidak mau! (sambil 
menangis)

 Latar belakang pada kutipan drama tersebut 
adalah ....

A. Rumah  C.  Pasar
B. Sekolah  D.  Kelas

14. Bacalah kutipan drama berikut!
Rangga : Hai Rumi, kau kelihatan sibuk sekali? 

(saat istirahat)
Rumi : Ah, tidak.
Rangga : Bagaimana kalau saya bantu?
Rumi : Tidak usah.
Rangga : Bukankah kalau saya bantu akan 

cepat selesai?
Rumi : Sendiri saja.

 Amanat kutipan drama tersebut adalah ....
A. Hendaknya kita menghargai bantuan 

orang lain
B. Kita seharusnya percaya kepada orang 

lain
C. Jangan mudah putus asa karena suatu 

hal
D. Jangan menerima bantuan orang lain

Bacalah kutipan puisi berikut dengan saksama, 
kemudian kerjakan soal nomor 15 dan 16.

Jadilah kau bunga
yang selalu ingin mengembang
selalu mekar sepanjang musim
tak peduli musim basah atau kemarau

Jadilah kau bunga
yang tumbuh pada setiap hati
yang tegar walau dalam belukar
tumbuhlah,
berkembanglah,
di mana pun engkau ditaburkan

15. Citraan bait pertama pada puisi tersebut adalah 
....
A. Penglihatan  C. Perabaan
B. Pendengaran  D.  Penciuman

16. Tujuan dari kutipan puisi tersebut adalah ....
A. Mendorong setiap orang untuk selalu 

ikhlas, bekerja keras, dan tahan uji
B. Memberikan semangat besar agar 

pantang menyerah, penuh kasih, dan 
percaya diri
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C. Mendorong setiap orang untuk selalu 
peduli, percaya diri, dan adaptif.

D. Mengajak untuk maju, tahan uji, punya 
semangat hidup dan adaptif.

17. Bacalah dengan saksama kutipan cerpen 
berikut ini!

  Meskipun keadaan ibu begitu, saudara-
saudaranya yang banyak dan bertaburan di 
mana-mana seperti tak peduli. Atau mungkin 
peduli, tapi mereka sendiri repot walau tak 
sesak napas seperti ibu. Atau, barangkali 
pula keadaan ibu telah mereka pikirkan, 
dengan keputusan, Paman Darajat yang 
cepat membantu ibu. Karena pamanku itu 
yang kemudian turun tangan membantu kami, 
seingatku tak lama benar ibu kepayahan 
walau masa yang tidak lama itu sempat 
menguruskan tubuh beliau, bikin pucat wajah, 
serta membuat mata ibu yang sebelumnya 
tampak indah jadi kuyu.

 Bukti bahwa Paman Darajat memiliki watak 
suka menolong adalah ....
A. Membutuhkan bantuan biaya
B. Membantu keluarga tokoh “Aku”
C. Membantu aku mengurus b iaya 

sekolah 
D. Tidak tega menyaksikan tokoh sang ibu

18. Perhatikan bagan berikut!

BAGAN PANITIA PERPISAHAN

 Pernyataan yang sesuai dengan isi bagan 
adalah ....
A. Kedudukan wakil ketua sejajar dengan 

bendahara.

B. Seksi acara bertanggung jawab kepada 
sekretaris.

C. Sekretaris dan bendahara memiliki 
kedudukan yang sama.

D. Jika dibandingkan ketua, kedudukan 
wakil ketua lebih tinggi.

19. Perhatikan grafik berikut!

 Simpulan isi grafik tersebut adalah ....
A. Jumlah murid SD Bintang 

perkembangannya sangat bervariasi.
B. Jumlah murid SD Bintang terus meningkat 

dari tahun ke tahun.
C. Peningkatan jumlah murid SD Bintang 

sangat tinggi pada tahun 2008.
D. Keadaan jumlah murid SD Bintang naik 

turun setiap tahunnya.

20. Perhatikan tabel berikut!

 Hasil Pembelajaran dengan Model Kooperatif 
No Kegiatan Hasil
1 Tes awal 20,00
2 Siklus I 67,50
3 Siklus II 87,50
4 Tes Akhir 88,50

 Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam 
tabel tersebut adalah ....
A. Kapan hasil tertinggi pembelajaran 

dengan model kooperatif dicapai?
B. Mengapa pada tes awal nilai yang dicapai 

paling rendah?
C. Mengapa hasil pembelajaran dengan 

model kooperatif selalu meningkat?
D. Bagaimanakah peran guru dalam 

p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  m o d e l 
kooperatif?

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Bendahara

Seksi Acara Seksi Dekorasi Seksi 

Konsumsi

Seksi 

Dokumentasi
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Bacalah kutipan puisi berikut dengan saksama, 
kemudian kerjakan soal nomor 22 dan 23!

Sepi di luar, sepi menekan mendesak
lurus kaku pepohonan tak bergerak
sampai ke puncak.

22. Tema kutipan puisi tersebut adalah ....
A. Penekanan  C.  Kesunyian
B. Penderitaan  D.  Kekakuan

23. Suasana puisi tersebut adalah ....
A. Hening  C.  Haru
B. Takut  D.  Sedih

Bacalah kutipan tajuk berikut dengan saksama, 
kemudian kerjakan soal nomor 24 dan 25!

Pundi-pundi kas negara kini mencapai 156 
triliun per 7 Juli 2010. Surplus APBN merupakan 
gabungan antara pendapatan dari sektor perpaja-
kan ditambah dengan penarikan pinjaman, kemu-
dian dikurangi dengan belanja. Meski demikian, 
surplus ini bukan hal yang membanggsakan, 
sebab rendahnya penyerapan belanja yang me-
nyebabkan fungsi anggaran sebagai pendorong 
perekonomian menjadi kurang efektif.

 Guna mendorong kualitas penyerapan ang-
garan, Kementerian Keuangan akan menerapkan 
mekanisme reward and punishment. Artinya bagi 
lembaga yang tidak bisa menyerap anggaran 

21. Perhatikan denah berikut!

 Jika Amin tinggal di Perumahan Permata Hijau maka perjalanan paling efektif menuju KPU adalah 
....
A. Dari Perumahan Permata Hijau menyeberang Jalan Siraj Salman melewati Jalan Wijaya 

Kusuma sampai Jalan Juanda belok ke barat.
B. Dari Perumahan Permata Hijau, lewat Jalan Siraj Salman belok ke timur terus ke Jalan 

Juanda.
C. Dari Perumahan Permata Hijau masuk jalan Juanda I terus sampai Jalan Juanda lalu belok ke 

barat.
D. Dari Perumahan Permata Hijau masuk Jalan Juanda I, belok ke barat lewat jalan Wijaya 

Kusuma IV.
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dengan baik pada 2010 maka pagu anggaran 
untuk 2011 akan dipotong. Lambatnya penyerapan 
anggaran selama ini menunjukkan belum seri-
usnya pemerintah dalam mencari solusi. Untuk 
membantu kelancaran penyerapan anggaran 
ini, proses administrasi yang terlalu berbelit-belit 
harus disederhanakan.

24. Gagasan utama tajuk tersebut adalah ....
A. Pundi-pundi kas negara kini sedang 

mengalami kenaikan puncak pada 
tanggal 7 Juli 2010

B. Surplus APBN didapat dari sektor 
perpajakan ditambah dengan penarikan 
pinjaman

C. Pemerintah memberlakukan mekanisme 
reward and punishment pada tahun 
anggaran 2011

D. Upaya penyederhanaan proses 
administrasi perlu dilaksanakan demi 
cepatnya penyerapan anggaran

25. Kalimat yang menyatakan fakta pada tajuk 
tersebut terdapat pada ....
A. Kalimat pertama paragraf pertama
B. Kalimat ketiga paragraf pertama
C. Kalimat kedua paragraf kedua
D. Kalimat ketiga paragraf kedua

26. Bacalah dengan saksama tajuk berikut!

  Telah banyak kita dengar dan saksikan 
kiprah relawan dalam berbagai kesusahan 
dunia. Ada yang menolong korban gempa 
bumi dan bencana alam lainnya. Ada juga 
relawan yang menolong kaum terpinggir 
dan teraniaya. Terakhir kita menyaksikan 
pengorbanan relawan yang mencoba 
menembus blokade Israel terhadap Gaza. 
Dalam upaya itu, sebagian dari mereka— 
yang naik kapal Mavi Marmara—harus 
mengorbankan nyawa dan menderita setelah 
diserang oleh pasukan Israel.

  Kita bersyukur, meski ada dua relawan 
Indonesia yang luka dan harus dirawat, 
sebanyak 10 re lawan la innya te lah 
dibebaskan. Mereka bisa dikatakan lolos 

dari maut serangan pasukan Israel karena 
saat serangan terjadi, siapa pun bisa saja 
gugur menjadi korban. Kita sampaikan 
penghargaan yang tinggi kepada para 
relawan Palestina dan juga kepada relawan 
lain yang selama ini telah membuktikan 
diri bagi keluhuran manusia. Mereka telah 
memperlihatkan teladan dan bukti bahwa 
hidup barulah bermakna jika didedikasikan 
bagi kebaikan sesama. Dalam hal Palestina, 
tampak bahwa blokade Israel amat mengusik 
rasa perikemanusiaan para relawan.

 Penulis tajuk tersebut berpihak kepada ....
A. Pemerintah  C.  Palestina
B. Relawan  D.  Israel

27. Cermatilah identifikasi masalah berikut!

Identifikai masalah:
1. Internet di kalangan para pelajar.
2. P e m a n f a a t a n  i n t e r n e t  d a l a m 

pembelajaran.
 

 Paragraf latar belakang yang tepat sesuai 
identifikasi masalah tersebut adalah ....
A. Internet saat ini dapat diakses dengan 

mudah dan murah. Mereka yang haus 
informasi dapat mencarinya dari telepon 
genggam. Kemudahan ini sekaligus 
sebagai penambah pengetahuan. 
Dengan demikian pengetahuan siswa 
akan didapat dari mana saja.

B. Pelajar banyak yang menggunakan 
internet. Pengetahuan yang diakses 
dari internet sangat bermanfaat untuk 
belajar di sekolah maupun di rumah. 
Pengetahuan tidak harus didapat dari 
guru di sekolah saja.

C. Salah satu media massa yang populer saat 
ini adalah internet, termasuk di kalangan 
pelajar. Mereka bebas mengakses lagu, 
gambar, dan berbagai informasi. Jika 
tidak difasilitasi, berdampak buruk bagi 
pelajar. Oleh karena itu, diperlukan 
pendekatan yang tepat kepada siswa 
dalam pemanfaatan internet.



53Mata Ujian Bahasa Indonesia

D. Internet bukan merupakan hal baru. 
Namun, jika penggunaannya tidak benar, 
dikhawatirkan mereka akan mengakses 
hal-hal yang bersifat negatif. Internet 
juga dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran.

28. Perhatikan data buku berikut dengan 
saksama!
(1) Buku berjudul Penggunaan Bahasa 

Indonesia dalam Surat Dinas, dikarang 
oleh E. Zaenal Arifin. Buku tersebut 
diterbitkan oleh PT Mediatama Sarana 
di Jakarta tahun 1987.

(2) Buku berjudul Penelitian Agama Masalah 
dan Pemikiran, ditulis oleh Mulyanto 
Sumardi pada tahun 1982. Buku tersebut 
diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan 
di Jakarta.

 Bentuk penulisan daftar pustaka yang tepat 
untuk kedua buku tersebut adalah ....
A. Arifin E. Zainal Penggunaan Bahasa 

Indonesia dalam Surat Dinas. 1987. 
Jakarta: PT Mediatama Sarana.

 Sumardi, Mulyanto. Penelitian Agama 
Masalah dan Pemikiran. 1982. Pustaka 
Sinar Harapan. Jakarta.

B. Arifin, E. Zainal, 1987, Penggunaan 
Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas.

 PT Mediatama Sarana: Jakarta.
 Sumardi, Mulyanto. 1982, Penelitian 

Agama Masalah dan Pemikiran.
 Pustaka Sinar Harapan: Jakarta

C. Arifin, E. Zainal. 1987. Penggunaan 
Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas. 
Jakarta: PT Mediatama Sarana.

 Sumardi, Mulyanto. 1982. Penelitian 
Agama Masalah dan Pemikiran. Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan. 

D. Arifin E., Zainal. Penggunaan Bahasa 
Indonesia dalam Surat Dinas. 1987. 
Jakarta: PT Mediatama Sarana.

 Sumardi; Mulyanto. Penelitian Agama 
Masalah dan Pemikiran. 1982. Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan. 

29. Menurut berita di surat kabar, korban penyakit 
flu burung sudah mewabah banyak sekali. 
Berita tentang banyaknya korban flu burung 
dilansir oleh harian terkemuka di Jakarta.

 Perbaikan kalimat pertama agar menjadi 
kalimat efektif adalah ....
A. Meletakkan kata mewabah setelah kata 

penyakit
B. Menghilangkan kata mewabah dan 

sekali
C. Memindahkan kata sudah sebelum kata 

sangat
D. Menempatkan kata sudah dan banyak 

sebelum kata korban

30. Bacalah paragraf berikut!

 Grup mahasiswa kedokteran akan melakukan 
ujicoba di posko-posko bencana banjir yang 
tersebar di beberapa RW. Mereka juga 
membawa obat-obatan yang disumbangkan 
oleh pemilik apotek yang peduli terhadap 
menderitanya rakyat yang terkena musibah.

 Perbaikan pilihan kata bercetak miring yang 
tepat adalah ....
A. Tim, praktik, penderitaan
B. Tim, tugas, penderita
C. Kelompok, praktik, menderita
D. Kelompok, tugas, penderitaan

31. Tujuan ekonomi indonesia adalah keadilan 
sosial bagi seluruh masyarakat indonesia.

 Penggunaan huruf kapital yang tepat pada 
kalimat tersebut adalah ....
A. Tujuan Ekonomi Indonesia adalah 

Keadilan Sosial bagi seluruh masyarakat 
Indonesia.

B. Tujuan Ekonomi Indonsia adalah 
keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat 
Indonesia.

C. Tujuan ekonomi Indonesia adalah 
keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat 
Indonesia.

D. Tujuan ekonomi Indonesia adalah 
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat 
Indonesia.
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32. Bacalah pantun berikut!
Yogyakarta kota berhati nyaman
[...]
Jika anda cinta kebersihan
Mengapa buang sampah di kali
 

 Larik yang tepat untuk melengkapi pantun 
tersebut adalah ....
A. Itulah slogan indah sekali
B. Pengendara jalan berhati-hati
C. Pergi ke pasar membeli roti
D. Tinggallah di tempat yang aman

33. Bacalah kutipan puisi berikut!
[...]
Perlahan-lahan tumbang
Dalam debu gergaji
Oleh tangan-tangan keji

 Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi 
puisi tersebut adalah ....
A. Daun pun menguning
B. Pohon itu gersang
C. Pohon itu meradang
D. Ranting mengering

34. Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama!

  Seorang bernama Amar merasa segala 
doanya kepada Tuhan tak pernah dikabulkan. 
Ia menduga dosa yang banyak menjadi 
penyebabnya. Dosa akibat salah menjalankan 
perintah Tuhan.

 Puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Marahkah Kau padaku
 Hasratku Kau abaikan
 Salahkah aku
 Doaku mengalun ke arsy-Mu
 Kurangkah sujudku

B. Kuterima nasibku
 Jika Kau abaikan diriku
 Kau memang berkuasa
 Atas diriku yang hina
 Segala doa sudah kulantunkan

C. Segala kupinta tiada kauberi
 Segala kutanya tiada kausahuti
 Besar benar salah arahku
 Hampir tertutup tumpah berkah
 Hampir tertutup pintu restu

D. Nanar mata ini menatap
 Bayang-bayang dosa
 Tak terhapuskan dosa ini
 Dengan segala doa
 Sengajakah kau lakukan ini

35. Bacalah kutipan drama berikut!
Dini : Rendy, kenapa sih, kamu selalu 

usil? Kenapa kamu selalu mengejek 
aku? Memangnya kamu suka kalau 
diejek? (cemberut)

Rendy : (tertawa-tawa) Aduh ... maaf deh, 
kamu marah ya, Din?

Dini : Iya dong. Habis ... kamu nakal. 
Kamu memang sengaja mengejek 
aku, biar anak-anak sekelas 
menertawakan aku kan?

Rendy : [...]
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan 

drama tersebut adalah ....
A. Memang aku sengaja, biar anak-anak 

sekelas menertawakan kamu
B. Wah, jangan marah dong Din, aku kan 

Cuma bercanda!
C. Wah, kamu kalau cemberut memang 

cantik lho!
D. Jangan marah ya Din, aku suka melihatmu 

cemberut!

36. Bacalah ilustrasi berikut!

 Ketua OSIS SMP BINTANG JAYA YOGJA 
mendapat giliran pertama memberikan 
sambutan atas nama ketua penyelenggara 
pada acara pembukaan lomba mendongeng 
dalam rangka memperingati Bulan Bahasa.

 Pembukaan pidato yang sesuai ilustrasi 
tersebut adalah ....
A. Melalui lomba mendongeng, diharapkan 

generasi muda lebih mengenal dan 
mencintai dongeng yang berasal dari negeri 
sendiri. Dongeng, memang sudah tidak 
disenangi lagi di kalangan anak-anak.
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B. Puji syukur marilah kita sampaikan 
kepada Tuhan, karena berkat rahmat, dan 
hidayah-Nya kita dapat berkumpul pada 
acara pembukaan lomba mendongeng 
dalam rangka memperingati Bulan 
Bahasa.

C. Demikian yang dapat saya sampaikan, 
mohon maaf bila ada khilaf kata. Semoga 
lomba mendongeng ini berjalan lancar.

D. Tujuan pelaksanaan lomba mendongeng 
ini untuk memperingati Bulan Bahasa. 
Dengan harapan, kita generasi muda 
semakin mengenal yang berasal dari 
negeri sendiri.

37. Bacalah kutipan pidato berikut!

 Saya mengucapkan selamat dan terima kasih 
atas kehadiran teman-teman menghadiri 
kegiatan pameran buku dalam rangka 
menyambut adik-adik kita siswa kelas 7 yang 
baru.

 [...]

 Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini 
banyak kekurangan, panitia memohon maaf.
 

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi teks 
pidato tersebut adalah ....
A. Akhirnya, kami atas nama panitia 

mengucapkan selamat mengunjungi 
pameran buku ini.

B. Puji syukur senantiasa kita panjatkan 
k e  h a d i r a t  Tu h a n  y a n g  t e l a h 
memberikan kesehatan sehingga bisa 
menyelenggarakan kegiatan ini.

C. Demikian sambutan dari saya selaku 
Ketua Panitia semoga pameran buku ini 
bermanfaat.

D. Pameran buku ini merupakan agenda 
tahunan OSIS dalam rangka memotivasi 
para siswa agar gemar membaca.

38. Bacalah tema berikut!

 Tema karya ilmiah: Peran pelajar dalam 
menciptakan lingkungan yang bersih.

 Rumusan masalah karya ilmiah sesuai tema 
tersebut adalah ....

A. Di mana pelajar berperan dalam menjaga 
kebersihan lingkungan?

B. Bagaimana peran pelajar dalam 
menciptakan lingkungan yang bersih?

C. Berapa pelajar yang dapat berperan 
dalam menjaga kebersihan?

D. Mengapa pelajar harus ikut berperan 
dalam menciptakan kebersihan?

39. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
(1) Perjalanan berlangsung lancar dan aman.
(2) Kebetulan, ayah mempunyai teman 

dekat yang tinggal di Jakarta sehingga 
sangat membantu keperluan kami.

(3) Pada hari Minggu, 6 Juni 2010, kami 
sekeluarga berwisata ke Dunia Fantasi, 
Taman Impian Jaya Ancol.

(4) Tiba di Dunia Fantasi, kami segera 
menikmati berbagai jenis permainan dan 
wahana yang tersedia di sana.

(5) Sebelumnya, ayah sudah mempersiapkan 
semua keperluan, termasuk t iket 
masuk.

 Urutan kalimat yang tepat agar tersusun 
menjadi paragraf yang padu adalah ....
A. (2), (1), (3), (5), (4)
B. (3), (5), (2), (1), (4)
C. (4), (3), (2), (1), (5)
D. (5), (1), (3), (2), (4)

40. Bacalah kutipan surat pribadi berikut!

 Salam rindu,

 Apa kabar? Semoga kita selalu mendapatkan 
lindungan dari Tuhan. Eh, ngomong-ngomong, 
kok suratku yang kemarin nggak kamu balas, 
lagi sibuk ya? Sama dong, aku juga sedang 
sibuk nih. Banyak tugas dari sekolah yang 
harus aku selesaikan. Tapi, kalau sudah ada 
waktu, balas suratku ya!

 [...]

 Bagian penutup surat tersebut yang tepat 
adalah ....
A. Demikian surat yang sempat aku kirimkan. 

Cukup sekian dan terima kasih.
B. Cukup ini dulu ya? Kunanti balasan 

darimu, sekian, maaf dan terima kasih.
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C. Sekian surat dariku, kurang dan lebih berkenan aku sampaikan terima kasih.
D. Saya akhiri info surat dariku dan mohon maaf dengan penuh ketulusan hati.

41. Bacalah kutipan surat resmi berikut!

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMP PENERBANGAN

Jalan Adi Sucipto 12, Telepon (0274) 531841 YOGYAKARTA

Nomor : 009/OSIS/SMP/2010     25 April 2010
Perihal : Undangan

[...]
Dengan hormat, 

 Dengan ini kami mengundang Bapak untuk membuka kegiatan kemah bersama SMP Penerbangan 
yang akan dilaksanakan pada
  hari, tanggal : Senin, 3 Mei 2010
  pukul  : 13.00 WIB
  tempat : Halaman SMP Penerbangan

 

 Bagian yang tepat untuk melengkapi surat undangan tersebut adalah ....
A. Yth. Bapak dan Ibu Guru SMP Penerbangan
 Di Yogyakarta 
B. Kepada
 Yth. Kepala TU SMP Penerbangan Yogyakarta
 di Yogyakarta
C. Yth. Kepala SMP Penerbangan Yogyakarta
 di Yogyakarta
D. Yth. Bapak Kepala SMP Penerbangan Yogyakarta
 di Yogyakarta

42. Bacalah kutipan surat berikut!

 [...]

 Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan pinjaman alat-alat P3K lengkap untuk menunjang 
kegiatan tersebut, yang kami rencanakan pada 

 hari, tanggal : Jumat, 6 Agustus 2010

 pukul  : 07.30—10.30

 tempat  : Gedung Serbaguna SMP Diponegoro

 Alat yang kami pinjam tersebut akan kami kembalikan sehari setelah kegiatan berlangsung. Jika 
terjadi kerusakan atau kehilangan alat yang kami pinjam, kami bersedia menggantinya.

 Bagian yang tepat untuk melengkap kutipan surat tersebut adalah ....
A. Sesuai dengan program kami, bulan Agustus 2010 yang akan datang kami akan 

menyelenggarakan kegiatan kemah bagi anggota baru PMR.
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B. Sesuai dengan program kami, bulan Agustus 2010 yang akan datang kami akan 
menyelenggarakan kegiatan pelatihan PMR kepada anggota baru agar memiliki pengetahuan 
dan kemampuan dasar tentang PMR.

C. Sesuai dengan program kami, bulan Agustus 2010 yang akan datang kami akan 
menyelenggarakan kunjungan kerja PMR dengan anggota baru ke Dinas Kesehatan agar 
memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar tentang PMR.

D. Sesuai dengan program kami, bulan Agustus 2010 yang akan datang kami akan 
menyelenggarakan seminar PMR.

43. Perhatikan kutipan surat resmi berikut!

Nomor : 16/OSIS/SMP Pembangunan/X/2009  Samarinda 27 Oktober 2009 (1)
Hal      : Undangan

Yth. Ketua OSIS SMP Harapan
Jalan Bhayangkara Nomor 50
Samarinda

Dengan hormat,
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, kami akan mengadakan pameran poster.
Rencananya pameran tersebut akan kami selenggarakan pada
 hari, tanggal  : Jum’at, 10 November 2009 (2)
 pukul  : 08.00 s.d. 17.00
 tempat  : Alua SMP Pembangunan Samarinda

Perbaikan yang tepat surat tersebut adalah ....
A. No. (1) 27 Oktober 2009  C. No. (1) Samarinda, 27-10-2009
 No. (2) Jumat, 10 November 2009      No. (2) Jum’at, 10-11-2009
B. No. (1) 27 Oktober 2009  D. No. (1) 27-10-2009
 No. (2) Jum’at, 10 November 2009      No. (2) Jumat, 10 November 2009

44. Bacalah bacaan berikut dengan saksama!

  Buah tomat merupakan buah yang sarat khasiat. Buah tomat dapat mencegah penyakit 
kekurangan vitamin. Di samping itu juga mencegah kanker prostat, kanker usus besar, dan kanker 
paru-paru. Hasil penelitian menunjukkan tomat dapat mengobati gangguan pencernaan, diare, 
kolera, dan serangan empedu.

  Selain kaya manfaat, tomat juga lezat disantap. Bahkan sebagai saus atau diracik menjadi 
masakan pun mampu menembus para penikmatnya. Di Prancis, tomat disebut pomme d’amour atau 
apel cinta. Jika ingin sehat dan bebas dari kanker, cobalah rutin mengonsumsi “Si apel cinta”.

 Rangkuman yang tepat bacaan tersebut adalah ....
A. Tomat buah sarat khasiat dan lezat disantap
B. Buah tomat atau apel cinta dapat mencegah penyakit kanker
C. Buah tomat sarat khasiat, kaya manfaat bagi penderita penyakit
D. Buah tomat selain mencegah juga mengobati berbagai penyakit.
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45. Bacalah ilustrasi berikut!

 Guna mendukung “Gerakan Menanam 
Sejuta Pohon”, OSIS SMP Wijaya bermaksud 
menyelenggarakan bakti sosial melalui 
kegiatan menanam pohon. Hal ini karena 
dengan menanam sebatang pohon akan 
memberi banyak manfaat.

 Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Satu pohon demi anak cucu
B. Satu pohon berjuta manfaat
C. Ayo menanam sekarang juga
D. Hijau lingkungan dengan menanam

46. Perhatikan petunjuk berikut!

 Petunjuk memasak pisang goreng gurih 
(tanpa tepung)
(1) Kupas pisang dengan pisau!
(2) Iris tipis-tipis (sesuai selera)!
(3) Taruh garam secukupnya, ratakan!
(4) [...]
(5) Letakan wajan di atas kompor!
(6) Tuangkan minyak goreng ke dalam 

wajan!
(7) Panaskan!
(8) [...]
(9) Goreng sampai kuning kecokelatan!
(10) Angkat kemudian sajikan!

 Untuk melengkapi kalimat yang rumpang 
pada petunjuk tersebut yang tepat adalah ...

A. (4) Masukan pisang ke dalam wajan
 (8) Nyalakan kompor

B. (4) Nyalakan kompor
 (8) Masukan pisang di dalam wajan

C. (4) Cuci pisang sampai bersih
 (8) Matikan kompor 

D. (4) Masukkan pisang ke dalam wajan
 (8) Cuci pisang sampai bersih

47. Perhatikan petunjuk berikut!
Petunjuk menyalakan televisi
(1) Tekan tombol nomor remote kontrol!
(2) Tekan tombol main power!
(3) Indikator power atau stanby akan 

berwarna merah!

(4) Hubungkan kabel daya listrik pesawat tv 
ke stopkontak!

(5) Selamat menonton!
 Urutan petunjuk menyalakan televisi yang 

tepat adalah ....
A. (4), (2), (3), (1), (5)
B. (1), (4), (2), (1), (5) 
C. (4), (3), (1), (1), (5)
D. (2), (3), (1), (5), (4)

48. Bacalah i lustrasi  ber ikut  dengan 
saksama!

 Pada hari Rabu, 25 November 2009, 
kamu kutunjuk menjadi pembaca puisi 
dalam peringatan Hari Guru. Kamu dapat 
melaksanakan dengan baik dan mendapat 
pujian dari teman-temanmu serta guru-
gurumu.

 Catatan buku harian yang paling sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Rabu, 25 November 2009. Hari ini aku 

senang sekali. Pagi ini aku ditunjuk 
menjadi pembaca puisi dalam peringatan 
Hari Guru. Aku dapat melaksanakannya 
dengan baik. Teman-teman dan guru-
guru memuji kemampuanku.

B. Rabu, 25 November 2009. Alangkah 
senang hati Amir pada hari Senin ini. 
Pagi ini Amir ditunjuk menjadi pembaca 
puisi dalam peringatan Hari Guru. Amir 
dapat melaksanakannya dengan baik. 
Teman-teman dan guru-guru memuji 
kemampuannya.

C. Rabu, 25 November 2009. Hari ini dia 
senang sekali. Dia ditunjuk menjadi 
pembaca puisi. Ia dapat melaksanakannya 
dengan baik. Guru-guru dan teman-
teman memuji kemampuanku.

D. Rabu, 25 November 2009. Alangkah 
senangnya hari ini. Ita ditunjuk menjadi 
salah satu petugas upacara. Ita dapat 
melaksanakannya dengan baik. Guru-
guru memuji kemampuanku.
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49. Cermati kutipan pesan singkat berikut!

 Buat Andi

 Novel “Laskar Pelangi” pesananmu [...] tadi 
di Mataram Ilmu.

                                               Dari sobatmu, 

                                               Ali

 Bagian yangh tepat untuk melengkapi pesan 
singkat tersebut adalah ....
A. Sudah kubelikan
B. Akan kubaca
C. Banyak dibaca
D. Akan kubawa

50. Bacalah i lustrasi  ber ikut  dengan 
saksama!

 Kepala sekolah memberikan mandat kepada 
para wali kelas untuk melaksanakan kegiatan 

gotong royong pada hari Sabtu malam 
dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian 
Nasional. Wali kelas menugasi ketua kelas 
untuk menginformasikan hal tersebut pada 
teman-teman sekelasnya.

 Isi memo wali kelas yang sesuai dengan 
ilustrasi  tersebut adalah ....
A. Sampaikan pada teman-temanmu 

hari Sabtu harap membawa peralatan 
kebersihan untuk membersihkan kelas.

B. Kepala sekolah menugasi saya untuk 
melakukan gotong royong maka saya 
menugasi kalian semua.

C. Ketua kelas harap melaksanakan gotong 
royong dalam rangka mempersiapkan 
ujian, agar kelas terlihat bersih dan 
rapi.

D. Dalam rangka persiapan pelaksanaan 
ujian, saya sebagai wali kelas menugasi 
ketua kelas untuk gotong royong.
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3. Penyelesaian Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2010/2011

1. Penyelesaian:

• Gagasan utama atau ide utama atau ide 
pokok merupakan gagasan yang menjadi 
dasar pengembangan sebuah paragraf.

• Gagasan utama paragraf dapat ditemukan 
dengan mencermati/memahami isi 
paragraf secara utuh. 

• Gagasan utama biasanya terletak pada 
kalimat pertama atau kalimat terakhir. 

Jika dicermati maka gagasan utama paragraf 
soal ini ialah “Bencana banjir lumpur menim-
bulkan berbagai penyakit”.

 Jawab: C

2. Penyelesaian:

• Kalimat utama adalah kalimat yang 
berisi gagasan/ide/pikiran utama. Kalimat 
ini bisa terletak di awal paragraf atau di 
akhir paragraf. 

• Kalimat utama dalam paragraf tersebut 
terdapat pada ke-1, yaitu “Salah satu 
bagian sepeda motor yang penting 
adalah ban.” 

• Kalimat ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam 
paragraf tersebut adalah kalimat penjelas 
karena isinya merinci/menjelaskan ke-1.

Jadi, kalimat utama paragraf tersebut terdapat 
pada nomor (1).

 Jawab: A

3. Penyelesaian:

• Dalam bacaan, dapat ditemukan fakta 
dan opini (pendapat). 

• Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa 
yang benar-benar terjadi atau ada. 

 Opini adalah gagasan, pendapat, dan 
harapan seseorang mengenai suatu hal. 
Opini (pendapat) sangat dipengaruhi 
faktor diri seseorang.  

• Kalimat pertama dan ketiga adalah 
fakta, sedangkan kalimat kedua dan 
keempat adalah pendapat (opini) yang 
ditandai dengan penggunaan kata dapat 
menyerang, bisa menyerang. 

Jadi, kalimat pendapat pada paragraf tersebut 
ditandai nomor (2), (4).

 Jawab : D

4. Penyelesaian:

• Cermati kedua teks tersebut.
• Ber i ta pada Teks 1 dan Teks 2 

menginformasikan bahwa Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melakukan sertifikasi 
kesehatan unggas. Hal ini ditunjukkan 
pada Teks 1 dan Teks 2, yaitu:

 Teks 1:
 Kalimat pertama, “Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta memulai sertifikasi kesehatan 
unggas secara bersamaan di berbagai 
lokasi.”

 Teks 2:
 Kalimat pertama, “....akan dilakukan 

pemeriksaan kesehatan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk mendapat 
sertifikasi sehat.”

Jadi, kesamaan informasi kedua kutipan 
tersebut adalah Pemerintah DKI Jakarta 
melakukan pemeriksaan unggas.

 Jawab: D

5. Penyelesaian:

• Berita adalah laporan atau keterangan 
mengenai kejadian atau peristiwa yang 
hangat.

• Sebuah berita lengkap, biasanya ditulis 
dengan formula 5 W + 1H, yaitu:

 1. What (Peristiwa apa yang terjadi?)
 2. When (Kapan peristiwa itu terjadi?)
 3. Who (Siapa pelaku peristiwa?) 
 4. Where (Di mana peristiwa itu terjadi?)
 5. Why (Mengapa peristiwa itu terjadi?)  
 6. How (Bagaimana peristiwa itu terjadi?)
Teks 1:
Kalimat ke-1: “Pemerintah Provinsi DKI....”
 Pertanyaan yang sesuai siapa.
Kalimat ke-2: “Dana sebesar 3 miliar rupiah...”
 Pertanyaan yang sesuai apa dan 

bagaimana.
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Teks 2:
Kalimat ke-1: “Setelah burung dan unggas....”
 Pertanyaan yang sesuai kapan.
Kalimat ke-2: “Petugas akan mendatangi.....”
 Pertanyaan yang sesuai siapa.
Kalimat ke-3: “Burung yang akan diperiksa...”
 Pertanyaan yang sesuai apa.
Jadi, perbedaan penyajian teks tersebut 
adalah Teks 1: Siapa, apa, bagaimana
Teks 2: Kapan, siapa, apa

 Jawab: B

6. Penyelesaian:

Cermati kembali penyelesaian nomor 3.
• Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa 

yang benar-benar terjadi atau ada.
• Kalimat ke-1 adalah fakta.
• Kalimat ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan 

pendapat (opini).
	 Kallimat ke-2 ditandai dengan kata dinilai, 

kalimat ke-3 ditandai dengan kata akan, 
dan kalilmat ke-4 ditandai dengan kata 
diduga. 

Jadi, kalimat fakta pada paragraf tersebut 
adalah kalimat Pertama.

 Jawab: A

7. Penyelesaian:

Kritikan yang tepat adalah kritikan yang dapat 
menimbulkan semangat hidup, mencerahkan 
pikiran dan perasaan, dengan bahasa san-
tun, serta dengan sikap penuh rasa hormat. 
Kritikan itu tidak menyinggung perasaan dan 
tidak merendahkan orang lain.
Jadi, kritik yang tepat adalah pilihan D, Pihak 
bank harus menjamin keamanan dana nasa-
bah bukan hanya iming-iming.

 Jawab: D

8. Penyelesaian:

• Simpulan atau kesimpulan merupakan 
ikhtisar dari suatu uraian yang memiliki 
sifat berupa pernyataan umum. 

• Simpulan bacaan dapat ditemukan 
dengan cara melihat pikiran utama yang 
mendominasi suatu bacaan. 

• Gagasan penting ini ditemukan dengan 
membacanya secara cermat.

Cermati kutipan tersebut. Simpulan yang 
tepat adalah Sungai sangat bermanfaat bagi 
kehidupan manusia.

 Jawab: A

9. Penyelesaian:

Latar/setting cerita meliputi:
• Latar tempat, yaitu tempat terjadinya 

cerita.
•	 Latar waktu, yaitu kapan terjadinya 

cerita..
•	 Latar suasana, yaitu suasana terjadinya 

cerita.
Perhatikan kalimat pertama pada cerpen, “kini 
giliranku...”, bermakna “sekarang waktuku”, 
“saat ini tiba bagiku”.
Jadi, latar waktu kutipan cerpen terdapat pada 
kalimat Pertama.

 Jawab: A

10. Penyelesaian:

Sudut pandang/point of view, yaitu posisi 
pengarang dalam membawakan cerita.
Sudut pandang ada  dua, yaitu:
• Sudut pandang sebagai orang 

pertama. Artinya, posisi pengarang 
berperan langsung sebagai orang 
pertama, misalnya: aku, saya, kami, 
kita, gue,  beta, awak, dan ku.

• Sudut pandang sebagai orang ketiga. 
Artinya, posisi pengarang berperan 
sebagai orang ketiga, misalnya: dia, ia, 
mereka, dan nama orang.

Pada kutipan cerpen tersebut, pengarang 
menggunakan sudut pandang sebagai orang 
pertama pelaku utama. Hal ini ditunjukkan  
pada kata “ku” dan “kami”. 
Contoh:
•	 “Kini giliranku....”
•	 “Setelah sebelumnya dua kawanku....”
•	 “Ya,ini kesepakatan kami;....”
Jadi, sudut pandang kutipan cerpen tersebut 
adalah Orang pertama pelaku utama.

 Jawab: A
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• Pengarang menggunakan sudut pandang  
orang pertama pelaku utama. Hal ini 
ditunjukkan pada kata “ku” dan “aku”.

• Contoh: 
 “Seorang muridku.....”
 “Dengan sekali gerak, guru-guru lelaki 

dan aku....”
 “......karena kehilangan napas aku 

sempat...”
 Jadi, perbedaan sudut pandang kedua 

kutipan novel tersebut adalah:
Kutipan I: Orang ketiga serba tahu
Kutipan II: Orang pertama pelaku utama

 Jawab: C

13. Penyelesaian:

• Latar tempat, yaitu tempat terjadinya 
cerita.

• Latar tempat pada kutipan drama 
tersebut yang tepat adalah rumah. Hal 
ini ditunjukkan dari:
- Percakapan antara ayah dan Asri 

yang bernuansa kekeluargaan, dan
- Kalimat “Seorang gadis berseragam 

SMP masuk sambil cemberut”. 
Artinya, Asri baru pulang dari sekolah 
dan masuk ke rumah.

Jadi, latar tempat pada kutipan drama terse-
but adalah Rumah.

 Jawab: A

14. Penyelesaian:

Amanat adalah pesan moral yang disampai-
kan oleh pengarang kepada pembaca dalam 
suatu cerita.
Amanat yang terkandung dalam kutipan 
drama tersebut adalah Hendaknya kita meng-
hargai bantuan orang lain.

 Jawab: A

15. Penyelesaian:

Citraan adalah kesan atau gambaran visual 
yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, 
atau kalimat, dan merupakan unsur dasar 
yang khas dalam karya prosa dan puisi.
Penyair atau pencipta puisi dalam mengek-

11. Penyelesaian:

• Tema adalah persoalan utama yang 
mendasari sebuah teks, bacaan, cerita, 
wacana, paragraf. 

• Tema dapat ditemukan dengan membaca 
berulang-ulang secara intensif.

Cermati kedua kutipan novel pada soal. Per-
bedaan tema kedua kutipan tersebut adalah:
• Kutipan novel I, menceritakan tentang 

kemiskinan. Hal ini terlihat pada kalimat 
kedua dan ketiga dalam kutipan novel 
tersebut.

 Kalimat kedua:
 “......kecuali aku dan anak laki-laki kecil 

kotor berambut keriting merah yang tak 
terkenal tadi.”

 Kalimat ketiga:
 “Anak itu berbau hangus seperti karet 

terbakar.”
• Kutipan novel II, menceritakan tentang 

ketuhanan. Hal ini ditunjukkan pada 
kalimat pertama dalam kutipan novel 
tersebut.

 Kalimat pertama:
 “Allah adalah Maha Adil.” 
Jadi, perbedaan tema kedua kutipan novel 
tersebut adalah:
Kutipan novel I: Kemiskinan
Kutipan novel II: Ketuhanan

 Jawab: D

12. Penyelesaian:

Cermati kembali penyelesaian nomor 10 dan 
kutipan novel pada soal.
Perbedaan sudut pandang kedua kutipan 
novel tersebut adalah:
Kutipan I:
•	 Pengarang menggunakan sudut pandang 

sebagai orang ketiga serba tahu. Dalam 
hal ini, pengarang bertindak seolah-olah 
mengetahui segala kejadian yang dialami 
oleh tokoh. Hal ini ditunjukkan pada kata 
“mereka”.

• Contoh: “Mereka masih berkelompok,...”
Kutipan II:
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spresikan keindahan, dia menciptakan berb-
agai citraan. 
Citraan ini menimbulkan daya imajinasi dari 
pembaca. Ada berbagai citraan, yaitu:
• Citraan pendengaran
• Citraan penglihatan
• Citraan penciuman
• Citraan perasaan 
Dalam bait pertama puisi tersebut termasuk 
citraan penglihatan, ditunjukkan dari kata-
kata:  bunga, mengembang, dan mekar.
Jadi, citraan bait pertama pada puisi tersebut 
adalah Penglihatan.

 Jawab: A 

16. Penyelesaian:

Tujuan adalah maksud yang ingin disampai-
kan oleh penyair kepada pembaca.
Cermati kembali kutipan puisi tersebut. Tu-
juan penyair adalah Mengajak untuk maju, 
tahan uji, punya semangat hidup dan adaptif.

 Jawab: D

17. Penyelesaian:

Watak adalah karakteristik watak pelaku 
dalam cerita tersebut. Penggambaran watak 
dari tokoh, biasanya digambarkan melalui 
budi pekerti, tingkah laku, perkataan, dan 
tabiat. 
Cermati kutipan pada cerpen.
Perhatikan kalimat: “ ...., Paman Darajat 
yang cepat membantu ibu. Karena pamanku 
itu yang kemudian turun tangan membantu 
kami, ....”. “Membantu kami”, artinya Paman 
Darajat tidak hanya menolong ibu, tetapi 
membantu keluarga tokoh.
Jadi, bukti bahwa Paman Darajat memiliki 
watak suka menolong adalah membantu 
keluarga tokoh “Aku”.

 Jawab: B

18. Penyelesaian:

Bagan adalah gambar yang menunjukkan 
hubungan antara bagian yang satu dengan 
bagian yang lainnya secara hierarkis (atas-
bawah).

Cermati bagan pada soal.
A. Kedudukan wakil ketua sejajar dengan 

bendaraha. (Salah)
 Seharusnya, wakil ketua lebih tinggi 

daripada bendahara.
B. Seksi acara bertanggung jawab kepada 

sekretaris. (Salah)
 Seharusnya, seksi acara bertanggung 

jawab kepada wakil ketua.
C. Sekretaris dan bendahara memiliki 

kedudukan yang sama. (Benar)
D. Jika dibandingkan ketua, kedudukan 

wakil ketua lebih tinggi. (Salah)
 Seharusnya, kedudukan wakil ketua lebih 

rendah dibandingkan dengan ketua
Jadi, pernyataan yang sesuai bagan adalah 
Kedudukan sekretaris dan bendahara adalah 
sama. 

 Jawab: C

19. Penyelesaian:

• Grafik merupakan turun naiknya hasil, 
statistik, dan sebagainya.

•  Fungsi grafik adalah untuk meringkas 
dan memperpendek informasi.

Cermati grafik pada soal.
Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui 
bahwa Perkembangan jumlah murid SD 
Bintang terus meningkat dari tahun ke tahun.

 Jawab: B

20. Penyelesaian:

Tabel merupakan daftar berisi ikhtisar sejum-
lah (besar) daftar informasi, biasanya berupa 
kata-kata dan bilangan yang tersusun secara 
bersistem, urut ke bawah dalam lajur (garis 
tegak dan vertikal) dan deret tertentu dengan 
garis pembatas sehingga dapat dengan mu-
dah disimak.
Cermati tabel pada soal.
A. Kapan hasil tertinggi pembelajaran 

dengan model kooperatif dicapai? 
(Benar)

 Jawabannya adalah pada Tes Akhir, yaitu 
88,50.

B. Mengapa pada tes awal nilai yang dicapai 
paling rendah? (Salah)
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23. Penyelesaian:

Suasana puisi adalah suasana batin/per-
asaan yang dapat dirasakan melalui ung-
kapan bahasa, pilihan kata, gaya bahasa 
dalam puisi.
Suasana puisi tersebut adalah Hening.

 Jawab: A

24. Penyelesaian:

Gagasan utama atau ide utama atau ide po-
kok merupakan gagasan yang menjadi dasar 
pengembangan sebuah paragraf.
Gagasan utama tajuk adalah ide utama atau 
pikiran yang mendapat perhatian utama dari 
penulis. 
Gagasan utama tajuk ini terletak di awal 
paragraf, yaitu pundi-pundi kas negara kini 
sedang mengalami kenaikan puncak pada 
tanggal 7 Juli 2010 (pilihan A).
Sedangkan, pilihan B, C, dan D adalah gaga-
san penjelas. Artinya, gagasan yang berfungsi 
menjelaskan gagasan utama.

 Jawab: A

25. Penyelesaian:

Kalimat fakta adalah kalimat yang mengung-
kapkan peristiwa yang sebenarnya/ objektif/
apa adanya. 
Cermati tajuk pada soal. 
Kalimat fakta dalam tajuk tersebut terdapat 
pada kalimat pertama paragraf pertama (pili-
han A): “Pundi-pundi kas negara kini menca-
pai 156 triliun per 7 Juli 2010”. Sedangkan, 
kalimat  pada pilihan yang lain adalah opini.

 Jawab: A

26. Penyelesaian:

• Tajuk rencana  adalah karangan 
pokok dalam surat kabar, majalah, dan 
sebagainya. 

• Tajuk rencana pada surat kabar atau 
majalah merupakan pandangan redaksi 
terhadap peristiwa yang sedang menjadi 
pembicaraan pada saat surat kabar itu 
diterbitkan. 

 Karena pertanyaan pada pilihan B 
membutuhkan jawaban berupa alasan 
atau uraian. Sedangkan, alasan atau 
uraian tidak terdapat pada tabel.

C. Mengapa hasil pembelajaran dengan 
model kooperatif selalu meningkat? 
(Salah)

 Karena pertanyaan pada pilihan C 
membutuhkan jawaban berupa alasan 
atau uraian. Sedangkan, alasan atau 
uraian tidak terdapat pada tabel.

D. Bagaimanakah peran guru dalam 
pembelajaran dengan model kooperatif? 
(Salah)

 Karena pertanyaan pada pilihan D 
membutuhkan jawaban berupa cara atau 
prosedur kerja. Sedangkan, cara atau 
prosedur kerja tidak terdapat pada tabel.

Jadi, pertanyaan yang jawabanya terdapat 
dalam tabel tersebut adalah Kapan hasil ter-
tinggi pembelajaran dengan model kooperatif 
dicapai?

 Jawab: A

21. Penyelesaian:

Denah adalah gambar atau peta yang menun-
jukkan letak jalan, bangunan, rumah, dan 
sebagainya.
Perjalanan paling efektif adalah perjalanan 
yang paling cepat dan tepat sampai tujuan. 
Cermati denah pada soal.
Jalan yang paling efektif adalah Dari Pe-
rumahan Permata Hijau menyeberang Jalan 
Siraj Salman melewati Jalan Wijaya Kusuma 
sampai Jalan Juanda belok ke barat.

 Jawab: A

22. Penyelesaian:

Tema puisi adalah persoalan utama yang 
ada dalam puisi.
Tema dapat ditemukan setelah membaca 
berulang-ulang penuh penghayatan dengan 
cara memerhatikan penggunaan kata/diksi, ke-
mudian dihubungkan dengan kehidupan nyata.
Pada puisi tersebut bertema Kesunyian.

 Jawab: C



65Mata Ujian Bahasa Indonesia

2. Sumardi, Mulyanto. 1982. Penelitian 
Agama Masalah dan Pemikiran. Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan. 

 Jawab: C

29. Penyelesaian:

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat 
mengemukakan pikiran dengan jelas. Ciri-ciri 
kalimat efektif sebagai berikut:
• Menggunakan diksi/pilihan kata dengan 

makna yang tepat.
• Menggunakan kata bentukan dengan 

imbuhan yang tepat.
• Sesuai dengan ejaan yang berlaku.
• Tidak menggunakan kata mubazir.
• Mengungkapkan pengertian logis sesuai 

dengan nalar yang tepat.
Perhatikan penjelasan berikut.
Mewabah adalah penyakit menular yang 
berjangkit dengan cepat. Artinya, mewabah 
sama dengan penyakit. Agar efektif, kata 
“mewabah” dihilangkan.
Sekali adalah seluruhnya atau semuanya. Art-
inya, kata “sekali” pada kalimat tersebut tidak 
tepat. Agar efektif, kata “sekali” dihilangkan.
Jadi, perbaikan kalimat pertama agar efektif 
adalah menghilangkan kata mewabah dan 
sekali sehingga menjadi “Menurut berita di 
surat kabar, korban penyakit flu burung sudah 
banyak.”

 Jawab: B

30. Penyelesaian:

Pilihan kata disebut juga diksi. Pemilihan 
kata dalam berkomunikasi harus tepat dan 
taat asas (konsisten). 
Pada teks tersebut kata:
•	 Grup diganti dengan tim
• Ujicoba diganti dengan praktik
•	 Menderitanya diganti dengan penderi-
taan.
Jadi, perbaikan pilihan kata bercetak miring 
yang tepat adalah tim, praktik, penderitaan.

 Jawab: A

• Seorang penulis tajuk sangatlah mungkin 
menunjukkan keberpihakan. Misalnya, 
berpihak kepada pemerintah, relawan, 
ataupun golongan tertentu.

 Pada tajuk itu, penulis lebih cenderung 
menceritakan perjuangan dan pengorbanan 
relawan dalam membantu  kaum terpinggir 
dan teraniaya.

Jadi, penulis tajuk berpihak kepada Relawan.

 Jawab: B

27. Penyelesaian:

Latar belakang masalah merupakan dasar 
atau alasan penulisan sebuah karya ilmiah. 
Latar belakang biasanya menjelaskan tentang 
keadaan yang baik dan kemudian menjelas-
kan adanya kesenjangan sehingga timbul 
masalah. 
Dalam karya ilmiah pada bagian ini, penulis 
mengemukakan pentingnya dan manfaat 
sebuah judul untuk dibahas dan diteliti.
Latar belakang yang paling tepat dari iden-
tifikasi masalah yang ada adalah pilihan B:
“Pelajar banyak yang menggunakan inter-
net. Pengetahuan yang diakses dari internet 
sangat bermanfaat untuk belajar di sekolah 
maupun di rumah. Pengetahuan tidak harus 
didapat dari guru di sekolah saja.”

 Jawab: B

28. Penyelesaian:

Data Daftar Pustaka untuk buku pada umum-
nya memuat lima bagian berikut ini.
• Nama pengarang (susunannya harus 

dibalik jika terdiri atas dua atau lebih)
• Tahun terbit
• Judul buku  (dicetak miring atau 

digarisbawahi)
• Nama kota penerbit
• Nama penerbit 
Jadi, bentuk penulisan daftar pustaka yang 
tepat untuk kedua buku adalah:
1. Arifin, E. Zainal. 1987. Penggunaan 

Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas. 
Jakarta: PT Mediatama Sarana.
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31. Penyelesaian:

Huruf kapital (huruf besar, seperti A, B, C, 
dan seterusnya) di antaranya berfungsi untuk 
menulis:
• Huruf pertama kata pada awal kalimat.
 Contoh: Anak itu rajin belajar.
• Huruf pertama nama bangsa, suku 

bangsa, dan bahasa.
 Contoh: Budaya bangsa Indonesia 

jelas berbeda dengan budaya bangsa 
Amerika.

• Huruf pertama semua nama geografi.
 Indonesia terletak di antara dua benua, 

yaitu Benua Asia dan Benua Australia.
Perhatikan kalimat soal berikut.
Tujuan ekonomi indonesia adalah keadilan 
sosial bagi seluruh masyarakat indonesia.
Pada kalimat di atas, yang menggunakan 
huruf kapital, yaitu kata:
• Tujuan, karena merupakan huruf pertama 

pada awal kalimat.
• Indonesia, karena merupakan huruf 

pertama nama bangsa.
Jadi, penggunaan huruf kapital yang tepat 
pada kalimat tersebut adalah Tujuan ekonomi 
Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh 
masyarakat Indonesia.

 Jawab: D

32. Penyelesaian:

Pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Me-
layu).
Ciri-ciri pantun, yaitu:
• Tiap bait terdiri atas empat baris.
• Bersajak (a-b-a-b)
• Tiap larik biasanya terdiri atas empat kata.
• Baris pertama dan kedua adalah sampi-
ran.
• Baris ketiga dan keempat adalah isi. 
Larik sama dengan baris dalam puisi (pan-
tun). Jadi, larik yang tepat untuk melengkapi 
pantun tersebut adalah “Itulah slogan indah 
sekali”.

 Jawab: A

33. Penyelesaian:

Majas atau kiasan adalah cara melukiskan 
sesuatu dengan jalan menyamakannya den-
gan sesuatu yang lain.
A. Daun pun menguning (Salah)
 Menguning adalah menjadi kuning. 

Daun menguning artinya daun tersebut 
layu atau tidak sehat. Pilihan A bukan 
merupakan suatu majas atau kiasan.

B. Pohon itu gersang (Salah)
 Gersang adalah kering dan tidak subur. 

Artinya, jika pohon itu kekurangan air 
maka pohon itu gersang. Pilihan B bukan 
merupakan suatu majas atau kiasan.

C. Pohon itu meradang (Benar)
 Meradang adalah marah sekali. Pilihan 

C merupakan suatu majas atau kiasan. 
Hal ini berdasarkan kata “meradang”. 
Biasanya kata meradang ditujukan untuk 
manusia. Majas yang digunakan adalah 
majas personifikasi. Artinya, majas yang 
isinya mengungkapkan benda yang 
seolah-olah dapat bertingkah laku seperti 
manusia.

D. Ranting mengering (Salah) 
 Ranting mengering artinya anak cabang 

pada tumbuhan yang kekurangan air. 
Pilihan D bukan merupakan majas atau 
kiasan.

Jadi, larik bermajas yang tepat untuk meleng-
kapi puisi tersebut “Pohon itu meradang”.

 Jawab: C

34. Penyelesaian:

Puisi adalah salah satu karya sastra yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan secara 
imajinatif.
Dilihat dari aspek ekspresi isi hati dan pikiran 
yang diwujudkan dalam pilihan kata/diksi, 
ada tiga hal penting yang disampaikan oleh 
penyair dalam puisinya tersebut, yaitu:
• Segala doanya kepada Tuhan tak pernah 

dikabulkan.
• Dosa yang banyak menjadi penyebabnya.
• Dosa akibat salah menjalankan perintah 

Tuhan.
Berdasarkan uraian di atas, puisi yang sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah pilihan C:
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Segala kupinta tiada kauberi
Segala kutanya tiada kausahuti
Besar benar salah arahku
Hampir tertahan tumpah berkah
Hampir tertutup pintu restu

 Jawab: C

35. Penyelesaian:

Drama adalah karya sastra dalam bentuk 
dialog dan gerakan yang disajikan di atas 
pentas dan diperankan oleh tokoh-tokoh yang 
mempunyai watak yang berbeda-beda.
Dalam kutipan drama itu terdapat dialog berisi 
konflik  antara Dini  dan Rendy. Dalam hal ini 
mereka adalah teman sekelas.
Dengan memerhatikan dialog sebelumnya 
(Dini) maka kalimat Rendy (tergambar sabar).
Jadi, kalimat yang tepat untuk melengkapi 
kutipan drama tersebut adalah Wah, jangan 
marah dong Din, aku kan cuma bercanda!.

 Jawab: B

36. Penyelesaian:

Pidato merupakan pengungkapan pikiran 
dalam bentuk kata-kata yang ditujukan ke-
pada orang banyak.
Susunan pidato:
1. Pendahuluan
 Salam pembuka atau ucapan 

penghormatan. Contoh:
• Rasa puji syukur kepada Tuhan
• Menyapa semua hadirin (Yth Kepala 

Sekolah, yang dihormati Bapak Ibu 
Guru, dan seterusnya)

• Penyampaian tujuan, pengantar 
kegiatan.

2. Isi pidato
3. Penutup
 Bisa berupa simpulan dari isi, bisa juga 

berupa salam penutup. 
Jadi, pembukaan pidato yang sesuai ilustrasi 
adalah Puji syukur marilah kita sampaikan 
kepada Tuhan, karena berkat rahmat, dan 
hidayah-Nya kita dapat berkumpul pada 
acara pembukaan lomba mendongeng dalam 
rangka memperingati Bulan Bahasa.

 Jawab: B

37. Penyelesaian:

Cermati kutipan pidato pada soal. 
• Dari pembukaan pidato, diketahui 

kegiatan tersebut merupakan pameran 
buku dalam rangka menyambut adik-adik 
kita siswa kelas 7 yang baru.

• Bagian yang rumpang adalah bagian 
isi. Isi pidato seharusnya berhubungan 
dengan kegiatan itu. Biasanya, acara 
atau kegiatan di sekolah dikerjakan oleh 
OSIS sebagai panitia.

Jadi, kalimat yang tepat untuk melengkapi isi 
teks pidato tersebut adalah Pameran buku 
ini merupakan agenda tahunan OSIS dalam 
rangka memotivasi para siswa agar gemar 
membaca.

 Jawab: D

38. Penyelesaian:

Rumusan masalah biasanya diungkapkan 
dalam kalimat tanya. Dalam tema tersebut 
terdapat dua variabel, yaitu peran pelajar dan 
lingkungan bersih.
Rumusan masalah yang baik adalah men-
ghubungkan kedua variabel tersebut, yaitu 
Bagaimana peran pelajar dalam menciptakan 
lingkungan yang bersih?

 Jawab: B

39. Penyelesaian:

Paragraf adalah suatu karangan yang ter-
bentuk dari rangkaian kalimat yang saling 
berkaitan untuk menyampaikan suatu gaga-
san atau ide.
Paragraf yang baik itu terbangun atas ke-
paduan penggunaan  bahasa/kohesif dan 
kesatuan makna/koheren.
Urutan kalimat yang membentuk paragraf 
padu adalah:
(3)  Pada hari Minggu, 6 Juni 2010, kami 

sekeluarga berwisata ke Dunia Fantasi, 
Taman Impian Jaya Ancol. 

(5)  Sebelumnya, ayah sudah mempersiapkan 
semua keperluan, termasuk tiket masuk.

(2)  Kebetulan, ayah mempunyai teman 
dekat yang tinggal di Jakarta sehingga 
sangat membantu keperluan kami.
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(1)  Perjalanan berlangsung lancar dan 
aman.

(4) Tiba di Dunia Fantasi, kami segera 
menikmati berbagai jenis permainan dan 
wahana yang tersedia di sana.

Jadi, urutan kalimat yant tepat agar tersusun 
menjadi paragraf yang padu adalah (3), (5), (2), 
(1), (4).

 Jawab: B

40. Penyelesaian:

Secara umum dikenal ada dua macam surat, 
yaitu:
(1)  Surat pribadi 
 Tidak perlu berpatokan pada penulisan 

bentuk surat resmi. 
 Salam pembuka dapat menggunakan 

bahasa yang akrab/tidak resmi: salam 
rindu, salam kangen, halo sahabatku.

 Salam penutup juga bisa menggunakan 
bahasa akrab, yaitu: Cukup ini dulu ya? 
Kunanti balasan darimu, sekian, maaf 
dan terima kasih.

(2)  Surat resmi/dinas
 Biasanya, surat jenis ini menggunakan 

bentuk dan bahasa yang baku. 
 Salam pembuka biasanya menggunakan 

bahasa yang baku.
 Yth. Fajar Wahyu Laksono
 General Manager PT Panasonic
 Jalan Mekar Sari 10 Pasuruan
  Jawa Timur 
 Salam penutup juga menggunakan 

bahasa yang baku.
 Hormat saya, Hormat kami, Wassalam.
Perbedaan keduanya paling menonjol tampak 
pada bentuk surat dan penggunaan bahasa.
Jadi, bagian penutup surat tersebut yang te-
pat adalah Cukup ini dulu ya? Kunanti balasan 
darimu, sekian, maaf dan terima kasih.  

 Jawab: B

41. Penyelesaian:

Surat undangan termasuk surat resmi se-
hingga bahasa yang digunakan juga bahasa 
resmi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menulis 

alamat surat resmi yang tepat dan efektif, 
yaitu:
• Alamat surat tidak perlu diawali dengan 

kata kepada.
• Tidak perlu diakhiri dengan tanda titik.
• Tidak perlu menggunakan kata sapaan 

Bapak.
Bagian yang rumpang adalah alamat yang 
dituju. Karena mengundang untuk membuka 
kegiatan OSIS maka yang diundang adalah 
Kepala Sekolah. 
Jadi, bagian yang tepat untuk melengkapi 
surat undangan tersebut adalah:
Yth. Kepala SMP Penerbangan Yogyakarta
di Yogyakarta

 Jawab: C

42. Penyelesaian:

Cermati surat pada soal. Surat tersebut ter-
masuk surat resmi. Bagian yang rumpang 
adalah pembukaan surat yang berisi latar 
belakang surat tersebut. 
Jadi, kalimat yang tepat adalah Sesuai den-
gan program kami, bulan Agustus 2010 yang 
akan datang kami akan menyelenggarakan 
kegiatan pelatihan PMR kepada anggota baru 
agar memiliki pengetahuan dan kemampuan 
dasar tentang PMR.

 Jawab: B

43. Penyelesaian:

(1)  Samarinda 27 Oktober 2009  (Salah)
 Karena penanggalan surat resmi tidak 

harus dilengkapi dengan nama kota. 
Seharusnya, 27 Oktober 2009.

(2)  Jum’at, 10 November 2009 (Salah)
 Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), penulisan Jum’at 
dituliskan tanpa tanda penyingkat (‘) 
antara huruf m dan a. Sehingga penulisan 
yang benar adalah Jumat.

Jadi, penulisan yang paling tepat:
No.(1) 27 Oktober 2009
No.(2) Jumat, 10 November 2009

 Jawab: A
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44. Penyelesaian:

Rangkuman adalah bentuk singkat suatu ba-
caan yang berisi hal-hal penting dari bacaan.
Rangkuman dapat disusun dari ide pokok 
atau ide utama dari suatu bacaan.
Cermati kembali bacaan pada soal.
•	 Ide pokok paragraf pertama:
 Buah tomat merupakan buah yang sarat 

khasiat.
•	 Ide pokok paragraf kedua:
 Tomat juga lezat disantap.
Jadi, rangkuman yang tepat adalah pilihan A: 
Tomat buah sarat khasiat dan lezat disantap. 

 Jawab: A

45. Penyelesaian:

Slogan adalah perkataan atau kalimat 
pendek yang menarik atau mencolok dan mu-
dah diingat untuk memberitahukan sesuatu.
Isi slogan harus disampaikan dengan bahasa 
yang tepat, menarik, persuasif, dan santun.
Sesuai dengan ilustrasi yang ada maka slo-
gan yang tepat adalah Satu pohon berjuta 
manfaat.

 Jawab: B

46. Penyelesaian:

Untuk mengisi bagian yang rumpang harus 
diperhatikan petunjuk sebelumnya dan teru-
tama nomor 5 dengan kata kunci kompor dan 
nomor 7 (panaskan).
Kalimat yang tepat adalah:
....
(3)  Taruh garam secukupnya, ratakan!
(4)  Nyalakan kompor
(5) Letakan wajan di atas kompor
(6) Tuangkan minyak goreng ke dalam 

wajan!
(7)  Panaskan!
(8)  Masukan pisang di dalam wajan
...
Jadi, untuk melengkapi kalimat yang rumpang 
pada petunjuk tersebut yang tepat adalah:
(4) Nyalakan kompor
(8)  Masukan pisang ke dalam wajan

 Jawab: B

47. Penyelesaian:

Petunjuk adalah ketentuan yang memberi 
arah atau bimbingan bagaimana sesuatu 
harus dilakukan.
Urutan petunjuk menyalakan televisi yang 
tepat adalah:
• Hubungkan kabel daya listrik pesawat tv 

ke stopkontak! (4)
• Tekan tombol main power! (2)
• Indikator power atau stanby akan 

berwarna merah! (3)
• Tekan tombol nomor remote kontrol! (1)
• Selamat menonton! (5)
Jadi, urutan petunjuk menyalakan televisi 
yang tepat adalah (4), (2), (3), (1), (5).

 Jawab: A

48. Penyelesaian:

Buku harian lebih populer disebut diary 
adalah buku yang berisikan catatan sehari-
hari yang bersifat pribadi.
Catatan buku harian diungkapkan dengan 
kata ganti aku, bahasanya tidak resmi maka 
yang tepat adalah:
Rabu, 25 November 2009. Hari ini aku senang 
sekali. Pagi ini aku ditunjuk menjadi pembaca 
puisi dalam peringatan Hari Guru. Aku dapat 
melaksanakannya dengan baik. Teman-
teman dan guru-guru memuji kemampuanku.

 Jawab: A

49. Penyelesaian:

Kata kunci yang harus dicermati adalah kata 
“tadi” yang berarti sudah terjadi/sudah dilaku-
kan maka bagian rumpang pesan singkat 
tersebut harus diisi sudah kubelikan.

 Jawab: A
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50. Penyelesaian:

Memo atau pesan singkat adalah alat komu-
nikasi tertulis dengan bahasa ringkas, lugas, 
efisien, dan efektif. 
Memo lazim dipakai sebagai sarana komu-
nikasi intern suatu lembaga, perusahaan, 
badan, instansi.
Cermati ilustrasi pada soal. Memo yang tepat 
adalah Sampaikan pada teman-temanmu hari 
Sabtu harap membawa peralatan kebersihan 
untuk membersihkan kelas.

 Jawab: A
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4. Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2011/2012

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasional 

(LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.

1. Cermati iklan berikut!
(1) Belajar lebih efektif dan menyenangkan
(2) Telah hadir VCD Pembelajaran Aktif
(3) Harga terjangkau
(4) Tersedia di Toko Senang Belajar 021 

5577631

 Kalimat fakta pada iklan tersebut ditandai 
nomor ....
A. (1) dan (2) C. (2) dan (3)
B. (2) dan (4) D. (3) dan (4)

2. Cermati teks iklan berikut!
(1) Helm berlogo tulisan SNI merupakan ciri 

helm standar.
(2) Helm ini dapat melindungi kepala Anda 

dari benturan benda keras bila terjatuh 
dari kendaraan.

(3) Demi keselamatan Anda gunakan helm 
SNI dalam mengendarai sepeda motor.

(4) Ingat hanya helm SNI.

 Maksud isi kalimat (2) dalam iklan tersebut 
adalah ....
A. Helm  yang berlogo tulisan SNI akan 

melindungi kepala pemakainya dari risiko 
cedera

B. Helm berlogo tulisan SNI dianjurkan 
untuk dipakai oleh pengendara sepeda 
motor

C. J ika  pengendara sepeda motor 
mengenakan helm SNI berarti memenuhi 
anjuran pemerintah

D. Apabila ingin selamat dari kematian, 
pengendara diwajibkan menggunakan 
helm

Mata Pelajaran  : BAHASA INDONESIA

Jenjang  : SMP/MTs

Hari/Tanggal  : Senin, 23 April 2012

Jam  : 08.00—10.00

    P18
KURIKULUM KTSP

UJIAN NASIONAL
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3. Bacalah paragraf berikut!

  Cokelat yang sering menjadi primadona 
untuk memulihkan rasa stres ternyata dapat 
mencegah pertumbuhan jerawat yang sedang 
diderita oleh seseorang. Sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran 
di University of Miami School of Medicine 
berhasil menemukan cokelat memiliki peran 
mencegah pertumbuhan jerawat. Responden 
dalam penelitian tersebut terdiri atas sepuluh 
pria berusia 18 hingga 35 tahun. Mereka 
diminta memakan cokelat murni sebanyak 
tiga hingga empat ons. Setelah itu mereka 
harus diet selama seminggu. Selama proses 
diet inilah ditemukan hormon jerawat yang 
kian hari kian memburuk.

 Simpulan isi paragraf tersebut adalah ....
A. Cokelat baik untuk memulihkan rasa 

stres
B. Cokelat diteliti oleh mahasiswa kedokteran 

di University of Miami
C. Cokelat memiliki peran mencegah 

pertumbuhan jerawat
D. Responden mengalami pertumbuhan 

jerawat yang kian memburuk

4. Perhatikan grafik berikut!

Pasokan Bawang Merah
Bulan Januari—Mei 2010

1000
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Jan Feb Mar
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Ton

 Penjelasan yang sesuai dengan grafik 
tersebut adalah ....

A. Pasokan bawang merah terendah terjadi 
pada Maret

B. Setelah Januari pasokan bawang merah 
terus turun

C. Pada April pasokan bawang merah sama 
dengan Januari

D. Dari Januari sampai dengan Mei pasokan 
bawang merah stabil

5. Perhatikan tabel berikut!

  Harga Komoditi pada Juni 2010 (Rp) 
 

Komoditi Pekan II Pekan III Pekan IV
Bawang 
Merah

12.000 16.000 19.000

Bawang 
Putih

16.000 26.000 30.000

Cabai 
Merah

30.000 35.000 36.000

 Simpulan data pada tabel tersebut adalah 
....

A. Pada pekan IV harga bawang putih 
mengalami kenaikan paling tinggi

B. Pada pekan IV kenaikan harga terendah 
terjadi pada bawang merah

C. Harga semua komoditas mengalami 
kenaikan dari pekan ke pekan

D. Pada pekan III harga bawang merah 
mengalmai kenaikan

6. Bacalah paragraf berikut!

  Biogas dimanfaatkan sebagai sumber 
energi pil ihan. Di berbagai daerah di 
Indonesia, sudah banyak masyarakat 
yang memanfaatkannya. Namun, selama 
ini hanya untuk bahan bakar memasak. 
Padahal, kita dapat memanfaatkannya untuk 
penerangan.

 Gagasan utama paragraf tersebut adalah 
....
A. Bahan dasar biogas
B. Pemanfaatan biogas
C. Memasak dengan biogas
D. Penerangan dengan biogas
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Bacalah kutipan teks berita berikut, kemudian 
kerjakan soal nomor 7 dan 8!

 Berita 1

 Dalam rangka memperingati hari ulang 
tahun SMP Negeri 9 Palembang yang ke-
12, SMP Negeri 9 Palembang mengadakan 
perlombaan menulis puisi yang bertemakan 
“Aku Cinta SMP Negeri 9 Palembang.” Diikuti 
oleh para siswa SMP Negeri 9 Palembang. 
Dilaksanakan tanggal 3 Maret 2012. Para 
peserta menuliskan langsung karyanya di 
sekolah itu.

 Berita 2

 Para siswa SMP Negeri 9 Kayuagung 
mengikuti lomba menulis puisi, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. Bertempat di Balai Desa. 
Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-17. Di 
samping siswa SMP Negeri 9 Kayuagung, 
lomba juga diikuti siswa SMP lain.

7. Persamaan isi kedua kutipan berita tersebut 
adalah ....
A. Jenis kegiatan C. Waktu kegiatan
B. Lokasi kegiatan D. Peserta kegiatan

8. Perbedaan penyajian teks kedua kutipan 
berita tersebut adalah ....
A. Teks 1 diawali mengapa; teks 2 diawali 

dengan siapa
B. Teks 1 diawali siapa; teks 2 diawali 

dengan apa
C. Teks 1 diawali apa; teks 2 diawali dengan 

di mana
D. Teks 1 diawali di mana; teks 2 diawali 

dengan kapan

Bacalah kutipan biografi berikut dan kerjakan 
soal nomor 9 dan 10!

  Profesor Eno Rubik lahir di Budapest, 
Hungaria tahun 1944. Ia adalah penemu 
sekaligus pencipta permainan kubus rubik 
atau magic cube. Eno Rubik mengajar di 
Desain Interior dan Arsitektur di Budapest. 
Ia menciptakan Rubik’s Cube, teka-teki 
tiga dimensi pada awal tahun 1980 ketika 
mengajar di sana. Pada saat mengajar Eno 

lebih menyukai menggunakan model nyata 
seperti kertas, kertas karton, kayu atau plastik. 
Dengan begitu ia meyakini bahwa mahasiswa 
akan mudah menerima penjelasannya. Benar 
saja, atas upayanya ini ia disenangi oleh 
mahasiswanya. Apalagi ia dikenal berbagai 
orang yang tidak pelit ilmu.

9.	 Keistimewaan	tokoh	dalam	biografi	tersebut	
adalah ....
A. Pengajar di salah satu perguruan tinggi
B. Pencipta permainan kubus rubik
C. Pencetus ide permainan sedunia
D. P e l o p o r  m o d e l  p e m b e l a j a r a n 

sederhana

10. Sifat baik tokoh yang dapat diteladani sesuai 
teks tersebut adalah ....
A. Dilahirkan di Budapest, Hungaria
B. Pandai mengambil hati teman sejawat
C. Menciptakan teka-teki dimensi
D. Tidak pelit ilmu kepada siapa pun

11. Perhatikan Bagan Berikut!

Kepala Sekolah

Wakasek Ur. Kurikulum Wakasek Ur. Kesiswaan
(Humas)

Tata Usaha

Wali Kelas Dewan GuruGuru
Laboratorium

B.P

Keterangan: 
 Kommando
 Koordinasi

 Pernyataan yang sesuai isi bagan tersebut 
adalah ....
A. Wakasek Ur. Kurikulum dan Wakasek 

Ur.  Kes iswaan  (Humas)  sa l i ng 
berkoordinasi

B. Kepala Sekolah hanya membawahi Tata 
Usaha, Wakasek Ur. Kurikulum, dan 
Wakasek Ur. Kesiswaan

C. Dalam melaksanakan tugas, antardewan 
tidak perlu berkoordinasi

D. Dalam melaksanakan kegiatan, dewan 
guru berkoordinasi dengan Tata Usaha
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Bacalah kutipan cerpen berikut dengan sak-
sama, kemudian kerjakan soal nomor 12 sam-
pai dengan 14!

 Malam itu tiba-tiba Subroto muncul. Di samping 
membutuhkan dana, dia juga ditugasi mencari 
tenaga-tenaga baru. Laskar Elang akhir-
akhir ini kehilangan banyak sekali anggota. 
Aksi mereka yang berani bahkan kadang-
kadang nekad memang sangat merepotkan 
pihak Jepang. Berkali-kali mereka berhasil 
menyusup ke daerah pertahanan lawan. 
Berkali-kali pula mereka berhasil membuat 
banyak kerusakan, meskipun tidak dapat 
disangkal bahwa setiap keberhasilan selalu 
disertai hilangnya anggota terbaik mereka.

 Nama Laskar Elang selama ini menjadi 
buah bibir penduduk kawasan itu. Kalau ada 
gudang makanan milik Jepang kena rampok, 
orang segera yakin bahwa pelakunya adalah 
Laskar Elang. Kalau ada gudang mesiu tiba-
tiba meledak, siapa lagi pelakunya kalau 
bukan Laskar Elang.

 “Aku ingin menjual beberapa perhiasan 
peninggalan ayah dan ibu untuk laskar,” 
begitu kata Subroto.

 Kartono yang terkejut jadi gembira melihat 
kakaknya pulang. Kartono langsung 
mengangguk, menyetujui rencana kakak 
satu-satunya ini.

12. Latar pada kutipan cerpen tersebut adalah 
....
A. Di toko perhiasan pada pagi
B. Di rumah pada malam hari
C. Di medan perang pada senja hari
D. Di gudang mesiu pada siang hari

13. Bukti yang menunjukkan watak tokoh Subroto 
seorang dermawan adalah ....
A. Paragraf pertama kalimat ketiga
B. Paragraf pertama kalimat keempat
C. Kalimat pertama paragraf kedua
D. Kalimat pertama paragraf ketiga

14. Cara pengarang menggambarkan watak 
tokoh Subroto pemberani dalam kutipan 
cerpen tersebut adalah ....
A. Tindakan tokoh
B. Dialog antartokoh
C. Diceritakan tokoh lain
D. Diceritakan pengarang

15. Bacalah kutipan cerita berikut!

 Berhari-hari Mercy berjalan. Pada suatu 
hari, ia berpapasan dengan pemuda yang 
kelaparan. Pakaiannya compang-camping. 
Boleh aku minta sedikit makanan?” Aku 
sangat kelaparan. Sudah tiga hari aku 
sakit, dan tidak bekerja untuk mendapatkan 
makanan. Tak ada seorang pun yang mau 
menolongku ...,” iba pemuda tersebut.

 Mercy menatap pemuda di depannya. 
Sepertinya ia memang sangat kelaparan. 
Mercy menjadi iba. Lalu memberikan 
bekalnya. “Terima kasih gadis yang baik hati. 
Kalau boleh tahu, ke mana hendak pergi?” 
tanya pemuda tersebut.

 Amanat kutipan cerita anak tersebut adalah 
....
A. Jangan suka membantu orang yang tidak 

kita kenal
B. Bantulah sesama yang menderita karena 

kelaparan
C. Jangan berpakaian compang-camping 

karena tanda malas
D. Jangan berprasangka buruk terhadap 

orang yang belum kita kenal

16. Bacalah kutipan cerita berikut!

 Mama merasa khawatir karena Totto-Chan 
pernah dikeluarkan dari sekolah, meskipun 
dia baru mulai sekolah. Sungguh aneh, baru 
kelas 1 SD sudah dikeluarkan dari sekolah.

 Kejadiannya seminggu yang lalu. Mama 
dipanggil wali kelas Totto-Chan yang langsung 
berbicara tanpa basa-basi. “Putri Anda 
mengacaukan kelas saya. Saya terpaksa 
meminta Anda memindahkannya ke sekolah 
lain.” Kemudian, ibu guru muda yang manis 
itu mendesah, “Kesabaran saya benar-benar 
habis.”
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 Mama kaget sekali. Apa yang dilakukan Totto-
Chan hingga mengacaukan seluruh kelas? 
Pikirnya menebak-nebak.

	 Konflik	dalam	kutipan	cerita	adalah	....
A. Mama dengan Totto-Chan berencana 

pindah sekolah
B. Tiba-tiba ibu guru meminta memindahkan 

anaknya
C. Totto-Chan, ibu guru, dan mama 

berkompromi
D. Totto-Chan mengacaukan kelas
 

17. Bacalah dua kutipan novel teks berikut!

 Kutipan 1

 Kata-kata Azam tadi malam ia anggap 
merendahkannya. Ia sangat tersinggung. 
Apalagi tadi malam pemuda itu memutuskan 
pembicaraannya secara sepihak. Berani-
beraninya tidak sopan padanya? Baginya 
tindakan Azam itu bukan hanya tidak sopan, 
tapi sangat menghinanya. Ia memang orang 
yang mudah emosi jika ada sedikit saja yang 
tidak sesuai dengan suasana hatinya.

 Kutipan 2

 Sambil tertawa, ia berjabat tangan dengan 
kami. Ia pemuda yang cakap rupanya. 
Kulitnya kuning seperti kulit orang Cina dan 
matanya pun agak sipit. Mungkin ia keturunan 
orang Cina atau Jepang. Ia berkumis kecil 
dan janggutnya jarang-jarang seperti akar 
yang liar. Rambutnya belum bercukur dan 
pakaiannya sekumal pakaian seorang 
montir

 Perbedaan karateristik kedua novel tersebut 
adalah ....

Novel 1 Novel 2
A. Menggunakan 

alur maju
Menggunakan 
alur mundur

B. Sudut pandang 
orang ketiga 
serba tahu

Sudut pandang 
orang ketiga 
pengamat

C. Sudut pandang 
orang pertama

Sudut pandang 
orang ketiga

D. Watak tokoh 
diketahui dari 
tokoh lain

Watak tokoh 
diuraikan oleh 
pengarangnya

Bacalah kutipan naskah drama berikut dengan 
saksama, kemudian kerjakan soal nomor 18 
dan 19!
Setelah tiga hari Dian berlibur di desa kakeknya, 
ayahnya mengajak ke ladang. Pagi itu sekitar 
pukul 08.00, di rumah sederhana milik kakek 
Santun.

Dian : (berdiri) Apa yang kita bawa ke ladang, 
Kek?

Kakek :  (tersenyum bangga) Wah... Wah ... Cu-
cuku tidak perlu ikut. Ladang kita cukup 
jauh dari sini.

Ayah :  (menegur dengan ramah) Hus! Di sini 
tidak ada lapangan golf. Kalau mau ikut, 
ikutlah. Biarlah cucumu ikut. Memang 
ia perlu mengenal seluk beluk perla-
dangan. Maklum anak-anak sekarang, 
terutama yang tinggal di kota hampir 
tidak pernah melihat langsung keadaan 
sawah.

Dian :  Dian pernah sekali ke Cibodas. Di sana 
ada kebun teh. Apa kakek mempunyai 
kebun teh?

Kakek :  Oh tidak. Kita hanya mempunyai kebun 
kopi.

Dian :  (senang) Nah, itu lebih bagus, Kek. 
Harga kopi lebih mahal daripada harga 
teh.

Dari arah dapur nenek datang membawa cerek 
berisi kopi hangat dan sebuah bungkusan berisi 
singkong.

18. Suasana dalam kutipan drama tersebut 
adalah ....
A. Senang  C. Risau
B. Tegang  D. Haru

19. Latar pada kutipan naskah drama tersebut 
adalah ....
A. Pagi hari di rumah
B. Pagi hari di ladang
C. Siang hari di kebun teh
D. Siang hari di lapangan golf
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22. Kalimat bermajas terdapat pada larik ....
A. (2)  C. (4)
B. (3)  D. (5)

23. Bacalah kedua kutipan puisi berikut!

 Puisi 1

 Jangan kira aku melupakan kamu,

 kampungku

 Jangan kira aku lupa kesejukanmu, 

 desaku

 Aku hanya menuntut ilmu 

 Saatnya nanti aku kembali

 Membangkitkanmu dari mimpi

 Puisi 2

 Kembali pulang, anakku sayang 

 kembali ke balik malam

 Jika kapalmu telah rapat ke tepi

 Kita akan bercerita

 “Tentang cinta dan hidupmu di pagi hari.”

 Perbedaan pesan kedua puisi tersebut adalah 
....

20. Perhatikan denah berikut!

 Perjalanan paling dekat ke lokasi Palm 
Residence dari kampus UIN Jakarta adalah 
....
A. Kampus UIN, Jalan Raya Menjangan, Jalan 

KH Dewantara, Jalan Cendrawasih
B. Kampus UIN, Jalan Ciputat Raya, Jalan 

Raya Cendrawasih, Jalan Musyawarah
C. Kampus UIN, Jalan WR Supratman, Jalan 

Raya Menjangan, Jalan KH Dewantara
D. Kampus UIN, Jalan Ciputat Raya, Jalan 

KH Dewantara, Jalan Musyawarah

Bacalah puisi berikut dan kerjakan nomor soal 
21 dan 22!

(1) Semua terjadi begitu indah
(2) Sekarang semua hanya khayalan 

belaka
(3) Apakah ini semua takdir-Mu?
(4) M e n g a p a  t a k d i r  i n i  b e g i t u 

menyesakkan?
(5) Tapi aku tak dapat berbuat apa-apa
(6) Aku hanya bisa menjalani kesendirian

21. Tema puisi tersebut adalah ....
A. Kemauan untuk bertahan
B. Kerinduan pada keindahan
C. Kepasrahan pada takdir
D. Kekecewaan pada keadaan
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Puisi 1 Puisi 2
A. Janganlah 

sombong karena 
menuntut ilmu!

Janganlah 
angkuh karena 
menuntut ilmu!

B. Kita tidak boleh 
lupa kepada kam-
pung halaman!

Kita tidak boleh 
lupa kepada ibu!

C. Pandai-pandailah 
membawa diri!

Kita harus me-
nyesuaikan diri!

D. Kampung hala-
man!

Keluarga dan 
kerabatmu 
menunggu di-
rimu!

24. Perhatikan ilustrasi berikut!

 Jumat pagi, Pak Rino baru saja membagikan 
hasil ulangan harian pelajaran bahasa 
Indonesia. Nadya yang sudah belajar 
sungguh-sungguh mendapat nilai yang 
sempurna. Akan tetapi, Lusi sahabatnya 
mendapat nilai sebaliknya. Lusi kelihatannya 
sangat kecewa. Melihat hal itu, Nadya 
menghibur dan kelihatannya berhasil.

 Penulisan catatan harian Nadya sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Hari ini, aku senang sekali karena nilai 

ulangan bahasa Indonesiaku bagus. 
Lusi, sahabatku mendapat nilai buruk. 
Aku berusaha menghiburnya. Untungnya 
ia mau mendengarku

B. Aku mendapat nilai ulangan yang 
bagus sekali hari ini. Aku telah belajar 
habis-habisan malam sebelumnya. Pak 
Rino dan Lusi, temanku sangat bangga 
karenanya

C. Pak Rino, guru bahasa Indonesiaku 
sangat bangga, karena aku mendapat 
nilai yang sempurna. Aku sangat senang. 
Lusi, sahabatku langsung memberiku 
ucapan dan member i  semangat 
kepadaku

D. Lusi, sahabatku, langsung marah-marah 
kepadaku saat menerima hasil ulanganku 
hari ini. Ia kesal karena nilainya tidak 
berbeda jauh dariku. Ia kurang puas 
dengan penilaian dari Pak Rino, guru 
kami.

25. Perhatikan data buku berikut!
Judul buku : Mengugkap Misteri Otak 

Tengah
Penulis :  dr. Arman Yurisaldi S.
Keunggulan :  Isi buku ini sangat bagus. 

Membahas tantang otak 
manusia dari sisi anatomi 
sampai membentuk generasi 
yang cerdas. Pembahasan 
juga sangat mudah dipahami 
ditunjang dengan gambar.

Kelemahan :  Tidak dilengkapi glosarium

Paragraf resensi yang tepat adalah ....
A. Mengungkap Misteri Otak Tengah, judul 

buku ini karya dr. Arman Yurisaldi S, 
dengan volume 100 halaman dilengkapi 
dengan gambar yang sangat berfungsi 
memperjelas pembahasan yang sudah 
bagus sangat tepat sebagaimana isi yang 
dikandungnya

B. Mengungkap Misteri Otak Tengah, judul 
buku ini karya dr. Arman Yurisaldi S, 
dengan volume 100 halaman dilengkapi 
dengan gambar yang sangat berfungsi 
memperjelas pembahasan yang sudah 
bagus sampai cara membentuk generasi 
cerdas dan kreatif

C. Mengungkap Misteri Otak Tengah, judul 
buku ini sangat tepat sebagaimana 
isi yang dikandungnya. Dimulai dari 
penjelasan anatomi secara menyeluruh 
sampai pembahasan cara membentuk 
generasi cerdas dan kreatif. Buku karya 
dr. Arman Yurisaldi S. dengan volume 
100 halaman dilengkapi dengan gambar 
yang sangat berfungsi memperjelas yang 
sudah bagus walau tidak terlengkapi 
glosarium

D. Mengungkap Misteri Otak Tengah, judul 
buku ini karya dr. Arman Yurisaldi S, 
dengan volume 100 halaman di lengkapi 
dengan gambar yang sangat berfungsi 
memperjelas pembahasan yang sudah 
bagus sangat tepat sebagaiman isi yang 
dikandungnya. Akan tetapi buku ini tidak 
dilengkapi glosarium
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26. Bacalah kutipan surat pribadi berikut!

 Yuli, tahun ini saya bermaksud berlibur ke 
rumahnya di Yogyakarta. Rencana itu tanggal 
27 Juni 2011. Aku akan naik kereta Senja 
Utama dan turun di Stasiun Tugu. Kamu mau 
kan menjemputku? [...]

 Sebelumnya, kusampaikan terima kasih atas 
balasan suratmu.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat 
tersebut adalah ....
A. Kuharap kakakmu mau menjemputku
B. Semoga Tuhan senantiasa bersama 

kita
C. Kutunggu balasan suratmu, ya!
D. Semoga orangtuamu sehat selalu, ya!

27. Bacalah kutipan surat berikut!

 Terkait dengan perlunya perhatian terhadap 
masyarakat miskin, kami mohon Saudara 
kepala sekolah mengirim data siswa-siswi dari 
keluarga tidak mampu. Data kami tunggu Juli 
2011.
[...]

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian 
penutup surat tersebut adalah ....
A. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan 

terima kasih
B. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak-

banyak terima kasih
C. Atas perhatian semuanya diucapkan 

terima kasih yang tak terhingga
D. Atas perhatian Saudara kepala sekolah 

kami ucapkan terima kasih

28. Bacalah kutipan surat pembaca berikut!

 Tanggal 25 Juni 2011 saya naik bus jurusan 
Grogol-Kampung Rambutan. [...] Saya 
merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. 
Saya mohon kondektur bus berani menegur 
kalau perlu menurunkan para pelajar yang 
merokok itu dengan paksa jika hal itu terjadi 
lagi.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat 
pembaca tersebut adalah ....

A. Saya mendapat 5 pelajar SMA merokok 
di dalam bus

B. Beberapa orang merokok dengan tenang 
di dalam bus

C. Saya melihat pedagang rokok sering naik 
bus

D. Di antara pengasong rokok lulusan SMA 
favorit

29. Bacalah dengan saksama ilustrasi 
berikut!

 Direktur Bank Amarta meminta kepala satpam 
menghadapnya untuk dimintai keterangan 
berkaitan dengan peristiwa pencurian di bank 
tersebut. Kepala satpam diminta menjelaskan 
kronologi peritiwa itu secara lisan.

 Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan 
ilustrasi tersebut adalah ....
A. Jelaskan kronologi peristiwa pencurian 

itu di hadapan saya secepatnya
B. Segera menghadap saya dan jelaskan 

kronologi pencurian itu secara lisan
C. Secepatnya harap menghadap satpam 

dan jelaskan kronologi pencurian itu
D. Kami minta Saudara membuat penjelasan 

tentang kronologi pencurian itu cepat

30. Bacalah kalimat-kalimat laporan berikut 
dengan saksama!
(1) Pada liburan akhir semester ini kami 

melakukan outbond.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut 

hampir tidak ada kendala yang berarti.
(3) Outbond telah berjalan sesuai dengan 

yang kami rencanakan.
(4) Kami melaksanakan semua kegiatan 

dipimpin pemandu.
(5) Semua kegiatan yang telah dirancang 

dapat kami laksanakan dengan baik dan 
lancar.

 Urutan kalimat yang paling tepat agar menjadi 
paragraf yang runtut adalah ....
A. (1), (4), (2), (5), (3)
B. (1), (4), (5), (3), (2)
C. (4), (2), (5), (1), (3)
D. (4), (5), (1), (3), (2)
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31. Perhatikan ilustrasi berikut!

 OS IS  SMP Swadaya  Pa lo l o  akan 
melaksanakan kegiatan bakti sosial, dalam 
rangka memperingati hari Pendidikan 
Nasional (Hardiknas). Kegiatan tersebut 
dikoordinasikan oleh Pembina OSIS. Puncak 
acara bakti sosial tersebut adalah mengunjungi 
Panti Asuhan Senang Berseri. Peserta akan 
didaftar paling lambat 1 Mei 2011.

 Isi pengumuman sesuai ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Acara puncak bakti sosial OSIS Swadaya 

Palolo mengunjungi panti asuhan. Jelas 
kamu berminat supaya mendaftar pada 
1 Mei 2011

B. O S I S  S M P  S w a d a y a  P a l o l o 
mengoordinasikan pelaksanaan bakti 
sosial. Peserta supaya mendaftar kepada 
Pembina OSIS tepat 1 Mei 2011

C. Pelaksanaan bakti sosial OSIS SMP 
Swadaya Palolo hanya di Panti Asuhan 
Senang Berseri. Peserta agar bergegas 
pada tanggal 1 Mei 2011

D. OSIS SMP Swadaya Palolo akan 
melaksanakan bakti sosial. Panti Asuhan 
Senang Berseri tempat acara puncak 
Peringatan Hardiknas. Peminat supaya 
mendaftar paling lambat 1 Mei 2011

32. Bacalah kutipan bacaan berikut!

 Sejumlah rumah sakit yang menggunakan 
kata tambahan internasional pada namanya 
wajib melepaskan embel-embel tersebut. 
Peraturan yang mewajibkan hal itu berlaku 
mulai Agustus 2010.

 Persoalan nama itu penting untuk menghindari 
kesesatan interpretasi di kalangan pasien. 
Padahal kelangsungan hidup mereka 
bergantung pada rumah sakit.

 Rangkuman bacaan tersebut yang tepat 
adalah ....
A. Kewajiban melepaskan kata internasional 

pada nama sebuah rumah saki t 
d imaksudkan untuk menghindar i 
kesesatan interpretasi pasien

B. Sejumlah rumah sakit yang menggunakan 
kata tambahan internasional wajib 
melepaskan embel-embel tersebut

C. Persoalan nama itu penting untuk 
menghindari interpretasi di kalangan 
p a s i e n  r u m a h  s a k i t  b e r l a b e l 
internasional

D. Pelepasan kata internasional pada 
sejumlah rumah sakit penting karena 
kelangsungan hidup pasien ada pada 
rumah sakit

33. Bacalah ilustrasi berikut!

 Sebuah perusahaan otomotif membutuhkan 
karyawan dengan syarat berijazah sarjana 
(S1) teknik otomotif, umur maksimal 30 tahun, 
berpengalaman minimal 3 tahun. Pelamar 
agar datang ke PT Askra Jl. Angkasa 6, 
Jakarta Utara.

 Iklan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Dicari: karyawan, S1, teknik otomotif. 

U/30 thn. Berpengalaman. Lamaran PT 
Askra, Jl. Angkasa 6, Jakarta Utara

B. PT Askra bth karyawan pria. Syarat: 
sar jana teknik otomot i f ,  30 thn, 
berpengalaman. Segera datang ke Jl 
Angkasa 6, Jakarta Utara

C. Dbthkan: kary. Ijzh S1 teknik otomotif. 
u/maks 30, pengalaman min 3 thn. 
Datang lngsng ke PT Askra, Jl Angkasa 
6, Jakarta Utara

D. Cari karyawan pengalaman. S1 teknik 
otomotif maks 30 thn. Datang ke PT 
Askra Jl Angkasa 6, Jakarta Utara

34. Bacalah ilustrasi berikut!

 Untuk membudayakan gemar membaca, 
sekolah mengadakan lomba membuat 
sinopsis	buku	fiksi	dan	membuat	rangkuman	
buku	nonfiksi.	Agar	memacu	motivasi	peserta,	
panitia membuat slogan.

 Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut 
adalah ....
A. Membaca untuk mengisi waktu
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B. Membaca itu sangat penting
C. Pengetahuan diperoleh dari membaca
D. S inops is  d i lombakan  membaca 

dibudayakan

35. Perhatikan ilustrasi berikut!

 Sebuah rumah mewah dirampok pada 
Minggu, 4 Juli 2011. Di dalam rumah tersebut 
hanya ada pembantu rumah tangga karena 
pemilik rumah, Suwarto, sedang berada di luar 
negeri. Barang yang dibawa perampok berupa 
TV, HP, laptop, dan sejumlah perhiasan. 
Pembantu rumah tangga sempat melihat 
sebelum dia disekap di gudang. Perampok 
berjumlah 3 orang dan membawa senjata 
tajam.

 Teks berita yang tepat sesuai ilustrasi adalah 
....
A. Perampokan terjadi di salah satu rumah 

mewah milik Suwarto (50), Minggu 
(4/7). Beberapa benda elektronik dan 
sejumlah perhiasan berhasil dibawa 
kabur perampok. Pembantu rumah 
menyaksikan perampok berjumah 3 
orang

B. Perampokan terjadi di salah satu rumah 
mewah, Minggu (4/7). Suwarto (50) 
menuturkan kerugian yang dialaminya 
cukup banyak. Perampok yang bersenjata 
tajam berjumlah 3 orang

C. Perampokan terjadi di salah satu rumah 
mewah milik Suwarto (50) Minggu 
(4/7). Beberapa benda elektronik dan 
sejumlah perhiasan berhasil dibawa oleh 
3 perampok. Suwarto sendiri belum bisa 
dihubungi karena ia sedang berada di 
luar negeri. Mereka terpaksa merampok 
karena sulit mendapatkan pekerjaan

D. Perampokan di salah satu rumah mewah 
telah terjadi, Minggu (4/7). Pembantu 
yang menjaga rumah disekap di gudang 
oleh perampok yang berjumlah 3 orang 
dan bersenjata tajam. Setelah diteliti 
beberapa benda elektronik (TV, HP, 
laptop) dan sejumlah perhiasan telah 
raib dibawa kabur perampok. Suwarto, 
pemilik rumah belum bisa datang karena 
masih di luar negeri

36. Perhatikan tema berikut!
Tema: 
Upaya mengatasi kalengkaan pupuk urea

 Rumusan masalah berdasarkan tema tersebut 
adalah ....
A. Apa penyebab kelangkaan pupuk 

urea?
B. Kapan terjadi kelangkaan pupuk urea?
C. Bagaiman mengatasi kelangkaan pupuk 

urea?
D. Mengapa kelangkaan pupuk urea harus 

cepat diatasi?

37. Bacalah kutipan karya ilmiah berikut!

 Tingkat kepedul ian orangtua sangat 
berpengaruh terhadap pencapaian prestasi 
siswa di sekolah. Semakin tinggi kepedulian 
orangtuanya, kecenderungannya semakin 
tinggi pula pencapaian prestasi belajar siswa 
di sekolahnya.

 Kalimat saran yang tepat sesuai dengan 
simpulan tersebut adalah ....
A. Agar anaknya berprestasi seharusnya 

orang tua meningkatkan pendidikan para 
siswa

B. Demi peningkatan prestasi anak di 
s e k o l a h ,  o r a n g t u a  h e n d a k n y a 
berkepedulian tinggi pada anaknya

C. Orangtua yang tingkat kepeduliannya 
rendah sebaiknya memiliki perhatian 
khusus terhadap putra-putrinya

D. Orangtua hendaknya memberikan uang 
saku yang cukup demi pencapaian 
prestasi belajar anak di sekolah

38. Bacalah kalimat berikut!

 Kami turut prihatin kepada terjadinya musibah 
di daerah itu.

 Kalimat efektif hasil perbaikan dari kalimat 
tersebut yang tepat adalah ....
A. Kami turut prihatin sehingga terjadinya 

musibah di daerah itu
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B. Kami turut prihatin maka terjadinya 
musibah di daerah itu

C. Kami turut prihatin dari terjadinya 
musibah di daerah itu

D. Kami turut prihatin atas terjadinya 
musibah di daerah itu

39. Cermati penulisan kalimat berikut!

 Sebelum dilantik menjadi gubernur (1), 
Prakoso datang (2) ke danau (3) toba (4)

 Kata yang huruf pertamanya harus ditulis 
dengan huruf kapital ditandai nomor ....
A. 1 dan 2  C. 3 dan 4
B. 1 dan 3  D. 1 dan 4

40. Cermatilah kalimat berikut!

 Di SMP Negeri itu ada tiga orang guru bahasa 
Indonesia Budi Santoso Labuhan Marpaung 
dan Nana Sujana

 Penggunaan tanda baca yang tepat pada 
kalimat tersebut adalah ....
A. Di SMP Negeri itu ada tiga orang: 

guru bahasa Indonesia Budi Santoso, 
Labuhan Marpaung, dan Nana Sujana.

B. Di SMP Negeri itu ada tiga orang 
guru bahasa Indonesia, Budi Santoso, 
Labuhan Marpaung, dan Nana Sujana.

C. Di SMP Negeri itu, ada tiga orang 
guru bahasa Indonesia, Budi Santoso, 
Labuhan Marpaung, dan Nana Sujana.

D. Di SMP Negeri itu ada tiga orang 
guru bahasa Indonesia: Budi Santoso, 
Labuhan Marpaung, dan Nana Sujana.

41. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Petunjuk mengatasi batuk dan pilek
(1) Masukan 1 gelas air panas, perasan jeruk 

nipis, madu, dan garam ¼ sendok teh
(2) Tumbuklah ½ jari rimpang kencur hingga 

halus
(3) Selanjutnya, aduklah hingga rata
(4) Kemudian, campur dengan beras giling 

secukupnya
(5) Saringlah, lalu minumlah pada pagi hari

 Susunan petunjuk yang tepat berdasarkan 
kalimat-kalimat tersebut adalah ....
A. (2), (3), (1), (5), (4)
B. (2), (4), (1), (3), (5)
C. (1), (2), (4), (3), (5)
D. (1), (3), (2), (5), (4)

42. Perhatikan petunjuk berikut!
Cara membuat jus mangga.
(1) Kupas buah mangga yang sudah masak 

dan lepaskan daging buahnya dari 
bijinya!

(2) [...]
(3) Tambahkan batu es!
(4) Tambahkan gula pasir  dan susu 

secukupnya!
(5) [...]
(6) Hidupkan blender selama tiga menit!
(7) Tuangkan jus mangga ke dalam lima 

gelas!

 Kalimat yang tepat untuk bagian rumpang 
petunjuk tersebut adalah ....
A. (2) Masukan ke dalam blender!
 (5) Beri air matang dingin secukupnya!
B. (2) Beri air matang dingin secukupnya!
 (5) Masukan dalam blender!
C. (2) Tambahkan butiran es batu lagi!
 (5) Siapkan lima gelas yang sudah dicuci!
D. (2) Hidupkan blendernya!
 (5) Beri air matang dingin sebanyak-

banyaknya!

43. Perhatikan kutipan teks pidato berikut!

 Hadirin sekalian, para undangan sekalian, 
Saudara/Saudari sekalian yang terhormat.

 Perbaikan penggunaan kalimat sapaan yang 
tepat adalah ....
A. Hadi r in /Hadi rat ,  para undangan 

sekalin, Saudara/Saudari sekalin yang 
terhormat

B. Hadirin sekalian, undangan, Saudara 
yang terhormat

C. Hadirin, undangan, Saudari yang 
terhormat

D. Hadirin yang terhormat
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44. Bacalah ilustrasi berikut!

 Rusdi mengundang teman-teman yang 
peduli kemanusiaan. Atas usahanya itu telah 
terkumpul 30 orang yang bersedia menjadi 
relawan untuk membantu korban bencana 
alam. Untuk menyampaikan maksud yang 
sesungguhnya, Rusdi berpidato memberi 
arahan di depan para calon relawan.

 Paragraf pembuka pidato berdasarkan 
ilustrasi tersebut adalah ....
A. Terima kasih saya sampaikan kepada 

teman-teman yang telah hadir di 
tempat ini. Semoga perjalanan teman-
teman ke sini mendapatkan rahmat 
Tuhan Yang Maha Pemurah sehingga 
tujuan pertemuan kita tentang upaya 
meringankan beban teman-teman lain 
akibat bencana berlangsung lancar

B. Saya sangat bangga terhadap upaya 
teman-teman dalam menggalang 
pemahaman terhadap pertemuan 
ini. Ternyata di antara kita terdapat 
kesepahaman niat .  Oleh karena 
i tu,  segera ki ta lakukan setelah 
pertemuan hari ini. Berikutnya kita tetap 
berkomunikasi, sampai bertemu pada 
tiga hari mendatang

C. Ungkapan terima kasih ini patut saya 
berikan kepada seluruh rakyat Indonesia 
yang telah berpartisipasi dalam acara 
penggalangan dana. Dana itu akan 
segera kami salurkan kepada yang berhak 
melalui jalur yang sudah kami bentuk 
secara transparan dan profesional

D. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa karena kita senantiasa 
diberi kemudahan dalam belajar. Kita 
telah berhasil menyelesaikan karya tulis 
sederhana tentang bencana. Kita juga 
mampu menulis surat tentang gempa. 
Ini betul-betul nikmat yang wajib kita 
syukuri

45. Perhatikan kutipan pantun berikut!

Hendak sekolah makan ketupat
Makan di bawah pohon randu
[...]
[...]

 Agar menjadi pantun yang baik, larik yang 
tepat untuk melengkapinya adalah ....
A. Janganlah, engkau bermalas-malas
 Pasti akan akan menyesal nanti
B. Jika kamu giat belajar
 Cita-citamu pasti kan tercapai
C. Belajarlah engkau dengan giat
 Supaya dapat juara satu
D. Jangan sia-siakan waktu muda
 Menyesal dikemudian hari

46. Bacalah kutipan drama berikut!
(1) Rizal  :  Lho kita kan sudah diikat tali 

perkawinan untuk saling tenggang 
rasa? Aku tahu bahwa kita mesti 
saling mengingat kepentingan 
yang lain. Tapi suksesku kan 
berarti sebagai suksesmu?

(2) Ira : Rupanya kedatangan Nona cantik 
tadi telah merombak pikiranmu.

(3) Rizal :  (menoleh ke kiri dan ke kanan) 
Nona cantik?

(4) Ira : Tadi kulihat seorang gadis keluar 
dari sini, Siapa dia?

(5) Rizal :  (Tertawa terbahak-bahak) Aku 
memang belum menceritakan 
padamu, tapi aku bermaksud akan 
menceritakannya.

 Perbaikan petunjuk laku pada dialog (3) 
adalah ....
A. (tersenyum gembira)
B. (menggerutu dan tak acuh)
C. (tertunduk lesu)
D. (menoleh kemudian pergi)

47. Perhatikan kutipan naskah drama 
berikut!

 Dion dan Rino di teras rumah dengan beradu 
punggung.
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Dion :  Rin, apa kamu siap jaga barang itu? 
  Upahnya Rp50.000,00 semalam
Rino :  [...] Dengan siapa?
Dion :  Ya, denganku (meyakinkan)
Rino : K a l a u  d e n g a n m u ,  a k a n 

kupertimbangkan nanti.

 Petunjuk lakuan yang tepat untuk melengkapi 
kutipan naskah drama tersebut adalah ....
A. Berpangku tangan kemudian menjauh
B. Berdir i  dan mengepalkan kedua 

tangannya
C. Menengadah dan menampakkan muka 

cemberut
D. Menoleh dan menunjukkan muka 

penasaran

48. Perhatikan kutipan naskah drama 
berikut!
Deri :  [...](1)
Ibu :  Lho kok, malah tanya. Mulai sekarang 

kamu harus menjaga kebersihan.
Deri :  Ibu bisa saja. Deri janji tidak akan 

buang sampah sembarangan lagi.
Ibu :  Ya, sudah, sekarang kamu pergi ke 

sekolah.
Deri : [...] (2)
Ibu :  Hati-hati di jalan, Nak!

 Dialog yang tepat untuk melengkapi bagian 
teks drama yang rumpang tersebut adalah 
...
A. (1) Habis, bagaiman dong?
 (2) Baik, Bu
B. (1) Bagaimana caranya?
 (2) Tidak, Bu
C. (1) Mengapa demikian?
 (2) Segera ya, Bu?
D. (1) Darimana ya Bu?
 (2) Tentu, Bu

49. Perhatikan kutipan puisi berikut!

Rindu tak pernah mati [...](1)

Meski laju putaran waktu
[...](2) tak berhenti
Makin menyesali di dalam hati

 Kata yang tepat untuk melengkapi puisi 
tersebut adalah ....
A. (1) Usai
 (2) Bergulir
B. (1) Lapar
 (2) Berangkat
C. (1) Pulang
 (2) Berlanjut
D. (1) Lupa
 (2) Bergulir

50. Bacalah puisi berikut dengan saksama!

Bencana
deras hujan mendera
gemuruh sungai meluap
[...]
hanyutkan harapan
yang tersimpan di dada
Desa Pandan Sari tercinta

 Larik bermajas untuk melengkapi puisi 
tersebut agar memiliki kesatuan makna 
adalah ....
A. Air mengalir
B. Menelan jutaan korban
C. Membanjiri perkampungan
D. Mengairi sawah ladang
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4. Penyelesaian Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2011/2012

1. Penyelesaian:

Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa 
yang merupakan kenyataan; sesuatu yang 
benar-benar ada atau terjadi. 
(1) Belajar lebih efektif dan menyenangkan  

 bukan merupakan kenyataan, 
melainkan pendapat (opini).

(2) Telah hadir VCD Pembelajaran Aktif 
kenyataan atau benar-benar ada (fakta)

(3) Harga terjangkau  bukan merupakan 
kenyataan, melainkan pendapat (opini).

(4) Tersedia di Toko Senang Belajar 021 
5577631  kenyataan atau benar-benar 
ada (fakta)

Jadi, kalimat fakta pada iklan tersebut ditandai 
nomor (2) dan (4).

 Jawab: B

2. Penyelesaian:

Cermati iklan pada soal.
•	 Kalimat (2):
 Helm ini dapat melindungi kepala Anda 

dari benturan benda keras bila terjatuh 
dari kendaraan.

• Kalimat (2) sangat berkaitan dengan 
kalimat yang lainnya, terutama kalimat 
(1).

 Helm yang dimaksud adalah helm pada 
kalimat (1), yaitu helm berlogo tulisan 
SNI.

 Jadi maksud isi kalimat (2) yang lebih tepat 
adalah Helm  yang berlogo tulisan SNI akan 
melindungi kepala pemakainya dari risiko 
cedera.

 Jawab: A

3. Penyelesaian:

• Simpulan atau kesimpulan merupakan 
ikhtisar dari suatu uraian yang memiliki 
sifat berupa pernyataan umum. 

• Simpulan dapat diketahui dari gagasan 
pokoknya.

• Cermati paragraf pada soal.
• Gagasan pokok paragraf tersebut terletak 

pada kalimat ke-1 sehingga simpulan 
yang tepat adalah cokelat memiliki peran 
mencegah pertumbuhan jerawat.

 Jawab: C

4. Penyelesaian:

• Grafik merupakan turun naiknya hasil, 
statistik, dan sebagainya.

•  Fungsi grafik adalah untuk meringkas 
dan memperpendek informasi.

Cermati grafik pada soal.
Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui 
bahwa Pasokan bawang merah terendah 
terjadi Maret.

 Jawab: A

5. Penyelesaian:

Cermati tabel pada soal.
A. Pada pekan IV harga bawah putih 

mengalami kenaikan paling tinggi. 
(Salah)

 Kenaikan harga bawang putih paling 
tinggi pada pekan III, yaitu 10.000, 
sedangkan pada pekan IV kenaikan 
bawang putih 4.000.

B. Pada pekan IV kenaikan harga terendah 
terjadi pada bawang merah. (Salah)

 Pada pekan IV kenaikan harga bawang 
merah 3.000, bawang putih 4.000, dan 
cabai merah 1.000. 

 Jadi, kenaikan harga terendah pada 
pekan IV terjadi pada cabai merah, yaitu 
1.000.

C. Harga semua komoditas mengalami 
kenaikan dari pekan ke pekan. (Benar)

D. Pada pekan III harga bawang merah 
mengalami kenaikan. (Benar)

 Kenaikan harga bawang merah pada 
pekan III, yaitu 4.000. 
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Simpulan data pada tabel merupakan gam-
baran isi keseluruhan data. Pilihan jawaban 
D benar, tetapi bukan merupakan simpulan 
data pada tabel.
Jadi, simpulan data pada tabel tersebut 
adalah Harga semua komoditas mengalami 
kenaikan dari pekan ke pekan. 

 Jawab: C

6. Penyelesaian:

• Gagasan utama atau ide utama atau ide 
pokok merupakan gagasan yang menjadi 
dasar pengembangan sebuah paragraf.

• Gagasan utama paragraf dapat ditemukan 
dengan mencermati/memahami isi 
paragraf secara utuh. 

• Gagasan utama biasanya terletak pada 
kalimat pertama atau kalimat terakhir. 

Cermati paragraf tersebut. Ide pokok yang 
dibahas dalam paragraf tersebut dituangkan 
pada kalimat pertama: “Biogas dimanfaatkan 
sebagai sumber energi pilihan”. 
Jadi, gagasan utama yang tepat adalah 
pemanfaatan biogas.

 Jawab: B

7. Penyelesaian:

Kegiatan Berita 1 Berita 2
Jenis Lomba menu-

lis puisi
Lomba menu-
lis puisi

Lokasi SMPN 9 
Palembang

Balai Desa

Waktu 3 Maret 2012 Ulang Tahun 
ke-17

Peserta Siswa 
SMP N 9 
Palembang

Siswa SMP N 
9 Kayuagung 
dan SMP lain

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa kesamaan 
isi kedua kutipan berita tersebut adalah jenis 
kegiatan.   

 Jawab: A

8. Penyelesaian:

Cermati kalimat pertama (awal) berita 1 dan 
berita 2 pada soal.  

Berita 1 Berita 2
Dalam rangka memper-
ingati hari ulang tahun 
SMP Negeri 9 Palem-
bang yang ke-12,...
(Mengapa  kegiatan 
tersebut dilaksanakan?)

Para siswa SMP Negeri 
9 Kayuagung mengikuti 
lomba menulis puisi,....
(Siapa yang mengikuti 
kegiatan tersebut?)

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
diketahui perbedaan penyajian teks kedua 
kutipan berita tersebut adalah Teks 1 diawali 
mengapa; teks 2 diawali dengan siapa. 

 Jawab: A

9. Penyelesaian:

• Keistimewaan merupakan keunikan, 
keluarbiasaan, kelebihan yang dimiliki 
oleh seseorang.

• Keistimewaan tokoh dalam biografi 
tersebut dapat diartikan kemampuan 
tokoh dalam menciptakan permainan 
kubus rubik atau magic cube.

 Jadi, keistimewaan tokoh dalam biografi 
tersebut adalah pencipta permainan kubus 
rubik.

 Jawab: B

10. Penyelesaian:

 Sifat baik tokoh yang dapat diteladani sesuai 
teks (biografi pada soal) dapat dicermati pada 
kalimat terakhir, yaitu: “Apalagi ia dikenal 
berbagai orang yang tidak pelit ilmu.”

 Jadi, sifat baik tokoh adalah tidak pelit ilmu 
kepada siapa pun.

 Jawab: D

11. Penyelesaian:

 Cermati bagan di bawah ini.
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Kepala Sekolah

Wakasek Ur. Kurikulum Wakasek Ur. Kesiswaan
(Humas)

Tata Usaha

Wali Kelas Dewan GuruGuru
Laboratorium

B.P

Keterangan: 
 Kommando
 Koordinasi

 
Pada bagan tersebut diberikan keterangan 
arti garis.

   Komando

  Koordinasi

 Wakasek Ur. Kurikulum dan Wakasek Ur. 
Kesiswaan (Humas) dihubungkan dengan 
garis koordinasi. Artinya, dalam melaksanakan 
tugas keduanya harus saling bekerja sama 
atau saling berkoordinasi.

 Jadi, pernyataan yang sesuai isi bagan 
tersebut adalah Wakasek Ur. Kurikulum dan 
Wakasek Ur. Kesiswaan (Humas) saling 
berkoordinasi. 

 Jawab: A

12. Penyelesaian:

Latar/setting cerita meliputi:
• Latar tempat, yaitu tempat terjadinya 

cerita.
• Latar waktu, yaitu kapan terjadinya 

cerita.
• Latar suasana, yaitu suasana terjadinya 

cerita.
 Untuk latar tempat, umumnya didahului oleh 

kata depan ke, di, atau dari. 

 Tempat dalam cerita tersebut tergambar pada 
kalimat pertama, paragraf ke-4: “Kartono 
yang terkejut jadi gembira melihat kakaknya 
pulang”. Pulang, berarti tempatnya ada di 
rumah, yaitu rumah Kartono.

 Sedangkan, waktu dalam cerita tersebut 
dijelaskan pada awal cerita yaitu; “ Malam itu ....”

 Jadi, latar pada kutipan cerpen tersebut 
adalah di rumah pada malam hari.

 Jawab: B

13. Penyelesaian:

 Bukti yang menunjukkan watak tokoh Subroto 
seorang dermawan adalah kalimat pertama, 
paragraf ke-3: “Aku ingin menjual beberapa 
perhiasan peninggalan ayah dan ibu untuk 
laskar,” begitu kata Subroto.

Dari kalimat tersebut, dapat diketahui keder-
mawanan Subroto dari menjual beberapa 
perhiasan peninggalan ayah dan ibunya un-
tuk mendanai Laskar Elang dalam berjuang 
melawan Jepang.

 Jawab: D

14. Penyelesaian:

Watak adalah karakteristik watak pelaku 
dalam cerita tersebut. Penggambaran watak 
dari tokoh, biasanya digambarkan melalui 
budi pekerti, tingkah laku, perkataan, dan 
tabiat. 
•		 Perhatikan kalimat keempat, paragraf 

ke-1: “Aksi mereka yang berani bahkan 
kadang-kadang nekad ..........”. 

•		 Buktinya, yaitu mereka berkali-kali 
menyusup ke daerah pertahanan lawan, 
merampok gudang makanan milik 
Jepang.

Pengarang menceritakan bahwa Subroto 
adalah anggota Laskar Elang yang terkenal 
pemberani dalam berjuang melawan Jepang.

Jadi, cara pengarang menggambarkan watak 
tokoh Subroto pemberani dalam kutipan cer-
pen tersebut adalah diceritakan pengarang. 

 Jawab: D

15. Penyelesaian:

Amanat adalah pesan moral yang disampai-
kan oleh pengarang kepada pembaca dalam 
suatu cerita. Amanat bersifat tersirat dan 
berhubungan dengan tema cerita.
Pada kutipan cerita anak tersebut diceritakan 
Mercy menolong pemuda yang kelaparan.
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•	 ”Ia berkumis kecil dan janggutnya jarang-
jarang seperti akar yang liar. Rambutnya 
belum bercukur....”

 Jadi, perbedaan karakteristik kedua novel 
tersebut adalah:
Kutipan I:   Sudut pandang orang ketiga 

serba tahu
Kutipan II:  Sudut pandang orang ketiga 

pengamat

 Jawab: B

18. Penyelesaian:

Suasana dalam kutipan drama dapat 
diketahui melalui perkataan tokohnya yang 
menggambarkan suatu keadaan.
Cermati tiap perkataan Dian maka akan dite-
mukan perasaan yang senang karena akan 
mengikuti kakeknya ke ladang kopi. 
Lebih jelas lagi pada perkataan Dian yang 
terakhir diberikan keterangan (senang).
Jadi, suasana dalam kutipan drama pada soal 
adalah senang.

 Jawab: A

19. Penyelesaian:

Latar/setting cerita meliputi:
• Latar tempat, yaitu tempat terjadinya 

cerita.
• Latar waktu, yaitu kapan terjadinya 

cerita..
• Latar suasana, yaitu suasana terjadinya 

cerita.
 Pada kutipan naskah drama tersebut terdapat 

dua latar, yaitu latar waktu dan tempat.
• Latar waktu tergambar dari aktivitas 

tokoh yang baru akan berangkat ke 
ladang pada pagi hari.

 Hal ini ditunjukkan pada kalimat: “Pagi 
itu sekitar pukul 08.00,....”.

•		 Latar tempat juga dapat diketahui 
dari penjelasan awal: “......, di rumah 
sederhana milik kakek Santun.”

 Jadi, latar pada kutipan naskah drama 
tersebut adalah pagi hari di rumah

 Jawab: A

Jadi, amanat kutipan cerita anak tersebut 
adalah bantulah sesama yang menderita 
kerena kelaparan.

 Jawab: B

16. Penyelesaian:

Konflik adalah pertentangan antara dua hal.  
Konflik di dalam suatu cerita dapat terjadi 
dengan diri sendiri (konflik batin), dengan 
orang lain, dengan lingkungan, atau dengan 
budaya.
Pada kutipan cerita tersebut, konflik dapat 
diketahui dari Totta-Chan yang akan dikelu-
arkan dari sekolah. Padahal Totta-Chan baru 
mulai sekolah dan dia adalah seorang siswa 
yang baru kelas 1 SD.
Jadi, konflik dalam kutipan cerita tersebut 
adalah tiba-tiba ibu guru meminta mama 
memindahkan anaknya. 

 Jawab: B

17. Penyelesaian:

Jika kutipan novel pada soal dibaca dan 
dicermati maka akan diperoleh:
Kutipan Novel 1: 
Cara pengarang menjelaskan cerita adalah 
bertindak sebagai orang ketiga yang serba 
tahu. 
Artinya, posisi pengarang berperan sebagai 
orang ketiga, misalnya: dia, ia, mereka, dan 
nama orang. Penjelasan serba tahu dalam 
hal ini, pengarang seolah-olah mengetahui 
sikap, perilaku, dan emosi tokoh pada cerita 
tersebut.
Hal ini ditunjukkan pada kalimat: 
•	 ”Ia sangat tersinggung.”
•	 ”Ia memang orang yang mudah emosi....”
Kutipan Novel 2: 
Cara pengarang menjelaskan cerita adalah 
bertindak sebagai orang ketiga yang menceri-
takan pengamatannya.
Dalam hal ini, pengarang seolah-olah menge-
tahui bentuk, wajah, dan ciri-ciri tokoh pada 
cerita tersebut.
Hal ini ditunjukkan pada kalimat:
•	 ”Ia pemuda yang cakap rupanya. Kulitnya 

kuning.......”
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20. Penyelesaian:

Denah adalah gambar atau peta yang menun-
jukkan letak jalan, bangunan, rumah, dan 
sebagainya.
Perjalanan paling dekat adalah perjalanan 
yang paling cepat dan tepat sampai tujuan.
Perjalanan paling dekat ke lokasi Palm Resi-
dence dari kampus UIN Jakarta dapat melalui  
tiga jalan utama, yaitu:
• Dari Kampus UIN melalui Jalan Ciputat 

Raya
• Dari Jalan Ciputat Raya dilanjutkan ke 

Jalan KH Dewantara
• Dari Jalan KH Dewantara dilanjutkan ke 

Jalan Musyawarah hingga sampai Palm 
Residence.

Jadi rutenya:  
Kampus UIN, Jalan Ciputat Raya, Jalan KH 
Dewantara, Jalan Musyawarah.

 Jawab: D

21. Penyelesaian:

Tema puisi adalah persoalan utama yang 
ada dalam puisi.
Tema dapat ditemukan setelah membaca 
berulang-ulang penuh penghayatan dengan 
cara memerhatikan penggunaan kata/diksi, 
kemudian dihubungkan dengan kehidupan 
nyata.
Baca dan cermati puisi pada soal. Tema yang 
paling tepat adalah kepasrahan pada takdir.
Tema tersebut sangat terlihat pada larik ke-5 
dan ke-6.

 Jawab: C

22. Penyelesaian:

Majas merupakan bahasa kias yang berguna 
untuk menimbulkan efek imajinatif bagi pem-
baca atau pendengarnya.
Cermati puisi pada soal.
Kalimat bermajas terapat pada larik keempat: 
“Mengapa takdir ini begitu menyesakkan?”
Takdri yang menyesakkan dapat menimbul-
kan efek imajinatif.

 Jawab: C

23. Penyelesaian:

Pesan dapat juga diartikan sebagai amanat.
Cermati kutipan puisi pada soal.
Pesan pada puisi tersebut yang tepat adalah:
Puisi 1 :  Kita tidak boleh lupa kepada kam-

pung halaman!
Puisi 2  : Kita tidak boleh lupa kepada ibu!

 Jawab: B

24. Penyelesaian:

Catatan harian berisikan tentang kegiatan 
atau peristiwa yang dialami seseorang di 
dalam kehidupannya sehari-hari. Cerita pada 
catatan harian memiliki tokoh aku. Pada 
catatan harian Nadya maka Nadya akan 
bercerita dengan tokoh aku.  
Cermati pilihan yang ada, sesuaikan cerita 
Nadya (sebagai aku) dengan cerita pada 
soal maka pilihan yang tepat adalah A: Hari 
ini, aku senang sekali karena nilai ulangan 
bahasa Indonesiaku bagus. Lusi, sahabatku 
mendapat nilai buruk. Aku berusaha meng-
hiburnya. Untungnya ia mau mendengarku.

 Jawab: A

25. Penyelesaian:

Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan 
mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu 
buku, novel, majalah, komik, atau film.  
Tujuan dibuatnya resensi adalah menyampai-
kan kepada pembaca apakah sebuah buku 
atau hasil karya tersebut patut mendapat 
sambutan dari masyarakat atau tidak.
Resensi yang paling tepat data buku adalah 
pilihan C: “Mengungkap Misteri Otak Tengah, 
judul buku ini sangat tepat sebagaimana isi 
yang dikandungnya. Dimulai dari penjelasan 
anatomiu secara menyeluruh sampai pemba-
hasan cara membentuk generasi cerdas dan 
kreatif. Buku karya dr. Arman Yurisaldi S. den-
gan volume 100 halaman dilengkapi dengan 
gambar yang sangat berfungsi memperjelas 
yang sudah bagus walau tidak terlengkapi 
glosarium.”

 Jawab: C
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26. Penyelesaian:

Kalimat rumpang didahului kalimat: Kamu 
mau kan menjemputku? 
Kemudian, setelah kalimat rumpang langsung 
penutup maka untuk mengisi kerumpangan 
tersebut yang paling tepat adalah doa untuk 
Aku dan Yuli: “Semoga Tuhan senantiasa 
bersama kita.”

 Jawab: B

27. Penyelesaian:

Bagian penutup surat pada umumnya berisi 
ucapan terima kasih atau harapan-harapan.
Cermati surat pada soal.
Kalimat yang paling tepat untuk meleng-
kapi bagian rumpang (bagian penutup surat) 
adalah A: Atas perhatian Saudara, kami sam-
paikan terima kasih.
•		 Pada pilihan B: kurang tepat karena 

menggunakan kata yang berlebihan, 
banyak-banyak.

•		 Pada pilihan C: kurang tepat dalam 
penggunaan atas perhatian semuanya.

•		 Pada pilihan D: kurang tepat karena kata 
saudara kepala sekolah.

 Jawab: A

28. Penyelesaian:

Perhatikan kutipan surat pembaca pada soal.
 Pada bagian akhir disebutkan: .... para pelajar 

yang merokok ..., berarti kalimat yang tepat 
untuk melengkapinya adalah Saya mendapat 
5 pelajar SMA merokok di dalam bus.

 Jawab: A

29. Penyelesaian:

 Pesan singkat yang tepat harus sesingkat dan 
sejelas mungkin.

 Isi penting ilustrasi ada dua, yaitu kepala 
satpam harus menghadap direktur dan 
bercerita kronologi peristiwa.

 Bacalah semua pilihan maka akan diperoleh 
pilihan yang paling tepat, yaitu segera 
menghadap saya dan jelaskan kronologi 

pencurian itu secara lisan.

 Jawab: B

30. Penyelesaian:

 Cermati kalimat-kalimat yang ada. Urutan 
yang paling tepat sebagai berikut.
• Pada liburan akhir semester ini kami 

melakukan outbond.  (1)
• Kami melaksanakan semua kegiatan 

dipimpin pemandu.  (4)
• Semua kegiatan yang telah dirancang 

dapat kami laksanakan dengan baik dan 
lancar.  (5)

• Outbond telah berjalan sesuai dengan 
yang kami rencanakan.  (3)

• Dalam melaksanakan kegiatan tersebut 
hampir tidak ada kendala yang berarti. 

 (2)
 Jadi, urutan kalimat yang paling tepat agar 

menjadi paragraf yang runtut adalah (1), (4), 
(5), (3), (2).

 Jawab: B

31. Penyelesaian:

Cermati ilustrasi pada soal. 
Ada tiga hal penting pada ilustrasi tersebut 
yaitu: Kegiatan bakti sosial, Puncak acara di 
Panti Asuhan, dan Pendaftaran.
Dari tiga isi tersebut maka pengumuman yang 
paling tepat adalah:
“OSIS SMP Swadaya Palolo akan melak-
sanakan bakti sosial. Panti Asuhan Senang 
Berseri tempat acara puncak Peringatan 
Hardiknas. Peminat supaya mendaftar paling 
lambat 1 Mei 2011”.

 Jawab: D

32. Penyelesaian:

Rangkuman merupakan ringkasan dari suatu 
uraian atau bacaan yang disusun berdasar-
kan gagasan utama yang ada pada paragraf-
paragrafnya.
Bacaan pada soal ada dua paragraf.
•		 Paragraf 1, gagasan utamanya: Rumah 

sakit harus melepas kata tambahan 
internasional.
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•		 Paragraf  2,  gagasan utamanya: 
Menghindari kesesatan interpretasi di 
kalangan pasien.

Dari kedua gagasan utama tersebut dapat 
dibuat rangkuman yang baik seperti pilihan 
jawaban A: Kewajiban melepaskan kata in-
ternasional pada nama sebuah rumah sakit 
dimaksudkan untuk menghindari kesesatan 
interpretasi pasien.

 Jawab: A

33. Penyelesaian:

Iklan baris adalah iklan berbentuk barisan-
barisan yang berada pada suatu surat kabar 
atau majalah. 
Biaya pemasangan iklan baris dipengaruhi 
oleh panjang kalimat, semakin panjang kali-
mat maka biaya dibutuhkan semakin mahal 
sehingga pembuatan kalimat iklan baris se-
harusnya efektif.
Dari alasan di atas maka iklan baris yang 
penggunaan kalimatnya efektif dan paling 
tepat berdasarkan ilustrasi adalah Dbthkan: 
kary. Ijzh S1 teknik otomotif. u/maks 30, 
pengalaman min 3 thn. Datang lngsng ke PT 
Askra, Jl Angkasa 6, Jakarta Utara.

 Jawab: C

34. Penyelesaian:

Slogan adalah perkataan atau kalimat 
pendek yang menarik atau mencolok dan mu-
dah diingat untuk memberitahukan sesuatu.
Isi slogan harus disampaikan dengan bahasa 
yang tepat, menarik, persuasif, dan santun.
Berdasarkan slogan yang tepat sesuai ilus-
trasi adalah Pengetahuan diperoleh dari 
membaca.

 Jawab: C

35. Penyelesaian:

Berita adalah laporan atau keterangan menge-
nai kejadian atau peristiwa yang hangat.
Sebuah berita lengkap, biasanya ditulis dengan 
formula 5 W + 1H, yaitu:
1.  What (Peristiwa apa yang terjadi?)
2.  When (Kapan peristiwa itu terjadi?)

3.  Who (Siapa pelaku peristiwa?) 
4.  Where (Di mana peristiwa itu terjadi?)
5.  Why (Mengapa peristiwa itu terjadi?)  
6.  How (Bagaimana peristiwa itu terjadi?)

Berdasarkan ilustrasi, teks berita yang paling 
lengkap untuk menjelaskan kejadian tersebut 
adalah pada pilihan D:
Perampokan di salah satu rumah mewah 
telah terjadi, Minggu (4/7). Pembantu yang 
menjaga rumah disekap di gudang oleh 
perampok yang berjumlah 3 orang dan ber-
senjata tajam. Setelah diteliti beberapa benda 
elektronik (TV, HP, laptop) dan sejumlah 
perhiasan telah raib dibawa kabur perampok. 
Suwarto, pemilik rumah belum bisa datang 
karena masih di luar negeri.
•		 Pada pilihan A, B, dan C: kurang tepat 

karena memberikan informasi yang 
salah, menyebutkan umur pemilik rumah, 
Suwarto, 50 tahun. Padahal pada 
ilustrasi berita tidak disebutkan

•		 Pada pilihan A, B, dan C: kurang 
tepat karena pemberian informasi tidak 
lengkap, yaitu tidak menyebutkan secara 
detail dan lengkap barang yang dirampok.

 Jawab: D

36. Penyelesaian:

Rumusan masalah biasanya diungkapkan 
dalam kalimat tanya. Kata tanya yang lebih 
baik dan luas adalah “bagaimana”.
Dari tema yang ada maka rumusan masalah 
yang paling tepat adalah “Bagaiman menga-
tasi kelangkaan pupuk urea?”

 Jawab: C

37. Penyelesaian:

Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-
cita) yang dikemukakan untuk dipertimbang-
kan.
Dari isi kutipan tersebut dapat dibuat kalimat 
saran pada pilihan B: Demi peningkatan 
prestasi anak di sekolah, orangtua hendaknya 
berkepedulian tinggi pada anaknya.

 Jawab: B



92 Soal, Penyelesaian, dan Prediksi Ujian Nasional SMP/MTs

38. Penyelesaian:

Kalimat efektif  adalah kal imat yang 
mengungkapkan suatu maksud secara 
tepat dan jelas. 
Cermati kalimat pada soal. Agar efektif maka 
kata kepada harus diganti atas sehingga 
kalimatnya menjadi: Kami turut prihatin atas 
terjadinya musibah di daerah itu.

 Jawab: D

39. Penyelesaian:

Huruf kapital (huruf besar, seperti A, B, C, 
dan seterusnya) di antaranya berfungsi untuk 
menulis:
• Huruf pertama kata pada awal kalimat.
 Contoh: Anak itu rajin belajar.
• Huruf pertama kata pada unsur nama 

jabatan yang diikuti nama orang, 
nama instansi, atau nama tempat yang 
digunakan sebagai pengganti nama 
tertentu.

 Contoh: Kampungku pernah didatangi 
Gubernur Jawa Timur.

 Catatan:
 Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf 

pertama nama jabatan dan pangkat yang 
tidak diikuti nama orang, nama instansi, 
atau nama tempat.

 Contoh: Siapakah gubernur yang baru 
dilantik itu?

• Huruf pertama nama bangsa, suku 
bangsa, dan bahasa.

 Contoh: Budaya bangsa Indonesia 
jelas berbeda dengan budaya bangsa 
Amerika.

• Huruf pertama semua nama geografi.
 Indonesia terletak di antara dua benua, 

yaitu Benua Asia dan Benua Australia.
 Catatan:
 Huruf kapital tidak dipakai sebagai 

huruf pertama istilah geografi yang tidak 
menjadi unsur nama diri.

 Contoh: Dia memancing ikan di danau.
Perhatikan kalimat soal berikut.
Sebelum dilantik menjadi gubernur, Prakoso 
datang ke danau toba.

• Huruf g pada kata gubernur tidak 
memakai huruf kapital karena tidak diikuti 
nama orang, nama instansi, atau nama 
tempat.

• Huruf d pada kata danau memakai huruf 
kapital karena diikuti nama geografi.

•		 Huruf t pada kata toba memakai huruf 
kapital karena istilah geografi dan 
merupakan unsur nama diri.

 Sehingga penulisan huruf kapital yang benar 
adalah Sebelum dilantik menjadi gubernur, 
Prakoso datang ke Danau Toba.

 Jadi, kata yang huruf pertamanya harus ditulis 
dengan huruf kapital ditandai nomor 3 dan 4.

 Jawab: C

40. Penyelesaian:

Perhatikan kalimat pada soal. 
Di SMP Negeri itu ada tiga orang guru bahasa 
Indonesia Budi Santoso Labuhan Marpaung 
dan Nana Sujana.
•	 Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir 

suatu pernyataan lengkap jika diikuti 
rangkaian atau pemerian (rincian).

 Contoh: Kita sekarang memerlukan 
perabot rumah tangga: kursi, meja, dan 
lemari.

•	 Tanda titk dua tidak dipakai jika rangkaian 
atau pemerian itu merupakan pelengkap 
yang mengakhiri pernyataan.

 Contoh: Kita memerlukan kursi, meja, 
dan lemari.

Perhatikan kalimat pada soal.
Kalimat tersebut menjelaskan ada tiga nama 
guru yang merupakan suatu rangkaian, 
pemerian (rincian) dari suatu pernyataan 
lengkap.
Jadi, penggunaan tanda baca kalimat yang 
tepat pada kalimat adalah: 
Di SMP Negeri itu ada tiga orang guru bahasa 
Indonesia: Budi Santoso, Labuhan Marpaung, 
dan Nana Sujana.

  Jawab: D
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41. Penyelesaian:

Teks pada soal merupakan petunjuk menga-
tasi batuk dan pilek.
Dalam penulisan petunjuk sesuatu harus 
berurutan agar diperoleh hasil yang diinginkan. 
Cermati kalimat-kalimat pada soal.
Susunan petunjuk mengatasi batuk dan pilek 
yang tepat adalah:
• Tumbuklah ½ jari rimpang kencur hingga 

halus  (2)
• Kemudian, campur dengan beras giling 

secukupnya  (4)
• Masukan 1 gelas air panas, perasan jeruk 

nipis, madu dan garam ¼ sendok teh  
(1)

• Selanjutnya, aduklah hingga rata  (3)
• Saringlah, lalu minumlah pada pagi hari 

 (5)
 Jadi, susunan petunjuk yang tepat berdasarkan 

kalimat-kalimat tersebut adalah (2), (4), (1), 
(3), (5).

 Jawab: B

42. Penyelesaian:

 Untuk mengisi bagian yang rumpang harus 
diperhatikan tahap sebelum dan sesudah  
harus saling berkaitan (berurutan).

 Cara membuat jus mangga adalah:
(1) Kupas buah mangga yang sudah masak 

dan lepaskan daging buahnya dari 
bijinya!

(2) Masukan ke dalam blender!  
(3) Tambahkan batu es!
(4) Tambahkan gula pasir  dan susu 

secukupnya!
(5) Beri air matang dingin secukupnya!
(6) Hidupkan blender selama tiga menit!
(7) Tuangkan jus mangga ke dalam lima 

gelas!
 Jadi, kalimat yang tepat untuk bagian 

rumpang petunjuk tersebut adalah:
(2) Masukan ke dalam blender!  
(5) Beri air matang dingin secukupnya! 

 Jawab: A

43. Penyelesaian:

Perhatikan kalimat sapaan berikut.
 Hadirin sekalian, para undangan sekalian, 

Saudara/Saudari sekalian yang terhormat.
•		 Kalimat tersebut sangat berlebihan 

yang lebih tepat adalah: Hadirin yang 
terhormat.

•		 Kata hadirin sudah mewakili semua 
orang yang hadir.

 Jadi, perbaikan penggunaan kalimat sapaan 
yang tepat adalah Hadirin yang terhormat.

 Jawab: D

44. Penyelesaian:

 Pidato merupakan pengungkapan pikiran 
dalam bentuk kata-kata yang ditujukan 
kepada orang banyak.

 Susunan pidato:
1. Pendahuluan
 S a l a m  p e m b u k a  a t a u  u c a p a n 

penghormatan. 
 Contoh:

• Rasa puji syukur kepada Tuhan
• Menyapa semua hadirin (Yth Kepala 

Sekolah, yang dihormati Bapak Ibu 
Guru, dan seterusnya)

• Penyampaian tujuan, pengantar 
kegiatan.

2. Isi pidato
3. Penutup
 Bisa berupa simpulan dari isi, bisa juga 

berupa salam penutup.
 Dari penjelasan di atas maka paragraf 

pembukaan pidato yang paling tepat adalah 
pada pilihan A: Terima kasih saya sampaikan 
kepada teman-teman yang telah hadir di 
tempat ini. Semoga perjalanan teman-
teman ke sini mendapatkan rahmat Tuhan 
Yang Maha Pemurah, sehingga tujuan 
pertemuan kita tentang upaya meringankan 
beban teman-teman lain akibat bencana 
berlangsung lancar. 

 Jawab: A
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 Pada dialognya, Rino bertanya pada Dion 
berarti ada rasa penasaran. 

 Dengan demikian petunjuk yang paling tepat 
adalah menoleh dan menunjukkan muka 
penasaran.

 Jawab: D

48. Penyelesaian:

 Cermati kutipan naskah drama pada soal.

 Dialog bagian rumpang yang lebih mudah 
diperbaiki adalah dialog Deri pada bagian 
nomor 2, yaitu:

  Setelah Ibu menyuruh Deri pergi ke sekolah 
maka jawaban Deri yang peling tepat adalah 
“Baik, Bu.”

 Jadi, dialog Deri pada bagian rumpang yang 
nomor 1 yang tepat adalah “Habis, bagaimana 
dong?”

 Jawab: A

49. Penyelesaian:

 Cermati puisi pada soal.

 Puisi mengutamakan isi secara keseluruhan 
maka bagian yang rumpang dapat diisi seperti 
berikut.

 Rindu tak pernah mati usai

 Meski laju putaran waktu

 Bergulir tak berhenti

 Makin menyesali di dalam hati

 Jawab: A

50. Penyelesaian:

 Baca kembali penyelesaian nomor 22. Pada 
penyelesaian tersebut menjelaskan bahwa 
majas merupakan bahasa kias yang berguna 
untuk menimbulkan efek imajinatif bagi 
pembaca atau pendengarnya.

 Dari semua pilihan yang ada pada soal maka 
yang dapat menimbulkan efek imajinatif 
adalah pilihan B: menelan jutaan korban.

 Jawab: B

45. Penyelesaian:

 Pantun adalah bentuk puisi Indonesia 
(Melayu).

 Ciri-ciri pantun, yaitu:
• Tiap bait terdiri atas empat baris.
• Bersajak (a-b-a-b)
• Tiap larik biasanya terdiri atas empat 

kata.
• Baris pertama dan kedua adalah 

sampiran.
• Baris ketiga dan keempat adalah isi. 

 Larik sama dengan baris dalam puisi (pantun).

 Pantun yang baik adalah pantun yang 
memiliki kesesuaian rima antara sampiran 
dengan isinya. Perhatikan sampiran pantun 
pada soal. 
• Baris ke-1 berima akhir /at/ maka isi baris 

ke-3 harus /at/.
• Baris ke-2 berima akhir /u/ maka isi baris 

ke-4 harus /u/.
 Jadi, agar menjadi pantun yang baik, larik 

yang tepat untuk melengkapi adalah:
 Hendak sekolah makan ketupat  
 Makan di bawah pohon randu
 Belajarlah engkau yang giat
 Supaya dapat juara satu

 Jawab: C

46. Penyelesaian:

 Cermati kutipan drama pada soal.

 Rizal tidak melakukan kesalahan terlihat 
dengan keinginannya menjelaskan apa yang 
terjadi. Dengan demikian maka Rizal bersikap 
santai dan melihat Ira yang salah paham atau 
belum mengerti. 

 Oleh sebab itu, petunjuk laku pada dialog (3) 
adalah tersenyum dan gembira.

 Jawab: A

47. Penyelesaian:

 Cermati kutipan naskah drama pada soal.


