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    Petunjuk : 

1. Isikan  identitas  Anda  ke  dalam  Lembar  Jawaban  Ujian  Nasional  (LJUN)  yang  tersedia  dengan 

menggunakan pensil 2B 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. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

10.  Lembar soal tidak boleh dicorat-coret. 
 
 

1.  Kenaikan BBM yang begitu tinggi me- 

ngagetkan masyarakat bawah. Sejumlah 

pengamat   menilai   kenaikan   itu   sangat 

tidak rasional dan terburu-buru. Menurut 

mereka, alasan pemerintah soal kebijakan 

itu merupakan pembohongan publik. 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah ... 

A.  sorotan harga BBM sangat sering 
B.   penilaian harga BBM tidak rasional 
C.  kenaikan harga BBM mengagetkan 
D.  pengumuman      BBM      disampaikan 

masyarakat 
 
 
 

yakni mencapai 90.000 jiwa. Atas kondisi 

itu Pemkab Sukasari menargetkan akhir 

akhir 2009 wilayahnya bebas dari buta 

aksara. Dari penduduk yang buta aksara 

tetrsebut papar Kepala Dinas Pendidikan 

dan    Kebudayaan    Kabupaten    Sukasari 

sebagian besarnya atau 90% merupakan 

usia    produktif    yakni    14    hingga    44 

tahun. Tingginya buta aksara tersebut 

terkait dengan berbagai faktor ekonomi 

serta rendahnya kesadaran dalam hal 

pendidikan terutama di kalangan petani. 

Hal  ini  terlihat  dari  penyebaran  angka 

buta aksara yang didominasi kecamatan 

yang sebagian besar penduduknya bekerja 

sebagai petani. 

Kritikan   yang   tepat   terhadap   Pemkab 

Sukasari adalah…... 
A.  Perlu adanya program yang jelas untuk 

menguragi buta aksara. 
B.   Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan 

kurang menyejukkan masyarakat. 
C.  Petani  usia  produktif  perlu  mening- 

katkan kemampuan bertani. 
D.  Peningkatan ekonomi petani menjadi 

tanggung jawab Dinas Kebudayaan. 



 

Bacalah teks berita berikut dengan seksama 

kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4! 
 

Teks Berita 1 

Pemerintah Thailand akhirnya memerintahkan 
PM   terguling   Thaksin   Shinawatra   pulang 
ke  negaranya.  Perintah  itu  turun  menyusul 
segera   dimulainya   sidang   korupsi yang 
menjadikan  Thaksin  dan  istrinya,  Pojaman, 
sebagai terdakwa. 

 
Teks Berita 2 

Karena menjadi buronan pemerintah Thailand 
dan mengasingkan diri di luar negeri, maka 
Thaksin   Shinawatra,   terus   disebut   terkait 
kasus korupsi. Biro Penyelidik Khusus 
Kepolisian  (DSI)  Thailand, Selasa  (19/16) 
membuat  pernyataan  mengejutkan  dengan 
memerintahkan PM Thailand segera pulang. 

 

3. Kesamaan informasi pada kedua teks 

tersebut adalah….. 

A. Pemerintah Thailand akan memulai 

sidang kasus korupsi Thaksin Shinawatra. 

B. Penyelidik Khusus Kepolisian memu- 

langkan paksa mantan PM Thailand 

C. Mantan PM Thailand diperintahkan 

segera pulang karena didakwa korupsi. 

D.  PM Thailand akn diperintahkan segera 

pulang ke negaranya karena telah 

mendapat ampunan. 
 

4.  Perbedaan penyajian antara kedua teks 

tersebut adalah…… 
 

 Teks 1 Teks 2 
A 

 
B 

C 

D 

apa, kapan, di 

mana 

siapa, mengapa, 

kapan 

apa, dimana, 

bagaimana 

siapa-apa- 

bagaimana 

siapa, apa, 

bagaimana 

mengapa, 

bagaimana, kapan 

apa, bagaimana 

siapa 

mengapa- siapa 

-bagaimana 
 

 

5. Di  Kawasan  Parangkusuma  Bantul 

ternyata   pernah   terdapat   gunung   api. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya lava 

yang membatu di kawasan tersebut. 

Kebanyakan orang menyebutnya sebagai 

Watu   Gilang.   Jika   berdiri   di   kawasan 

tersebut sesungguhnya kita sedang berada 

di atas puncak gunung api. Watu Gilang, 

lava yang membeku, diteliti oleh Tim 

Geologi UPN Yogyakarta. 

Isi kutipan teks berita tersebut yang tepat 

adalah….. 

A. Penelitian Watu Gilang di kawasan 

Parangkusuma  sebagai  puncak 

gunung berapi. 

B.   Watu Gilang merupakan lava gunung 

berapi yang membatu diteliti Tim 

Geologi. 

C.  Masyarakat banyak yang berpendapat 

bahwa Watu Gilang sebagai gunung 

berapi. 

D. Lava  yang  membatu  di  kawasan 

Parangkusuma sering disebut Watu 

Gilang. 
 

6.   Banyak   prasarana   umum   di   kota-kota 

besar   yang   tidak   terurus.   Contohnya 

halte bus. Halte bus seharusnya selalu 

bersih agar orang yang menunggu bus 

merasa nyaman. Namun halte bus yang 

dekat dengan stasiun tidak demikian. Di 

Halte tersebut, banyak sekali coretan yang 

menggunakan cat semprot. Seharusnya 

Pemda setempat memperhatikan hal-hal 

yang seperti itu karena jika dibiarkan akan 

lebih banyak lagi halte yang dicoret-coret. 
 

Informasi yang bertentangan pada kutipan 

berita tersebut adalah….. 

A. Halte bus  seharusnya  bersih  dan 

nyaman kenyataannya banyak coretan. 

B.  Prasarana umum di kota-kota besar 

yang tidak terurus oleh Pemda. 

C.  Coret-coret di halte bus akan semakin 

banyak. 

D. Seharusnya  Pemda  memperhatikan 

halte bus dekat stasiun. 
 

7. (1) Jalan tol macet, pengguna merasa 

dirugikan. (2) Pemblokiran terjadi sejak 

Kamis malam dan berakhir Jumat siang 

pekan lalu.(3) Pengunjuk rasa membongkar 

sendiri tenda yang menutupi jalan, dengan 

tetap menuntut pembayaran ganti rugi 

secepatnya. (4) Besarnya tuntutan Rp 3 

miliar untuk harga 1.727 meter persegi. 



 

 
 

 
Tahun 

Hasil Angket dalam Persen 

Baik Buruk Tidak 
tahu 

 

Juli 2005 

Desember 2005 

Juli 2006 

Desember 2006 

Juli 2007 

Desember 2007 

 

68 

62 

72 

70 

71 

75 

 

20 

22 

17 

16 

14 

15 

 

12 

16 

11 

14 

15 

10 

 

Kalimat  yang  berisi  pendapat  pada  teks 

tersebut pada kalimat yang bernomor…... 

A.  (1) C.  (3) 
B.   (2) D.  (4) 

 
Bacalah teks berikut dengan seksama 

kemudian kerjakan soal nomor 8 s.d 11! 

 
Demokrasi kita masih transisi sehingga 

banyak sekali menimbulkan persoalan. 

Bermacam persoalan merugikan warga. 

Namun, semua itu masih dianggap wajar asal 

jangan kebablasan sehingga menimbulkan 

kesan kacau. Unjuk rasa yang disertai 

kekerasan terjadi minggu kemarin di kota P. 

Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan 

yang dibiarkan berlarut-larut, seperti 

penggusuran, konflik kekerasan kelompok, 

gaji, penghasilan, dll. 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 pada 

penyelesaian dan pemecahan persoalan. 
 
 

8.   Gagasan utama tajuk tersebut adalah….. 

A.  Pada  saat  ini,  unjuk  rasa  disertyai 

kekerasan. 

B.   Demokrasi   menimbulkan   persoalan 

yang merugikan warga. 

C.   Unjuk rasa dalam pelaksanaan demokrasi 

wajar asal tidak dibiarkan berlarut-larut. 

D.  Unjuk rasa dapat meningkatkan dan 

mempercepat penyelesaian masalah. 
 

9.   Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut 

.... 

A.  kalimat pertama paragraf pertama 

11. Simpulan tajuk tersebut adalah…. 

A. Pemerintah tidak bisa memutuskan 

sendiri persoalan yang ada. 

B.   Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan 

yang dibiarkan berlarut-larut 

C. Demokrasi kita masih dalam taraf 

transisi sehingga banyak persoalan. 
D.  Dalam demokrasi, pembuatan kebijakan 

dan pelaksanaannya makan waktu lama. 
 

12. Cermati tabel berikut! 

Tabel Hasil Angket Masyarakat tehadap 

Perpustakaan Keliling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informasi  yang  tepat  berdasarkan  tabel 

tersebut adalah…. 

A.  Informasi tentang perpustakaan keliling 

yang tidak dipahami oleh masyarakat 

terjadi pada bulan Juli 2007. 

B. Penilaian  baik  terbanyak  tentang 

perpustakaan keliling oleh masyarakat 

terjadi pada Desember 2007. 
C.  Dibanding  tahun  2005,  pada  tahun 

2006  masyarakat  lebih  banyak  tahu 
tentang perpustakaan keliling. 

D.  Penilaian masyarakat terburuk tentang 
keberadaan perpustakaan keliling 
terjadi pada Juli 2006 

 

13. Cermati denah berikut ini! 
 

Jln. Tomat 

B.   kalimat keempat paragraf pertama 

C.  kalimat pertama paragraf kedua 
D.  kalimat ketiga paragraf kedua 

 

10. Dari tajuk tersebut kita tahu bahwa penulis 

lebih berpihak kepada…. 

A.  rakyat C.  DPRD 

B.   pemerintah D.  DPR 

B 
Jln. Nanas 
 
 
 
 
 
 

A 

Jln. jeruk 

Jln. Nangka 
 

Jln. Melon 
 

Jln. Duku 
 
 
 
 

Jln. Durian 



 

60 

Keterangan: 

A = tempat berkumpul calon penonton 
B = gedung pertunjukan 
Perjalanan terdekat dari tempat 
berkumpulnya  calon  penonton  ke  lokasi 
pertunjukan adalah…. 
A.  Masuk  Jln.  Jeruk  belok  kiri  sampai 

pertigaan  belok  kanan  menuju  Jln. 
Tomat terus masuk ke lokasi melalui 
Jln. Nanas. 

B.   Masuk Jln. Jeruk belok kanan sampai 
perempatan  belok  kiri  melintas  Jln. 
Duku lurus sampai Jln. Melon belok 
kiri   sampai   pertigaan   belok   kanan 
masuk Jln. Nangka. 

C.  Melewati Jln. Jeruk belok kanan 
maasuk Jln. Duren kanan melintas Jln. 
Duku menuju Jln. Nangka. 

D.  Melewati  Jln.  Jeruk  belok  kiri  lurur 
pertigaan  belok  kanan  melintas  Jln. 
Tomat  belok  kiri  menuju  Jln.  Melon 
belok kanan masuk ke Jln. Nangka. 

 

14. Populasi dan Produksi Susu Sapi Perah 

di Boyolali 
 

70
 

D.  Setiap   tahun   jumlah   populasi   sapi 

dan produksi susunya di Boyolali 

mengalami peningkatan. 

 
Bacalah dengan seksama puisi berikut 

kemudian kerjakan soal nomor 15 dan 16! 

 
Ke Blora ia akan menikmati 

Ke Blora ia akan kembali bermimpi 
Masa kanak dan cinta yang gagal 
Ia terlalu hafal 
 

15. Isi  yang  terdapat  dalam  puisi  tersebut 

adalah…... 

A.  Blora yang menjadi impian 

B.   Blora yang tidak menjanjikan 
kehidupan yang baik 

C.  Blora yang menjanjikan 
D.  Blora yang menjanjikan kehidupan 

 

16. Citraan  yang  menonjol  pada  larik  ke-1 

kutipan puisi tersebut adalah…. 

A.  penglihatan C.  perasaan 

B.   pendengaran D.  perabaan 
 

17. Puisi yang memiliki rima bebas adalah…. 

 
57,28  59,525 

 
50 

40 

63,848  
58,193 

 
57,948  58,792 

A.  Tak seorang mampu melempar senyum 
Bunga mekar di segala jalan 
Tak seorang tahu sebuah hati 
Cinta terpendam di masa lalu 

29,33  29,57  30,78 

30    
 

20 

10 

31,78  30,56  
27,30 

B.   Segala kesadaraannya tersaji hijau muda 
Melayang di lembaran surat musim bunga 
Berita dari jauh 
Sebelum kapal angkat sauh 

C.  Lagu pekerja malam 
2000  2001  2002   2003  2004  2005 

Keterangan: 

: populasi (ekor) 
: produksi susu (juta liter) 

Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik 
tersebut adalah ... 
A.  Pada tahun 2003 jumlah populasi sapi 

di Boyolali paling sedikit, tetapi jumlah 
produksi susu sapi justru terbanyak. 

B.   Pada tahun 2005 terjadi perbandingan 
yang signifikan jumlah populasi 
meningkat, produksi susus pun 
bertambah. 

C.  Setiap tahun jumlah populasi sapi di 
Boyolali selalu meningkat dan jumlah 
produksi susu pun bertambah. 

Sesayup sampai embun 

Antara dinamo menderam 

Pantun demi pantun 

D.  Pada keramik pada nama itu 

Kulihat kembali wajahmu 

Mataku belum totol, ternyata 

Untuk sesuatu yang tak ada 
 

18. Tadi   pagi   aku   ngamuk.   Rasanya   ini 

amukanku yang terdasyat sepanjang 

sejarah. Kesel…banget. Sumbernya, yah, 

siapa lagi kalau bukan si Ijah. Itu pembantu 

baru yang suka bikin takjub orang serumah. 

Bayangkan saja, makalah kewiraan yang 

sudah  setengah  mati  kubuat,  seenaknya 

saja dibuang ke tempat sampah. Dia tidak 



 

tahu betapa besarnya pengorbananku 

untuk membuat makalah itu. Tiga malam 

nyaris tidak tidur bahkan, sinetron yang 

setiap Minggu malam selalu kunantikan 

kehadirannya, kali ini terpaksa aku cuekin. 

Eh…..tahu-tahu kerja kerasku dilempar ke 

tempat sampah. Gimana aku tidak kesal. 

Biar kamarku berantakan kayak kapal 

pecah, juga gak apa-apa asal kertas-kertas 

berhargaku aman. Ijah, Ijah, kamu kira 

gampang bikin makalah, segampang bikin 

sambal terasi? 
 

Tokoh Ijah dalam kutipan cerpen tersebut, 

diketahui dengan cara…. 
A.  dialog antar tokoh 
B.   diceritakan tokoh lain 
C.  diceritakan pengarang 
D.  pelukisan tindakan 

 

19. Lelaki    buta    itu    kemudian    mencoba 

naik kembali ke jalan. Anak-anak itu 

membantunya   dengan   menarik   tangan 

Lek War. Kali ini ia tidak menolak bantuan 

tersebut. Anak-anak juga membantu 

mengambilkan sandal jepitnya dan 

memasangkannya di kakinya. Ia mulai 

tampak mengigil kedinginan. Karena 

hampir seluruh tubuhnya basah. Untung 

selokan ini tidak berisi air comberan tapi 

air irigasi untuk mengairi puluhan petak 

sawah di sebelah selatan kampung itu. 
 

Latar   tempat   peristiwa   dalam   cerpen 

tersebut adalah…. 
A.  jalan raya          C.  sawah 
B.   selokan             D.  kampung 

 
Bacalah kutipan cerpen berikut dengan 

seksama kemudian kerjakan soal nomor 20 

dan 21! 
 

‚Aku heran, mengapa kau diam saja, Her? 

Padahal jelas-jelas Jono memfitnahmu!‛ Geram 

Dorman melihat sikap Herman yang tetap 

tenang menghadapi Jono yang jelas menuduh 

menggelapkan uang koperasi. 

‚Biarkan sajalah dulu. Biarkan Jono puas 

melampiaskan perasaan hatinya,‚ jawab Herman 

mencoba memberi alasan pada Dorman. 

‚Ah dasar, Jono tak tahu diri. Kerjaannya 

mencari-cari  kesalahan  orang.  Dengan  dia 

tidak terpilih menjadi ketua koperasi lagi, itu 

tandanya…‛ 
‚Sudah-sudah, jangan kau lanjutkan! Nanti 

akan  kujelaskan  tentang  keuangan  koperasi 
kepada Jono.‚ Herman   mencoba membatasi 
pembicaraan Dorman. 
 
 
20. Konflik yang terjadi pada kutipan cerita 

tersebut adalah….. 

A.  kemarahan Jono kepada Dorman masa- 

lah keuangan 

B.   kesabaran  Herman  menghadapi  kela- 

kuan Dorman 

C.   ketidaksenangan Jono terhadap pengurus 

koperasi 
D.  keangkuhan  Herman  membuat  Jono 

memfitnahnya 
 

21. Watak tokoh Herman adalah….. 

A.  pemarah C.  pembohong 

B.   penyabar D.  pemfitnah 

 
Bacalah  kutipan  cerita  berikut  kemudian 

kerjakan soal nomor 22 dan 23! 

 
‚Saya betul-betul sedang memerlukan 

uang itu, paman!‛ pinta Danuri setengah 

mengemis. 

‚Ah, kamu kemarin! Begitu saja kamu 

tidak percaya! Aku kan pamanmu!‛ Tak akan 

uangmu kubawa lari.‛ Sarman berteriak dan 

menunjuk-nunjuk keponakannya. Sementara 

Danuri bukan main terkejutnya mendengar 

teriakan pamannya yang membuat warga di 

kampungnya keluar rumah, melongokkan 

kepala keluar rumah Sarman. Hatinya teriris 

mendengar ucapan pamannya. Terlebih lagi, 

ketika segera teringat Mawarni yang tergolek 

di rumah sakit terserang demam berdarah. 

Gadis mungil putrinya yang masih lima tahun 

harus masuk rumah sakit. Uang simpanannya 

habis untuk membeli obat. Harapannya uang 

yang dipinjam pamannya dapat dikembalikan. 

Meskipun ia telah menagih pamannya dengan 

cara baik-baik, hasilnya nihil. 

Namun, ia tidak kehabisan akal! Ia ingat 

warga di kampungnya mempunyai kebiasaan 

menabung di koperasi. Jika ada warga yang 

kesulitan keuangan, dengan mudah uang 

dapat   dipinjam.   Tolong-menolong   menjadi 



 

bagian  dalam  kehidupan  mereka,  meskipun 

Sarman tidak masuk hitungan. 
 

22. Amanat yang tepat sesuai kutipan cerita 

tersebut adalah ... 

A.  Jangan mengelak dari tanggung jawab! 

B.   Berbuat  baik  belum  tentu  mendapat 
balasan. 

C.  Sebaiknya kita mengurus diri sendiri! 
D.  Perlu  menaruh  kepercayaan  kepada 

orang lain. 
 

23. Nilai  adat  yang  terdapat  dalam  kutipan 

cerita tersebut adalah…... 

A.  Berbaik sangka mendapat pahala 

B.   Kebiasaan   menabung   untuk   saling 
menolong 

C.  Hutang-piutang tidak bernanfaat 
D.  Marah tidak menyelesaika masalah 

 

24. Bacalah  kutipan  novel  berikut  dengan 

seksama! 

Cerita 1 

‚Kamu, siswa pintar ya?‛ ejek Indah, ketua 
kelas. Begitu juga teman-teman yang lain 
yang  mengejek  Dita  sebagai  penyontek 
ulung. ‚Aku tidak menyontek, sungguh! 
Aku  mengerjakan  sendiri!‛sanggah  Dita 
sambil menekan rasa takut. 
Cerita 2 
Sani   telah   berusaha   sedapat-dapatnya 
supaya   Saniah   dapat   dan   suka   akan 
pergaulan hidup di rumah itu. Akan tetapi, 
terlalu  susah!  Tabiat  Saniah  hampir  tak 
dapat diubah lagi. Oleh karena itu sering 
terjadi perselisihan antara kedua orang itu. 
Saniah terus marah dan berang jika Asri 
mencela ini dan itu. 

 

Perbedaan  karakter  tokoh  pada  kedua 

cerita tersebut adalah ... 
A.  Dita   bersifat   penyayang   sedangkan 

Saniah pemarah. 
B.   Dita bersifat sombong sedangkan 

Saniah pemarah. 
C.  Dita bersifat pemaaf sedangkan Saniah 

rajin. 
D.  Dita  bersifat  rajin  sedangkan  Saniah 

penakut. 

Bacalah kutipan drama berikut    dengan 

seksama kemudian kerjakan nomor 25 dan 26! 

 
(1)  Dodi    : Alat bantu pernapasan itu harus 

dipasang jika nafas ayah berhenti. 

(berbisik di telinga Danar) 

(2) Danar   : Jangan, jangan dulu! Kita harus 

tunggu Ibu! (setengah berteriak) 

Mengapa? 

(3) Dodi     : Keadaan ayah kritis, Danar. Ibu 

masih di bandara. Tadi ibu sudah 

kutelepon. Ibu setuju dengan 

tindakan medis yang terbaik. 

(4) Danar   : Aku    tidak    bertanggungjawab 

jika terjadi sesuatu dengan ayah. 

(berlari keluar ruangan) 

(5) Dodi : Kita semua harus 

bertanggungjawab, Danar! 

(mengejar Danar yang keluar dari 

ruangan) 
 

25. Bukti watak Dodi tegas ditandai dengan 

nomor….. 

A.  (1) dan (3) C.  (2) dan (4) 

B.   (1) dan (5) D.  (2) dan (5) 
 

26. Suasana  yang  tergambar  pada  kutipan 

drama tersebut adalah….. 

A.  menyedihkan 

B.   menyenangkan 
C.  mengharukan 
D.  menegangkan 

 

27. Malam Selasa, 16 September 2007 Marwan 

nonton  TV  hingga  larut  malam  hingga 

lupa tidak belajar. Akibatnya pada pagi 

harinya ia tidak dapat mengerjakan 

ulangan matematika. Marwan mendapat 

nilai 40. Ia merasa malu dan menyesal. 

Tulisan dibuku harian yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut adalah…. 
A.  Acara   TV   pada   malam   Selasa   (16 

September 2007) memang sangat 
menarik hatiku. Kuikuti acaranya 
hingga larut malam. Dan aku tak akan 
lupa   belajar   matematika   agar   aku 
tidak. menyesal. 

B.   Malam  Selasa  (16  September  2007) 
aku  nonton  acaram.  Meskipun  pagi 
harinya aku ulangan matematika. Aku 
tidak  menyesal  karena  nilai  40  tak 



 

pernah aku dapatkan. 

C.  Malam Selasa (16 September 2007) aku 
terlena dengan acara TV yang memesona. 
Aku   lupa   belajar   matematika.   Nilai 
40   sebagai   hadiahku.   Ah,   alangkah 
malunya diriku. Aku menyesal ….. 

D.  Malam  Selasa  (16  September  2007) 
adalah  malam  mengesankan  bagiku. 
Acara TV kutonton hingga larut malam. 
Pagi  harinya  aku  tak  mendapatkan 
nilai 40. Niali yang menurutku sangat 
memalukan. 

 

28. Ytc. Gumilang 

Jalan Yos Sudarso No. 37 

Surabaya 
Salam kangen, 
……………………………… 
Di  Banyumas,  aku  juga  dalam  keadaan 
segar  dan  sehat.  Setelah  dua  bulan  aku 
pindah ke Banyumas, kamu tidak pernah 
berlibur. Sibuk dengan tugas sekolah, ya? 
Aku  ingin  sekali  berbagi  cerita  seperti 
dulu. 

 

Kalimat pembuka yang tepat untuk 

mengawali surat pribadi tersebut adalah…. 

A.  Hai, apa kabar, Gum? Bagaimana kabar 

Bapak dan Ibu di sana? Aku berharap 
sehat-sehat selalu. 

B.   Saya akan memberitahukan pada 
Gumilang bahwa sekolah di Banyumas 
berbeda dengan di Surabaya. 

C.  Dengan datangnya surat ini, aku akan 
mengabarkan bahwa keadaanku sehat- 
sehat saja. 

D.  Bersama  dengan  surat  ini,  aku  akan 
bercerita  tentang  sekolahku  di  SMP 
Banyumas. 

 

29. Begini,    Ira,    rencanaku    ke    Lampung 

kayaknya akan gagal. Sekarang ku ditugasi 

kepala sekolah sebagai anggota Paskibraka 

pada upacara Hari Kesaktian Pancasila di 

kecamatan  sehingga  aku  latihan  setiap 

hari Sabtu dan MInggu. Oleh karena itu, 

jika aku nanti tidak sampai rumahmu, 

maafkan aku, ya!   . . . . 

Sahabatmu, 

Vina 

Penutup surat tersebut yang tepat adalah 

... 
A.  Demikian informasi dari saya. Harap 

menjadikan maklum. 
B.   Cukup sekian dulu. Semoga menjadi- 

kan periksa adanya. 
C.  Sekian  dulu  Sobat  tercinta.  Sampai 

jumpa besok atau lusa. 
D.  Sekian  dulu  kabar  dariku.  Mudah- 

mudahan kamu tidak kecewa. 
 

30. Yth. Pengurus OSIS 

SMP SELAYANG PANDANG 

di Bandar Sakti 
 

Dengan hormat, 

…rekan-rekan   OSIS   SMP   Selayang 
Pandang  untuk  menghadiri  acara  rapat 
yang diselengarakan pada: 
hari/tanggal : Rabu,  10 Februari 2005 
waktu : 13.30 WIB 
tempat : Sekretariat OSIS 

SMP Selayang Pandang 
acara : pembentukan panitia 

lomba penemuan 
teknologi sederhana. 

 

Atas kehadiran rekan-rekan, saya ucapkan 

terima kasih. 
 

Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian 

awal surat dinas tersebut adalah…. 

A.  Kami menggarapkan kesediaan. 

B.   Harapan kami bahwa 
C.  Untuk menghadiri acara 
D.  Dengan segala senang hati 

 

31. Nana    sebagi    ketua    OSIS,    baru    saja 

menerima pesan dari osis SMP Tunas 

Muda, yang menyatakan akan berkunjung 

ke sekolah untuk silaturahmi, studi 

banding dan mengajak pertandingan bola 

voli putra dan putri, pada hari Sabtu- 

Minggu ini. Nana mengambil keputusan 

untuk segera membahas pengurus OSIS 

SMP Tunas Muda tersebut. Nana segera 

menulis pesan singkat untuk sekretaris OSIS. 
 

Pesan  singkat  yang  tepat  sesuai  dengan 

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah…. 

A.  Segera siapkan surat yang menyatakan 

tidak berkeberatan menerima kunjungan 



 

kepada OSIS Tunas Muda. 

B.   Segera siapkan surat yang menyatakan 
berkeberatan menerima kunjungan 
kepada OSIS Tunas Muda. 

C.  Segera  siapkan  surat  undangan  rapat 
pengurus OSIS besok pagi untuk 
membahas kunjungan OSIS Tunas Muda. 

D.  Segera siapkan surat undangan untuk 
para  pengurus  OSIS  agar  pada  hari 
Sabtu hadir menerima kunjungan OSIS 
Tunas Muda. 

 

32. Karang   Taruna   Mekarsari   mengadakan 

kunjungan ke Klub Kebugaran Tubuh 

Bima Sakti. Maksud kunjungan mereka 

adalah ingin mengetahui kondisi klub 

kebugaran tersebut. 

Laporan yang tepat sesuai dengan ilustrasi 

tersebut adalah ... 

A. Klub Kebugaran Bima Sakti berdiri 

tahun 2002. Jumlah anggotanya 120 

orang.  Kegiatan  yang  dilakukan 

senam, sepeda santai, dan jalan sehat. 

B.   Karang Taruna Mekarsari sering menga- 

dakan kunjungan ke klub kebugaran 

dalam rangka membuka wawasan 

anggotanya. Salah satu kegiatannya 

adalah olah raga santai dan bersepeda. 

C.  Kunjungan yang dilakukan Mekarsari 

berdampak positif bagi angggotanya 

untuk berkreasi. Selain itu, dampak 

mempererat tali silaturahmi dan 

membuat jadi awet muda. 

D. Berolahraga  bisa  dimulai  dengan 

berjalan santai atau bersepeda setiap 

akhir pekan. Olahraga yang teratur 

dapat menguatkan sistem kekebalan. 
 

33. Cara memakai bedak dingin: 

(1)  Bersihkan wajah dengan air hangat! 

(2)  Kemudian   ambil   2-3   butir   bedak 
dingin dan letakkan di telapak tangan! 

(3)  Keringkan dengan handuk lembut! 
(4)  Ratakan   bedak   agar   tidak   terlihat 

coreng moreng! 
(5)  Lumatkan bedak dingin dengan 

bantuan air mawar atau air dingin! 
(6)  Setelah  itu  oleskan  pada  wajah  dan 

leher sampai mengering! 

Urutan  petunjuk  berdasarkan  petunjuk 

yang tepat adalah! 
A.  1-3-2-5-6-4 C.  1-2-6-5-3-4 
B.   1-3-4-5-6-2 D.  1-2-3-4-5-6 

 

34. Dengan     mobil,     penduduk     semakin 

mudah berpindah. Bepergian yang dulu 

berbahaya dan penuh resiko, kini menjadi 

hal yang biasa. Rumah yang jauh dari 

tempat  kerja  dan  tempat  hiburan  tidak 

lagi menjadi persoalan. Namun, mobilitas 

perorangan ini juga mempunyai banyak 

kerugian. Masyarakat modern tidak akrab 

seperti dahulu lagi. Daerah pinggiran kota 

dipenuhi persimpangan-persimpangan 

jalan dan jalan-jalan raya yang tidak jarang 

merusak keindahan alam. Pada jam-jam 

sibuk, jalan-jalan di kota, dan pinggiran 

kota dipadati lalu lintas. Sumber minyak 

sebagai bahan bakar mobil terbatas, 

sementara penawaran, dan permintaan 

dipersulit oleh masalah politik. Apabila 

tidak dikendalikan, polusi dari mobil 

membahayakan pula. 

Rangkuman isi bacaan tersebut yang tepat 

adalah ... 

A.  Mobil-mobil yang dulu menjadi barang 

aneh, kini menjadi alat kebutuhan 

masyarakat yang mengasyikkan. 

B.  Mobil menimbulkan dampak kerugian 

dan keuntungan yang berubah dari 

waktu ke waktu. 

C. Mobil mempermudah penduduk be- 

pergian tetapi menimbulkan banyak 

kerugian, yaitu masyarakat tidak akrab, 

keindahan akan terganggu, bahan bakar 

berkurang, dan polusi. 

D.  Mobil dapat memberikan kemudahan 

mobilitas bagi manusia mempercepat 

perubahan desain dan penggunaan 

mobil. 
 

35. Pada    akhir    tahun    ini    sekolah    akan 

mengikuti lomba seni dan olahraga yang 

akan oleh pihak kecamatan. Untuk itu, 

pihak OSIS akan membuat slogan untuk 

memberikan semangat kepada siswa yang 

menjadi wakil dalm perlombaan tersebut. 

Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi 

tersebut adalah… 



 

A.  kamu pasti ada yang menolong 

B.   masa dirimu sebagai juara 
C.  menjadi   juara   merupakan   sasaran 

utama 
D.  kamulah juara, yang lainya tertinggal 

 

36. Untuk     motivasi     siswa     agar     gemar 

membaca, OSIS membuat poster sebagai 

berikut: budayakan bersama- sama teman 

gemar membaca. 

Kalimat  yang  tepat  untuk  memperbaiki 

kalimat poster tersebut adalah 
A.  Siswa-siswa gemar membaca 
B.   Bagaimana membudayakan gemar 

membaca 
C.  Membaca   menjadi   tanggung   jawab 

siswa 
D.  Mari membudayakan gemar membaca 

 

37. Perusahaan   prima   bergerak   di   bidang 

usaha jual beli peralatan kantor dan bank, 

mengiklankan jenis usahanya berupa 

komputer,  printer,  kalkulator,  mesin 

hitung uang. Alamat kantor tersebut 

berada di Jalan Darmawangsa Kebayoran 

Baru, dengan nomor telepon 021-7397658, 
7202520.   Dengan   menghubungi   Bapak 
Andre. 

Iklan  baris  berdasarkan  ilustrsi  tersebut 

adalah… 

A.  Prima jual-beli alat ktr&bnk: komputer, 

kalkulator, mesin hitung uang. Hub. 

Andre 021 7397658, 7202520 

B.   Prima   usaha   bergerak   dalam   jual- 

beli alat bank dan kantor. Jalan 

Darmawangsa Kebayoran Baru. Segera 

hubungi 021 7397658, 7202520 

C. Prima usaha jual cepat komputer, 

kalkulator, printer, hubungi Bapak 

Andre. Jalan Darmawangsa Kebayoran 

Baru. 

D. Hubungi 021 7397658, 7202520 pada 

prima usaha. Anda akan mendapatkan 

kalkulator, printer dan komputer 

secara cuma-cuma 
 

38. Bacalah iklan berikut dengan seksama! 

Jual cpt megapro ’04 istmw, an Andri, 8,5 

jt/nego, hub. Dida… 

Isian yang tepat untuk mengisi iklan baris 

tersebut adalah… 

A.  Jln. Kangguru jkt Brt 

B.   Jalan kangguru nomor 7 
C.  Jln. Kangguru Jakarta barat 
D.  Jl. Kangguru Jakarta barat 

 

39. Dalam   rangka   hari   lingkungan   hidup, 

pramuka gugus depan SMP Kalpataru 

mengadakan Persami. Pada saat pembukaan 

Persami, Pembina upacara berpidato. 

Isi teks pidato yang tepat sesuai kegiatan 

tersebut adalah… 

A.  Harapan kami, untuk mencegah bahaya 

banjir dan tanah longsor kita bersama- 

sama dapat menjaga kelestarian hutan. 

Hutan menjadi tanggung jawab kita. 

B.   Di hari yang berbahagia ini, kita dapat 

berkumpul bersama dalam rangka 

Persami yang terselenggara berkat 

kerjasama berkat kerjasama pramuka 

dan kementrian lingkungan hidup. 

C.  Oleh sebab itu marilah kita bersama- 

sama mencegah penebangan hutan 

secara liar. Kita jaga lingkungan kita 

jangan sampai rusak. Kerusakan hutan 

akan merugikan bagi diri kita. 

D. Tidak    disangkal    bahwa    hutan 

melindungi hutan kita. Salah satu 

fungsi  hutan  adalah  melindungi 

tanah dari bahaya longsor. Dengan 

pelestarian   hutan,   penyerapan   oleh 

air berlangsung dengan sempurna, 

bencana banjir dapat dicegah. 
 

40. Hadirin   sekalian,   museum   merupakan 

salah satu sumber belajar. Melalui benda- 

benda yang dipamerkan di museum, 

pengunjung dapat mempelajari berbagai 

hal.  Pengunjung  dapat  mempelajari 

sejarah   perkembangan   manusia.   Selain 

itu pengunjung juga dapat mempelajari 

budaya dan lingkungan masa lalu. 

Perbaikan kalimat tidak efektif pada awal 

paragraf tersebut adalah….. 

A.  Hadirin,  museum  merupakan  salah 

satu sumber belajar. 

B.   Para   hadirin,   museum   merupakan 

salah satu sumber belajar. 

C. Para   hadirin   sekalian,   museum 

merupakan salah satu sumber belajar. 

D. Hadirin    dan    hadirat,    museum 

merupakan salah satu sumber belajar. 



 

41. Latar belakang 

Di Desa Suka Maju masih 50 persen anak 

lulusan SD tidak dapat melanjutkan ke 

SMP. Orang tua mereka, yang sebagian 

besar sebagai buruh tani, merasa tidak 

mampu membiayai anaknya melanjutkan 

sekolah. Oleh karena itu diperlukan suatu 

usaha agar anak-anak tersebut terus dapat 

melanjutkan sekolah. 

Rumusan masalah yang tepat untuk latar 

belakang tersebut adalah……. 

A.  Bagaimana upaya orang tua agar anak- 

anak lulusan SD di Desa Suka Maju 

dapat melanjutkan ke SMP? 

B.   Mengapa harus dilakukan peningkatan 

agar anak lulus SD di Desa Suka Maju? 

C. Bagaimana    meningkatkan    upaya 

persentase melanjutkan ke SMP bagi 

siswa lulusan SD Suka Maju? 

D.  kapan  upaya  harus  dilakukan  agar 

anak lulusan SD di Desa Suka Maju 

dapat melanjutkan ke SMP? 
 

42.        Agar-agar   dari   dulu   sudah   akrab 

dikenal  sebagai  makanan  konsumsi 

khusus perawatan kesehatan di Jepang. 

Bahan dasar agar-agar seluruhnya adalah 

jenis rumput laut penghasil agar-agar. 

Agar-agar merupakan makanan yang kaya 

kandungan serat. Makanan asal rumput 

laut ini terdiri atas dua jenis serat makanan 

sekaligus, yaitu serat larut dan serat tidak 

larut dan rendah kalori. Agar-agar, dalam 

sekian banyak jenis makanan, yang paling 

kaya kandungan serat makanannya, yaitu 

mencapai 80,9 gr dalam 100 gr. 

Saran berdasarkan simpulan karya ilmiah 

tersebut adalah….. 

A. Untuk menjaga kesehatan sebaiknya 

kita mengkonsumsi agar-agar yang 

kaya akan kandungan serat yang 

diperlukan oleh tubuh. 

B.   Agar-agar merupakan makanan yang 

kaya akan kandungan serat yaitu 

mencapai 80,9 gr dalam 100 gr. 

C. Masyarakat di Jepang sangat gemar 

makan agar-agar yang kaya akan kan- 

dungan gizi yang kaya akan kandungan 

serat. 

D.  Rumput laut sebagai bahan agar-agar 

sebaiknya digunakan sebagai bahan kos- 

metik saja karena kandungan gizinya 

yang tinggi. 
 

43. Perhatikan pantun berikut! 

Dari rawa tertatih-tatih 

Duduk termenung di tepi telaga 
Jadi siswa rajin berlatih 
Sesudah tamat siap bekerja 

Pantun   jawaban   yang   tepat   terhadap 

pantun tersebut adalah….. 

A.  Mau ke mana gunung dikejar 

Sudah tinggi banyak berduri 

Terima kasih nasihat belajar 

Tentu akan kunanti 

B.   Beli tikar berpuluh-puluh 

Dipakai duduk berdua-dua 

Pastilah tercapai cita-cita 
Bila belajar bersungguh-sungguh 

C.  Kerja keras mencari uang 
Uang didapat beribu-ribu 
Dari mana aku dating 
Tidak perlu kami tahu 

D.  Sukar sungguh menjala teri 
Dikejar menghilang terus berlari 
Belajar haruslah setiap hari 
Untuk bekalmu nanti 

 

44. Banyak bulan perkara bulan 

Tidak semulia…..(1) 
Banyak Tuhan perkara Tuhan 
Tidak semulia Tuhan….(2) 

Kata-kata  yang  tepat  untuk  melengkapi 

larik pantun tersebut adalah ... 

A.  (1) bulan purnama, (2) Yang Pengasih 

B.   (1) bulan di angkasa, (2) Maha Perkasa 

C.  (1) bulan puasa, (2) Yang Kuasa 
D.  (1) bulan seribu bulan, (2) Maha Penyayang 

 

45. Seorang   pejuang   bercerita   pengalaman- 

nya ketika melawaan penjajah Belanda. 

Kondisi ekomoni sangat sulit. Ia dan teman- 

temannya berjuang mencapai kemerdekaan. 

Perjuangan menghadapi belanda sangat 

berat. Belanda bersenjatakan peralatan 

tempur modern sedangkan pejuang melawan 

Belanda dengan peralatan seadanya. Setiap 

kali bertempur pejuang-pejuang bertaruh 

nyawa. Mereka tetap bersemangat merebut 

kemerdekaan. 



 

Puisi yang tepat untuk melukiskan 

pengalaman tersebut adalah…. 

A.  Kami berjuang mengusir penjajah 

Walau kelaparan mendera 

Bersenjatakan bambu runcing 

Meriam musuh berdentum 

Bom-bom berhamburan di udara 

Tiada surutkan semangat kami 

Tuk meraih kemerdekaan 
B.   Desingan peluru 

Meriam musuh berdentum 
Bom-bom berhamburan di udara 
Tiada surutkan semangat kami 
Tuk meraih kemerdekaan 
Teruskan perjuangan 
Walaupun kami telah tiada 

C.  Kami hanya mempunyai semangat 
Menggapai kemerdekaan 
Andai kami semua punya 
Peralatan yang modern dan canggih 
Kami pasti mengalahkanmu 
Wahai penjajah 

D.  Kami  ingin  mempunyai  negeri  yang 
merdeka 
Bertahun-tahun kami berjuang 
Walau kami sudah tiada 
Kami bangga karena negeri kami telah 
merdeka 
Tetesan darah kami untukmu 
Pertiwi 

 

46. Di dalam suka di dalam duka 

Waktu bahagia waktu…(1) 

Masa tertawa masa...(2) 
Kami bebuai dalam napasmu 

Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan 

puisi tersebut agar memiliki kesamaan 

rima adalah ... 
A.  (1) senang dan (2) bahagia 
B.   (1) duka dan (2) cinta 
C.  (1) senang dan (2) gembira 
D.  (1) menderita dan (2) bahagia 

 

47. Andi adalah anak yang saleh dan ramah. 

Dia anak yatim yang sangat berbakti dan 
setia pada ibunya. Pada saat liburan dia 
diajak oleh Ali dan Arsad camping ke hutan 
lindung.  Ketika  mereka  akan  berangkat, 
tiba-tiba ibu Andi mendadak sakit keras. 
Karena   rencana   sudah   matang,   kedua 

temannya  tetap  mengajak  berangkat 

tanpa mempedulikan keadaan Andi. Andi 

menjadi bingung. 

Naskah drama yang paling sesuai dengan 

ilustrasi tersebut adalah …. 

A.  Ali : (Bersemangat) Gimana An, 

sudah siap?Ayo berangkat! 

Andi : Maaf   Al, ibuku …. sakit 

mendadak (menunduk). 

Arsad   : Ala, mengapa lu pikirin. Nanti 

juga kan sembuh sendiri. 

Ali : Iya An, rencana kita kan sudah 

matang. Ingat, demi kita! 
Andi : (Bingung) Gimana ya! 

B.   Arsad   : (Semangat) Gimana An, sudah 
siap?Ayo berangkat! 

Andi : MaafAr.Aku ragu. (menunduk). 
Ali : Mengapa An, tiba-tiba kau ber- 

ubah  pikiran?  Kita  berangkat 
sajalah! 

Andi :  Ibuku  sakit  mendadak.  Aku 
harus menungguinya. 

Arsad  : Jangan,  kita  tunda  keberang- 
katan ini! 

Andi : Aduh,   gimana   dong?   Kita 
memang sudah sepakat. Tapi… 
(bingung) 

C.  Andi     : Al,    ibuku    tiba-tiba    sakit. 
Gimana rencana kita? 

Ali : Rencana  sudah  matang.  Kita 
harus tetap berangkat! 

Arsad   : Betul An, kita harus kompak.. 
Andi : Baik. Ibuku akan kubujuk biar 

merelakanku. 
Arsad   : Nah, gitu dong. Sepakat? 

D.  Arsad   : (antusias) Al, gimana 
persiapanmu? 

Ali : Oke, aku tinggal cabut saja. 
Arsad   : Kamu gimana An? 
Andi : Sebenarnya  ibuku  sakit,  tapi 

aku harus siap juga. Kita harus 
berangkat. 

Ali : Demi kita, hidup Trio Singa. 
(mereka menyatukan tangan). 



 

48. Parto : Harus anter? Aku malas, ah! 

(menenteng  kaleng  minyak 

tanah) 

Pardi    : Ya, iya lah. Kamu liat sana orang 

meletakkan jerigen minyak dalam 

antrean! (menarik lengan Parto 

menuju ke arah Depot minyak 

tanah) 

Parto  : Lalu, kapan aku memandikan 

kerbauku? 
Pardi    : Ah kamu ini…. 
Parto    : Kamu benar juga, Di! 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 

ucapan Pardi pada teks drama tersebut 

adalah….. 

A.  Ambil kerbaumu dan mandikan saja 

segera, anteran masih panjang! 

B.   Letakkan saja kaleng minyakmu dalam 

anteran sementara kamu memandikan 

kerbau! 

C. Sebaiknya tanyakan berapa banyak 

orang yang antre sebelum memandikan 

kerbau! 

D. Itu depot minyak tanah, sudah sana 

ambil jerigenmu! 
 

49. (1)  Pada  saat  aku  tiba  di  stasiun  Tugu, 

kereta api siap berangkat. (2) Petugas 

penjaga pintu peron sangatlah sopan. (3) 

Seorang petugas berseragam membantu 

membawakan barang-barangku dan 

mengatakan agar aku cepat naik.(4) 

Dengan senang hati kulakukan, kemudian 

aku cepat-cepat mencari nomor tempat 

duduk yang tertera di karcisku. 

Kalimat tidak padu dalam paragraf 

tersebut ditandai nomor… 

A.  (1) C.  (3) 

B.   (2) D.  (4) 

50. Membuat  kesalahan  adalah  bagian  dari 

hidup.   Tidak   ada   seorang   pun   yang 

bebas dari kesalahan. Sering melakukan 

kesalahan adalah hal yang wajar, tidak perlu 

malu ataupun rendah diri. Jadi, jangan takut 

untuk mencoba dan melakukan hal-hal 

baru bahkan bisa menambah pengalaman 

dan kreativitas. Asal jangan mencoba hal- 

hal yang melanggar aturan. 
 

Perbaikan kalimat sumbang yang dicetak 

miring pada paragraf tersebut adalah…. 

A.  Sering melakukan kesalahan merupakan 

hal yang wajar tidak perlu membuatmu 

malu apalagi rendah diri. 

B.   Sering melakukan kesalahan merupakan 

hal yang logis, tidak perlu membuatmu 

malu apalagi rendah diri. 

C.   Pernah melakukan kesalahan merupakan 

hal yang wajar tidak perlu membuatmu 

malu apalagi rendah diri. 

D.  Pernah melakukan kesalahan merupakan 

hal yang tidak wajar, tidak perlu 

membuatmu malu apalagi rendah diri. 
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1. Paragraf  adalah  bagian  dari  suatu 

karangan atau tuturan yang terdiri dari 

sejumlah kalimat yang mengungkapkan 

satuan informasi dengan ide pokok sebagai 

pengendali. Setiap paragraf mempunyai 

gagasan pokok (utama) sebagai pengen- 

dali. Dikatakan sebagai pengendali karena 

gagasan pokok itu mengendalikan uraian 

selanjutnya sehingga gagasan pokok dan 

penjelasnya membentuk satuan makna. 

Pada umumnya, gagasan pokok terletak 

pada kalimat pertama atau kalimat terakhir 

dalam paragraf itu. 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah 

tentang kenaikan harga BBM yang menga- 

getkan. Letaknya pada awal paragraf. Kali- 

mat berikutnya merupakan kalimat penjelas. 

Jawaban:  C 

2.   Kritik    adalah    tanggapan    suatu    hal 

yang terkadang disertai uraian dan 

pertimbangan. 

Ilustrasi tersebut berbicara tentang 

penyandang buta aksara di Kabupaten 

Sukasari. Akan tetapi, Pemkab Sukasari 

belum mempunyai   program yang jelas 

dalam mengurangi penyandang buta 

aksara. 
Jawaban: A 

3.   Informasi adalah keseluruhan keterangan, 

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang 

sesuatu.  Kesamaan  informasi  dari 

beberapa teks adalah kesamaan   gagasan 

pokok dari setiap teks itu. 

Tentukan informasi pokok dari tiap 

teksnya. Adapun gagasan pokok dari teks 

berita pertama adalah tentang perintah 

kepada mantan PM Thailand untuk pulang, 

sedangkan gagasan pokok teks berita 

kedua juga tentang perintah terhadap 

mantan PM Thailand segera pulang karena 

ia didakwa korupsi. Jadi, kedua teks 

tersebut  mengandung  informasi  tentang 

perintah  terhadap  mantan  PM  Thailand 

untuk pulang karena ia didakwa korupsi. 

Jawaban: C 

4.   Pola penyajian berita biasanya berbentuk 

5W + 1H: 
1.   What ‘apa’. 
2.   Who ‘siapa. 
3.   Where ‘di mana’. 
4.   When ‘kapan’. 
5.   Why  ‘mengapa’. 
6.   How ‘bagaimana’. 
Untuk menjawab soal itu adalah dengan 
menganalisisnya dengan cara berikut: 
Berita 1 
a.   Siapa yang melakoni peristiwa itu? 

Pemerintah Thailand akhirnya ... 
b.   Apa peristiwanya itu? 

…memerintahkan  PM  terguling 
Thaksin Shinawartra pulang 

c. Bagaimana proses terjadinya peristiwa 
itu? 
Perintah  itu  menyusul  segera 
dimualinya sidang korupsi…. 

Pertanyaan: siapa - apa - bagaimana 
Berita 2 
1.   Mengapa peristiwa itu terjadi? 

Karena  menjadi  buronan  pemerintah 
Thailand.. 

2.   Siapa yng mengalami peristiwa itu? 
Nama    Thaksin    Shinawatra terus 
disebut.. 

3.   Bagaimana proses terjadinya peristiwa 
itu? 
Nama Thaksin Shinawatra terus 
disebut.. 

Pertanyaan: mengapa - siapa - bagaimana 
Jawaban: D 

5.   Isi   suatu   berita   dapat   diketahui   dari 

beberapa kalimat yang menyusunnya. 

Perhatikanlah   kata-kata   yang   bergaris 

bawah pada teks berita berikut: 



 

Di Kawasan Parangkusuma Bantul 

ternyata   pernah   terdapat   gunung   api. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya lava 

yang membatu di kawasan tersebut. 

Kebanyakan orang menyebutnya sebagai 

Watu Gilang. Jika berdiri di kawasan 

tersebut sesungguhnya kita sedang berada 

di atas puncak gunung api. Watu Gilang, 

lava yang membeku, diteliti oleh Tim 

Geologi UPN Yogyakarta. 

Dari pembicaraan kalimat-kalimatnya, 

dapat   diketahui   bahwa   kutipan   berita 

itu berisi tentang Watu Gilang yang 

merupakan lava gunung berapi yang 

membatu yang merupakan hasil penelitian 

tim Geologi. 
Jawaban: B 

6.   Informasi adalah keseluruhan keterangan, 

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang 

sesuatu.  Kesamaan  informasi  dari 

beberapa teks adalah kesamaan   gagasan 

pokok dari setiap teks itu. 

Kutipan berita itu memberikan informasi 

tentang  banyaknya  prasarana  umum 

yang tidak terurus, misalnya halte bus 

(lihat kalimat 1 dan 2). Oleh sebab itu, 

Pemda harus memperhatikan prasarana- 

prasarana umum itu. 

Kutipan teks berita tersebut tidak 

menyatakan Pemda harus memperhatikan 

halte bus dekat stasiun. 
Jawaban: D 

7.   Pendapat adalah pemikiran atau perkiraan 

tentang suatu hal. Pendapat itu tergantung 

pada pandangan, pendirian, ataupun 

penilaian seseorang. 

Jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan 

merupakan contoh pendapat. Kalimat terse- 

but disebut pendapat karena munculnya 

klausa pengguna merasa dirugikan 
Jawaban: A 

8.   Tajuk rencana adalah kolom yang terdapat 

di dalam media massa yang merupakan 

tanggapan redaksi terhadap suatu 

peristiwa. Isi dari suatau tajuk rencana 

dapat diketahui dari gagasan utama yang 

ada pada setiap paragrafnya. Gagasan 

utama sama dengan gagasan pokok. 

Gagasan utama dalam tajuk tersebut 

adalah tentang fungsi unjuk rasa dalam 

mempercepat suatu masalah. 
Jawaban: D 

9.  Kalimat fakta merupakan suatu kalimat 

yang mengandung suatu hal yang 

sungguh-sunguh terjadi. Biasanya disertai 

dengan keterangan waktu, tempat dan 

keterangan yang lainnya. 

Kalimat fakta pada paragraf tersebut 

terdapat adalah unjuk rasa disertai kekerasan 

terjadi minggu kemarin di Kota P (kalimat 

keempat, paragraf pertama) 
Jawaban: B 

10. Kritik    adalah    tanggapan    suatu    hal 

yang terkadang disertai uraian dan 

pertimbangan. Tajuk rencana biasanya 

mengemukakan kritikan, saran ataupun 

rasa simpati redaksi pada suatu pihak. 

Tanda yang menunjukkan keberpihakan 

penulis adalah hadirnya kata saya atau kita. 

Kata itu muncul pada kalimat (1) paragraf 

pertama. Kalimat itu menunjukkan keber- 

pihakan penulis terhadap warga/rakyat. 
Jawaban: A 

11. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan 

atau ikhtisar dari suatu uraian sebelumnya. 

Kesimpulan dapat ditelaah melalui 

gagasan   utama   dan   atau   pernyataan 

umum dari suatu uraian. Simpulan dari 

tajuk rencana itu adalah Demokrasi kita 

(Indonesia) masih transisi sehingga banyak 

sekali menimbulkan persoalan. 
Jawaban: C 

12. Tabel merupakan suatu daftar yang berisi 

ringkasan suatu informasi secara lebih jelas 

dan lebih menarik. Kehadiran tabel dapat 

menyajikan suatu uraian yang berkalimat- 

kalimat secara lebih ringkas. 

Table itu berisi tentang hasil angket 

penilaian masyarakat terhadap keberadaan 

perpustakaan keliling.  Berdasarkan  tabel 

tersebut, diketahui bahwa pada Desember 

2007 masyarakat memberikan penilaian 

baik terbanyak manakala dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 

sebesar 75%. 
Jawaban: B 



 

13. Denah merupakan suatu gambaran yang 

menunjukkan letak kota, jalan, rumah dan 

bangunan-bangunan lainnya. 

Jalan terdekat dari tempat berkumpul 

calon penonton (A) ke lokasi pertunjukan 

(B) adalah melalui Jalan Jeruk, lalu belok 

kanan sampai dengan perempatan belok 

kiri, kemudian melintas Jalan Duku  lurus 

sampai ke Jalan Melon, lalu belok kiri 

sampai pertigaan belok kanan dan masuk 

Jalan Nangka. 
Jawaban: B 

14. Grafik adalah suatu lukisan atau gambaran 

pasang surut suatu keadaan dengan garis 

vertikal dan garis horizontal. 

Grafik tersebut memberikan informasi 

tentang populasi dan produk susu sapi 

perah di Boyolali. Salah satu informasi dari 

grafik itu adalah pada tahun 2003 jumlah 

populasi sapi di Boyolali paling sedikit, 

yaitu 56.193, akan tetapi jumlah produksi 

susunya terbanyak, yaitu 31,18. 
Jawaban: A 

15. Isi  puisi  sama  dengan  informasi  yang 

disampaikan penulis. 

Manakala dikaji dari kata-kata yang 

menyusunnya tampak bahwa puisi itu 

bercerita tentang Blora sebagai sesuatu 

mimpi atau harapan. 
Jawaban: A 

16. Citraan adalah kesan atau gambaran yang 

ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau 

kalimat,   dan   merupakan   unsur   dasar 

yang khas dalam karya prosa atau puisi 

serta yang dapat menimbulkan khayalan 

atau imajinansi.. Dengan daya imajinasi 

tersebut, pembaca seolah-olah merasa, 

mendengar, atau melihat sesuatu yang 

diungkapkan penyair. 

Pencitraan dari penggalan puisi tersebut 

adalah  perasaan.  Hal  itu  tampak  dari 

kata   menikmati,   bermimpi,   cinta.   Kata- 

kata tersebut termasuk kata kerja yang 

mengandung komponen makna perasaan. 
Jawaban: C 

17. Rima    merupakan    pengulangan    bunyi 

yang berselang, baik di dalam larik sajak 

maupun pada akhir sajak yang berdekatan 

yang membuat suatu puisi menjadi indah. 

Rima dalam puisi ada yang bersifat bebas 

dan ada yang terikat. 

Rima bebas tampak pada puisi A. Rima 

pada puisi itu adalah (u-a-i-u). 
Jawaban: A 

18. Ada bebepa cara untuk mengetahui 

karakter  dari  tokoh  dalam  suatu  karya 

sastra,  antara  lain  melalui dialog  atau 

perkataan   tokoh   itu,   tingkah   lakunya, 

diceritakan langsung oleh pengarangnya, 

atau melalui pembicaraan tokoh lain. 

Karakter   tokoh   Ijah   dapat   diketahui 

melalui pembicaraan tokoh. 
Jawaban: B 

19. Latar peristiwa adalah keterangan 

mengenai   waktu,   ruang,   dan   suasana 

terjadinya lakuan di karya sastra. Misalnya, 

di tepi hutan di sebuah desa, pada suatu 

sore, pada zaman dahulu, di kala pagi. 

Dari   kata-kata   yang   digunakan   oleh 

penulis seperti selokan, menggigil kedinginan, 

tidak  berisi  air  comberan,  dan  air  irigasi 

menunjukkan bahwa latar peristiwa dalam 

cuplikan cerpen tersebut adalah selokan. 
Jawaban: B 

20. Konflik       adalah       ketegangan       atau 

pertentangan di dalam cerita rekaan atau 

drama. Pertentangan ini bisa antar tokoh, 

dalam diri tokoh atau pertentangan dua 

kekuatan. Bentuknya bisa berupa konflik 

fisik, konfilk batin, konflik ide, konflik 

sosial dan konflik budaya. 

Konflik dalam kutipan cerita tersebut 

adalah antara Jono dengan pengurus 

koperasi, yaitu Dorman. Jono menyebarkan 

fitnah kepada Dorman tentang keuangan 

koperasi. 
Jawaban: C 

21. Watak   merupakan   sifat   batin   manusia 

yang mempengaruhi segenap pikiran dan 

tingkal laku. Watak seorang tokoh dapat 

diketahui antara lain, dari perkataan 

ataupun perbuatannya baik   dinyatakan 

langsung oleh pengarang atau tokoh 

lainnya. 

Herman dalam cerita tersebut digambar- 

kan sebagai seseorang yang berperilaku 

tenang    dalam    menghadapi    fitnahan. 



 

Hal    itu    menunjukkan    bahwa    watak 

Hermanadalah penyabar. 
Jawaban: B 

22. Amanat suatu karya sastra adalah suatu 

gagasan   yang   mendasari   karya   sastra, 

atau    pesan    yang    ingin    disampaikan 

oleh pengarang kepada pembaca atau 

pendengar. 

Cuplikan kisah itu bercerita tentang sikap 

paman Danuri yang enggan membayar 

hutang. Ia mengelak dari tanggung jawab. 
Jawaban: A 

23. Nilai  adat  merupakan  suatu  nilai  luhur 

yang  berkaitan  dengan  kebiasaan  atau 

pola hidup yang berlaku di dalam suatu 

masayarakat. 

Nilai luhur yang terdapat dalam cerita 

tersebut adalah kebiasaan menabung di 

koperasi dengan maksud untuk tolong- 

menolong di kampung Danuri.. 
Jawaban: B 

24. Ada    bebepa    cara    untuk    mengetahui 

karakter dari tokoh dalam suatu karya 

sastra, antara lain melalui   dialog atau 

perkataan tokoh itu, tingkah lakunya, 

diceritakan langsung oleh pengarangnya, 

atau melalui pembicaraan tokoh lain. 

Pada cerita I terdapat perkataan ‚sungguh 

aku mengerjakan sendiri‛. Perkataan itu 

menandakan bahwa tokoh Dita berkarakter 

sombong. 

Pada cerita II karakter dari Saniah adalah 

melalui kelakuannya, yaitu marah-marah terus 

dan mudah berang, Perilaku itu menandakan 

bahwa tokoh Saniah berkarakter pemarah. 
Jawaban: B 

25. Watak   merupakan   sifat   batin   manusia 

yang mempengaruhi segenap pikiran dan 

tingkal laku. Watak seorang tokoh dapat 

diketahui antara lain, dari perkataan 

ataupun perbuatannya baik   dinyatakan 

langsung oleh pengarang atau tokoh 

lainnya. 

Ketegasan seorang tokoh pada drama 

tersebut adalah dinyatakan dengan kata 

harus dan sejenisnya. Kata-kata tersebut 

ditemukan dalam dialog (1) dan (5). 
Jawaban: B 

26. Suasana merupakan suatu keadaan yang 

melatarbelakangi suatu peristiwa. 

Suasana pada drama tersebut dapat dikaji 

melalui   dialog   para   tokohnya,   seperti 

pada kata-kata nafas ayah berhenti, keadaan 

ayahku kritis. Dialog tersebut menunjukkan 

bahwa suasana dalam drama   itu adalah 

menegangkan. 
Jawaban: D 

27. Buku   harian   (diary)   dapat   dipahami 

sebagai suatu buku yang berisikan catatan 

sehari-hari yang bersifat pribadi. Catatan 

itu berupa kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan, ungkapan-ungkapan perasaan 

ataupun pengalaman-pengalaman yang 

dialami setiap hari. Selain itu, berisi juga 

tentang catatan waktu terjadinya kegiatan 

ataupun pengalaman itu. 

Dari ilustrasi tersebut dapt ditulis sebuah 

catatan pada buku harian sebagaimana 

pada jawaban C. 
Jawaban: C 

28. Surat merupakan suatu bentuk komunikasi 

yang berupa bahasa tulis antara seseorang 

atau lembaga dengan seseorang atau 

lembaga lainnya. Secara garis besar surat 

dibagi menjadi tiga jenis, yakni surat 

pribadi, surat dinas dan surat niaga. 

Strukturnya terbagi atas pembuka , isi dan 

penutup. 

Penggalan surat tersebut termasuk ke 

dalam jenis surat pribadi. Dengan demikian 

kalimat pembuka yang sesuai adalah Hai, 

apa kabar, Gum? Bagaimana kabar Bapak dan 

Ibu di sana? Aku berharap sehat-sehat selalu. 
Jawaban: A 

29. Ilustarsi  surat  tersebut  menggambarkan 

tentang kegagalan rencana Ira untuk pergi 

ke Lampung. Oleh karena itu, pada bagian 

akhir suratnya perlu disampaikan harapan 

agar temannya tidak kecewa. 
Jawaban: D 

30. Surat dinas merupakan suatu surat yang 

dikeluarkan atau dibuat oleh instansi atau 

lembaga   yang   bersifat   resmi.   Adapun 

salah satu jenis surat dinas adalah surat 

undangan    adalah    suatu    surat    yang 

berisi pengharapan atau ajakan kepada 

seseorang  untuk  hadir  dalam  kegiatan 



 

yang dilaksanakan oleh penulis. 

Biasanya  surat  undangan  ditandai  oleh 
kata-kata yang berupa harapan, misalnya 
Kami mengharapkan kesediaan….. 

Jawaban: A 

31. Dalam  urusan  kedinasan,  pesan  singkat 

atau yang disebut memo adalah surat yang 

berisi pesan pendek dan sifatnya tidak 

resmi. Memo biasanya dibuat oleh pihak 

atasan kepada bawahan ataupun kepada 

teman sejawatnya. Memo termasuk dalam 

jenis surat resmi. 
 

 

Ilustrasi soal 
 

Pesan singkat 

Perintah agar segera 
mengumpulkan 
seluruh pengurus 
OSIS untuk 
mengadakan 
rapat membahas 
permintaan OSIS 
SMP Tunas Muda 

Segera siapkan 
surat undangan 
rapat pengurus 
OSIS besok pagi 
untuk membahas 
kunjungan OSIS 
SMP Tunas Muda 

 
Jawaban: C 

32. Laporan       merupakan       suatu       cara 

penyampaian informasi kepada seseorang 

atau suatu instansi yang disusun atas dasar 

tanggungjawab yang dibebannya. 

Laporan yang dimaksudkan adalah 

laporan  kunjungan  terhadap  kondisi 

Klub    Kebugaran    Tubuh    Bima    Sakti. 

Oleh sebab itu, aspek-aspek yang harus 

dilaporkan adalah berhubungan dengan 

fakta Klub Kebugaran tersebut, misalnya 

tahun pendirian, jumlah keanggotaan dan 

kegiatan yang dilakukannnya. 
Jawaban: A 

33. Petunjuk didefinisikan sebagai ketentuan 

yang memberikan arahan atau bimbingan 

tentang cara melakukan sesuatu. Suatu 

petunjuk harus disusun secara sistematis 

agar mudah pelaksanaannya. 

Petunjuk yang sistematis dalam memakai 

bedak dingin adalah: 

(1)- (3)- (2)- (5)- (6)- (4). 

Jawaban: A 

34. Rangkuman adalah ikhtisar atau ringkasan 

dari  suatu  uraian.  Bagian-bagian  pokok 

karangan disusun kembali dan akhirnya 

menjadi sebuah karangan yang ringkas. 

Bagian-bagian pokok dalam bacaan tersebut, 

yaitu: 
1.   Mobil memudahkan penduduk berpindah 
2.   Mobilitas penduduk mempunyai banyak 

kerugian  Jadi,  rangkumannya  adalah 
mobil  memudahkan  penduduk  bepergian 
tetapi menimbulkan banyak kerugian. 

Jawaban: C 

35. Slogan   adalah   perkataan   atau   kalimat 

pendek yang menarik atau mencolok dan 

mudah diingat untuk memberitahukan 

sesuatu. 

Ilustrasi tersebut berisi tentang ajakan 

kepada para siswa untuk bersemangat 

dalam   mengikuti   suatu   lomba.   Slogan 

yang tepat dengan ilustrasi tersebut adalah 

Menjadi juara merupakan sasaran utama. 
Jawaban: C 

36. Poster   merupakan   suatu   plakat   yang 

ditempelkan di tempat umum. Fungsinya 

adalah sebagai pengumuman atau iklan. 

Secara garis besar, hal yang perlu diperhatikan 

dalam membuat poster adalah sebagai berikut 

ini: 
1.   Menentukan subjek yang akan 

dijadikan poster. 
2.   Merumuskan pesan yang akan 

disampaikan. 
3.   Menyusun kalimat yang singkat dan 

jelas. 
Ilustrasi tersebut berisi tentang perlunya 
membudayakan  gemar  membaca.  Oleh 
karena  itu,  bunyi  isi  poster  yang  sesuai 
adalah Mari membudayakan gemar membaca. 

Jawaban: D 

37. Iklan       baris       adalah       iklan       yang 

pemasangannya berupa baris-baris. Oleh 

karena itu, iklan baris lebih kecil daripada 

iklan kolom. Teks yang disajikan sangat 

terbatas. Tidak ada gambar ataupun 

ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun 

banyak yang mengalami penyingkatan. 

Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan 

oleh perorangan atau perusahaan- 

perusahaan kecil. Kalimat iklan adalah 

suatu kalimat yang bersifat persuasif yang 

bertujuan  agar  khalayak  ramai  tertarik 



 

dengan sesuatu yang diiklankan. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat 

disusun  sebuah  iklan  baris  sebagaimana 

jawaban A. 
Jawaban: A 

38. Iklan   baris   tersebut   perlu   dilengkapi 

dengan sesuatu yang bisa dihubungi 

dengan lengkap dan tetap ringkas, yakni 

Jln. Kangguru 7 Jkt Brt. 
Jawaban: A 

39. Pidato adalah pengungkapan pikiran 

dalam  bentuk  kata-kata  yang  ditujukan 

kepada orang banyak.  Isi pidato tersebut 

harus sesuai dengan jenis kegiatannya. 

Kegiatan tersebut adalah peringatan Hari 

Lingkungan   Hidup.   Oleh   karena   itu, 

isi   teks   pidatonya   harus   berhubungan 

dengan kegiatan itu. Hal tersebut tampak 

pada  kutipan pidato  berikut  Oleh  karena 

itu,   marilah   kita   bersama-sama   mencegah 

penebangan   hutan   secara   liar.   Kita   jaga 

lingkungan kita    jangan sampai  rusak. 

Kerusakan hutan akan merugikan diri kita. 
Jawaban: C 

40. Kalimat       efektif       merupakan       suatu 

kailmat    mewakili    pikiran    pembicara 

tau   penulisannya dan mengemukakan 

pemahaman yang sama tepatnya antara 

pikiran pendengar atau pembaca dengan 

yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. 

Kalimat efektif itu harus kohesif dan 

koherensif serta hemat. 

Kalimat ‚Hadirin sekalian, museum merupakan 

salah  satu  sumber  belajar”  merupakan 

kalimat yang rancu. Hal ini disebabkan oleh 

pemborosan kata-kata, yaitu hadirin sekalian. 

Kata hadirin sudah bermakna ‚banyak‛. Oleh 

karena itu, tidak perlu disertai kata sekalian 

yang bermakna ‘banyak’. Oleh karena itu, 

kalimat efektifnya adalah ‚Hadirin, museum 

merupakan salah satu sumber belajar”. 
Jawaban: A 

41. Penyusunan  karya  tulis  harus  mengan- 

dung suatu latar belakang masalah dan 

perumusan masalah yang unik dan 

menarik serta menggelitik. 

Berdasarkan ilustrasi latar belakang 

masalah tersebut, perumusan masalahnya 

adalah  Bagaimana  upaya  orang  tua  agar 

anak  lulusan  SD  di  Desa  Sukamaju  dapat 

melanjutkan ke SMP? 
Jawaban:  A 

42. Secara  garis  besar  karya  tulis  tersusun 

atas tiga bagian, yakni pendahuluan, 

pembahasan dan penutup. Bagian penutup 

lazimnya diisi oleh kesimpulan dan saran. 

Bagian kesimpulan dan saran haruslah 

saling berhubungan. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut, saran yang sesuai 

adalah Untuk menjaga kesehatan sebaiknya 

kita mengonsumsi agar-agar yang kaya akan 

kandungan serat yang diperlukan oleh tubuh. 
Jawaban: A 

43. Pantun  adalah  sebuah    puisi  lama  yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a.   Terdiri atas dari 4 baris. 
b.   Setiap  baris  terdiri  atas  8  sampai  10 

suku kata. 
c. Tersusun atas sampiran dan isi. 
d.   Rima akhirnya adalah adanya 

persamaan bunyi a-b-a-b. 
Dalam berbalas pantun harus diperhatikan 
isi   pantun   yang   akan   dibahas,   yakni 
tentang nasihat akan perlunya sikap rajin 
berlatih  agar  setelah  tamat  siap  bekerja. 
Oleh   karena   itu,   pantun   yang   selaras 
haruslah berupa ucapan terima kasih atas 
nasihat itu. 

Jawaban: A 

44. Maksud dari larik-larik yang dikosongkan 

itu harus selaras dengan larik sebelumnya. 

Banyak bulan perkara bulan 

Tidak semulia bulan puasa 

Banyak Tuhan perkara Tuhan 

Tidak semulia Tuhan Yang Kuasa 

Pada kata-kata yang dicetak miring dan 

huruf yang bercetak tebal menunjukkan 

keselarasan maksud dan kesamaan rima 
Jawaban:  C 

45. Ide   puisi   dapat   berupa   pengalaman. 

Bagian-bagian   pokok   dari   pengalaman 
itu, perlu dicatat; kemudian diekspresikan 
dalam kata-kata ringkas dan padat makna. 
Pokok-pokok   pengalaman   yang   dapat 
diambil   berdasarkan   ilustrasi   tersebut 
adalah: 
1.   Ekonomi sulit. 
2.   Berjuang melawan penjajah. 



 

3.   Senjata Belanda modern. 

4.   Senjata para pejuang seadanya. 
5.   Pejuang-pejuang bertaruh nyawa. 
6.   Bersemangat merebut kemerdekaan. 
Jadi,  puisi  yang  sesuai  dengan  bagian- 
bagian pokok itu ada pada opsi A. 

Jawaban: A 

46. Salah satu ciri puisi yang baik dan indah 

adalah adanya kesamaan rima. 

Rima pada kata bahagia adalah /ia/. Jadi kata 

yang  tepat  adalah  menderita.  Sementara 

itu, pada bait ketiga kata-katanya berima 
/a/. Jadi, kata yang rimanya selaras adalah 
bahagia. 

Jawaban: D 

47. Dialog adalah salah satu unsur drama di 

samping tema, penokohan dan unsur- 

unsur lain. Dialog haruslah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 
a.   Menunjang gerak laku tokoh. 
b.   Lebih tajam dan tertib daripada ujaran 

sehari-hari. 
c.    Sesuai dan padu dengan dialog-dialog 

sebelumnya. 
Ilustarsi  di  atas  menceritakan  Adi  anak 
saleh  dan  ramah.  Oleh  karena  itu,  pasti 
ia  memilih  menjaga  ibunya  yang  sakit 
daripada ikut berkemah. Akan tetapi, ia 
pun  tentunya  menolak  ajakan  temannya 
itu secara baik-baik. Naskah drama yang 
sesuai dengan ilustrasi itu adalah opsi A. 

Jawaban: A 

48. Untuk  melengkapi  suatu  dialog  drama, 

harus diperhatikan kata-kata tokoh yang 

ada pada dialog sebelumnya. 

Tokoh Parto bermaksud antre minyak 

tanah  dan  memandikan kerbau.  Dengan 

demikian, percakapan tokoh (Pardi) dalam 

menanggapi keadaan temannya itu adalah 

Letakkan saja kaleng minyakmu dalam antrean 

sementara kamu memandikan kerbau! 
Jawaban: B 

49. Paragraf    adalah    bagian    dari    suatu 

karangan atau tuturan yang terdiri dari 

sejumlah kalimat yang mengungkapkan 

satuan  informasi  dengan  ide  pokok 

sebagai pengendali serta memiliki sifat 

kepaduan dan keserasian. Setiap paragraf 

mempunyai gagasan pokok (utama) 

sebagai pengendali. Dikatakan sebagai 

pengendali karena gagasan pokok itu 

mengendalikan uraian selanjuutnya 

sehingga gagasan pokok dan penjelasnya 

membentuk satuan makna. 

Kepaduan suatu paragraf ditandai oleh 

kalimat-kalimatnya yang membicarakan 

masalah yang sama. Kalimat (1), (3), dan 

(4) bercerita tentang situasi keberangkatan 

dengan   kereta,   sementara   itu   kalimat 

(2) bercerita tentang sopannya seorang 

penjaga pintu peron. Jadi, kalimat (2) 

merupakan kalimat yang tidak padu. 
Jawaban: B 

 

50. Kalimat  sumbang  adalah  suatu  kalimat 

yang menyimpang dari kepaduan pada 

kalimat-kalimat lainnya (dalam satu para- 

graf). Kalimat itu menyebabkan keran-cuan 

pembaca memahami paragraf itu. 

Kata yang menyebabkan kalimat itu 

sumbang adalah sering. Kata itu seharusnya 

diganti dengan kata pernah 
Jawaban: C 



 

 


