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MATA PELAJARAN 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
Program Studi  :  IPA/IPS 

 
 

PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2005 
Jam  : 08.00 – 10.00  

 
 

PETUNJUK UMUM 
 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang 

tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar 
Jawaban Komputer (LJK). 

2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (empat) 

pilihan jawaban. 
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
6. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret, difotokopi, atau digandakan. 
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1. Perhatikan diagram berikut tentang Tingkat Pengangguran Berdasar Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 Pernyataan yang sesuai dengan data pada diagram tersebut adalah ... 
 a. Jumlah penganggur terbanyak adalah lulusan SD dan lulusan SLTA 
 b. Jumlah penganggur lulusan SLTA sejak tahun 1996 di atas dua juta orang. 
 c. Jumlah penganggur lulusan PT semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
 d. Jumlah penganggur lulusan SD dan SLTP dari tahun ke tahun sama. 
 e. Jumlah penganggur lulusan SLTA tahun 2000 merupakan jumlah tertinggi 

dalam enam tahun terakhir. 
 
2. Bacalah paragraf berikut! 
  Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mengubah gaya hidup 

manusia. Itu bukan hal baru. Yang mulai muncul di Jakarta adalah hadirnya hotspot, area-
area di tempat tertentu di mana orang bisa mengakses informasi melalui komputer, tanpa 
menggunakan kabel. Seorang profesional mengaku bisa membalas surat elektronik dan 
rekan bisnis melalui kafe yang memiliki fasilitas hotspot. Seberapa nyamankah cara 
berkomunikasi ini? Ikuti juga berita peristiwa hot lain yang terjadi hingga Sabtu malam. 

 
 Gagasan utama paragraf tersebut adalah .... 
 a. perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi  
 b. kenyamanan cara berkomunikasi dengan hotspot 
 c. pemberitaan tentang hotspot di berbagai media 
 d. perkembangan gaya hidup manusia di dunia 
 e. kemudahan pengaksesan informasi melalui komputer 
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3. Bacalah paragraf berikut! 
 Jika melihat sosok Singapura seperti sekarang ini, boleh jadi Anda tidak membayangkan 

bahwa negara yang identik dengan nama kotanya itu juga pernah memiliki problem yang 
sama dengan yang dihadapi Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Problem 
perkotaan yang dihadapi Singapura pada masa lalu itu kini sirna dan muncullah sosok kota 
modern yang tertata apik, teratur, bersih, dan indah. 

 
 Inti paragraf di atas adalah ... 
 a. Singapura telah menjadi kota modern. 
 b. Singapura telah menjadi kota yang tertata, teratur, bersih, dan indah. 
 c. Singapura pernah mengalami problem kota besar. 
 d. Singapura berhasil mengatasi problem perkotaan dengan baik. 
 e. Singapura dan kota-kota besar di Indonesia memiliki kesamaan. 
 
4. Bacalah paragraf berikut! 
  (1) Kalau kesehatan di desa-desa kuat maka ketahanan masyarakat juga kuat. (2) 

Begitu penegasan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi tentang dasar program Warung Obat 
Desa (WOD). (3) Di desa-desa, lanjutnya, yang menjadi ujung tombak kesehatan adalah 
bidan. (4) Selain bertugas menangani dan melayani ibu-ibu hamil, bidan juga memberikan 
pelayanan kesehatan lain. (5) Beban itu terlalu berat maka perlu tenaga lain yang 
membantu. 

 
 Opini dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (1) dan (3) 
 c. (1) dan (5) 
 d. (2) dan (4) 
 e. (3) dan (5) 
 
5. Bacalah paragraf berikut! 
  “Satu mata saya tersenyum melihat kompetisi yang bagus dan kehadiran 261 atlet dari 

79 negara, fasilitas luar biasa di Nikaia Olympic Weightlifting Hall, dan semangat olahraga 
yang besar. Tetapi, mata saya yang lain menangis karena beberapa orang memakai obat 
terlarang,” tutur Ajan sedikit pedih. 

 
 Arti istilah fasilitas dalam paragraf tersebut adalah .... 
 a. kepedulian 
 b. kesungguhan 
 c. kecakapan 
 d. kemudahan 
 e. kelengkapan 
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6. Bacalah paragraf berikut! 
  Tidak banyak orang mengenal Dawn Fraser. Tetapi, di negaranya di Australia, dia 

melegenda. Dawn lahir di Balmain, sebuah daerah di pinggiran kota Sidney tahun 1937. 
Dia merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara. Sejak kecil Dawn menderita penyakit 
asma sehingga berenang merupakan salah satu cara untuk dapat menolongnya bernapas 
dengan baik. 

 
 Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah ... 
 a. Mengapa banyak orang tidak mengenal Dawn Fraser? 
 b. Mengapa Dawn Fraser menderita asma sejak kecil? 
 c. Siapakah Dawn Fraser? 
 d. Mulai kapan Dawn Fraser dikenal orang? 
 e. Di mana Dawn Fraser berenang? 
 
7. Bacalah paragraf berikut! 
  Yelena Isinbayeva (Rusia) benar-benar meraih “puncak dunia” setelah menyabet 

medali emas nomor loncat tinggi galah, Selasa (24/8), di stadion Olimpiade, Athena. 
Loncatan emasnya setinggi 4,91 meter sekaligus memecahkan rekor dunia atas namanya 
sendiri. Isinbayeva begitu larut dalam kegembiraan karena di Athena 2004 ini, dia juga 
sukses mengalahkan seteru abadi, sekaligus teman berlatihnya, Svetlana Feofanova. Ia 
sukses meloncat satu sentimeter lebih tinggi dari rekor dunia atas namanya sendiri. 
Feofanova merebut keping perak dengan loncatan setinggi 4,75 meter. 

 Bila ditanyakan “Berapakah rekor dunia loncat tinggi galah yang dicapai sebelum 
Olimpiade 2004?” 

 
 Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah .... 
 a. 4,92 meter 
 b. 4,91 meter 
 c. 4,90 meter 
 d. 4,76 meter 
 e. 4,75 meter 
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8. Bacalah paragraf berikut! 
 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperingatkan banyak makanan jajanan 

anak sekolah mengandung bahan pengawet, zat pewarna, dan mikroba patogen yang dapat 
menyebabkan keracunan. Karena itu, para pengelola sekolah diminta untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan makanan di kantin sekolah dan penjual 
makanan di lingkungan sekolah. 

 
 Pesan yang terdapat dalam paragraf tersebut yang paling tepat adalah ... 
 a. Pengelola sekolah menyediakan jenis makanan murah dan sehat di kantin 

sekolah. 
 b. Pengelola sekolah bekerja sama dengan BPOM mengawasi kebersihan makanan 

di sekolah. 
 c. Pengelola sekolah melakukan pengawasan terhadap kebersihan makanan di 

kantin sekolah. 
 d. BPOM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan makanan di 

kantin sekolah. 
 e. Pengelola sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan 

makanan dan penjual makanan di lingkungan sekolah. 
 
9. Bacalah paragraf berikut!  
 Jumlah penonton pertandingan final bulutangkis PON XVI/2004 di gedung Dempo stadion 

Gelora Sriwijaya, Palembang Minggu sore tampak ‘membludak’, akibatnya ribuan 
penonton ‘mandi keringat’ padahal gedung itu menggunakan AC. Tapi mereka tak 
menghiraukan keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh mereka, dengan mata 
terus menatap ke arah para pemain dari tim yang dijagokannya tim DKI lawan Jatim. “Wah 
panas sekali,” kata Mira, salah seorang penonton seperti dikutip situs resmi PON. 

 
 Hal yang tidak terdapat dalam paragraf tersebut adalah ... 
 a. Jumlah penonton pertandingan final bulutangkis PON XVI membludak. 
 b. Ribuan penonton pertandingan final bulutangkis PON XVI mandi keringat. 
 c. Gedung tempat pertandingan final bulutangkis PON XVI sudah menggunakan 

AC. 
 d. Penonton pertandingan final bulutangkis PON XVI tidak menghiraukan 

keringat yang bercucuran. 
 e. Tim bulutangkis DKI mengalahkan tim bulutangkis Jawa Timur di final 

bulutangkis PON XVI 
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10. Bacalah paragraf berikut! 
 Keberadaan PKL cukup memusingkan Pemda Kota Malang, dan rupanya belum ada 

kebijakan dan konsep yang pas dalam menanganinya. Bahkan banyak yang bermain 
“kucing-kucingan” baik para PKL-nya maupun aparatnya. Menurut penelitian Pusat Studi 
Kependudukan dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang yang bekerja sama 
dengan Pemda/Bappeda kota Malang, sebanyak 44,7% PKL meminta izin kepada 
perorangan/kelompok aparat. Hanya 42,1% izin resmi dari pemerintah daerah. 

 
 Masalah yang disoroti dalam paragraf di atas ... 
 a. PKL semakin marak mengais rezeki di pinggir-pinggir jalan di kota Malang. 
 b. PKL yang membludak mengakibatkan semerawutnya lalu lintas di sekitarnya. 
 c. Keberadaan PKL yang cukup membantu Pemda Malang. 
 d. Penelitian PKL oleh Pemda dan Universitas Muhammadiyah Malang. 
 e. Keberadaan PKL kota Malang belum semua memiliki izin resmi. 
 
11. Bacalah ilustrasi berikut ini! 
  Rafel adalah siswa kelas III SMA di kota Surabaya. Ia kos karena tidak mempunyai 

keluarga di kota itu. Ketika akan ujian akhir, Rafel belum melunasi uang sekolah dan 
kebutuhan sehari-hari. Rafel akhirnya memberitahukan kepada orang tuanya di luar Jawa, 
dan ia mohon doa restu agar ujian berhasil dengan baik. 

 
 Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Ibu/Bapak dalam waktu dekat saya akan ujian mohon doa restu. Jangan 

terlambat mengirimkan uang, ya! 
 b. Saya mohon doa restu Bapak/Ibu agar ujian berhasil baik, dan mohon 

mengirimkan uang untuk melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. 
 c. Saya mohon Ibu/Bapak segera memikirkan tanggung jawabnya sebagai orang 

tua yaitu mengirimi saya uang. 
 d. Ibu/Bapak bagaimana keuangan yang saya butuhkan, segera kirimkan sekarang 

juga! 
 e. Ibu/Bapak yang terhormat, saya mohon doa restu karena akan ujian bulan 

depan, dan saya minta kirim uang segera. 
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12. Bacalah surat undangan berikut! 
  Dengan hormat, 
  Sesuai dengan kesepakatan rapat panitia, rangkaian acara peringatan HUT ke-59 

Kemerdekaan RI di lingkungan RT 007/08 akan diakhiri dengan acara malam puncak. 
 ... akan dilaksanakan pada, 
 hari, tangal  : Sabtu, 28 Agustus 2004  
 waktu : pukul 19.00 
 tempat : lapangan voli RT 007/08 
 acara : 1.  silaturahmi antarwarga; 
   2.  apresiasi seni remaja dan anak-anak; 
   3.  pembagian hadiah lomba. 
  Atas perhatian seluruh warga, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi surat undangan tersebut adalah ... 
 a. Berhubung acara puncak penting kami harap warga RT 007/08 berpartisipasi 

untuk hadir pada acara yang ... 
 b. Berhubung acara itu penting bagi warga RT 007/08, kami mengharapkan 

kehadiran Saudara pada acara tersebut yang ... 
 c. Sehubungan dengan itu, kehadiran warga RT 007/08 untuk berpartisipasi sangat 

kami harapkan pada acara yang ... 
 d. Sehubungan dengan itu, kami harapkan warga RT 007/08 berdatangan 

menyaksikan acara itu yang ... 
 e. Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan partisipasi warga RT 007/08 untuk 

hadir pada acara yang ... 
 
13. Bacalah ilustrasi berikut! 
  Seorang Kepala Biro Umum menginstruksikan kepada Kepala Bagian Keuangan agar 

mengumpulkan staf keuangan untuk mengadakan rapat evaluasi anggaran pada tanggal 17 
September 2004, pukul 13.00. 

 
 Kalimat memo yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ... 
 a. Mohon dengan sangat kumpulkan staf keuangan untuk rapat evaluasi anggaran, 

Jumat, 17 September 2004, pukul 13.00. 
 b. Kepala Bagian Keuangan dimohon mengumpulkan stafnya dalam rapat evaluasi 

anggaran, Jumat, 17 September 2004, pukul 13.00. 
 c. Kumpulkan staf keuangan dalam rapat evaluasi anggaran, Jumat, 17 September 

2004, pukul 13.00. 
 d. Tolong kumpulkan staf keuangan Anda untuk mengadakan rapat evaluasi 

anggaran, Jumat, 17 September 2004, pukul 13.00. 
 e. Mohon dengan hormat agar mengumpulkan staf keuangan untuk rapat evaluasi 

anggaran, Jumat, 17 September 2004, pukul 13.00. 
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14. Bacalah ilustrasi berikut! 
  Alfian melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Namun, perusahaan tersebut 

menolaknya karena Alfian belum memiliki pengalaman bekerja sebagai salah satu 
persyaratan. 

 
 Kalimat yang santun untuk penolakan lamaran pekerjaan sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Sehubungan dengan surat lamaran Saudara, dengan ini kami memberitahukan 

bahwa Saudara belum dapat diterima sebagai karyawan di perusahaan kami 
karena Saudara belum memenuhi salah satu persyaratan. 

 b. Berdasarkan surat lamaran Saudara, dengan ini kami beritahukan bahwa surat 
lamaran Saudara tidak dapat diterima karena belum memiliki pengalaman kerja. 

 c. Setelah kami baca dan kami pelajari, ternyata surat lamaran Saudara belum 
dapat diterima di perusahaan kami karena Saudara belum berpengalaman. 

 d. Sehubungan dengan surat lamaran Saudara yang disampaikan kepada kami, 
ternyata lamaran tersebut dengan terpaksa kami tolak karena belum memenuhi 
persyaratan. 

 e. Surat lamaran Saudara sudah kami terima, tetapi dengan terpaksa kami harus 
menolak Saudara sebagai karyawan perusahaan kami karena tidak ada 
lowongan. 

 
15. Bacalah iklan berikut! 
 Lowongan.  
 Dicari Recepsionis wanita, SMEA/D3, lancar bahasa Inggris dan komputer. Domisili 

Jakarta Pusat. Lamaran langsung ke kantor pengacara R.E. Baringbing, S.H. Jalan 
Suryopranoto 85 A Jakarta Pusat. 

        Pos Kota, 5 September 2004 
 
 Kalimat pembuka surat yang sesuai dengan iklan tersebut adalah ... 
 a. Saya memohon kepada Bapak untuk mengisi lowongan yang diinginkan di Pos 

Kota 15 September 2004. 
 b. Berdasarkan iklan di harian Pos Kota, 15 September 2004, saya mengajukan 

lamaran sebagai resepsionis di kantor yang Bapak pimpin. 
 c. Sesuai dengan iklan di harian Pos Kota, 15 September 2004, saya merasa 

memiliki syarat-syarat yang Bapak inginkan, maka saya melamar. 
 d. Saya berminat melamar berdasarkan iklan di harian Pos Kota, saya memenuhi 

semua syarat-syarat yang Bapak minta. 
 e. Melalui iklan di harian Pos kota yang terbaca oleh saya bahwa Bapak 

memerlukan tenaga resepsionis, semua persyaratan dapat saya penuhi. 
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16. Bacalah ilustrasi berikut! 
  OSIS SMA Satria mengadakan Lomba Membaca Cerita Pendek dalam rangka 

memperingati Bulan Bahasa, 28 Oktober 2004. Untuk itu diberi kesempatan kepada peserta 
mendaftar ke sekretariat OSIS 20 – 27 Oktober 2004.  

 
 Kalimat pengumuman yang tepat, sesuai dengan kegiatan tersebut adalah ... 
 a. Barang siapa yang ingin mengikuti lomba membaca Cerita Pendek Bulan 

Bahasa harap mendaftarkan diri di sekretariat OSIS SMA Satria, setiap hari 
kerja. 

 b. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa 28 Oktober 2004, OSIS SMA Satria 
mengadakan lomba baca cerpen. Siswa yang berminat, mendaftar ke sekretariat 
OSIS 20 – 27 Oktober 2004. 

 c. Sebagai perwujudan ikut menjunjung bahasa persatuan, OSIS SMA Satria 
membuka kesempatan bagi siswa-siswi SMA Satria yang berminat mengikuti 
lomba Membaca Cerita Pendek untuk mendaftarkan diri di sekretariat OSIS 
setiap hari sampai tanggal 27 Oktober 2004. 

 d. Hadiri dan ikutilah beramai-ramai! Lomba Membaca Cerita Pendek dalam 
rangka Bulan Bahasa 2004. Jangan ketinggalan! Pendaftaran di sekretariat OSIS 
sampai tanggal 27 Oktober 2004, setiap hari pada Ani (III IPS1) dan Lena (III 
IPS4). 

 e. OSIS SMA Satria dengan ini mengundang siswa-siswi SMA Satria untuk hadir 
dan mengikuti lomba Baca Cerita Pendek dalam rangka memperingati Bulan 
Bahasa 2004, pada tanggal 27 Oktober 2004. 

 
17. Bacalah paragraf berikut! 
 Di belakang bukit sebelah selatan, padang ilalang terbentang luas, ... 
 Putih tipis, terumbai-rumbai bergerak ditiup angin seperti busa air di arus kali yang luas. 
 
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi deskripsi di atas adalah ... 
 a. Sawah hijau kelihatan menyenangkan hati. 
 b. Bunga-bunga ilalang berayun-ayun. 
 c. Saat itu padang ilalang penuh dengan bunga-bunga. 
 d. Andainya padang ilalang tumbuh subur. 
 e. Betapa aku ingin memetik bunganya. 
 



     
      
      
 

11

18. Bacalah paragraf berikut! 
  Sebagian ahli berpendapat, mata adalah barometer dari kesehatan tubuh secara 

keseluruhan. Masalah perut, punggung, dan bahu dapat menyebabkan ketegangan tubuh 
yang akhirnya naik ke mata, menyebabkan otot-otot mengencang. Jika organ tubuh lain 
tidak berfungsi secara tepat, nutrisi, sirkulasi, dan energi ke mata juga tak akan sehat .... 

 
 Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ... 
 a. Maka berusahalah rileks, berolahraga, dan menghindari stres serta pakai nutrien 

yang tepat. 
 b. Karena itu, usahakan lebih rileks, hindari stres, berolahraga, dan dapatkan 

nutrien yang sehat untuk penglihatan. 
 c. Jadi, berolahragalah yang teratur, rileks, kendorkan otot-otot Anda, ya. Agar 

Anda selalu sehat walafiat. 
 d. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita perlu berolahraga yang teratur, rileks, dan 

menghindari stres. 
 e. Maka dari itu, rileks saja, jangan stres, kendorkan otot-otot dan pergilah ke 

tempat-tempat rekreasi untuk menyegarkan mata. 
 
19. Bacalah paragraf berikut! 
  Dalam acara lomba kebersihan antarkelas, kelas 3 IPS–1 juara pertama dalam lomba 

olahraga antarkelas, 3 IPS–1 juara satu. Hasil ulangan umum semester satu, nilai anak-anak 
3 IPS–1 bagus. 

 
 Kalimat simpulan generalisasi yang tepat adalah ... 
 a. Jadi, anak-anak kelas 3 IPS–1 berprestasi baik. 
 b. Jadi, anak-anak kelas 3 IPS–1 perlu diikutkan lomba. 
 c. Kalau ada acara lomba lagi, anak-anak kelas 3 IPS–1 didaftarkan. 
 d. Anak-anak kelas 3 IPS–1 patut mendapat acungan jempol. 
 e. Anak-anak kelas 3 IPS–1 patut diberi hadiah. 
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20. Bacalah paragraf analogi berikut! 
  Sebuah tiang yang terbuat dari bahan yang bermutu dan berkualitas baik tidak mudah 

digoyahkan apalagi untuk dirobohkan. Siapa pun yang ingin merusak dan menghancurkan 
tiang tersebut akan sia-sia saja karena kekuatan yang dimilikinya berbeda dengan tiang 
yang dibuat dari bahan bermutu dan berkualitas rendah. Tiang yang bermutu rendah akan 
mudah dirobohkan atau dihancurkan. Begitu pula dengan keimanan yang dimiliki 
seseorang. Seorang yang beriman dengan dasar keagamaan yang kuat tidak akan mudah 
digoyahkan oleh godaan dan pengaruh-pengaruh yang akan merusak keimanannya.  

 
 Kalimat kesimpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf analogi tersebut adalah ... 
 a. Dapat dikatakan bahwa tiang yang kokoh diumpamakan dengan keteguhan iman 

seseorang. 
 b. Dengan demikian, keteguhan iman seseorang dapat diibaratkan dengan 

kekokohan tiang yang berkualitas baik. 
 c. Jadi, lemah dan kuatnya keimanan seseorang dapat diuji dengan godaan dan 

cobaan yang menghampirinya. 
 d. Jadi, keimanan seseorang tergantung pada kualitas dan mutu tiang yang 

dibangunnya sendiri. 
 e. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa iman yang dimiliki seseorang sama dengan 

sebuah tiang. 
 
21. Bacalah kalimat-kalimat berikut! 
  (1) Sebagian besar tenaga kerja yang mencari pekerjaan itu hanya berpendidikan Sekolah 

Dasar. 
 (2) Rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan masalah dalam dunia ketenagakerjaan. 
 (3) Sementara yang telah menamatkan pendidikan SLTP dan SMA belum menjamin 

bahwa pendidikan yang mereka peroleh di bangku sekolah cocok dengan kebutuhan 
tenaga kerja di lapangan. 

 (4) Bahkan banyak yang belum sempat menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. 
 (5) Oleh sebab itu, mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. 
 
 Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah .... 
 a. (1), (2), (3), (4), dan (5) 
 b. (2), (1), (4), (3), dan (5) 
 c. (2), (3), (1), (4), dan (5) 
 d. (5), (3), (2), (1), dan (4) 
 e. (5), (4), (3), (1), dan (2) 
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22. Palembang adalah kota tua dengan sejarah panjang. 
 
 Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut adalah ... 
 a. Usia Palembang yang 13 abad didasarkan atas prasasti berangka tahunan 682 

Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. 
 b. Sudut-sudut kota ini menyimpan banyak sejarah perjalanan manusia 

penghuninya sejak zaman kerajaan Sriwijaya. 
 c. Rencananya, di sepanjang tepian sungai terpanjang di Sumatera itu, akan 

dibangun pasar dan restoran terapung. 
 d. Namun, tahun-tahun terakhir ini Palembang seperti kehilangan roh yang 

ditandai dengan kondisi bangunan bersejarah yang memprihatinkan. 
 e. Jembatan Ampera, misalnya, dibiarkan lusuh selama bertahun-tahun tanpa 

sentuhan pemeliharaan. 
 
23. Bacalah silogisme berikut! 
  Sesuai dengan perkembangan sejarah dan hasil penelitian para ahli, semua binatang 

menyusui melahirkan anak dan tidak bertelur. Manusia, monyet, sapi, kambing, kucing, 
ikan paus merupakan jenis dari binatang menyusui. 

 
 Kalimat kesimpulan yang tepat untuk menutup paragraf silogisme di atas adalah ... 
 a. Manusia, monyet, sapi, kambing, kucing, dan ikan paus binatang menyusui dan 

bertelur. 
 b. Binatang menyusui adalah manusia, monyet, ikan paus, sedangkan sapi, 

kambing, dan kucing bertelur. 
 c. Manusia, monyet, sapi, kambing, kucing, dan ikan paus melahirkan anak dan 

tidak bertelur. 
 d. Ikan paus binatang yang tidak bertelur dan melahirkan. 
 e. Ikan paus sama dengan manusia yang melahirkan anak dan tidak bertelur. 
 
24. Bacalah paragraf sebab-akibat berikut!  
  Antara bekerja dan kesehatan manusia saling berhubungan bahkan saling 

berpengaruh. Hal ini terbukti, misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi lebih 
sehat bila ia bekerja daripada tidak bekerja. Atau kenyataan yang lain sebaliknya, yaitu 
seseorang yang bekerja malah menjadi sakit karena kondisi pekerjaannya tidak sesuai 
dengan karakteristik orang itu. ...  

 
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab akibat di atas adalah ... 
 a. Oleh karena itu, dalam memilih pekerjaan harus sesuai dengan karakter dan 

kemampuan yang dimiliki. 
 b. Hal itu akan terjadi bila bekerja tidak sesuai dengan imbalan atau upah yang 

diharapkan. 
 c. Memang setiap orang berhak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-

beda dalam memilih pekerjaan. 
 d. Jadi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter yang dimiliki akan 

menimbulkan berbagai dampak. 
 e. Tentu saja setiap orang mengharapkan agar dengan bekerja itu agar bisa hidup 

sehat. 
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25. Minat baca siswa SMA terhadap karya sastra 
 
 Rumusan latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah ... 
 a. Karya sastra Indonesia saat ini kurang sesuai dengan keadaan zaman. 
 b. Membaca karya sastra memerlukan waktu yang tidak sedikit. 
 c. Karya sastra kurang beredar di masyarakat sehingga tidak dikenal. 
 d. Saat ini siswa SMA kurang berkeinginan membaca karya sastra. 
 e. Karya sastra banyak mempergunakan bahasa klise dan peribahasa. 
 
26. Bacalah paragraf berikut! 
  Hari Tanpa Tembakau sedunia diperingati berbagai kalangan. Tema Hari Tanpa 

Tembakau Sedunia, 31 Mei 2001, adalah Second Hand Smoke, Let’s Clear the Air, yang di 
Indonesia dimodifikasi menjadi “Pelihara Udara Bersih dan Sehat, Lindungi Mereka yang 
Bukan Perokok.” 

  Mungkinkah ini dapat diwujudkan di Indonesia yang masyarakatnya dikenal amat 
“bersahabat terhadap rokok.” Rasanya sangat sulit, namun tidak berarti mustahil. Perlu 
waktu lama dan upaya ekstrakeras serta strategi yang tepat untuk mengubah persepsi bagi 
si perokok. Semua orang perlu sadar bahwa udara bersih yang tidak dicemari oleh asap 
rokok juga adalah hak asasi manusia (masyarakat bukan perokok). 

 
 Judul yang tepat sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah .... 
 a. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 
 b. Merokok adalah Hak Asasi Manusia 
 c. Udara Bersih Asap Hak Asasi Manusia 
 d. Udara Bersih dan Sehat Dambaan Masyarakat 
 e. Pencemaran Udara Akibat Asap Rokok 
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27. Bila sebuah karya tulis berjudul “Imbuhan dalam Bahasa Indonesia,” kerangka isi yang 
tepat sesuai dengan judul tersebut adalah .... 

 a. I. Pengertian dan asal-usul imbuhan 
   1.1 Imbuhan asli BI 
   1.2 Imbuhan asing dalam BI 
  II. Macam dan bentuk imbuhan 
   2.1 Awalan 
   2.2 Sisipan 
   2.3 Akhiran 
   2.4 Imbuhan gabung 
  III. Pemakaian imbuhan 
   3.1 Produktif 
   3.2 Improduksif 
  IV. Makna dan fungsi imbuhan 
   4.1 Fungsi imbuhan 
   4.2 Makna imbuhan 
 
 b. I. Makna dan fungsi imbuhan 
   1.1 Fungsi imbuhan 
   1.2 Makna imbuhan 
  II. Makna dan fungsi imbuhan sisipan 
   2.1 Makna sisipan 
   2.2 Fungsi sisipan 
  III. Makna dan fungsi imbuhan akhiran 
   3.1 Makna akhiran 
   3.2 Fungsi akhiran 
  IV. Makna dan fungsi konfiks 
   4.1 Makna konfiks 
   4.2 Fungsi konfiks 
 
 c. I. Imbuhan awalan 
   1.1 Cara penulisannya 
   1.2 Macam-macamnya 
  II. Imbuhan akhiran 
   2.1 Cara penulisannya 
   2.2 Macam-macamnya 
  III. Imbuhan konfiks 
   3.1 Cara penulisannya 
   3.2 Macam-macamnya 
  IV. Imbuhan sisipan 
   4.1 Cara penulisannya 
   4.2 Macam-macamnya 
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 d. I. Sejarah imbuhan 
  II. Macam imbuhan 
   2.1 awalan 
   2.2 sisipan 
   2.3 akhiran 
   2.4 konfiks 
  III. Contoh pemakaian imbuhan 
  IV. Fungsi dan makna imbuhan 
 
 e. I. Contoh-contoh imbuhan 
  II. Imbuhan produktif 
   2.1 awalan 
   2.2 akhiran 
   2.3 konfiks 
  III. Pemakaian imbuhan dalam kalimat 
  IV. Makna imbuhan dalam kalimat 
 
28. Bacalah paragraf berikut! 
 Untuk mendorong agar daerah atau sekolah termotivasi menjalankan pendidikan 

lingkungan hidup, perlu dikembangkan sistem pemberian award bagi daerah atau sekolah, 
peserta didik dan guru serta masyarakat yang terlibat dalam pendidikan lingkungan hidup. 

 
 Kalimat saran yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah ... 
 a. Untuk itu, pendidikan lingkungan hidup di samping perlu diperluas, perlu pula 

dijaga kualitas pelaksanaannya agar mendapat award. 
 b. Pendidikan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian sepenuhnya dari 

pemerintah termasuk dananya. 
 c. Pendidikan lingkungan hidup sudah waktunya disosialisasikan agar masyarakat 

turut membantu pelaksanaannya. 
 d. Hendaknya kepala sekolah mengusulkan pendidikan lingkungan hidup 

dimasukkan ke dalam program kegiatan sekolah. 
 e. Sebaiknya aparat pemerintah daerah membantu memikirkan cara memperoleh 

dana untuk pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. 
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29. Bacalah resensi berikut! 
  Buku ini merupakan kumpulan 67 kisah pendek yang mengungkap refleksi kehidupan 

sosial politik Indonesia, tentang penyadaran makna nilai-nilai keutamaan budi, kearifan dan 
kebajikan dalam lingkaran kekuasaan yang banyak menyimpan konflik. Secara keseluruhan 
buku ini banyak dinikmati pembaca karena banyak mengangkat hal yang berkenaan dengan 
sosok masyarakat kecil yang dapat dilihat nyata dalam kehidupan yang sesungguhnya. 
Dengan demikian kisah yang diungkapkan serasa hadir di tengah-tengah pembaca, hidup 
dan dapat dirasakan. 

 
 Pernyataan yang merujuk pada keunggulan buku dalam kutipan resensi di atas adalah ... 
 a. Peristiwa dalam cerita mengungkap refleksi kehidupan sosial politik Indonesia. 
 b. Cerita ini mengungkap penyadaran makna nilai-nilai kehidupan. 
 c. Penyajian cerita serasa hidup dan dapat dirasakan sebagai kehidupan nyata. 
 d. Pengarang mengungkap kunci-munci analisis dalam filsafat dan ilmiah. 
 e. Buku tersebut mengungkap peran metodologi yang dipakai dalam bagian buku. 
 
30. Bacalah ilustrasi berikut! 
 OSIS SMA Satria akan mengadakan kegiatan wisata bahari ke Pantai Senggigi, Lombok. 

Untuk itu, mereka menyusun proposal dan diajukan kepada kepala sekolah. 
 
 Kalimat berisi tujuan pelaksanaan dalam proposal sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Untuk mengisi waktu luang di hari libur semester ganjil, OSIS SMA Satria akan 

berwisata ke Pulau Lombok. 
 b. Dalam rangka menambah wawasan kelautan para pengurus OSIS, diadakan 

wisata bahari selama satu minggu ke Pantai Senggigi. 
 c. Kegiatan wisata ini dilakukan untuk menambah wawasan kelautan, mempelajari 

biota laut, menanamkan rasa cinta terhadap laut, sambil berekreasi. 
 d. Untuk menggali potensi Laut Pantai Senggigi, Lombok dan mempelajari 

kemungkinan lebih jauh pengembangannya menjadi objek wisata internasional. 
 e. Sebagai tindak lanjut kelompok sastra dalam berapresiasi terhadap laut sambil 

mencari kemungkinan penciptaan karya sastra tentang laut. 
 
31. Bacalah paragraf berikut! 
  Siapa yang tidak mengenal Chairil Anwar? Ia seorang sastrawan besar bahkan 

dijuluki sebagai pelopor Angkatan 45 dalam bidang puisi. Banyak karya yang telah 
dibuatnya, tercatat sebanyak 70 buah sajak asli dalam kurun waktu 6 2

1  tahun, oleh 
karenanya ia tergolong sastrawan yang sangat produktif. 

 
 Kalimat yang berisi pendapat logis adalah ... 
 a. Chairil Anwar memang sastrawan terkenal karena karyanya banyak. 
 b. Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45 sudah sepantasnya memelopori 

angkatan. 
 c. Chairil Anwar pantas menjadi sastrawan besar karena semua orang 

mengenalnya. 
 d. Chairil Anwar pantas disebut sastrawan produktif karena ia dapat melahirkan 

sejumlah puisi dalam waktu singkat. 
 e. Chairil Anwar sebagai pelopor 45 karena banyak karyanya berbentuk puisi. 



     
      
      
 

18

32. Perhatikan gambar di samping! 
 Kalimat poster yang sesuai dengan gambar di samping adalah ... 
 a. Kepedulian terhadap satwa langka Indonesia, berarti 

menyelamatkannya dari kepunahan.. 
 b. Hati-hati kepunahan satwa karena pencemaran 

lingkungan. 
 c. Jangan Anda ganggu keberadaan satwa di sekitar kita. 
 d. Waspadailah beragam satwa perlahan lenyap dari 

permukaan bumi. 
 e. Beragam satwa makin punah karena kurang peduli 

terhadap kelestarian lingkungan. 
 
33. Usulan 1 
  Bagaimana kalau kegiatan pentas seni kreasi siswa dilaksanakan bersamaan dengan 

hari ulang tahun sekolah? 
 Usulan 2 
  Agar menghemat waktu dan biaya, sebaiknya kegiatan pentas seni kreasi siswa 

diselenggarakan bersama kegiatan tengah semester. 
 Usulan 3 
  Sekolah kita sudah memprogramkan kegiatan pentas seni, kegiatan tengah semester, 

bulan bahasa, dan hari ulang tahun sekolah. Bagaimana jika kegiatan-kegiatan itu 
digabungkan pada satu waktu agar tidak berkali-kali mengeluarkan biaya. 

 
 Kalimat keputusan rapat dalam notulen yang sesuai dengan usulan-usulan di atas adalah ... 
 a. Setiap kegiatan memiliki ciri dan anggaran sendiri dan akan diselenggarakan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. 
 b. Pentas seni kreasi siswa tidak dapat digabungkan dengan acara lain karena 

kegiatan itu saja memerlukan waktu yang lama. 
 c. Kegiatan bulan bahasa menjadi salah satu kegiatan tengah semester ganjil. 

Ulang tahun sekolah dan pentas seni kreasi siswa pada lain waktu. 
 d. Kegiatan pentas seni kreasi siswa merupakan kegiatan yang dapat 

diselenggarakan untuk mengisi kegiatan tengah semester ganjil. 
 e. Kegiatan tengah semester bertepatan dengan hari ulang tahun sekolah dan akan 

diisi dengan kegiatan pentas seni dan bulan bahasa agar menghemat waktu dan 
biaya. 
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34. Perhatikan dialog berikut! 
 Lulu : Proposal kegiatan untuk memperingati ulang tahun sekolah kita sudah selesai 

kaukerjakan? 
 Ani : Belum, karena sumber dananya belum jelas. 
 Lulu : Maksudmu? 
 Ani : ... 
 
 Kalimat yang tepat untuk mengisi dialog yang rumpang tersebut adalah ... 
 a. Aku tidak tahu dari mana saja sumber dana yang harus kutulis. 
 b. Pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang jumlahnya. 
 c. Kepala sekolah pasti tidak setuju kalau aku yang membuat proposalnya. 
 d. Iuran dari siswa kelas I belum terkumpul. 
 e. Dana OSIS belum bisa dicairkan dalam minggu ini. 
 
35. Perhatikan paragraf berikut! 
  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan lingkungan 

yang aman, seperti pengadaan pos-pos keamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan, 
pelaksanaan patroli, razia, dan sebagainya. Namun, upaya tersebut belum cukup tanpa 
didukung oleh peran serta masyarakat. Sekalipun, pemerintah senantiasa mengimbau 
melalui Pemda setempat dan tokoh masyarakat agar bersama-sama mengamankan 
lingkungan masing-masing. 

 
 Berdasarkan ilustrasi, kalimat imbauan yang tepat adalah ... 
 a. Sebaiknya iuran masyarakat diperbesar agar personel Kamra dapat ditempatkan 

di setiap RT. 
 b. Setiap warga masyarakat wajib turut serta dalam menjaga lingkungan, misalnya 

dengan siskamling. 
 c. Sebaiknya setiap warga memiliki personel keamanan masing-masing agar 

daerah-daerah yang dianggap rawan, aman. 
 d. Masyarakat memang harus berperan dalam menjaga lingkungan, tetapi 

keamanan lingkungan bukan menjadi tanggung jawab masyarakat. 
 e. Sudah selayaknya keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat, 

bukan urusan pemerintah semata. 
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36. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 Sekolah saya berdampingan dengan Puskesmas. Pada hari ini diadakan seminar AIDS di 

sekolah. Salah seorang pembicaranya adalah dokter kepala puskesmas tersebut dan Anda 
diminta sebagai pembawa acara. 

 
 Kalimat yang tepat untuk menyilakan pembicara adalah ... 
 a. Berhubung hari sudah siang, kami persilakan dokter kepala menyampaikan 

ulasannya, waktu dan tempat saya persilakan. 
 b. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dokter kepala menyampaikan 

makalahnya. 
 c. Waktu dan tempat kami persilakan kepada dokter kepala menyampaikan 

sajiannya. 
 d. Tiba saatnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang AIDS yang akan 

disampaikan oleh dokter kepala Puskesmas. Bapak Dokter, kami persilakan. 
 e. Kepada dokter kepala kami persilakan menyampaikan sajiannya. Waktu dan 

tempat saya persilakan. 
 
37. Tema wawancara : Peningkatan disiplin siswa pada waktu belajar 
 
 Kalimat tanya yang tepat diajukan oleh pewawancara sesuai dengan tema di atas adalah ... 
 a. Apakah para siswa tidak disiplin pada waktu belajar? 
 b. Mengapa disiplin siswa pada waktu belajar tidak diperketat? 
 c. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan siswa untuk meningkatkan disiplin 

pada waktu belajar? 
 d. Mungkinkah disiplin para siswa pada waktu belajar itu sudah menurun? 
 e. Bagaimana caranya agar para siswa disiplin pada waktu belajar saja? 
 
38. Perhatikan saran berikut dalam diskusi! 
 Saya kira, pembinaan tentang kebersihan tidak perlu diadakan terus-menerus. Sebab, 

masyarakat sudah sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya. 
 
 Kalimat sanggahan yang logis terhadap saran tersebut adalah ... 
 a. Saya tidak setuju karena pendapat penyaji terlalu teoretis. 
 b. Saya kurang sependapat dengan penyaji karena pendapatnya terlalu mengada-

ada. 
 c. Saya tidak setuju dengan penyaji karena pendapatnya sulit dibuktikan. 
 d. Saya kurang sependapat dengan penyaji karena kenyataannya tidak sepenuhnya 

demikian. 
 e. Saya menolak pendapat penyaji karena masalah yang dibahas tidak masuk akal. 
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39. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 SMA 200 mengadakan pertandingan bola voli persahabatan dengan sekolah-sekolah 

sederajat di kota ini. Pada acara pembukaan, ketua OSIS sebagai ketua penyelenggara 
memberikan sambutan. 

 
 Kalimat pembuka sambutan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ... 
 a. Atas kehadiran teman-teman saya ucapkan terima kasih. Ternyata teman-teman 

menghargai undangan kami. Semoga pertandingan ini dapat diikuti dengan 
semangat persahabatan. 

 b. Saya tidak menyangka semua teman-teman hadir di sekolah kami sebanyak ini. 
Ini menunjukkan perhatian besar Anda. Terima kasih dan selamat datang di 
sekolah kami dalam acara pertandingan persahabatan ini. 

 c. Wah, terima kasih, ya, teman-teman semua sudah memperhatikan undangan 
kami. Kami mengharapkan pertandingan persahabatan ini berjalan lancar dan 
kita semakin akrab. 

 d. Saya teramat gembira melihat antusias teman-teman yang mulia dalam 
pertandingan persahabatan ini. Terimakasih atas perhatiannya. Mari kita dukung 
acara ini sebaik-baiknya. 

 e. Selamat datang teman-teman sekalian yang hadir di sekolah ini. Terima kasih 
atas perhatiannya terhadap undangan kami. Tujuannya membina persahabatan 
di antara kita. Semoga berkenan. 

 
40. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 Kasus yang dibahas dalam diskusi: pelajar masih banyak yang tidak suka membaca karya-

karya ilmiah. 
 
 Kalimat tanya yang relevan dengan kasus tersebut untuk diajukan kepada pemimpin diskusi 

adalah ... 
 a. Apa penyebab remaja sekarang tidak suka membaca tulisan yang bersifat 

ilmiah? 
 b. Apa saja kegiatan remaja saat ini yang baik dilakukan untuk pengisi waktunya? 
 c. Seberapa besar anak-anak itu menyukai bacaan karya ilmiah Anda ketahui? 
 d. Di mana saja dijual buku-buku yang tergolong ilmiah yang sesuai untuk remaja? 
 e. Seberapa besar peran pemerintah menyediakan buku-buku karya ilmiah sesuai 

untuk remaja? 
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41. Bacalah paragraf berikut! 
  Menurut Gunawan hujan lebat di sebagian kawasan Indonesia juga diperkirakan 

diikuti angin kencang. Berdasarkan dinamika atmosfir dan tekanan udara pada sekala lokal, 
maka potential terbentuk awan Comulonimbus (salah satu dari awan yang menimbulkan 
hujan) yang menjulang sampai ketinggian 7.000 meter. 

 
 Kata baku untuk mengganti kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah ... 
 a. atmosfir, skala, potensial 
 b. atmosfer, skala, potensial 
 c. atmosfier, skala, potensil 
 d. atmosfer, sekala, potensial 
 e. atmosfir, skala, potensil 
 
42. Kalimat yang memakai imbuhan serapan secara tepat adalah ... 
 a. Ilmiawan itu telah menemukan vaksin pencegah folio. 
 b. Dalam hal prinsipal kita harus tegas dan jujur. 
 c. Sejarahwan harus jujur dalam melihat peristiwa bangsa. 
 d. Dukungan moral dan materiil diperlukan dalam segala kegiatan. 
 e. Mereka menunjukkan kreativitasnya dalam mengikuti lomba tari modern. 
 
43. Kami berselisih jalan karena sebagian melewati tangga berjalan, sedangkan yang lain 

melewati tangga biasa. 
 
 Kalimat di bawah ini yang menggunakan frase atributif berimbuhan seperti pada kalimat di 

atas adalah ... 
 a. Kita dapat masuk ke kota itu lewat jalan layang. 
 b. Para pemain sepak bola sedang baku hantam di tengah lapang. 
 c. Anak kecil itu senang memakai baju berenda. 
 d. Ia mendapat julukan tukang pukul. 
 e. Ia dikenal sebagai buaya darat. 
 
44. Pengusaha baru membuka pabrik tapioka di dekat pemukiman penduduk. 
 
 Bila yang dimaksudkan pabrik tapioka baru dibangun oleh pengusaha, penulisan kalimat 

tersebut yang tepat adalah ... 
 a. Pengusaha itu baru membuka pabrik tapioka di dekat pemukiman penduduk. 
 b. Pengusaha membuka pabrik tapioka baru di pemukiman penduduk. 
 c. Pengusaha itu membuka pabrik tapioka di dekat pemukiman penduduk baru. 
 d. Pengusaha baru itu saja membuka pabrik tapioka di pemukiman penduduk. 
 e. Pengusaha itu membuka pabrik tapioka di pemukiman baru penduduk. 
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45. Anak lelaki Pak Harjo itu telah bekerja di perusahaan Jepang. 
 
 Kalimat yang menggunakan kata ulang yang sebentuk dengan kata ulang pada kalimat di 

atas adalah ... 
 a. Warna-warni bunga itu bagaikan pelangi. 
 b. Orang-orangan di sawah itu dipasang untuk mengusir burung. 
 c. Mereka duduk-duduk di rerumputan. 
 d. Urusan surat-menyurat dikerjakan oleh sekretarisnya. 
 e. Ari tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu itu. 
 
46. Bom meledak di depan kedutaan Australia.  
 
 Kata berimbuhan per-an yang sama maknanya dengan kata berimbuhan ke-an kalimat di 

atas terdapat dalam kalimat ... 
 a. Kedua anak yatim itu mendapat perlakuan yang tidak selayaknya. 
 b. Para artis selalu mengenakan pakaian mengikuti perkembangan mode. 
 c. Perbaikan jalan di desa itu dibiayai oleh pemerintah. 
 d. Permukiman penduduk di bantaran sungai itu selalu dilanda banjir. 
 e. Orang yang beragama tidak akan melakukan perbuatan yang amoral. 
 
47. ... Rinawati ... Pujiwati tidak pernah bersatu, meskipun keduanya bersaudara kembar. 
 
 Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah .... 
 a. baik, atau 
 b. padahal, baik 
 c. maupun, baik 
 d. baik, maupun 
 e. baik, padahal 
 
48. Bupati Musi Banyuasin memopulerkan lapangan berkuda Sekayu ketika kami datang ke 

sana. 
 
 Kalimat majemuk bertingkat yang sepola dengan kalimat di atas adalah ...  
 a. Dua lifter putri merebut medali emas di kejuaraan dunia angkat besi di Chiang 

May, Thailand. 
 b. Masyarakat Sumatera Selatan menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang 

bertaraf internasional. 
 c. Bukti-bukti sejarah menakjubkan kami sehingga kami betah di tempat itu. 
 d. Para pengunjung yang memakai atribut Olimpiade berteriak-teriak dan berfoto 

bersama. 
 e. Sampai larut malam lautan manusia masih berpesta di sudut-sudut kota besar. 
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49. Bacalah paragraf berikut! 
  Hitam, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, 

lebih kelam, dari malam yang gelap! Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang 
mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan 
hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak 
bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, 
menjadi permainan, yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar, 
apabila telah kabur cahanya, telah hilang sarinya. Sebagaimana pepatah menyatakan habis 
manis sepah dibuang. 

 
 Kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut menggunakan majas yang sama 

dengan kalimat ... 
 a. Tidak, saya tidak mau lagi bertemu dengan dia, tidak juga sekarang dan nanti. 
 b. Anak, cucu, ayah, ibu, nenek, kakek sampai bebuyutan hadir dalam pesta 

upacara adat itu. 
 c. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta Saudara-saudara saya minta kita harus tetap bersatu 

padu. 
 d. Sekali merdeka, kita harus harus tetap mempertahankan dalam berbagai hal. 
 e. Pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. 
 
50. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 Pak Hadi seorang sarjana Elektro, sehari-harinya jarang berbicara tetapi beliau pandai 

bergaul dengan siapa saja. Dia pun seorang pintar yang tidak sombong dengan 
kepintarannya. Bahkan sering beliau merendah bila berbicara. 

 
 Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keadaan pak Hadi sesuai dengan ilustrasi di 

atas adalah ... 
 a. Air beriak tanda tak dalam. 
 b. Air tenang menghanyutkan. 
 c. Tong kosong nyaring bunyinya. 
 d. Adat teluk timbunan kapal. 
 e. Bagai ilmu padi kian berisi kian merunduk. 
 



     
      
      
 

25

51. Bacalah kutipan “Keris” berikut! 
  Malam telah larut. Aku terbaring di atas kasur di dalam kamar. Hatiku terasa terobek 

dan aku merasa amat nista dan kecil dalam keluarga orang tuaku ini. Mengapa Ramanda 
tiada pernah memaafkan diriku? 

  Alangkah dosa diriku. Alangkah tidak adilnya Ramanda dan betapa sakit hatiku 
sekarang. Kuhamburkan tangisku di sana. Kumohon ke hadapan Tuhan berkah serta maaf. 
Kutangisi Prahasto yang belum memahami arti dunia ini yang sebenarnya, istriku Pratiwi, 
anak manusia yang telah menjadi korban kedengkian Ramanda selama ini. 

 
         (Keris, Purnawan Tjondronegoro) 
 
 Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah ... 
 a. Maafkanlah orangtua kita seberapa pun besar kesalahannya. 
 b. Janganlah melawan kehendak orang tua kita. 
 c. Tinggalkan orang-orang yang dibenci orangtua kita. 
 d. Tumpahkan duka dan bermohonlah hanya kepada Tuhan. 
 e. Patuhlah kepada orangtua agar mendapat warisan. 
 
52. Bacalah kutipan novel “Layar Terkembang” berikut! 
  “Tetapi,” kata Yusuf tiba-tiba menyela perkataan Tuti yang diucapkan dengan amarah 

dan benci, “Oleh hormatnya orang kampung kepada mereka yang dianggapnya ahli agama 
itu, maka tiba di bawah pengaruhnya dan oleh itu sering mereka menjadi permainannya.” 

  “Bagi saya sendiri, saya pun sebenarnya tiada tertarik kepada agama serupa dipakai 
orang di kampung-kampung. Kehormatan orang kampung itu kehormatan membabi buta, 
oleh sebab mereka sendiri tiada dapat dan tiada sanggup mendalami hakekat agama yang 
sebenarnya. Sekaliannya diserahkan mereka saja kepada kiai yang mereka junjung itu. 
Tetapi jika dibandingkan cara kedua golongan itu memandang dan menjunjung agama yang 
disebut mereka suci itu, maka saya akan memilih cara orang kampung. Pada kaum priyai 
agama serta upacara yang dianggap bersangkutan dengan agama itu seolah-olah dipandang 
sesuatu yang memalukan, yang tidak berani dibawa di tengah khalayak yang terhormat. 

 
             Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisyahbana 
 
 Nilai agama dalam kutipan novel tersebut adalah ... 
 a. Pemeluk agama yang tidak memahami secara benar ajaran agama yang 

dianutnya. 
 b. Ketaatan penduduk kampung dalam melakukan ajaran-ajaran agama mereka. 
 c. Orang-orang terhormat yang taat menjalani agama dengan sebenar-benarnya. 
 d. Orang kampung yang taat kepada agama dan mendalami hakikat agama itu 

sendiri. 
 e. Kaum priyayi yang taat menjalankan agama dan selalu melakukan upacara 

keagamaan. 
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53. Bacalah penggalan cerpen berikut! 
  Ibu sedang bercerita tentang penembakan dan saudara-saudaraku yang hilang tapi aku 

tidak bisa mendengarkan karena aku sedang meniupkan seruling dengan perasaan yang 
rawan yang menggerakkan kenyataan ke dalam diriku yang begitu kosong sehingga setiap 
kota yang mengalir bergaung tanpa perbedaan tanpa keinginan tanpa impian sampai 
kenangan tercetak di atas piring itu tersayat bersama daging hewan-hewan yang dimakan 
setengah matang atas nama peradaban yang begitu kelabu seperti kabut pagi itu yang 
mendekapku dalam dingin yang mengeluarkan bisikan seperti rintihan berkepanjangan. 

 
         Saksi Mata, Seno Gumira Ajidarma 
  
 Watak tokoh aku dalam penggalam cerpen di atas adalah .... 
 a. jujur, baik hati 
 b. iri hati, dengki 
 c. kesal, dendam 
 d. dengki, marah 
 e. optimistis, pengertian 
 
54. Bacalah penggalan cerita “Mutiara di Tengah Sawah” berikut! 
 Tiba-tiba jantungku gemetar karena sadar akan tujuan pembicaraannya bahwa dia sebagai 

orang dewasa tidak bisa ditipu atau dibohongi. Pastilah sekarang bagiku dia sungguh-
sungguh mencurigai aku bahwa akulah yang mencuri cincin itu. 

  
        Mutiara di Tengah Sawah, Gerson Poyk 
 
 Konflik yang terjadi pada tokoh “aku” adalah konflik .... 
 a. aku dengan  cincin 
 b. aku dengan dia 
 c. aku dengan lingkungan 
 d. aku dengan orang dewasa 
 e. aku dengan dirinya sendiri 
 
55. Bacalah kutipan “Di Bahumu Kubagi Dukaku” berikut!  
  Sikapnya sudah kembali seperti dulu, seperti ketika pertama kali Damila 

mengenalnya. Tenang. Anggun. Pandai menguasai diri. Wajahnya masih tetap cantik. 
Meskipun tampak lebih tua. Wajah seorang wanita berumur tiga puluh delapan tahun yang 
masih tetap menarik walaupun memendam kesepian. Sebentuk wajah yang menyimpan 
kesedihan. Membendung penderitaan, tetapi tidak menampilkan dendam. 

 
        Di Bahumu Kubagi Dukaku oleh Mira W. 
 
 Pendeskripsian watak tokoh yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah .... 
 a. melalui perbincangan tokoh lain 
 b. melukiskan jalan pikiran tokoh 
 c. reaksi tokoh terhadap kejadian 
 d. melukiskan keadaan sekitar pelaku 
 e. langsung menganalisis watak tokoh 
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56. Bacalah puisi berikut! 
 Bunga mawar bunga melati 
 ditabur orang dibatu 
 sungguh elok tanah airku ini 
 walau jauh tetap kukenang 
 
 Tema puisi di atas adalah .... 
 a. cinta tanah air 
 b. cinta sesama manusia 
 c. cinta kepada Tuhan 
 d. keindahan alam 
 e. kemanusiaan 
 
57. Bacalah puisi berikut! 
   AKU 
 Biar peluru menembus kulitku 
 Aku tetap meradang menerjang  
 Luka dan bisa kubawa berlari 
 Berlari 
 Hingga hilang pedih peri 
 Dan aku akan lebih tidak peduli 
 Aku mau hidup seribu tahun lagi 
 ... 
     (Chairil Anwar) 
 
 Suasana yang tergambar dalam penggalan puisi di atas adalah .... 
 a. sedih 
 b. gelisah 
 c. takut 
 d. semangat 
 e. sepi  
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58. Bacalah puisi berikut! 
  Daun-daun Gugur Lagi 
 
 Bumi kembali menangis, saat letusan itu muntah 
 melebihi guntur siang hari, ada pekik burung-burung nazar 
 ada tangis murai beriuhan, dan ada kegirisan terkurung 
 daun-daun itu gugur, daun-daun itu gugur lagi 
 rebah ke pangkuan pertiwi yang belum henti membalut luka 
 kemudian berjuta-juta perjuangan bergelora 
 seakan tak akan dihentikan 
 .... 
         Iyut Fitra 
 
 Amanat yang tersirat dalam penggalan puisi di atas adalah ... 
 a. Renungkanlah apa yang sedang terjadi di negeri ini. 
 b. Kita jangan melupakan jasa perjuangan para pahlawan. 
 c. Hendaknya kita berjuang terus untuk mengatasi masalah negeri ini. 
 d. Janganlah menyia-nyiakan pengorbanan para pahlawan. 
 e. Negeri ini jangan dibuat terus kacau dan tidak aman 
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59. Bacalah ilustrasi berikut! 
  Suatu hari di bulan Juni, di senja hari, tampaklah seorang gadis menunggu bus di 

perhentian bus halte. Gadis itu cantik, manis, berperawakan tenang lembut, dan sangat 
mempesona. Usianya kira-kira sembilan belas tahun. 

 
 Pemadatan kalimat yang tepat untuk dijadikan larik puisi sesuai prosa di atas adalah .... 
 a. Gadis itu usianya sembilan 
  berdiri di perhentian bus Salemba 
  sendiri 
  waktu itu bulan Juni 
  senja hari 
  kelihatan lelah 
  ia manis 
  mempesona 
 
 b. waktu itu bulan Juni 
  di suatu senja 
  seorang gadis berdiri 
  di pemberhentian bus Salemba 
  ia sendirian. Ia kelelahan 
  manis, tenang, mempesona 
 
 c. Di perhentian bus Salemba 
  tinggal seorang gadis 
  usianya sembilan belas tahun 
  ia sendirian 
  waktu itu bulan Juni di suatu senja 
  ia lelah, ia manis 
  tenang, lembut, mempesona 
 
 d. seorang gadis  
  di perhentian bus Salemba 
  sembilan belas usia 
  sendiri 
  dalam senja bulan Juni 
  sedikit lelah, manis, tenang 
  lembut, mempesona 
 
 e. ada seorang gadis  
  di perhentian bus Salemba 
  usianya sembilan belas tahun 
  ia seorang diri 
  kelihatan lelah sedikit 
  ia manis, tenang, lembut, mempesona 
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60. Bacalah ilustrasi berikut! 
 Kekasih si aku berada sendirian di sebuah pulau yang jauh. Si aku ingin menemuinya, ia 

naik perahu pada waktu malam terang bulan. Akan tetapi, si aku merasa bahwa ia tidak 
akan sampai pada kekasihnya karena maut lebih dahulu menghadang. 

 
 Kata sifat yang tepat untuk dijadikan larik puisi sesuai dengan suasana tersebut adalah .... 
 a. sepi, jauh dan malam 
 b. manis, terang dan sepi 
 c. cinta, sayang dan sepi 
 d. kasih, terang dan sepi 
 e. jauh, kecewa dan rindu 
 
 


