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MATA UJIAN : BAHASA INDONESIA
JUMLAH SOAL : 100 SOAL
HARI/TANGGAL : 27 APRIL 2019
WAKTU : 120 MENIT

Paragraf berikut untuk soal nomor 1 s.d.3!
(1) Surga Papua terpancar di Kepulauan Padaido.
(2)  Gugusan pulau di  sekitar  Pulau Biak,  Papua
Tengah itu, terlihat amat menawan dari udara. (3)
Terumbu  karangnya  membayang  di  bawah
permukaan  laut  dengan  pulau-pulaunya  yang
rimbun  hijau.  (4)  Keindahan  Padaido  bisa
dinikmati dalam perjalanan dengan perahu motor
dari Biak menuju Pulau Wundi, Pakreki, ato Pulau
Dauwi.  (5)  Keindahan  Padaido  ini  disebut-sebut
menempati peringkat tertinggi di dunia.
1. Ide pokok paragraf di atas adalah....

A. Keindahan Pulau Padaido 
B. Cara menikmati keelokan Padaido
C. Keindahan  Padaido  dikenal  di  seluruh

dunia
D. Keindahan Kepulauan Padaido dilihat dari

udara
E. Surga Papua di Kepulauan Padaido 

2. Pernyataan yang  merupakan  fakta
terdapat dalam kalimat....
A. 1 dan 2 D. 2 dan 3
B. 1 dan 3 E. 1 dan 4
C. 2 dan 4

3. Kata yang  menggunakan  kata tidak  baku
adalah...
A. (1) D. (4)
B. (2) E. (5)
C. (3)

4. Penulisan  gabungan  kata yang  tepat
terdapat dalam kalimat ...
A. Pil  anti  malaria sangat  dibutuhkan  di

daerah kami.
B. Ayahnya  bekerja  nonstop untuk

membiayai kehidupan keluarganya.
C. Janganlah  sembarangan  meminum  anti

biotika.
D. Pemerintah  daerah  baru  saja  rapat  soal

penanganan pasca gempa.
E. Pasukan anti Amerika bersiaga penuh.

5. Contoh kata turunan, kecuali....
A. cuma-Cuma
B. antarkota
C. bersama
D. gemetar
E. buah hati

6. Penulisan  kata  asing  yang  tidak  tepat
terdapat dalam kata....
A. aklamasi
B. aeronautika
C. khromosom

D. fiksi
E. apoteker

7. Penggunaan  istilah  yang  tepat  terdapat
pada kalimat...
A. Pendekatan  komunikasi dipakai  dalam

menggerakkan kebersihan di sekolah
B. Hasil  produktivitas pertanian pada musim

kemarau sangat menurun
C. Seorang  linguis mengatakan  bahwa

bahasa Tondano hampir punah
D. Beberapa aktivis mengajukan keberatan
E. Dia menjauhi orang yang ego

8. Pembangunan rumah mewah itu tidak cukup
enam bulan.
Imbuhan pe-an yang  semakna dengan
imbuhan pada  kata  bercetak  miring
adalah...

A. Karya  tulis  ilmiah  harus  ditulis
berdasarkan penelitian.

B. Penangkapan penjahat  itu  dilakukan
sesegera mungkin.

C. Penyaringan air  itu  terbuat  dari  sabut
kelapa dan arang.

D. Pendapatan pengamen  itu  lebih  banyak
dari pendapatanku.

E. Pendidikan anak itu hanya sampai bangku
SMP.

9. Penggunaan  tanda  koma  yang  tidak
benar adalah...
A. Kami pun pergi, ketika hari hujan.
B. Bukan  Adong  yang  menjadi  korban,

melainkan adiknya.
C. “Baik, Bu!” jawabnya singkat.
D. Kepala  sekolah  berkata,  “Nak,  jangan

pergi bermain ke warnet.”
E. Ibu membeli buku, pulpen, dan koran.

Paragraf  berikut  untuk  soal  nomor  10-13.
Bacalah dengan cermat!

(1)  Gabungan  pengusaha  makanan  dan
minuman  seluruh  Indonesia  (Gapmmi)
menyatakan  triwulan  pertama  tahun  ini  ada
kenaikan  impor  makanan  dan  minuman.  (2)
Makanan  dan  minuman  impor ini  lebih  banyak
berasal  dari  negara  ASEAN,  seperti  Malasya,
Singapura,  Thailand,  dan  Filipina.  (3)  Menurut
Sekretaris  Jenderal  Gapmmi,  Franky  Sibarani,
tahun  ini  ada  kenaikan  impor  makanan  dan
minuman sebesar 5,8 persen di triwulan pertama
2010. (4) Hal ini, menurutnya, berdasarkan data
impor Gapmmi pada Januari-Maret 2010 sebesar
42,35 juta  dolar  AS.  (5)  Pertumbuhan  impor ini
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masih  terkendala  (6)  Sedangkan,  tahun  2011,
triwulan  pertama  Januari-Maret  2011  sebesar
44,88 juta dolar AS.
10. Kalimat  utama paragraf  tersebut  adalah

nomor....
A. (1)
B. (3)
C. (4)
D. (6)
E. (5)

11. Kalimat yang  tidak  padu  dalam  paragraf
tersebut adalah....

A. (2) D. (5)
B. (3) E. (6)
C. (4)

12. Arti  istilah  bercetak  miring dalam
paragraf tersebut adalah....
A. pengiriman barang dari dalam negeri
B. pemasukan barang dari luar negeri
C. pengiriman barang dari luar negeri
D. pemesanan barang dari dalam negeri
E. pemesanan barang dari luar negeri

Bacalah dengan cermat!
Kata  Bayan,  “Adalah  konon  seorang

perempuan terlalu baik parasnya. Maka ia nikah
dengan seorang laki-laki terlalu amat cemburuan;
selama ia duduk dengan istrinya itu, jangankan ia
pergi berniaga, berjalan jauh pun ia tidak pernah.
Hatta,  beberapa  lamanya  maka  segala  harta
yang  dibawanya  pun  habislah.  Maka  kata
perempuan  itu,  “Hai,  Tuan  Hamba!  Betapa  hal
kita ini? “Tiada lagi yang dimakan, baiklah Tuan
pergi  berlayar  mencari  makanan!  Apakah
kesudahnya demikian ini? Maka sahut suaminya,
“Tiada aku mau bercerai dengan Tuan dan tiada
aku percaya akan dikau kalau-kalau peninggalku
ini dikau berbuat jahat. 

13. Isi cerita kutipan tersebut…
A. Suami yang sangat malas mencari nafkah

untuk  kehidupan  rumah  tangganya
sehingga  dia  mencari  akal  dengan
berpura-pura  cemburu  dan  enggan
meninggalkan istrinya.

B. Seorang  suami  yang  sangat  cemburu
kepada  istrinya  yang  berparas  cantik
sehingga  khawatir  berjauhan  sampai-
sampai tidak mau pergi mencari nafkah.

C. Kehidupan suami istri yang selalu diwarnai
oleh  rasa  cemburu,  baik  suami  maupun
istri  secara  berlebihan  sehingga  sering
terjadi  ketidakpercayaan  kedua  belah
pihak.

D. Seorang  suami  yang  sangat  menyesal
karena  telah  memiliki  seorang  istri  yang
berparas sangat cantik sehingga ia selalu
diliputi  oleh  rasa  cemburu  yang
berlebihan.

E. Istri  yang  selalu  setia  mendampingi
suaminya  sehingga  selalu  berdekatan,

saling menyayangi, dan rela hidup dalam
kesederhanaan.

14. Pembuktian karakteristik  sastra  Melayu
klasik dalam teks tersebut adalah…

A. Pusat  cerita  di  sekitar  istana  raja
(istanasentris).

B. Pelaku  cerita  atau  tokohnya  berupa
binatang.

C. Penggunaan  bahasa  Melayu  lama  yaitu:
konon, hatta.

D. Menggunakan  kemustahilan  atau
keajaiban.

E. Menceritakan kesaktian seseorang secara
berlebihan.

15. Bacalah  paragraf  berikut  dengan
cermat!
Sebermula akan Sadalap itu tiada menggaji
lagi kepada Labai itu. Berapa lamanya Maka
sampailah  umurnya  dua  puluh  tahun,  dan
banyaklah  harta  Khojah  Astor
dibinasakannya. Maka segala kaum keluarga
Khojah  Astor  itu  pun  marah  melihat  yang
demikian. (Hikayat Bayan Budiman)
Nilai yang terdapat dalam penggalan cerita
tersebut adalah....
A. sosial
B. religius
C. budaya
D. moral
E. estetika

16.Cermati paragraf berikut!
Sebetulnya kondisi sepeda Ayah kurang baik.
Akan  tetapi,  Ayah  terpaksa  mengendarai
sepeda itu untuk menjemput Kakak ke... Ayah
tampang  sangat  gembira  sewaktu
mengeluarkan  sepedanya.  Namun,
sedang  ....  Ayah  mendayung  sepeda,  tiba-
tiba salah satu .... pedal sepeda Ayah lepas.
Tampaknya  Ayah  sangat  ...dia  tidak  bisa
menejemput Kakak tetap waktu. 
Kata  baku yang  tepat  untuk  melengkapi
paragraf tersebut adalah....
A. stasiun, asyiknya, baut, khawatir
B. stasiun, asyiknya, baud, hawatir
C. stasiun, asyiknya, baut, kawatir
D. setasiun, asiknya, baut, khawatir
E. stasion, ashiknya, baud, kuatir

17.Cermatilah  paragraf  yang  frasa
adjektivanya dirumpangkan!
Puncak  Lawang  memiliki  panorama  yang
dapat  dikatakan  ...  yang  terletak  di
Kabupaten  Agam,  Sumatera  Barat.  Dari
Puncak Lawang udara di tempat ini ... karena
angin  selalu  berembus  semilir  menjamah
tubuh. Keindahan alam makin terasa dengan
kemegahan hamparan Danau Maninjau yang
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berada di  bawahnya dengan airnya...Danau
itu dilingkari oleh perbukitan yang tampak ...
dan  puncaknya  sedikit  ditutupi  awan
sehingga  menambah  keindahan  yang  tiada
tara.
Frasa  adjektiva yang  tepat  untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah....
A. sangat  bagus,  amat  sejuk,  agak  biru,

paling cerah
B. paling  bagus,  sejuk  amat,  biru  jingga,

hijau benar
C. paling  baik,  sangat  sejuk,  biru  cerah,

hampir hijau
D. sangat  indah,  sejuk  sekali,  biru  kelabu,

sangat hijau
E. sangat indah, agak sejuk, amat biru, hijau

sekali

18.Cermatilah paragraf berikut!
Banyak  orang  yang berprinsip  uang adalah
segala-galanya.  Sampai-sampai  karena
masalah uang,  orang bercerai-berai  dengan
keluarga.  Uang  mereka  anggap  dewa  ...
dapat  menyelesaikan berbagai  masalah.  ...,
mereka lupa ... uang pun suatu ketika dapat
pula  membuat  orang  hancur  sehancur-
hancurnya. Kita lihat saja kasus-kasus hukum
yang  sedang  marak  diperbincangkan  di
berbagai  media  cetak  ...  elektronik.  Tentu
Anda paham, bukan?
Kata  penghubung yang  tepat  untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah....
A. walau, akan tetapi, jika, dan
B. jika, dengan demikian, dan, serta
C. karena, namun, bahwa, atau
D. meski, oleh sebab itu, hingga, atau
E. jika, jadi, sehingga, dan

19. Cermati kalimat-kalimat berikut dengan
saksama! 
Para siswa yang kami cintai!
Walau masih SMA, kalian memiliki kelebihan
daripada teman-teman sebayanya. Biasanya
anak-anak  seumur  kalian  menuliskan
keseharian  atau  sering  menuliskan curahan
hati  dengan  bahasa  masing-masing  dalam
buku  catatan  harian.  Inilah  sarana  kalian
untuk berlatih menulis. Sedikit demi sedikit,
bakat  menulis  kalian  akan  mengalami
kemajuan. Asahlah kemampuan kalian dalam
memiliki  kata  untuk  dirangkai  menjadi
kalimat. Kemudian kalimat menjadi paragraf,
dan  seterusnya.  ...  Kalau  kalian  berhenti,
berarti kalian gagal. Selamat mencoba, ya.
Kalimat  persuasif yang  sesuai  dengan
topik tersebut terdapat pada nomor...
A. Janganlah  kalian  menyia-nyiakan

kesempatan baik.
B. Gunakan waktu kalian yang sedikit
C. Gunakan waktu seefisien mungkin untuk

belajar
D. Yang penting, janganlah patah semangat

E. Marilah  kita  belajar  dengan  tekun  dan
berdoa

20.Cermatilah paragraf berikut!
Sore itu, Jakarta diguyur hujan deras sekali.
Guyuran  hujan  disertai  dengan  kilat  yang
sambar-menyambar  dan  angin  kencang.
Sesekali  disertai  oleh  bunyi  petir  yang
menakutkan.  Curah  hujan  makin  besar
seperti  tumpah  dari  langit.  ...  lampu-lampu
kendaraan  mulai  menyala.  Lingkungan  di
sekitar menjadi mencekam.
Kalimat  deskripsi yang  tepat  untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah....
A. Pohon mulai bertumbangan
B. Cuaca pun mulai gelap
C. Hari semakin malam
D. Hujan tidak juga berhenti
E. Suara petir menggelegar

21.Cermatilah pantun berikut!
Pohon belimbing di pinggir jalan
Buahnya sudah terlihat matang
Kalau kita disayang teman
....

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun
tersebut adalah....
A. Setiap belajar gembira riang
B. Kalau berlomba selalu menang
C. Pastilah hidup terasa senang
D. Wajahnya selalu terbayang-bayang
E. Berbicara hendaknya tenang

22.Cermatilah puisi berikut!
Perjalananku Tanpa Makna
Kuukur perjalananku sangat panjang
Langkahku sudah lelah
Tubuhku sudah rapuh
Tapi, hidupku tanpa makna

Kini
....
Untuk kembali
Aku takut,
Aku tak siap

Ans
Kalimat  bermajas yang  tepat  untuk
melengkapi larik puisi tersebut adalah...
A. Aku berhenti sejenak
B. Aku tinggal sendiri
C. Waktu memanggilku
D. Ke mana lagi ku pergi
E. Kapan kita bertemu lagi

23.Cermati paragraf berikut!
Sejak  Anton  beranjak  dewasa  tingkah
lakunya  sering  meresahkan  orang  tuanya.
Tiap  hari  dia  bergaul  dengan  pemuda
pengangguran  yang  suka  mabuk-mabukan,
dilarang tidak  pernah  menurut.  Oleh  sebab
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itu, ayahnya naik pitam setiap dia pulang ke
rumah.
Ungkapan yang  bergaris  bawah  semakna
dengan....
A. tinggi darah
B. makan darah
C. darah bangsawan
D. naik darah
E. darah tinggi

24.Anggota  partai  itu  ...sisa  dana  tahun  lalu
kepada bendahara partai.
Kata yang  tepat untuk melengkapi kalimat
tersebut adalah....
A. mempertanyakan
B. memperkatakan
C. mempersedekahkan
D. mempertabungkan
E. memperbanyakkan

25.Cermati paragraf narasi berikut!
Akibat  terjadinya  gempa  bumi  di  Jepang,
beberapa  perusahaan  di  negara  tersebut
tidak...  terhadap  karyawan  mereka.  Mereka
menyalurkan karyawannya ke tempat lain.
Ungkapan yang  tepat  untuk  melengkapi
paragraf tersebut adalah....
A. cuci tangan
B. berpangku tangan
C. lepas tangan
D. sembunyi tangan
E. mengulurkan tangan

Cermatilah  paragraf  berikut  sebelum
mengerjakan soal nomor 26 s.d. 28!

Planet  bumi  berada  dalam  krisis  ekologi
besar  akibat  pemanasan  global.  Akibatnya
terlihat jelas pada proses mencairnya lapisan es
kutub.  Proses  pencairan  itu  meningkat  tajam
dalam empat  tahun terakhir,  menciutkan Kutub
Utara  hingga  ukuran  terkecil  dalam  seabad
terakhir.  Jika  pencairan  itu  terus  berlanjut,
sebelum berakhirnya abad ke-21 ini Kutub Utara
akan mengalami musim panas tanpa lapisan es
sama  sekali.  Paparan  mengejutkan  itu
disampaikan  para  ilmuwan  Badan  Antariksa  AS
(NASA) dan Pusat Data Es dan Salju Nasional AS
pekan ini.  (KOMPAS)

26. Pokok permasalahan yang terdapat dalam
kutipan tersebut adalah...
A. Munculnya  pemanasan  global  yang

diakibatkan oleh krisis ekologi  akhir-akhir
ini.

B. Proses mencairnya lapisan es kutub yang
memicu munculnya pemanasan global.

C. Bumi  mengalami  krisis  ekologi  karena
menciutnya  Kutub  Utara  dalam  empat
tahun terakhir ini.

D. Mencairnya  lapisan  es  di  Kutub  Utara
akibat pemanasan global.

E. Krisis  ekologi  yang  dialami  bumi  karena
mencairnya es di Kutub Utara.

27. Akibat pemanasan global  yang  sangat
mengkhawatirkan adalah...
A. Lapisan  es  Kutub  Utara  akan  mencair

dalam satu abad.
B. Musim  panas  tanpa  adanya  lapisan  es

akan dialami Kutub Utara
C. Lapisan es di Kutub Utara akan musnah.
D. Kutub  Utara  akan  lebih  kecil  dari  Kutub

Selatan.
E. Kutub  Utara  akan  mengalami  musim

panas sepanjang tahun.

28. Tanggapan yang  tepat untuk
permasalahan dalam  tulisan di  atas
adalah...
A. Pemanasan  global  tidak  dapat  dicegah.

Manusia  harus  berupaya  semaksimal
mungkin untuk mengurangi dampaknya.

B. Pemanasan  global  sangat  berbahaya.
Sebaiknya, manusia dilarang bepergian ke
wilayah kutub.

C. Pemanasan gobal akibat pembangunan di
berbagai  belahan  bumi  harus  segera
diantisipasi.  Proses  pembangunan
hendaknya dilakukan secara hati-hati agar
tidak merusak lingkungan.

D. Setiap  negara,  hendaknya  bersiap-siap
menghadapi  ancaman  terburuk  akibat
pemanasan global.

E. Pemanasan  global  merupakan  dampak
yang  terjadi  akibat  pembangunan  di
berbagai  belahan  bumi.  Kita  tidak  perlu
merisaukannya  sebab  efek  pemanasan
global hanya terjadi di Kutub Utara.

29.Cermatilah paragraf berikut!
Tatkala  ditanya  tentang  angkutan  umum
yang dirasakan paling efektif, siapa pun pasti
mengatakan kereta api.  Jawaban itu  sangat
benar  karena  sekali  jalan,  KA  mampu
mengangkut ribuan penumpang dan ratusan
ton  barang  bagi  kereta  barang.  Waktu
tempuh pun jauh lebih pendek dibandingkan
dengan angkutan darat lainnya. Akan tetapi,
kini kondisi sarana dan prasarana KA semakin
memprihatinkan.  Jika  pada  tahun  1939
panjang rel mencapai 6.811 kilometer, tahun
1995 berkurang menjadi 6.096 kilometer.
Fakta yang  terdapat  dalam  teks  tersebut
adalah...
A. Kereta  api  merupakan  angkutan  umum

yang dirasa paling efektif.
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B. Banyak  orang  mengatakan  bahwa
angkutan umum yang paling efektif.

C. Sekali  jalan,  kereta  api  diperkirakan
mampu  mengangkut  ribuan  penumpang
dan ratusan ton barang.

D. Saat ini, kondisi sarana dan prasarana KA
semakin memprihatinkan.

E. Panjang  rel  kereta  api  yang  pada  tahun
1939  mencapai  6.811  kilometer,  tahun
1995 berkurang menjadi 6.096 kilometer.

Bacalah  kutipan  biografi  berikut  dengan
saksama!

Adam  Malik  yang  dijuluki  “Si  Kancil”  ini
dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara,
22  Juli  1917  dari  pasangan  Haji  Abdul  Malik
Batubara dan Salamah Lubis. Semenjak kecil, ia
gemar  mononton  film  koboi,  membaca,  dan
fotografi.  Setelah  lulus  HIS,  sang  ayah
menyuruhnya  untuk  memimpin  toko
“Murah” di  seberang bioskop Deli.  Di  sela-
sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca
berbagai  buku  yang  memperkaya  pengetahuan
dan wawasannya. Ketika usianya masih belasan
tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik
di  Sipirok 1934 dan dihukum dua bulan penjara
karena  melanggar  larangan  berkumpul.  Adam
Malik pada usia tujuh belas tahun telah menjadi
ketua Partindo di Pematang Siantar (1934-1935)
dan  ikut  aktif  memperjuangkan  kemerdekaan
bangsanya.  Keinginannya  untuk  maju  dan
berbakti  kepada  bangsa  mendorongnya
merantau ke Jakarta. 

30. Pola  kalimat yang  dicetak  tebal  di  atas
adalah....
A. K-S-P-O
B. K-S-P-O-K
C. S-P-O-K
D. K-S-P-Komplemen
E. S-P-O-Komplemen

31. Hal yang  dapat diteladani dari  tokoh  di
atas adalah....
A. Sejak kecil memperdalam fotografi
B. Ikut menjaga toko milik ayahnya
C. Banyak  membaca  buku  untuk  mengisi

waktu senggangnya
D. Sejak  kecil  aktif  menjadi  politikus  di

Sipirok.
E. Sejak  umur  tujuh  belas  ia  ikut

memperjuangkan kemerdekaan

32.Cermatilah  paragraf  berikut  dengan
saksama!
Dampak  produk  pangan....hingga  kini,
ternyata  masih  menimbulkan  tanda  tanya
bagi  sebagian  kalangan.  Sekadar
mengingatkan,  kekhawatiran  itu  mencuat
setelah  Yayasan  Lembaga  Konsumen
Indonesia  (YKLI)  mengumumkan  hasil
penelitiannya  tentang  makanan

hasil...genetika  yang  berpotensi  dapat
membahayakan kesehatan bagi manusia.
Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf
di atas adalah....
A. transgenik, rekaan 
B. transgenetika, rekayasa
C. transgenik, rekayasa
D. transmigran, uji coba
E. berformalin, eksperimen

33. Penulisan  judul yang  sesuai  dengan  EYD
adalah....
A. Kampanye  Gubsu  dan  Cagubsu  di

berbagai tempat
B. Kampanye  Gubsu  dan  Cagubsu  di

Berbagai tempat
C. Kampanye  Gubsu  dan  Cagubsu  di

Berbagai Tempat
D. Kampanye  Gubsu  dan  Cagubsu  Di

Berbagai Tempat
E. Kampanye  Gubsu  dan  Cagubsu  di

berbagai Tempat 

34. Perhatikan topik karya ilmiah berikut!
Peningkatan perekonomian para nelayan di 
Pelabuhan Ratu
Kalimat  rumusan  masalah yang  tepat
berdasarkan topik tersebut adalah...
A. Siapa  saja  yang  bertanggung  jawab

terhadap para nelayan di Pelabuhan Ratu?
B. Bagaimana upaya pengalihan usaha para

nelayan di sekitar Pelabuhan Ratu?
C. Bagaimana  upaya  peningkatan

perekonomian para nelayan di Pelabuhan
Ratu?

D. Apa  yang  dilakukan  para  nelayan  di
Pelabuhan  Ratu  sehingga  ekonominya
rendah?

E. Mengapa  para  nelayan  kondisi
perekonomiannya rendah?

35.Cermati  latar  belakang  karya  tulis
berikut!
Banyak  petani  di  Desa  Limbangan  yang
kekurangan  modal  untuk  menggarap  lahan
pertaniannya sehingga hasil  panennya tidak
sesuai yang diharapkan.
Kalimat  alternatif  pemecahan  masalah
sesuai latar belaang di atas adalah...
A. Pemerintah setempat  membangun irigasi

untuk mengairi lahan pertanian.
B. Para  petani  bergotong-royong  dalam

menggarap  lahan  pertaniannya  agar
berhasil.

C. BRI  memberikan  pinjaman  uang  dengan
bunga  ringan  kepada  petani  di  Desa
Limbangan

D. Masyarakat  Desa  Limbangan  mendirikan
koperasi simpan pinjam bagi anggotanya

E. KUD Desa Limbangan menyediakan pupuk
untuk pertanian dengan harga murah.
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36.Cermati ilustrasi berikut!
Novel  Memory  in  Sorong mengisahkan

seorang  gadis  (Ajeng)  mengemban  misi
“penyelamatan  keluarga”  setelah  tahu
bahwa  ibunya  (Retno)  ditinggal  kawin  lagi
oleh  ayahnya  (Himawan).  Sambil
menjalankan  tugas  sebagai  jurnalis  televisi,
Ajeng  terbang  ke  Sorong  untuk  mencari
Anneke—selingkuhan sang ayah.

Penyajian  alur  cerita  tersa  sangat  biasa
sehingga  membaca  novel  ini  tidak
memberikan  sesuatu  yang  mendorong
keingintahuan  tentang  peristiwa-peristiwa
berikutnya  dengan  kata  lain,  pembaca
seakan  bisa  menebak  kisah  yang  akan
dilakukan  si  tokoh  sebagai  lazimnya
“perselingkuhan”.
Kalimat  resensi yang  menyatakan
kelemahan  dalam novel  Memory  in  Sorong
adalah....
A. Misi  jurnalis  dalam  cerita  sesuatu  yang

sudah biasa dalam kehidupannya.
B. Pengarang  tidak  mengakhiri  ceritanya,

tetapi menyerahkan kepada pembaca.
C. Pengarang  seakan  kehilangan  bahan

untuk melanjutkan peristiwa dalam cerita.
D. Kisah  yang  diungkap  dalam  cerita

memberi kesan mengulang cerita lama.
E. Alur  cerita  terasa  biasa  dan  mudah

ditebak si pembaca kelanjutan ceritanya.

37.Cermatilah kutipan drama berikut!
Cinta :  Seru,  nih,  kayaknya.  Lagi
ngomongin apa,sih?
Mawar : Hei, ini loh, Cin. Soal pesta ulang
tahun ke-17 Fitri. Kita kan lagi bantu dia 
                    rencanakan soal itu. Eh...tunggu!
bukannya  kamu  juga  sebentar  lagi  ulang
tahun, ya?
Cinta : (gugup) Iya.
Fitri : ...
Cinta :  Wah,  aku  jadi  bingung  nih.  Aku
mah  terserah  Ayahku  saja  deh  gimana
jadinya.
Kalimat  yang  tepat  untuk  melengkapi
dialog kutipan drama tersebut adalah....
A. Kelihatannya kamu bingung cepat banget,

Cin?
B. Wah, kamu sudah persiapan apa, Cin?
C. Mengapa kamu harus bingung, Cin?
D. Apa alasannya ayah kamu bingung?
E. Apa yang kamu bingungkan, Cin?

38.Perhatikan  penggalan  paragraf  berikut
dengan saksama!
Gejala  anarkisme  muncul  hampir  di  semua
daerah,  serta  hampir  di  semua  sektor
kehidupan,  termasuk  kelompok  menengah
atas,  yang selama ini  relatif  imun terhadap
gejolak sosial.  Merebaknya ...  narkotika dan
obat-obatan  terlarang  dalam  skala  yang

begitu  besar  mencerminkan  kegamangan
masyarakat  dalam ...  perubahan  nilai  serta
perkembangan  yang  terjadi  silih...  dengan
cepat.
Kata berimbuhan yang tepat adalah....
A. menggunakan, mensikapi, tergantikan
B. digunakan, tersikapi, gantikan
C. penggunaan, menyikapi, berganti
D. menggunakan, menyikapi, berganti
E. penggunaan, menyikapi, gantikan

Cermati puisi berikut, untuk menjawab soal
nomor 39 s.d. 41!

Karya: Chairil Anwar
Siap Sedia
Kepada Angkatanku
Tanganmu nanti tegang kaku
Jantungmu nanti berdebar berhenti
Tubuhmu nanti mengeras abut
Tapi kami sederap mengganti

Matamu nanti kaca saja
Mulutmu nanti habis bicara
Darahmu nanti mengalir berhenti
Tapi kami sederap mengganti
Terus berdaya ke masyarakat jaya

Suaramu nanti diam-diam ditekan
Namamu nanti terbang hilang
Langkahmu nanti enggan ke depan
Tapi kami sederap mengganti
Bersatu maju ke kemenangan

Darah kami panas selama
Badan kami bertimpa baja
Jiwa kami gagah perkasa
Kami akan mewarna di angkasa
Kami pembawa ke Bahagia nyata.

39. Makna lambang kata baja dalam larik puisi
di atas adalah....
A. sehat D. semangat
B. baik E. berani
C. tangguh

40. Maksud isi puisi tersebut adalah....
A. Berjuang dengan mempertaruhkan nyawa 

untuk merebut kemerdekaan
B. Semangat hidup untuk mencapai 

kebahagiaan dan kemerdekaan
C. Mengisi kemerdekaan dengan penuh 

semangat dan cita-cita yang luhur
D. Membangun Indonesia dengan perjuangan

dan banyak pengorbanan
E. Menjaga Indonesia dari tangan-tangan 

penjajah yang selalu melintas

41. Suasana yang terdapat dalam kutipan puisi
tersebut adalah....

A. tegang D. bangga
B. semangat E. khidmat
C. bahagia

42.Bacalah dengan saksama bait gurindam
berikut!
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Apabila banyak berkata-kata,
Di situ jalan masuk dusta
Maksud gurindam tersebut adalah....
A. Orang yang suka  berbicara tidak disukai

orang
B. Terlalu banyak bicara dapat menimbulkan

kebohongan
C. Orang yang berdusta dapat menimbulkan

fitnah
D. Orang yang menjaga perkataannya tidak

pernah berdusta
E. Orang  yang  suka  berdusta  tidak  akan

dipercaya.
43.Kata-kata  di  bawah  ini  memiliki  bentuk

dasar yang berkelas kata kerja, kecuali…
A. memasukkan D. menguliti
B. makanan E. berpakaian
C. memainkan

44. Fungsi  –nya  sebagai  objek  pelaku  pada
kalimat di bawah ini adalah…
A Ibu dipukulnya tadi malam.
B Adik mencubitnya karena salah.
C Dikirimnya surat itu kepada adik.
D Wati memberinya uang.
E Di mananya temanmu?

45. Kalimat  berikut  yang  menggunakan  kata
dalam sebagai kata benda adalah…

A. Laut Banda sangat dalam
B. Dalam lemari itu disimpan wasiatnya
C. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa

tahu
D. Ia menggali lubang itu sedalam-dalamnya
E. Ia tenggelam dalam lamunannya

46. Secara  sosial,  bahasa  mempunyai  makna
yang  dapat  menimbulkan  berbagai
penafsiran. Membelokkan makna simbolis ke
arah  pengertian  tertentu  justru  bisa
berdampak negatif  yang berjangka panjang
dan  turun  temurun.  Pembelokan  makna
simbolis  dari  agama,  budaya,  dan  tradisi
melalui  bahasa,  misalnya,  akan  bisa
mendatangkan  malapetaka  turun-temurun
yang  menyandera  generasi.  Bisa
dibayangkan  dampaknya  jika  penafsiran
yang salah disebarluaskan ke masyarakat.
Gagasan utama teks tersebut adalah...
A. Dampak  penafisran  makna  bahasa  yang

salah dapat dibayangkan.
B. Membelokkan makna simbolis berdampak

negatif.
C. Makna bahasa dapat menimbulkan banyak

penafsiran.
D. Pembelokan  makna  simbolis

mendatangkan banyak malapetaka.
E. Secara sosial bahasa dapat menimbulkan

penafsiran.

47. Kalimat  yang  hanya  terbentuk dari  kata
dasar adalah…
A. Ayah berangkat ke Solo besok

B. Amir minum susu setiap hari
C. Adik  tertawa  melihat  monyet  lompat-

lompat
D. Guru memberi tugas kepada siswanya
E. Seekor  tikus  dimakan  kucing  di  samping

lemari.

48.Cermati silogisme berikut!

Kalimat  simpulan yang  tepat  untuk
melengkapi silogisme tersebut adalah....
A. Yang boleh mengikuti lomba yang menang

lomba baca puisi
B. Alia  adalah  utusan  yang  menang  lomba

baca puisi di provinsinya
C. Semua peserta yang menang lomba baca

puisi di provinsinya
D. Alia wajib  mengikuti  lomba baca puisi  di

Pusat Bahasa hari ini
E. Para  peserta  wajib  yang  menang  lomba

baca puisi di provinsinya

49.Cermatilah drama berikut!

Masalah yang  diungkap dalam  kutipan
drama tersebut adalah....
A. Keresahan sebuah keluarga
B. Pengorbanan seorang ibu
C. Lenyapnya sebuah kebahagiaan
D. Pengorbanan seorang anak
E. Keculasan seorang kakek
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Premis umum : Peserta yang mengikuti lomba
baca puisi di Pusat Bahasa hari ini adalah 
utusan yang menang lomba baca puisi di 
provinsinya
Premis khusus : Ali mengikuti lomba 
baca puisi di Pusat Bahasa hari ini.
Simpulan : .....

Kong : Eh, Mpo, sudah bilang belom ke si
Ipeh?
Enyak : Eemmm...
Kong :  Halah,  dari  tampang Mo,  Engkong
yakin    Mpo belum bilang kan soal
rencana itu  ke   si Ipeh?
Enyak :  Ummm..,itu  Kong.  Saya  gak  tega
Kong    ngomongnya.
Kong : Gak usah pakai acara nggak tega-
tegaan   deh  Mpo!  Ingat
hutang Mpo. Janji tetap 
                   janji. Memangnya Mpo sudah
sanggup   bayar hutang?
Enyak : Ya, enggak sanggup sih, Kong.
Kong : Nah, karena itu! Inget Mpo, Engkong
cuma   ngasih dua pilihan. Pertama, Mpo 
                  bayar hutang-hutang Mpo ke
Engkong. Dan   kalau  enggak  bisa,
masuk ke pilihan    kedua...Ipeh,
Anak Mpo, bagaimana pun    caranya
harus jadi istri Engkong. Ngak ada 
kompromi, Mpo.
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50.Cermati kutipan cerpen berikut!

Semula  saya  tidak  bisa  menyulam.  Saya
gigih berlatih. Sekarang sudah banyak renda
saya dengan aneka rupa. Malah saya mahir,
seperti  kata  peribahasa  ....  saya  mampu
merenda karena sudah terbiasa merenda.
Peribahasa yang  tepat  untuk  melengkapi
kutipan cerpen tersebut adalah....
A. Karena hati mata, karena mata buta
B. Bayang-bayang sepanjang badan
C. Ala bisa karena biasa
D. Ada gula, ada semut
E. Pucuk dicinta ulam tiba

51.Cermatilah paragraf berikut!
Pesatnya  perkembangan  iptek  telah
menggugah  keingintahuan  masyarakat
terhadap  sains.  Untuk  itu  tidaklah
mengherankan  jika  media  massa
terus....memenuhi  kebutuhan  pembacanya
akan  sajian-sajian  iptek.  Dengan  intensitas
dan  visi  yang  berbeda-beda,  setia  media
akan  ....tulisan-tulisan  iptek  sesuai  dengan
selera pembacanya. Namun, dalam fungsinya
sebagai  media  massa,  tentulah  tulisan-
tulisan  tersebut....dengan  bahasa  dan  gaya
populer penulisan.
Kata  berimbuhan yang  tepat  untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah...
A. dicoba, mensajikan, mentampilkan
B. menyoba, menyaji, menampilkan
C. mencoba, menyajikan, menampilkan
D. mencoba, menyajikan, ditampilkan
E. mencobakan, disajikan, metampilkan

52.Cermati kutipan esai berikut!
Sebagaimana  novel-novel  karya  Abidah
sebelumnya,  novel  Mahabbah  Rindu juga
ditaburi  narasi-narasi  yang  sangat  puitis.
Judul dan subjudul di dalamnya pun rata-rata
bahkan, novel ini dibuka dengan empat baris
puisi,  untuk  kemudian  masuk  ke  narasi
adegan rukuk  dan sujud sang tokoh utama
(aku) di tengah malam, seperti berikut:
Duhai cahaya mata, engkau rinduku Cuma
Harapan  hidupku,  kebahagiaan,  dan
kesediahnku
Sebab hatiku enggan mencinta segala
Selain dirimu, cermin kesempurnaanku
Kalimat  kesimpulan yang sesuai dengan isi
paragraf adalah...

A. Dengan begitu, terbitnya novel Mahabbah
Rindu memperkuat fenomena fiksi, cerpen
dan  novel  puitis  dalam  khazanah  sastra
Indonesia.

B. Karena  itu,  tidak  berlebihan  jika  Abidah
dianggap  sebagai  salah  satu  novelis
terbaik di Indonesia saat ini.

C. Jadi,  novel-novel  Abidah  dapat  dianggap
sebagai  salah  satu  puncak  fiksi  sastra
Islami bukan fiksi pop Islami.

D. Dengan  demikian,  terbitnya  Mahabbah
Rindu  juga  makin  memperkuat  posisi
Abiddah  dalam  tradisi  penulisan  fiksi
Indonesia

E. Berarti,  Abidah  memang dikenal  sebagai
salah  satu  penyair  nasional  yang  cukup
kuat dengan sajak-sajak religiusnya.

53.Cermatilah penjelasan berikut!
“Garind  Nathaniel”  begitulah  judul  cerpen
yang dimuat oleh Suara Merdeka minggu ini.
Tokoh  utama  dalam  cerpen  ini  sudah  bisa
ditebak  pada  judulnya.  Cerpen  ini
mengisahkan seorang lelaki bernama Garind
yang  telah  melakukan  suatu  hal  dan
mengakibatkan tewas ibunya. Penyajian rasa
sesal  dan  kesalahan  yang  dirasakan  tokoh
diungkapkan  terlalu  berbelit-belit  sehingga
kurang mendapatkan gambaran cerita yang
baik  dan  jelas.  Pada  empat  sampai  lima
paragraf,  pembaca akan merasa bosan dan
menghentikan  pembacaan.  Seperti  halnya
film  D’Girlz  Begin yang  memaksa  saya
membuang  CD-nya  setelah  memutarnya
pada menit kelima.
Kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan
tersebut adalah....
A. Kelaziman banyak diceritakan seperti  ibu

tokoh  utama  dalam  cerpen  itu  tewas
karena kelalaian seorang anak

B. Sesuatu  yang  biasa  juga  digambarkan
melalui tokoh utama dalam cerpen, yaitu
menyesal  karena  ia  merasa  menjadi
penyebab kematian ibunya

C. Bahasa  yang  digunakan  dalam  cerpen
tersebut  sulit  dimengerti  karena  terlalu
dan berbelit-belit.

D. Gambaran peristiwa dalam cerita  sangat
jelas karena penyajiannya yang berulang-
ulang.

E. Dalam  cerita  terdapat  ungkapan  yang
berbelit-belit  untuk  menyatakan  sesuatu
sehingga terasa membosankan

54. Ternyata badai ekonomi membuat beberapa
wilayah  negeri  ini  bergolak.  Efek  domino
lepasnya  Timor  Timur  tampak  semakin
menggejala.  Di  sana-sini  muncul  wacana
tentang  kemerdekaan  wilayah.  Dengan
demikian,  negeri  ini  menghadapi  bahaya
mahahebat, yakni disintegrasi.
Kutipan  karangan di  atas  termasuk  jenis
karangan…
A. narasi D.

argumentasi
B. eksposisi E. deskripsi
C. persuasi

55. “Kita akan tetap saling memiliki, walau jarak
telah  memisahkan  kita.  Persahabatan  yang
kita lalui rasanya terlalu berarti kalau harus
diakhiri  begitu  saja.  Kecuali...,”  kata-kataku
menggantung di udara, tiba-tiba saja pikiran
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itu  melintas,  seandainya  seseorang  datang
dalam  kehidupan  Rina!  Tidak,  aku
menggeleng  kuat-kuat.  Rasa  marah
menyedak dadaku. Cemburu? Aku tak tahu.
Namun rasanya sulit untuk menerima bila hal
itu menjadi kenyataan.
Kutipan di  atas  termasuk  jenis

karangan….
A. deskripsi D. argumentasi
B. eksposisi E. persuasi
C. narasi

56. Service dalam bermain tenis lapangan dapat
dilakukan  dengan  langkah-langkah  berikut.
Pertama,  ambillah  posisi  di  luar  garis
belakang  dan  agak  ke  tengah.  Kedua,
lakukan  konsentrasi  untuk  beberapa  detik
dan aturlah posisi  kaki.  Ketiga,  bungkukkan
badan  ke  depan  sedikit  sambil  melempar
bola  ke  atas,  raket  diayunkan  ke  belakang
dan  dengan  cepat  pukullah  bola  dengan
kekuatan  maksimal.  Bola  akan  melayang
dengan  cepat.
Paragraf tersebut  termasuk  jenis
paragraf....
A. persuasi D. narasi
B. eksposisi E. deskripsi
C. argumentasi

57.Perhatikan kutipan kalimat berikut!
1) Pemberian  hadiah  bagi  siswa  yang

kreatif
2) Majalah  dinding  merupakan  sarana

komunikasi intern
3) Majalah  dinding  merupakan  wadah

kreativitas siswa
4) Adanya majalah dinding, minat baca dan

minat tulis siswa meningkat.
5) Peran  serta  guru  dalam  pengelolaan

majalah dinding sangat diharapkan
Di antara kalimat-kalimat utama di atas yang
tidak tepat untuk digunakan dalam kerangka
karangan yang bertema  Majalah Dinding di
Sekolah adalah kalimat nomor…
A. 1 D. 4
B. 2 E. 5
C. 3

58. Perhatikan kalimat berikut!
Lombok, sebuah kabupaten di Nusa Tenggara
Timur yang sebagian wilayahnya terletak di
Kepulauan  Nusa,  ternyata  memiliki  potensi
alam yang sangat besar. 
Kalimat  tersebut  merupakan  kalimat
perluasan....
A. Lombok  sebuah  kabupaten  di  Nusa

Tenggara Timur
B. Sebagian  wilayah  Lombok  terletak  di

Kupang
C. Sebagian  lainnya  terletak  di  Kepulauan

Nusa
D. Lombok memiliki potensi alam
E. potensi alam yang sangat besar

59. Jika akan menjelaskan pengertian dan fungsi
pasar, kita dapat menggunakan karangan….
A. argumentasi D. narasi
B. eksposisi E. persuasi
C. deskripsi

60. Perhatikan kutipan kalimat berikut!
(1)  Selain  itu,  kader  yang  dicalonkan  juga
mendapat  dukungan  dari  internal  serta
memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi.....
Jumlah  frasa dalam  kalimat  tersebut
adalah....buah.
A. 1 D. 4
B. 2 E. 5
C. 3

61.Bacalah kutipan paragraf berikut!
1Sebagai  bangsa  Indonesia,  sudah
semestinya  kita  mengenal  tokoh-tokoh
pahlawan,  yaitu  orang  yang  berjuang  dan
berjasa  dalam  membangun  negara  kita
Indonesia.  2Di  dalam  sinetron  yang
ditayangkan  di  televisi,  tokoh  yang  berjiwa
pahlawan  tidak  digambarkan  semestinya.
3Kita  dapat  mengenal  tokoh  pahlawan
bangsa melalui berita atau cerita guru, buku-
buku  Sejarah  Indonesia,  atau  biografinya.
4Mengetahui tokoh dan perjuangannya dapat
memberikan  keteladanan  kepada  kita.  5Di
samping itu, untuk menambah rasa patriotik.
Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut
terdapat pada nomor….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

62. Analisisnya  tentang  sesuatu  sangat  tajam
sehingga  ia  selalu  berhasil  melakukan
penanganan apa yang akan terjadi.
Istilah yang tepat untuk menamai tindakan
yang  terkandung  dalam  kalimat  di  atas
adalah....
A. antisipasi D. asumsi
B. apresiasi E. partisipasi
C. akselerasi

63. Berikut  ini  yang  bukan  merupakan  contoh
kalimat berkonjungsi korelatif adalah....
A. Apakah  Anda  ingin  membuat  produk

orisinal atau meniru yang sudah ada?
B. Sinetron  itu  demikian  banyak

penggemarnya  sehingga  stasiun  swasta
itu memutar ulang penayangannya.

C. Baik sutradara maupun produser memiliki
tanggung  jawab  yang  berat  berkenaan
dengan kualitas produksi sinetronnya.

D. Produser  tidak  hanya  harus  berpikir
tentang  aspek  ekonomi,  tetapi  mereka
juga  harus  memikirkan  kualitas  hasil
produksinya.
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E. Sutradara  itu  tidak  jadi  mengganti  aktor
terkenal  itu,  tetapi  ia  tetap
mempertahankannya  sebagai  pemeran
tokoh utama.

64. Faktor  pendidikan  formal,  khususnya
pendidikan  dasar  dan  menengah,  dapat
memebrikan  dampak  positif  kepada
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  konteks kalimatnya,  arti  kata
yang  dicetak  miring  dapat  diartikan
sebagai....
A. Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah
B. Pendidikan  yang  diselenggarakan

pemerintah bersama masyarakat
C. Pendidikan  yang  dapat  menjamin  siswa-

siswanya lebih baik
D. Pendidikan  yang  di  dalamnya  meliputi

pendidikan  dasar  dan  pendidikan
menengah

E. Pendidikan  yang   mengharuskan  para
siswanya untuk mengikuti pendidikan

65. Pengimbuhan  me(N)-kan yang  tepat
terdapat dalam kalimat.....
A. Televisi  swasta  acapkali  mentayangkan

sinetron picisan.
B. Aparat  pemerintah  harus  mensukseskan

pemilu.
C. Pemerintah segera mensosialisasikan KTSP

kepada masyarakat. 
D. Mereka  mengkaitkan  krisis  ekonomi

dengan daya beli masyarakat.
E. Dengan  mudah  ia  dapat  menafsirkan

harga barang yang dilelang.

66. Kalimat  berikut  yang merupakan  perluasan
kalimat Setiap  bangsa  memiliki  bahasa
adalah....
A. Setiap  bangsa  yang  ada  di  dunia  ini

memiliki  dan menggunakan bahasa yang
terus-menerus  berubah  sejalan  dengan
perubahan zaman.

B. Setiap bangsa yang memiliki bahasa akan
selalu  menggunakan  bahasanya  untuk
berkomunikasi  dalam  kehidupan
bermasyarakat.

C. Setiap bangsa memiliki bahasa dan setiap
selalu  dimiliki  dan  dijunjung  tinggi  oleh
masyarakatnya

D. Dalam  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara,  setiap  bangsa harus  memiliki
bahasa  sebagai  sarana  pengembangan
budaya.

E. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada
bangsa  di  dunia  ini  yang  tidak  memiliki
bahasa.

67. Jutaan  buah  kelapa  di  Kabupaten  Tanjung
Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat,  Provinsi  Jambi  dibiarkan  bertunas  di
pohon karena terlambat di  panen menyusul
anjloknya harga kelapa dan kopra.

Kata  anjlok pada  bacaan  di  atas
mengandung makna....
A. konotatif D. provokatif
B. sugestif E. denotatif
C. implikatif

Teks untuk pertanyaan 68-70.
AIDS  adalah  sindrom yang  merontokkan
sistem kekebalan tubuh hingga saat ini masih
menjadi  persoalan  pelik,  tidak  hanya
Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. 

68. Makna kata bercetak miring pada bacaan di
atas adalah....
A. himpunan gejala  atau tanda-tanda suatu

penyakit
B. penyakit yang menakutkan
C. gejala penyakit yang sangat berat
D. penyakit berat
E. akibat penyakit

69. Pernyataan  berikut yang  tepat  sesuai
dengan bacaan di atas, kecuali....
A. Inti  kalimatnya  adalah  AIDS  adalah

sindrom.
B. Kalimat tersebut bukan kalimat efektif
C. Bisa  diperbaiki  dengan  cara  memilah

kalimat-kalimatnya
D. Kalimatnya kalimat sempurna
E. Penggunaan tanda koma tepat 

70. Kata yang dicetak tebal berarti....
A. rumit
B. amat indah
C. tidak lumrah
D. aneh
E. jarang ada

71. Berhari-hari lamanya  dia  berjalan  mondar-
mandir keluar-masuk  kantor.  Dilihatnya
banyak  orang  berdiri  di  loket.  Ada  yang
sedang bercakap-cakap, tetapi tidak seorang
pun  yang  tertawa-tawa,  tanya-menanya,
atau pandang-memandang.
Kata ulang yang menyatakan berbalasan
dalam paragraf di atas adalah....
A. berhari-hari,  mondar-mandir,  bercakap-

cakap
B. bercakap-cakap,  tanya-menanya,

pandang-memandang
C. berhari-hari,  bercakap-cakap,  tertawa-

tawa
D. tertawa-tawa,  tanya-menanya,  lihat-

melihat
E. tanya-menanya,  lihat-melihat,  berhari-

hari.

72. Kalimat yang menggunakan kata ulang
yang tepat adalah....
A. Semua siswa-siswa kelas tiga SMA harus

mengikuti ujian nasional.
B. Banyak  anak-anak  zaman  sekarang

kurang menghargai orang yang lebih tua.
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C. Guru-guru  merupakan  ujung  tombak
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

D. Banyak soal-soal  bahasa Indonesia yang
tidak dapat dijawab siswa.

E. Para  buruh-buruh  pabrik  melakukan
demonstrasi kenaikan gaji.

73. Pada  lembaga  itu,  lansia  menyibukkan  diri
dalam berbagai  kegiatan.  Mereka mengikuti
kegiatan percakapan bahasa Inggris, bekerja
dengan  komputer,  melukis,  atau  bermain
musik.  Mereka  juga  dapat  memilih  cabang
olahraga  yang  mereka  senangi  dan  yang
sesuai dengan usia mereka. Bahkan, mereka
dapat membantu dokter di pusat pelayanan
kesehatan yang tersedia di lembaga itu.
Kalimat  yang  paling  tepat untuk
menutup paragraf itu adalah...
A. Dengan  demikian,  mereka  tidak  lekas

menjadi pikun.
B. Itulah kesibukan mereka sehari-hari.
C. Kesibukan itu membuat mereka senang.
D. Bagaimana mereka akan kesepian dengan

kesibukan itu?
E. Kegiatan  yang  demikian  itulah  yang

menghibur mereka di lembaga itu.

74. Kata  serapan yang berasal  dari  bahasa
asing  digunakan  secara  tepat dalam
kalimat...
A. Para  wakil  rakyat  yang  duduk  di  DPR

harus  dapat  menyampaikan  inspirasi
masyarakat kepada pemerintah.

B. Tampaknya  isi  pasal-pasal  dalam
perundangan  itu  tidak  selektif  untuk
menanggulangi kejahatan.

C. Kami tidak suka membeli  barang-barang
yang kuantitasnya kurang baik.

D. Kita dapat menjangkau desa terpencil itu
dengan menggunakan sarana komunikasi
sepeda motor.

E. Orang  itu  dapat  memanfaatkan  waktu
secara  selektif  sehingga  sukses  dalam
usahanya.

75. Bedah  jantung  telah  berkembang  sangat
pesat  di  akhir  abad  XX.  Banyak  peralatan
operasi  yang  canggih  dan  juga  berbagai
teknik  operasi  ditemukan.  Pada  mulanya
operasi  bedah  jantung  dianggap  sebagai
suatu  jenis  operasi  yang  sangat  besar  dan
berisiko tinggi. Tindakan operasi  merupakan
suatu  bentuk  pengobatan  penyakit  jantung
yang lagi berakhir apabila tidak ada jalan lain
lagi. ....
Kalimat  berikut  yang  tepat  untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah...
A. Oleh  karena  itu,  operasi  tidak  dilakukan

pada pasien dengan keadaan yang kritis.
B. Oleh karena itu, operasi  sering dilakukan

pada pasien dengan keadaan yang kritis.
C. Oleh karena itu, operasi jarang dilakukan

pada pasien dengan keadaan yang kritis.

D. Oleh  karena  itu,  operasi  menjadi  satu-
satunya  harapan  bagi  pasien  dengan
keadaan yang kritis.

E. Oleh  karena  itu,  operasi  pada  pasien
dengan  keadaan  yang  kritis  memang
dilakukan.

76. Kalimat berikut yang termasuk dalam 
kalimat pasif adalah....
A. Pembalap  itu  merajai  lomba  pada  etape

pertama
B. Guru yang sedang berbicara  itu  seorang

penulis cerpen
C. Telah kukirimkan kembali buku itu kemarin

kepada pemiliknya
D. Diskusi  membicarakan  peningkatan  etos

kerja
E. Penceramah itu berceramah dengan baik

77. “Saya gembira sekali,” kata Ibu, “karena 
kamu lulus.”
Kalimat tidak langsung yang tepat dari 
kalimat di atas adalah....
A. Ibu mengatakan bahwa ia gembira sekali

karena kamu lulus
B. Ibu mengatakan bahwa ia gembira sekali

karena saya lulus
C. Ibu  mengatakan  bahwa  kamu  gembira

sekali karena kamu lulus
D. Ibu mengatakan bahwa ia gembira sekali

karena lulus
E. Ibu  mengatakan  bahwa  saya  gembira

sekali karena kamu lulus

78. Sumbanganku ini hanya merupakan setitik 
air dalam samudera yang luas.
Pernyataan di atas mengandung majas....
A. personifikasi
B. metafora
C. paradoks
D. litotes
E. asosiasi

79. Para maniak sepak bola dibuat lupa daratan
oleh permainan bola jadi yang telah menjadi
salah  satu  ikon  terbesar  budaya  olahraga
tontonan manusia abad XX-XXI.
Makna  ungkapan lupa  daratan dalam
kalimat di atas adalah....
A. lupa diri
B. tidak peduli pada hal lain
C. bertindak sesuai dengan harga diri
D. terlalu asyik
E. bersorak-sorai

80. Pernyataan  ketidaksetujuan yang
memperhatikan sopan santun adalah....
A. pendapat  Anda salah  sebab tidak  sesuai

dengan peraturan yang berlaku
B. pendapat  itu  harus  diralat  segera,  pada

waktu ini juga.
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C. sebaiknya  pendapat  Saudara  dipikirkan
kembali  sebab  hal  itu  akan  merugikan
para pemain kita

D. sungguh  saya  tidak  setuju  terhadap
pendapat pembicara

E. masa begitu 

81. Cermati  penggalan   naskah   drama
berikut!
Kak  Imah   :  "Non,  emak masuk  UGD dan
dokter meminta persetujuan dari keluarga 

 untuk merawat emak di ruang ICU
karena kondisinya kritis. Bagaimana 

menurut Non?
Nonon    :  "Kalau  memungkinkan, baiknya

emak dibawa ke rumah sakit yang
bisa menerima Askes saja"

Kak Imah : ….
Nonon        : "Ya sudah, lakukan saja yang

terbaik, bentar lagi Non ke sana"

Kalimat yang  tepat  untuk  melengkapi
penggalan  naskah  drama tersebut
adalah ...
A. ''Aku tidak tahu." 
B. "Emak tidak mau."
C. "Mengapa harus dirawat?"
D. "Cepat ke sini, ya!"
E. ''Memangnya Askes lebih baik?"

82. “Tuhan,  beri  aku  kerendahan  hati  untuk
mengakui bahwa aku punya masa lalu,” bisik
hatinya.  Mata  Dinda  menerawang.  Laju
kereta  seperti  tertahan.  Surabaya,  masih
empat jam lagi…..
Pesan yang tersirat dalam cuplikan cerpen

di atas ialah…
A. Pentingnya  pengakuan  atas  kehadiran

Tuhan
B. Pentingnya kesadaran akan masa lalu
C. Masa  lalu  lebih  baik  daripada  masa

sekarang
D. Setiap orang mempunyai masa lalu yang

patut disyukuri
E. Perlunya  berdoa  dalam  segala  kesulitan

agar Tuhan dapat menolong

83. Aku dan Diva bertugas menarik bom peledak
dan pasukan lainnya bertempat agak jauh di
seberang jalan di  balik tanggul sawah yang
agak tinggi  letaknya,  bersenjatakan stegun-
stegun  dan  sebuah  brengun  untuk
mengacaukan  pengawal-pengawal  konvoi
dan  melindungi  pengunduran  diri  yang
menarik pasangan-pasangan.

 Latar yang  diceritakan  dalam  kutipan
tersebut ialah….

A. situasi peperangan
B. markas tentara
C. rakyat zaman Jepang
D. zaman penjajahan Belanda
E. kesengsaraan

84. Esensi sebuah novel terletak pada....
A. bentuk penokohan yang bulat
B. panjangnya cerita
C. tema yang padat
D. peralihan nasib tokoh
E. bentuk alur cerita

85. Kereta api Dwipangga yang membawa Lestari
ke  Yogyakarta  pagi  itu  terasa  berjalan
merangkak.  Lestari  menatap  bentangan
sawah di  luar  yang biasanya tampak indah
dan  menenteramkan,  namun kali  ini  terasa
muram dan menggelisahkan.
Kejadian cerita di atas terjadi pada…
A. malam hari
B. siang hari
C. pagi hari
D. hari Minggu
E. menjelang Lebaran

86. Di antara lima kalimat berikut, kalimat yang
penulisannya benar dari  segi  kaidah
adalah....
A. “Siapa  dia,  Mas?”  tanyanya  sambil

menunjuk  perempuan  molek  berambut
panjang yang dari tadi berdiri mematung
di dekat kios Pak Udin.

B. Makna kata fleksibel adalah “luwes”.
C. “Sewaktu  pintu  kelas  kubuka,  kudengar

suara  serentak  dari  murid-muridku,
“Selamat pagi, Bu Guru, “ kisah Bu Kiki.

D. Kata  depan  “di”,  “ke”,  dan  “dari”
dituliskan  terpisah  dari  kata  yang
mengikutinya, misalnya di kamar, ke atas,
dan dari belakang.

E. Harga kaos ini tidak lebih dari Rp.30.000,-.

87. Dalam karya tulis ini, penulis akan mencoba
memaparkan  hasil  daripada  penelitian
tentang berbagai manfaat-manfaat daripada
tanaman obat.
Perbaikan kalimat  tersebut  agar  efektif

adalah…
A. Dalam karya  ini  penulis  akan  mencoba

memaparkan  hasil  daripada  penelitian
tentang  berbagai  manfaat-manfaat
tanaman obat.

B. Dalam  karya  tulis  ini,  penulis
memaparkan  hasil  penelitian  tentang
manfaat tanaman obat.

C. Dalam karya ini,  penulis  akan mencoba
memaparkan  hasil  daripada  penelitian
tentang  berbagai  manfaat  daripada
tanaman obat.

D. Dalam  karya  ini  penulis  mencoba
memaparkan  hasil  penelitian  tentang
berbagai manfaat dari tanaman obat.

E. Dalam  karya  ini  penulis  mencoba
memaparkan  hasil  daripada  penelitian
tentang berbagai manfaat tanaman obat.

88. Fungsi –nya sebagai  klitik pada kalimat di
bawah ini adalah… 
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A. Nah, ini obatnya
B. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila
C. Sakitnya tak tertahankan olehku
D. Rumah itu atapnya sudah bocor
E. Ibu membelikannya cincin yang indah 

Kutipan informasi berikut untuk menjawab
pertanyaan 89-90!

Kosmetik Oplosan Sangat Berbahaya
Beberapa  orang  melihat  hasrat  manusia

menjadi cantik sebagai cara meraih keuntungan.
Di  Karawang,  Jawa  Barat,  belum  lama  ini
ditemukan  para  pembuat  kosmetik  oplosan
dengan  bahan  baku  zat  pewarna  tepung,  zat
pemutih,  dan  dicampur  pewangi.  Kosmetik
dikemas  dalam  botol  kecil  dan  diberi  label,
kemudian  dilepas  dengan  harga  relatif  murah,
yakni  Rp  75  ribu  per  lusin.  Bahkan,  wilayah
pemasaran  produk  ini  mencakup  seluruh  Pulau
Jawa.

Efek kosmetik semacam ini untuk kesehatan
tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Menurut
Eddy Karta, seorang dokter ahli kulit, kosmetik ini
bisa  saja  menimbulkan  aneka  jenis  kerusakan
pada kulit, baik ringan maupun berat.

89. Pokok  informasi yang  dibicarakan  dalam
informasi di atas adalah....
A. Keinginan  menjadi  cantik  selalu

disalahgunakan pihak-pihak yang tidak jelas.
B. Banyak kosmetik yang terkenal dioplos dengan

bahan yang tidak baik.
C. Kosmetik  oplosan  dapat  menimbulkan  aneka

jenis kerusakan pada tubuh.
D. Semua  kosmetik  oplosan  dibuat  dari  zat-zat

kimia yang membahayakan.
E. Produk  kosmetik  oplosan  dipasarkan  di

Karawang.

90. Saran yang  sesuai  dengan  informasi  tersebut
adalah....
A. Sebaiknya  pemerintah  segera  bertindak  agar

kosmetik  oplosan  tidak  beredar  atau  paling
tidak dapat dikurangi.

B. Kosmetik oplosan memang memberi efek yang
buruk, tetapi para pengguna tetap mencarinya.
Jadi, untuk apa diperdebatkan lagi.

C. Sebaiknya  para  pengoplos  kosmetik  diberi
hukuman  yang  berat  sehingga  ia  tidak  aan
melakukan perbuatannya lagi.

D. Para pengedar kosmetik oplosan ada baiknya
menghentikan  pekerjaannya  karena  dapat
merugikan orang lain.

E. Mengapa  peredaran  kosmetik  oplosan  masih
saja  seharusnya  tanyakan  dahulu  mengapa
para pengoplosan masih ada.

91. Karya  tulis  ini  mengetengahkan  masalah  yang
berkaitan  dengan  peranan  pelajar  dalam
menciptakan  kamtibmas.  Secara  umum,  pelajar
merupakan bagian  masyarakat.  Oleh karena  itu,
pelajar  tidak  mungkin  terlepas  dari  tanggung
jawab  dalam  kamtibmas,  baik  secara  langsung
maupun tidak langsung. 
Bagian di atas ialah…
A. Latar belakang

B. Kesimpulan
C. Metode penelitian
D. Pembahasan
E. Identifikasi masalah

92. Jika data perusahaan Anda diakses lebih dari satu
orang,  dari  setiap  orang dapat  diberi  hak akses
dari yang berbeda-beda, password ini akan sangat
berguna.
Kalimat inti dari kalimat luas tersebut adalah....
A. Jika data perusahaan Anda diakses lebih dari

satu orang.
B. Setiap orang dapat diberi hak akses daa yang

berbeda-beda.
C. Password ini sangat berguna.
D. Data perusahaan Anda diakses.
E. Setiap orang dapat diberi hak akses data.

93. Kata yang bersinonim terdapat dalam kalimat...
A. Baik  laki-laki  maupun  perempuan  turut

mmeriahkan perayaan Natal.
B. Kepala stasiun itu menyandarkan kepalanya di

sandaran kursi alasnya.
C. Bisa  ular  itu  bisa  mematikan  orang  dalam

sekejap mata.
D. Ia  tidak  melewati  jalan  besar  itu,  melainkan

menyusuri lorong di kampung itu.
E. Mereka tidak tahu dimana tempat pembuatan

tahu.

94. Inti  predikat kalimat  Ada  cerita  yang  juga
pernah saya dengar jauh sebelum pemuka adat
itu wafat adalah...
A. ada
B. pernah
C. wafat
D. cerita
E. jauh

95. Menurut cerita adik Ibu Yani itu guru yang pandai.
Bila yang pandai adalah adiknya Ibu Yani, kalimat
tersebut  harus  diucapkan  dengan  jeda berikut,
yaitu....
A. Menurut  cerita/  adik  Ibu  Yani  itu  guru  yang

pandai.
B. Menurut  cerita  adik/  Ibu  Yani  itu  guru  yang

pandai.
C. Menurut  cerita  adik  Ibu/  Yani  itu  guru  yang

pandai.
D. Menurut  cerita  adik  Ibu  Yani/  itu  guru  yang

pandai.
E. Menurut  cerita/  adik  Ibu  Yani/  itu  guru  yang

pandai.

96. “Walaupun  orang  tuaku  miskin,”  kata  Rudi  “aku
tidak merasa rendah diri.”
Kalimat tidak langsung sesuai dengan kutipan
langsung tersebut adalah....
A. Kata  Rudi  orang  tuanya  miskin  dan  tidak

merasa rendah diri.
B. Rudi  berkata  bahwa  walaupun  orang  tuanya

miskin, dia tidak merasa rendah diri.
C. Rudi berkata bahwa orang tuanya miskin tetapi

tidak merasa rendah diri.
D. Walaupun  Rudi  berkata  bahwa  orang  tuanya

miskin, dia tidak merasa rendah diri.
E. Walaupun  orang  tuanya  miskin,  Rudi  tidak

merasa rendah diri.

97. Tema yang  cocok untuk  karangan  deskripsi,
kecuali....
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A. suasana di Hari Natal
B. keadaan di sekitar Istana Deli
C. keindahan Gunung Buhit
D. suasana pertandingan bola
E. proses pembangunan rel kereta api

98. Ada  banyak  hal  yang  menyebabkan  seseorang
bosan  dengan  pekerjaannya.  Bisa  karena
monoton,  lingkungan  kerja  yang  tidak  kondusif,
rekan kerja yang menyebalkan, atau ada masalah
pribadi.  Lalu  terpikirlah,  betapa  menyenangkan
kalau bekerja di tempat lain, tulis glo.com.
Teks di  atas  merupakan  tanggapan terhadap
masalah....
A. kebiasaan seseorang
B. kebosanan dalam bekerja
C. pekerjaan yang monoton
D. rekan kerja yang menyebalkan
E. lingkungan kerja yang tidak kondusif

99. Saya merasa belum jelas tentang data yang telah
dibeberkan Saudara panelis. Apakah benar bahwa
tingkat kriminalitas di kota-kota besar,  seperti  di
Jakarta, sama dengan yang terdapat di kota-kota
kabupaten?
Pernyataan di atas merupakan sebuah....
A. sanggahan
B. kritikan
C. pengujian
D. pertanyaan
E. debat

100.  Pemakaian intonasi yang menekankan pelaku
terdapat dalam kalimat.....
A. Alam mengirimi ibunya surat kemarin.
B. Alam mengirimi ibunya surat kemarin.
C. Alam mengirimi ibunya surat kemarin.
D. Alam mengirimi ibunya surat kemarin.
E. Alam mengirimi ibunya surat kemarin.
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