
Tahun Pelajaran 2011/2012

1. Isilah identitas Anda ke dalam  Lem bar Jaw aban Kom puter (LJK) yang tersedia dengan 
m enggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJK.

2. Tersedia w aktu 120 m enit untuk m engerjakan paket tes tersebut.
3. Jum lah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (em pat) pilihan 

jaw aban .
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum  Anda m enjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lem bar soal yang kurang jelas, 

rusak, atau tidak lengkap.
6. M intalah kertas buram  kepada pengawas ujian, bila diperlukan.
7. T idak diizinkan m enggunakan kalkulator, tabel m atem atika, atau alat bantu hitung 

lainnya.
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum  diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lem bar soal tidak boleh dicoret-coret.

1. Bacalah paragraf berikut!
Dalam  kehidupan sehari-hari bergantung pada sarana kom unikasi. Kegiatan apapun 
yang dilakukan m anusia pasti m enggunakan sarana kom unikasi. Sarana komunikasi 
yang digunakan m anusia ada yang sederhana m aupun yang m odern. Kebudayaan 
m anusia tidak bisa m aju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana kom unikasi.
Gagasan utam a paragraf tersebut a d a la h ____
A. ketergantungan m anusia pada sarana komunikasi
8. sarana kom unikasi untuk manusia
C. sarana kom unikasi bagi pertukaran kebudayaan
D. m eningkatkan sarana kom unikasi modern
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Bacalah kutipan berikut, kem udian kerjakan soal nom or 2 dan 3!

Teks berita 1
Selasa, (26/10) hujan deras m engakibatkan sejum lah perum ahan d i Kota Tangerang 
terendam  banjir. Banjir itu ketinggiannya bervariasi, m ulai 20 cm hingga 1,5 meter. 
Jalan Raya Hasyim Ashari, Ciledug yang m erupakan ja lan  penghubung Tangerang 
dengan Jakarta , akibat banjir terputus sejak dini hari kemarin.

■
Teks berita 2
Banjir selain m em utuskan arus transportasi juga m erendam  ratusan rumah di 
Kom pleks C iledug Indah I dan Ciledug Indah II. Sejak sem alam , turun hujan 
m engakibatkan Kali Angke m eluap. Air luapan itu kem udian m enyebabkan banjir 
di Ciledug, Tangerang.

2. Kesam aan inform asi teks berita tersebut ad a lah ____
A. waktu banjir C. w ilayah banjir
B. korban banjir D. penyebab banjir

3. Perbedaan penyajian kutipan kedua tersebut adalah —
A. teks berita I d iawali dengan kapan teks berita diawali apa
B. teks berita I d iawali dengan apa  teks berita diawali bagaim ana
C. teks berita I d iawali dengan bagaim ana  teks berita diawali di mana
D. teks berita I d iawali dengan d i m ana  teks berita diawali mengapa

Bacalah paragraf berikut dengan saksam a, kem udian kerjakan soal nom or 4 dan 5!
s“

B. J. Habibie, lahir tanggal 25 Jun i 1936 di Pare-pare, Sulawesi Selatan. Kegiatannya 
m engerjakan sesuatu dan gem ar m em baca. Habibie dan putra-putra Indonesia yang 
bekerja di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) m enciptakan CN-235 dan 
N-250. B J  Habibie antara lain m endapat kehormatan dari Lem baga Penerbangan 
Angkasa Luar, Jerm an Barat tahun 1983.

4. Keistim ewaan tokoh sesuai dengan isi biografi tersebut a d a la h ____
A. pencipta pesawat terbang CN-235 dan N-250
B. bekerja di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
C. pegawai Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar, Jerm an Barat
D. terlah ir di Pare-pare, Sulawesi Selatan

5. Sifat yang baik untuk diteladani dari tokoh tersebut adalah —
A. m engerjakan sesuatu bersama-sama dan gem ar m enulis
B. m engerjakan sesuatu dan gem ar m em baca
C. tidak berbuat apa-apa tetapi gem ar berbicara
D. gem ar berbicara dan m engerjakan sesuatu dengan teman
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6. Perhatikan iklan berikutl
(1) Salah satu sum ber belajar adalah Buku sekolah Elektronik (BSE) yang telah 
m endapat rekom endasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (2) Cara 
m udah dan m urah untuk m endapatkannya adalah bahwa Anda bisa m engunduh 
di salah satu web  dengan m em buka google  lalu ketik Buku Siswa Elektronik. (3) Pilih 
buku yang Anda inginkan. (4) Anda tidak perlu m engeluarkan banyak uang, cukup 
dow nload  dan print, selesai.

Kalim at fakta pada iklan tersebut ditandai n o m o r____

7. P e rh a tik a n  ik la n  b eriku t!
Hem at listrik perilaku bijak! (1)
M atikan lam pu dl slang hari! (2)
Nyalakan lampu seperlunya! (3)
Gunakan listrik dengan hem at (4)
Maksud isi kalim at (3) dari iklan tersebut a d a la h ____
A. d iajak m enggunakan listrik dengan bijak
B. d ianjurkan m enyalakan lampu yang diperlukan saja
C. d ianjurkan lampu hanya d ihidupkan pada m alam  hari
D. d ianjurkan selalu berusaha m enghem at pem akaian listrik

8. B a ca la h  p a ra g ra f b e rik u tl
Keluarga m enjadi w ahana utam a pewarisan peradaban dan budaya. Dalam 

keluarga d ib entukd an  dipraktikkan nilai dasar hubungan antarm anusia. Selain itu 
juga d i keluarga d ipraktikkan kesalingpaham an hak dan kewajiban sebagai anggota 
kelom pok. Dengan dem ikian, keluarga bukan hanya objek, tetapi mitra atau subjek 
program pem bangunan bangsa.

Sim pulan isi paragraf tersebut ada la h . . . .
A. keluarga m erupakan tem pat utama m ewariskan adab dan budaya
B. keluarga m enanam kan nilai dasar hubungan antarm anusia
C. keluarga kurang berperan bagi pem bangunan bangsa
D. m anusia sebagai anggota keluarga w ajib  m em bangun bangsa

A. (1)
B. (2)

C. (3)
D. (4)
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Perhatikan grafik berikut!
J u m la h  P « c r t a  K u rs u s  K o m p u te r  

d i l + m b a g a  B u d i  W ija y a

T a h u n

Penjelasan isi grafik tersebut adalah —
A. jum lah  peserta pada tahun 2009 -  2010 turun
B. jum lah peserta pada tahun 2006 -  2007 naik
C. jum lah  peserta pada tahun 2007 -  2008 turun
D. jum lah  peserta pada tahun 2008 -  2009 tetap

. Perhatikan tabel berikutt

Harga M inyak Goreng

Tanggal Harga per Liter
25 Juli 2011 Rp 10.000
27 Agustus 2011 Rpl 1.000
29 Agustus 2011 Rpl 1.500
30 Oktober 2011 Rpl 2.000

Sim pulan isi tabel tersebut adalah —
A. pada bulan Agustus harga m inyak goring tidak m engalam i kenaikan
B. dari bulan Ju li sam pai dengan Oktober 2011 harga m inyak goreng naik
C. pada bulan Septem ber 211 harga m inyak goreng tetap
D. bulan Oktober 2011 harga m inyak sangat stabil
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11. Perhatikan bagan berikut!

KEPALA SEKOLAH

TATA USAHA

Ktftrtngjn:
■
................................K O O f d i f U i l

WAKASEK Ur. KESISWAAN 
(HUMAS)

WAJUHbtK U f. InUHJKULUM f ------------

BP WALI KELAS GURU
LABORATORIUM

OEWAN GURU

Pernyataan yang sesuai isi bagian tersebut a d a la h ____
A. W akasek Ur. Kurikulum  dan W akasek Ur. Kesiswaan (Humas) saling berkoordinasi
B. kepala sekolah hanya m em bawahiTata Usaha, W akasek Ur. Kurikulum  dan Wakasek 

Ur. Kesiswaan
C. dalam  m elaksanakan tugas, antardewan tidak perlu berkoordinasi
D. dalam  m elaksanakan kegiatan, dewan berkoordinasi dengan Tata Usaha

12. Perhatikan denah berikut!

Jl Hayam Wuruk
#  Pasar Rakyat #Toko Buku

—*9c Jl Melati Masjid #ck-
SMP Tridarma

G g RT3 —
OJ
w Jl Elang

Jl Anggrek - J 0M akodim

U •  Mali
U'c3 Jl Merpati

Jl Kamboja C #  Kantor Pos
1 #  PDAM 

RSUD • •
PT PLN Mapolres #

Jl Imam Bonjol

Jalan paling dekat d ilalui karyawan dari RSUD yang akan ke Masjid adalah —
A. dari RSUD m enuju Jalan Anggrek m enyeberang ke Jalan Melati berbelok ke Jalan 

Kamboja
B. dari RSUD m enuju Jalan Imam  Bonjol berbelok ke Jalan Sudirm an dan menuju 

masjid
C. dari RSUD m enuju Jalan Sudirm an d ilanjutkan ke Jalan Imam Bonjol dan Jalan 

Anggrek
D. dari RSUD m enuju Jalan Kam boja, m elalui Jalan Untung Serapati, dan berbelok ke 

Jalan Elang
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Bacalah kutipan puisi berikut dengan saksam a, kem udian kerjakan soal nom or 13
dan 14!

(1) Dalam terik m atahari esok hari
(2) Ku masih terduduk di sini
(3) Bak seonggok sam pah
(4) Tertiup angin kemarau yang m em bakar jiw a
(5) Tergores luka hingga berdarah-darah
(6) Ingin ku m enjerit sekuat tenaga
(7) Namun m ulut terbekap oleh pisau kedudukan

13. Tema puisi tersebut adalah —
A. kesanggupan m enahan angin
B. kepasrahan m enjalani kehidupan
C. keperkasaan m enantang bahaya
D. kesepian m enghalau kedudukan

14. Larik berm ajas pada puisi tersebut a d a la h . . . .
A . (1) dan (2) C. (3) dan (4)
B. (2) dan (5) D. (5) dan (6)

15. Bacalah kedua kutipan puisi berikut!

Puisi 1 Puisi II
Hutan Hutanku tak hijau lagi
Hijau subur Gundul, gersang kerontang
M enyelimuti gunung dan bukit Tangan-tangan tuan menebang
Sum ber kehidupan Meski dilarang

Perbedaan pesan kedua puisi tersebut adalah . . . .

Puisi 1 Puisi II
A. Tebangi hutan! Jangan m enghijaukan hutan!
B. Gunduli hutan! Cegah penghijauan hutan!
C. Telantarkan hutan! Cegah pelestarian hutan!
D. Peliharalah hutan! Jangan rusak hutan!

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksam a, kem udian kerjakan soal nom or 16 
s.d. 18!

(1) "Bagaimana kalau aku yang m em bawakan tasm u, D ik?"tanyaku kepada Sutiono.
(2) "Terima kasih, Mas! Lebih baik Mas yang m em bantu nenek, saya naik duluan dengan 

tas dan kardua ini,” jaw abnya cepat.
(3) "Ba ik*jaw abku sam bil m endekati nenek itu. Aku belum sem pat bertanya lagi, tiba- 

tiba terdengar lokom otif yang m em bawa gerbongku tiba.
(4) "Gerbong pertam a, D ik!*teriakku kepada Sutiono yang berjalan cepat.
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16. Latar tempat pada kutipan cerpen tersebut adalah____
A. stasiun kereta api
B. term inal bus

C. bandara pesawat terbang
D. pelabuhan kapal laut

17. Bukti kalau tokoh aku suka m enolong terdapat pada kalim at nom or —
A. (4)
B. (3)

C. (2)
D. (1)

18. Watak tokoh aku digam barkan m e la lu i____
A. penjelasan langsung oleh penulis
B. dialog dengan tokoh lain
C. pelukisan tindakan
D. diceritakan tokoh lain

19. Bacalah kutipan cerita berikut!

Doni m engam ati m ereka berm ain dengan ham pir tidak bersuara. Setelah perm ainan 
akan berakhir Pak Muin m enanyakan, "Yang ini bagaim ana?" Dengan suara 
ham pir tak keluar, M ldun m enjawab, 'Itu  kuda ja lannya el.“ Setelah Midun selesai 
m enggerakkan caturnya Pak Muin bertanya lag i,“Yang in i?"* !... itu skak." Suara Midun 
m eninggi akhirnya. “A lam ak, saya kalah," kata Midun, sam bil m engem as caturnya lalu 
m em asukkannya ke ko taknya.“ Itulah kam u, jangan  berlagak,"kata Doni. Dia tahun lalu 
juara catur di kecam atan.
Am anat cerita tersebut adalah . . . .
A. jangan m elawan orang tua kalau m ain catur
B. jangan m engajak orang tua m ain catur
C. jangan lengah kalau m elawan orang tua
D. jangan  m erem ehkan orang

20. Bacalah kutipan cerita berikut!

la bercita-cita m enjadi dokter. Karena itu m atem atika dan IPA selalu ditekuninya. 
Untuk dua pelajaran ini nilainya selalu di atas rata-rata. Di sisi lain selalu terngiang di 
telinganya anjuran bapaknya. "Arman, nanti kamu jad i guru saja, m endid ik anak-anak 
dl kam pung yang masih banyak kekurangan guru yang b erm utu '

Hari-harinya d ilalui dengan kebim bangan. Apakah ia m au m engikuti anjuran 
bapaknya atau m em bulatkan tekadnya m enjadi dokter.

Konflik yang terdapat dalam  cerita tersebut a d a la h ____
A. tokoh seorang anak yang cerdas.
B. m enjadi guru di sebuah kam pung.
C. tokoh bercita-cita m enjadi dokter.
D. pergolakan batin tokoh.
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21. B a ca la h  k e d u a  k u tip a n  n o ve l b eriku t!

Novel 1 Novel II

Penduduk di kampung Ulak Karang di daerah 
Padang mempunyai mata pencaharian berke
bun kelapa dan menangkap ikan. Salah seorang 
di antara penduduk itu terdapat laki-laki yang 
tubuhnya gemuk pendek . Hidung pesek, mata 
sipit. Kepalanya besar lehernya pendek. Tulang 
rahangnya menjulur keluar pada mukanya yang 
lebar. Usianya kira-kira 45 tahun tubuhnya yang 
demikian itu sering orang menyebutnya si Cebol. 
Gayanya sebagai Mak Cik. Si Cebol mempunyai 
anak gadis cukup cantik Patimah namanya

Suria adalah seorang penyanyi yang 
menjabat sebagai Menteri di Kota Sume
dang. Sewaktu kecil ia sangat dimanja 
oleh Haji Zakaria, ayahnya. Itu sebabnya 
sifat dan tabiatnya selalu tinggi hati, dan 
menganggap rendah orang lain. Setelah 
ia menikah dengan Zubaedah, anak 
tunggal dari Haji Hasbullah yang kaya 
raya tiada juga sifatnya berubah.

Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut a d a la h ____
A. novel I m enggunakan a lur maju 

novel II m enggunakan a lur m undur
8. novel I kuat m enggam barkan fisik 

novel II m enggam barkan sifat
C. novel I sudut pandang orang pertam a 

novel II sudut pandang orang ketiga
D. novel I watak tokoh diketahui dari orang lain 

novel II watak tokoh diuraikan oleh pengarangnya

Bacalah kutipan naskah dram a berikut dengan saksam a, kem udian kerjakan soal 
nom or 22 dan 23!

Duduk berdampingan di warung dekat halte bus.
Rudi : “Dia m em erlukan kamu."
Rano : "Tapi lebih bahagia berada di dekatmu." (kem udian minum es kelapa muda) 
Rudi : "Itu hanya tam paknya. Hanya seolah-olah" (menggigit pisang gorengan) 
Rano : "Mungkin dia m enginginkan kita berdua."
Rudi : "Tidak! Aku rela, tetapi Jangan sekali-kali kau tinggalkan dia." (berdiri 

mem bayar es kelapa muda dan pisang goreng)

Keduanya saling pandang lalu tertawa dan meninggalkan tem pat itu.

22. Suasana yang tergam bar pada kutipan tersebut ad a lah___
A. sedih C. tegang
B. haru D. akrab
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23. Latar tem pat kutipan naskah drama tersebut a d a la h ___
A. restoran C. warung ja lanan
B. rum ah m akan D. kafe di superm arket

24. Perhatikan ilustrasi berikut!

Jum at pagi, Pak Rino baru saja m em bagikan hasil ulangan harian pelajaran bahasa 
Indonesia. Nadya yang sudah belajar sungguh-sungguh m endapat nilai yang 
sem purna. Akan tetapi, Lusi sahabatnya m alah sebaliknya. Lusi kelihatannya sangat 
kecewa. Melihat hal itu, Nadya berusaha m enghibur dan kelihatannya berhasil.

Penulisan catatan harian Nadya sesuai dengan ilustrasi tersebut ad a lah . . .
A. Hari ini, aku senang sekali karena nilai ulangan bahasa Indonesiaku bagus. Lusi, 

sahabatku m endapat nilai buruk. Aku berusaha m enghiburnya. Untungnya dia 
mau m endengarku.

B. Aku m endapatkan nilai ulangan yang bagus sekali hari ini. Aku telah belajar 
habis-habisan m alam  sebelum nya. Pak Rino dan Lusi, tem anku sangat bangga 
karenanya.

C. Pak Rino, guru bahasa Indonesiaku sangat bangga, karena aku m endapatkan nilai 
yang sem purna. Aku sangat senang. Lusi, sahabatku langsung m em beriku ucapan 
selam at dan m em bersem angat kepadaku.

D. Lusi, sahabatku, langsung marah-marah kepadaku saat aku m enerim a hasil 
ulangan hari ini. la kesal karena nilainya tidak berbeda jauh dariku. la kurang puas 
dengan penilaian dari Pak Rino, guru kami.

25. Bacalah ilustrasi berikut!

Hari itu, ayahm u akan pergi ke Manado. Ketika itu seluruh anggota keluarga tidak 
ada di rumah. Ibu sedang di pasar, sedangkan anak-anak m asih di sekolah. Ayahmu 
m enitipkan kunci rum ah kepada tetangga. Sesuai kebiasaan keluarga, jika salah satu 
anggota keluarga pergi dan tidak ada yang m enunggu rum ah, mereka cukup m enulis 
pesan.

Isi pesan singkat sesuai ilustrasi tersebut ad a lah . . .
A. Ayah berangkat ke M anado, kunci rumah akan ayah titipkan.
B. Kunci rumah ayah titipkan ke tetangga, jika ayah berangkat ke Manado.
C. Ayah mau berangkat. Ibu tidak ada di rum ah, kunci rumah ayah titip kepada 

tetangga anak.
D. Ayah ke Manado, tidak ada orang di rum ah, kunci rumah ayah titipkan kepada 

tetangga.

26. Perhatikan kalim at-kalim at berikut!
(1) Kota Yogyakarta ini terletak di selatan Pulau Jawa.
(2) Liburan telah tiba, saatnya m engistirahatkan fisik dan batin dengan berw isata.
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(3) Tempat ini m enjad i tu juan wisata favorit pada pencari pernak pernik dan kuliner.
(4) Selain pusat w isatanya kota ini juga terkenal denga sebutan kota pelajar.
(5) Yogyakarta adalah kota tujuan w isata yang cocok saat ini.
Kalim at-kalim at tersebut dapat disusun m enjadi paragraf padu dengan su su n an ____
A. (2), (5), (3), (1), (4) C. (1). (2), (3). (4), (5)
B- (2), (1), (4), (3), (5) D. (5), (4), (2), (1), (3)

27. Bacalah ilustrasi berikut!

Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan m engatakan, selesai Ujian Nasioanl siswa-siswi 
kelas IX akan berekreasi ke Teluk Mak Jantung/Sintak Island. Siswa yang berm inat 
supaya m engisi form ulir yang ada pada wali kelas m asing-m asing. Setelah diisi, form ulir 
d iserahkan kepada Pak M ansyur beserta biaya sebesar Rp60.000 paling lam bat tanggal 
3 April 2011.

Isi pengum um an yang tepat adalah . . .
A . Siswa kelas IX yang akan berekreasi ke Teluk Mak Jantuk/Sinka Island diharapkan 

m engam bil form ulir pada w ali kelas. Setelah diisi, form ulir diserahkan kepada Pak 
M ansyur beserta biaya transportasi sebesar Rp60.000. Penyerahan form ulir paling 
lam bat tanggal 3 April 2012.

B. Siswa-siswi kelas IX yang akan berekreasi ke Teluk Mak Jantung supaya segera isi 
formulir, daftarkan diri, dan serahkan biaya transportasi sebesar Rp60.000 kepada 
Pak M ansyur secepatnya.

C. Kita akan berekreasi keTeluk Mak Jantuk/Sinka Island. Daftarkan diri Anda dengan 
m enyerahkan form ulir yang telah diisi beserta biaya transportasi Rp60.000 kepada 
Pak Mansyur.

D. Teluk Mak Jantuk/Sinka Island? Siapa takut? Ke situ kita bereaksi. Daftarkan diri 
Anda sekarang juga . Isi form ulir, serahkan beserta biaya transportasi Rp60.000 
kepada Pak Mansyur.

28. Perhatikan ilustrasi berikut!
Sebuah buku dengan bahasa sederhana, enak d ibaca, kalim atnya lugas penuh 
dengan m uatan cerita yang m enggugah. Sarat dengan hikm ah pengalam an 
m engajar. Tidak terdapat gambar.
Paragraf resensi yang tepat sesuai dengan tersebut a d a la h . . .
A . Buku Ini d ituturkan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga enak 

d ibaca dan m udah dipaham i oleh siapa saja. Buku ini penuh dengan cerita yang 
m enggugah. W alaupun tidak d ilengkapi dengan gam bar, tetapi di dalam nya sarat 
dengan hikm ah dari pengalam an m engajar di sekolah.

B. Sem ua buku bahasanya sederhana, enak dibaca, kalim atnya lugas penuh dengan 
m uatan cerita yang m enggugah. Sarat dengan hikm ah pengalam an mengajar.

C. Buku bacaan anak-anak saja yang bahasanya sederhana enak dibaca, kalim atnya 
lugas penuh dengan m uatan cerita yang m enggugah. Sarat dengan hikm ah 
pengalam an.
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D. Hanya buku di perpustakaan yang bahasanya sederhana, lugas, cerita m enggugah, 
sarat hikm ah. Walaupun buku-buku tersebut tidak d ilengkapi gambar.

29. Bacalah kutipan surat pribadi berikut!

Anita yang terkasih,
( . . . )  Aku dan keluarga juga sehat selalu di sini. Aku ingat akan masa-masa Indah 

persahabatan kita. Kuharap surat Ini sebagal penyam bung kom unikasi kita, ya. 
Kuingin kam u m au m em balas suratku ini.

Kalim at pem buka surat yang tepat ad a lah . . .
A. Kuharap kam u saat ini baik-baik saja.
B. Kumohon kam u sudah lebih besar sekarang.
C. Kuyakin saat surat ini datang kamu masih dl sekolah.
D. Kukira kita sudah lama tidak berkirim  surat, ya.

30. Bacalah kutipan surat berikut!

Yth. Orang tua/w ali siswa
Kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri Pamona Selatan
Di Pam ona Selatan

Dengan hormat,
Kam i inform asikan beberapa kegiatan sekolah selam a bulan Ram adhan tahun 
2011 .
(1) Tanggal 31 Ju li Dzikir bersama di halam an sekolah.
(2) Tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2011 pesantren kilat bagi siswa. Bagi siswa nonm uslim  

m elaksakan kegiatan sesuai agamanya.
(3) Tanggal 15 Agustus 2011 buku bersama d i sekolah.

Kalim at penutup surat untuk m elengkapi bagian rum pang dalam surat dinas tersebut 
adalah —
A. Mohon Bapak/Ibu, orang tua/wali siswa m em aham i seluruh isi dan kegiatannya 

terim a kasih.
B. Dem ikian inform asi ini kami sam paikan. A tas kerja sama yang baik, kam i ucapkan 

terim a kasih.
C. Dem ikian pem beritahuan kam i. Semoga orang tua murid paham  isinya.
D. Mohon m enjadikan perhatian bersama-sama terima kasih.

Yuli
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31. Bacalah kutipan surat pem baca berikut!

A lum ni SMP Citra Nusantara sering berkunjung di sekolah saat proses belajar m engajar 
berlangsung. Sebagai orang tua siswa saya sangat khaw atir dengan kondisi ini. 
Kehadiran para alum ni tersebut tentu sangat m engganggu para siswa yang sedang 
belajar. [ . . . ]
Kalim at yang tepat untuk m elengkapi kutipan surat tersebut adalah . . .
A . Pihak sekolah m ohon segera m encari solusi terbaik terhadap waktu berkunjung 

para a lum ni pada jam -jam  sekolah.
B. Pihak sekolah m em buat larangan para alum ni yang berkunjung d i sekolah pada 

jam -jam  pelajaran.
C. Para a lum ni dilarang m asuk ke halam an sekolah saat proses belajar-m engajar 

berlangsung.
D. Para alum ni dihim bau kesadarannya tidak perlu berkunjung ke sekolah saat 

pelajaran.

32. Bacalah kutipan bacaan berikut!

Sejum lah rumah sakit yang m enggunakan kata tam bahan internasional pada 
nam anya w ajib  m elepaskan em bel-em bel tersebut. Peraturan yang m ewajibkan hal 
itu berlaku m ulai Agustus 2010.

Persoalan nam a Itu penting untuk m enghindari kesesatan interpretasi d i kalangan 
pasien . Padahal kelangsungan hidup m ereka bergantung pada rum ah sakit.

Rangkum an bacaan tersebut yang tepat adalah —
A. kewajiban m elepaskan kata internasional pada nam a rumah sakit dim aksudkan 

untuk m enghindari kesesatan interpretasi oleh pasien
B. sejum lah rumah sakit yang m enggunakan kata tam bahan Internasional wajib  

m elepaskan em bel-em bel tersebut
C. persoalan nama itu penting untuk m enghindari kesesatan interpretasi d i kalangan 

pasien rumah sakit berlabel internasional
D. pelepasan kata internasional pada sejum lah rumah sakit penting karena 

kelangsungan h idup pasien ada pada rumah sakit

33. Perhatikan ilustrasi berikut!

Tanggal 31 Ju li 2011 warga Kota Sem arang m enyem arakkan acara Dugderan pukul 
06.00. acara paw ai budaya anak TK sam pai SMP diputuskan d i Sim pang Lim a. Pukul 
13.00 pawai kendaraan hias dari Balai Kota ke Masjid Kaum an dan berakhir di Masjid 
Agung, Jaw a Tengah. Acara tersebut dipim pin langsung oleh Walikota Semarang. 
Kegiatan ini m engawali bulan Ramadhan.
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Paragraf berita yang tepat dari ilustrasi tersebut adalah . . .
A. Semarang, 31 Juli 2011 Dugderan dilaksanakan mulai pukul 06.00. Acara itu untuk 

m engawali bulan Ram adhan tahun ini d ipim pin langsung oleh Walikota Semarang. 
Kegiatan ini d iisi dengan pawai budaya m enuju Balai Kota dari Masjid Kaum an dan 
berakhir di Masjid Agung, Jawa Tengah.

B. Acara budaya Dugderan di Sem arang dilaksanakan pada tanggal 31 Ju li 2011. 
Kegiatan yang m engawali bulan Ram adhan tahun ini dipim pin langsung oleh 
Walikota Sem arang. Dugderan tahun ini d iisi dengan pawai budaya.

C. Sem arang (31 /7) walikota Sem arang m em im pin langsung acara budaya Dugderan. 
Kegiatan budaya ini diisi dengan pawai budaya dari TK hingga masyarakat um um . 
Kegiatan d im ulai pukul 06.00 dan secara resmi dibuka pukul 13.00.

D. Sem arang (31/7) Dugderan m engawali bulan Ramadhan dilaksanakan m ulai 
pukul 06.00, dengan acara paw ai budaya siswa TK , SD, dan SMP yang dipusatkan 
d i Simpang Lim a. Kegiatan ini d ilaksanakan pukul 13.00 yang dip im pin langsung 
oleh Walikota Semarang. Kegiatan ini diisi dengan pawai kendaraan hias dari Balai 
Kota ke Masjid Kaum an dan berakhir di Masjid Agung, Jaw a Tengah.

34. Bacalah ilustrasi berikut!
Untuk m em budayakan gem ar m em baca, sekolah m engadakan lomba m em buat 
sinopsis buku fiksi dan m em buat rangkum an buku nonfiksi. Agar m em acu m otivasi 
peserta, panitia m em buat slogan.
Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah . . .
A. M embaca untuk m engisi waktu.
B. M embaca itu sangat penting.
C. Pengetahuan diperoleh dari m em baca.
D. Sinopsis dilom bakan m em baca dibudayakan.

35. Bacalah ilustrasi berikut!
Pak Andi m enawarkan hunian nyam an dengan harga terjangkau. Luas bangunan 120 
m 2 dan luas tanah 150 m 2, siap  huni. Bagi pem inat silakan datang ke BTN Janedinging 
Blok A8 Palangga Gowa atau hubungi nom or telepon 0411 845046.
Iklan baris yang sesuai dengan ilustrasi tersebut a d a la h ____
A. Jual Rumah BTN Janedinging Blok A8 Palangga LB 120.LT 150 Siap huni, hrg damai, 

silakan hubungi Pak Andi
B. Jual Rmh di 8TN Janedinging, Hrg damai. A lam at Blok A8 Palangga Kb. Gowa. Luas 

Bangunan 120 Luas tanah 150. Berm inat hubungi 0 4 1 1 -845046
C. Jual Rmh di BTN Janedinging. Hrg dam ai. A lam at Blok A8 Palangga Kab. Gowa, 

Luas Bangunan 120. Luas tanah 150, yang berm inat hubungi. 0411-845046
D. Jual Rmh BTN Janedinging Blok A8 Palangga Gowa. LB/LT 120/150 Siap huni. Hrg 

dam ai. Hub 0411-845046

36. Bacalah kalim at-kalim at berikut!

Petunjuk m em buat m ainan terjun payung.
(1) Gabungkan ujung benang, kem udian kaitkan batu atau boneka.
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(2) Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke sem ua lubang pada plastik.
(3) Buatkan lingkaran pada plastik sam pai buku.
(4) Lem parkan ke udara, tam paklah orang terjun.
(5) Gunting plastik sesuai pola, kemudian beri lim a lubang untuk benang pada 

pinggirnya.
Urutan yang tepat ad a lah ----
A. (3), (2), (5), (4), (1) C. (3), (5), (2), (1), (4)
B. (3), (1), (4), (2), (5) D. (3), (2 ), (5 ), (1 ), (4)

37. Perhatikan petunjuk berikut!

Petunjuk m em buat kue kering kacang isi cokelat.
(1) I . . .J
(2) Tam bahkan tepung terigu dan kacang, aduk rata kem udian sisihkan.
(3) Cam pur susu kental m anis cokelat bersam a cokelat bubuk dan garam.
(4) Am bil sejum put adonan kem udian isi dengan adonan isi.
(5) Bentuklah m enjadi bola (ukuran sesuai selera).
(6) Lakukan sam pai adonan habis.
(7) [ . . . )

(8) Panggang di oven sam pai m atang.
Kalim at yang tepat untuk m elengkapi petunjuk tersebut adalah —
A. (1) Masukkan 3 sendok m akan susu kental.

(7) Kem udian oles perm ukaan adonan dengan kuning telur.
B. (1) Kupas kacang yang sudah disangrai.

(7) Masukkan 3 sendok m akan susu kental.
C. (1) Kocok telur hingga m engem bang.

(7) Olesi perm ukaannya dengan susu kental.
D. (1) Kocok m entega bersama susu kental manis dan telur.

(7) Olesi perm ukaannya dengan kuning telur.

38. Bacalah kutipan teks pidato berikut!
Para bapak dan para ibu yang saya hormati!
Lingkungan sekolah kita mem ang subur, tetapi kesuburan itu perlu dilestarikan. Bukan 
hanya untuk kita saat Ini. tetapi Juga penting untuk generasi yang akan datang. Sebagai 
generasi m uda, m ari kita lestarikan lingkungan dengan penghijauan.

Kalim at sapaan yang tepat untuk m engganti sapaan pada teks pidato tersebut adalah

A. Ibu, dan para Bapak-bapak yang saya hormati.
B. Rekan-rekan seperjuangan yang saya horm ati.
C. Peserta yang dirahm ati Tuhan Yang Maha Esa.
D. Tem an-tem ang yang saya cintai.
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39. Bacalah ilustrasi berikut!
Acara perpisahan dan pelepasan siswa SMP Harapan Jaya dilaksanakan di aula 

sekolah. Untuk m engawali kegiatan tersebut atas nam a ketua penyelenggaraan 
m em berikan sam butan.

Paragraf pem buka teks pidato yang sesuai ilustrasi tersebut ad a lah . . .
A. Pertam a-tam a m arilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. 

Atas berkah dan rahmat-Nya kita bisa berkum pul di ruang yang m em bahagiakan 
ini.

B. Puji syukur senantiasa kita sam paikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas 
rahm at, taufik dan hidayah-Nya, kita dapat berkum pul di ruang ini dalam  keadaan 
sehat dan wal afiat.

C. Kam i panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas taufik dan 
Hidah-Nya kita dapat m enyelenggarakankeglatan yang sem eriah ini.

D. Kam i atas nam a panitia m engucapkan terima kasih yang tak terhingga pada 
hadirin . Atas bantuan doa dan dukungan dana acara perpisahan siswa dapat 
terlaksana.

40. Perhatikan ilustrasi berikut!
Tem a: Dampak “h a n d p h o n e"terhadap prestasi belajar siswa SMP.
Rum usan m asalah karya ilm iah yang sesuai dengan tema tersebut adalah . . .
A. Bagaim anakah dam pak hand phone  terhadap prestasi siswa SMP?
B. Apa penyebab m enurunnya prestasi belajar siswa SMP dewasa ini?
C. M engapa penggunaan hand phone  yang tidak terkendali m enurunnya prestasi 

siswa?
D. Pem anfaatan hand phone  yang seperti apakah yang dapat m eningkatkan siswa 

berprestasi?

41. Bacalah sim pulan karya ilmiah berikut!
Buku m erupakan sum ber ilmu bagi m anusia. Dengan buku, kita akan m endapat 
tam bahan ilmu pengetahuan, pengalam an, waw asan dan hiburan. Oleh sebab itu, 
kegiatan m em baca harus kita m ulai sejak d in i. Orang yang gem ar m em baca akan 
m em peroleh sesuatu berharga dalam  hidupnya.

Saran yang baik berdasarkan sim pulan karya ilm iah tersebut a d a la h ____
A. sebaiknya, kita perlu m em perbanyak kegiatan m em baca buku
B. seharusnya orang tua kita dulu m enanam kan kegem aran m em baca kita sejak kita 

m asih kecil
C. sebaiknya kita m em beli buku sebanyak-banyaknya karena buku m erupakan 

sum ber ilmu
D. kegem aran m em baca buku kerupakan kegiatan yang d ilakukan oleh orang-orang 

cerdas

42. Cerm ati kalim at berikut!
Sem ua tugas-tugas kam i selesaikan sebelum  waktu yang ditentukan.
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Perbaikan kalim at tersebut yang tepat a d a la h ____
A. Tugas kami semua sebelum  waktu yang ditentukan.
B. Tugas-tugas kam i selesai sebelum  waktunya.
C. Tugas-tugas kam i semua selesai sebelum  waktunya.
D. Tugas-tugas kam i selesaikan sebelum  waktu yang ditentukan.

43. C e rm atilah  p en u lisan  k a lim a t b e riku t!
Tubagus Chasan Sochib, ayahanda gubernur Banten ratu Atut Chosyiah, m eninggal 
dunia di rumah sakit Sari Asih, Serang.

Perbaikan penulisan yang tepat kalim at tersebut adalah . . .
A . Tubagus Chasan Sochib, Ayahanda Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah, 

m eninggal dunia di rumah sakit Sari Asih , Serang.
B. Tubagus Chasan Sochib, ayahanda gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah, 

m eninggal dunia di rum ah sakit Sari Asih , Serang.
C. Tubagus Chasan Sochib, ayahanda Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah, 

m eninggal dunia di Rum ah Sakit Sari Asih, Serang.
D. Tubagus Chasan Sochib, ayahanda Gubernur Banten, ratu Atut Chosyiah, 

m eninggal dunia di Rum ah Sakit Sari Asih, Serang.

44. C e rm atilah  k a lim a t b eriku t!
D i dalam  lem ari itu terdapat tiga benda gelas piring dan nam pan.
Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalim at tersebut ad a lah . . .
A . Di dalam  lem ari itu terdapat tiga benda: gelas, piring, dan nam pan.
B. Di dalam  lem ari itu terdapat tiga benda, gelas, piring, dan nam pan.
C. Di dalam  lem ari itu terdapat tiga benda gelas, p iring , dan nam pan.
D. Di dalam  lem ari itu terdapat tiga: benda gelas, piring, dan nam pan.

45. P e rh a tika n  k u tip a n  p an tu n  b e riku t!
Hendak sekolah makan ketupat 
M akan di bawah pohon randu

Agar m enjadi pantun yang baik, larik yang tepat untuk m elengkapinya adalah —
A. Janganlah, engkau bermalas-malas 

Pasti akan m enyesal nanti
B. Jika  kam u giat belajar 

Cita-citam u pasti kan tercapai
C. Belajarlah engkau dengan giat 

Supaya dapat juara satu
D. Jangan sia-siakan waktu muda 

Menyesal di kem udian hari

( . . . )

( . . . )
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46. Bacalah kutipan puisi berikut!
Angin senja langkah ramah 
M erintis tem bang ke padang rohani 
Tem pat lahir sajak-sajakku 
Burung-burung yang tengah [ . . . ]  (1)
M engeram i rahasia pantai lalu, ku lihat kemesraan 
Ikan-ikan dengan insang [ . . . ]  (2)
M engecup bibir pantai berpasir.

Kata yang tepat untuk m elengkapi puisi tersebut adalah —
A. berterbangan; berlarian
B. berhinggapan; kemerah-m erahan
C. bergelayutan; kehujan-hujanan
D. berkicau; kem lring-m lringan

47. Bacalah kutipan puisi berikut!
Bougenvile di batas senja

Masa m erona warna 
Disiram jingga 
8ougenvile di batas senja 
Tertunduk terkurung lesu 
Lunglai lelah lepas
Larik berm ajas yang tepat untuk m elengkapi puisi tersebut adalah —
A. Warna pudar karena surya C. Kum bang pun tak hinggap pula
B. Tam pak warna-warni D. M engikat w arna m enawan pesona

48. P e rh a tika n  n askah  d ram a b eriku t!
(1) Lala :"Ada apa ya Pak saya dipanggil ke ruang. Bapak?v(mengefufcp/nro)
(2) Wali kelas : "Kam u, apa benar nunggak 3 bulan?” (memandang Lala)
(3) Lala :" lya , Pak m em ang saya belum  m em bayar."(m enunduk lesu)
(4) Wali kelas : "Kenapa?"

Perbaikan petunjuk lakuan dialog (1) pada kutipan naskah drama adalah . . . .
A. {mengetuk pin tu tiga kali)
B. {duduk m em unggungi Wali kelas)
C. {meminta izin duduk d i sam ping Wall kelas)
D. {masuk dan berdiri d i dekat Wali kelas)

49. Bacalah kutipan naskah dram a berikut dengan saksama!
Irene : “Sudah berkali-kali saya peringatkan jangan  bertem an dengan dia!"
Veby : 'Y a , tapi m asalahnya apa Mbak? Apa karena dia anak Bi Onah, pem bantu

Irene : (muka sinis) "Itu salah satunya, tetapi masih banyak yang lainnya.v 
Veby : "Apa bedanya sih. Mbak dengan kita?"

( . . . )

kita?"
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Irene : (cepal menyahut) "Ooo, ya  jelas beda dong Veby!”
Veby : ‘ Terserah Mbak, yang je las Veby tidak m em persalahkan perbedaan itu?*’ ( . . . )
Irene : ‘ Veby, Veby, mau ke m ana kamu?*
Petunjuk lakuan yang tepat untuk m elengkapi kutipan maskah drama tersebut adalah

50. Baca kutipan dram a berikut!
Ida Ayu : *Apa yang sedang kamu pikirkan, Nisa?"
Cut Nisa: ( . . . j  (1)
Ida Ayu : 'K am u  jangan berbohong, Nis. Dari tatapan m atam u terlihat kamu sedang 

m em ikirkan sesuatu."
Cut Nisa: ( . . . )  (2)
Ida Ayu :* 0 , itu m asalahm u*

Pernyataan yang tepat untuk m elengkapi naskah drama tersebut adalah . . .
A . {1) Aku sedang m em ikirkan tugasku yang belum  selesai-selesai.

(2) Betul. Aku tidak berbohong.
B. (1) Ada yang aneh pada diri Pak Goris.

(2) Tepat, apa yang kam u lakukan.
C. (1) Aku mem ang m engalam i sedikit m asalah, Da.

(2) Aku bingung, Da. M engapa akhir-akhir ini aku sering dim arahi Pak Goris?
D. (1) Tidak ada, Da.

(2) Yah, aku cum a sedang m em ikirkan rencanaku besok pagi. Apa yang perlu aku 
kerjakan lebih dulu?

A. fpergi meninggalkan Irene) C. {bangkit m endekati Irene)
B. [sudah d i samping Irene) D. (berjualan m engham piri Irene)
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PEMBAHASAN UN
BAHASA INDONESIA . l l
Tahun Pelajaran 2011/2012 tah u i fib)aiM 2011/2012

1. Gagasan Utama
Gagasan utama adalah ide atau tema 
yang m enjiwai paragraf tersebut. 
Artinya, paragraf yang bersangkutan 
hanya m em bahas tentang itu, bisa 
m em perdalam , atau m em beri contoh- 
contohnya.
S ifatgagasanutam aadalah um um .Ketika 
m em baca paragraf, tem ukan kalimat 
yang berm akna um um , jangan m encari 
yang m aknanya khusus atau spesifik. Jika 
kam u sudah m enem ukannya, berarti 
kam u sudah m endapatkan gagasan 
utam anya.

Jav/aban: B

2. M em baca Tajuk Berita
Inform asi adalah keterangan, pem 
beritahuan, kabar, atau berita. Untuk 
m encari kesam aan isi beberapa berita, 
kita harus m enentukan informasi pokok 
darisetiap  teks berita tersebut. Kesamaan 
inform asi pada teks berita didasarkan 
pada isi berita yang berpedom an dari 
apa, di m ana, kapan, siapa, m engapa, 
bagaim ana.

Jaw aban: C

3. M embaca Tajuk Berita
Teks berita m erupakan tu lisan yang 
berstruktur, oleh karena itu penulisannya 
pun harus sistem atis. Struktur berita 
terdiri atas beberapa bagian, yaitu 
kepala berita, badan berita, dan ekor 
berita. Struktur berita disusun secara 
piram ida terbalik dengan berpedom an 
pada pokok-pokok berita yang dirangkai 
dalam  akronim ADIKSIMBA (apa, di 
mana, kapan, siapa, m engapa, dan, 
bagaim ana). Berdasarkan struktur pe
nyajiannya, dapat diketahui bahwa teks 
berita 1 d i awali dengan "kapan'" dan teks 
berita 2 diawali dengan °apa.°

Jaw ab an : A

4. M embaca Biografi
Biografi adalah kisah atau keterangan 
tentang kehidupan seseorang. Di dalam 
nya antara lain diceritakan m engenai 
keistim ewaan-keistim ewaan dari sosok 
yang diceritakan tersebut. Keistim ewaan 
tersebut salah satunya dapat tercerm in 
dari rangkaian prestasi yang pernah 
diraihnya. Berdasarkan penggalan 
biografi tersebut dapat diketahui bahwa 
keistim ewaan Habibie tercerm in dari 
salah satu prestasinya, yaitu pencipta  
pesawat terbang CN-235 dan N-250.

Jaw aban: A
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5. M em baca Biografi

Berdasarkan penggalan biografi B J . 
Habible tersebut, selain prestasinya 
yang luar biasa, dapat kita ketahui juga 
bahwa B J . Habibie m em punyai sifat- 
sifat yang patut diteladani, yakni gemar 
mengerjakan sesuatu dan membaca.

Jav/ab an : B 

6. M em ah am i Fak ta  a tau  Pend ap at
Kalim at fakta adalah kalim at yang 
m enyatakan keadaan, kejadian, 
atau peristiwa yang benar dan bisa 
d ibuktikan. Jadi, berdasarkan uraian 
tersebut kalim at fakta yang terkandung 
dalam  iklan tersebut adalah buku siswa 
elektronik merupakan salah satu sum ber 
belajar yang telah m endapat rekomendasi 
dari BSNP.

Jaw aban: A

7. M en u lis  S lo g an , Poster, dan  Ik lan
Definisi atau pengertian iklan m enurut 
KBBI adalah berita atau pesan untuk 
m endorong, m em bujuk khalayak ramai 
agar tertarik pada jasa  atau barang 
yang ditawarkan. Di era sekarang ini, 
pengertian iklan m enjadi perluas lagi 
bukan hanya barang dan jasa  yang 
d itawarkan, tetapi juga kondisi tertentu. 
Kita m engenal adanya istilah ‘ iklan 
layanan m asyarakat'’. Dalam  sebuah 
iklan layanan m asyarakat, isi Iklan tidak 
m em bujuk seseorang untuk m em beli 
barang atau jasa tertentu. Iklan layanan 
m asyarakat m enawarkan suatu kondisi 
ideal atau sebuah kondisi yang lebih baik 
dalam  sebuah m asyarakat. Berdasarkan 
isinya, iklan pada soal tersebut 
m erupakan iklan layanan masyarakat. 
Adapun maksud yang ingin d isam paikan 
pada kalim at nom or 3 adalah masyarakat

dianjurkan menyalakan lam pu yang  
diperlukan saja.

Ja w a b a n : B 

8. M em baca dan M eru m u skan  S im p u lan
Simpulan m erupakan pendapat akhir 
dari suatu uraian berupa informasi: fakta, 
pendapat, alasan pendukung m engenai 
tanggapan terhadap suatu objek. Isi 
teks: Keluarga . . .  wahana . . .  pewarisan 
peradaban dan budaya (kalim at 1); Dalam 
keluarga d ibentuk . . .  nilai hubungan 
antarm anusia (kalim at 2 ) ; . . .  di keluarga 
dipraktikkan kesalingpaham an hak dan 
kewajiban sesam a . . .  (kalim at 3); . . .  
keluarga . . .  m itra atau subjek program 
pem bangunan bangsa (kalim at 4). 
Pendapat akhir: Keluarga merupakan 
tem pat utam a mewariskan adab dan 
budaya.

Jaw aban: A

9. M em baca Tabel/D iag ram
Penjelasan isi grafik dapat ditem ukan 
dengan m encerm ati judu lg ra fikdan  data 
yang disajikan dalam grafik. Informasi 
tersebut kem udian disesuaikan dengan 
setiap bunyi kalim at dari pilihan jaw aban 
yang ada. Berdasarkan informasi 
grafik tersebut dapat diketahui bahwa 
penjelasan isi grafik tersebut adalah 
jum lah peserta pada tahun 2006 -  2007 
naik.

Ja w a b a n : B 

10. M em baca Tabel/D iag ram
Simpulan tabel dapat ditemukan dengan 
mencermati judul tabel, judul kolom, dan 
judul baris informasi pada tabel tersebut 
kemudian diberi pendapat. Berdasarkan 
data angka dari setiap kolom yang 
disajikan dapat diketahui bahwa tren 
harga minyak goreng setiap bulannya
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m engalami kenaikan. Maka pilihan 
jawaban yang tepat untuk pertanyaan 
soal tersebut adalah dari bulan Ju li sampai 
dengan Oktober 20 J I  harga minyak goreng 
naik.

Jav/ab an : B 

11. M em baca Bagan
Bagan pada soal tersebut merupakan 
bagan organisasi. Bagan organisasi ialah 
setiap bentuk persekutuan antara dua 
orang atau lebih yang bekerja bersama 
serta secara formal terikat dalam rangka 
pencapaian suatu tujuan yang telah 
ditentukan dalam ikatan, dan bagan 
juga disebut dengan gambar rancangan, 
gambar denah, skema yang di antaranya 
menggunakan garis-garis tertentu sebagai 
alat bantu penjelas. Berdasarkan analisa 
pernyataan dari setiap pilihan jawaban 
yang disajikan dapat diketahui pernyataan 
yang sesuai dengan isi bagan tersebut 
adalah pernyataan jav/aban A.

Ja w a b a n : A 

12. M em baca D enah dan  Pe tu n ju k
Denah m erupakan gam baran atauskem a 
tentang keadaan sesuatu/objek tertentu 
yang bisa dijadikan sebagai alat bantu 
petunjuk dalam  m em aham i keadaan 
sebenarnya. Denah biasa d igunakan 
untuk m enggam barkan keadaan rum ah, 
ja lan , dan lain-lain.
Penjelasan untuk m engetahui ja lan 
terdekat yang bisa d ilalui karyawan 
tersebut dari RSUD ke masjid 
berdasarkan denah tersebut, dapat 
kalian deskripsikan seperti berikut. Dari 
RSUD, karyawan tersebut harus m elalui 
Jalan Kam boja m enuju arah Jalan 
Untung Surapati. Setelah sam pai ke 
Jalan Untung Surapati, m elalui ja lan  ini

kem udian berjalan lurus ke arah utara. 
Dari ja lan itu nanti akan bertem u dengan 
Jalan Merpati di sebelah kanan. Jangan 
la lu i ja lan tersebut, lev/ati saja. Setelah 
m elewati Jalan Merpati terus nanti akan 
bertem u dengan Jalan Elang di sebelah 
kanan. Setelah m endapati Jalan Elang, 
kem udian m asuk ke ja lan tersebut. Ikuti 
saja ja lan itu hingga tiba dl masjid yang 
dim aksud.

Ja w a b a n : D 

13. M em aham i Is i Pu is i
D i dalam  puisi tersebut digam barkan 
suatu rangkaian keadaan atau situasi 
m enyedihkan yang tengah dihadapi 
seseorang dengan pasrah. Kata-kata 
yang dirujuk: (2) Kum asih terdudukd i sini
(3) Bak seonggok sam pah (5) Tergores 
luka hingga berdarah-darah (6) Inginku 
m enjerit sekuat tenaga (7) Namun mulut 
terbekap oleh pisau kedudukan.

Ja w a b a n : B 

14. M em aham i M ajas
Majas adalah bahasa yang digunakan 
penyair untuk m engatakan sesuatu 
dengan cara m em bandingkannya 
dengan benda atau kata lain. Majas 
m engiaskan atau m em persam akan 
sesuatu dengan hal yang lain. 
M aksudnya, agar gam baran benda yang 
dibandingkan itu lebih jelas. Berdasarkan 
uraian di atas, larik-larik berm ajas yang 
terdapat dalam puisi pada soal tersebut, 
yakni larik nom or S dan nom or 4. Di 
dalam  larik nom or 3 ada penggam baran 
m em persam akan yang ditandai dengan 
kata "bak". Sem entara pada larik nomor 
4 ditandai dengan adanya pengiasan 
pada angin yang seolah-olah mampu 
m em bakar seperti api.

Jaw aban: C
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15. M em aham i Puisi
Kedua puisi pada soal tersebut m em iliki 
kesam aan dalam  tem a, yakni tentang 
hutan. Namun, keduanya dibedakan 
oleh pesan yang ingin d isam paikan 
oleh m asing-m asing puisi tersebut. 
Perbedaan pesan puisi tersebut dapat 
diketahui dari penjelasannya masing- 
m asing. Pada puisi I d igam barkan 
suatu keadaan hutan yang masih baik 
(tercerm in dari kata-katanya, yaitu 
"Hutan hijau subur), sedangkan pada 
puisi II d iceritakan sebuah kondisi hutan 
yang sudah rusak akibat ulah m anusia 
yang tidak bertanggung jawab.

Jav/aban: D

16. M em aham i Latar dalam Cerpen
Latar m erupakan salah satu unsur 
intrinsik yang terkandung d i dalam  cerita 
pendek. Latar m erupakan tem pat atau 
keadaan w aktu dim ana sebuah adegan 
atau peristiwa berlangsung. Penem uan 
latard i dalam cerpen b isad iam ati m elalui 
dialog tokoh m aupun pelukisan (adegan) 
yang dilakukan pengarang. Penemuan 
latar dalam penggalan cerpen pada 
soal tersebut dapat dilakukan dengan 
m engam ati bunyi kalim at nom or 3 dan 
nom or 4.

Jaw aban: A

17. M em aham i Penokohan dalam  Cerpen
Salah satu unsur intrinsik lainnya yang 
m em bangun sebuah cerpen adalah 
tokoh/penokohan. Tokoh adalah 
karakter dengan sifat tertentu yang 
m enjalankan, bertindak, berperilaku, 
atau lainnya sesuai perannya masing- 
m asing di dalam  sebuah cerita. Adapun 
sifat tokoh ‘Aku1’ yang penolong dalam  
penggalan cerpen pada soal nom or 16 
dapat d iketahui m elalui dialog yang

diucapkannya, yaitu *Bagaim ana kalau 
Aku yang mem bawakan tasmu, D ikV

Jawaban: D

18. M em aham i Sifat/Watak dalam  Cerpen
Setiap tokoh yang d ihadirkan di 
dalam  cerpen m em ilik i sifat atau 
w atak yang berbeda-beda. Dengan 
w ataknya m asing-m asing m ereka 
berperan m enjalankan setiap adegan 
atau peristiw a yang berlangsung di 
dalam  cerpen . Inform asi m engenai 
w atak tokoh m asing-m asing dapat 
d iketahu i dari d ialog-d ialog , adegan, 
ataupun pelukisan yang d ilakukan 
oleh si pengarang. Untuk tokoh 'Aku' 
pada penggalan cerpen soal nom or 16, 
penggam baran w ataknya tercerm in 
dari d ialognya bersam a tokoh lain di 
dalam  cerpen tersebut.

Jaw aban: B

19. M em aham i Am anat Drama
Setiap karangan baik yang dikemas 
dalam  bentuk cerpen, novel, m aupun 
dalam  bentuk karya sastra lainnya 
m em iliki m uatan-m uatan tertentu yang 
ingin d isam paikan kepada pem bacanya. 
Yang paling tam pak adalah pesan atau 
am anat. Penyam paian am anat atau 
pesan dalam  cerpen ada yang dilakukan 
secara tersurat m aupun tersirat. Untuk 
dapat m engetahuinya perlu dilakukan 
m em baca secara intensif. Pada 
penggalan cerpen tersebut am anat 
atau pesan yang terkandung tersirat di 
balik adegan dan dialog para tokohnya. 
Adapun am anat atau pesan yang 
terkandung di dalam nya adalah jangan  
meremehkan orang. Hal itu terbukti dari 
adegan tokoh Midun yang sok m engajari 
Pak Muin dalam  berm ain catur, nam un 
pada akhirnya Midun yang kalah.

Jawaban: D
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20. M em aham i Konflik dalam Drama
Salah satu bagian m enarik di dalam  
cerpen adalah konflik. Konflik adalah 
ketegangan yang terjadi dalam  diri 
tokoh dalam suatu cerita. Bentuknya 
bisa konflik fisik, konflik batin, konflik 
ide, konflik sosial, atau konflik budaya. 
Konflik yang terjadi berupa konflik 
batin pada diri sang tokoh (Arman). 
Hal ini tergam bar pada kalim at ... la 
bercita-cita m enjadi d o k te r .. . .  Di sisi lain 
selalu terngiang di telinganya anjuran 
bapaknya, "Arman, nanti kamu ja d i guru  
saja, mendidik anak-anak d i kampung 
yang masih banyak kekurangan guru  
yang bermutu."

Jav/ab an : B 

21. M em ah am i K a ra k te r is t ik  Novel
Perbedaan karakteristik novel adalah 
m em bedakan dua kutipan novel dari 
segi unsur instrinsik. Perbedaan itu 
dapat d ilihat dari penggam baran tema, 
tokoh, perw atakan , sudut pandang, latar, 
am anat, alur, penggunaan bahasa, dan 
lain-lain. Berdasarkan isi masing-masing 
kutipan novel tersebut diketahui bahwa 
perbedaan karakteristik kedua novel 
tersebut tam pak pada bagian tokoh/ 
penokohan. Pada novel I karakteristik 
yang m enonjol adalah penggam baran 
fisik sosok salah satu tokoh di dalam nya, 
sedangkan pada kutipan novel II 
penggam baran tokoh/penokohan lebih 
ditekankan pada bagian sifat.

Jav/ab an : B 

22. M em ah am i Su a san a  d a lam  Dram a
Suasana berhubungan dengan situasi 
yang tergam bar pada kutipan drama 
tersebut. Suasana yang tergambar 
adalah akrab. Hal itu terbukti pada

seluruh dialog percakapan antara tokoh 
Rudi dan Rano yang disertai petunjuk 
laku dalam kutipan drama tersebut, 
yakni keduanya saling pandang lalu 
tertawa dan meninggalkan tem pat itu.

Ja w a b a n : D 

23. M em ah am i La ta r da lam  Dram a
Latar selalu berhubungan dengan 
tem pat dan v/aktu. Kata kunci yang 
m erujuk pada tem pat dan w aktu m enjadi 
bukti latar pada kutipan dram a tersebut. 
Kata kunci: Petunjuk laku (duduk 
berdam pingan d i warung dekat halte 
bus).

Ja w a b a n : C 

24. M en u lis  Buku  H arian
Buku harian berisi catatan pengalam an 
yang bersifat pribadi. Isinya terdiri atas 
pengalam an paling berkesan. Di dalam  
penulisannya dilakukan secara runtut 
sesuai kronologis waktu, dan tem pat 
pengalam an itu terjadi dengan kalimat 
yang ekspresif.
Kata kunci: Hari ini (waktu) aku senang... 
nilai bahasa Indonesiaku bagus. Lusi. 
. . .  m endapat nilai buruk. Aku berusaha  
menghiburnya . . . .

Jaw aban: A

25. M em aham i M em o
Memo m erupakan pesan ringkas, 
yakni pesan yang ditu lis seseorang 
dengan singkat, je las , dan m udah untuk 
d ipaham i. Menurut pem akaiannya, 
m em o ada yang bersifat resm i dan 
bersifat pribadi {tidak resmi). Memo 
bersifat resmi dipakai sebagai surat 
pernyataan dalam  hubungan resm i dari 
seorang pim pinan kepada bawahannya. 
Memo bersifat pribadi d ipakai sebagai
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nota atau surat pernyataan tidak resmi 
antartem an, saudara, atau orang 
lain yang m em iliki hubungan akrab. 
8erdasarkan uraian tersebut, maka 
m em o yang sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah Ayah ke Manado, tidak 
ada orang d i rumah, kunci rumah ayah 
titipkan pada tetangga.

Ja w a b a n : D 

26. M em ah am i P a rag ra f
Paragraf adalah sebuah kum pulan atau 
kelom pok kalim at. Dengan dem ikian, 
sebuah paragraf selalu dibangun 
atas beberapa kalim at yang saling 
berhubungan satu dengan lainnya. 
Kalim at yang satu bertindak sebagai 
kalim at topik, sedangkan yang lain 
berkedudukan sebagal kalim at penjelas. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
untuk memadukan kalimat-kalimat 
tersebut menjadi paragraf yang padu 
terlebih dahulu harus menentukan kalimat 
topiknya. Mengacu pada kriterianya, 
kalimat nomor 2 merupakan kalimat topik. 
Kalimat tersebut kemudian diperjelas oleh 
kalimat nomor 5 ,3 ,1 , dan 4.

Ja w a b a n : A 

27. M em ah am i Is i Pengum um an
Pengumum an adalah pesan atau
informasi yang disam paikan kepada 
um um /publik. Tujuan pengumuman 
adalah menyampaikan sesuatu agar
diketahui orang banyak. Menulis 
pengum um an m em punyai tujuan utama 
untuk m em berikan informasi secara 
luas kepada m asyarakat tentang suatu 
hal atau suatu kegiatan. Saat menulis 
sebuah pengum um an, kalian harus
m enggunakan bahasa yang efektif
dan komunikatif. Kalimat-kalimat yang

ditulis juga harus jelas sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir atau salah 
pengertian.
Mengacu pada isi dari setiap pilihan 
jawaban yang ada, maka isi pengumuman 
yang sesuai dengan ilustrasi terdapat 
pada pilihan jaw aban A.

Ja w a b a n : A
28. M en u lis  R esen si

M enulis resensi adalah salah satu upaya 
m em perkenalkan suatu buku kepada 
orang lain yang belum  m em baca buku 
tersebut sehingga setelah m em baca 
resensi, orang tersebut tergerak hatinya 
untuk m em baca. Kunci utama untuk 
m enulis resensi tentu kita harus m em iliki 
bukunya dan m em bacanya secara 
intensif.
Adapun ilustrasi pada soal m erupakan 
inform asi sekilas m engenai Isi buku yang 
hendak diresensi. Untuk m enyusunnya 
ke dalam  paragraf resensi yang tepat 
maka data tersebut harus disusun sesuai 
kaidah penyusunan paragraf yang baik 
dan benar. Berdasarkan pilihan jaw aban  
yang disediakan, paragraf resensi yang 
baik sesuai data adalah A.

Ja w a b a n : A 

29. M en u lis  S u ra t P rib ad i
Kalim at pem buka surat pribadi selalu 
berhubungan dengan perihal kabar, 
harapan keadaan dari orang yang kita 
kirim i surat tersebut, atau perm ohonan 
m aaf jika kita terlam bat dalam  
m em berikan surat balasan. Bunyi kalimat 
pem buka surat m erupakan kesatuan 
utuh dengan kalim at berikutnya sebagai 
bagian susunan paragraf yang padu.

Ja w a b a n : A
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30. M enulis Penutup Surat
Penutup surat m erupakan salah satu 
struktur d i dalam  surat. Untuk dapat 
m em buat penutup surat yang baik 
m aka terlebih dahulu harus m encerm ati 
isi surat. Berdasarkan isi surat pada soal 
tersebut, penutup yang sesuai untuk 
surat tersebut adalah Demikian Informasi 
ini kami sampaikan. Atas kerjasama yang  
baik, kami ucapkan terima kasih.

Jawaban: B

31. M em aham i Kutipan Surat
Susunan kalim at di dalam  sebuah 
paragraf satu sam a lain saling berkaitan 
dan m em iliki kedudukan dan fungsinya 
m asing-m asing dengan tujuan paragraf 
tersebut m enjadi padu dan m am pu 
m enyam paikan pesan dengan baik. 
Untuk m elengkapi paragraf yang 
rum pang dengan kalim at yang tepat 
m aka harus m em erhatikan kesesuaian 
antara isi surat dengan bunyi kalimat 
yang terdapat pada setiap pilihan 
jaw aban.

Ja w a b a n : A 

32. M em ah am i R an g ku m an  B erita
Rangkum an adalah bentuk ringkas dari 
sebuah paragraf/wacana tetapi tetap 
m em uat informasi penting dari paragraf 
tersebut. Dengan m erangkaikan 
m akna kalim at-kalim at dalam  paragraf, 
kem udian disusun dalam sebuah kalimat 
sederhana jad ilah sebuah rangkum an. 
Rangkum an bacaan urutannya masih 
m engikuti pola aslinya. Untuk m em buat 
rangkum an, dapat kita lakukan dengan 
m enarik gagasan-gagasan pokok dari 
setiap paragraf.

Jaw aban: A

33. M enulisTeks Berita
M enulis teks berita ham pir sama 
dengan m enulis laporan peristiwa. 
Hal-hal yang ditulis harus berupa fakta 
yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Pokok-pokok berita yang 
harus d iperhatikan, antara lain peristiwa 
apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, 
m engapa peristiwa terjadi, kapan dan di 
m ana kejadian tersebut, serta bagaimana 
peristiwa tersebut terjadi.

Jawaban: D

34. M enulis Slogan
Slogan adalah perkataan atau kalimat 
pendek yang menarik dan mudah 
diingat untuk memberitahukan atau 
menyampaikan sesuatu. Slogan bertujuan 
untuk menyampaikan suatu informasi dan 
memengaruhi pandangan serta pendapat 
orang terhadap informasi tersebut. Slogan 
memiliki ciri bahasa yang menarik, mudah 
dipahami, serta bersifat persuasif. Isinya 
singkat dan jelas, kalimatnya pendek, 
menarik dan mudah diingat menjelaskan 
visi, misi, dan tujuan.
Untuk m em buat slogan yang sesuai 
dengan isi Ilustrasi di atas, kita harus 
m em erhatikan kata kuncinya. Kata 
kunci dari ilustrasi tersebut, yaitu . . .  
mem budayakan gem ar m em baca  dan 
mengadakan lom ba m em buat sinopsis. 
M engacu pada kata kunci tersebut, maka 
slogan yang tepat untuk ilustrasi di atas 
adalah "Sinopsis dilombakan, mem baca  
dibudayakan

Jawaban: D

35. M enulis Iklan Baris
Iklan baris adalah iklan singkat (kecil) 
yang terdiri atas beberapa baris. Iklan 
baris d isebut ju g a  iklan m ini. Tentu kalian
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sering m enem ukan iklan seperti itu di 
surat kabar atau m ajalah. Tujuan iklan 
itu tidak berbeda dengan iklan yang lain, 
yaitu untuk m em beri tahu, m engajak, 
atau m enaw arkan suatu produk barang 
atau jasa  kepada pem baca. Iklan baris 
d itu liskan secara singkat dengan 
singkatan yang biasa digunakan. Hal 
itu dilakukan karena pem bayaran 
pem asangan iklan baris bergantung 
pada jum lah baris. M eskipun ditulis 
singkat serta m enggunakan banyak 
singkatan, tetapi m aksudnya harus dapat 
atau mudah dipaham i oleh pem baca.

Ja w a b a n : D 

36. M em ah am i Seb u ah  P e tu n ju k
Petunjuk ketentuan yang m em beri arah 
atau bim bingan tentang cara m elakukan 
sesuatu perbuatan atau tindakan. 
M enyusun petunjuk berarti m em aparkan 
langkah-langkah untuk m elakukan 
sesuatu secara benar. Cerm ati kata- 
kata konjungsi pada setiap pernyataan 
petunjuk. Jika petunjuk tentang 
m akanan atau m inum an, cerm ati kata 
siap dinikm ati, d isajikan, d ihidangkan, 
letaknya di akh ir petunjuk tersebut.
Kata kunci yang biasa m uncul di dalam  
penulisan petunjuk adalah: pertam a; 
lalu ; kem udian; setelah itu;

Ja w a b a n : C 

37. M em ah am i Seb u ah  Pe tu n ju k
Petunjuk adalah ketentuan yang 
m em beri arah atau bim bingan tentang 
cara m elakukan sesuatu perbuatan 
atau tindakan. M elengkapi petunjuk 
dilakukan dengan cara m encerm ati 
kalim at petunjuk sebelum  dan sesudah 
kalim at petunjuk yang dirum pangkan.

Jawaban: D

38. M em ah am i K u tip an  P idato
Kata sapaan adalah kata yang digunakan 
untuk m enegur sapa orang yang 
diajak berbicara (orang kedua) atau 
m enggantikan nama orang ketiga. 
Kata sapaan ini harus d itu lis dengan 
huru f kapital, baik dalam kalim at dialog 
m aupun di narasi atau deskripsi. 
Berdasarkan isi kutipan pidato tersebut, 
dapat diketahui bahwa antara orang 
yang sedang berpidato dengan yang 
dihadapinya m em iliki derajat yang sama 
dalam usia. Hal ini tam pak dari kalimat 
sebagai generasi muda, . . . .  Selain itu, 
o leh kerana itu, kalim at sapaan yang 
sesuai sebagai pengganti kata sapaan 
sebelum nya adalah rekan-rekan . . .

Ja w a b a n : B 

39. M en u lis/M e len g kap i P idato
M enulis/m elengkapi pidato harus 
disesuaikan dengan ilustrasi. Cerm ati 
apakah pidato tersebut bagian pem buka, 
isi, atau penutup pidato. Cerm ati juga 
kata ganti yang digunakan.
Untuk m enentukan jaw aban yang 
tepat, kita dapat m elakukannya dengan 
cara m enentukan kata kunci yang bisa 
saling m engaitkan. Kata kunci yang 
m enyam bungkan ilustrasi dengan 
pilihan jaw aban B, ya itu  kata ‘aula' (pada 
ilustrasi) dengan kata 'ruang ini' (pada 
jaw aban).

Jav/ab an : B 

40. R um usan  M asa lah
Rum usan m asalah berisi pertanyaan. 
Rum usan m asalah cirinya singkat, jelas, 
dan terarah yang d ikem ukakan dalam  
ilm iah m erupakan rangkaian pertanyaan 
yang diuraikan dari tema. Rum usan 
masalah tidak boleh keluar dari topik
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yang diteliti atau dibahas.
Kata kunci: kata tanya yang digunakan 
adalah kata tanya yang m em erlukan 
pen je lasan , jaw aban  yang panjang 
dan m endetail, (bagaim ana, m engapa, 
a p a ka h ...d ll)

Ja w a b a n : A 

41. M em ah am i K a lim a t Pend ap at
Saran adalah pendapat (usul, anjuran, 
cita-cita) yang dikem ukakan untuk 
dipertim bangkan. Salah satu penutup 
dalam  karya ilm iah adalah kesim pulan 
dan saran. Untuk dapat m em berikan 
saran yang ob jektif m aka kita harus 
m em aham i dengan baik kesim pulan 
dari karya ilm iah tersebut.
Kata-kata kunci dari kesim pulan dl atas 
yang bisa dijadikan dasar pem berian 
saran adalah buku merupakan sum ber 
ilmu ... (kalim at 1), dan . . .  kegiatan 
mem baca harus dim ulai sejak d/n/(kal imat 
3). M engacu pada kata kunci tersebut, 
m aka saran yang sesuai terdapat pada 
pilihan jaw aban A.

Ja w a b a n : A 

42. M em ah am i K a lim a t E fe k t if
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat 
m engungkapkan gagasan penutur/ 
penulisan secara tepat sehingga 
pem baca dapat m em aham i pikiran 
tersebut dengan mudah, jelas, dan 
lengkap seperti apa yang dimaksud oleh 
penulis. Kalim at dikatakan efektif bila
(1) m enyatakan gagasan yang logis, (2) 
berm akna tunggal, (3) m enggunakan 
kata yang konseptual, lugas, dan baku, (4) 
gramatikal, (5) dinyatakan dalam bentuk 
kata yang benar, (6) tidak m enggunakan 
kata-kata yang mubazir, (7) ditulis dengan 
kaidah tata tulis yang benar.

Pada kalimat soal tersebut ditem ukan 
adanya kata-kata yang mubazir, yaitu 
semua. Kata tersebut m enjadi mubazir 
d ikarenakan kata yang m engikutinya 
adalah bentuk kata pengulangan yang 
berarti jam ak.

Ja w a b a n : D

43. M en yu n tin g  K e sa lah an  Tanda Baca
Penggunaan huruf kapital yang cerm at 
harus sesuai dengan kaidah tata tulis. 
Penggunaan huruf kapital di antara 
sebagai berikut: huruf kapital atau huruf 
besar dipakai sebagal huruf pertam a 
kata pada awal kalim at: sebagai huruf 
pertam a nam a gelar kehorm atan, 
keturunan, dan keagamaan yang diikuti 
nam a orang; huru f kapital tidak dipakai 
sebagai huruf pertam a nam a gelar 
kehorm atan, keturunan, dan keagam aan 
yang tidak d iikuti nama orang; sebagai 
huru f pertam a unsur nam a jabatan yang 
diikuti nama orang, nama Instansi, atau 
nam a tem pat yang digunakan sebagai 
pengganti nam a orang tertentu ; dan 
sebagai huruf pertam a nam a jabatan 
atau nam a instansi yang m erujuk kepada 
bentuk lengkapnya.
Jadi, berdasarkan penjelasan di atas 
maka perbaikan yang tepat untuk 
kalim at di atas adalah Tubagus Chasan 
Sochib, ayahanda Gubernur Banten, Ratu 
Atut Chosiyah, m eninggal di Rumah Sakit 
Sari Asih, Serang.

Ja w a b a n : C

44. M en yu n tin g  K e sa lah an  Tanda Baca
Penggunaan tandabacadalam kehidupan 
sehari-hari. Kesalahan penggunaan tadi 
mengakibatkan masyarakat, terutama 
siswa sekolah, menjadi bingung dan tetap 
melakukan kesalahan yang sama. Berikut
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penggunaan beberapa tanda baca yang 
perlu diperhatikan antara lain, tanda baca 
titik, koma, tanda titik dua, titik koma, tanda 
seru, tanda tanya, dan lain-lain. Ragam 
tanda baca tersebut memiliki kegunaan 
dan fungsinya masing-masing di dalam 
sebuah kalimat.
D i dalam  kalim at tersebut terdapat 
hal-hal yang harus diperhatikan, 
yaitu dijelaskan atau d iuraikan. Untuk 
keperluan itu, d iperlukan pem akaian 
tanda baca yang tepat sehingga kalimat 
tersebut m em iliki m akna yang jelas. 
Tanda baca yang biasa digunakan di 
dalam kalim at yang terdapat unsur 
pem berian d i antaranya titik dua dan 
kom a. Jadi, perbaikan kalim at untuk 
kalim at tersebut adalah DI dalam  lemari 
Itu terdapat tiga benda: gelas, piring, dan 
nam pan.

Jaw aban: A

45. M enulis Pantun
Menulis pantun harus m encerm ati ciri 
pantun. Pantun berima a-b-a-b, larik 1-2 
sampiran, larik 3-4 isi. Jum lah suku kata 
terdiri atas 8 - 1 2  suku kata. Menulis 
pantun harus disesuaikan dengan 
ilustrasL Untuk melengkapi isi pantun 
yang rumpang, cermati rima pantun.
Kata kunci yang bisa dijadikan rujukan: 
ketupat (giat); randu (satu).

Jaw aban: C

46. M elengkapi Sebuah Puisi
M elengkapi puisi dengan pilihan kata, 
cari kata yang m em iliki hubungan m akna 
dengan larik-larik sebelum nya. Maka 
yang tepat adalah: 1) berhinggapan; 
dan 2) kemerah-m erahan.

Jawaban: B

47. M elengkapi Larik Sebuah Puisi
Untuk m elengkapi puisi tersebut maka 
perlu dicari larik yang m engandung 
m akna konotasi. Dari pilhan jaw aban  
yang tersedia, larik yang m enganduing 
m akna konotasi terdapat pada pilihan 
jaw aban D.

Jaw aban: D

48. Perbaikan Petunjuk Laku
Petunjuk laku berisi petunjuk teknis 
tentang tokoh, waktu, suasana, pentas, 
suara, ke luar m asuknya aktor atau aktris, 
keras lem ahnya dialog, dan sebagainya. 
Petunjuk laku ini biasanya ditulis dengan 
m enggunakan huruf yang dicetak miring 
atau huruf besar sem ua. Di dalam  dialog, 
petunjuk laku ditulis dengan cara diberi 
tanda kurung di depan dan di belakang 
kata atau kalim at yang m enjadi petunjuk 
laku.
Memperbaiki kesalahan petunjuk laku, 
harus mencermati isi dialognya dan juga 
dialog sesudahnya. Berdasarkan dialog 
nomor 1 tersebut diketahui bahwa tokoh 
Lala sedang berbicara langsung dengan 
tokoh Wali kelas. Artinya pada saat itu 
tokoh Lala tengah berada/berhadapan 
dengan tokoh Wali kelas, sehingga adegan 
m engetukpintusepertiyang digambarkan 
dalam petunjuk laku tidak sesuai fakta 
dialog tersebut. Adapun perbaikan 
petunjuk laku yang sesuai dengan dialog 
tersebut adalah (masi/fc berdiri d i dekat
wali kelas)

Jawaban: D

49. M em aham i Dialog Kutipan Drama
Berdasarkan isi dialog kutipan drama 
tersebut diketahui bahwa sedang terjadi 
perdebatan/perselisihan antara tokoh 
Irene dan tokoh Veby. Adegan tersebut
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berakhir ditandai dengan dialog daritokoh 
Irene yang memanggil-manggil tokoh 
Veby yang pergi m eninggalkannya [Veby, 
Veby, mau kemana kam u?). Mengacu pada 
dialog terakhir tersebut maka petunjuk 
laku yang tepat untuk adegan tokoh Veby 
sebelumnya, yaitu pergi meninggalkan 
Irene.

Jaw aban: A

50. M elengkapi Dialog Drama
Untuk m elengkapi dialog drama yang 
rum pang, maka lengkapi dengan dialog 
yang isinya sesuaikan dengan ilustrasi. 
Cerm ati hubungan m akna yang logis 
kalim at sebelum  dan sesudah dialog 
yang dirum pangkan. Cerm ati tokoh/ 
pelaku dalam drama untuk m elengkapi 
dialog rum pang tersebut.

Untuk m elengkapi dialog (1) kam u bisa 
m engacu pada dialog sesudahnya yang 
diujarkan tokoh Ida Ayu (Kamu jangan  
berbohong, W/s. Dari tatapan matamu 
terlihat kamu sedang memikirkan sesuatu. 
Dari dialog tersebut juga bisa dijadikan 
ru jukan untuk m elengkapi dialog 
setelahnya yang tepat untuk diujarkan 
oleh tokoh CutNisa.

Jawaban: D
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