SOAL DAN PEM BAHASAN
Teks berikut untuk soal no. 1 dan 2.

Jawaban yang tepat untuk pertanyaan
tersebut adalah: ’’M enanggulangi bencana
alam besar yang terjadi di kawasan Asia
Pasifik” Hal tersebut diperjelas dalam
paragraf kedua.
JAWABAN: D

Bacalah dengan cermat!
;

*

.

(1) Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, j
terutama Indonesia, Filipina, dan Cina, d ik a ta - j
kan berisiko dilanda bencana alam besar yang
bisa menewaskan jutaan orang. (2) Prediksi
| yang di sampaikan lembaga riset Geoscience j
Austaralia itu, mendorong presiden RI, Susilo
Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri
; Australia, Kevin Rudd untuk berencana
membentuk pusat riset dan pelatihan bersama
gunamenanggulangibencanaalamtersebut.(3). j
Dalam laporan yang dikutip harian The Sidney
Morning Herald, Jumat kemarin, Geoscience
Australia memperkirakan kemungkinan terjadi
j bencana gempa bumi, tsunami, badai, dan |
letusan gunung api di kawasan Asia Pasifik
dalam beberapa tahun ke depan. (4). Dugaan
i sementara, bencana alam tersebut akan terjadi
karena letak kawasan Asia Pasifik berada
| dijalur rawan bencana. (5) Hal itu dibuktikan
dengan kejadian yang di alami oleh Indonesia
pada tahun 2004.

1.

Untuk apa Presiden RI dan Perdana
Menteri Australia membentuk pusat riset
dan palatihan bersama?
a. Membuktikan
prediksi
yang
di
sampaikan Lembaga Riset Goescience
Australia.
b. Dugaan kemungkinan terjadi bencana
alam di kawasan Asia Pasifik.
c. Dugaan sementara bencana alam ter
sebut akan terjadi di kawasan Asia
Pasifik.
d. Menanggulangi bencana alam besar
yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.
e. Sesuai laporan akan terjadi gempa
bumi, tsunami, dan letusan gunung
api.

2.

Kalimat
terdapat
a. (3)
b. (3)
c.
(2)

fakta dalam
pada n o m o r. .
dan (4)
dan (5)
dan (4)

paragraf tersebut
.
d.
(1 )d a n (2 )
e.
(1) dan (3)

Pembahasan:
Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang
benar-benar terjadi atau peristiwa yang
merupakan kenyataan. Kalim atyang berupa
fakta adalah kalim atyang menyatakan atau
menjelaskan kejadian yang benar-benar
terjadi. Fakta diungkapkan dengan katakata yang seobjektif mungkin.
Jadi, fakta dalam paragraf di atas hanya
terdapat pada nomor 5.
JAWABAN: Teks berikut untuk menjawab soal nomor 3-5.
Bacalah dengan saksama!
(1) Ada pendapat yang mengatakan
bahwa saat ini banyak remaja yang tidak
peduli terhadap lingkungan. (2) Hal ini sering
dilontarkan kepada remaja ketika lingkungan
sekitar sudah menjadi rusak. (3) Tuduhan
tersebut barangkali muncul karena secara
kebetulan melihat remaja yang tidak peduli
terhadap lingkungannya, misalnya remaja
yang membuang sampah sembarangan.
(4) Memang benar ada sebagian remaja
yang tidak peduli terhadap lingkungannya,
j namun masih banyak remaja yang mau
memperhatikan lingkungannya misalnya, di
r .............................................................................................................................................................................................................................................

Pembahasan:
Ide pokok merupakan ide yang bersifat
umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas
yang bersifat khusus. Pertanyaan tersebut
adalah: “Untuk apa Presiden RI dan
Perdana Menteri Australia membentuk
pusat riset dan pelatihan bersama?”

sekolah-sekolah para siswa ditekankan untuk
memelihara kebersihan kelas dan sekolah.
(5) Akan tetapi, mengapa masih banyak pula
masyarakat kita yang kurang memperhatikan
lingkungannya?

3.

Ide pokok paragraf tersebut adalah . . .
a. Pendapat
tentang
sikap
remaja
terhadap lingkungan.
b. Remaja dituduh tidak peduli terhadap
lingkungan yang rusak.
c. Masih banyak remaja yang peduli
terhadap lingkungan.
d. Tidak semua remaja tidak peduli
terhadap lingkungan.
e. Banyak masyarakat yang tidak peduli
terhadap lingkungan
Pembahasan:
Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah:
“Pendapat tentang sikap rem aja terhadap
lingkungan”. Ide pokok tersebut diperjelas
oleh kalimat-kalimat penjelas nomor 2, 3,
dan 4.
JAWABAN: A

4.

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat
pada n o m o r....
a. (1)
d. (4)
b. (2)
e. (5)
c. (3)

Teks berikut untuk menjawab soal no. 6 & 7.
Bacalah dengan saksama!
Penyakit flu burung disebabkan virus
influenza tipe A. Kemungkinan tidak hanya
dapat ditemukan pada unggas, tetapi juga
pada mamalia, term asuk manusia. Virus ini
pertama kali diketahui menjadi penyebab kematian yang sangat tinggi pada unggas tahun
1878. Saat ini dikenal fow l plaque dean, yang
diduga penyebabnya adalah virus avian in
fluenza A. Virus tersebut mungkin dapat me
nimbulkan penyakit dengan berbagai variasi
keganasan dari yang bersifat tidak patogen
sampai tergantung pada berbagai subtipe
virus influenza A dan kombinasi antigen per
mukaan H dan N. Berdasarkan struktur an
tigen hemaglotimin (H) dan neuraminidasen
(N), virus influenza A dikelompokkan menjadi
subtive. Jadi, flu burung disebabkan oleh vi
rus influenza tipe A yang dapat menimbulkan
berbagai variasi keganasan

6.

Pembahasan:

Makna istilah mamalia dalam paragraf
tersebut adalah hewan ....
a. Jinak
d. Bertelur
b. Liar
e. Menyusui
c. Beranak

Kalimat utama paragraf di atas adalah:
“Ada pendapat yang mengatakan bahwa
saat ini banyak remaja yang tidak peduli
terhadap lingkungannya . "

Pembahasan:
Makna kata
menyusui.

adalah

binatang

JAWABAN: E

Kalimat tersebut terdapat pada nomor 1.
JAWABAN: A
7.
5.

mamalia

Kalimat penjelas yang tidak padu dalam
paragraf tersebut adalah n o m o r....
a. (1)
d. (4)
b. (2)
e. (5)
c. (3)
Pembahasan:
Paragraf pada soal membahas tentang
sikap remaja terhadap lingkungannya. Hal
tersebut dinyatakan dalam kalimat pertama
sampai keempat, sedangkan kalimat kelima
tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya.
Jadi,
kalimat
penjelas
yang
tidak
mendukung kalimat utama dalam paragraf
tersebut adalah kalimat nomor lima.
JAWABAN: E
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Simpulan isi paragraf tersebut yang paling
tepat adalah ...
a. Flu burung yang disebabkan virus
influenza tipe A dapat menimbulkan
penyakit dengan berbagai variasi
keganasan.
b. Virus flu burung dapat menyebabkan
berbagai variasi keganasan yang
menimbulkan kematian orang-orang
yang diserangnya.
c. Penyakit flu burung yang berupa
influenza dapatm enyebabkan kematian
unggas dan manusia yang terinfeksi
virus ganas tersebut.
d. Virus flu burung pertama kali ditemukan
sebagai penyebab kematian tahun
1878 dan setelah itu hampir setiap
tahun menelan korban.
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e.

Penyakit flu burung dapat menyebab
kan kematian burung dan manusia;
penyakit ini mudah menular dan sangat
berbahaya.

d.

e.

Pembahasan:
Kalimat simpulan yang sesuai dengan isi
paragraf tersebut adalah: “Flu burung yang
disebabkan virus influenza tipe A dapat
m enim bulkan penyakit dengan berbagai
variasi keganasan. ”
JAWABAN: A

Pembahasan:
Opini adalah pendapat,
pendirian seseorang.

Opini penulis tajuk tersebut adalah . . .
a. Koalisi yang dibangun partai-partai politik
harus didasarkan kepentingan rakyat.
b. Koalisi
partai
pemenang
pemilu
akan menghasilkan susunan kabinet
bayangan baru.
c. Partai-partai politik peserta pemilu
akan memperoleh beberapa kursi di
kementerian.

pikiran,

atau

Opini dalam tajuk tersebut adalah: “Koalisi
yang dibangun partai-partai politik harus
didasarkan kepentingan rakyat..
JAWABAN: A

Bacalah tajuk berikut secara cermat!
Partai politik yang menang dalam |
pemilu
legislatif,
terutama
yang j
memperoleh suara yang signifikan, kini
j mulai gencar mengadakan lobi-lobi politik. ;
Mereka berusaha untuk memperoleh
bagian kekuasaan yang cukup b esarj
di dalam pemerintahan mendatang. ;
Paling tidak mendapatkan beberapa j
kursi kementerian. Lobi-lobi demikian j
memang tidak salah. Bukankah tujuan
mendirikan partai dan berkoalisi adalah
untuk memperoleh kekuasaan? Yang kita
harapkandalam koalisiadalah partai-partai
politik tetap memperhatikan kepentingan
rakyat. Koalisi harus dibangun atas dasar
kesamaan program kerja. Koalisi juga
seyogyanya tidak hanya sebatas calon
presiden dan wakil presiden, tetapa
juga pos-pos kementerian. Hal itu harus
disampaikan pada rakyat, termasuk
susunan kabinet bayangan. Susunan
kabinet
bayangan
sangat
penting j
diketahui oleh rakyat karena boleh j
jadi program pemerintah sangat baik, j
namun bila menterinya kurang mampu, j
hasilnya juga pasti tidak maksimal. Bila
susunan kabinet bayangan disampaikan
kepada rakyat, mereka akan menilai
mana koalasi yang bisa memajukan j
bangsa dan menyejahterakan rakyat. :

Susunan kabinet bayangan berasal
dari koalisi-koalisi partai pemenang
pemilu tahun ini.
Rakyat hendaknya memilih calon
presiden wakil presiden yang layak dan
berwibawa.

Diagram berikut untuk soal nomor 9 dan 10
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Pernyataan yang sesuai dengan isi diagram
tersebut adalah . . .
a. Jumlah siswa SMA DKI Jakarta pada
tahun 2007/2008 lebih banyak daripada
Kalimantan Barat (Kalbar).
b. Di Kalimantan Barat jumlah siswa SMA
pada tahun 2007/2008 sama banyak di
Aceh.
c. Aceh memiliki siswa SMA pada tahun
pelajaran 2007 lebih banyak dari pada
Kalimantan Barat (Kalbar).
d. Jumlah siswa SMA di Sulawesi Utara
pada tahun pelajaran 2007/2008 lebih
banyak daripada Papua.
e. Provinsi Papua memiliki siswa SMA
separuh dari siswa SMA di Aceh yaitu
40.000.
Pembahasan:
Berdasarkan diagram tersebut dapat
disimpulkan bahwa: “Jumlah siswa SMA

DKI Jakarta pada tahun 2007/2008
lebih banyak daripada Kalimantan Barat
(Kalbar)."
JAWABAN: A
10. Simpulan yang sesuai dengan isi diagram
tersebut adalah . . .
a. Di Kalimantan Baratdan Sulawesi Utara
Jumlah siswa SMA sama banyak.
b. Jumlah siswa SMA di Papua tidak
berbeda dengan di Sulawesi Utara.
c. Di Kalimantan Barat dan Aceh jumlah
Siswa SMA sama banyak.
d. Jumlah siswa SMA di Aceh sepertiga
dari jum lah siswa di Jakarta.
e. Jumlah siswa SMA terbanyak adalah
DKI Jakarta dan yang sedikit Papua.
Pembahasan:
Kalimat simpulan yang sesuai dengan isi
diagram tersebut adalah: “Jumlah siswa
SMA terbanyak adalah DKI Jakarta dan
yang sedikit Papua”.
JAWABAN: E

Maka oleh bapaku diceritakannyalah
segala hal anak-anaknya habis mati itu.
Maka kata tuan itu, "Baiklah engkau katakan
kepada istrimu, janganlah ia menangis, insya
Allah nanti diberi Allah kepadanya seorang
anak laki-laki. Maka apabila beranak kelak
engkau namakan dengan nam aku”.
Hikayat Abdullah

11. Isi kutipan hikayat tersebut adalah . . .
a. Seorang ibu sedih karena keempat
anaknya meninggal sewaktu masih
kecil.
b. Meninggalnya empat anak bersaudara
ketika masih kecil dan semua laki-laki.
c. Orang Arab yang pandai mengajarkan
agama Islam kepada masyarakat.
d. Nasihat kepada seorang ibu yang
ditinggal
saudaranya
dan
anakanaknya.
e. Seorang suami yang peduli terhadap
kesedian istri yang malang.
Pembahasan:
Hikayat adalah kisah mengenai kehidupan
manusia dalam pengertian sebenarnya.
Yang diceritakan dalam hikayat umumnya
berupa kehidupan istana, kebesaran rajaraja, peperangan, dan kepahlawanan.

Teks berikut untuk soal nomor 11. S.d 14.
Bacalah dengan cermat!
Maka adapun saudaraku seibu-sebapa itu,
I empat orang laki-laki, semuanya itu abangku,
; maka aku inilah yang bungsu. Adapun
i abang-abangku yang tersebut itu semuanya
: mati tatkala lagi kecil, ada yang mati umur
| enam bulan, ada umur setahun, ada yang
; dua tahun, ada yang tiga tahun. Demikianlah
halnya sehingga bunda pun seperti laku
! orang gila sebab mati anak-anaknya itu. Maka
: senantiasa duduk menangis dan dukacita
j juga. Maka beberapa lamanya dalam hal
| yang demikian, datanglah seorang orang
I Arab, Sayyid yang bernama Habib Abdullah,
i bangsa Hadad. Maka adalah ia itu aulia,
j Maka sangat dipermulia orang akan dia
dalam Malaka; maka segala laki-laki dan
perempuan pergilah berguru kepadanya dari
hal-hal perkara agama Islam. Maka bundaku
j juga yang tidak pergi senantiasa duduk
! menangis sebabterkenangkan anak-anaknya
! yang mati itu. Maka sehari-hari ia mendengar
bundaku menangis: maka disuruhnya panggil
bundaku, diperiksanya akan bundaku itu
duduk menangis-nangis.

Isi kutipan
hikayat tersebut adalah:
;‘Meninggalnya em pat anak bersaudara
ketika masih kecil dan semua laki-laki ”
JAWABAN: B
12. Pembuktian karakter atau ciri-ciri karya
sastra Melayu Klasik kutipan tersebut
terdapat pada . . .
a. Pengaruh agama Islam dalam cerita
sangat kuat
b. Menceritakan
kehidupan
keluarga
Hadad
c. Menggunakan sebutan bunda untuk
ibu kandung
d. Banyak menggunakan bahasa seharihari
e. Terdapat secara berlebihan peng
gunaan; maka, adapun.
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Pembahasan:
Ciri-ciri karya sastra lama
Bentuknya berupa puisi terikat: pantun,
syair, hikayat, legenda, mite, dan
dongeng.
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Bahasa melayu tradisional, Arab, daerah.
Bertemakan istana sentris, mistis, dan
kaku.
Latar
belakang
penciptaan
ada
pengaruh kesusastraan Hindu, Islam,
budaya tradisional, anonim
milik
masyarakat.
Perkembangannya
statis
dan
disampaikan secara lisan.
Jadi, pembuktian atau ciri-ciri karya sastra
Melayu Klasik dalam kutipan cerpen
tersebut adalah: “Pengaruh agama Islam
dalam cerita sangat kuat".
JAWABAN: A
13. Nilai sosial yang terkandung dalam kutipan
karya sastra Melayu Klasik tersebut adalah ...
a. Ibu yang memperhatikan kesehatan
anak-anaknya dengan kasih sayang.
b. Adanya keinginan seseorang untuk
mengasuh anaknya sendiri
c. Rasa sedih yang dalam seorang ibu
atas kematian anaknya.
d. Penyebar ajaran Islam dengan ikhlas
atau tanpa pamrih.
e. Adanya perasaan tolong-menolong
antar sesama dalam berbagai hal.
Pembahasan:
Nilai sosial yang terkandung dalam kutipan
karya sastra Melayu Klasik tersebut adalah:
“Penyebar ajaran Islam dengan ikhlas atau
tanpa pam rih”.
JAWABAN: D
14. Am anat yang terkandung dalam kutipan
hikayat tersebut adalah . . .
a. Rawatlah anak kita semenjak kecil
agar tetap sehat.
b. Dukacita berlebihan karena kematian
tidaklah baik.
c. Tolonglah tetangga yang mengalami
kesulitan.
d. Terimakah takdir yang diberikan Tuhan
kepada kita.
e. Berdoalah kepada Tuhan agar kita
diberi keturunan.
Pembahasan:
Am anat yang terkandung dalam kutipan
hikayat
tersebut
adalah:
“Dukacita
berlebihan karena kematian tidaklah b a ik”.
JAWABAN: B

8

Teks berikut untuk soal nomor 15 dan 16.
Bacalah dengan saksama!
Bukan kekasih saya saja yang mengatakan
pelayan restoran itu gagah. Kalau saya
j kebetulan
pergi
sendiri-sendiri
seperti
malam ini, saya mempunyai kegemaran
melihat tamu-tamu yang datang. Di antara
pengunjung-pengunjung itu, selain banyak
yang sepasang-sepasang, sendiri-sendiri,
dan ada kelompokan gadis-gadis. Sekali
j saya lihat ada kelompok gadis-gadis yang
| datang tanpa pengiring laki-laki, yang
gem ar ketawa-ketawa di restoran sebagai
suatu mode dari gadis-gadis tanggung
tahun-tahun belakang ini mereka pun tiap
: sebentar ketawa-ketawa. Mereka ketawa
kecil-kecil mulanya ketika pelayanan restoran
| itu barusan saja mengantarkan beberapa
piring kacang hijau dan minuman-minuman.
Kemudian barulah mereka ketawa besar.
Waktu itu saya berpendapat, sepantasnya
mereka tidak baik ketawa demikian, bisa
jadi melukai pelayan restoran itu. Tetapi
kemudian saya dengar cakap-cakap mereka.
Pelayan Restoran Karya Motinggo
15. Amanat yang diungkapkan dalam kutipan
cerpen tersebut adalah . . .
a. Perhatikanlah orang yang sedang
memperbincangkan kita.
b. Bersikaplah sopan di hadapan orang
yang tidak dikenal.
c. Janganlah berbincang-bincang tentang
orang lain
d. Janganlah
menyinggung
perasaan
orang lain
e. Jangan mendengarkan perbincangan
orang lain.
Pembahasan:
Am anat yang diungkapkan dalam kutipan
cerpen
tersebut
adalah:
“Janganlah
m enyinggung perasaan orang lain”.
JAWABAN: D
16. Perbuatan kurang bermoral yang terdapat
dalam kutipan cerpen tersebut tergambar
d a la m .....
a. Tokoh aku menilai para gadis yang
sedang tertawa-tawa di hadapan
pelayan restoran.

b.

c.

d.

e.

Tokoh aku setiap malam memperhati
kan tamu-tamu yang datang di restoran
tersebut.
Perbuatan para gadis yang ketawaketawa kecil ketika pelayan restoran
selesai mengantarkan hidangan untuk
mereka.
Para gadis melukai hati para restoran
karena perbincangan para gadis itu
tentang pelayan restoran tersebut.
Tokoh aku merasa kasihan terhadap
pelayan restoran karena ditertawakan
oleh para gadis.

Pembahasan:
Perbuatan kurang bermoral yang terdapat
pada kutipan cerpen tersebut adalah:
“Perbuatan para gadis yang ketawa-ketawa
kecil ketika pelayan restoran selesai
m engantarkan hidangan untuk m ereka ”
JAWABAN: C
Kutipan novel berikut untuk soal nomor 17
s.d 19. Cermatilah dengan baik!
(1) Wiraatmaja menggelengkan kepalanya,
| 'Anak-anak berlainan dengan kita: apa
; yang kita katakan baik, katanya tidak baik.”
I (2) ‘Bukan begitu. Bapak!” kata Tuti pula
menyambung kata Ayahnya. "Bukan mereka
; sengaja hendak bertentangan dengan orangorang tua. (3) Yang bertentangan itu hanyalah
pendapat tentang bahagia, tentang arti hidup
! kita sebagai manusia. (4) Emang berkata
| bahwa bahagia itu ialah pekerjaan kemudian
hari, pendeknya hidupyang senang. (5) Setelah
menganggap bahagia itu lain artinya. (6)
| Bahagia itu baginya tidak sama dengan hidup
! senang. (7) Baginya yang dinamakan bahagia
itu dapat menurutkan desakan hatinya, dapat
mengembangkan tenaga dan kecakapannya
; sepenuh-penuhnya dan menyerahkan kepada
yang terasa kepadanya dan yang termulia
dalam hidup ini."

17. Sudut pandang yang digunakan dalam
kutipan tersebut adalah . . .
a. Orang pertama sebagai pelaku utama.
b. Orang ketiga serba tahu.
c. Orang pertama sebagai pengamat.
d. Orang ketiga terarah.
e. Orang ketiga bukan tokoh utama.

Pembahasan:
Sudut pandang (point o f view) adalah posisi
pengarang dalam membawakan cerita.
Bisa sebagai orang pertama, yaitu tokoh
yang terlibat secara langsung dalam cerita
yang bersangkutan, atau sebagai orang
ketiga yang berperan sebagai pengamat.
Yang menjadi sudut pandang dalam kutipan
novel tersebut adalah: “Orang pertama
sebagai pelaku utam a”.
JAWABAN: A
18. Pernyataan yang menunjukan bahwa Saleh
seorang yang berwatak teguh pendiriannya
adalah . . .
a. Pendapat Ayah Saleh selalu dilawan
Saleh dengan prinsip hidup, tetapi dia
sendiri tidak tahu tujuannya, seperti
terlihat pada kalimat (6) dan (7).
b. Pendapat Tuti tidak sejalan dengan
pendapat Saleh tentang kebahagiaan
dalam menjalankan hidup, seperti
terlihat pada kalimat (4) dan (5).
c. Saleh yang selalu menjadi anak
pembangkang
kepada
Wiraatmaja
(Bapaknya) dan Tuti (Kakaknya), seperti
terlihat pada kalimat (2) dan (3).
d. Saleh ingin membahagiakan orang
tuanya, tetapi orang tuanya tidak mau
menerima keinginan Saleh, seperti
terlihat pada kalimat (1) dan (4)
e. Saleh
tidak
mau
mengubah
keinginannya sekalipun prinsipnya tidak
dapat dukungan dari Bapaknya, seperti
terlihat pada kalimat (1) dan (2).
Pembahasan:
Pernyataan yang menunjukkan bahwa
Saleh seorang yang berwatak teguh
pendiriannya adalah: uPendapatAyah Saleh
selalu dilawan Saleh dengan prinsip hidup,
tetapi dia sendiri tidak tahu tujuannya,
seperti terlihat pada kalim at (6) dan (7)”.
JAWABAN: A
19. Pendeskripsi watak Saleh dalam kutipan
tersebut m e la lu i. ..
a. Dialog antar tokoh
b. Secara langsung
c. Pikiran-pikiran tokoh
d. Tanggapan tokoh lain
e. Keadaan di sekitar tokoh
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Pembahasan:
Pendeskripsian watak dalam tokoh dalam
penggalan cerpen tersebut dilakukan
dengan cara: “Dialog antar tokoh”.
JAWABAN: A
Bacalah kutipan naskah drama berikut
dengan saksama!
Nirmala
: “Ya Allah! Di manakah Bilal
dan Nurma? (tangisan Nirma
pun m eledak )
“Ya, Allah mengapa kau ambil
kedua
anakku?
Mengapa
tidak aku saja!"
(suasana di ruang itu haru-biru
diliputi kesedihan mendalam
begitu m endengar kejadian
yang sebenarnya)
Dokter A n is : Bagaimana
kejadiannya?”
(setelah
keadaan
agak
mereda)
Sultan
: “Minggu
pagi tanggal 26
Desember 2004 itu kami
sekeluarga sedang makan
pagi di ruang tengah. Tibatiba terjadi gempa bumi cukup
hebat. Kami pun berhambur
an
keluar
rumah.
Saya
menggendong Bilal sedang
Dik
Nirma
menggendong
Nurma!” (Jelas Sultan sambil
menggigit bibir karena mena
han kepedihan amat dalam)
"Setelah guncangan gempa itu
reda tiba-tiba dari arah pantai
orang berteriak-triakair! ....air!
Ketika diterjang bah tsunami,
kami pun
berempat saling
berangkulan. Selanjutnya kami
teseret air bersama bangunan,
pohon, mobil dan bahan-bahan
lain. Dik Nurma dan kedua anak
saya menjerit-jerit ketakutan
karena timbul tenggelam dan
tertimpa benda benda yang
terseret air."
Nirmala
: “Tidak lama kemudian arus air
yang menyeret kami menabrak
bangunan bertingkat. Kedua
anak kami terlempar entah
kemana. Saya dan suami
pingsan
dan
tenggelam
setelah itu saya tidak ingat
apa-apa lagi!”
Hanya Kebesaran dan Rahmat-Nya,
Aku masih, Aisyah

Masalah yang diungkapkan dalam kutipan
naskah drama tersebut adalah . . .
a. Seorang ibu mengalami gangguan jiwa
kerena depresi yang berat.
b. Ratapan orang tua karena kehilangan
anaknya pada peristiwa tsunami Aceh.
c. Orang tua yang kehilangan anak dan
masih berharap anaknya kembali.
d. Orang tua yang ditinggal oleh kedua
anaknya di tsunami Aceh.
e. Ketakutan orang tua akan kehilangan
harta benda yang dicintainya.
Pembahasan:
Masalah yang diungkapkan dalam dalam
kutipan naskah drama tersebut adalah:
“Orang tua yang ditinggal oleh kedua
anaknya di tsunam i A ceh”.
JAWABAN: D
21. Cermatilah gurindam berikut!
Hati-hati m emilih kawan
Salah-salah m enjadi lawan
Maksud gurindam tersebut adalah . . .
a. Berhati-hatilah dalam bergaul dengan
teman, jangan sampai menyakitinya.
b. Pandai memilih teman yang baik dan
jujur sehingga jadi teman sejati.
c. Cermatlah memilih teman karena yang
disangka teman dapat menjadi musuh.
d. Baik-baik kepada semua teman agar
selalu tetap bersahabat.
e. Bergaullah dengan sebaik mungkin
agar tidak dimusuhi.
Pembahasan:
Gurindam adalah jenis puisi lama berupa
sajak dua baris yang mengandung nasihat.
Jadi, maksud dari isi kutipan gurindam
tersebut adalah “Cermatlah m emilih teman
karena yang disangka teman dapat m enjadi
m usuh”.
JAWABAN: C

b.

Puisi berikut untuk soal nomor 22 s.d 25.
Bacalah dengan cermat!
SAJAK IBUNDA
Dengan larut belakang gubuk-gubuk karton,
Aku terkenang akan wajahmu.
Di atas debu kemiskinan,
Aku berdiri menghadapmu.
Usaplah wajahku,W iduri.
Mimpi remajaku gugur
Di atas padang pengangguran.
Ciliwung keruh.
Wajah-wajah nelayan keruh,
Lalu muncullah rambutmu yang berkibaran
Kemiskinan dan kelaparan,
Membangkitkan keangkuhanku.
Wajah indah dan rambutmu
Menjadi pelangi cakrawalaku.
W. S.Rendra

22. Makna kata lambang keruh dalam puisi
tersebut adalah . ..
a. Kecewa
d. Keputusaan
b. Sedih
e. Penderitaan
c. Kesepian

c.
d.
e.

Janganlah
mencela orang
yang
hidupnya senang.
Janganlah
berputus
asa
dalam
menghadapi kehidupan.
Berbuatlah sesuatu untuk mengentas
kan kemiskinan.
Hindarilah kehidupan yang merugikan
diri sendiri.

Pembahasan:
Am anat yang terkandung dalam puisi
tersebut adalah: “Janganlah berputus asa
dalam m enghadapi kehidupan ”
JAWABAN: C
25. Tema puisi tersebut adalah . . .
a. Kerinduan seorang
b. Kemelaratan hidup
c. Kekecewaan seseorang
d. Kesedihan masyarakat
e. Penderitaan nelayan
Pembahasan:
Tema adalah ide atau gagasan yang
menjadi pokok persoalan dalam sebuah
cerita. Dalam puisi, tema ini terkadang
diungkapkan secara langsung dan tidak
langsung.

Pembahasan:
Makna kata lambang keruh dalam puisi
tersebut adalah: ‘'Penderitaan
JAWABAN: E
” .

23. Maksud puisi tersebut adalah . . .
a. Kehidupan rakyat yang jauh dari
kecukupan.
b. Seorang ibu yang bersedih karena
miskin.
c. Seorang anak meninggalkan ibunya
yang menderita.
d. Kehidupan seseorang yang penuh
dengan keraguan.
e. Keangkuhan
seorang
karena
keberhasilannya.

Tema puisi tersebut adalah: “Penderitaan
N elayan”.
JAWABAN: E
26. Bacalah paragraf berikut!

Pembahasan:
Maksud dari isi puisi tersebut adalah:
uKehidupan
rakyat
yang ja u h
dari
kecukupan”.
JAWABAN: A
24. Am anat yang terkandung dalam puisi
tersebut adalah . . .
a. Janganlah hina seseorang yang serba
kekurangan.
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Siapa yang tidak ingin kerja? Orang tua
membiayai anaknya sekolah sampai
tingkat tinggi, bahkan kalau mampu,
hingga bertitel profesor doktor. Tujuannya
agar dapat bekerja dan mencari nafkah.
Akan tetapi, jika si anak gagal, orang
tua pasti marah dan kecewa. Bukankah
orang tua rela membiayai pendidikan
agar anaknya hidup bahagia?
Hal yang diungkapkan dalam paragraf
adalah . . .
a. Para
orang
tua
menyekolahkan
anak mereka agar mudah mendapat
pekerjaan.
b. Orang tua pasti marah dan kecewa jika
anaknya tidak masuk sekolah.
c. Setiap orang tua pasti ingin anaknya
bersekolah dan bertitel.
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d.
e.

Orang tua rela membiayai pendidikan
anaknya semahal apapun.
Salah satu upaya untuk mencapai
kebahagiaan dengan bersekolah dan
bekerja.

Pembahasan:
Hal yang diungkapkan
paragraf tersebut adalah:

dalam

kutipan

“Para orang tua menyekolahkan anak
mereka agar mudah m endapat pekerjaan".
Hal tersebut diperjelas oleh kalimat:
“Siapa yang tidak ingin bekerja? Orang
tua membiayai anaknya sekolah sampai
tingkat tinggi, bahkan kalau mampu, hingga
bertitel profesor doktor. Tujuannya agar
dapat bekerja dan mencari nafkah".
JAWABAN: A
27. Cermatilah paragraf berikut!
Jasa-jasa ekonomi yang di Kawasan
Ekosistem Leuser mencakup penyediaan j
air bersih, pengendalian erosi ... banjir,
pengaturan iklim lokal, penyerapan i
karbon, perikanan a irta w a r,... keindahan
alam penduduk industri pariwisata. Jasa- j
jasa ini hanya dapat tersedia ... Kawasan
Ekosistem Lueser dijaga dan dipelihara
fungsinya
sebagai
suatu
kesatuan
interaksi yang utuh.
Kata penghubung yang tepat untuk
melengkapi bagian yang rumpang pada
paragraf tersebut adalah . . .
a. atau, tetapi, sebab
b. yaitu, bahkan, bahwa
c. serta, yakni, dan
d. dan, serta, jika
e. karena, misalnya, apabila
Pembahasan:
Kata penghubung (konjungsi) adalah kata
yang berfungsi untuk menghubungkan dua
klausa, kalimat atau paragraf.
Kata hubung yang sesuai untuk mengisi
paragraf tersebut adalah: udan, serta, jika".
JAWABAN: D
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28. Cermatilah kata yang tercetak miring dalam
paragraf berikut!
Kritik jangan menjatuhkan pihak
lawan politik, tetapi juga memperhatikan
tanggung jaw ab moral. Memberikan kritik
terhadap orang lain, tetapi menyalahkan
kritik orang lain terhadap dirinya. Itu j
ambivalensi etika dan egoisme orang
yang antikritik adalah antidemokratis j
bukan demokratis sejati. Jika etika kritik
tidak diperhatikan, dapat mengganggu
stabilisasi dan kerukunan. Kritik yang j
menggunakan “bahasa topeng" juga
membohongi publikasi
Kata untuk memperbaiki penggunaan
kata serapan yang tercetak miring dalam
paragraf tersebut adalah . . .
a. egois,
antidemokrat,
demokrat,
stabilisme, publik
b. egoisme, antidemokrasi, demokratisasi,
stabilis, pablik
c. egoistis,
antidemokrasi,
demokrat,
stabilitas, publik
d. egoistis, antidemokratisme, demokrat,
stabilitas,publik
e. egoist,
antidemokratis,
demokrat,
stabilitas, publik
Pembahasan:
Kata untuk memperbaiki kata serapan yang
bercetak miring dalam paragraf tersebut
adalah: “egois, antidemokrat, demokrat,
stabilisme, publik ”
JAWABAN: A
29. Cermatilah kalimat berikut!
Setelah diadakan survey ke beberapa
sekolah di DKI Jakarta, ternyata masih
banyak sekolah yang belum memiliki
fasilitas lengkap untuk pembelajaran
praktek bahasa, sehingga berpengaruh
pada kwalitas lulusannya.
Kata serapan yang tepat untuk mengganti
kata bercetak miring dalam kalimat tersebut
adalah . . .
a. survey, praktek, kualitas
b. survei, praktik, kualitas
c. survey, praktik, kualitas
d. survei, praktik, kwalitas
e. survey, praktik, kwalitas

Pembahasan:

d.

Kata serapan yang tepat untuk mengganti
kata yang bercetak miring dalam kalimat
tersebut adalah: “survei , praktik, kualitas”.
JAWABAN: B

e.

Semilir angin membangunkan bulu
kudukku.
Hembusan angin dari luar pintu terasa
dingin.

Pembahasan:
Kalimat
deskripsi digunakan
untuk
menggambarkan atau melukiskan sesuatu
dengan jelas (detail), sehingga pembaca
seolah-olah mengalami sendiri peristiwa
yang digambarkan itu.

30. Cermatilah kutipan berikut!
Makanan kecil kini banyak yang sudah
tercem ar zat yang ... kesehatan manusia.
Salah satu zat yang diberikan adalah
formalin. Zat ini d a p a t... penyakit kanker.
Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan
... makan ... kecil yang tercem ar itu.
Kata
berimbuhan
yang tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah ....
a. berbahaya, menimbulkan, terhindar,
termakan
b. dibahayakan, ditimbulkan, dihindarkan,
dimakan
c. membahayakan, tim bulkan, meng
hindar, makanan
d. membahayakan, menimbulkan, meng
hindari, makanan
e. bahayakan,
timbulkan,
hindarkan,
makanan

Kalimat: “Rasa dingin itu membuatku takut”.
Seharusnya: uSem ilirangin m embangunkan
bulu kudukku”.
JAWABAN: D
32. Cermatilah paragraf berikut!

Pembahasan:
Kata
berimbuhan
yang
tepat untuk
mengisi paragraf yang rumpang tersebut
adalah: “membahayakan, menimbulkan,
menghindari, makanan".
JAWABAN: D
31. Cermatilah paragraf deskripsi berikut!
j Malam

terasa dingin. Rasa dingin
m em buatku takut. Lolongan anjing yang
terus-m enerus menyurutkan keberanian
ku untuk bangun. Perlahan-lahan kuselimuti tubuhku dengan sarung, lalu
kucoba berlindung di balik bantal. Terasa
tegak hangat tubuhku.

Perbaikan kalimat yang tidak padu yang
bercetak miring pada paragraf tersebut
adalah ...
a. Angin malam berhembus kearahku
b. Angin membuatku kedinginan.
c. Hembusan angin malam itu begitu
kencang.

B A H A S A INDONESIA —

Mereka
terkejut melihat
harimau ;
melepaskan
Pak
Balam
dari j
cengkeramannya. Harimau itu menghilang
ke dalam hutan yang sangat gelap
tengah malam itu. Dengan cepat mereka
berlari dan menuju ke tempat Pak Balam
terbaring. Dalam cahaya sam ar-sam ar!
dari potongan kayu yang menyala, mereka
melihat betapa kaki kiri Pak Balam lukanya
..., betisnya kena gigitan harimau, daging
dan otot betisnya koyak hingga kelihatan
tulangnya yang putih, dan darah mengalir i

Frasa berikut yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah . . .
a. sangat besar, besar benar, teramat banyak
b. sangat besar, amat parah, amat banyak
c. cukup besar, sakit sekali, bagikan air
d. agak besar, dalam sekali, tak ter
tahankan
e. tinggi besar, paling besar, seperti air
Pembahasan:
Kata sifat (adjektiva) adalah kata yang
menyatakan/menerangkan sifat khusus,
watak, atau menyifatkan benda atau yang
dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
Dapat didahului dengan kata sangat,
agak, terlalu , paling dan amat.
Dapat memberikan sifat suatu benda.
Dapat
diulang
dengan
memberi
imbuhan se-nya.
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Dapat diikuti oleh kata-kata sekali dan
benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva
yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah: “sangat besar, am at parah,
am at banyak ” .
JAWABAN: B
33. Cermatilah paragraf analogi berikut!
Menulis sebuah novel atau roman j
perlu merancang alur atau plot sebagai
kerangka. Begitu juga membuat sebuah
mobil, perlu adanya kerangka a g a r ;
mobil itu kuat. Alur atau plot kemudian
dikembangkan menjadi sebuah cerita
yang utuh. Begitu juga kerangka mobil
yang sudah ada harus dibangun agar
menjadi sebuah mobil. Pembuat novel
atau
roman
biasanya
menuliskan !
namanya di novel atau roman jika |
sudah selesai. Begitu juga pembuat i
mobil akan mencantumkan nama atau
merek mobil tersebut, seperti Ford . . .
Kesimpulan yang tepat berdasar teks
tersebut adalah . . .
a. Pembuat novel atau roman pasti
mencantumkan namanya di novel.
b. Roman sama dengan mobil yaitu ada
kerangkanya.
c. Mobil sama dengan novel atau roman
sama-sama dibuat orang.
d. Menulis novel atau roman seperti orang
membuat mobil.
e. Menulis novel atau roman sama halnya
dengan membuat mobil.
Pembahasan:
Penggalan paragraf tersebut menceritakan
tentang hal-hal yang sama dibuat orang.
Jadi, kesimpulan yang tepat berdasarkan
teks tersebut adalah: “Mobil sama dengan
novel atau roman sama-sama dibuat orang".
JAWABAN: C
34. Cermatilah penggalan paragaf berikut!
Budaya
asing
muncul
melalui
i berbagai mode
pakaian, makanan,
dan
kebudayaan
dalam
perspektif
keindonesia. Kondisi masyarakat kita
belum terbiasa dengan kebebasan yang
menyebabkan cultur shock. Lemahnya
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perekat moral yang dibangun dalam
sistem
pendidikan
nasional
turut
mendorong suburnya budaya tersebut.
Dengan demikian, . ..
Kalimat simpulan yang tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah . . .
a. Era globalisasi secara transparan
mudah berpengaruh pada budaya kita.
b. Budaya modern telah tumbuh subur
dihati masyarakat.
c. Moral bangsa perlu pembinaan terusmenerus.
d. M asyarakat kita
perlu
mencerna
masuknya budaya asing.
e. Budaya luar telah merasuki pikiran
masyarakat Indonesia.
Pembahasan:
Penggalan
paragraf
tersebut
menggambarkan tentang budaya asing
yang masuk di Indonesia.
Jadi, simpulan paragraf tersebut adalah:
“Era globalisasi secara transparan mudah
berpengaruh pada budaya kita”.
JAWABAN: C
35. Cermatilah paragraf berikut!
Otot jantung memperoleh bahan bakar
dari oksigen dan makanan yang dibawa
oleh pembuluh darah jantung. Apabila
pembuluh darah ini tersum bat, jantung
akan kekurangan bahan bakar dan bisa
berhenti berdenyut dengan besar atau
diam sama sekali . ..
Kalimat akibat yang sangat tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah . . .
a. Keadaan yang demikian dapat menim
bulkan kematian secara mendadak.
b. Ini terjadi karena zat-zat lemak dan
kolestrol di pembuluh nadi terganggu.
c. Penyumbatan mendadak terjadi karena
gumpalan darah kecil dalam aliran
darah.
d. Atheroma gangguan jantung yang
paling banyak menyerang jantung.
e. Setiap detak jantung disertai dengan
fase istirahat ketika darah mengalir.

37. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Pembahasan:
Akibat dari peristiwa tersebut adalah:
“Keadaan yang demikian dapat m enim 
bulkan kematian secara m endadak ”
JAWABAN: A

Seorang pemuda dekil berambut
gondrong berkacamata hitam dengan
gayanya
yang
cuek
menggulirkan
sebuah lagu lama. Para penumpang
bus
yang
sedang
sibuk
dengan
lamunannya masing-masing menoleh
sebentar. Setelah satu lagu dinyanyikan,
para penumpang merogoh recehan
untuk diberikan kepada pemuda itu.
Suaranya yang merdu, keramahannya,
dan wajahnya yang lumayan tampan
telah menggugah para penumpang
untuk berderma. Pemuda itu langsung
mengucap syukur kepada Tuhan dan
menyampaikan terima kasih atas rezeki
yang diterimanya, la tidak ... bila tidak
diberi.

36. Cermatilah silogisme berikut!
Premis umum : Siswa yang baik selalu
belajar dengan teratur.
Premis khusus : Mely siswa yang baik.
Simpulan
: ...
Kalimat simpulan yang tepat untuk
melengkapi silogisme tersebut adalah . . .
a. Karena itu Mely naik kelas karena
belajar dengan teratur.
b. Mely adalah siswa yang selalu teratur.
c. Jadi, Mely selalu belajar dengan
teratur.
d. Berarti cara belajar Mely sudah benar.
e. Mely siswa yang baik karena selalu
belajar dengan teratur.

I
j
I
j

j

j

j

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah . . .
a. Besar hati
d. Kecil hati
b. Rendah hati
e. Tinggi hati
c. Sempit hati

Pembahasan:
Pembahasan:

Silogisme disebut juga penalaran deduksi
secara tidak langsung. Dalam silogisme
memerlukan dua pernyataan, yaitu satu
pernyataan umum dan satu lagi pernyataan
khusus dari kedua premis tersebut,
kesimpulan itu dirumuskan.
Untuk menarik simpulan dari penalaran
silogisme dapat menggunakan rumusan
berikut:

Ungkapan yang tepat untuk mengisi bagian
rumpang paragraf tersebut adalah: “kecil
hati ” .
JAWABAN: D
38. Cermatilah kalim at-kalim at berikut!
1.

Premis Umum : A = B
Premis Khusus : C = B
Simpulan
:C= B
Keterangan :
A = semua golongan tertentu
B = sifat atau kegiatan A
C = seseorang atau sesuatu bagian dari A
PU : Siswa yang baik selalu belajar dengan
teratur
PK : Mely siswa yang baik
S : Jadi, Mely selalu belajar dengan
teratur
JAWABAN: C

2.
3.

4.

Menurut Kepala Kantor Wilayah I
Pekerjaan Umum Jakarta, banjir di- j
sebabkan terbatasnya kemampuan
sarana pengendali banjir di DKI Ja-1
karta.
Banjir kembali melanda sebagian be- j
sar wilayah DKI.
Keterbatasan sarana itu disebabkan ;
oleh usia sebagian pompa yang su- i
dah tua.
Pompa-pompa yang tersedia ditam- j
bah pompa-pompa tua, tidak mampu !
menangani penormalan sejumlah
sungai.
Selain itu, juga kurangnya pemelihara
waduk yang ada karena terbatasnya
anggaran.
\

5.

Urutan kalimat yang tepat untuk dijadikan
paragraf yang padu adalah . . .

B A H A S A INDONESIA —
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a.
b.
c.
d.
e.

(1)f(2),(3),(4) ,dan (5)
(1),(3),(4),(5), dan (2)
(2),(1),(3),(4), dan (5)
(2),(4),(1) ,(3),dan (5)
(4),(2),(1),(5).d a n(3 )

Pembahasan:
Kalimat utama paragraf acak tersebut
terdapat pada kalimat ke-2, yakni: "Banjir
kembali melanda sebagian besar wilayah
D K/.M
Susunan kalimat-kalimat tersebut agar
menjadi paragraf yang padu sebagai
berikut:
(2) Banjir kembali melanda sebagian besar
wilayah DKI.
(1) Menurut
Kepala
Kantor
Wilayah
Pekerjaan
Umum
Jakarta,
banjir
disebabkan terbatasnya kemampuan
sarana pengendali banjir di DKI
Jakarta.
(3) Keterbatasan sarana itu, disebabkan oleh
usia sebagian pompa yang sudah tua.
(4) Pompa-pompa yang tersedia ditambah
pompa-pompa tua, tidak mampu
menangani
penormalan
sejumlah
sungai.
(5) Selain itu, juga kurangnya pemeliharaan
waduk yang ada karena terbatasnya
anggaran.
Jadi, kalimat-kalimat tersebut akan menjadi
paragraf yang baik bila disusun dengan
urutan (2), (1), (3), (4), dan (5).
JAWABAN: C
39. Cermatilah paragraf penutup pidato berikut!
Saudara-saudara yang berbahagia,
Hutan memiliki sistem perlindungan j
dan pengamanan kawasan pesisir yang
sangat baik.
Setiap golongan pasang yang datang
mampu diredakan melalui hutan yang
lebat.Tidak
mengherankan,
banyak j
daerah yang memiliki hutan bakau,
umumnya lolos dari terjangan tsunami I

Kalimat imbauan yang tepat untuk paragraf
tersebut adalah . . .
a. Penggalakan penanaman hutan bakau
sudah saatnya dilaksanakan di tempattem pat di mana ada pesisir ada pantai.
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b.

c.

d.

e.

Saudara, kita melakukan penanaman
bakau disepanjang pantai Indonesia
agar terhindar dari gelombang besar
tsunami itu.
Jangan
ragu-ragu
melaksanakan
penanaman hutan bakau, karena
hutan bakau membuat kita terbebas
dari tsunami.
Oleh karena hutan bakau sangat
penting untuk ditanam, mari kita
melakukan penanaman besar-besaran
disepanjang pantai kita.
Oleh karena itu, marilah kita galakkan
penanaman bakau di sepanjang pesisir
yang potensial terkena tsunami.

Pembahasan:
Kalimat imbauan yang tepat untuk paragraf
tersebut adalah: “Oleh karena itu, marilah
kita galakkan penanam an bakau di
sepanjang pesisir yang potensial terkena
tsunam i”.
JAWABAN: E
40. Cermatilah tema karya tulis berikut!
Tema : Penyelamatan ekosistem laut |
dan satwa di Desa Serangan Bali.
Kalimat latar belakang yang sesuai dengan
tema tersebut adalah . . .
a. Bali masih tercatat sebagai wilayah
yang aktif menjual penyu.
b. Penyu sebagai satwa laut yang cocok
untuk dijualbelikan.
c. Ekosistem
penyu
yang
sangat
berlimpah di Bali.
d. Laut sebagai satu-satunya ekosistem
penyu mengalami kerusakan.
e. Bali sebagai objek wisata perlu
melestarikan penyu.
Pembahasan:
Berdasarkan
tema
karya
tulis
:
“Penyelamatan ekosistem laut dan satwa
penyu di Desa Serangan Bali". Maka,
kalimat latar belakang yang sesuai dengan
tema tersebut adalah: “Bali sebagai objek
wisata perlu melestarikan penyu”.
JAWABAN: E

41. Cermatilah bagian karya tulis berikut!

c.

Reklamasi yang membentuk daratan
baru ini mengakibatkan sampah yang
m enggunung di sisi selatan pulau,
Penggunungan itu terjadi karena sampah
j yang diangkat dari laut lepas semestinya
; dapat dilem par lagi ke tengah laut arus
j Benoa. Berhubung terhalang daratan
j baru itu, arus memutar ke selatan lagi
i dan disudut perputaran itulah terjadi
j penggunungan sampah.
j
j
j
j

d.

e.

Kata yang tepat untuk memperbaiki kata
kias yang bercetak miring adalah . . .
a. Meninggi, peninggian, peninggian
b. Melonjak, pelonjakan, pelonjakan
c. Meningkat, peningkatan, peningkatan
d. Menumpuk, penumpukan, penumpukan
e. Menaik, penaikan, penaikan
P em bahasan:
Perbaikan kata yang bercetak miring
seharusnya:
Reklamasi yang membentuk daratan
baru ini mengakibatkan sampah yang
m enum puk di sisi selatan pulau
Penumpukan itu terjadi karena sampah

P em bahasan:
Perbaikan kalimat yang tercetak miring
adalah: “Kesehatan merupakan salah satu
kebutuhan dasar d i sam ping kebutuhan
sandang, pangan, papan, dan pendidikan".
JAWABAN: B
43. Cermatilah judul berikut!
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J u d u l: Pengguna teknik rekonstruksi !
cerita film melalui media VCD j
dalam
pembelajaran
m e n u lis j
cerpen.
Penulisan judul yang sesuai dengan EYD
adalah . . .
a.
Penggunaan Teknik Rekonstruksi
Cerita Film melalui media VCD Dalam
Pembelajaran Menulis Cerpen.
b.
Penggunaan teknik
rekonstruksi
cerita film melalui media vcd dalam
pembelajaran menulis cerpen.
c.
Penggunaan Teknik Rekonstruksi
Cerita Film Melalui Media VCD dalam
Pembelajaran Menulis Cerpen.
d.
Penggunaan Teknik
Rekonstriksi
Cerita Film melalui Media VCD Dalam
Pembelajaran Menulis Cerpen.
e.
Penggunaan Teknik Rekonstruksi
cerita Film Melalui Media VCD dalam
Pembelajaran Menulis Cerpen.

... arus memutar ke selatan lagi dan
di sudut perputaran itulah terjadi
penum pukan sampah
JAWABAN: D
42. Cermatilah bagian karya tulis berikut!
Manusia mendambakan hidup sehat.
Kesehatan adalah merupakan salah satu
kebutuhan dasar daripada m anusia , di
sam ping kebutuhan yang mana disebut
sandang, pangan, dan pendidikan. Hanya
dengan kondisi kesehatan yang baikserta
yang prima manusia dapat melaksanakan
aktivitas kehidupan dengan baik.
Perbaikan kalimat yang tercetak miring
dalam kutipan tersebut adalah . ..
a. Kesehatan yang mana merupakan
salah satu kebutuhan dasar dari pada
manusiadisam pingkebutuhansandang,
pangan, papan, dan pendidikan.
b. Kesehatan merupakan salah satu
kebutuhan dasar di samping kebutuhan
sandang,
pangan,
papan,
dan
pendidikan.
B A H ASA

Kesehatan merupakan salah
satu
daripada kebutuhan dasar manusia di
samping kebutuhan dasar di samping
kebutuhan akan sandang, pangan,
papan, dan pendidikan.
Kesehatan merupakan salah
satu
kebutuhan dasar daripada manusia di
samping kebutuhan kepada sandang,
pangan, papan, dan pendidikan.
Kesehatan merupakan salah
satu
kebutuhan dasar manusia di samping
kebutuhan dari pada sandang ,pangan
papan, dan pendidikan.

P em bahasan:
Penulisan judul yang benar yaitu huruf
kapital dipakai sebagai huruf pertama pada
semua kata, kecuali pada kata seperti di,
ke, dari, dan, yang, untuk yang tidak terletak
pada posisi awal.

—
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Berdasarkan aturan tersebut, perbaikan
penulisan judul yang tepat sesuai EYD
adalah: “Penggunaan Teknik Rekonstruksi
Cerita Film M elalui Media VCD dalam
Pembelajaran Menulis Cerpen”
JAWABAN: C
44. Cermatilah
berikut!

iklan

lowongan

pekerjaan

Sebuah perusahaan konstruksi nasional
yang sedang berkembang pesat mem-1
butuhkan sekretaris dengan persyaratan
sebagai berikut.
| A. Wanita
B. Pendidikan minimal D3 jurusan |
Kesekretariatan atau Manajemen
C. Usia maksimal 27 tahun
D. Menguasai bahasa Inggris aktif
E. Menguasai word, excel, dan power
point
; Kirimkan
lamaran
Anda
ke
HRD
PT.Tamnas, Jin D. Limboto No. 7 Jakarta j
I Pusat
Kompas, 3 juni 2009
Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan
yang tepat berdasarkan iklan tersebut
adalah . . .
a. Berdasarkan iklan di Kompas, saya
ingin mengajukan lamaran pekerjaan
sebagai sekretaris.
b. Sehubungan dengan iklan yang yang
dim uat diharian Kompas, 3 juni 2009,
saya mengajukan lamaran pekerjaan
sebagai sekretaris.
c. Berdasarkan iklan yang dim uatdi harian
Kompas, 3 juni 2009, perkenankan
saya
mengajukan lamaran sebagai
sekretaris.
d. Sehubungan dengan iklan yang dim uat
pada harian Kompas, 3 juni 2009,
kiranya saya bermaksud mengajukan
lamaran sebagai sekretaris.
e. Berdasarkan
iklan
pada
harian
Kompas, 3 juni 2009, dengan ini saya
akan mengajukan lamaran pekerjaan
sebagai sekretaris.
Pembahasan:
Jika informasi yang diperoleh melalui surat
kabar, nama media dan waktu pemuatan
iklan harus disebutkan pada surat beserta

18

posisi yang dilamar.
Jadi, kalimat pembuka surat lamaran yang
sesuai dengan iklan tersebut adalah:
“Berdasarkan iklan pada harian Kompas, 3
ju n i 2009, dengan ini saya akan mengajukan
lamaran pekerjaan sebagai sekretaris”.
JAWABAN: E
45. Cermatlah identitas pelamar berikut!
Seorang tamatan SMA, bernama Raja
Bagus. Dia lahir di Jakarta 3 juni 1990,
alamat tinggal di Jalan Melati 3, Jakarta.
Penulisan yang tepat jati diri pelamar kerja
dalam surat lamaran pekerjaan adalah . . .
a.
nama
: Raja Bagus
tempat, tanggal la h ir : Jakarta, 3 Juni
1990
alamat
: Jalan Melati 3, Jakarta
pendidikan : SMA - IPA
b.
Nama
: Raja Bagus
Tempat, tanggal la h ir : Jakarta, 3 Juni
1990
Alamat
: Jalan Melati 3 Jakarta
Pendidikan : SMA - IPA
c.
nama
: Raja Bagus
tempat, tanggal la h ir: Jakarta, 3 Juni
1990
alamat
: Jalan Melati: 3 Jakarta
p en didikan : S M A -IP A
d.
Nama
: RAJA BAGUS
Tempat, tanggal la h ir : Jakarta, 3 Juni
1990
Alamat
: Jin. Melati 3 Jakarta
Pendidikan : SMA - IPA
e.
nama
: Raja Bagus
tempat, tanggal la h ir: Jakarta, 3 Juni
1990
alamat
: Jl. Melati 3 Jakarta
pendidikan
: S M A -IP A
Pembahasan:
Penulisan nama, tempat, tanggal lahir
dan alamat menggunakan huruf kecil
karena merupakan kelanjutan dari kalimat
sebelumnya.
Penulisan nama harus jelas dengan huruf
besar di awal kata. Begitu pula nama tempat
lahir, bulan tidak boleh dengan angka.
Penulisan jalan tidak boleh disingkat.
Pemberian identitas pelamar yang tepat
adalah:
nama
: Raja Bagus
tempat, tanggal la h ir : Jakarta, 3 Juni 1990

alamat
: Jalan Melati 3, Jakarta
pendidikan: S M A -IP A
JAWABAN: A

Kalimat
resensi
yang
menyatakan
keunggulan novel berdasarkan ilustrasi
tersebut adalah . . .
a. Andrea Hirata berhasil mengisahkan
kompetisi para tokoh cerita dalam
meraih
cita-cita
melalui
usaha
pencapaian yang unik.
b. Teori baru transfer pricing dalam novel
Sang Pem im pi merupakan usaha
jangka panjang yang menarik, namun
tetap wajar.
c. Novel Sang Pem im pi karya Andrea
Hirata merupakan cerita yang sangat
sederhana dan wajar sehingga digemari
pembaca.
d. Para tokoh dalam novel Sang Pemimpi
merupakan mahasiswa yang terus
belajar dan bekerja keras untuk meraih
cita-cita.
e. Buku ini hanya perlu dibaca oleh para
pelajar agar mereka termotivasi untuk
belajar dalam meraih cita-cita.

4 6 ............
Demikian
surat
sampaikan.

lamaran

ini

saya

Atassegalaperhatiandankebijaksanaannya
saya ucapkan beribu-ribu kasih.
Perbaikan kalimat surat yang tercetak
miring tersebut adalah . . .
a. Atas
segala
perhatian
dan
kebijaksanaan bapak kami ucapkan
terima kasih.
b. Segala perhatian dan kebijaksanaan
Bapak saya berterima kasih.
c. Atas perhatian dan kebijaksanaan
Bapak, saya mengucapkan terima
kasih.
d. Atas
segala
perhatian
dan
kebijaksanaan Bapak saya berterima
kasih.
e. Atas
segala
perhatian
dan
kebijaksanaan bapak diucapkan terima
kasih.

Pembahasan:
Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan
yang berisi penilaian baik-buruknya sebuah
hasil karya sastra.

Pembahasan:

Kalimat
resensi
yang
menyatakan
keunggulan novel tersebut adalah:

Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan
ditulis dengan menggunakan kalimat efektif
dan pilihan katanya tepat.

"Novel Sang Pem im pi karya Andrea Hirata
merupakan cerita yang sangat sederhana
dan wajar sehingga digem ari pem baca”.
JAWABAN: C

Jadi, perbaikan penutup surat lamaran
pekerjaan yang tepat adalah:
W a s perhatian dan kebijaksanaan Bapak,
saya mengucapkan terima kasih”.
JAWABAN: C

48. Cermatilah puisi berikut!

47. Cermatilah ilustrasi berikut!
Dalam novel Sang Pem im pi karya
Andrea
Hirata
dikisahkan
sebuah
kompetisi meraih cita-cita yang disusun
sendiri oleh tokoh-tokohnya melalui usaha
pencapaian yang unik, yaitu menciptakan
teori baru transfer pricing dan kritisasi teori
evolusi Darwin. Guna mencapai cita-cita
mereka, para tokohnya melakukan usaha
jangka panjang, dimulai dari pernyataan
cita-cita, belajar dengan rajin di sekolah,
diiringi kerja keras sepulang sekolah,
kemudian merantau ke Jawa, kuliah di
Universitas Indonesia jurusan Ekonomi
dan Biologi hingga akhirnya mendapatkan
beasiswa kuliah di Paris dan Prancis.

j

|
!

NYANYIAN SEORANG PETANI
Berilah kiranya yang terbaik bagiku
Tanah berlumpur dan berbau pilihan
Biji padi yang manis
Berilah kiranya yang terbaik
Air mengalir

!
Bila masanya buah kupetik
Ranumnya kupetik
Rakhmat-Nya kuraih
|
!

(Abdul Hadi WM) I

j

:
j

B A H A S A INDONESIA —

Larik baris yang tepat untuk melengkapi
puisi tersebut adalah . . .
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a.
b.
c.
d.
e.

Hujan menyerbu tanah air
Air mengalir sampai jauh
Tanaman disiram agar tidak layu
Hujan turun tiba-tiba
Gemercik air terdengar jelas

Pembahasan:
Majas personifikasi adalah jenis gaya
bahasa yang menggunakan kata-kata
bukan arti sesungguhnya, melainkan
sebagai kiasan (lukisan) yang berdasarkan
persamaan dan perbandingan.
Larik yang bermajas personifikasi yang
tepat untuk melengkapi puisi tersebut
adalah:
” Hujan m enyerbu tanah a ir”.

JAWABAN: A

50. Bacalah
kutipan
saksama!

berikut

ini

dengan

Tiada berapa lama antaranya datanglah
dokter yang dipanggil Yusuf, Maria
diperiksanya sangat teliti dan akhirnya ia
tiada sangsi lagi, bahwa Maria mendapat
penyakit batuk darah. Sakit malaria yang
sangat melemahkan badannya rupanya
memberi kesempatan kepada penyakit
TBC yang sudah lama dikandungnya
dalam badannya untuk memecah keluar.
Kepada Yusuf diberi dokter itu nasihat
selekas-lekasnya
membawa
Maria
ke rumah sakit, supaya di sana dapat
diperiksa dan diobati selanjutnya.
Layar Terkembang, Sultan Takdir
Alisyahbana

49. Cermatilah dialog berikut!
Rahman : San, aku pinjam uangmu dulu,
|
ya.
|
Santi
: Untuk apa?
R ahm an: Aku ingin pergi ke perpustakaan
kota, tetapi aku lupa membawa
uang saku lebih. Bagaimana,
boleh, kan?
; Santi
: .......
R ahm an: Tentu. Besok aku kembalikan
uangmu. Terima kasih, ya.
Santi
: Ya, sama-sama.
Kalimat yang sesuai untuk melengkapi
dialog tersebut adalah . . .
a. Kapan kamu akan mengembalikan
uangku?
b. Bukankah kamu masih punya hutang
padaku?
c. Tetapi pinjami aku buku novelmu, ya.
d. Boleh,
tetapi
jangan
lama-lama
kaupinjam ya.
e. Boleh, tetapi kembalinya harus ada
lebihnya,
Pembahasan:
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog
tersebut adalah Boleh, tetapi jangan lamalama kaupinjam, ya ”.
JAWABAN: D
f
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Kalimat kritik yang sesuai dengan kutipan
tersebut adalah . . .
a. Penyajian kondisi tokoh kurang logis,
(Maria) menyidap penyakit TBC yang
baru diketahui dalam keadaan parah.
b. Penyakit malaria pada masa itu,
tahun 1920-an, memang merupakan
penyakit yang berbahaya karena dapat
mengakibatkan kematian.
c. Alangkah mulianya dokter yang di
panggil Yusuf, mau datang ke rumah
dan memeriksa Maria dengan teliti.
d. Penyakit malaria
memang selalu
mengakibatkan tim bulnya penyakit lain
karena lemahnya daya tahan tubuh.
e. Penyakit TBC
harus
diwaspadai
terutama pada orang-orang yang
pernah terkena malaria tropi.
Pembahasan:
Kalimat
kritik
yang
sesuai
penjelasan teks tersebut adalah:

dengan

“Penyakit
malaria
m em ang
selalu
mengakibatkan timbulnya penyakit lain
karena lemahnya daya tahan tubuh”.
JAWABAN: D

