
SOAL DAN PEMBAHASAN
Bacalah paragraf berikut dengan seksama 
untuk menjawab soal no. 1 s.d. 3!

(1) Hasil perhitungan sementara menunjukkan 
bahwa Rp3-4 triliun dapat digunakan untuk 
menutupi kebutuhan operasional di PTN. i
(2) Angka sebesar itu dapat menutupi biaya 
diluar SPP, di antaranya uang gedung dan ! 
pengembangan. (3) Itulah sebabnya semua 
mahasiswa PTN nanti hanya membayar SPP 
karena uang gedung dan pengembangan i 

sudah ditutupi anggaran pemerintah melalui 
Bantuan Operasional PTN. (4) Kebijakan itu 
tidak memiliki payung hukum UU Pendidikan 
Tinggi (UU Dikti) yang baru disahkan pada 
13 Juli 2012. (5) Ke depannya, sebanyak 92 
PTN di Indonesia akan membiayai kebutuhan 
riset, beasiswa dosen, dan pembangunan 
gedung dari BO PTN.

1. Arti istilah riset pada paragraf tersebut 
adalah . .  .
a. pertemuan ilmiah untuk mencari ilmu 

pengetahuan
b. penelitian suatu masalah secara 

sistematis
c. pertemuan ilmiah untuk menemukan 

fakta
d. perdebatan untuk menentukan suatu 

pendapat
e. pengembangan hasil penafsiran fakta 

Pembahasan:
Makna/arti kata riset adalah penelitian 
suatu masalah secara sistematis.

JAWABAN: B

2. Kalimat fakta terdapat pada nom or. . .
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (3)
c. (1) dan (5)
d. (2) dan (3)
e. (3) dan (4)

menyatakan atau menjelaskan kejadian 
yangbenar-benarterjadi.Faktadiungkapkan 
dengan kata-kata yang seobjektif mungkin.
Contoh:

Hasil perhitungan sementara 
menunjukkan bahwa Rp 3-4 triliun 
dapat digunakan untuk menutupi 
kebutuhan operasional di PTN. (1)
Ke depannya, sebanyak 92 PTN 
di Indonesia akan membiayai 
kebutuhan riset, beasiswa dosen, dan 
pembangunan gedung dari BO PTN. (5)

Pendapat adalah pikiran, anggapan, 
pandangan, perkiran, atau kesimpulan 
terhadap suatu masalah yang kebenaran
nya belum pasti atau masih diragukan. 
Kalimat pendapat umumnya menggunakan 
kata mungkin, barangkali, bisa jadi, selain, 
seperti, dan sebagainya.
Contoh:

Angka sebesar itu dapat menutupi 
biaya di luar SPP, di antaranya uang 
gedung dan pengembangan. (2)
Itulah sebabnya semua mahasiswa PTN 
nanti hanya membayar SPP karena 
uang gedung dan pembangunan sudah 
ditutupi anggaran pemerintah melalui 
bantuan Operasional PTN. (3) 
Kebijakan itu tidak memiliki paying 
hukum UU Pendidikan Tinggi (UU Dikti) 
yang baru disahkan pada 13 Juli 2012. 
(4)

Jadi, fakta dalam paragraf di atas hanya 
terdapat pada kalimat nomer 1 dan 5.

JAWABAN: C

3. Tujuan penulis pada paragraph tersebut 
adalah . . .
a. Mendesak pemerintah mengeluarkan 

anggaran untuk biaya SPP.
b. Mengajak mahasiswa untuk membayar 

biaya gedung riset.
c. Menginformasikan bahwa bantuan 

operasional PTN bukan tanggung 
jawab pemerintah.

d. Menjelaskan bahwa anggaran PTN 
untuk menutupi biaya SPP

e. Mengharapkan pemerintah
mengucurkan anggaran untuk 
pengembangan seluruh PTN.

Pembahasan:
Kalimat fakta merupakan kalimat yang 
berdasarkan kenyataan dari sebuah 
peristiwa yang telah terjadi. Kalimat 
yang berupa fakta adalah kalimat yang
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Pembahasan:
Tujuan penulis dalam menyampaikan 
informasi didasarkan atas sebuah masalah. 
Informasi adalah kabar, penerangan, 
pemberitahuan atau keterangan. Tujuan 
penulis menyampaikan informasi tersebut 
kepada pembaca adalah: “Mengharapkan 
pemerintah mengucurkan anggaran untuk 
pengembangan seluruh PTN”.

JAWABAN: E

4. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!

Simpulan paragraf tersebut adalah . . .
a. Dapat dikatakan nilai mereka baik.
b. Belum dapat dikatakan mereka pintar.
c. Mereka belum dikatakan siswa yang 

pandai.
d. Jadi, guru mereka boleh berbangga.
e. Memang mereka anak yang rajin-rajin.

Pembahasan:
Simpulan dihasilkan dari sejumlah data-data 
khusus yang sejenis. Simpulan merupakan 
sebuah tanggapan dari masalah-masalah 
yang diungkapkan sebelumnya. Simpulan 
juga merupakan keputusan yang diperoleh 
berdasarkan metode berfikir induktif atau 
deduktif. Simpulan yang sesuai dengan 
paragraf tersebut adalah “Dapat dikatakan 
nilai mereka baik".

JAWABAN: A

Cermatilah hikayat berikut untuk menjawab 
soal nomor 5 dan 6.

Syahdan maka segala orang besar-besar; 
itupun datanglah menghadap sang Suparba, 
maka sembahnya. Terlalu bahagianya kami ; 
sekalian sebab duli Yang Dipertuan sampai i 

ke negeri kami ini; tetapi tuanku, di dalam 
negeri kami ini ada seekor ular terlalu besar | 
dan apabila kami berhuma, telah hampirlah 
masak padi kami sekalian, maka datanglah : 
ia membinasakan perhumaan kami itu, dan 
jikalau kami ada derma karunia tuanku, j 

hendaklah tuanku bunuhkan ular itu, karena 
kami sekalian tiada dapat membunuh ular j

itu, beberapa kali telah kami tikam tada juga 
ia mati, luka ia pun tiada.” Maka tilah sang 
Suparba; “ Baiklah kamu tunjukkan tempat ular j 
iti kepadaku.” Maka ada seekor hulubalang 
baginda, Permasku Mambang namanya, 
maka ia dititahkan oleh baginda membunuh 
ular; dan pedang curik semandang Kini itu i 
dikaruniakan baginda; maka iapun pergilah, i 
Setelah datang pada tempat ular itu, maka 
ular itu mencium bau manusia, maka iapun 
keluarlah daripada lingkarannya. Maka telah j 
dilihat oleh Permasku Mambang ular itu i 
berlingkar seperti busung besar rupanya. • 
Setelah ular itu melihat seperti manusia 
datang maka ia pun menggerakkan dirinya; i 
maka segera ditetak permasku Mambang 
penggal tiga lalu mati.

5. Hal yang mustahil dalam kutipan hikayat 
tersebut adalah . . .
a. Ular besar ditikam beberapa kali tidak 

luka dan tidak mati.
b. Baginda membunuh seekor ular 

besar yang merusak perhumaan para 
penduduk kampung.

c. Penduduk kampung tidak mampu 
membunuh seekor ular walaupun telah 
ditikam beberapa kali.

d. Pedadang curik Semandang Kini yang 
dikaruniakan baginda dapat dipakai 
untuk membunuh seekor ular.

e. Ular dapat mencium bau manusia yang 
akan membahayakan keselamatan 
dirinya.

Pembahasan:
Hikayat adalah kisah mengenai 
kehidupan manusia dalam pengertian 
yang sebenarnya. Salah satu ciri hikayat, 
yaitu mengandung kemustahilan. Hikayat 
umumnya menceritakan tentang kehidupan 
istana, kebesaran raja-raja, peperangan, 
dan kepahlawanan.
Kejadian yang mustahil dalam kutipan 
teks tersebut adalah “Ular besar ditikam 
beberapa kali tidak luka dan tidak mati".

JAWABAN: A

6. Nilai budaya yang terungkap dalam kutipan 
hikayat tersebut adalah . . .
a. meminta tolong kepada raja
b. berhuma atau bercocok tanam 

diladang

Setelah dilakukan penilaian terhadap 
ulangan Bahasa Indonesia kelas XII IPA, 

I yang memperoleh nilai 8 sebanyak 25 orang, 
j  nilai 7 sebanyak 4 orang , dan 6 hanya 1 
i orang. Jumlah siswa 30 orang.
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c. membunuh ular atau binatang yang 
mengganggu

d. baginda memerintahkan hulubalang 
atau tentara

e. membunuh ular dengan pedang

Pembahasan:
Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang 
penting bagi kemanusiaan. Nilai budaya 
merupakan adat/kebiasaan yang berlaku di 
suatu daerah. Nilai budaya yang terungkap 
dalam kutipan hikayat tersebut adalah: 
“Meminta tolong kepada raja ”

JAWABAN: A

Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 7 
dan 8! Bacalah dengan cermat!

Dalam kenangan cinta
Tiada hati buat mengeluh
Pucat, putih, dan semakin putih
Lenyap, duka, dan sedih
Putih rinduku, putih cintaku
Andaikan cinta dalam kenangan dan rindu

(Anhas)

7. Suasana yang tergambar dalam puisi 
tersebut adalah . .  .
a. Senang
b. Rindu
c. Gembira
d. Sedih
e. Ceria

Pembahasan:
Puisi adalah ungkapan perasaan pengarang 
tentang hidup dan kehidupan. Oleh 
karena itu, isi puisi sama halnya dengan 
mengungkapkan perasaan.
Suasana yang tergambar dalam puisi 
tersebut adalah: “rindu".

JAWABAN: B

8. Makna lambang kata putih dalam puisi 
tersebut mengungkapkan . . .
a. kesedihan
b. kesepian
c. kesucian
d. kerinduan
e. kesunyian

Pembahasan:
Puisi adalah ungkapan perasaan 
pengarang tentang hidup dan kehidupan. 
Oleh karena itu, isi puisi sama halnya 
dengan mengungkapkan perasaan. Makna 
lambang kata putih dalam puisi tersebut 
adalah: Ukesucian’\

JAWABAN: C

9. Cermati puisi berikut ini!

Karangan Bunga

Tiga anak kecil 
Dalam langkah malu-malu 
Datang ke Salemba 
Sore itu
Ini dari kami bertiga 
Pita hitam pada karangan bunga 
Sebab kami ikut berduka 
Bagi kakak yang ditembak mati 
Siang tadi

(Taufik Ismail)

Maksud larik pita hitam pada karangan 
bunga puisi tersebut adalah . . .
a. menyatakan kesetiakawanan
b. mengungkapkan peristiwa penembakan
c. mengungkapkan rasa malau-malu
d. menyatakan berduka cita
e. menyatakan rasa takut anak-anak

Pembahasan:
Maksud larik pita hitam pada karangan 
bunga puisi tersebut adalah: “menyatakan 
berduka cita”.

JAWABAN: D

Penggalan naskah drama berikut untuk 
menjawab soal nomor 10 dan 11.

Orang 1 : “Antri, Bung, ah!”
Orang 2 : “Diri ditempat panas emang

kagak enak, tuan."
Orang 3 : “Antri dong, kasian yang

lain nih."
Orang 4 : “Lawan, Bung.”
Orang 5 : “Aturan, Saudara.”

(Pawai di Bawah Rembulan, S.M.Ardan)

10. Watak tokoh pemuda dalam penggalan 
naskah drama tersebut adalah . . .
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a. sombong
b. tegas
c. disiplin
d. pengertian
e. taat

Pembahasan:
Penokohan/perwatakan adalah cara 
pengarang menggambarkan dan 
mengembangkan karakter tokoh-tokoh 
dalam cerita. Teknik penggambaran 
karakter seorang tokoh dapat dilakukan 
dengan:

Analitik, karakter tokoh diceritakan 
langsung oleh pengarang 
Dramatik, karakter tokoh diceritakan 
melalui fisik, perilaku, lingkungan 
kehidupan, ketatabahasaan tokoh, 
jalan pikiran tokoh dan penggambaran 
oleh tokoh lain.

Watak tokoh pemuda dalam penggalan 
naskah drama tersebut adalah: 
asombong”

JAWABAN: A

11. Konflik dalam penggalan drama tersebut 
adalah . .  .
a. Anteran yang sangat panjang di bawah 

teriknya panas matahari.
b. Pemuda berani melawan orang-orang 

yang sedang antri.
c. Pemuda marah-marah karena harus 

antre di tempat panas.
d. Orang-orang berusaha meninggalkan 

pemuda untuk antri.
e. Orang-orang marah melihat pemuda 

tidak mau antri.

Pembahasan:
Konflik dalam dram/cerita merupakan 
sebuah masalah yang datang sehingga 
menimbulkan ketegangan cerita. Konflik 
dalam cerita dibagi menjadi dua, yaitu: 

Konflik lahir, yaitu pertentangan 
seseorang tokoh dengan tokoh lain 
yang berupa pertengkaran, perkelahian, 
perdebatan.
Konflik batin, yaitu pertentangan antara 
perasaan, pikiran seseorang, yang 
disebabkan oleh adanya dua gagasan 
atau lebih yang bertentangan dengan 
kenyataan.

Kutipan cerita tersebut menggunakan 
konflik lahir. Hal ini dapat dilihat dari 
penggalan kalimat berikut:
Pemuda : “Mau apa? Berani lagi buka

mulut aku hantam. Mau apa 
kau?”

Orang 4 : “Lawan, Bung"

Kalimat-kalimat tersebut merupakan 
konflik lahir yang terjadi pada orang-orang 
terhadap pemuda yang tidak mau antre.

JAWABAN: E

Bacalah paragraf berikut ini dengan saksama 
untuk soal nomor 12 dan 13!

(1) Antara Indonesia dan Malaysia 
sebetulnya terdapat situasi yang saling 
memerlukan dalam soal TKI. (2) Di satu 
sisi, sebagai sebuah negara yang sedang 
giat-giatnya membangun, Malaysia sangat 
membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia.
(3) Kebutuhan tenaga kerja tidak bias dicukupi 
oleh tenaga kerja yang ada di Malaysia.
(4) Di sisi lain, angka pengangguran di 
Indonesia sendiri tinggi sementara lapangan 
pekerjaan yang tersedia sedikit. (5) Sedikit 
TKI yang Malaysia, penghidupannya menjadi 
sejahtera.

12. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam 
paragraf tersebut adalah . . .
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
e. (5)

Pembahasan:
Kalimat penjelas yang tidak sesuai 
dengan dengan paragrap tersebut adalah 
usedikit demi sedikit TKI yang ke Malaysia, 
penghidupannya menjadi sejahtera".

JAWABAN: E

13. Kalimat utama paragraf tersebut adalah . .  .
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
e. (5)
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Pembahasan:
Kalimat utama adalah kalimat yang 
mengandung ide pokok. Kalimat utama 
juga merupakan kalimat yang menjadi 
dasar pengembangan suatu paragraf. 
Kalimat utama paragraf tersebut terdapat 
di nomor (1), yaitu ”antara Indonesia dan 
Malaysia sebetulnya terdapat situasi yang 
saling memerlukan dalam soal TKI".

JAWABAN: A

14. Cermati gurindam berikut!

Dengan ibu hendaknya hormat 
Supaya badan dapat selamat

Maksud gurindam tersebut adalah . . .
a. Kita harus menghormati ibu sejak 

kecil.
b. Jangan menyia-nyiakan ibu yang telah 

melahirkan kita.
c. Jika ingin hidup bahagia, kita harus 

menghormati ibu
d. Jangan pernah membantah perintah 

ibu.
e. Doa ibu sangat bermanfaat bagi anak- 

anaknya

Pembahasan:
Gurindam adalah jenis puisi lama berupa 
sajak dua baris yang mengandung nasihat. 
Maksud kutipan gurindam tersebut adalah 
jika ingin hidup bahagia, kita harus 
menghormati Ibu.

JAWABAN: C

15. Cermati pantun berikut!

Bunga mawar bunga melati 
Ditabur orang di batu karang 
Sungguh elok tanahku ini 
Walau jauh tetap kukenang

Maksud pantun tersebut adalah . . .
a. cinta sesama manusia
b. cinta terhadap tanah air
c. cinta kepada Tuhan
d. sayang kepada orang tua
e. menjaga keindahan alam

Pembahasan:
Pantun merupakan puisi lama yang memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut:

satu bait terdiri dari empat baris, 
baris pertama dan kedua merupakan 
sampiran,sedangkan baris ketiga dan 
keempat merupakan isi, dan 
pernyataan pada sampiran dan isi 
harus masuk akal.

Pantun harus memiliki keselarasan
antar larik. Dengan demikian, larik-larik 
dalam pantun harus memiliki keselarasan 
dengan larik sebelumnya, serta harus 
memperhatikan rima akhir disetiap
lariknya.
Maksud pantun dapat diketahui dari isinya. 
Isi pantun dapat kita baca pada baris ketiga 
dan keempat. Maksud pantun tersebut 
adalah cinta terhadap tanah air.

JAWABAN: B

16. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!

Osteoporosis (penipisan tulang) 
memang suatu resiko terjadinya fraktur 
(tulang patah). Namun, fraktur tidak
hanya terjadi karena osteoporosis.
Ada beberapa faktor lain yang dapat 
mempermudah terjadinya fraktur, 
seperti umur, jatuh, cedera, kegemukan, 
merokok, dan mengonsumsi alkohol.

Ide pokok paragraf tersebut adalah . . .
a. penyebab fraktur
b. penyebab osteoporosis
c. fraktur disebabkan osteoporosis
d. pengonsumsi alcohol
e. penyebab kegemukan

Pembahasan:
Ide pokok suatu paragraf adalah pokok 
pembicaraan atau pokok permasalahan. Ide 
pokok merupakan ide yang bersifat umum 
dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas yang 
bersifat khusus. Ide pokok dalam paragraf 
tersebut adalah penyebab fraktur. Hal ini 
diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas 
berikut:

Osteoporosis (penipisan tulang) 
memang suatu resiko terjadinya fraktur 
Namun, fraktur tidak hanya terjadi 
karena osteoporosis.
Ada beberapa faktor lain yang dapat 
mempermudah terjadinya fraktur, 
seperti umur, jatuh, cedera, kegemukan, 
merokok, dan mengonsumsi alkohol.

JAWABAN: A
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17. Cermati kutipan berikut untuk menjawab 
soal.

Terlahir dengan nama Liem Tjoan | 
Hok, di Pandeglang, Jawa Barat, 2 2 1 
September 1937, Teguh Karya yang oleh j 
rekan terdekatnya akrab dipanggil Om 
Steve, adalah sutradara film pelanggan 
piala citra. Dia layak disebut suhu teater 
Indonesia yang banyak melahirkan | 
sineas-sineas terkemuka, la seorang 
pekerja keras dan selalu bersungguh-; 
sungguh dalam menggarap film maupun ; 
drama. Bagi para seniman ia dianggap 
sebagai bapak, guru, sekaligus teman. ! 
Beberapa aktor-aktris flim Indonesia 
berjaya dan popular setelah membintangi 
film-film Teguh Karya.

Walau lahir dengan nama Liem Tjoan j 
Hok, Teguh lebih merasa sebagai orang 
Banten. Memasuki bangku SMP, Teguh j  

pindah ke Jakarta, menumpang dirumah ! 
Engku-Dek, pamannya. Anak pertama I 
dari lima bersaudara pedagang kelontong 
ini kemudian mewarisi kegemaran j 
membaca dari sang paman. Teguh boleh 
mendapat nilai jelek untuk aljabar dan ; 
ilmu ukur, tetapi untuk pelajaran sejarah, 
menggambar, dan bahasa ia selalu | 
unggul.

Keteladanan tokoh Teguh Karya dalam 
kutipan biografi tersebut adalah . . .
a. Beliau punya akrab dipanggil Om Steve 

oleh rekan dekat.
b. la pekerja keras dan selalu bersungguh- 

sungguh dalam bekerja.
c. la banyak melahirkan sineas-sineas 

terkemuka.
d. Mengangkat aktor dan aktris menjadi 

populer.
e. Walaupun keturunan Cina lebih merasa 

orang Banten

Pembahasan:
Keteladanan seorang tokoh dalam biografi 
adalah hal positif yang dapat dijadikan 
contoh bagi pembaca secara umum. 
Keteladanan tokoh Teguh Karya dalam 
kutipan biografi tersebut adalah ia seorang 
pekerja keras dan selalu bersungguh- 
sungguh dalam bekerja.

JAWABAN: B

18. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!

Perundingan Linggarjati adalah j 
prestasi diplomatik Indonesia, j 
Perundingan ini berlangsung dalam j  

sebelas pertemuan, yakni 22 o k to b e r-15 
November 1946. Dinamakan perundingan 
Linggarjati karena berlangsung di Desa 
Linggarjati, Kuningan. Perundingan inilah 
yang berhasil mengangkat persoalan 
antara Indonesia dan Belanda kepentas 
internasional yang melibatkan PBB. j 
Melalui perundingan ini pula para meneer | 
Belanda duduk sejajar dengan tokoh- j 
tokoh yang empat tahun sebelumnya ! 
masih mereka sebut sebagai in lander; 
dan ekstremis.

Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf 
tersebut adalah . .  .
a. Siapakah yang memprakarsai 

Perundingan Linggarjati tersebut?
b. Mengapa perundingan Indonesia 

-  Belanda itu disebut Perundingan 
Linggarjati?

c. Bagaimanakah sikap Indonesia dalam 
perundingan tersebut?

d. Apa maksud sebutan inlander oleh 
Belanda terhadap Indonesia?

e. Siapa utusan Indonesia dalam 
pertemuan tersebut?

Pembahasan:
Kalimat tanya (introgatif) adalah kalimat 
yang isinya menanyakan sesuatu kepada 
seseorang. Kalimat pertanyaan yang 
sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah: 
Mengapa perundingan Indonesia-Belanda 

itu disebut Perundingan Linggarjati?”.

Kalimat pertanyaan tersebut diperjelas 
kalimat ketiga yaitu: 4‘Dinamakan
perundingan Linggarjati karena berlangsung 
di Desa Linggarjati, Kuningan".

JAWABAN: B

19. Cermati kutipan berikut!
• !••••»•■*• (••*•••«• IM'IIIIHI MIIIIHIIIIMflflllM ■*•• •••••• ••••(••■! ••••t*«•!••••«t<**1 !•«■• •!••«• ••••!•• «t «(••• I

Kamu jangan mengacau! Kamu tidak 
bisa hidup tanpa nasihat yang Bapak 
berikan 30 tahun yang lalu! Waktu itu j  

kamu malas. Kamu tidak mau sekolah, 
kamu hanya mau main-main, kamu ; 
bahkan bandel. Kamu yang datang ke 
sekolah naik ojek. Kamu tidak sadar
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meskipun sepatunya butut dan mukanya 
layu kurang gizi, tapi itulah orang-orang 
yang akan menyelamatkan hidup kamu. 
Itulah gudang ilmu yang harus kamu 
tempel sampai kamu siap. Sebelum kamu 
siap, kamu harus menghormati mereka, 
baru ilmu itu bisa melekat.

(Guru, Putu Wijaya)

Nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut 
yang berkitan dengan kehidupan sehari- 
hari adalah . .  .
a. mendengar nasihat orang tua
b. menghormati para guru
c. menolong bapak/ibu guru
d. menerima ilmu dari guru
e. meningkatkan kualitas hidup

Pembahasan:
Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang 
penting bagi kemanusiaan. Nilai moral yang 
terkandung dalam kutipan cerpen tersebut 
yang berkaitan dengan kehidupan seha- 
hari adalah mendengar nasihat orang tua.

JAWABAN: A

Kutipan tajuk rencana berikut untuk 
menjawab soal nomor 20-21.
Bacalah dengan saksama!

Prihatin kita setiap kali mendengar berita | 
tentang tabung gas yang digunakan warga 
masyarakat meledak. Insiden demi insiden 
terus terjadi.

Akankah rentetan kejadian tersebut kita 
terima sebagai berita rutin biasa, tanpa kita 
bisamelakukansesuatuuntukmencegahnya? 
Tabung gas yang sering meledak umumnya 
dari tipe 3 kg dan berwarna hijau muda | 

i sehingga melahirkan sebutan tabung melon.
; Sebagian dari kita berguman, siapa ini yang 
mesti bertanggung jawab?

Urusan keselamatan penggunaan j 
; tabung gas ini mengandung urgensi dalam 
penanganannya. Sebelum korban semakin 

I banyak, perlu ada tindakan yang tegas i 
: terhadap siapa pun yang bersalah dalam 
j pembuatan tabung yang tidak memenuhi 
; syarat dan terhadap yang mengoplos 
pengisian tabung. Selain itu, sosialisasi i 

j penggunaan tabung gas secara aman 
| perlu diperluas. Inspeksi, pencegahan, dan 
! penindakan itulah kuncinya.

20. Opini penulis tajuk rencana yang terdapat 
pada kutipan tersebut adalah . . .
a. Adakan tindakan tegas terhadap 

petugas yang melakukan pengoplosan 
tabung gas

b. Cari tahu siapa saja yang harus 
bertanggung jawab atas musibah 
meledaknya tabung gas tipe 3 kg.

c. Adakan inspeksi, pencegahan, dan 
penindakan atas mereka yang bersalah 
dalam masalah tabung gas.

d. Selidiki berapa banyak tabung gas yang 
tidak layak pakai dan mudah meledak.

e. Lakukansosialisasi penggunaantabung 
gas secara aman di perkampungan dan 
pedesaan.

Pembahasan:
Opini adalah pendapat, pikiran, atau 
pendirian seseorang. Opini penulis tajuk 
berupa penyelesaian masalah yang 
diungkapkan. Opini penulis tajuk rencana 
yang terdapat pada kutipan tersebut adalah 
mengimbau agar melakukan sosialisasi 
penggunaan tabung gas secara aman di 
perkampungan dan pedesaan.

JAWABAN: E

21. Keberpihakan penulis tajuk pada kutikan 
tersebut kepada . . .
a. pembuat tabung gas
b. pengisi tabung gas
c. korban ledakan tabung gas
d. masyarakat pengguna tabung gas
e. pemerintah pusat dan daerah

Pembahasan:
Penulis dalam kutipan tajuktersebut berpihak 
kepada korban ledakan tabung gas.

JAWABAN: C

Tabel berikut untuk soal nomor 22 dan 23.

Komposisi Penduduk Jakarta Tahun 2008

No Kotam adya Laki-
laki

Perem
puan

Total Persen
tase

1. Jakarta Pusat 2.401 2.754 5.155 12.673

2. Jakarta Selatan 4.002 5.129 9.131 22.448

3. Jakarta Timur 3.333 4.011 7.344 18.055

4. Jakarta Utara 4.238 4.342 8.580 21.094

5. Jakarta Barat 5.170 5.296 10.466 25.730

19.144 21.532 40.676 100.00
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22. Pernyataan yang sesuai dengan isi table 
tersebut adalah . . .
a. Jumlah perempuan di Jakarta Pusat 

lebih sedikitdaripada jumlah perempuan 
Jakarta Timur.

b. Jumlah perempuian di Jakarta 
Pusat sama banyak dengan jumlah 
perempuan di Jakarta Selatan.

c. Jumlah laki-laki di Jakarta Utara Lebih 
sedikit daripada jumlah laki-laki di 
Jakarta Selatan.

d. Di Jakarta Utara jumlah laki-laki 
dan penduduk perempuan sama 
jumlahnya.

e. Jumlah pendudukdi Jakarta Timur lebih 
banyak daripada di Jakarta Utara.

Pembahasan:
Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah 
fakta atau informasi berupa kata-kata dan 
bilangan, yang tersusun berurut ke bawah 
dalam kolom dan lajur tertentu. Tabel 
berguna untuk menyajikan informasi secara 
ringkas dan sistematis dan informasi yang 
disajikan dikelompokkan berdasarkan 
kolom dan lajur. Pernyataan yang sesuai 
dengan tabel adalah jumlah perempuan di 
Jakarta Pusat lebih sedikit daripada jumlah 
perempuan di Jakarta Timur.

JAWABAN: A

23. Simpulan isi tabel tersebut adalah . . .
a. Wilayah Jakarta yang terdapat 

penduduknya di Jakarta Utara.
b. Komposisi penduduk Jakarta tahun 

2008 didominasi kaum perempuan.
c. Wilayah Jakarta Pusat masih 

kekurangan penduduk.
d. Kaum perempuan cenderung lebih suka 

tinggal di wilayah Jakarta Selatan.
e. Wilayah Jakarta Pusat kurang diminati 

sebagai tempat tinggal.

Pembahasan:
Kesimpulan adalah keputusan (pendapat) 
yang diperoleh dengan menggunakan 
metode berfikir induktif atau deduktif. 
Kalimat simpulan yang sesuai dengan 
tabel tersebut bahwa harga elpiji selalu 
mengalami kenaikan. Simpulan yang 
tepat sesuai tabel diatas adalah komposisi 
penduduk Jakarta tahun 2008 didominasi 
kaum perempuan.

JAWABAN: B

Kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 
24 dan 25.
Bacalah dengan saksama!

Perempuan muda itu mengulurkantangan j  

kanannya. Pemuda itu juga mengulurkan 
I tangannya dan menjabat tangan perempuan 
muda itu. “Terima kasih. Nama saya Ahmad 
Zul. Oleh teman-teman saya selama ini saya 
biasa dipanggil Zul Einstein.”

“wah keren sekali. Memang namanya Zul 
| Einstein?”

“Ya tidak, Mbak. Saya diberi nama j 

tambahan oleh teman-teman saya karena 
j  mereka melihat saya banyak melamun. Ya, I 

saya terima saja. Kalau tidak terima, ya tetap 
akan dipanggil begitu. Jadi, panggil saja Zul, i 

I Mbak.”

(Mahkota Cinta karya Habiburrahman j
El Shirazy) i

24. Amanat dalam penggalan novel tersebut 
adalah . . .
a. Orang boleh memanggil seseorang 

dengan sebutan apa saja.
b. Orang tidak boleh terlalu sering 

melamun
c. Orang harus selalu sabar dalam 

menghadapi hidup
d. Lapang dada dalam menerima 

panggilan apa saja untuknya.
e. Setiap orang harus saling menghargai 

satu sama lain.

Pembahasan:
Amanat adalah pesan yang ingin 
disampaikan pengarang lewat karyanya. 
Amanat yang sesuai dengan penggalan 
novel tersebut adalah lapang dada dalam 
menerima panggilan apa saja untuknya.

JAWABAN: D

25. Watak tokoh Zul dalam kutipan novel 
tersebut adalah . . .
a. Sabar
b. Ramah
c. Sopan
d. Baik hati
e. Pemalu
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