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 PETUNJUK UMUM 
 
 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan. 
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
 3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, setiap butir soal terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban. 
 4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang. 
 5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
 6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
 7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
 
 
1.  Bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan baik pria maupun wanita. Pahlawan-

pahlawan ini tersebar di seluruh pelosok tanah air banyak di antaranya yang tidak dikenal. 
Seorang pahlawan wanita yang sering disebut namanya ialah Cut Nyak Dien. Pahlawan ini 
berasal dari Aceh, daerah yang juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. 

 
 Gagasan utama paragraf di atas adalah ....  
 a.   Indonesia memiliki banyak pahlawan 
 b.   pahlawan Indonesia tersebar di seluruh tanah air 
 c.   banyak pahlawan Indonesia yang tidak dikenal 
 d.   Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita dari Aceh 
 e.   Cut Nyak Dien salah satu pahlawan wanita yang terkenal 
 
  2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalimat berisi penjelasan grafik di atas yang tepat adalah … 
 a.  Jumlah tenaga kerja lulusan SD sebanding dengan jumlah tenaga kerja lulusan 

SLTP. 
 b.  Jumlah tenaga kerja lulusan SMU lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja 

lulusan SLTP. 
 c.  Jumlah tenaga kerja lulusan diploma lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja 

lulusan SLTP. 
 d.  Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi lebih banyak daripada jumlah 

tenaga kerja lulusan diploma. 
 e.  Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi paling sedikit dibanding lulusan 

tingkat pendidikan yang lain. 
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3. Hartoyo Andangjaya adalah seorang guru, penyair, esais sekaligus penerjemah. Ia mulai 
menulis sejak sekolah menengah di Solo. Sajak “Perempuan-perempuan Perkasa” yang 
ditulisnya menggambarkan kehidupan rakyat yang bekerja keras. Ditulisnya sajak tersebut 
karena kegunaannya terhadap para perempuan yang bekerja dari pagi hingga petang. 

 ( Horizon, Juli 2002 dengan perubahan) 
  
 Kalimat tanya yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah ... 
 a. Di mana Hartoyo Andangjaya dilahirkan? 
 b. Apa makna sajak “Perempuan-perempuan Perkasa”? 
 c. Mengapa Hartoyo Andangjaya menulis sajak “Perempuan-perempuan Perkasa”? 
 d. Apa hubungan kota Solo dengan sajak “Perempuan-perempuan Perkasa”? 
 e. Kapan Hartoyo Andangjaya menjadi seorang guru, esais sekaligus penyair? 
 
  4. Paragraf 1 
 Trotoar pada dasarnya merupakan bagian jalan yang disediakan bagi pejalan kaki, sejajar di 

kedua sisi jalan kendaraan. Di samping untuk memperlancar lalu lintas, trotoar dibuat untuk 
kenyamanan dan keamanan pejalan kaki sendiri. Mereka tidak perlu merasa khawatir 
tersenggol atau tertabrak. Bagian bawah trotoar biasanya dimanfaatkan untuk penempatan 
kabel telepon, pipa gas, ledeng. Bagian atasnya juga bisa dimanfaatkan pemerintah untuk 
menempatkan kotak telepon, perhentian bus, bak sampah, ataupun hidran. 

 
 Paragraf 2 
 Di samping hal di atas, ternyata banyak trotoar yang lantas jadi beken karena 

penempatannya yang khas. Banyak pedagang geram yang entah bagaimana awalnya seperti 
mengelompokkan diri dengan hanya menjual jenis barang tertentu di sebuah trotoar tertentu. 
Dan tampillah trotoar tersebut sebagai etalase khusus. Bahkan banyak barang khas trotoar 
beken di Yogyakarta yang tak bisa dijumpai di toko-toko resmi. 

 
 Kedua paragraf di atas menggunakan titik pandang .... 
 a. paragraf 1 mengenai budaya, paragraf 2 ekonomi. 
 b. paragraf 1 mengenai sosial, paragraf 2 ekonomi. 
 c. paragraf 1 mengenai mengenai budaya, paragraf 2 geografi. 
 d. paragraf 1 mengenai ekonomi, paragraf 2 agama. 
 e. paragraf 1 mengenai sosial, paragraf 2 moral. 
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  5. (1) Olahraga dirgantara dapat digolongkan olahraga mahal. (2) Inilah barangkali salah satu 
kendala dalam mengembangkan olahraga dirgantara di negara kita. (3) Untuk melakukan 
olahraga terjun payung diperlukan payung atau parasut. (4) Harga sebuah parasut bisa 
mencapai lima juta rupiah. (5) Untuk terjun dari udara diperlukan pesawat terbang yang 
menerbangkan para penerjun dari ketinggian. (6) Biaya olahraga ini lima juta rupiah. 

 
 Opini wacana di atas terdapat pada kalimat nomor .... 
 a. 1 dan 2 
 b. 1 dan 3 
 c. 2 dan 3 
 d. 4 dan 5 
 e. 5 dan 6 
 
6.  Sudah semestinyalah pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu. 

Kalau tidak, bukan saja kepentingan rakyat Amerika yang akan dirugikan, tetapi lebih besar 
lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam kaitannya dengan kepercayaan asing yang akan 
dirugikan. 

  Dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush, kelak tindak 
korupsi akan disiarkan ke publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik 
keluar sistem yang kurang terbuka (out of the shadows). Dengan langkah itu pula, 
kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi. 

 
 Pandangan redaksi pada tajuk rencana terdapat dalam kalimat … 
 a. Kepentingan ekonomi AS dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi 

yang dilakukan presiden. 
 b. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka (out of the 

shadows). 
 c. Dengan keterbukaan, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan 

dilindungi. 
 d. Sudah semestinyalah pemimpin AS mengambil tindakan tegas terhadap 

perusahaan yang korupsi. 
 e. Kelak, tindak korupsi akan disiarkan ke publik dan dihukum sebagai langkah 

awal dari presiden. 
 
  7.  Sejalan dengan perkembangan internet, banyak kalangan bisnis yang menaruh 

perhatian pada internet untuk dijadikan lahan bisnis baru. Hal ini membuka peluang 
terjadinya tindak kriminal. Misalnya, berbelanja di internet merupakan sesuatu yang 
modern. Namun, hal ini jarang dilakukan orang. Jika kita tidak berhati-hati, nomor kartu 
kredit yang kita kirimkan akan disadap dan digunakan orang lain untuk berbelanja di tempat 
lain tanpa sepengetahuan kita. 

 
 Konsep yang sesuai dengan paragraf di atas adalah ... 
 a. Internet sebagai lahan bisnis baru. 
 b. Internet akan menimbulkan persaingan bisnis yang modern. 
 c. Internet dapat digunakan sebagai alat untuk berbelanja. 
 d. Internet dapat digunakan untuk memalsukan nomor kartu kredit. 
 e. Internet dapat dijadikan sarana dalam tindak kriminal. 
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8. Pihak pengacara terdakwa akhirnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 
 Istilah kasasi berarti .… 
 a. terdakwa menyetujui vonis yang dijatuhkan hakim 
 b. keberatan jaksa atas pembelaan pengacara 
 c. permohonan terdakwa agar hakim berlaku adil  
 d. pembatalan atau pernyataan tidak sah 
 e. persetujuan pihak pengacara atas vonis hakim 
 
  9. Makna imbuhan meN-kan pada kalimat “Ayah membelikan saya sepatu baru.” sama dengan 

makna imbuhan meN-kan yang terdapat pada kalimat ... 
 a. Dia mengambilkan ayah kaca mata. 
 b. Tono memasukkan sepeda motornya ke garasi. 
 c. Saya menyerahkan surat-surat kepada kepala sekolah.   
 d. Nita meletakkan tasnya di meja. 
 e. Dia menjahitkan baju kepada Bu Rini. 
 
10. Pertemuan di Bali tersebut telah menyelesaikan dua rancangan dokumen, yaitu “Program 

Aksi” dan “Deklarasi politik sebagai pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan-tujuan 
Agenda 21”. 

 
 Imbuhan per-an pada kata pertemuan dalam kalimat tersebut bermakna .... 
 a. cara 
 b. tempat 
 c. perbuatan 
 d. hal 
 e. hasil  
 
11. Imbuhan peN-an yang bermakna ambigu terdapat dalam kalimat ... 
  a. Pendalaman materi kelas I dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu. 
 b. Pelayanan terhadap nasabah bank ini sangat baik. 
 c. Pelebaran jalan ini tidak kunjung selesai. 
 d. Penerbitan buku ini sangat memuaskan. 
 e.  Saya merasa nyaman pada saat pendakian itu. 
 
12. Penggunaan imbuhan serapan yang tepat adalah ... 
 a. Sebaiknya kita tidak mementingkan hal-hal yang duniawi. 
 b. Nugroho Notosusanto seorang sastrawan sekaligus sejarahwan. 
 c. Rohaniawan banyak berkarya dalam bidang sosial dan pendidikan. 
 d. Remaja putri itu tampil cantik alamiah dan menawan. 
 e. Iklan-iklan komersil sering menyesatkan calon konsumen. 
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13. Penulisan gabungan kata yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Asas praduga tak bersalah tetap diberlakukan di Indonesia. 
 b. Bus-bus antar provinsi umumnya berukuran besar. 
 c. Pertandingan semi final sepak bola berlangsung sore ini. 
 d. Sub pokok bahasan materi pelajaran harus dikuasai semua siswa. 
 e. Pemerintah sedang memperbaiki jalan trans Sumatera.  
  
14.  (1) “Saya merasa tidak bersalah dalam kasus ini sebab urusan-urusan dengan 

Jamsostek telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,“ akunya. (2) Oleh sebab itu, 
lanjutnya, dirinya memohon kepada masyarakat untuk tidak menuding-nuding menjustifikasi 
dirinya bersalah. (3) “Kesalahan saya adalah tidak cepat-cepat pulang ke Indonesia,” 
tegasnya pula. (4) ”Saya katakan kepada petugas akan pergi ke Australia dalam jangka 
waktu yang lama untuk mengurus bisnis-bisnis saya di sana. (5) Jadi, tidak benar saya 
mengelak-elak, melarikan diri. (6) Dan, utang-utang saya ke Jamsostek telah pula saya 
lunasi,” tegasnya pula. 

 
 Kata ulang bermakna banyak terdapat pada kalimat nomor .... 
 a. 1, 2 dan 5 
 b. 3, 4 dan 6 
 c. 2, 4 dan 6 
 d. 1, 4 dan 6 
 e. 3, 5 dan 6 
 
15. Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Dua tiga hari-hari terakhir ini sekolah kami kedatangan tamu. 
 b. Beberapa tamu-tamu mengajukan pertanyaan kepada kami. 
 c. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan etos kerja dan keberhasilan sekolah. 
 d. Bermacam gagasan-gagasan muncul melalui forum tanya jawab di antara kami.  
 e. Semua rencana-rencana yang akan kami lakukan disampaikan kepada mereka. 
 
16. Kalimat berikut yang menggunakan kata penghubung korelatif adalah ... 
 a. Dia datang terlambat, sehingga ketinggalan pelajaran. 
 b. Adik maupun kakak sama-sama datang lebih awal.  
 c. Kejadian itu tidak hanya menimpa keluarga kami, tetapi juga keluarga tetangga. 
 d. Jangankan menasihati orang lain, diri sendiri saja masih perlu dinasihati. 
 e. Tetap saja nilainya kurang, padahal dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. 
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17. (1) Influenza diakibatkan oleh virus Myxovirus influenza. (2) Penyakit jenis itu mudah 
menular  secara langsung melalui udara. (3) Virus dalam jumlah banyak berkumpul pada 
sekresi pernafasan penderita dan tersebar melalui bersin, batuk, dan sewaktu berbicara. (4) 
Dalam ruangan tertutup, penyebaran menjadi lebih efektif. (5) Orang yang terserang virus 
ini akan menyebarkannya kepada orang yang kondisi fisiknya lemah. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata penghubung antarklausa terdapat pada kalimat nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5)  
 
18. Kata penghubung syarat hasil terdapat dalam kalimat ... 
 a. Seandainya ia belajar dengan tekun, orang tuanya akan merasa senang. 
 b. Para ahli mengidentifikasi bahwa kanker berkaitan erat dengan makanan yang 

dikonsumsi. 
 c. Kendati tidak bisa disembuhkan, penderita diabetes sebenarnya dapat hidup 

secara normal. 
 d. Bila kamu rajin belajar dan berdoa, kamu menjadi orang yang berhasil. 
 e. Penyakit kanker sulit disembuhkan, karena itu para ahli mengembangkan teknik 

baru. 
 
19.  Saya dengan dia bila berkumpul di rumah, selalu berselisih, bertengkar, dan kadang-

kadang mengejek dan mencaci. Rasanya dunia damai jika dia tidak di rumah. Sekarang kami 
telah berpisah karena saya melanjutkan sekolah ke kota yang berbeda. Hari demi hari rasa 
rindu untuk berkumpul dengannya semakin besar bahkan sering saya menangis bila 
mengingat kelakuan saya padanya. Ternyata, saya sangat rindu dan sayang kepadanya. 

 
 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Jauh bau bunga, dekat bau tahi. 
 b. Jauh di mata dekat di hati. 
 c. Bau busuk tetap akan tercium. 
 d. Belahlah dadaku, lihatlah hatiku. 
 e. Biduk lalu, kiambang bertaut.  
 
20. Saya angkat topi atas prestasi yang telah kauraih untuk memajukan sekolah kita. 
 Makna ungkapan dalam kalimat tersebut sama dengan makna ungkapan yang tersaji dalam 

kalimat ... 
 a. Akhirnya, pemuda itu angkat bicara di tengah-tengah para demonstran.  
 b. Ayah memberikan acungan jempol atas keberhasilan saya diterima di perguruan 

tinggi negeri yang berkualitas.  
 c. Orang itu angkat muka sewaktu namanya dipanggil maju ke tengah sidang. 
 d. Sudah pada tempatnya Anda unjuk gigi di hadapan pemuda yang kuceritakan itu. 
 e. Para perusuh itu angkat tangan sewaktu dikepung para petugas keamanan yang 

berpatroli. 
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21. Majas pars prototo terdapat pada kalimat ... 
 a. Kaum putri Indonesia setiap tanggal 21 April memperingati Hari Kartini. 
 b. Tidak banyak yang dapat kuberikan kepadamu harta tiada, ilmu pun tidak punya.  
 c. Setiap tahun semakin banyak mulut yang harus diberi makan di Indonesia. 
 d. Silakan masuk ke dalam, kita akan berbincang-bincang tentang kampung kita. 
 e. Mereka naik kuda besi yang panjang ke Surabaya setelah itu naik bus ke Bali. 
 
22. Pasangan kalimat yang menggunakan kata-kata yang berpolisemi ... 
 a. Tahu tempe adalah makanan yang bergizi. 
  Saya tahu bahwa setiap anak memerlukan vitamin. 
 b. Bang Bokir menjadi satpam di perumahan kami. 
  Direktur Bank Asih berasal dari Manado. 
 c. Kaki saya terluka terkena pecahan kaca jendela. 
  Tukang kayu itu sedang mengecat kaki meja. 
 d. Nicky Astria terkenal sebagai penyanyi rock wanita. 
  Pramuniaga Toko Citra menggunakan baju dan rok ketat. 
 e. Para wartawan menunggu acara jumpa pers di lobi hotel. 
  Ibu menghidangkan manisan lobi-lobi untuk kudapan. 
  
23. Pasangan kalimat yang menggunakan kata berhomograf adalah ... 

a. Aku berulang tahun tanggal tujuh belas September. 
Tadi pagi gigi adikku tanggal satu. 

 b. Menyimpan uang supaya aman sebaiknya di bank saja. 
  Tetanggaku, Bang Komar, pandai memancing. 
 c. Tangannya patah ketika ia jatuh dari atas pohon. 
  Saat krisis begini banyak perusahaan yang jatuh. 
 d. Coba lihat kepala sarung yang satu kodi itu! 
  Pak Asep sekarang menjadi kepala sekolah desa kami. 
 e. Di toko serba ada ia membeli apel dua kilogram. 
  Tentara melakukan apel untuk mendengarkan amanat dari komandannya. 
 
24. Perubahan makna kata meluas terdapat dalam kalimat ... 
 a. Saya mempunyai lima orang saudara kandung. 
 b. Panas hatiku mendengar kata-katanya yang pedas. 
 c. Warakawuri itu menerima penghargaan dari pemerintah. 
 d. “Selamat siang Saudara, ada yang perlu saya bantu?”  
 e. Seorang perawat harus sabar dan ramah kepada pasiennya.  
 
25. Frase bermakna ganda terdapat dalam kalimat ... 
 a. Mobil baru paman dicongkel pencuri tadi malam di tempat parkir. 
 b. Sakit yang ringan pada tenggorokan sering terjadi karena polusi udara. 
 c. Sakit pada mulut dan tenggorokan yang ringan sering terjadi pada anak-anak. 
 d. Obat-obatan modern mampu menghilangkan rasa sakit dalam waktu singkat. 
 e. Pada tahun ajaran ini SPP siswa baru dinaikkan. 
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26. Kalimat yang menggunakan frase atributif berimbuhan adalah ... 
 a. Perancang busana wanita itu sangat terkenal. 
 b. Air mendidih itu dituangkan ibu ke dalam termos. 
 c. Populasi badak sekarang ini sudah tinggal sedikit. 
 d. Di Indonesia badak dilindungi oleh undang-undang. 
 e. Sanggar senam telah menjamur di mana-mana. 
 
27. Minggu ini kita tidak bahas tentang cerita rakyat itu, melainkan bahas novel yang baru 

dipelajari. 
 Kalimat yang logis untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah ... 

a. Minggu sekarang kita tidak bahas cerita rakyat itu, melainkan tentang novel yang 
baru dipelajari. 

 b. Kita minggu ini tidak membahas daripada cerita rakyat, tetapi cerita yang baru 
dipelajari. 

 c. Kita ini minggu tidak membahas cerita rakyat, melainkan novel yang mana baru 
dipelajari. 

 d. Minggu ini kita tidak membahas cerita rakyat itu, melainkan membahas novel 
yang baru dipelajari. 

 e. Minggu ini kita tidak membahas daripada cerita rakyat itu, tetapi tentang novel 
yang baru dipelajari. 

 
28. Kalimat pasif terdapat pada ... 
 a. Mira menangis tersedu-sedu. 
 b. Ia terakhir melihat bibinya tadi siang. 
 c. Kemarin ia dijemput kakaknya pukul 20.15 . 
 d. Ia memerlukan lebih banyak uang daripada yang dimilikinya. 
 e. Mereka mendengar kematian Kitty dari penjaga gedung. 
 
29. Soni berkata kepada saya, “Saya akan menyelesaikan pengetikan proposal perpisahan 

besok.” 
 Kalimat langsung tersebut dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung secara tepat      

yaitu ... 
 a. Soni mengatakan kepadaku saya akan menyelesaikan pengetikan proposal 

perpisahan besok. 
 b. Soni berkata bahwa saya akan menyelesaikan pengetikan proposal perpisahan 

besok. 
 c. Soni mengatakan kepada saya bahwa ia akan menyelesaikan pengetikan proposal 

perpisahan besok. 
 d. Soni berkata bahwa ia menyelesaikan pengetikan proposal perpisahan besok. 
 e. Soni berkata kepada saya kalau saya dapat menyelesaikan pengetikan proposal 

perpisahan besok.  
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30. 1. Toni  : Kamu sudah belajar bahasa Indonesia? 
 2. Darwin  : Sudah. 
 3. Toni : Apa saja yang kamu pelajari? 
 4. Darwin  : Semuanya. 
 5. Toni  : Kamu hebat, ajari aku ya! 
 
 Kalimat minor dalam dialog di atas terdapat pada nomor .… 
 a. 1 dan 2 
 b. 2 dan 3 
 c. 2 dan 4 
 d. 3 dan 4 
 e. 4 dan 5  
 
31. Kalimat berobjek yang tepat adalah … 
 a. Hanya dengan sedikit tenaga ia dapat memindahkan benda seberat itu. 
 b. Kesehatan yang prima menjadi modal utama dalam kegiatan ini. 
 c. Kejadian ini merupakan tragedi nasional yang sulit dilupakan orang. 
 d. Dinding ini menjadi saksi dalam pertikaian kami malam tadi. 
 e. Hastari menari dengan lemah gemulainya pada acara perpisahan di sekolahnya. 
 
32. Yang termasuk kalimat berpelengkap adalah ... 
 a. Bangsa Indonesia mengalami cobaan yang berat. 
 b. Gubernur mengunjungi daerah gempa.    
 c. Ombak menyapu Pantai Parangtritis. 
 d. Para orang tua selalu mendatangi sekolah anaknya. 
 e. Mereka berjalan kaki selama dua jam.  
 
33. Kalimat majemuk setara adalah ... 
 a. Pengembalian kredit macet sehingga peminjaman tidak dapat dilayani lagi. 
 b. Anda boleh membeli saham jika mempunyai minat wirausaha. 
 c. Saksi itu meneteskan air mata ketika memberikan keterangan. 
 d. Engkau ingin melanjutkan kuliah di sini atau ikut ayah pindah ke luar negeri. 
 e. Engkau tentu akan lulus tahun ini andaikata mau belajar dengan tekun. 
 
34. Anak-anak itu menangis terisak-isak karena layang-layangnya robek. 
 Klausa bawahan yang terdapat pada kalimat majemuk bertingkat di atas adalah .… 
 a. anak-anak itu menangis 
 b. anak-anak itu menangis terisak-isak 
 c. menangis terisak-isak 
 d. karena layang-layangnya robek 
 e. layang-layangnya robek  
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35. Banjir terlalu besar sehingga banyak rumah tenggelam. 
 Kalimat berikut yang berpola sama dengan kalimat di atas adalah ... 
 a. Ibu mengetahui bahwa ia tidak mengerjakan tugas itu. 
 b. Sesudah memperoleh kabar itu, dia merasa sedih. 
 c. Nita menerima hadiah dari ketua panitia lalu mengucapkan terima kasih. 
 d. Mereka akan pulang atau pergi mengelilingi kota ini. 
 e. Anak itu malas sampai-sampai ibunya marah. 
 
36. Kalimat majemuk yang memiliki klausa setara dan bertingkat adalah … 
 a. Bajunya sangat bagus dan terbuat dari bahan-bahan sutra halus pula. 
 b. Penyakit orang itu sangat mudah menular atau tidak membahayakan orang di 

sekitarnya. 
 c. Dia tidak ada di rumah ketika kami datang dan akan menyampaikan berita duka 

itu. 
 d. Mereka belajar matematika atau belajar kimia dan fisika di bimbingan belajar itu. 
 e. Orang itu memberikan sumbangan untuk sekolah, tetapi dia menentukan 

kegunaan sumbangan itu. 
 
37. Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Hari Proklamasi, dengan ini kami 

mengundang seluruh pengurus OSIS dalam rapat pembentukan panitia pada  
 hari / tanggal   : Selasa / 30 Juli 2002 
 waktu   : pukul 14.00 – selesai 
 tempat   : Ruang Serba Guna SMUN 9 Bandar Lampung 
 .... 
 
 Kalimat penutup surat undangan di atas yang paling tepat adalah ... 
 a. Besar harapan kami, teman-teman dapat menghadirinya. Terima kasih. 
 b. Demikian undangan kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. 
 c. Demikian undangan kami ini dibuat, terima kasih atas perhatiannya. 
 d. Kehadiran Anda sangat diharapkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 e. Atas kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.  
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38.      LOWONGAN KERJA 
 Dibutuhkan segera tenaga pembukuan, tamat SMU jurusan IPS. Lamaran ditujukan ke    PO 

BOX 200 SBY. Paling lambat 1 minggu setelah iklan ini diterbitkan. 
   Surya, Selasa, 23 Juli 2002 

 
 Kalimat pembuka yang tepat untuk surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di atas   

adalah ... 
 a. Berdasarkan iklan Bapak di Surya, Selasa, 23 Juli 2002, saya mengajukan 

lamaran pekerjaan tenaga pembukuan .... 
 b. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Surya, Selasa, 23 Juli 2002 

saya mengajukan lamaran pekerjaan, .... 
 c. Melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk memenuhi iklan 

yang dimuat di Harian Surya, Selasa 23 Juli 2002. 
 d. Saya tertarik akan iklan Bapak di Harian Surya, Selasa 23 Juli 2002, karena 

sesuai dengan pendidikan saya .... 
 e. Memenuhi iklan Bapak Pada Harian Surya, Selasa, 23 Juli 2002, saya bermaksud 

mengisi lowongan kerja tersebut. 
 
39. Dalam harian Kompas, 17 Juli 2002 saya membaca bahwa perusahaan Bapak memerlukan 

staf pemasaran. Karena persyaratan yang diinginkan dapat saya penuhi maka saya 
mengajukan lamaran pekerjaan. 

 Dengan demikian kami lampirkan … 
 
 Rangkaian kata dengan demikian kami lampirkan sebaiknya diganti dengan .... 
 a. Dengan demikian saya dapat diterima di perusahaan tersebut. 
 b. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan …. 
 c. Bersama ini kami lampirkan persyaratan yang diminta. 
 d. Untuk memenuhi keinginan Bapak, kami lampirkan …. 
 e. Dengan demikian melalui surat ini kami melampirkan …. 
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40. Penulisan alamat surat yang benar adalah .... 
 a. Kepada  
  Yth. Direktur PT Makmur Jaya 
  Jalan Keadilan nomor 29 
  Jakarta  
 
 b. Kepada  
  Yth. Direktur PT Makmur Jaya 
  Jln. Keadilan no. 29 
  Jakarta  
 
 c. Kepada  
  Yth. Direktur PT. Makmur Jaya 
  Jalan Keadilan nomor 29, 
  Jakarta  
 
 d. Yth. Direktur PT Makmur Jaya 
  Jln. Keadilan nomor 29, 
  Jakarta  
 
 e. Yth. Direktur PT Makmur Jaya 
  Jalan Keadilan 29 
  Jakarta  
 
41. Seorang Kepala Sekolah SMU 200 menugasi pembina OSIS SMU 200 untuk 

mempersiapkan acara penyambutan walikota ke sekolah tersebut pada tanggal 2 Mei 2003. 
 
 Kalimat isi memo yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Sudi kiranya Bapak mempersiapkan acara penyambutan walikota tanggal 2 Mei 

2003. 
 b. Atur acara penyambutan walikota, jangan sampai memalukan sekolah kita 

tanggal 2 Mei 2003. 
 c. Segera persiapkan acara penyambutan walikota di sekolah ini, tanggal 2 Mei 

2003. 
 d. Bapak persiapkanlah acara penyambutan walikota yang tidak lama lagi, yaitu 

tanggal 2 Mei 2003. 
 e. Saya mohon sungguh-sungguh agar Bapak persiapkan acara penyambutan 

walikota tanggal 2 Mei 2003.  
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42. Daerah-daerah kritis sangat memerlukan hutan lindung. Lahan kritis yang memerlukan hutan 
lindung di Indonesia banyak sekali, di antaranya Waduk Jatiluhur memerlukan hutan 
lindung di bagian hulu Sungai Citarum sebagai penahan banjir, pencegah erosi, dan sumber 
mata air. Daerah Jakarta dan sekitarnya memerlukan hutan lindung di Puncak. Danau Toba 
memerlukan hutan lindung di sekitarnya. Bandung Selatan, Citarum Gandul. 

 
 Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ... 
 a. Hijaukan hutan dan lingkungan. 
 b. Lahan kritis memerlukan hutan lindung. 
 c. Hutan lindung penangkal banjir. 
 d. Selamatkan hutanku, hutanmu, hutan kita. 
 e. Mari kita lestarikan hutan lindung. 
 
43. Di wilayah tersebut dibangun rumah mewah dan rumah sederhana. Rumah mewah, ialah 

rumah yang menyediakan fasilitas lengkap dengan bahan bangunan yang berkualitas. 
Sedangkan, rumah sederhana tidak dilengkapi dengan fasilitas dan bahan bangunannya 
berkualitas rendah. 

 
 Pola pengembangan paragraf eksposisi di atas adalah .... 
 a. analisis 
 b. perbandingan 
 c. sintesis 
 d. identifikasi  
 e. proses  
 
44. Perkembangan pengguna narkoba di Indonesia cepat sekali. Hal itu dapat disamakan dengan 

perkembangan jamur di musim penghujan. Jamur di musim penghujan begitu cepat 
berkembang sehingga tidak bisa dihentikan. Begitu pula narkoba, tidak mudah untuk 
diberantas. Pemakai dan pengedar cepat merambah ke berbagai pelosok Indonesia. 

 
 Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan .... 
 a. generalisasi 
 b. analogi 
 c. sebab-akibat 
 d. akibat-sebab 
 e. sebab-akibat1-akibat2 
 
45. PU : Setiap warga desa wajib menjaga kebersihan lingkungan. 
 PK : Pak Sartono adalah warga desa. 
 K   : ........................ 
 Kesimpulan dari silogisme di atas adalah ... 
 a. Pak Sartono warga desa yang wajib menjaga lingkungannya. 
 b. Pak Sartono warga desa wajib menjaga kebersihan. 
 c. Wajib menjaga kebersihan adalah Pak Sartono. 
 d. Pak Sartono yang wajib menjaga kebersihan lingkungannya. 
 e. Pak Sartono wajib menjaga kebersihan lingkungan. 
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46.  Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan 
karangan ini dengan judul “Waspadai Munculnya Gerakan Komunisme Baru sebagai 
Predator Pembangunan Nasional”. Selesainya karangan ini tidak lepas dari bimbingan, 
petunjuk, dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih. 

 
 Kutipan di atas merupakan bagian karya tulis …. 

 a. pendahuluan 
 b. kesimpulan 
 c. kata pengantar 
 d. saran 
 e. isi 
 
47. Saudara-saudara yang saya hormati, 
  Sumpah Pemuda itu memang tidak datang tiba-tiba. Apalagi jatuh dari langit. Akan 

tetapi, ia merupakan hasil perjuangan yang panjang. Sumpah Pemuda bukan hanya untuk 
kaum muda, tetapi ia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ia 
merupakan titik kulminasi perjuangan nasional, yang mau tidak mau, harus terjadi. Sumpah 
Pemuda merupakan syarat berhasilnya perjuangan besar bagi kelangsungan hidup bangsa 
Indonesia. 

  Itulah sebabnya pemerintah menyadari betapa penting dan strategisnya posisi kaum 
muda dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Saudara sebagai pemuda 
Indonesia harus ikut aktif mengisi pembangunan negeri ini. Antara lain kepeloporan, 
kepemimpinan, dan pembinaan sumber daya manusia dalam posisi konsepsi wawasan 
kebangsaan. 

 
 Naskah pidato di atas berisi .... 
 a. imbauan  
 b. saran 
 c. perintah 
 d. hiburan 
 e. larangan 
 
48. (1) Sudah banyak dibilang, bahwa pantun adalah puisi asli Indonesia. (2) Tetapi nilai-nilai 

keasliannya masih belum ada pendapat yang memuaskan. (3) Sebuah pantun terdiri atas 
empat baris. (4) Tiap baris terdiri atas delapan patah kata. (5) Dua baris yang pertama 
disebut sampiran, sedang dua baris kedua disebut isi. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata tidak baku terdapat dalam kalimat nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
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49. Penulisan judul karya tulis yang benar adalah .... 
 a. KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH TERPENCIL 
 b. Kehidupan Masyarakat di daerah terpencil 
 c. Kehidupan Masyarakat Di Daerah Terpencil 
 d. Kehidupan Masyarakat di Daerah Terpencil 
 e. Kehidupan masyarakat di daerah terpencil 
 
50. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat ... 
 a. Projek pembangunan jalan itu akan dilaksanakan setelah anggaran RAPBN 

disusun. 
 b. Kita harus mengikuti sistim yang berlaku sesuai dengan kebiasaan setempat. 
 c. Adik membeli obat di apotik yang buka selama dua puluh empat jam. 
 d. Kakak baru saja memperoleh ijazah sarjana dari universitas yang terkenal di 

kotaku. 
 e. Mintalah kwitansi pembelian barang sebagai bukti pembelian. 
 
  

No. Judul Buku Penulis Tahun Terbit Penerbit Tempat 
1. Tata Bahasa  

Baku Bahasa 
Indonesia 

Hasan Alwi, Soejdono 
Dardjowidjojo, Hans 
Lapoliwa, Anton M. 
Moeliono 

1999 Balai Pustaka Jakarta 

 
Penulisan daftar pustaka yang sesuai EYD adalah ... 

 a. Alwi, Hasan, dkk. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 1999. Jakarta : Balai 
Pustaka. 

 b. Hasan Alwi, dkk. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 1999. Jakarta : Balai 
Pustaka.  

 c. Alwi Hasan, dkk. Balai Pustaka. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta. 
1999. 

 d. Alwi, Hasan, dkk. 1999. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai 
Pustaka. 

 e. Alwi, Hasan, Soejono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa dan Anton M. Moeliono. 
1999. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 

 
52. Penulisan nama yang diikuti gelar akademis, yang benar adalah ... 
 a. M. Ali, SH. bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar. 
 b. M. Ali. SH. bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar. 
 c. M Ali. S.H. bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar.  
 d. M. Ali, S.H. bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar. 
 e. M. Ali : S.H. bekerja di Pengadilan Tinggi Denpasar. 
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53. Perwatakan tokoh utama, melalui pikiran, dialog, konflik batin, membuat cara pelukisan 
perwatakan tokoh utama memiliki keutuhan. Sejak awal sampai akhir cerita dapat diketahui 
bahwa perwatakan tokoh utama selalu mendambakan kedamaian. 

 
 Unsur yang dikemukakan penggalan resensi di atas adalah .... 
 a. identitas 
 b. sinopsis 
 c. alur 
 d. keunggulan 
 e. kelemahan 
 
54. ………. 
 Setelah sampai waktunya diadakan pemeriksaan ternyata rencanaku mendapat pilihan utama 

dan mendapatkan hadiah pertama. Aku ingin melihat namaku tercantum dalam surat kabar-
surat kabar sebagai pemenang pertama. Setelah kubaca surat kabar, akhirnya nama 
pemenangnya aku, juga diumumkan. Tapi hanya pada sebuah surat kabar dan hanya 
sekelumit saja. Tanpa komentar apa-apa, akhirnya panitia sayembara memutuskan hadiah 
pertama jatuh kepada(lalu disebut nama pemenang). Tapi untuk menyebut namaku, 
Samsudin Jaya, salah cetak pula menjadi Alaudin Basah. Padahal keinginan yang paling 
utama dari seluruh kerja kerasku adalah “Aku ingin terkenal ke seluruh dunia, setidak-
tidaknya ke seluruh Indonesia”. Tapi sayang aku juga tidak dikenal orang. 

 
         (Kegagalan Terakhir, Ali Audah) 
             
 Amanat yang dapat kita ambil dari penggalan cerpen di atas adalah ... 
 a. Untuk dapat berhasil dalam segala hal kita harus berjuang mati-matian. 
 b. Untuk dapat berhasil dalam sesuatu hal kita harus berani berkorban. 
 c. Berkorban dalam segala hal itu penting, demi sebuah keberhasilan. 
 d. Janganlah kita menginginkan sesuatu yang berlebihan.  
 e. Kita harus mencanangkan cita-cita setinggi mungkin. 
 
55.  Tentang celana kepar 1001 itu, tak ada yang akan diceritakan lagi. Pada suatu kali ia 

akan hilang dari muka bumi. Dan mungkin ia bersama-sama dengan Kusno hilang dari muka 
bumi ini? 

  Tapi, bagaimana pun juga, Kusno tak akan putus asa. Ia dilahirkan dalam 
kesengsaraan, hidup bersama kesengsaraan. Dan meskipun celana 1001-nya hilang lenyap 
menjadi topo, Kusno akan berjuang terus melawan kesengsaraan biarpun hanya guna 
mendapatkan sebuah celana kepar yang lain. 

         ( Kisah Sebuah Celana Pendek: Idrus ) 
  
 Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah .... 
 a. orang pertama pelaku utama 
 b. orang pertama pelaku sampingan 
 c. orang ketiga pelaku utama 
 d. orang ketiga pelaku sampingan 
 e. orang ketiga yang serba tahu 
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56. .... 
 Kardi : “Lho, sabar-sabar, sabaar!” 
 Anton : “Ayo, kau mesti ralat pernyataan itu!” 
 Kardi : “Begini, Ton, maksudku agar kau ....” 
 Anton : “Tidak, aku tidak butuh perlindunganmu. Aku mesti digantung, bukan kau!” 
 Kardi : “Begini, Ton maksudku, bahwa aku telah ....” 
 Anton : “Sudah! Aku tahu, kau berlagak pahlawan agar orang-orang menaruh perhatian 

kepadamu sehingga dengan demikian kau ....” 
 Rini     : “Anton, sabaaaar. Kau mau bunuh diri apa bagaimana? 
 Anton : (membisu) 
 Kard  : (membisu) 
 Rini           : (membisu) 
 .... 
 
 Konflik yang terdapat dalam penggalan drama di atas adalah .... 

 a. pengendalian kesabaran Anton 
 b. pencabutan pernyataan Rini dan Kardi 
 c. pertentangan tentang gawatnya masalah 
 d. kecemburuan atas sikap kepahlawanan seseorang 
 e. ketidakpuasan atas kerja yang dilakukan 
 
57. Bacalah kutipan cerita pendek berikut dengan cermat! 
   
  Entah mengapa, begitu ibu selesai berkata mengenai malaikat yang pada suatu saat 

akan datang, saya lupa kata-kata ibu. Saya hanya ingat, ibu selalu berbuat baik kepada siapa 
pun, dan sering sekali ibu saya memberi nasihat kepada saya untuk meniru perbuatan-
perbuatannya. Sebagai anak yang baik, saya selalu menurut. 

  Pada suatu hari, entah umur berapa saya pada waktu ibu menyuruh saya untuk pergi, 
entah ke mana. “Lupakanlah saya, Haruman, pergilah untuk mencari pengalaman. Pada 
waktunya nanti, kamu pasti akan merasa bahwa waktumu untuk kembali kepada saya telah 
tiba.” 

       (Mata yang Indah, Cerpen Pilihan Kompas 2001) 
 
 Perwatakan tokoh ibu dalam cerpen tersebut dikemukakan dengan cara .... 
 a. dideskripsikan secara langsung oleh pengarang 
 b. melalui dialog antartokoh 
 c. melalui tingkah laku tokoh-tokohnya 
 d. dideskripsikan secara tidak langsung melalui tanggapan tokoh lain 
 e. dideskripsikan secara langsung dan tidak langsung 
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58.  Pendidikan budi pekerti perempuan semata-mata ditujukan untuk keperluan laki-laki. 
Segala sifat lemah itu dijadikan sifat perempuan yang termulia: perempuan mesti sabar, 
perempuan mesti lemah-lembut, perempuan mesti pendiam. Berjalan perempuan tiada boleh 
lekas-lekas, berbicara, dan tertawa tiada boleh keras. Dalam segala hal ia halus. 

 (Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisyahbana) 
 
 Yang terkandung dalam penggalan novel di atas adalah nilai .... 
 a. budaya 
 b. sosial 
 c. agama 
 d. moral 
 e. estetika 
 
59. Setelah mendengar jawaban Landorundun itu, Bendurana kecewa lalu pergi menanam pohon 

mangga dekat tempat Landorundun turun ke sungai mencuci rambutnya. Pohon mangga ini 
rupanya lain dari pohon mangga biasa sebab cepat sekali tumbuh dan berbuah. Ketika buah 
mangga itu sudah mulai masak, pergilah Bendurana ke puncak gunung, bersembunyi dan 
mengintip dari atas. Secara kebetulan pada waktu itu, Landorundun turun ke sungai akan 
mencuci rambutnya. Setelah itu, ia naik ke darat berjemur sambil menyisir rambutnya. Pada 
saat itu dia melihat mangga yang sudah masak tidak jauh dari tempat itu. Landorundun pergi 
menjolok sebuah, kemudian memakannya sambil berjemur diri dan bersisir. Bendurana 
melihat peristiwa yang sudah lama dinanti-nantikan dari puncak gunung. Ia segera turun dari 
puncak gunung lalu pura-pura menghitung mangga itu. Setelah itu, ia menyindir 
Landorundun, katanya,”Siapakah mengambil buah kesayanganku, menjolok, dan memakan 
mangga manisku.” 

  
 Nilai yang terkandung dalam karya sastra klasik di atas adalah .... 
 a. mengambil milik orang lain tanpa izin 
 b. merahasiakan perbuatan yang tidak baik 
 c. menanam pohon untuk dinikmati orang banyak 
 d. selalu menjaga kebersihan badan 
 e. suka menyindir orang lain 
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60.  Tuhan Telah Menegurmu 
  Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan  
   lewat perut anak-anak yang kelaparan 
   Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan 
   lewat semayup suara adzan 
  Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran 
  lewat gempa bumi yang berguncang 
  deru angin yang meraung kencang 
  hujan dan banjir yang melintang pukang 
   Adakah kau dengar? 
         (Apip Mustopa) 
 
 Puisi tersebut mengungkapkan .... 
 a. manusia yang melupakan Tuhannya 
 b. Tuhan menegur manusia melalui bencana 
 c. teguran Tuhan ada yang ringan dan ada yang berat 
 d. manusia selalu ada dalam kasih sayang Tuhan 
 e. siksaan Tuhan akan datang bagi orang yang melupakan 


