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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.  (1) Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa adalah makhluk sosial. (2) Oleh 

karena itu, tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari manusia satu selalu 
membutuhkan manusia lainnya. (3) Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya atau 
dengan kelompokknya di sebut sebagai interaksi sosial. (4) Jadi, adalah suatu yang tidak 
dapat dipungkiri bahwa manusia dalam sehari-harinya akan berhubungan dengan manusia 
lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (5) Demikianlah kenyataan yang perlu kita sadari 
sebagai manusia. 

 
 Kalimat utama paragraf di atas ditandai dengan nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
 
2. Selama ini aparat keamanan sulit masuk ke sana karena kampus seolah-olah tempat yang 

sakti dari intervensi.  
 
 Arti kata intervensi pada kalimat di atas ialah .... 
 a. turun tangan 
 b. campur tangan 
 c. adanya tekanan 
 d. adanya gangguan 
 e. pemaksaan 
 
3. Pemerintah seharusnya segera melakukan reboisasi agar tidak terjadi longsor, sesudah para 

pemegang HPH menebangi kayu hutan untuk diekspor.  
 

Makna kata reboisasi yang tepat ialah ....  
a. penanaman kembali hutan yang telah gundul 
b. menjaga hutan agar tidak rusak pepohonannya 
c. melestarikan hutan sebagai sumber daya alam 
d. melindungi hutan dari penebangan kayu ilegal 
e. membersihkan hutan dari tanaman pengganggu 

 



 
 
 

E1-P2–2002/2003 Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan - BALITBANG DEPDIKNAS 

3 
02    01-30-E1-P4     03 

4.  Makanan berlemak jenuh akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kadar 
kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan pengerasan, penyempitan, atau 
bahkan penyumbatan pembuluh darah. Jika keadaan itu terjadi pada anggota badan, hal itu 
akan menimbulkan komplikasi, seperti hilangnya fungsi dan rasa. Jika penyempitan atau 
penyumbatan itu terjadi pada pembuluh darah jantung (arteria coronaria), maka dapat 
mengakibatkan penyakit jantung koroner. Dan, jika terjadi pada pembuluh darah otak, hal itu 
menimbulkan stroke.  

 
 Gagasan utama bacaan di atas ialah ....  

a. makanan yang berlemak jenuh 
b. kadar kolesterol dalam darah 
c. akibat dari kadar kolesterol yang tinggi dalam darah 
d. komplikasi yang terjadi dari tingginya kolesterol dalam darah 
e. penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke 

 
5.     Merebaknya kabar tentang dicapainya beberapa kesepakatan antara pemerintah dan tim 

Dana Moneter Internasional (IMF), sedikit membuat pemain valuta asing di pasar uang 
menahan diri berspekulasi secara berlebihan sehingga pergerakan rupiah tidak seliar pekan 
lalu. Akan tetapi belum jelasnya penyelesaian “sengketa” politik dan penanganan masalah 
keamanan, khususnya menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna DPR, membuat para 
spekulan berhati-hati. 
 

   
 Pesan yang terkandung dalam kutipan di atas ialah .... 

a. tercapainya beberapa kesepakatan antara pemerintah dengan IMF dapat memulihkan 
perekonomian negara 

b. lemahnya nilai rupiah terhadap dolar, membuat maraknya pemain valuta di pasar 
uang 

c. ketidakjelasan penyelesaian sengketa di bidang politik dan keamanan, semakin 
memburuknya perekonomian negara 

d. usaha pemulihan perekonomian negara kita tergantung kepada dana bantuan IMF 
e. keputusan hasil sidang paripurna DPR, tidak berpengaruh terhadap perekonomian 

negara 
 
6.  Pelatihan dasar (Latsar) kepemimpinan di SMK 3 Yogyakarta dilaksanakan selama tiga 

hari (waktu, tempat, dan jenis kegiatan sesuai dengan jadwal terlampir). Kegiatan yang 
bertujuan memberikan bekal kepemimpinan kepada peserta itu diselenggarakan oleh OSIS. 
Oleh karenanya seluruh panitia penyelenggara adalah pengurus OSIS. Biaya untuk kegiatan 
yang berjunlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu sebagian besar berasal dari kas OSIS 
dan hanya sekitar 10% yang merupakan bantuan dari sponsor. 

  
 Kalimat yang secara objektif memberi tanggapan terhadap laporan itu adalah ... 
 a. Laporan tersebut tidak dilengkapi peserta kegiatan. 
 b. Laporan itu tidak dilengkapi jenis kegiatan. 
 c. Di dalam laporan itu tidak disebutkan masalah dana. 
 d. Laporan itu tidak dilengkapi tujuan kegiatan. 
 e. Di dalam laporan itu tidak disebutkan pelaksana kegiatan. 
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7.  Safari Bahari Remaja Nusantara itu melibatkan 200 remaja putra dan putri mewakili 19 
propinsi di Indonesia. Sebagian diantara mereka adalah remaja-remaja berstatus pelajar dan 
mahasiswa. 

  Rute pelayaran yang ditempuh dengan KRI Teluk Semangka milik TNI AL Armada 
Timur yang berpangkalan di Surabaya meliputi Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian 
Timur. Tempat-tempat yang disinggahi antara lain Surabaya, Bali, NTB, NTT, Maluku, 
Sulawesi Utara, serta Sulawesi Selatan. 

  Perjalanan itu ditempuh selama tiga minggu. Tiga minggu perjalanan memang menurut 
sebagian peserta dirasakan meletihkan. Tapi, ada juga yang menantang, kalau perlu Safari 
diperpanjang menjadi satu bulan. 

 
 Pola kalimat paragraf ketiga dalam  penggalan  laporan di atas mencerminkan ragam bahasa .... 
 a. sastra 
 b. keilmuan 
 c. ilmiah 
 d. jurnalistik 
 e. hukum 
   
8. Pernyataan di bawah ini yang tidak menunjukkan perbedaan antara surat resmi dengan surat 

keluarga adalah ....  
a. surat resmi harus menggunakan nama kota dan tanggal dibuatnya surat, sedangkan 

surat keluarga tidak perlu 
b. isi surat resmi harus singkat, padat, dan jelas, sedangkan surat keluarga isinya bebas 
c. surat resmi harus diberi cap dan tanda tangan pembuat (penanggung jawab) surat 

sedangkan surat keluarga cukup tanda tangan saja 
d. surat keluarga tidak menggunakan nomor dan perihal surat, sedangkan dalam surat 

resmi harus ada 
e. surat resmi harus menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baku, sedangkan surat 

keluarga boleh menggunakan ragam bahasa daerah 
 
9. Berikut ini adalah ketentuan dalam pengisian formulir, kecuali ....  

a. penulisan nama diri menggunakan huruf kapital semua 
b. untuk isian berupa kotak-kotak, pada setiap kotak hanya diisi satu huruf  
c. untuk isian berupa kotak-kotak hanya diisi satu angka  
d. tanda garis miring (/) diganti dengan tanda garis datar (-) 
e. isian pilihan mengikuti petunjuk yang diberikan 

 
10. Di antara hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk jenis rangkaian cerita dalam novel adalah ....  

a. alur maju 
b. alur mundur 
c. alur melompat-lompat 
d. alur gabungan 
e. alur menyimpang 
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11.  Raumanen (Manen) adalah seorang mahasiswi fakultas hukum yang lincah dan aktif. Ia 
keturunan keluarga Manado yang berpandangan luas. Manen aktif dalam kegiatan organisasi 
mahasiswa di Jakarta. Dalam salah satu kegiatan organisasinya, Manen berkenalan dengan 
Hamonang Pohan (Monang), seorang insinyur muda lulusan ITB yang berparas tampan. 
Monang terkenal play boy. Ia berasal dari keluarga Batak yang masih sangat kuat memegang 
adat. 

  Hubungan Manen-Monang makin akrab, namun Manen menganggap bahwa hubungan 
itu sekedar persahabatan. Manen merasa sebagai adik sehingga Manen tidak mempedulikan 
omongan kawan-kawannya tentang Monang yang play boy, dan tentang adat keluarga Batak 
yang kelak akan menyulitkan Manen.  

    
 Amanat yang tersirat dalam penggalan cerpen di atas ialah .... 
 a. Sebagai wanita modern, kita harus aktif di segala hal 
 b. Untuk menambah pergaulan, kita harus aktif dalam organisasi apa saja 
 c. Kalau ingin banyak teman, aktiflah dalam segala organisasi 
 d. Walaupun aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, belum tentu kita mempunyai 

banyak teman 
 e. Wanita yang aktif dalam suatu organisasi hendaknya selalu berhati-hati dalam 

memilih teman 
 
12.  “Stasiun? Kirinya apa Kanannya, Pak?” tanya si penjaga, ingin lebih jelas. Saya tidak 

punya famili di sini, kecuali dia. Kasihan adikku, repot sekali kelihatannya. Tentu di 
rumahnya banyak tamu, sehingga saya tidak kebagian ruang dan waktu. Kasihan adikku, 
seharusnya saya tidak mengganggunya,” ujarnya tulus, tanpa prasangka, pelan seperti bicara 
pada dirinya sendiri. 

 “Pak Pong ....,” sapa penjaga itu dengan lirih. “Kalau Pak Pong mau, biarlah kita bersempit-
sempit di gubuk saya. Kereta meninggalkan Jakarta baru besok pagi, jam lima. Ada yang 
jalan sore, tapi karcisnya sepuluh ribu.” 

  Laki-laki yang dipanggil Pak Pong mengulurkan kedua tangannya. Mereka bersalaman 
dengan hangat, ditempelkan di dada, bersilahturahmi. 

  “Alhamdulillah. Kamu tidak keberatan menerima aku satu malam saja?” 
  Penjaga itu menggeleng lemah, tanpa berbicara. Hanya saja mata yang menatap sedih 

pada orang yang duduk di dekatnya itu. 
 
 Tokoh Pak Pong dalam penggalan cerita di atas mempunyai watak .... 
 a. mudah putus asa 
 b. menerima keadaan 
 c. tidak berprasangka buruk terhadap orang lain 
 d. suka menolong orang yang kesusahan 
 e. senang dibantu orang  
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13. Untuk pencegahan/perawatan, minumlah 2 x 1 kapsul sehari, sedangkan untuk pengobatan, 
minumlah 3 x 2 kapsul sehari. Sebaiknya diminum sesaat sebelum makan. 

 
Sesuai dengan petunjuknya, obat tersebut dapat digunakan untuk pencegahan maupun 
pengobatan dengan ketentuan bahwa ....  

a. untuk pengobatan, setiap menjelang makan pagi, siang, atau malam kita minum 2 
kapsul selama 3 hari 

b. untuk pencegahan, cukup sekali menjelang makan pagi, siang, atau malam kita 
minum 2 kapsul  

c. untuk pengobatan, diperlukan 6 kapsul sehari diminum 3 kali, tiap minum 2 kapsul, 
dan dilakukan sebelum makan 

d. untuk pencegahan, cukup 2 kapsul, diminum sebelum makan, yaitu 1 kapsul sehari 
e. untuk pengobatan, kita perlu meminumnya 3 hari, yaitu 2 kapsul sehari, dan 

dilakukan setiap menjelang makan 
 
 
14. Grafik lulusan siswa salah satu SMK Negeri di Jakarta 

tahun 2000. 
I Lulus mengikuti UMPTN/PMDK 
II Melanjutkan di Perguruan Tinggi Swasta/Kursus 
III Bekerja di perusahaan swasta/DU, DI 
IV Bekerja di instansi pemerintah 
V    Berwiraswasta 
VI Belum bekerja/tidak melanjutkan pendidikan 
 
Pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik di atas ialah ...  

a. Siswa yang melanjutkan kuliah jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan 
siswa yang berwiraswasta. 

b. Seperempat dari jumlah siswa lulusan tahun 2000 sudah berwiraswasta sesuai dengan 
jurusannya masing-masing. 

c. Siswa yang bekerja di perusahaan swasta jumlahnya lebih banyak 20% dari siswa 
yang bekerja di instansi pemerintah. 

d. Seperdelapan dari jumlah siswa lulusan tahun 2000 tidak melanjutkan pendidikan/ 
belum bekerja. 

e. Jumlah siswa yang bekerja di instansi pemerintah jumlahnya lebih kecil 10% 
dibandingkan dengan siswa yang berwiraswasta. 
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15.  Padamu Jua 
 

Habis kikis 
Segala cintaku hilang terbang 
Pulang kembali aku padamu 
Seperti dahulu 

Kaulah kandil kemerlap 
Pelita jendela di malam gelap 
Melambai pulang perlahan 
Sabar, setia selalu 
.... 

  
Unsur yang menonjol dalam penggalan puisi di atas ialah ....  

a. rima awalnya 
b. baitnya 
c. temanya 
d. latarnya 
e. rima akhirnya 

 
16.  Aku 
  Kalau sampai waktuku 
  Kumau tak seorang kan merayu 
  Tidak juga kau 
  Tak perlu sedu sedan itu 
  .... 
 
 Makna lambang pada kalimat Kalau sampai waktuku dalam puisi di atas adalah .... 
 a. apabila cita-citanya tercapai 
 b. selesainya keinginan seseorang 
 c. jika ia meninggal dunia 
 d. keputus asaan 
 e. kepuasan seseorang  
 
17. Kabut Menyengat Hutan Berdesah 
 
 kabut gunung ngungrungan 
 turun menyaput hutan berdesah 
 melewati candi  
 menyergap diriku siapa tahu 
 
 Majas yang terdapat di dalam puisi itu adalah .... 
 a. eufisme 
 b. personifikasi 
 c. paradoks 
 d. litotes 
 e. alusio  
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18.     Aku 
  (Chairil Anwar) 

.... 
Luka dan bisa kubawa berlari 
Berlari 
Hingga hilang pedih peri 
 
Dan aku akan lebih tidak peduli 
 
Aku mau hidup seribu tahun lagi. 

 
 Simpulan isi penggalan puisi di atas ialah ....  

a. tekad untuk tetap berlari meskipun badan sudah penuh luka 
b. ketidakpedulian terhadap luka-luka yang dideritanya 
c. keinginan untuk hidup terus meskipun bahaya mengancamnya 
d. keteguhan pendirian meskipun banyak yang menentangnya 
e. upaya yang kuat untuk menghilangkan penderitaan 

 
19. Keluarga-keluarga dengan kondisi sosial yang lebih baik biasanya lebih banyak 

menggunakan produk-produk yang dianggap lebih bergengsi. 
 
 Peribahasa yang sejalan atau hampir sama maknanya  dengan maksud pernyataan di atas ialah ... 
 a. Besar kayu besar bahannya, kecil kayu kecil bahannya. 
 b. Besar kapal, besar gelombangnya. 
 c. Besar berudu di kubangan, besar buaya di lautan. 
 d. Besar hendak melanda, panjang hendak menggilas. 
 e. Besar jangan disangka bapak, kecil jangan disangka anak. 
 
20. Makna peribahasa Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak ialah ... 
 a. Kemalangan itu kerap mendadak datangnya, karenanya hendaklah berhati-hati. 
 b. Sesuatu yang sudah menjadi takdir tidak dapat dihindarkan lagi. 
 c. Melakukan sesuatu hendaklah sesuai dengan tempat dan waktunya. 
 d. Maut itu tidak memandang umur, yang tua mati, yang muda pun mati. 
 e. Sesuatu yang telah terang dan nyata sekali sehingga tak dapat disembunyikan lagi. 
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21. Beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan di stadion Jatidiri Semarang ketika pemain PSIS 
usai menjamu PSMS. Akibatnya PSIS mendapatkan sanksi dari PSSI. 

 Untuk mengetahui perkembangan keadaan tersebut, dilakukan wawancara dengan salah 
seorang pengurus PSIS. 

 
 Di antara kalimat pertanyaan berikut yang tidak sesuai untuk mewawancarai pengurus PSIS 

itu adalah ... 
 a. Bagaimana Anda menilai perkembangan PSIS akhir-akhir ini? 
 b. Apa komentar Anda tentang sanksi yang dijatuhkan pada PSIS 
 c. Apakah pantas dengan sanksi itu PSIS melakukan banding ke PSSI? 
 d. Dalam pengamatan selama ini, apakah dengan melakukan banding bisa diperingan 

sanksinya? 
 e. Bagaimana dengan dua pemain asing di PSIS yang tidak maksimal permainannya?  
 
22.       Pengumuman  
 Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 

2003, setiap kelas diharapkan segera mendaftarkan calon peserta lomba paling lambat 
tanggal 10 Agustus 2003. 

              
         Jakarta, 5 Agustus 2003 

                ttd 
                    Ketua OSIS 
 
 Isi pengumuman di atas ialah .... 
 a. memperingati hari kemerdekaan 
 b. mengikuti semua kegiatan 
 c. pendaftaran calon peserta lomba 
 d. melaksanakan kegiatan 
 e. lomba peringatan hari kemerdekaan  
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23. Kerangka karangan yang baik dari tema karangan penyusunan iklan dan poster ialah ....  
a. - contoh iklan dan poster yang baik 
 - cara menyusun iklan dan poster 
 - perbedaan iklan dan poster 
 - tujuan penggunaan iklan dan poster 
b. - tujuan penggunaan iklan dan poster 

- perbedaan iklan dan poster 
- cara menyusun iklan dan poster 
- contoh iklan dan poster yang baik 

c. - cara menyusun iklan dan poster 
 - contoh iklan dan poster yang baik 
 - perbedaan iklan dan poster 
 - tujuan pengguaan iklan dan poster 
d. - perbedaan iklan dan poster 
 - contoh iklah dan poster yang baik 
 - cara menyusun iklan dan poster 
 - tujuan pengguaan iklan dan poster 
e. - tujuan pengguaan iklan dan poster 
 - contoh iklah dan poster yang baik 
 - cara menyusun iklan dan poster 

- perbedaan iklan dan poster 
 

24. Manakah yang merupakan ragam kalimat baku?  
 a. Saya nggak tahu keberadaan mereka. 
 b. Warna baju baru itu mencolok mata. 
 c. Tolong beritahu pada saya punya istri. 
 d. Mobilnya paman yang baru harganya mahal. 
 e. Pada hakekatnya kita semua ini bersaudara.  
 
25.  Bioteknologi yang lebih kontemporer telah melakukan banyak terobosan yang 

mengagumkan sehingga menghasilkan hormon, enzim, vaksin, bahkan antibodi untuk 
kepentingan industri farmasi. 

Bidang kesehatan bioteknologi telah mengembangkan andil dengan ditemukannya insulin 
yang dihasilkan dari bakteri. Insulin diperlukan oleh para penderita penyakit diabetes. 

 
Kata penghubung antarparagraf yang tepat untuk membentuk koherensi antarparagraf di atas 
ialah ....  

a. sementara itu 
b. jadi 
c. tetapi 
d. dengan demikian 
e. karena itu 
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26. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia (PBSI) tergabung dalam ... bulu tangkis internasional. 
 
 Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah .... 
 a. federal 
 b. federasi 
 c. federalis 
 d. federalisme 
 e. federalistis  
 
27. Dalam melaksanakan Operasi Zebra sering pihak kepolisian mengalami hambatan. Hambatan 

itu datang dari sebagian warga masyarakat yang belum sadar akan arti pentingnya tertib lalu 
lintas. Yang jelas, dengan adanya Operasi Zebra, banyak manfaat yang dirasakan oleh warga 
masyarakat antara lain: …. 

 
 Paragraf di atas akan menjadi paragraf yang padu bila kalimat terakhir dilengkapi dengan 

pernyataan seperti di bawah ini, kecuali .... 
 a. situasi yang aman membuat para pengemudi tidak lagi mengindahkan rambu-rambu 

lalu lintas 
 b. menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 
 c. berkurangnya kasus pencurian kendaraan bermotor 
 d. trotoar sudah digunakan sebagaimanafungsinya 
 e. terciptanya tertib lalu lintas  
 
28.  Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain. 

Bahasa lain itu dapat berupa bahasa daerah, dan dapat juga berupa bahasa asing. Berdasarkan 
taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas tiga golongan 
besar. 

 
 Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf .... 
 a. deduktif 
 b. induktif 
 c. deskriptif 
 d. naratif 
 e. analogis  
 
29. Jika dalam pokok-pokok pegangan acara tertulis (1) pembacaan mata acara; (2) penyampaian 

salam pembuka; (3) penyampaian salam penutup; (4) pengantaran acara-acara; (5) 
penyampaian sapaan kepada hadirin, urutan yang tepat dalam pembawaan acara tersebut ialah .... 

a. (1) – (3) – (5) – (4) – (2) 
b. (2) – (1) – (3) – (5) – (4) 
c. (3) – (2) – (1) – (4) – (5) 
d. (4) – (1) – (5) – (2) – (3) 
e. (5) – (2) – (1) – (4) – (3) 
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30. Sampai di sini berakhirlah sudah seluruh mata acara kita malam ini. 
 

Agar kalimat penutup pembawaan acara di atas baik, kalimat tersebut perlu diubah menjadi ....  
a. Sampai di sinilah acara malam ini 
b. Sekianlah acara kita malam ini 
c. Berakhirlah di sini sajalah acara kita malam ini 
d. Sampai di sini acara kita akhiri malam ini 
e. Sekian dahulu akhir acara kita malam ini 

 
31. Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam proposal bakti sosial ialah ....  

a. dasar pemikiran 
b. tujuan 
c. usulan, pendapat, dan saran 
d. bentuk / jenis kegiatan 
e. pelaksanaan 

 
32. Kalimat yang berisi penyampaian pendapat untuk mempengaruhi orang lain ialah ... 
 a. Menabung di bank jauh lebih baik daripada menabung di rumah sendiri.  
 b. Makan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur menjamin seseorang awet 

muda dan berumur panjang. 
 c. Manjaga kesehatan jauh lebih penting daripada berobat untuk memulihkan 

kesehatan. 
 d. Tamatan SMK lebih mudah memperoleh pekerjaan karena sudah dibekali 

keterampilan yang sesuai dengan bidangnya. 
 e. Daripada mencuri atau menipu orang lain, lebih baik bekerja kasar dengan 

pendapatan yang tidak seberapa asalkan halal.  
 
33.  

PENJAHIT FAJAR 
 

Menerima segala macam jahitan Pria dan Wanita. 
Buka nonstop (minggu dan Hari Besar tetap buka) 
 
Jalan Imam Bonjol 78 Semarang, Telp. 024 3564375 

 
 
Kesalahan pemakaian kata yang terdapat dalam iklan di atas adalah ....  

a. penjahit harusnya tailor 
b. menerima harusnya melayani 
c. segala macam harusnya bermacam-macam 
d. nonstop harusnya terus-menerus 
e. hari besar harusnya hari libur 
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34. Hal-hal berikut ini yang tidak perlu dituliskan di dalam penyusunan notulen rapat OSIS 
adalah ....  

a. waktu dan tempat pelaksanaan rapat 
b. pemimpin dan peserta rapat 
c. usul dan saran yang disampaikan di dalam rapat 
d. acara dan simpulan rapat 
e. komunikasi dan dekorasi gedung tempat rapat diselenggarakan 

 
35. Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam penulisan resensi karya sastra adalah ....  

a. amanat 
b. tema 
c. alur 
d. bahasa yang digunakan 
e. biografi pengarang 
 

36. Bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati? 
 Jawaban yang relevan dalam berdiskusi untuk pertanyaan seperti di atas ialah ... 
 a. Di mana-mana mencegah pasti lebih baik daripada mengobati, hal itu sudah tidak 

bisa dipungkiri. 
 b. Betul mencegah, berkonotasi penuh kesadaran, sedangkan mengobati mau tidak mau 

harus dilaksanakan. 
 c. Pendapat itu bisa benar, bisa juga salah tergantung cara memandangnya dan cara 

mengatasinya. 
 d. Mencegah biasanya lebih efektif daripada mengobati, begitu pendapat banyak orang. 
 e. Memang betul bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kata orang tua 

dulu.  
 
37. Pendapat yang logis dalam diskusi untuk mengatasi masalah bencana banjir adalah ... 
 a. Banjir tidak dapat kita elakkan kalau hujan deras turun dalam jangka waktu lama. 
 b. masalah banjir merupakan masalah klasik yang setiap musim hujan selalu timbul. 
 c. Banjir ini harus kita cegah jangan sampai terjadi, karena dapat mengakibatkan 

kerugian besar. 
 d. Banjir merupakan takdir Tuhan, jadi kita terima saja dengan rasa ikhlas. 
 e. Hutan-hutan yang gundul hendaklah dihijaukan kembali sehingga absorbsi tanah 

terhadap air hujan meningkat.  
 
38. Bila kita membuat surat pesanan barang, di antara hal-hal di bawah ini yang tidak perlu 

dicantumkan adalah ....  
a. kualitas dan kuantitas barang 
b. harga dan tata cara pembayaran 
c. cara pengiriman barang 
d. besarnya pajak penjualan 
e. cara penyerahan barang 
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39. Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk pembelian beberapa produk kami, kami berikan 
potongan istimewa. 

 
Agar kalimat di atas menjadi efektif, perbaikannya adalah ...  

a. Bersama ini kami kabarkan bahwa untuk pembelian beberapa produk kami ada 
potongan istimewa. 

b. Bersama dengan ini kami sampaikan potongan istimewa bagi pembeli produk kami. 
c. Bersama ini kami berikan potongan istimewa untuk pembelian produk kami. 
d. Dengan ini kami beritahukan bahwa untuk pembelian beberapa produk kami ada 

potongan istimewa. 
e. Untuk pembelian bersama-sama produk kami, kami beri potongan istimewa. 

 
40. Kalimat berikut yang merupakan ragam kalimat memo ialah ...  

a. Saya mohon Saudara hari ini mewakili saya dalam rapat beasiswa di Kanko. 
b. Wakili saya dalam rapat di Kanko. 
c. Mohon diwakili untuk rapat. 
d. Jika tidak keberatan, sudikah Saudara mewakili saya dalam rapat di Kanko. 
e. Harap wakili saya dalam rapat Kanko. 

 
41. “Saya yakin, Anda akan puas dengannya:, katanya, “Dia telah kami pilih sesuai dengan 

persyaratan komputer. tidak ada yang melebihinya dari seratus sepuluh juta wanita yang 
memenuhi syarat di Amerika Serikat sebagai istri Anda. Kami memilih berdasarkan suku, 
agama, etnik, dan latar belakang regional ....” 

 
 Informasi yang memiliki kesamaan dengan sebagian budaya Indonesia yang tersirat dalam 

penggalan cerpen di atas adalah .... 
 a. Semua wanita idaman pria harus memenuhi persyaratan komputer 
 b. Memilih calon istri ditinjau dari suku agama, etnik, dan latar belakang regional 
 c. Sebagian pria menggunakan jasa perantara untuk berkenalan dengan seorang gadis 
 d. Pria harus bersabar menunggu calon istri yang cocok 
 e. Jodoh seseorang sulit dipertemukan tanpa melalui perantara 
 
42. Yang tidak perlu disampaikan dalam laporan perjalanan, adalah .... 
 a. lamanya perjalanan 
 b. transport dan penginapan peserta 
 c. lokasi kunjungan 
 d. tujuan perjalanan 
 e. kegiatan yang dilakukan 
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43. Kalimat yang paling baik sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan 
iklan yang dimuat dalam sebuah surat kabar ialah ...  

a. Memenuhi iklan yang dimuat dalam surat kabar Kompas tanggal 6 Mei 2001, maka 
dengan ini saya menyampaikan lamaran untuk lowongan itu. 

b. Sehubungan dengan iklan yang dimuat harian Kompas tanggal 6 Mei 2001, maka 
dengan ini saya menyampaikan lamaran untuk lowongan itu. 

c. Berkaitan dengan iklan yang dimuat harian Kompas tanggal 6 Mei 2001, maka saya 
menyampaikan lamaran untuk itu. 

d. Menanggapi pemuatan iklan nomor P234 DC yang dimuat harian Kompas tanggal 6 
Mei 2001, maka dengan ini saya menyampaikan lamaran. 

e. Setelah membaca iklan nomor P234 DC yang dimuat harian Kompas tanggal 6 Mei 
2001, tentang lowongan kerja di PLTU Muara Karang, dengan ini saya sampaikan 
lamaran untuk lowongan tersebut. 

 
44. Kalimat penutup yang baik untuk surat lamaran pekerjaan yang berisi pengharapan adalah ...  

a. Saya berharap dengan sungguh-sungguh agar lamaran saya ini dapat diterima. 
b. Atas diterimanya lamaran saya ini, saya ucapkan dengan tulus rasa terima kasih. 
c. Besar harapan saya akan terkabulnya lamaran saya ini. Terima kasih. 
d. Harapan saya, surat lamaran saya ini diterima dengan senang hati. Terima kasih. 
e. Atas perhatiannya, saya haturkan beribu-ribu terima kasih. 

 
45. Penulisan alamat surat yang sesuai dengan EYD adalah ....  

a. Yth. PT Bangun Sarana Alloy 
 Jl. Industri Raya III Blok AF/8 
 Jatake Tangerang 15710  

              b. KEPADA  
 PT BANGUN SARANA ALLOY 
 Jl. INDUSTRI RAYA III BLOK AF/8 
 JATAKE TANGERANG 15710 
c. Kepada  DIREKTUR UTAMA 
 PT BANGUN SARANA ALLOY 
 Jl. INDUSTRI RAYA III BLOK AF/8 
 JATAKE TANGERANG 15710 
d. KEPADA KEPALA PERSONALIA 
 PT BANGUN SARANA ALLOY 
 Jl. INDUSTRI RAYA III BLOK AF/8 
 JATAKE - TANGERANG 15710 
e. Kepada Yth. 
 Bapak Pimpinan  PT Bangun Sarana Alloy 
 Jl. Industri Raya III Blok AF/8 
 Jatake Tangerang 15710 
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46. Bab Pembuatan dan Pengolahan Tahu dalam karya tulis yang berisi laporan hasil peninjauan 
di perusahaan pembuatan dan pengolahan tahu Mirasa mencakup pasal-pasal mengenai:      
(1) tahap pembuatan; (2) tahap penyiapan alat-alat; (3) tahap pengolahan/pemasakan; (4) 
tahap penyiapan dan pemilihan bahan; (5) tahap pemasaran. 

  
 Jika bab beserta pasal-pasal di atas dijadikan kerangka karya tulis, maka urutan yang paling 

tepat adalah .... 
 a. (2)-(4)-(1)-(3)-(5) 
 b. (2)-(3)-(4)-(1)-(5) 
 c. (3)-(4)-(1)-(2)-(5) 
 d. (3)-(2)-(1)-(4)-(5) 
 e. (4)-(3)-(2)-(1)-(5) 
 
47.  Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan berpendapat, pelaku penimbunan BBM 

yang menari di atas penderitaan rakyat banyak, harus dihukum berat. “Kasus-kasus yang 
merugikan rakyat banyak menjadi kualifikasi kasusu yang sangat berat. Hukumannya pun 
harus tegas dan berat, kata ketua MA Bagir Manan, SH. Kepada wartawan di Bandung, 
Kamis 17 Januari 2002. 

 
 Tanggapan terhadap isi berita di atas yang tidak tepat adalah ... 
 a. Pelaku penimbunan BBM memang harus dihukum berat. Asalkan itu sungguh-

sungguh dilaksanakan. Karena yang sering terjadi, hanyalah ucapan besar dan tidak 
dilaksanakan. Pelaku tetap jalan melenggang. 

 b. BBM ibarat darah dalam urat nadi perekonomian. Jika BBM sulit didapat 
perekonomian tentu akan kacau. Maka pelakunya benar-benar perlu ditindak tegas. 

 c. Mudah-mudahan ucapan Bapak Bagir Manan benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat 
yang terkait. Apalagi yang berbicara itu ketua Mahkamah Agung. 

 d. Sebenarnya soal BBM di negara kita itu tidak menjadi masalah karena negara kita 
kaya akan kandungan minyak. Masih banyak sumur minyak yang belum 
diberdayakan. 

 e. Semua kasus yang merugikan rakyat banyak dinyatakan sebagai kasus yang sangat 
berat, termasuk masalah penimbunan BBM. Oleh karenanya, pelakunya harus segera 
ditangkap dan dihukum yang sangat berat. 

 
48. Salah satu nilai positif dari pertunjukkan film adalah ....  

a. membuat masyarakat meniru budaya asing 
b. menimbulkan rasa nasionalisme 
c. menanamkan sikap terbuka bagi film asing 
d. menambah wawasan tentang kemajuan teknologi film yang ditonton 
e. nilai-nilai moral yang ada di film baik positif dan negatif akan ditiru oleh masyarakat 

 
49. Dalam cerita Si Malin Kundang digambarkan bahwa ....  

a. anak yang taat pada orangtua 
b. anak yang benar kasih sayang pada orangtua 
c. anak yang berbakti kepada orangtua 
d. anak yang durhaka kepada orangtua 
e. anak yang tidak mengenal orangtuanya 
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50.  “Tapi bagaimana kalau tembakanmu meleset?” tanya Wak Katok dengan suara gemetar. 
“Pakailah segala ilmu Wak Katok untuk membuat tembakanku tepat sekali,” jawab Buyung. 
“Tidak, tidak, tak boleh engkau buat begitu,” seru Wak Katok. “Apa dosaku, maka aku 
disiksa sarupa ini?”  “ Dosa Wak Katok?” Kata Buyung, “dengarlah, dosa-dosa Wak Katok 
dahulu kami lupakan, dosa Wak Katok hendak membunuh kami dan telah membunuh Pak 
Haji, kami maafkan dan biarlah hakim yang mengadili Wak Katok di dunia ini, dan Tuhan 
nanti di akhirat untuk dosa-dosa itu semuanya. Tetapi Wak Katok telah menipu orang banyak. 
Wak Katok katanya guru dan pemimpin, tetapi Wak Katok telah memberi pelajaran palsu, 
mantera palsu, jimat palsu, pemimpin palsu. Dalam hati Wak Katok selama ini bukan 
manusia yang bersarang, tetapi harimau yang buas. Kami hanya hendak mengumpan harimau 
dengan harimau. 

Harimau-Harimau, karya Mochtar Lubis 
 

Kelebihan atau keunggulan novel di atas antara lain sebagai berikut, kecuali .... 
a. penggambaran tokoh jelas 
b. menggunakan alur maju dan mudah diikuti jalan ceritanya 
c. amanat yang disampaikan jelas 
d. bahasa yang digunakan mudah dipahami 
e. buku tersebut pencetakannya bagus dan menarik 

 
51. Contoh penulisan judul laporan yang baik ialah .... 
 a. Laporan Praktek Kerja Industri di toserba Ramayana Jakarta 
 b. Laporan Praktek kerja Industri di Toserba Ramayana Jakarta 
 c. Laporan Praktek Kerja Industri di Toserba Ramayana Jakarta  
 d. Laporan Praktek Kerja Industri Di toserba Ramayana Jakarta 
 e. Laporan Praktek Kerja Industri Di Toserba Ramayana Jakarta 
 
52.  Kesadaran akan hukum sangat dibutuhkan karena penting untuk menunjang 

pembangunan nasional. Semakin menyadari akan pentingnya hukum diterapkan dalam 
kehidupan masyarakat adalah baik. Oleh karena itu, agar masyarakat khususnya remaja, 
menjadi sadar akan hal itu, perlu diadakan peningkatan-peningkatan. Bagaimana cara 
meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja akan disimpulkan dalam karya tulis ini. 

 
 Gagasan utama pada penggalan bab pendahuluan karya tulis di atas adalah .... 
 a. kesadaran hukum 
 b. kesadaran hukum masyarakat 
 c. cara meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja 
 d. kesadaran masyarakat terhadap hukum 
 e. kesadaran dan hukum masyarakat 
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53. Kalimat pembuka balasan surat lamaran pekerjaan yang paling tepat adalah ...  
a. Dengan surat ini kami penuhi keinginan Anda tentang pembalasan surat lamaran yang 

Anda kirimkan kepada kami. 
b. Lamaran Anda telah kami terima sehingga kami berkewajiban membalas dengan 

berbagai informasi yang ada di dalam surat ini. 
c. Sehubungan dengan surat lamaran Anda yang bertanggal 31 Mei 2001, dengan surat 

ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. 
d. Surat lamaran yang Anda kirimkan telah kami terima. Oleh karena itu, kami siap 

membalasnya melalui surat ini. 
e. Bersama dengan datangnya surat ini kami bermaksud memberitahukan beberapa hal 

berikut ini. 
 
54. .… 
 Dengan terpaksa kami menolak permintaan Saudara, dan kami harap Saudara maklum. 
 
 Kalimat di atas adalah kalimat penutup surat balasan yang berisi penolakan, kalimat yang 

santun adalah ... 
 a. Terima kasih atas perhatian Saudara, selanjutnya kami menolak rencana Saudara. 
 b. Terima kasih atas perhatian Saudara, namun tidak usah mengharapkan lagi tentang 

rencana tersebut. 
 c. Terima kasih karena Saudara telah mengirim surat kepada kami. 
 d. Terima kasih tentang usul Saudara, kami tidak setuju. 
 e. Kami mengucapkan terima kasih atas rencana Saudara bekerja sama dengan kami. 

Namun dengan sangat menyesal kami belum dapat menyepakatinya. 
 
55.  

Judul Buku Penulis Tahun 
Terbit Penerbit Tempat 

 
Buku dan Pengarang 
 

J.S. Badudu 1983 Pustaka Prima 
 
Bandung 

  
Susunan Daftar Pustaka menurut sistem baru yang benar ialah ... 

a. Badudu, J.S. 1983, Buku dan Pengarang. Bandung : Pustaka Prima. 
b. J.S. Badudu. Buku dan Pengarang. Bandung : Pustaka Prima. 
c. Badudu, J.S. Bandung. 1983. Buku dan Pengarang. Pustaka Prima. 
d. J.S. Badudu. Buku dan Pengarang. Bandung. Pustaka Prima. Bandung. 1983. 
e. Badudu, J.S. Buku dan Pengarang. Pustaka Prima. Bandung. 1983. 

 
56. Hal-hal di bawah ini merupakan pedoman penulisan kutipan langsung yang banyak barisnya 

tidak lebih dari empat baris, kecuali .… 
 a. Kutipan diintegrasikan langsung ke dalam teks 
 b. Jarak antar baris dalam kutipan satu spasi 
 c. Kutipan diapit dengan tanda kutip 
 d. Sesudah kutipan selesai, berilah nomor urut penunjuk catatan kaki yang diketik 

setengah spasi ke atas 
 e. Ketikan kutipan dimasukkan ke dalam teks karya tulis 
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57.  Kalau kita berbicara soal pendidikan, berbicara sesuatu yang amat vital bagi kehidupan 
manusia. Pendidikan adalah kehidupan, disana ada interaksi, ada sosialisasi, ada transformasi, 
dan sejumlah misi. Itulah maka dalam tinjauan filsafi, pendidikan adalah proses humanisasi, 
yakni memanusiakan manusia. Mereka yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, dari 
yang tidak berbudaya menjadi berbudaya, dari yang bodoh menjadi pandai, dari yang belum 
baik menjadi baik, dari yang otaknya tidak bisa berpikir, lalu diasah agar mampu berpikir, 
dan mampu hidup bersama manusia lain dalam masyarakatnya dalam posisi kesejajaran. 

 
 Kutipan itu merupakan pendapat Hadi Supeno di dalam buku beliau yang berjudul 

Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan terbitan Pustaka Paramedia, Magelang, tahun 1999, 
halaman 31. Jika sumber itu ditulis ke dalam catatan kaki, penulisan yang benar adalah .... 

 a. Supeno, Hadi. 1999.Pendidikan dalam Belengu Kekuasaan. Magelang, Pustaka 
Paramedia. 

 b. Supeno, Hadi. 1999.Pendidikan dalam Belengu Kekuasaan. Magelang, Pustaka 
Paramedia: hlm. 31. 

 c. Supeno, Hadi. Pendidikan dalam Belengu Kekuasaan. Magelang, Pustaka 
Paramedia, 1999, hlm. 31. 

 d. Hadi Supeno, Pendidikan dalam Belengu Kekuasaan. (Magelang: Pustaka 
Paramedia, 1999), hlm. 31 

 e. Pendidikan dalam Belengu Kekuasaan, Hadi Supeno, Pustaka Paramedia, Magelang, 
1999, hlm. 31. 

 
58.  Waktu itu aku sedang memperhatikan motor di bengkel langgananku. Tiada lama 

kemudian, datang seorang pemuda seusia anakku yang duduk di semester 8. Ia bercerita 
tentang pengalaman pahit yang baru saja dialaminya. Ketika ia membeli bensin di pompa 
bensin yang tidak jauh dari bengkel langgananku, ia dihampiri seseorang yang bermaksud 
minta tukar uang dengan alasan untuk membayar rokok di seberang jalan. 

Tanpa curiga sedikit pun, ia penuhi permintaan orang itu yang setelah menerima uang 
tersebut ia hilang dari perhatiannya dan entah ke mana. Betapa terkejut dan menyesal ia 
ketika uang yang baru diterima itu ternyata uang palsu. Petugas di pompa bensin mengenali 
uang palsu itu dan menolak dibayar dengan uang tersebut. 
 
Tanggapan yang tepat terhadap penggalan cerita tentang pengalaman seseorang di atas   ialah ... 

a. Itu adalah akibat dari sikapnya yang tidak hati-hati menghadapi orang belum 
dikenalnya. 

b. Itu adalah akibat dari kurang pergaulannya dengan anggota masyarakat. 
c. Salahnya sendiri ia terlalu ramah terhadap seseorang. 
d. Memang begitulah resiko orang di pompa bensin. 
e. Orang bodoh terlalu jadi korban dari orang pandai. 
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59. Kalimat berikut ini yang termasuk kalimat induktif ialah ...  
a. Karena mengidap penyakit diabetes, Ibu tidak boleh banyak makan makanan yang 

bergula. 
b. Harga bensin naik sebab pemerintah mengurangi subisidi BBM. 
c. Adik tidak masuk sekolah karena sakit. 
d. Ia pingsan karena belum makan. 
e. Para siswa mengikuti upacara dengan hikmat. 

 
60. Semua pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak. Bapak Joko memiliki sepeda 

motor maka Bapak Joko harus membayar pajak. 
 

Kalimat di atas memiliki pola penaksiran yang bersifat ....  
a. generalisasi 
b. analogi 
c. kausal 
d. deduksi 
e. induksi 
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