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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : ILMU BAHASA DAN BUDAYA (IBB) 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Sabtu, 24 Maret 2018 

Jam                                  : 10.00-12.00 WIB 

 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Periksalah naskah soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 35 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang 

paling tepat! 

 

1. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Untuk mencegah peningkatan uang palsu, Bank Indonesia (BI) menerapkan sejumlah strategi, 

antara lain mengganti desain uang rupiah secara berkala. BI juga membangun pusat data uang 

rupiah palsu yang dinamakan Bank Indonesia Conterfeit Analysis Centre (BI-CAC). Peredaran 

uang palsu dalam jumlah besar berpotensi mengganggu kebijakan moneter dan fiskal.” 

Makna kata desain pada paragraf tersebut adalah .... 

A. teknik 

B. strategi 

C. skenario 

D. rencana  

E. rancangan  

 

Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3! 

Ibunda 

 

Engkau adalah bumi, Mama 

aku adalah angin yang kembara. 

Engkau adalah kesuburan 

atau restu atau kerbau bantaian. 

 

Kuciumi wajahmu wangi kopi 

dan juga kuinjaki sambil pergi  

karena wajah bunda adalah bumi. 

Cinta dan korban tak bisa dibagi. 

   Rendra 

 

2. Kata angin yang kembara melambangkan .... 

B. Anak yang tidak menghormati ibu. 

C. Orang yang selalu mengembara. 

D. Pemuda yang mengharapkan pekerjaan. 

E. Orang yang sedang mencari pekerjaan. 

F. Pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. 

 

3. Maksud puisi tersebut adalah .... 

A. Ada kesamaan antara ibu dan bumi keduanya tumpuan harapan. 

B. Cinta seorang ibu merupakan wujud sebuah pengorbanan kepada anaknya. 

C. Wajah ibu dan wajah bumi menggambarkan kesuburan dan kedamaian. 

D. Cinta dan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang sangat besar. 

E. Restu dari seorang ibu selalu diharapkan oleh anak-anaknya. 
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4. Cermati tabel berikut dengan saksama! 

Kurs Valas Bulan Juni 

No. Kurs Valas Kurs valas bulan Juni 2016 

28 Juni 30 Juni 

1. GBP 13.700 13.800 

2. EUR 12.300 12.400 

3. AUD 9.000 9.200 

4. JPY (100) 10.700 10.600 

Pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah .... 

A. Pada tanggal 28 dan 30 tiap-tiap kurs valas mengalami kenaikan. 

B. Kenaikan kurs valas tertinggi pada kurs valas nomor 3 dan 4. 

C. Kurs valas pada nomor 4 tidak mengalami kenaikan. 

D. Kenaikan kurs valas pada nomor 1, 2, dan 3 besarnya sama. 

E. Besar kenaikan kurs valas pada nomor 1 dan 2 tidak sama. 

 

5. Cermati kutipan cerpen berikut! 

Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah 

sepatutnya hal itu kulaporkan?” 

”Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan 

kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. 

Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih 

ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal dua kilo beras, 

seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara.” 

(Gerhana, Muhammad Ali) 

Nilai dominan yang terkandung dalam cerpen di atas adalah .... 

A. pendidikan 

B. agama 

C. budaya 

D. sosial 

E. moral 

 

6. Cermati penggalan teks paragraf berikut ini! 

Penyebab kebakaran hutan di Indonesia ada dua, yaitu cuaca dan ulah manusia. Cuaca 

panas di Indonesia apabila mengenai objek yang terang, misalnya kaca, yang kemudian tembus 

mengenai daun-daun kering di hutan bisa menimbulkan api dan kebakaran.  

Selain itu, akibat ulah manusia dapat menimbulkan dampak yang sangat parah karena 

intensitasnya yang sangat sering. Mereka kebanyakan ingin memperoleh lahan untuk berkebun 

dengan cara mudah dan murah sehingga melakukan pembakaran hutan secara liar. 

Penggunaan kohesi dominan yang terdapat dalam teks tersebut adalah .... 

A. konjungsi (kata penghubung) 

B. substitusi (penggantian) 

C. elipsis (penghilangan/pelesapan) 

D. referensi (pengacuan) 

E. repetisi (pengulangan kata) 
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Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8! 

Teks 1 

Pendidikan konservasi alam dan lingkungan merupakan alternatif yang sangat tepat 

sebagai media yang bisa mendekatkan kembali generasi muda pada alam tanpa perlu 

menghambat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan lain. Kawasan hutan pada saat ini juga 

telah menjadi sasaran orang-orang tertentu dan di dalamnya masih melibatkan generasi muda 

sebagai sarana kesempatan memperoleh tenaga kerja yang saat ini semakin tipis. Kenyataannya 

juga bergantung pada IPTEK dalam memecahkan berbagai  persoalan yang termasuk di 

dalamnya permasalahan lingkungan. 

Teks 2 

Penduduk di pedesaan umumnya sudah memiliki kebiasaan yang digunakan untuk 

mengelola lahan/hutan. Cara sederhana untuk membuktikan kebiasaan itu dapat kita lihat di 

pekarangan warga desa. Di sana, pasti dapat kita jumpai berbagai jenis pohon yang ditanam, 

entah teratur atau tidak, mungkin tanpa menggunakan jarak tanam tertentu. Pepohonan itu juga 

ditanam sebatas pekarangan, batas antarpetak, atau sebagai penguat teras di tempat curam. 

 

7. Kesamaan topik kedua teks tersebut adalah tentang .... 

A. penanaman pohon/hutan 

B. kebiasaan masyarakat di desa 

C. pengelolaan hutan dan pohon  

D. upaya pelestarian alam 

E. masalah lingkungan hidup 

 

8. Gagasan yang sesuai dengan kedua artikel tersebut adalah .... 

A. Upaya pelestarian alam/lingkungan perlu dilakukan melalui pembinaan baik langsung 

maupun tidak langsung. 

B. Pendidikan konservasi alam/lingkungan perlu dibiasakan sejak usia remaja. 

C. Kebiasaan menanam pohon di sekitar lingkungan perlu ditanamkan pada para remaja. 

D. Membiasakan menanam pohon di sekitar pekarangan merupakan salah satu konservasi 

alam. 

E. Pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pembinaan maupun kebiasaan 

seperti masyarakat desa. 

 

9. Cermati kalimat topik beserta lima kalimat penjelas berikut! 

Topik : berdisiplin sangat membantu penyelesaian berbagai hal 

Kalimat penjelas: 

(1) Buatlah jadwal kegiatan berdasarkan skala prioritas. 

(2) Sering-seringlah bersikap seolah-olah semua pekerjaan telah selesai. 

(3) Kerjakan pekerjaan yang mudah Anda kerjakan. 

(4) Patuhilah jadwal berdasarkan skala prioritas yang telah Anda buat. 

(5) Adakan evaluasi sekaligus solusinya. 

 Kalimat penjelas yang sesuai dengan topik tersebut adalah nomor .... 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (2), dan (5) 

C. (1), (3), dan (4) 

D. (1), (3), dan (5) 

E. (1), (4), dan (5) 
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10. Cermati paragraf berikut ini! 

Di kawasan yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara itu banyak didirikan rumah 

makan dan kedai yang menawarkan berbagai panganan. Kedai atau restoran tersebut banyak 

didirikan di tepi danau sehingga para wisatawan dapat menyantap makanan sambil menikmati 

keindahan danau. 

... menikmati hidangan yang disajikan berbagai penginapan dan hotel, para pelancong 

dapat menikmati pemandangan dan keelokan tanah Toba dengan mengendarai sepeda gunung  

atau sepeda motor. 

Kata penghubung yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf tersebut adalah .... 

A. jika 

B. meskipun 

C. karena 

D. selain 

E. ketika 

 

11. Bacalah kutipan karya tulis berikut ini! 

Sekolah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang demi meningkatkan taraf 

hidup menjadi lebih baik. Keberadaan sekolah sangat penting untuk menunjang terjadinya 

proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Meskipun kurikulum 2013 dirancang 

untuk membentuk peserta didik yang mandiri dalam mencari informasi, bukan berarti pendidik 

tidak memiliki peran apa-apa. 

Dalam karya tulis ilmiah, uraian di atas merupakan bagian …. 

A. Latar belakang masalah 

B. Landasan teori 

C. Rumusan masalah 

D. Pembatasan masalah 

E. Tujuan Penulisan 

 

12. Perhatikan dialog drama berikut! 

Husna : Sakit apa, Mbak? 

Astuti : Sakit perut, sudah  beberapa hari.   

Husna : Mbak selalu ke dokter ini? Apa setiap hari juga banyak pasiennya?  (Sambil 

melihat beberapa pasien yang menunggu) 

Astuti : Setahu saya begitu,  setiap hari banyak  dikunjungi pasien.  Padahal dokter lain juga  

ada. 

Husna : Dokternya punya  kelebihan? 

Astuti : …. 

Husna : O, pantas kalau begitu. 

Astuti : Banyak orang yang  sembuh ditangani  dokter ini 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada dialog tersebut adalah …. 

A. Ya, anaknya banyak, tujuh orang.  

B. Setahu saya dia biasa saja. 

C. Dia dokter yang bertangan dingin 

D. Dia punya apotek yang cukup besar 

E. Obatnya selalu obat warung saja 
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13. Bacalah teks hikayat berikut! 

(1) Setelah umurnya Khojan Maimun lima tahun, maka di serahkan oleh bapaknya mengaji 

kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun lima belas tahun, ia di 

pinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. 

(2) Sebermula ada saudagar di negara Ajam. Khojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya, 

akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka 

saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang di beri nama 

Khojan Maimun. 

(3) Pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia 

kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu 

pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor unggas itu, hubaya-hubaya jangan tiada, karena 

fitnah di dunia amat besar lagi tajam dari pada senjata. 

(4) Hatta beberapa lamanya khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan 

jantan.  Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina, lalu di bawanya 

ke rumah dan di taruhnya hampir sangkaran bayan juga 

                  (Hikayat Bayan Budiman) 

Susunan teks hikayat yang tepat adalah .... 

A. 1, 2, 3, 4 

B. 3, 2, 1, 4 

C. 4, 1, 3, 2 

D. 2, 4, 1, 3 

E. 2, 1, 4, 3 

 

14. Cermati paragraf berikut! 

Merawat tanaman anggrek dapat disamakan dengan merawat bayi. Setiap saat perlu 

perhatian khusus, misalnya memberi pupuk, bagaimana cara memberi pupuknya, berapa 

ukurannya, bagaimana medianya, seberapa banyak airnya, dan lain-lain. Begitu pun merawat 

bayi. Kita harus memperhatikan kapan saat memberi susu/ASI, berapa banyak yang diberikan, 

bagaimana botolnya, bagaiman pakaian bayinya, bagaimana memandikannya, suhu kamarnya, 

dan lain-lain. Jika tanaman anggrek dirawat dengan baik, pastilah ia akan berbunga dengan 

indah. ... 

Kalimat kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi tersebut adalah .... 

A. Maka seperti halnya merawat anggrek, bayi yang dirawat dengan kasih sayang pun pasti 

akan tumbuh sehat dan cerdas. 

B. Jadi, rawatlah bayi Anda seperti Anda merawat tanaman anggrek di halaman. 

C. Jadi, merawat anggrek dan merawat bayi sama rumitnya dan sama-sama memerlukan 

kasih sayang. 

D. Jadi, bila Anda merawat anggrek, ingatlah juga bayi Anda yang memerlukan kasih sayang 

Anda. 

E. Maka jadilah perawat bayi dan perawat anggrek yang penuh cinta kasih. 
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15. Cermati pantun berikut! 

Subur timbul pohon kelapa 

Buahnya banyak sekali 

… 

Membantah jangan sekali-kali 

 Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .… 

A. jangan lupa pada leluhurnya 

B. rimbun buahnya kuning warnanya 

C. membantah jangan terbiasa 

D. beribu ucap terima saja 

A. turutlah kata ibu dan bapa 

 

16. Tema karya tulis: Pemanfaatan Limbah Kemasan Plastik  

Latar belakang karya ilmiah yang sesuai dengan tema tersebut adalah .... 

A. Limbah kemasan plastik selama ini menjadi masalah. Limbah plastik itu ternyata dapat 

menjadi sumber tambahan pendapatan bagi keluarga. Limbah plastik dapat bermanfaat jika 

dikelola dengan kreatif atau melalui cara daur ulang. 

B. Limbah plastik yang diolah dengan baik dapat menambah pendapatan bagi keluarga. Oleh 

sebab itu, mari kita manfaatkan supaya memberi keuntungan bagi kehidupan masyarakat 

yang semakin sulit. 

C. Plastik selama ini memang menjadi masalah karena tidak bisa berurai dengan tanah seperti 

halnya sampah daun dan sampah makanan. Limbah kemasan plastik ini selamanya akan 

tetap menjadi masalah bagi kita. 

D. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata limbah kemasan plastik dapat menambah 

pendapatan keluarga. Limbah plastik yang bermasalah akhirnya dapat dicarikan solusinya. 

Mari kita mulai memanfaatkan limbah kemasan plastik. 

E. Dengan memanfatkan plastik lingkungan akan bersih. Perekonomian akan lebi meningkat 

serta membuka lapangan kerja. 

 

17. Bacalah penggalan teks cerpen berikut ini! 

Ketika guru dan murid telah membiasakan belajar di alam terbuka, melihat tukang kebun itu 

bekerja sendirian, semuanya mendekat. 

”Jaring itu untuk apa, Pak?” 

”Untuk menjaring malaikat.” 

”Malaikat?” 

”Benar.” 

”Boleh kami bantu, Pak?” 

”Boleh. Boleh tentu saja. Malah setelah ini, kalian akan   saya ajak menunggui jaring ini.” 

”Mengapa mesti ditunggu?” 

”Sebentar lagi Jibril akan gentayangan terperangkap jaring ini.” 

(Mereka Toh Tidak Mungkin Menjaring Malaikat, Danarto 

Kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan adalah …. 

A. Ceritanya cukup menarik dan membuat pembacanya penasaran untuk mengikuti alur cerita 

yang disajikan pengarang.  

B. Isi kutipan cerpen ini sulit dipahami karena hanya mengungkapkan   halusinasi yang 

menimbulkan keanehan dan kebingungan pembacanya. 

C. Cerpen karya Danarto telah berhasil menarik minat pembaca terutama karena hasil 

ceritanya yang lucu. 

D. Penggunaan dialog yang singkat telah memudahkan pembaca untuk memahami isi cerita. 

E. Pengarang telah berhasil menjadi cerpenis yang unik dengan cerita-cerita sangat menarik 
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18. Bacalah teks berikut ini! 

Cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari sekaligus menjadi judul kumpulan 

cerpen. Tokohnya adalah Karyamin, seorang tukang batu. Karyamin selalu tersenyum dalam 

situasi  apa pun. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dikisahkan tokoh 

Srintil dan Rasus dari warga desa yang masih kuat memegang tradisi setempat. 

Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan berdasarkan ilustrasi  tersebut adalah …. 

A. Ahmad Tohari memahami dengan baik adat dan tradisi masyarakat desa yang 

diceritakannya. 

B. Ahmad Tohari banyak mengangkat kisah-kisah kehidupan menjadi sebuah cerpen. 

C. Ahmad Tohari sangat jeli dalam mengangkat kehidupan masyarakat kecil menjadi cerita 

menarik. 

D. Ahmad Tohari merupakan pengarang cerpen dan novel yang khusus mengangkat 

masyarakat kecil. 

E. Ahmad Tohari selalu mengangkat kehidupan masyarakat desa kelahirannya 

 

19. Bacalah dua kutipan novel berikut!  

Kutipan Novel 1 

Siapa bapaku, demikian pula di mana aku diperanakkan oleh bundaku, tiada kuketahui dengan 

benar; tetapi antara ada dan tiada, masih terbayang-bayang dalam ingatanku, wajah seorang 

laki-laki yang selalu menjulang aku, semasa aku mulai fasih berkata-kata. Jika sungguh orang 

itu bapaku, tiadalah lain yang kuketahui tentang perawakan badannya, lain daripada tinggi dan 

lampai, karena jika kuingat ketika aku merecak tengkuknya, riang rasa semangatku 

memandang bumi.  

(Percobaan Setia, Suham H.S.) 

 

Kutipan Novel 2 

Malam itu kau melihat kapal-kapal mereka nun jauh di laut, sedang berlayar menuju pulaumu. 

Armada dengan layar-layar berkibar dan tiang-tiang tegak, berpandu kompas membelah 

ombak, angin berharum garam membawa semacam aroma lain yang sengatnya tajam. Kapal-

kapal itu datang laju,  menuju cercah-cercah serupa nyala emas hangus yang bertebaran di 

permukaan gunung, gemerlap yang kelam, sarat bersusun-susun, memancar terlalu terang 

untuk pulau sekecil itu.  

(Cala Ibi, Nukila Akmal) 

Perbedaan gaya bahasa kedua kutipan novel tersebut adalah .... 

A. Novel 1 menggunakan bahasa lugas, Novel 2 menggunakan ungkapan 

B. Novel 1 menggunakan majas, Novel 2 menggunakan bahasa sehari-hari 

C. Novel 1 menggunakan bahasa resmi, novel 2 menggunakan bahasa populer 

D. Novel 1 menggunakan ungkapan, novel 2 menggunakan bahasa melayu 

E. Novel 1 menggunakan bahasa lugas, novel 2 menggunakan majas 

 

20. Cermati paragraf berikut! 

(1) Waktu subuh belum berlalu ketika kami dengar kabar dari kampung bahwa ayah sakit 

keras. (2) Buru-buru Bang Firman aku minta untuk mengambil uang di ATM dekat bank yang 

ada di seberang jalan. (3) Tanpa pikir panjang kami segera menempuh perjalanan panjang ke 

kampung halaman dengan sepeda motor saja. (4) Kami tak  ingin terjebak kemacetan 

sekaligus ingin secepatnya bertemu ayah dan memastikan kondisinya. (5) Kami tak ingin 

kejadian yang dulu menimpa ibu menjadi terulang. 
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Kalimat dalam paragraf tersebut yang mengandung kata berpolisemi adalah .... 

A. Kalimat (1) 

B. Kalimat (2) 

C. Kalimat (3) 

D. Kalimat (4) 

E. Kalimat (5) 

 

21. Perhatikan kalimat berikut! 

Perumahan di kota-kota padat di Indonesia  banyak yang menggunakan sumur tanah sebagai 

sumber air untuk keperluan sehari-hari, dengan lingkungan sangat kumuh, dan tidak memiliki 

konsep yang tertata. 

Frasa adjektiva dalam kalimat tersebut antara lain ditunjukkan oleh .... 

A. kota-kota padat  

B. sangat kumuh 

C. konsep yang tertata 

D. sumber air 

E. sumur tanah 

 

22. Cermati paragraf berikut! 

Lembang adalah salah satu kota wisata di Jawa Barat yang menyodorkan suguhan-suguhan .... 

Wisatawan dapat merasakan suasana alam yang ... yang membuat tubuh menggigil. Selain itu, 

wisatawan pun bisa menikmati berbagai destinasi wisata suasana alam yang ..... 

Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 

A. agak eksotis, cukup dingin, paling aneh 

B. paling modern, cukup jernih, agak banyak 

C. lebih unik, agak hangat, sangat banyak 

D. sangat indah, paling bersih, amat lucu 

E. sangat eksotis, sangat dingin, sangat unik 

 

23. Cermati paragraf berikut! 

Kenaikan BBM baru-baru ini membawa dampak simultan bagi masyarakat. Dampak yang 

pasti menyertai adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, ongkos angkutan umum 

menjadi berkali lipat dibandingkan sebelumnya. Kondisi seperti ini kadang diperparah dengan 

„menghilangnya‟ bahan bakar pokok seperti minyak tanah yang masih menjadi bahan bakar 

andalan sebagian besar masyarakat. Masyarakat resah dan panik. Mereka tak punya pilihan di 

tengah keterbatasan. 

Klausa yang memiliki predikat adjektiva dalam petikan paragraf tersebut terdapat pada .... 

A. kenaikan bbm baru-baru ini 

B. dampak yang pasti menyertai 

C. kondisi seperti ini diperparah 

D. masyarakat resah dan panik  

E. mereka tak punya pilihan 
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24. Bacalah kalimat berikut!  

Kekalahan telak itu membuat tim lawan menjadi ... sehingga selama pertandingan banyak 

pelanggaran. 

Frasa idiomatik yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang tersebut adalah .... 

A. membabi buta 

B. patah arang 

C. buta mata 

D. putih mata 

E. hilang akal 

 

25. Cermatilah kutipan bagian karya tulis berikut!  

Mengepak, menjilid, dan pengiriman barang adalah target pengamatan dalam penelitian ini. 

 Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah ... 

A. Pengepakan, penjilidan, dan pengiriman barang merupakan target pengamatan dalam 

penelitian ini. 

B. Mengepak, penjilidan, dan pengiriman barang merupakan target pengamatan dalam 

penelitian ini. 

C. Mengepak, penjilidan, dan mengirim barang merupakan target pengamatan dalam 

penelitian ini. 

D. Mengepak, menjilid, dan mengirim barang adalah merupakan target pengamatan dalam 

penelitian ini. 

E. Pengepakan, menjilid, dan pengiriman barang merupakan termasuk target pengamatan 

dalam penelitian ini. 

 

26. Cermati paragraf berikut! 

Perlawanan Kartini, ... terhadap tatanan sosial yang diagungkan masyarakat pada saat itu 

adalah sebuah keberanian luar biasa. Sebagai seorang perempuan yang  berdarah ningrat, 

yang lahir dari kalangan kelas bangsawan Jawa, perlawanan itu dianggap menentang. Budaya 

ningrat yang melekat dalam keseharian Kartini, justru merupakan inspirasi bagi Kartini dalam 

melakukan gugatan atas ketidakadilan yang ia rasakan dan juga masyarakat rasakan. 

Klausa sematan yang tepat untuk mengisi bagian kalimat yang rumpang  dalam paragraf 

tersebut adalah... 

A. wanita perkasa dari bumi Jepara, 

B. pendiri sekolah rakyat di Rembang, 

C. tokoh pejuang emansipasi wanita, 

D. putri berdarah biru dari Jepara, 

E. bangsawan dari bupati Jepara 

 

27. Bacalah kalimat berikut! 

Ibu membeli roti, saus, kecap, dan gula di Pasar Kosambi Bandung. 

Perbaikan penggunaan tanda baca koma dalam kalimat tersebut yakni .... 

A. Ibu membeli roti, saus, kecap, dan gula di Pasar Kosambi Bandung. 

B. Ibu membeli roti, saus, kecap dan gula di Pasar Kosambi Bandung. 

C. Ibu membeli, roti, saus, kecap, dan gula di Pasar Kosambi Bandung. 

D. Ibu, membeli roti, saus, kecap, dan gula di Pasar Kosambi, Bandung. 

E. Ibu membeli roti, saus, kecap, dan gula di Pasar Kosambi, Bandung. 
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28. Perhatikanlah kalimat berikut ini! 

Para maha siswa ilmu kesehatan melakukan praktek pengobatan. Mereka mendatangi posko-

posko bencana banjir yang tersebar di beberapa tempat. Mereka juga membawa obat-obatan 

yang disumbangkan oleh pemilik apotik yang peduli terhadap pasen yang terkena musibah. 

Perbaikan ejaan bercetak miring yang tepat adalah .... 

A. mahasiswa, praktik, apotek, pasien  

B. maha siswa, praktek, apotik, pasien 

C. mahasiswa, praktek, apotek, pasien 

D. mahasiswa, praktik, apotek, pasien 

E. mahasiswa, praktik, apotik, pasien 

 

29. Cermati paragraf berikut! 

(1) Bang Fulan tahu bahwa usaha pabrik tahu yang dirintisnya sejak remaja itu perlahan 

bangkrut. (2) Krisis ekonomi dalam kehidupannya kini semakin menjadi-jadi. (3) Namun dia 

berusaha bangkit dengan mencoba mengajukan pinjaman ke bank. (4) Ajuan pinjaman yang 

dibuat ternyata ditolak karena perusahaannya ternyata pernah mendapat sanksi. (5) Bang 

Fulan kembali mencoba mengajukan ke bank lain walaupun dia sendiri sangsi karena sanksi 

yang pernah dialami perusahaannya akan tetap menjadi kendala. 

Kalimat yang mengandung kata berhomofon secara tepat dalam paragraf tersebut adalah .... 

A. Kalimat (1) 

B. Kalimat (2) 

C. Kalimat (3) 

D. Kalimat (4) 

E. Kalimat (5) 

 

30. Cermati kutipan cerpen berikut! 

”Tapi itu juga tempat nenek,” kata Sutan, ”di mana ada rusa ada nenek. ” Maksudnya 

harimau. 

”Husss, ”kata Wak Katok. ”Jangan disebut-sebut namanya. ” 

Mereka cepat berpakaian. Buyung menyandang senapan lantak Wak Katok. Wak Katok 

tahu, bahwa dalam terang remang-remang dini hari, mata Buyung yang muda lebih tajam dari 

matanya, dan dia pun tahu, meskipun belum mengakuinya di depan umum, bahwa Buyung 

lebih pandai menembak dari dia. Sutan membawa parang panjang dan pisau belatinya. Wak 

Katok hanya membawa pisau belati saja. 

 (Harimau! Harimau!, Mochtar Lubis). 

Unsur moral yang disampaikan melalui penggalan novel di atas adalah ....  

A. mengakui kelebihan orang secara satria 

B. mangakui lebih pandai dari orang lain bila kenyataan demikian 

C. mencemburui orang yang lebih pandai 

D. mengusahakan agar orang cepat mendapat celaka  

E. selalu mencari keringanan 
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31. Perhatikanlah gurindam berikut ini! 

Apabila terpelihara kuping, 

Khabar yang jahat tiadalah damping 

Maksud dari gurindam di atas adalah .... 

A. Selayaknya ucapan yang keluar dari mulut adalah perkataan baik dan bermanfaat. 

Sehingga orang akan merasa mendapatkan faedah dari apa yang diucapkan. 

B. Hindarilah perbuatan yang mengambil barang yang bukan hak kita. Dari tanganlah ini 

bermula, apapun bentuk barang tersebut apabila bukan punya kita maka tidak ada kita 

terhadapnya. 

C. Gunakanlah kaki ke arah yang bermanfaat, misalnya mencari nafkah, pergi ke masjid. 

Sebab setiap langkah yang kita niatkan dengan baik maka akan bernilai pahala. 

D. Segala perbuatan dimulai dari hati, apabila hati sudah rusak maka rusaklah seluruh amalan. 

Namun hati sudah baik maka baiklah suatu perbuatan yang dilakukan. 

E. Telinga yang kita miliki ini haruslah senantiasa terjaga dari hasutan, gunjingan maupun 

kedustaan. 

 

32. Cermatilah kutipan cerpen di bawah ini! 

”Aku tidak percaya! Aku tidak percaya, jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejaran 

semalaman penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau 

orang yang tamak. Orang yang kikir. Penghisap. Lintah darat. Inilah ganjarannya! Aku mulai 

percaya desas-desus itu, tentang dukun-dukun yang mengilui luka sunatan anak-anak kita. 

Aku mulai yakin bahwa itu karena kesombonganmu, kekikiranmu, angkuhmu, dan tak mau 

tahu dengan mereka. Aku yakin, mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu.” 

(Panggilan Rasul, Hamsad Rangkuti) 

Watak “aku” yang digambarkan dalam kutipan cerpen di atas adalah .... 

A. sombong; kikir, angkuh 

B. keras hati; sombong; angkuh 

C. penghasut; keras  hati; sombong 

D. keras hati; tidak mudah percaya; mudah curiga 

E. keras hati; tegas; teliti 

 

33. Cermatilah kutipan berikut! 

Ini bermula saat Kalid membakar base camp yang beroperasi di sekitar daerah Rimbo 

Pematang, yang masyarakatnya banyak menderita akibat ekplorasi hutan yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Dampaknya, banjir tiap tahun menenggelamkan kampung-kampung 

sepanjang aliran Sungai Indragiri, lalu kemarau membakar dan mengeringkan sawah ladang. 

Hingga suatu ketika, banjir bandang menerjang rumah dan menghanyutkan abah Kalid. 

Kematian seorang ayah semakin menyalakan api untuk segera membakar dan mengakhiri sepak 

terjang perusahaan yang mendapatkan lisensi sebagai pemegang HPH dari pemerintah. Hingga 

suatu malam, bangunan dalam base camp menyala, ada api yang membakar, seperti dada Kalid 

yang dibakar dendam. 

Nyanyian Dendam dan Asmara yang Memabukkan, oleh M Badri 

 Kalimat esai yang sesuai dengan isi kutipan tersebut adalah .... 

A. Sesuatu yang membosankan dan tidak terdapat kemenarikan dalam penyajian karena urutan 

cerita yang lazim dan selalu diulang-ulang oleh pengarang, dan terkesan konvensional. 

B. Sepak terjang pengarang dalam menyelesaikan cerita cukup memaksakan karena jalan 

cerita terasa tidak logis, oleh sebab itu terasa cerita tidak menarik, apalagi untuk para 

remaja. 
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C. Tidak ada yang aneh, yang baru, yang unik, dan yang memberikan kesan yang baru dalam 

sajian. 

D. Sajian cerita mengungkapkan fakta karena dalam kenyataan hidup peristiwa dalam cerita 

itu dapat terjadi, tetapi dalam penyampaiannya pengarang mempertimbangkan nilai-nilai 

sastra. 

E. Teranglah bahwa cerita yang disajikan adalah cerita yang sudah tidak asing atau sudah 

sering diungkap, apalagi setelah reformasi, hampir sering muncul cerita seperti itu. 

 

34. Cermati kutipan cerpen berikut! 

 ”Penduduk kampung ini,” kata Sutan Duano, ”lebih dari empat ribu orang, laki-laki dan 

perempuan. Kalau mereka kita ajak bergotong-royong mengangkat air danau, sawah-sawah yang 

telah ditanam itu akan tertolong. Mereka bisa dibagi dalam sepuluh regu. Dengan demikian, 

setiap orang hanya akan bergotong-royong sekali sepuluh hari saja. Dengan orang sebanyak itu, 

pekerjaan tidak akan lama benar, paling lama tiga jam saja dalam sehari. 

(Kemarau, AA Navis)  

Konversi kutipan cerpen tersebut ke dalam bentuk teks drama sederhana adalah .... 

A. Sutan Duano berdiri dan menatap warga di kampungnya dengan serius, lalu berkata pelan 

tapi pasti. 

 Sutan : ”Penduduk kampung ini, lebih dari empat ribu orang, laki dan perempuan.”     

                                (penuh harap) 

 Warga  : ”Ya Sutan …” (serentak menjawab cepat) 

 Sutan : ”Kalau kita bergotong royong mengangkat air danau, pasti sawah-sawah   

                                 yang telah ditanam akan tertolong.” 

 Warga  : ”Setuju …! Kapan akan dimulai?” (bertepuk riuh) 

B. Sutan Duano berpidato di hadapan warganya di kampung dengan berapi-api. 

 Sutan : ”Penduduk di kampung ini empat ribu orang, laki dan perempuan.” 

 Warga : ”Ya, betul …! Terus mau diapakan, Sutan?” (penuh selidik) 

 Sutan : ”Kita akan menguras air danau sampai kering, ya?” (berharap) 

 Warga  : ”Maaf Sutan, kami keberatan melakukan itu” (sebagian warga pulang) 

C. Warga di kampung itu dikumpulkan oleh Sutan Duano di balai desa dan diajak berbicara 

mengenai musim kemarau yang panjang. 

 Sutan   : ”Apakah saudara-saudara setuju ide saya? Kita akan bergotong-

royong    

                                 menguras danau.” 

 Warga  : ”Hahaha … (terbahak-bahak). Kapan selesainya, Sutan?” 

 Sutan   : ”Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing!” (bersungut-sungut) 

 Warga  : ”Wah, maaf Sutan. Melakukan itu sama halnya menggantang asap!” 

D.  Warga di kampung itu merasa jengkel dengan Sutan Duano yang mempunyai ide ingin 

mengajak menguras danau. 

 Warga  : ”Sutan, warga di kampung tidak setuju jika disuruh menguras air danau  

                                Sampai kering!” 

 Sutan : ”Kalau memang begitu maunya, ya sudah!” 

E. Seluruh warga di kampung itu beramai-ramai menuju rumah Sutan Duano karena merasa 

dipaksa untuk bekerja keras menguras danau. 

 Sutan : ”Lho, ada apa ini kok tiba-tiba datang ke rumahku?” (heran) 

 Warga  : ”Kami menolak ide Sutan!” tidak masuk akal menguras air danau!”  

      (marah) 
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35. Perhatikanlah kutipan teks hikayat di bawah ini! 

 تولك دى نمون كومال رتنا فوترى ميالمر فرناه ديوا بوزغك

Alihwahana kutipan teks hikayat beraksara Arab Melayu Kelasik di atas ke dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar adalah .... 

A. Bujangga Dewi pernah dilamar putra ratu kumala namun ditolak. 

B. Bujangga Dewa pernah melamar Putri Ratna Kumala namun ditolak. 

C. Pujangga Dewa pernah melamar putri kemala namun ditolak. 

D. Bujangga Dewa pernah melamar putri kemala namun ditolak. 

E. Pujangga Dewa pernah melamar putri kumala namun ditolak. 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

36. Perhatikan paragraf berikut ini! 

Uangnya seratus ribu rupiah. Uang sebanyak itu merupakan hasil tabungan berbulan-bulan. 

Oleh karena itu ia sangat sedih dan merasa kehilangan ketika uangnya dicopet ketika hendak 

belanja di pasar. 

Tentukan klausa berpredikat numeralia pada teks paragraf di atas! 

 

37. Cermati kata kunci bersajak berikut! 

belanga - sukun - cita-cita - tekun 

Tulislah pantun satu bait berdasarkan kata kunci bersajak tersebut! 

 

38. Judul karya tulis ilmiah: “Gempa Bumi dan Dampak yang Ditimbulkannya” 

Susunlah tiga kalimat rumusan masalah untuk judul karya tulis ilmiah tersebut! 

 

39. Perhatikanlah paragraf di bawah ini! 

Unggas adalah hewan dari keluarga burung yang memiliki sayap, berbulu, berkaki dua, 

memiliki paruh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan unggas adalah 

semua jenis burung, ayam, itik, angsa, mentok, dan binatang sejenisnya. 

Analisislah relasi makna yang terkandung dalam paragraf tersebut! 

 

40. Bacalah kutipan cerpen di bawah ini dengan saksama! 

Lama aku merasa kehilangan, karena setiap aku tidur, aku selalu minta didongengi. Mungkin 

inilah awal mula mengapa aku begitu mudah memindahkan dongeng-dongeng itu ke atas 

kertas, dan kemudian ada penerbit yang tahu cara mencari uang dengan sejumlah dongeng. Aku 

bersyukur kepada Allah, sebab dengan kematian nenek, aku mampu berpikir sendiri, dan 

setelah aku meningkat remaja dan dewasa, aku bisa meringankan beban orang tua dengan hasil 

buku-buku dongeng yang dipesan dalam jumlah ratusan ribu eksemplar untuk proyek inpres. 

"Dari titik inilah aku mengenal hidup." Dongeng-dongeng itulah yang akhirnya membuat aku 

mampu lulus perguruan tinggi.  

(Intu Lingau, Korrie Layun R.) 

Tafsirkanlah nilai budaya yang terdapat pada cerpen tersebut!  

 


