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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : 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. PILIHAN GANDA 

 

1.  Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Banyak keluarga yang tinggal berdekatan dengan kawasan industri menjadi korban pencemaran 

lingkungan hidup. Mereka menderita karena limbah air pabrik mengalir ke saluran daerah 

pemukiman. Di beberapa tempat tercium bau busuk bahan kimia yang terkandung air limbah. 

Selain itu, timbul genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Karena pencemaran lingkungan 

hidup ini, banyak warga menjadi korbannya, bahkan dua di antaranya meninggal dunia karena 

demam berdarah. 

Makna kata limbah yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah... 

A. buangan dari proses produksi 

B. material sisa yang tidak diinginkan 

C. gangguan yang terjadi pada lingkungan 

D. sisa hasil pembakaran bahan bakar 

E. bahan yang dibuang 

 

2. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3! 

BATU 

  batu mawar 

  batu langit 

  batu duka 

  batu rindu 

  batu jarum 

  batu bisu 

  kaukah itu 

              teka 

      teki 

          yang   

          tak menepati janji? 

Dengan seribu gunung langit tak runtuh dengan seribu perawan 

hati tak jatuh dengan seribu sibuk sepi tak mati.... 

     Sutardji Calzoum B 

Makna kata batu dalam puisi tersebut melambangkan ....  

A. ketegaran 

B. kesombongan 

C. kebebasan 

D. kecemasan 

E. keikhlasan 

 

 3. Maksud puisi tersebut adalah ... 

A. Ketegaran hati seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. 

B. Sesuatu yang dicita-citakan seseorang tidak kesampaian. 

C. Keinginan yang selalu mendapatkan rintangan dan tantangan. 

D. Menghadapi masalah yang berat dengan rasa gelisah dan cemas. 
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E. Kehati-hatian seseorang dalam berkata dan bertindak. 

 

4.  Cermati tabel berikut dengan saksama! 

Jumlah buku di Perpustakaan Gemar 

 

 

 

 

 

Simpulan isi tabel tersebut adalah ....  

A. Buku cerita anak-anak terbanyak judulnya  

B. Novel remaja setiap judul berjumlah 80 buku. 

C. Jumlah jenis semua buku lebih banyak daripada jumlah judulnya. 

D. Jumlah terbanyak adalah buku cerita anak-anak.  

E. Buku dongeng merupakan terbanyak jumlahnya. 

5.  Cermati penggalan cerpen berikut ini! 

Serupa kali pertama Kurti mengantarnya ke muka kontrakan anak lanangnya, seperti itulah 

keterkejutan Mak Inang saat menjejakkan kaki di kontrakan anak Mak Sangkut dan Mak Rifah. 

Tak jauh berupa, tak ada berbeda. Kontrakan anak karib-karibnya itu pun sama-sama pengap dan 

panas. Hal yang membuat Mak Inang meremangkan kuduknya, gundukan sampah berlalat hijau 

dengan dengungan keras, bau menyengat, tertumpuk hanya beberapa puluh meter saja. Kepala 

Mak Inang berdenyut-denyut melihat itu. Lebih-lebih saat menghempaskan pantatnya di lantai 

semen anaknya Mak Sangkut. Allahurobbi, alangkah banyak cucu Mak Sangkut, menyempal 

macam rayap. Berteriak, menangis, merengek minta jajan, dan tingkah pola yang membuat Mak 

Inang hendak mati rasa. Hanya setengah jam Mak Inang dan Kurti di rumah itu, berselang-seling 

cucunya Mak Sangkut itu menangis. 

Dua Wajah Ibu karya Guntur Alam 

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

A. budaya 

B. agama 

C. sosial 

D. pendidikan 

E.  moral 

6. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

(1) Objek wisata Pantai Mutun menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan 

menikmati keindahan pantai. (2) Wisatawan domestik ataupun mancanegara dapat menggunakan 

transportasi untuk menikmati keindahan alam sekitar pantai Mutun. (3) Di sepanjang pantai 

berjejer perahu untuk disewakan dengan biaya Rp10.000,00 saja per orangnya. (4) Para 

wisatawan pun dapat berputar di sekitar seberang Pulau Pantai Mutun. (5) Para pedagang pun 

ikut meramaikan pantai itu. 

No Jenis Judul Eksemplar 

1. Cerita anak-anak 42 134 

2. Novel Remaja 38 80 

3. Roman 19 42 

4. Dongeng 64 70 

Jumlah 163 326 
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Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf tersebut  ditandai dengan nomor .... 

A. (5) 

B. (4) 

C. (3) 

D. (2) 

E. (1) 

7. Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8! 

Teks 1 

Setelah pemasakan dan pencetakan selesai, vas bunga itu didempul dan diamplas. Jika pori-

porinya telah tertutup dempul, vas plastik itu dicat dengan motif retak-retak. Mengapa retak-retak 

yang dipilih? Karena sampah plastik, apalagi foil (jenis plastik yang mengkilap dan sukar terurai, 

Red) sangat membahayakan. ”Jika makin banyak sampah plastik, bumi ini bisa retak,” terang 

Iskandar, menjelaskan pesan motif retak tadi. 

Teks 2 

Bahan latihan untuk pemula dan anak-anak tersedia di toko khusus. Produk barang bekas 

ini dapat dilakukan oleh semua orang. Jenis cat dan teknik mengayun kuas tak dibutuhkan di sini. 

Pemakai tinggal memencet tube dan mengikuti garis pola. Polanya pun tersedia seribu satu 

macam. Ada model binatang, aneka flora, dan tokoh-tokoh kartun. Teknik ini lebih mudah karena 

dilakukan pada bidang datar (lembar plastik). 

 

Kesamaan topik kedua teks tersebut adalah .... 

A. pemindahan barang bekas 

B. pemilahan barang bekas  

C. pemanfaatan barang bekas 

D. pengumpulan barang bekas  

E. pemakaian barang bekas 

8.  Gagasan penulis yang sesuai dengan isi kedua kutipan teks tersebut adalah ... 

A. Sampah dapat mengubah kehidupan manusia melalui kelestarian lingkungan dan dunia kerja. 

B. Pemanfaatan sampah dapat membuat kehidupan seseorang berubah menjadi kaya. 

C. Daur ulang dapat menghasilkan produk yang bernilai jual sekaligus melestarikan lingkungan 

hidup. 

D. Kreativitas mengubah kehidupan manusia dan melestarikan lingkungan hidup. 

E. Pahlawan lingkungan juga terdapat di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. 

 

9. Cermati kalimat topik beserta lima kalimat penjelas berikut! 

Topik : identifikasi wisata in-door 

Kalimat penjelas: 

(1) Pengunjung menikmati objek wisata di dalam sebuah ruangan atau bangunan. 

(2) Di Jakarta, ada Monumen Nasional, Museum Fatahillah, dan Planetarium. 

(3) Pengunjung akan terkesan dengan pemandangan alam di situ. 

(4) Pengunjung berkeliling dari ruangan satu ke ruangan lain, sambil menikmati objeknya. 

(5) Pengunjung dapat memilih souvenir aneka kerajinan tangan dari masyarakat sekitar. 

 

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

A. (1), (2), dan (3) 
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B. (1), (2), dan (4) 

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

D. (2), (3), dan (4) 

E. (2), (4), dan (5) 

 

10. Cermati paragraf berikut ini! 

Pengembangan industri kecil dan menengah perlu ditingkatkan, karena industri ini cukup 

padat karya. Daya serap merka terhadap tenaga kerja lebih besar dibandingkan daya serap 

perusahaan besar yang menggunakan mesin modern. 

Pentingnya mengembangakan industri kecil bukan saja karena adanya pertimbangan 

pemerataan dan mengurangi kesenjangan, ... juga karena perkembangan industri akan membantu 

mengurangi pengangguran. 

 

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

A. selain itu 

B. tetapi 

C. seandainya 

D. ketika 

E. melainkan 

 

11. Bacalah kutipan karya tulis berikut ! 

Dewasa ini, informasi menjadi kebutuham mutlak bagi setiap organisasi, baik organisasi 

pemerintah maupun swasta.  Keseluruhan kegiatan organisasi pada dasrnya membutuhkan 

informasi. Oleh karena itu, informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung 

proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dari birokrasi dalam 

menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dengan cepat. 

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.  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 
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E. Obatnya selalu obat warung saja 

 

13. Bacalah teks hikayat berikut! 

(1) Kembalilah tuan dahulu. Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak 

Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. Maka jawab Pak Lebai, iyalah, baliklah 

engkau dahulu. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya 

oleh hendak berdikir kenduri Maulud. Maka itu pun disanggup juga Pak Lebai, demikianlah 

juga katanya. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah ke rumah masing-masing 

berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga ke rumahnya.  

(2) Al kisah, maka adalah sebuah desa. Maka di dalam rantau itu adalah seorang lebai pandai 

mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala, istimewa pula perangainya tersangat adab dan 

santun, serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. Ia itu tinggal di sebuah dusun. 

Sekali peristiwa, datanglah seorang laki-laki ke rumahnya mengajak akan dia melawat orang 

mati. Maka kata Pak Lebai, baiklah. Kembalilah tuan dahulu,. Dan seketika lagi datang pula 

seorang  

(3) Kelakian, maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu 

telah kembali, maka ia pun sembahyang zuhur. Sudah sembahyang lalu berfikir di dalam 

hatinya, ke mana baik aku pergi ini? Jika aku pergi kepada orang mati tentu aku mendapat 

sedekah kain putih dan tikar. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu, 

perutku tentulah kenyang, dan sedekah pula secupak daging kerbau, serta kelapa setali dan 

kampit beras satu 

(4) Hatta, dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga 

beralih matahari, tiadalah juga Pak Lebai datang. Maka yang mati itu pun dimandikan serta 

disembahyangkan lalu ditanamkan. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan 

oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir, masing-masing dengan 

pekerjaannya. 

(Hikayat Lebai Malang) 

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! 

Seorang dokter dapat diibaratkan sebagai seorang petani di ladang. Ia harus dapat menjaga, 

memelihara, dan merawat tanaman yang tumbuh karena sering kali terserang hama, banjir, 

bahkan kemarau panjang. Demikian pula seorang dokter. Ia dapat merawat, menyembuhkan 

pasien yang sakit, seperti kanker, busung lapar, sars, bahkan penyakit yang langka. Jadi, .... 

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

A. Cara menjaga dan merawat tanaman sama dengan merawat dan menyembuhkan pasien. 

B. Seorang petani yang baik tentulah berprofesi sebagai dokter yang baik pula. 

C. Seorang dokter yang baik, harus bertanggung jawab sampai para pasien sembuh total. 

D. Seorang petani pun harus bisa meniru cara-cara yang digunakan oleh seorang dokter. 

E. Baik dokter maupun petani, harus bertanggung jawab terhadap profesinya masing-masing. 
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15.  Cermati pantun berikut! 

 

Apalah tanda batang tebu 

Batang tebu halus uratnya 

Apalah tanda orang berilmu 

… 

 

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

A. Carilah ilmu di mana saja 

B. Mana yang didapat janganlah lupa 

C. Orang berilmu halus sifatnya 

D. Semakin berisi semakin biasa 

E. Manusia mati meninggalkan nama 

 

16. Tema karya tulis: 

Pengelolaan Sampah agar Bermanfaat bagi Kehidupan Manusia 

Latar belakang karya ilmiah yang sesuai dengan identifikasi masalah tersebut adalah …. 

A. Sampah selama ini dianggap sesuatu yang menjijikkan. Jika dikelola dengan baik, sampah 

akan bermanfaat bagi manusia. Bagaimana mengelola sampah agar bermanfaat? Hal itu yang 

akan diteliti dalam karya ilmiah ini. 

B. Sampah yang dikelola dengan baik menjadi salah satu alternatif pengganti minyak bumi yang 

kian menipis. Mari kita manfaatkan sampah di sekeliling kita sebaik-baiknya. Karena sampah 

jika dikelola dengan baik akan memberi keuntungan. 

C. Sampah dibedakan menjadi dua. Sampah basah dan sampah kering. Sampah basah adalah 

sampah yang berasal dari limbah rumah tangga. Sedangkan contoh sampah kering adalah 

sampah yang berupa plastik, kertas, dan bekas kemasan. 

D. Berdasarkan hasil penelitian, sampah yang selama ini dianggap menjijikkan ternyata dapat 

dimanfaatkan untuk bahan bakar pengganti minyak tanah. Oleh karena itu, mari kita 

manfaatkan dan kelola sampah secara maksimal dan profesional. 

E. Sampah yang berada di lingkungan kita terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan 

anorganik. Sampah anorganik diantaranya sampah plastik sedangkan sampah organik berasal 

dari hewan, tumbuhan dan mahluk hidup lainnya 

17. 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.” 

 

Kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan adalah …. 
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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. 

18.  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. Teks 1 

“Saat itu, aku satu truk dengan Siem Beng,” kata kakek yang tadi menyebutku mirip dengan 

Siem Beng, “kami turun di markas tentara Jepang dan dibariskan. Seorang komandan Jepang 

memeriksa kami satu per satu. Lalu, seorang tentara Jepang menggiring kami masuk ke barak, 

tapi aku lihat Siem Beng justru dibawa oleh komandan Jepang itu masuk ke kantornya. Dan, 

besoknya di tempat kami romusha, aku tak bertemu dengan Siem Beng.” 

(Dikutip dari cerpen “Ketika Bumi Tak Merestui Cinta” karya Insan Purnama) 

Teks 2 

Seminggu setelah kematian Pak Brahmana, istrinya menemui Arusma Dewi dan menyerahkan 

sebuah catatan yang dibuat Pak Brahmana sebelum meninggal. Kata istrinya, catatan itu dibuat 

selama beberapa malam, bahkan kadang suaminya bekerja sampai pagi. Sekali-kali Pak 

Brahmana mengatakan kepada istrinya bahwa catatan itu sangat penting dan berkaitan dengan 

Kamus Selengkapnya Basa Kita. 

Dikutip dari cerpen “Kamus Tanpa Kata Cinta” karya Insan Purnama) 

Persamaan kedua teks tersebut adalah …. 

A. Teks  1 bertema Siem Beng yang hilang; teks 2 catatan penting Pak Brahmana 

B. Teks 1 mengandung flash back; teks 2 memiliki alur/jalan cerita yang maju 

C. Teks 1 berlatar markas tentara Jepang; teks 2 tidak dijelaskan secara tersurat 

D. Teks 1 mengandung latar suasanayang tegang; teks 2  juga berlatar ketegangan  

E. Teks 1 dan teks 2 mengandung kalimat-kalimat  yang berisi suatu peristiwa 

 

20. Cermati paragraf berikut! 
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(1) Mukanya pucat dan memutih ketika aku katakan bahwa bisa ular itu bisa membunuhnya. (2) 

Dia terlihat sangat ketakutan dan gelisah. (3) Agar segera mendapatkan pertolongan maka kami 

berdua memutuskan untuk segera meninggalkan kaki gunung Merapi dengan berjalan kaki. (4) 

Kami berharap bantuan segera tiba. (5) Kami pun berdoa agar tiba-tiba muncul keajaiban untuk 

kami berdua sebelum tiba di desa terdekat. 

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. 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! 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia banyak diseraki pulau, baik 

pulau yang berpenghuni maupun pulau kosong, pulau kecil ataupun besar. Indonesia sangat kaya 

dengan berbagai hal yang berlimpah dan indah. Seperti kekayaan alam, aneka bahasa dan  

budaya, serta kondisi geografis nan elok. Dengan kondisi yang demikian ini maka tak heran bila 

bangsa lain sangat tergiur untuk dapat turut menikmatinya.  

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

A. negara kepulauan 

B. luas wilayah indonesia 

C. pulau yang  berpenghuni 

D. indonesia sangat kaya 

E. pulau kosong 
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24.  Si Fulan yang polos dan lugu itu menjadi ... dalam peristiwa bentrok antarwarga tersebut. 

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

A. kambing hitam 

B. kaki tangan 

C. pahlawan kesiangan 

D. target operasi 

E. kuda hitam 

 

25. Cermatilah kalimat berikut! 

Di sini, kami dapat menyimpulkan bahwa polusi tidak hanya ada di darat maupun di air, 

namun juga di udara. 

Perbaikan kalimat tersebut agar efektif adalah ...  

A. Di sini, kami dapat menyimpulkan bahwa polusi ada di darat maupun di air juga di udara. 

B. Di sini, kami menyimpulkan bahwa polusi ada di darat maupun di air, dan di udara. 

C. Di sini, kami juga menyimpulkan bahwa polusi ada di darat, di air, juga di udara. 

D. Kami menyimpulkan bahwasanya polusi ada di darat, air, juga udara. 

E. Kami menyimpulkan bahwa polusi terjadi di darat, air, dan udara. 

 

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. Ayah, dan ibu berencana mengajakku, adik-adik, nenek, dan bibi untuk berwisata ke Borobudur 

Magelang, Jawa Tengah  

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

A. Ayah dan ibu berencana mengajakku, adik-adik, nenek, dan bibi untuk berwisata ke 

Borobudur Magelang, Jawa Tengah. 

B. Ayah, dan ibu, berencana mengajakku, adik-adik, nenek, dan bibi untuk berwisata ke 

Borobudur Magelang, Jawa Tengah. 

C. Ayah dan ibu berencana mengajakku, adik-adik, nenek, dan bibi untuk berwisata ke 

Borobudur Magelang, Jawa Tengah 

D. Ayah dan ibu berencana mengajakku, adik-adik, nenek, dan bibi untuk berwisata ke 

Borobudur Magelang, Jawa Tengah 



12 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  SMA- IBB DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

E. Ayah dan ibu berencana mengajakku, adik-adik, nenek, dan bibi untuk berwisata ke 

Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. 

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 perlahan semakin melilit. (3) Masa sulit 

seperti itu terutama diawali ketika terjadi amuk massa yang menghancurkan bisnisnya. (4) 

Namun dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dengan mencoba mengajukan pinjaman 

ke bank. (5) Namun saat hendak mengajukan pinjaman Bang Fulan sedikit kecewa ketika kantor 

bank telah tutup. 

Kalimat yang mengandung kata berhomograf 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! 

 

Pada tahun 1970, lahirlah seorang anak yang bernama Yusuf putra dari bapak Imam 

Muktar dan ibu Rohimah, ia dilahirkan sebagai anak yang cerdas dan responsif. Sampai suatu 

ketika ibunya didatangi oleh sesosok pria tua. Ia mengatakan bahwa anaknya akan menjalani 

hidup dengan penuh liku-liku penderitaan dan suatu saat nanti ia akan mendapatkan 

kebahagiaan. 

Tanpa satu kata pun saat ibu Rohimah berkedip pria tua itu sudah tidak ada. Ibu Rohimah 

terus melamun dan memikirkan apa yang diomongkan oleh pria tua itu, namun dalam 

pikirannya mengatakan bahwa itu semua hanya halusinasi belaka. 

(Surat untuk Aminah, Siswondo) 

 

Nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah .... 

A. Seorang ibu yang sangat memikirkan masa depan anaknya. 

B. Seorang ibu yang percaya akan ramalan tentang anaknya. 

C. Seorang ibu yang sangat mengkhawatirkan masa depan anaknya. 

D. Seorang ibu yang bimbang akan masa depan anaknya. 

E. Seorang ibu yang berhalusinasi. 
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31. Perhatikanlah gurindam berikut ini! 

 

Barang siapa tiada memegang agama, 

Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. 

 

Maksud dari gurindam di atas adalah .... 

A. Apabila hidup tidak mengenal agama yakni Tuhan, maka hidupnya abu-abu, tidak ada 

tujuan hidup. Sehingga hari-harinya diliputi dengan kerisauan dan kegelisahan. 

B. Apabila kita mengenal Allah, maka selayaknya kita sebagai hamba-Nya melaksanakan dan 

menjauhi perintah-Nya. Inilah konsekuensi kita sebagai hamba.  

C. Hakikat kita sebagai hamba adalah menyembah Allah, melaksanakan perintah-Nya serta 

menjauhi larangan-Nya. Apabila kita sudah mengenal tujuan hidup akan terasa indah dan 

nyaman. 

D. Hidup di dunia ini hanyalah sesaat sedangkan tempat kembali sesungguhnya adalah 

akhirat. Namun sebelum kita menuju ke kampung akhirat maka persiapkanlah bekal 

selama di dunia ini. 

E. Apabila kita sudah mengenal Allah, dan kita sadar bahwa Allah memantau kita. Maka 

tidak ada celah untuk bermaksiat. Dengan begitu kita selalu berusaha menjalankan 

perintah-Nya dengan baik dan menjauhi segala larangan-Nya. 

 

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. Cermati kutipan berikut! 

Aku mengira upacara permandian di pekuburan itu adalah syarat terakhir sebelum seorang 

gadis sah menjadi ronggeng. Ternyata aku salah. Orang-orang Dukuh Paruk mengatakan bahwa 

Srintil masih harus menyelesaikan satu syarat lagi. Sebelum hal itu terlaksana, Srintil tak 

mungkin naik pentas dengan memungut bayaran. 

Dari orang-orang Dukuh Paruk pula aku tahu syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh 

Srintil bernama buka-kelambu. Berdiri bulu kudukku setelah mengetahui macam apa sayembara, 

terbuka bagi laki-laki mana pun. Yang disayembarakan adalah keperawanan calon ronggeng. 

Laki-laki yang dapat menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh dukun ronggeng, berhak 

menikmati virginitas itu. 
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Aku bukan hanya cemburu. Bukan pula sakit hati karena aku tidak mungkin memenangkan 

sayembara akibat kemelarataan serta usiaku yang baru empat belas tahun. Lebih dari itu. 

 

Kalimat esai yang tepat untuk kutipan novel tersebut adalah .... 

A. Kehidupan seorang ronggeng diungkapkan oleh penulis dengan apik. 

B. Dukuh Paruk merupakan latar yang dipilh penulis dalam novelnya ini. 

C. Budaya ”buka kelambu” merupakan adat Dukuh Paruk yang dipilih penulis yang memiliki 

keunikan. 

D. Ahmad Tohari dengan gaya pengungkapannya yang khas secara terperinci mengungkapkan 

kehidupan batin tokohnya. 

E. Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, penulis berhasil mengangkat kebobrokan moral suatu daerah 

yang miskin. 

 

34. Cermati kutipan cerpen berikut! 

Pagi buta tiba di sekolah, bukannya menghirup udara segar, mata Cindy malah dipaksa 

membola. Bukan karena masih gelap hingga tak bisa melihat dengan senteran mata biasa. 

Sesosok makhluk aneh melintas di koridor sekolah, cepat bagai kilat! Cindy cepat memburu 

langkah sosok itu. 

”Jangan-jangan bukan manusia biasa”, batin Cindy saat mendapatkan ruang kelas kosong. 

Padahal matanya melihat dengan jelas. Sosok yang aneh di matanya itu masuk di kelas III IPA. 

”Kalau bukan manusia, kenapa juga pakai seragam sekolah?” batinnya lagi. 

(Si Kribo, La Bidu Taking) 

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

A. Pagi buta tiba di sekolah, sesosok makhluk aneh melintas di koridor sekolah, cepat bagai kilat. 

Cindy segera memburu langkah sosok itu. 

 Cindy  : ”Jangan-jangan bukan manusia biasa.” (matanya melihat sekeliling ruangan kelas). 

Kalau bukan manusia, kenapa juga pakai seragam sekolah?” 

B. Pagi buta tiba di sekolah, Cindy bergumam 

 Cindy  : ”Jangan-jangan bukan manusia biasa.” (matanya jelajatan ke penjuru  kelas III IPA) 

C. Pagi buta tiba di sekolah, bukannya menghirup udara segar, mata Cindy malah dipaksa 

membola. Bukan karena masih gelap karena tidak biasa melihat dengan senteran mata biasa. 

Sesosok makhluk aneh melintas di koridor sekolah, cepat bagai kilat. Cindy cepat memburu 

langkah sosok itu. 

 Cindy  : ”Jangan-jangan bukan manusia biasa.” (matanya melihat sekeliling  ruangan) 

D. Sesosok makhluk aneh melintas di koridor sekolah, cepat bagai kilat. Cindy cepat memburu 

langkah sosok itu. 

 Cindy  : ”Jangan-jangan bukan manusia biasa.” (matanya melihat sekeliling  ruangan). 

”Kalau bukan manusia biasa, kenapa juga pakai seragam sekolah?” 

E. Pagi buta tiba di sekolah, bukannya menghirup udara segar, mata Cindy malah 

dipaksa membola. Bukan karena gelap hingga nggak bisa melihat dengan senteran 

mata biasa. Sesosok makhluk aneh melintas di koridor sekolah, cepat bagai kilat. 

Cindy cepat memburu langkah sosok itu. 
 Cindy  : ”Jangan-jangan bukan manusia biasa.” (matanya melihat sekeliling ruangan) ”Kalau 

bukan manusia biasa, kenapa juga pakai seragam sekolah?” 
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35. Perhatikanlah kutipan teks hikayat di bawah ini! 

 بوزغك ديوا فرناه ميالمر فوترى رتنا كومال نمون دى تولك

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

Indonesia yang baik dan benar adalah .... 

A. Bujangga Dewi pernah dilamar outra 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. SOAL URAIAN 

36. Perhatikan paragraf berikut ini! 

Anak Pak Amat lima orang. Semua anaknya kini telah menjadi orang sukses. Anak tertua 

menjabat sebagai komisaris di sebuah perusahaan. Begitu pula anak-anak yang lainnya, ada yang 

menjadi pengacara, guru, dan dosen. 

Klausa berpredikat numeral pada teks paragraf di atas adalah .... 

 

37. Cermati kata kunci bersajak berikut! 

 

Tulislah pantun satu bait berdasarkan kata kunci bersajak tersebut! 

 

38. Perhatikanlah judul karya tulis ilmiah berikut ini! 

“Pengaruh Kadar Detergen terhadap Lingkungan” 

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

 

39. Perhatikanlah paragraf di bawah ini! 

Mamalia atau binatang menyusui berada dalam kelas hewan vertebrata yang secara 

utama dicirikan dengan adanya suatu kelenjar susu, yang berada pada betina. Mamalia tersebut 

menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Di antara hewan mamalia adalah sapi, 

kambing, kuda, dan kelinci. 

Analisislah relasi makna yang terkandung dalam paragraf tersebut! 

 

40. Bacalah kutipan cerpen di bawah ini dengan saksama! 

Pokoknya keluarga majikan tidak mau ditinggalkan oleh Mbok Jah. Tetapi, keputusan Mbok Jah 

sudah mantap. Tidak mau menjadi beban sebagai kuda tua yang tidak berdaya. Hingga jauh 

beras - bersyukur - terbatas - dapur 
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malam, mereka tawar-menawar. Akhirnya, diputuskan suatu jalan tengah. Mbok Jah akan “turun 

gunung” dua kali dalam setahun, yaitu pada waktu Sekaten dan waktu Idul Fitri. Mereka lantas 

setuju dengan jalan tengah itu. Mbok Jah menepati janjinya. Waktu Sekaten dan Idul Fitri, dia 

memang datang. Bahkan Kedono dan Kedini selalu ikut menemaninya duduknglesot di halaman 

masjid keraton untuk mendengarkan suara gamelan Sekaten yang hanya berbunyi tang-tung-

tung-grombyang itu. Malah, lama-kelamaan mereka bisa ikut larut dan menikmati suasana 

Sekaten di masjid itu.  

(Mbok Jah, Umar Kayam) 

Tafsirkanlah nilai budaya yang terdapat pada cerpen tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


