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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : Bahasa Indonesia 

Jenjang                           : SMA                              

Peminatan                      : MIPA/IPS 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Senin, 26 Maret 2018 

Jam                                  :  07.30 s.d. 09.30 

 

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 .... 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 

A. PILIHAN GANDA 
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A. PILIHAN GANDA 

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

 

1. Cermati paragraf berikut ini! 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --"Langkah itu telah berjalan selama tiga tahun dan tampak 

telah membuat kebijakan dan melakukan langkah yang dianggap dapat mengatasi persoalan 

pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, pelarangan 17 jenis alat tangkap dan 

lain-lain," kata Jazuli dalam diskusi di Jakarta, Kamis (1/2). 

 

Makna kata moratorium pada paragraf tersebut adalah... 

A. penangkapan 

B. penundaan 

C. pencegahan 

D. pengalihan 

E. pembuatan 

 

2. Bacalah paragraf berikut ini dengan saksama! 

Pendidikan di Indonesia menganut kurikulum “gemuk”. (2)Setiap siswa dijejali dengan belasan 

mata pelajaran yang harus dikuasai. (3)Tentu saja hal ini sangat memberatkan siswa. (4)Banyak 

peserta didik yang mengalami stres, apalagi ketika menghadapai ujian nasional. (5)Pendidikan 

telah membuat peserta didik kehilangan orientasi. 

Kalimat fakta yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah... 

 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

3. Bacalah paragraf berikut ini dengan saksama! 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Saking luasnya negara Indonesia 

terbagi menjadi tiga zonasi waktu. Hal ini merupakan aset yang tidak boleh disia-siakan. Belum 

lagi kekayaan alam yang melimpah, bisa membuat iri negara lain. Selain itu, jumlah penduduk 

Indonesia juga merupakan potensi demografi yang sungguh luar biasa. Jika dikelola dengan baik, 

Indonesia akan menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara lainnya. 

 

Ide pokok yang terdapat dalam paragraf di atas adalah... 

A. Indonesia terbagi tiga zonasi waktu. 

B. Kekayaan alam Indonesia sungguh melimpah. 

C. Jumlah penduduk merupakan potensi demografi yang luar biasa. 

D. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. 

E. Pengelolaan negara yang baik akan menjadi negara maju. 
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4. Cermati kalimat berikut ini! 

Sekolah yang baru saja dibangun masyarakat itu akan diresmikan oleh menteri pendidikan dan 

kebudayaan minggu depan. 

Inti kalimat tersebut adalah... 

 

A. sekolah akan diresmikan 

B. sekolah baru saja dibangun 

C. sekolah dibangun masyarakat 

D. sekolah dibangun menteri pendidikan dan kebudayaan 

E. sekolah diresmikan minggu depan 

 

5. Cermati teks berikut! 

Gafi : Selamat sore, Bu Nita. 

Bu Nita : Sore, silakah masuk, ayo duduk di dalam saja. Ada apa Gafi ke sini? Ada yang 

bisa Ibu bantu? 

Gafi : Maksud saya ke sini mau menawarkan tas rajutan karya Ibu saya. Ini saya bawa 

contohnya empat warna. 

Bu Nita : Bagus sekali bahan, model, dan warnanya. Berapa harganya, Gafi? 

Gafi : Tidak mahal, hanya Rp250.000,00. Tas ini bisa untuk tas kerja, situasi santai, 

atau untuk mahasiswa. 

Bu Nita : Bisa kurang, Gafi? Bagaimana kalau Rp225.000,00 biar nanti Ibu jual 

Rp250.000,00. Kalau lebih dari Rp250.000,00 terlalu mahal. Ibu ambil semua 

warna yang ada jika harganya bisa kurang 

Gafi : Baiklah kalau begitu, Bu. Tapi saya ambil dulu ke rumah, ya Bu. Yang saya 

bawa ini hanya untuk contoh. 

Bu Nita : Baik, Gafi. Hati-hati, tidak usah terburu-buru. 

Gafi : Ya, Bu Nita. Terima kasih.  

 

 Hal yang disepakati dalam dialog tersebut adalah …. 

A. banyak tas 

B. jenis tas 

C. warna tas 

D. harga tas 

E. model tas 

 

6. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Kemanunggalan TNI dan Polri harus menjadi suatu keniscayaan karena dua institusi inilah yang 

akan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal tersebut mencirikan bahwa institusi 

negara itu harus menjaga, mengayomi, serta melindungi masyarakat. Begitulah seharusnya dua 

institusi yang digaji oleh  masyarakat itu berperan. 

Makna kata rujukan tersebut yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah... 

 

A. dua institusi penjaga kedaulatan 

B. kemanunggalan TNI dan Polri 

C. tugas dua institusi negara 

D. TNI dan Polri digaji masyarakat 

E. Peran dua institusi negara 
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7.  Bacalah tajuk rencana berikut ini! 

TRIBUNJATENG.COM - AKHIR-AKHIR ini kekerasan yang melihatnya anak sekolah 

semakin tinggi dan beraneka ragam ceritanya. Mulai dari kenakalan biasa hingga mengarah 

tindakan kriminal bahkan tindak pidana pembunuhan. 

Yang terbaru aksi bocah dengan tanpa rasa hormat dengan melepas baju menantang duel kepala 

sekolah. Dimanakah moral anak bangsa calon penerus masa depan? Jika muridnya saja berani 

menantang duel kepala sekolah. Ungkapan itu merupakan caption yang dituliskan akun 

Instagram@mimih.perrih di postingannya, Minggu (4/2). 

Akun itu mengunggah video singkat yang menunjukkan seorang siswa berseragam SMP 

ngomel-ngomel. Tak hanya mengomel, dia juga berdiri hingga membuka bajunya. Seperti yang 

dituliskan akun tersebut, siswa itu mengajak duel kepala sekolah karena ditegur. Postingan itu 

langsung mengundang komentar netizen yang juga merasa miris. 

Maka pengurus PGRI Purbalingga ini mengingatkan bahwa pembentukan karakter dan moral 

siswa tidak hanya tanggungjawab guru dan pendidik di sekolah. Tapi yang paling 

bertanggungjawab adalah orangtua. Karena orangtua telah diberi amanah oleh Allah yang akan 

dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apalagi, waktu pembinaaan dan pengawasan 

lebih banyak untuk orangtua di luar jam sekolah. 

Maka didikan mental, moral dan karakter dari orangtua sangat vital dan dasar sebelum mereka 

terjun ke masyarakat sosial dan sekolah. Bagaimana cara orangtua mendidik anak yang benar, 

tentunyam masing-masing orangtua memiliki metode sendiri-sendiri untuk membentuk mental 

anak. 

Maka sebagai orangtua harus ikut aktif mendidik dan mengawasi pergaulan anak mereka 

sehingga tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Mau dibentuk seperti apa anak Anda ke 

depan, tergantung usaha dan doa Anda!  

 

 

Maksud penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah... 

 

A. menginformasikan akhir-akhir ini kekerasan yang melihatnya anak sekolah semakin tinggi 

dan beraneka ragam ceritanya. 

B. Mengungkapkan adanya siswa yang mengajak duel kepala sekolah karena ditegur. 

C. Mengungkapkan pengurus PGRI Purbalingga bahwa pembentukan karakter dan moral siswa 

tidak hanya tanggungjawab guru dan pendidik di sekolah. 

D. Menyampaikan bahwa sebagai orangtua harus ikut aktif mendidik dan mengawasi pergaulan 

anak mereka sehingga tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. 

E. Menyampaikan bahwa yang paling bertanggungjawab adalah orangtua karena orangtua telah 

diberi amanah oleh Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. 

 

8. Bacalah paragraf berikut ini! 

1)Ada sejumlah hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih jurusan yang hendak diambil 

saat kuliah nanti. 2)Pertama-tama, kita mesti mengetahui terlebih dahulu jurusan-jursan apa 

saja yang ada di perguruan tinggi. 3)Pelajari secara rinci jurusan-jurusan tersebut. 4)Setelah 

itu, tentukanlah jurusan kuliah yang akan diambil nanti. 5)Usahakan jurusan tersebut adalah 

jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.  

 

Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah... 

 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

E. 5) 
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9. Cermati paragraf berikut ini! 

1) Korupsi masih menjalari tubuh DPR RI. 2) Tidak ada tanda-tanda kasus korupsi akan 

selesai di DPR. 3) Semakin hari justru tersangka korupsi semakin bertambah, dan lagi-lagi 

anggota DPR. 4) KPK merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum. 5) 

Rakyat hanya berharap kasus korupsi segera terselesaikan dan DPR bisa segera bersih dari 

segala tindak korupsi. 

 

 

Kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut adalah... 

A.  1) 

B.  2) 

C.  3) 

D.  4) 

E.  5) 

 

10.  Bacalah kedua teks berikut! 

 

     Teks Berita I 

Penutupan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdampak pada 

terpuruknya usaha penjualan pasir di Kabupaten Pamekasan. Sejumlah tempat penjualan pasir 

hitam dari Pasirian, Kabupaten Lumajang, pun terancam gulung tikar. 

"Sekarang stok pasir sudah habis. Sudah tidak ada yang masuk lagi. Banyak pelanggan kecewa 

karena tidak terlayani," kata Kholiq, pengusaha pasir di Jalan Raya Palengaan, Kabupaten 

Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (6/10/2015). 

 

 

     Teks Berita II 

Tiga titik penambangan pasir ilegal yang beroperasi di sepanjang Sungai Serayu, Kabupaten 

Banyumas, Jawa Tengah, ditutup. Penutupan tersebut dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa 

Tengah dan Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Serayu Selatan, Rabu 

(7/10/2015). Penutupan penambangan pasir  tanpa perlawanan. Bahkan, saat dilakukan 

penutupan, mereka sudah kabur. Diduga penertiban tersebut sudah bocor. Ketiga penambangan 

pasir ilegal yang ditutup berada di Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasen, Desa Srowot, 

Kecamatan Kalibagor, dan Desa Somakaton, Kecamatan Somagede. Penambangan tersebut 

berada di sepanjang Sungai Serayu. 

 

 

Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah…. 

 

    Teks berita 1    Teks  berita 2 

A apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana 

B mengapa, siapa, di mana, kapan apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana 

C siapa, apa, di mana, mengapa, kapan bagaimana, kapan, siapa, apa, di mana 

D mengapa, siapa, apa, di mana, kapan siapa, di mana, kapan, bagaimana, apa 

E apa, mengapa, di mana, siapa, kapan siapa, kapan, mengapa, apa, di mana 
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11. Cermati teks berikut! 

 

Teks 1 

Telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) atau handphone (HP) adalah perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon 

konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel/mobile) dan tidak 

perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless). Saat ini, 

Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global System for 

Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA (Code Division Multiple Access). Badan yang 

mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia 

(ATSI). 

 

Teks 2 

Radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan 

gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data 

yang kontinyu baik melalui modulasi amplitudo (AM), maupun modulasi frekuensi (FM). 

Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan 

teknologi ditemukanlah internet, dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi 

sinyal radio. 

Persamaan kedua teks tersebut adalah. … 

 

A. fungsi perangkat elektronika 

B. metode sinyal yang dibutuhkan perangkat tersebut 

C. gelombang yang dibutuhkan perangkat tersebut 

D. sejarah perangkat elektronik 

E. mekanisme penggunaan perangkat tersebut 

 

12. Bacalah kedua teks berikut! 

 

Teks 1 

Sebagian besar manusia pada zaman sekarang tidak bisa lepas dari merokok, mulai dari tua, muda 

bahkan anak kecil pun terjerumus dalam masalah ini. Seakan-akan merokok adalah salah satu 

kegiatan yang wajar dilakukan. Apabila dilihat dari manfaatnya, kegiatan ini sama sekali tidak 

memberikan manfaat bagi siapapun. Bahkan merokok berpotensi menimbulkan berbagai penyakit 

di dalam tubuh si perokok tersebut. Dan parahnya para perokok aktif ini dapat memberikan 

potensi penyakit kepada orang lain yang berada didekatnya. Jadi untuk penelitian untuk bahaya 

rokok bagi kehidupan manusia sangat penting dilakukan. Untuk menyadarkan para perokok aktif 

dan mengurangi jumlah perokok yang ada. 

 

 

Teks 2 

Tapi jangan kuatir, yang diblokir itu hanya telegram versi web saja. Untuk aplikasi di android 

masih bisa jalan. Kesimpulannya, telegram aman bagi pengguna, jadi jangan diblokir ya, kalau 

memang kuatir teroris yang mengancam negara dengan menggunakan teknologi, mending blokir 

internetnya, kita kembali ke jaman dulu, pakai telepati. 

Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. 

 

 

Perbedaan penggunaan bahasa kedua bacaan tersebut adalah menggunakan… 

A. teks 1: bahasa ilmiah 

teks 2: bahasa sehari-hari 

B. teks 1: bahasa baku 

teks 2: bahasa tidak baku 
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C. teks 1: bahasa resmi 

teks 2: bahasa santai 

D. teks 1: bahasa sehari-hari 

teks 2: bahasa ilmiah 

E. teks 1: bahasa ilmiah 

teks 2: bahasa sehari-hari 

 

13. Perhatikan paragraf berikut! 

1) Pisau yang tumpul lama – kelamaan akan menjadi tajam jika terus menerus diasah. 2) 

Hal ini dikarenakan pisau yang tumpul tersebut, selalu digunakan dan dilatih sehingga pisau itu 

tidak menjadi karat dan rusak. 3) Hal yang sama juga terjadi dengan otak manusia. 4) Meskipun 

bodoh, kita akan menjadi pintar jika terus menerus belajar karena dengan terus belajar otak akan 

menjadi terlatih sehingga kemampuannya akan menjadi tajam. 5) Oleh karena itu, meskipun 

bodoh dalam suatu hal, kita akan menjadi pintar jika terus berlatih, sama halnya dengan pisau 

yang tumpul akan menjadi tajam jika terus diasah. 

Bukti simpulan paragraf tersebut terdapat pada kalimat... 

A. 1) 

B.  2) 

C.  3) 

D.  4) 

E.  5) 

 

14. Bacalah puisi berikut dengan saksama! 

Tuhanku  

aku mengembara di negeri asing 

Tuhanku  

di pintu-Mu aku mengetuk 

aku tidak bisa berpaling 

(Doa, Chairil Anwar) 

 

Makna lambang mengembara di negeri asing dalam puisi tersebut adalah .... 

A. suasana gelisah 

B. suasana berduka 

C. suasana bingung 

D. suasana khusyuk 

E. suasana hening 

 

15.   Bacalah teks berikut dengan saksama ! 

 

Pahlawan Tak Dikenal 

Sepuluh tahun yang lalu, dia terbaring 

Tetapi bukan tidur, sayang 

Sebuah lubang peluru bundar di dadanya 

Senyum bekunya berkata, kita sedang perang 

 

Dia tidak tahu bilamana ia datang 

Kedua tangannya memeluk senapan 

Dia tidak tahu untuk siapa dia datang 

Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang 

……………………………………………. 

(Toto Sudarto Bahtiar) 
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Puisi Pahlawan Tak Dikenal menuturkan/ maksud isi puisi tersebut adalah..... 

A. Seseorang yang sedang berjuang di   medan perang 

B. Pemimpin perang sedang memimpin  pertempuran 

C. Kematian seorang pejuang karena  tertembak 

D. Seseoran yang terbaring sakit karena tertembak di medan pertempuran 

E. Pejuang yang berjuang pada pertempuran di Surabaya tanggal 10  November 1945 

 

16.  Bacalah penggalan cerpen berikut! 

Hatiku berdesir saat mendengar jeritan itu. Aku terpaku dan ternganga. Segera aku berpikir 

memutar otak untuk menemukan dari arah mana datangnya suara itu. Jerit tangis kian menjadi 

seakan memanggil seluruh orang yang berada di sekitar pekarangan untuk meminta tolong. 

Kaki ini kian melejit menuju arah suara. Tubuhku gemetar, hatiku bergetar, dan anehnya  

tanpa aku sadari air mataku berlinang. Aku tak menyangka suara itu berasal dari kediaman 

kakakku yang tidak jauh dari rumahku. Kenapa suara itu datang dari sumur? Ada apa dengan 

sumur itu? Hatiku penuh dengan sejuta pertanyaan yang tak mampu aku sendiri 

menjawabnya? 

 

Penyebab konflik dalam cerita tersebut adalah.... 

A. Di rumah kakanya ada jeritan yang bersumber dari sumur 

B. Keluarganya ada yang jatuh ke sumur 

C. Ada suara dari sumur di rumah kakanya 

D. Mendengar suara jeritan tangis yang berasal dari rumah kakanya. 

E. Tubunya gemetar dan air matanya berlinag karena sumber suara dari rumah kakanya.  

 

17. Bacalah kutipan teks cerpen berikut ! 

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 
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18. Cermatilah kutipan cerpen di bawah ini! 

Tatkala aku masuk sekolah Mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang 

yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku 

pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda, sungguh hari-hari ini 

makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya 

menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda.  

(Kenang-kenangan, Abdul Gani A.K.) 

 

Watak tokoh "aku" dalam penggalan cerita tersebut adalah ... 

A. percaya diri; mudah menyesuaikan diri 

B. tidak percaya diri; tidak mudah menyesuaikan diri 

C. sombong; percaya diri 

D. rajin berusaha; mudah dipengaruhi 

E. mudah dipengaruhi; mudah menyesuaikan diri 

 

19. Cermati paragraf berikut! 

Pantun 1 Pantun 2 

Mari kita ke pasar bunga 

beli bunga harganya murah 

Jika dinasihati ayah dan bunda 

Janganlah kesal jangan menyanggah 

Laju laju perahu laju 

laju sampai ke Surabaya 

Jika rajin menuntut ilmu 

kelak hidupmu akan sejahtera 

 

 Perbedaan isi kedua bait pantun tersebut adalah …. 

 

 Pantun 1 Pantun 2 

A. nasihat agar menuruti nasihat orang tua nasihat agar rajin belajar 

B. menganjurkan mencintai tanaman menginginkan hidup sejahtera 

C. menginformasikan harga bunga meraih kesuksesan hidup di dunia 

D. cara mendengarkan nasihat orang tua cara menuntut ilmu pengetahuan 

E. menjelaskan sifat-sifat buruk menjelaskan cara meraih kesejahteraan 

  
20. Cermati kutipan novel berikut! 

       Ya Tuhan. Anakku polio? L-u-m-p-u-h? Seperti petir kata-kata dokter itu menyambar 

telingaku. Kali ini dokter menatapku dengan iba. Dia menyatakan bahwa anakku, Nike, juga 

terkena leukimia. Keterbatasan persediaan obat dan tenaga medis di desa terpencil itu makin 

memperburuk keadaan. Ketika kembali ke sisi Nike, senja itu, aku sudah merasa waktunya 

hampir tiba. Perpisahan sudah di depan mata. Kemudian, Nike akhirnya meninggal walaupun 

belum melihat ayahnya. Tangisan pun menggelegar. Irwan baru bisa datang setelah dia 

meninggal. Kemudian, Irwan dinyatakan gagal menjadi dokter dan ditarik kembali ke kota. Di 

sana dia tidak boleh menjadi dokter sehingga mencari pekerjaan lain, yaitu berdagang dan 

Wita menjadi guru bahasa Inggris. Akhirnya, aku dan Mas Irwan mengangkat anak bernama 

Nita. Sesungguhnya, matahari hidup kami memang masih di batas cakrawala. Tapi, bukan 

matahari yang hampir terbenam. Melainkan fajar yang hampir menyingsing. 

(Matahari di Batas Cakrawala, Mira W.) 

 Kalimat komentar yang menyatakan kelemahan sesuai isi kutipan tersebut adalah … 

A. Amanat dalam cerita disampaikan terlalu gamblang oleh pengarang. 

B. Tidak terdapat keterpaduan antara latar suasana, waktu, dan tempat. 

C. Tokoh dalam cerita kurang terfokus sehingga alur cerita tidak begitu jelas. 

D. Pendeskripsian watak tokoh dalam kutipan cerita kurang tergambar. 

E. Sajian permasalahan yang menimpa tokoh terlalu berlebihan. 
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21. Bacalah kutipan teks hikayat berikut! 

 

Kata sahib al-hikayat: Pada suatu hari, Sultan  Malik as-Saleh pergi bermain-main berburu 

dengan 

segala laskarnya ke tepi laut. Dibawanya seekor anjing perburuan bernama si Pasai itu. Tatkala 

sampailah Baginda itu ke tepi laut, disuruhnya lepaskan anjing perburuan itu. Lalu, ia masuklah 

ke dalam hutan yang di tepi laut itu. Bertemu ia 

dengan seekor pelanduk duduk di atas pada suatu tanah yang tinggi. Disalaknya oleh anjing itu, 

hendak 

ditangkapnya. Tatkala dilihat oleh pelanduk anjing itu mendapatkan dia, disalaknya anjing itu 

oleh pelanduk. 

Anjing itupun undurlah. Tatkala dilihat pelanduk, anjing itu undur, lalu pelanduk kembali pula 

pada 

tempatnya. Dilihat oleh anjing, pelanduk itu kembali pada tempatnya. Didapatkannya pelanduk 

itu oleh 

anjing, lalu ia berdakap-dakapan kira-kira tujuh kali. Sumber: Bunga Rampai Melayu Kuno, 

1952 

 

 

Nilai moral dalam karya sastra tersebut yang masih relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah 

. . .  

A. Kesenangan berburu para raja 

B. Ketaatan binatang yang mengabdi pada raja 

C. Keheranan raja pada prilaku anjing dan pelanduk yang rukun 

D. Kerukunan bisa diwujudkan, meskipun berbeda karakter. 

E. Keramahan raja kepada para binatang 

 

22. Bacalah kutipan cerpen di bawah ini dengan saksama ! 

 

Akhirnya aku tidak mau berdiskusi lagi. Aku mogok kuliah. Dengan sendirinya kemudian aku 

dipecat. Ayah pergi ke kampus dan menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa aku tidak 

kuliah lagi. Dengan mata merah ia muncul di depanku. Ia membanting seluruh jerih payahnya di 

atas meja, ia minta aku mengakui bahwa ia sebenarnya berbuat semua itu untuk kepentinganku 

juga. Ia membujukku. Akhirnya dia mengancamku. 

(Moh, Putu Wijaya) 

 

Isi ringkasan teks cerpen tersebut adalah .... 

 

A. Ia mogok kuliah lalu ia dipecat ayahnya sangat marah setelah menegtahui nya. ia beralasan 

semua itu untuk kepentingan anaknya. Ia membujuk dan mengngcam anaknya 

B. Ia mogok kuliah dan dipecat, ayahnya  marah lalu memarahinya dan mengancam  akan 

menghukumnya. 

C. Ia putus kuliah ayahnya sangat marah lalu membujuk dan mengancamnya agar masuk kuliah 

lagi 

D. Ia putus menjadi srjana padahal orang tuanya sudah berkorban banyak. Orang tuanya marah 

mebujuk dan mengancamnya agar mau kulih lagi. 

E. Anaknya putus sekolah gagal menjadi sarjana padahal orang tuanya sudah banyak 

berkorban. Orang tunya marah dan membujuknya agar menjadi sarjana. 
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23. Bacalah dua kalimat di bawah ini ! 

Rusia diperintahkan untuk menutup konsulatnya di San Francisco dan dua kantor misi 

perdagangan. 

 

Presiden Vladimir Putin  memerintahkan pengusiran 755 staf diflomatik AS setelah Washington 

menerapkan serangkaian sanksi terhadap Moskow. 

 

Konjungsi kausal yang tepat untuk meggabungakan kedua kalimat tersebut adalah.... 

 

A. karena 

B. setelah 

C. oleh karena itu 

D. jika 

E. sehingga 

 

24. Cermati puisi berikut! 

GADIS KECIL 

 

Ada gadis kecil diseberangkan gerimis 

di tangan kanannya bergoyang payung 

tangan kirinya mengibas tangis 

di pinggir pagar, ada pohon 

dan seekor burung 

 

(Sapardi Joko Damono. Perahu Kertas) 

 

 

Jika puisi tersebut diubah ke dalam bentuk teks biasa maka pernyataan yang mewakili puisi 

tersebut adalah... 

A. Seorang gadis kecil yang  membawa payung dan tengah menangis diseberangkan oleh 

gerimis hingga sampai di pinggir pagar dekat pohon dan seekor burung. 

B. Seorang gadis kecil diseberangkan gerimis, hingga dia menangis sampai di dekat pagar yang 

ada pohon dan seekor burung. 

C. Seorang gadis saat gerimis membawa payung sambil menangis berjalan di pinggir pagar 

ditemani seekor burung. 

D. Saat hujan gerimis seorang gadis menangis di bawah payung dekat pagar dan seekor burung. 

E. Seekor burung dekat pohon pada waktu gerimis melihat gadis kecil menyeberang sambil 

menangis. 

 

25. Cermati urutan kalimat berikut! 

(1) Hal itu diungkapkan agar tidak ada lagi tanaman padi yang terkena puso dan rusak karena 

kekeringan. 

(2) Bupati Bandung meminta petani tidak lagi menanam padi pada musim kemarau depan. 

(3) Oleh karena itu, melalui Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan pihaknya akan terus 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada penduduk. 

(4) Akan tetapi, masih ada saja petani yang membandel tetap menanam padi. 

(5) Akibatnya, banyak tanaman padi yang terkena puso. 
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Urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf padu adalah …. 

A. (1), (2), (4), (5), dan (3) 

B. (2), (1), (4), (5), dan (3) 

C. (3), (2), (1), (5), dan (4) 

D. (3), (5), (2), (1), dan (4) 

E. (5), (2), (3), (1), dan (4) 

 

26. Cermati paragraf berikut! 

 

Masih segar dalam ingatanku, waktu aku tinggal bersama nenek di kampung karena kedua 

orang tuaku merantau. Nenek sangat menyayangiku. Begitu pula aku, sangat menyayangi 

nenek. …. Aktivitas apa pun yang dilakukan nenek aku ikut serta, seperti ke sawah, ke ladang, 

menghalau bebek. Aktivitas ini bagian seni kehidupan di kampung yang sangat menyenangkan 

dan mengesankan sepanjang hidupku. 

 

 

  

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … 

A. Kami melalui hari-hari dengan gembira, senang, dan penuh kasih sayang. 

B. Kasih sayang adalah pengikat yang sangat baik antara manusia di dunia ini. 

C. Saling menyayangi di antara anggota keluarga harus selalu tercipta. 

D. Sangat banyak jasa nenek yang saya rasakan dan tidak akan bisa dibalas. 

E. Sering nenek bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kenang 

 

27. Cermati paragraf berikut! 

 

1)Jelang perhelatan akbar pilkada serempak yang akan berlangsung di berbagai daerah telah 

menaikkan suhu politik. 2)Berbagai peristiwa yang bermuara pada suksesi dari pihak-pihak 

berkepentingan mulai menggejala. 3)Bahkan tidak sedikit para tim-tim sukses tiap kontestan 

mulai melakukan upaya pemenangan. 4)Gelar bakti sosial, olahraga massal, pentas seni rakyat, 

atau bentuk kegiatan kolosal lainnya mulai marak dilakukan. 5)Semua itu tidaklah diharamkan 

sejauh tidak mencederai demokrasi, apalagi nurani rakyat. 

 

Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat ke-... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

28. Cermati deretan kalimat berikut! 

(1) Banyak teman saya yang tidak bisa membuat atau menyusun pantun. 

(2) Bagaimana cara menyusun pantun itu sebenarnya. 

(3) Menyusun pantun itu sangat mudah asal tau syarat-syarat penyusunannya. 

(4) Buatlah sampiran pada larik pertama dan larik kedua. 

(5) Kemudian, buat  isi pada larik ketiga dan larik keempat. 

(6) Isi pantun itu antara lain: nasihat, sindiran, teka-teki, dan jenaka. 
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Konjungsi pada kalimat yang bercetak miring dapat divariasikan dengan konjungsi …. 

A. maka  

B. ketika   

C. sebelum itu 

D. setelah itu  

E. ketika itu 
 

29.  Cermati paragraf berikut! 

Situ Patengang merupakan danau yang tidak begitu luas namun indah dan .... mata. Danau yang 

berada di tengah ... teh itu cukup asri dengan air yang jernih. Perahu-perahu kecil yang siap ... 

wisatawan mengarungi danau atau sekedar singgah di Batu Cinta pun tersedia.      

 

 

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam paragraf di atas adalah... 

A. menyejukkan, kebun, mengantar 

B. kesejukan, perkebunan, antar 

C. menyejukkan, berkebun, diantar 

D. disejukkan, perkebunan, mengantarkan  

E. menyejukkan, perkebunan, mengantarkan  

 

30. Cermati paragraf berikut! 

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

air. ..., air tanah dari sumur-sumur tersebut mengandung bakteri Fecalcoli, coliform, serta 

mineral seperti besi yang melebihi baku mutu. Sumber pencemaran tersebut berasal dari tempat 

penampungan tinja penduduk (septic tank), ... kondisi air berwarna kuning ... berbau. 

 

Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam paragraf tersebut adalah... 

A. akan tetapi, sehingga, dan 

B. adapun, akibatnya, serta 

C. akan tetapi, akibatnya, lalu 

D. karena itu, sehingga, kemudian 

E. akan tetapi, kemudian, dan  

 

31. Cermati paragraf berikut! 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) 

air sungai menjadi berfluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga 

penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan 

kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. 

 

 

Penggunaan kata yang salah dalam paragraf tersebut terdapat pada kata... 

A. kuantitas 

B. debit 

C. berfluktuatif 

D. sedimentasi 

E. erosi 
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32. Cermati puisi berikut! 

 

1)Suku ini memiliki kepercayaan yang dikenal Sunda Wiwitan (Sunda: berasal dari suku sunda, 

wiwitan: asli). 2)Kepercayaan ini memuja arwah nenek moyang (animistis) 3)Selanjutnya 

kepercayaan mereka mendapat pengaruh dari Buddha dan Hindu. 4)Kepercayaan suku ini 

merupakan refleksi kepercayaan masyarakat Sunda sebelum masuk agama Islam.  

 

 

Kekurantepatan kalimat dalam paragraf di atas terdapat pada kata... 

A. wiwitan, di kalimat (1) 

B. animistis, di kalimat (2)  

C. arwah, di kalimat (2) 

D. buddha, di kalimat (3) 

E. refleksi, di kalimat (4) 

 

33.  Cermati kalimat berikut! 

 

 

Dari puncak gunung Merapi hamparan awan terlihat ... bagai kapas yang berterbangan. 

 

 

Diksi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah... 

A. indah 

B. anggun 

C. cantik 

D. menarik 

E. bagus 

 

34.  Cermati paragraf berikut! 

 Dulu waktu di SMA dia dikenal pendiam. Akan tetapi, sekarang dia malah menjadi aktif 

kampus di perguruan tinggi tempat dia berkuliah. Karena itu, dia dikenal di kalangan 

mahasiswa dan dosen. 

 

 Perbaikan yang tepat untuk istilah yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah …. 

A. aktivitas 

B. aktivis 

C. aktivisme 

D. aktifitas 

E. aktifis 

 
35. Cermati paragraf rumpang berikut! 

Jika amblasnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur Lapindo, pipa air milik PDAM 

Surabaya patah. Pipa gas milik Pertamina juga meledak bahwa penurunan tanah supaya 

sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa tidak 

dapat difungsikan. 
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Konjungsi yang tepat untuk memperbaiki yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah …. 

A. akibat, karena, sehingga 

B. sebab, akibat, maka 

C. karena, sebab, akibat 

D. ketika, karena, maka 

E. jika, sehingga, akibatnya 
 

36. Cermati paragraf berikut! 

(1) Sekolah menyenangkan adalah sekolah yang memberikan pembelajaran bermakna, 

bermanfaat, dan relevan dengan kehidupan siswa. (2) Akan tetapi, sekolah tersebut tidak terlepas 

dari tantangan para guru dan siswa dalam banyak hal. (3) Guru dituntut belajar dan 

mengembangkan wawasannya. (4) Banyak cara membuat orang kagum terhadap sekolah. (5) 

Karya-karya guru dan siswa tersebut sebagai salah satu wujud keberhasilan dalam prestasi guru 

dan siswa. 

 

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat nomor (4) agar paragraf tersebut padu adalah … 

A. Kebanggaan mereka terlihat apabila mereka memiliki keberhasilan. 

B. Tidak sia-sia mereka menghasilkan berbagai aktivitas. 

C. Orang luar akan memandang keberhasilan sekolah dari karya guru. 

D. Siswa diharapkan dapat menghasilkan berbagai karya inovasi pendidikan. 

E. Siswa dan guru sama-sama memiliki kreativitas. 

 

37. Cermati paragraf berikut! 

 Salah satu prosesi adat pernikahan dalam masyarakat Melayu Indragiri Hulu, Riau adalah 

membacakan "Surat Kapal" yang dikenal juga dengan "Syair Cenderawasih". Syair ini berupa 

pantun yang khusus dibacakan ketika keturunan bangsawan menikah, baik sesama keturunan 

bangsawan (raja) maupun satu di antaranya. Isi pantun berupa filosofis perjalanan kapal 

menganalogikan bagaimana melawan ombak (masalah) dalam perkawinan, riak kecil, dan 

rintangan lainnya. Berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpantun. 

 Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring adalah … 

A. Sudah seharusnya pemuda Indragiri peduli terhadap kebudayaan tradisional, terutama di 

lingkungan sendiri. 

B. Begitulah cara masyarakat Melayu Indragiri menyampaikan pantun dengan melihat situasi 

dan kondisi setempat. 

C. Jadi, pantun dalam masyarakat Melayu Indragiri Hilir digunakan pula dalam acara adat-

istiadat setempat. 

D. Dengan demikian, pantun bernilai seni yang baik dan bermanfaat seperti yang tampak di 

masyarakat Indragiri Hilir tersebut. 

E. Karena itu, pantun di lingkungan masyarakat Melayu Indragiri Hulu dilestarikan 

oleh generasi di lingkungan mereka. 
 

38. Penulisan judul karya ilmiah berikut ini yang benar adalah... 

A. Kerusakan sungai dan daerah aliran sungai di Indonesia 

B. Kerusakan Sungai Dan Daerah Aliran Sungai Di Indonesia 

C. Kerusakan Sungai dan Daerah Aliran Sungai di Indonesia 

D. Kerusakan Sungai Dan Daerah Aliran Sungai di Indonesia 

E. Kerusakan Sungai dan Daerah aliran sungai Di Indonesia 
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39. Cermati paragraf berikut! 

Pengembangan komputer generasi kedua oleh I.B.M. dibuat superkomputer bernama Stretch, 

dan Sprery-Rand membuat komputer bernama LARC. 

 

 

Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas terdapat pada... 

A. penggunaan tanda titik pada I.B.M. 

B. penulisan kata superkomputer yang diserangkaikan 

C. penulisan  kata Stretch yang ditulis dengan huruf miring 

D. penulisan kata Sprery-Rand yang menggunakan tanda pisah (-) 

E. penulisan singkatan nama LARC menggunakan huruf kapital 

 

40. Cermati kalimat berikut! 

 

Dalam kejuaraan memperebutkan Piala Presiden tersebut digunakan sistim setengah kompetisi. 

 

 

Alasan kesalahan penggunaan ejaan dalam kalimat tersebut karena... 

A. penulisan Piala Presiden seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital di awal katanya 

B. penulisan Piala Presiden seharusnya hanya kata „Presiden‟ yang berhuruf awal kapital 

C. penulisan kata sistim seharusnya „sistem‟ 

D. penulisan kata sistem seharusnya „system‟ 

E. penulisan kata kompetisi seharusnya „kompetesi‟ 

 

 

B . URAIAN 

I. Jawablah pertanyan di bawah ini dengan benar! 

 

 

41. Cermati teks eksplanasi berikut! 

Pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar. Pelangi 

dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi yang tampak di langit atau medium lainnya 

berupa cahaya beraneka warna saling sejajar. Selain terlihat di langit setelah hujan ringan, 

pelangi juga bisa muncul di air terjun. 

Pelangi terlihat karena adanya pembiasan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi 

partikel. Hal tersebut juga terjadi pada efek cahaya lainnya, misalnya warna kemerahan pada 

langit ketika matahari terbenam. 

Karena merupakan efek pembiasaan cahaya, maka pelangi tidak akan terlihat ketika 

malam hari atau saat sedang mendung. 

Pelangi hanya akan tampak apabila antara pengamat dan hujan yang bersamaan dengan 

matahari yang bersinar berada di sisi yang berlawanan. Antara pengamat, matahari, dan pelangi 

harus berada dalam satu garis lurus. JIka tidak demikian maka pelangi tidak dapat terlihat. 

 

         Menurut pembagian strukturnya,  

a. paragraf ke-1 termasuk bagian  struktur yang disebut …. 

b. paragraf ke-2 dan ke-3 termasuk bagian struktur yang disebut …. 

c. paragraf ke-4 termasuk bagian struktur yang disebut …. 
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42.  Buatlah satu buah paragraf latar belakang dari sebuah karya tulis ilmiah dengan tema 

Pengaruh Sosoial Media terhadap Kedisiplinan Siswa 

 

 

43.  Bacalah teks cerpen berikut dengan saksama ! 

Kubaca berulang kali kartu ucapan Mas Gagah. Keharuan memenuhi rongga-rongga dadaku. 

Gamis dan jilbab hijau muda, manis sekali. Akh, ternyata Mas Gagah telah mempersiapkan 

kado 

untuk hari ulang tahunku. Aku tersenyum miris. 

Kupandangi kamar Mas Gagah yang kini lengang. Aku rindu panggilan dik manis, Aku rindu 

suara nasyid. Rindu diskusi-diskusi di kamar ini. Rindu suara merdu Mas Gagah 

melantunkan 

kalam Ilahi yang selamanya tiada kudengar lagi. Hanya wajah para Mujahid di dinding 

kamar yang menatapku. Puisi-puisi sufistik yang seolah bergema di ruang ini... 

(Helvy Tiana Rosa. Ketika Mas Gagah Pergi) 

 

Bagaimanakah watak tokoh Mas Gagah? Tuliskan bukti kalimatnya! 

44. Cermati kutipan cerpen berikut ! 

Meski kini sudah zaman gas elpiji, Banun masih mengasapi dapur dengan daun kelapa kering 

dan kayu bakar, hingga ia masih menyandang julukan si Banun Kikir. ”Nasi tak terasa sebagai 

nasi bila dimasak dengan elpiji,” kilah Banun saat menolak tawaran Rimah yang hendak 

membelikannya kompor gas. Rimah sudah hidup berkecukupan bersama suaminya yang 

bekerja sebagai guru di ibu kota kabupaten. Begitu pula dengan Nami dan dua anak Banun 

yang lain. Sejak menikah, mereka tinggal di rumah masing-masing. Setiap Jumat, Banun 

datang berkunjung, menjenguk cucu, secara bergiliran. 

(Damhuri Muhammad. Banun) 

 

Nilai budaya apakah yang tampak dari petikan cerpen tersebut? Berikan bukti atau alasannya! 

45. Cermati iklan berikut ! 

DIBUTUHKAN SEGERA 

Staf administrasi, 

Wanita/pria, maksimal 20 tahun, minimal SMA/SMK, bisa mengoperasikan komputer, bahasa 

Inggris (minimal pasif), pekerja keras. 

 

Lamaran dikirim ke 

PT GARDA YUDHA 

Jl. Gradiul No. 272 Semarang 

 

 

Berdasarkan iklan tersebut, buatlah paragraf pembuka dalam surat lamarannya! 
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KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA  

No. Soal Kunci No. Soal Kunci 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


