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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : BAHASA INDONESIA 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : IPA/IPS/BAHASA 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Senin, 26 Maret 2018 

Jam                                  : 07.30-09.30 

 

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 40 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. 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! 

Pendidikan karakter untuk melawan koruptor dan kemerosotan moral bangsa terus dilaksanakan di 

semua sekolah di Indonesia. Namun perlu kita sadari bahwa para koruptor yang tertangkap sekarang 

justru berasal dari kaum pemuda yang merupakan calon pemimpin di masa depan. Banyak juga 

tawuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuda sekarang seperti pemerkosaan, 

pencurian dan masih banyak lagi. Bisa dikatakan pendidikan karakter masih belum efektif mengubah 

karakter bangsa 

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

A. Pendidikan karakter belum mampu mengubah karakter bangsa. 

B. Pendidikan karakter harus terus dikembangkan. 

C. Pendidikan karakter harus mampu mengubah karakter pemuda. 

D. Pendidikan karakter harus menjadi solusi bangsa. 

E. Pendidikan karekter menjadi benteng terakhir bangsa. 
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4. Cermati kalimat berikut ini! 

 

Wanita yang berbaju merah dan mengenakan topi itu sedang berjalan di atas jembatan penyeberangan. 

 

Inti kalimat tersebut adalah... 

A. wanita berbaju merah 

B. wanita mengenakan topi 

C. wanita sedang berjalan 

D. wanita berjalan di atas jembatan penyeberangan 

E. wanita di atas jembatan penyeberangan 

 

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! 

Perekonomian negara Indonesia saat ini bergantung pada pelaku ekonomi dan kondisi negara yang 

stabil. Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh kepada calon investor untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. Kondisi negara yang stabil dan pelaku ekonomi yang jujur akan 

mendatangkan rasa aman dan memberikan kepercayaan lebih baik. 
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Makna kata rujukan tersebut yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah... 

A. pelaku ekonomi yang jujur 

B. kondisi negara yang stabil 

C. penanaman modal oleh calon investor 

D. perekonomian negara Indonesia 

E. saat ini bergantung pada pelaku 

 

7. Bacalah kutipan tajuk rencana berikut ini! 

Pendidikan Karakter 

... 

Selain masih belum maksimalnya pendidikan karakter bangsa ini, kita juga tentu telah melihat 

pendidikan dengan kurikulum internasional yang justru menghilangkan jati diri bangsa. Saat ini telah 

banyak sekolah dasar hingga menengah atas asing swasta yang hadir di Indonesia. Sekolah-sekolah 

tersebut bukan hanya untuk para ekspatriat, namun sekarang juga membuka untuk anak-anak 

Indonesia. Berbekal kurikulum internasional, banyak masyarakat Indonesia yang tergiur memasukkan 

anaknya ke sekolah tersebut meskipun dengan biaya yang sangat besar. 

 Namun, apa hasilnya, beberapa sekolah dasar justru lebih mengenalkan bahasa asing dibandingkan 

bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Akibat itu, anak-anak Indonesia lebih fasih 

menggunakan bahasa asing daripada bahasa ibu. Ketika di tempat-tempat umum mereka bahkan lebih 

memilih menggunakan bahasa asing ketika berbicara dengan anak bangsa sendiri. Nilai bahasa 

Indonesia mereka lebih rendah dibandingkan pelajaran bahasa asing. Tentu ini sangat 

memprihatinkan. Karena tidak semua yang berbau asing bisa menjadi maju. Dan, bukan jaminan 

bahwa sekadar menguasai bahasa asing di pendidikan dasar akan membuat sebuah negara maju dan 

ini banyak contohnya. 

Pendidikan karakter masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Masuknya perguruan tinggi 

asing swasta semestinya tidak menambah persoalan pendidikan karakter bangsa ini. Jika ini terjadi, 

kebijakan ini bukan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, tapi malah menurunkan kualitas. 

(Tajuk Koran Sindo, 31 Januari 2018) 

 

Maksud penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah... 

A. menginformasikan pendidikan dengan kurikulum internasional malah menghilangkan jati diri 

bangsa. 

B. menyatakan beberapa sekolah dasar justru lebih mengenalkan bahasa asing dibandingkan bahasa 

Indonesia atau bahkan bahasa daerah. 

C. menyampaikan informasi bahwa pendidikan karakter masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa 

ini. 

D. menyatakan masuknya perguruan tinggi asing swasta semestinya tidak menambah persoalan 

pendidikan karakter bangsa ini. 

E. menginformasikan bukan jaminan bahwa sekadar menguasai bahasa asing di pendidikan dasar 

akan membuat sebuah negara maju 
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8. Bacalah paragraf berikut ini! 

 

1) Protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. 2) Menurut 

penelitian, tempe mengandung ladar protein sebesar 15,4 gram, sedangkan tahu hanya 10 gram 

saja. 3) Hal itu disebabkan karena proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan tahu. 4) 

Proses pembuatan tempe hanya dilakukan dengan cara mencampurkan biji kedelai dengan ragi lalu 

disimpan selama beberapa hari. 5) Sementara itu, proses pembuatan tahu terbilang panjang karena 

kacang kedelai harus direbus terlebih dahulu, lalu kemudian digiling dan diambil saripatinya. ... 

Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah... 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

E. 5) 

 

9. Cermati paragraf berikut ini! 

 

1) Ali merupakan seorang artis yang multi talenta. 2) Selain menjadi aktor dalam film, Ali juga sering 

mondar-mandir di sinetron salah satu stasiun swasta. 3) Bakat keartisannya kini mulai merambah 

dunia tarik suara. 4) Selain menyanyi solo, Ali juga berbakat dalam menyanyi duet dan menjadi 

vokalis band. 5) Kini Ali bergerak dalam dunia desain. 

 

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). 
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    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…. 

A. Teks 1 : apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan 

Teks 2 : siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana 

B. Teks 1: apa, mengapa, siapa, di mana, kapan 

Teks 2: apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana 

C. Teks 1: siapa, apa, di mana, mengapa, kapan 

Teks 2: bagaimana, kapan, siapa, apa, di mana 

D. Teks 1: mengapa, siapa, apa, di mana, kapan 

Teks 2: siapa, di mana, kapan, bagaimana, apa 

E. Teks 1: apa, mengapa, di mana, siapa, kapan 

Teks 2: siapa, kapan, mengapa, apa, di mana 

 

11. Cermati teks berikut! 

Teks 1 

Olah raga telah memasyarakat di kalangan generasi muda baik di kota maupun di desa. Segala bidang 

olah raga telah mereka lakukan, misalnya olahraga sepak bola, voli, dan atletik. Akhir-akhir ini 

olahraga sepak bola sangat diminati kalangan muda. Mereka bisa bermain sepak bola tanpa 

menggunakan lapangan yang luas. Olahraga tersebut cukup dilakukan di dalam gedung dengan 

ruangan yang tidak luas. Olahraga tersebut adalah futsal. Olahraga ini seperti sepak bola, tetapi setiap 

regu hanya terdiri atas lima orang. 

 

Teks 2 

Sepak bola telah dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa. Di setiap kota 

ada perkumpulan sepak bola. Setiap organisasi pemuda yang ada tidak pernah meninggalkan program 

olahraga ini. Jika ingin berolahraga sepak bola tanpa menggunakan lapangan yang luas dan pemain 

yang banyak, olahraga futsal adalah jawabannya. Futsal hanya memerlukan lima orang pemain setiap 

regu. Tempatnya pun cukup di dalam gedung. 

Persamaan kedua teks tersebut adalah. … 

A. Berbagai bidang olahraga diminati kalangan muda. 

B. Permainan futsal cukup dilakukan di dalam gedung. 

C. Olahraga futsal semakin digemari masyarakat. 

D. Masyarakat lebih memilih olahraga di dalam gedung. 

E. Kesadaran masyarakat berolahraga semakin tinggi. 
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12. Bacalah kedua teks berikut!  

Bacaan I 

Banyak lho aktivitas keseharian kita yang tanpa kita sadari adalah aktivitas yang memiliki manfaat 

untuk kesehatan tubuh. Sebagai contoh aktivitas pola tidur yang baik, pola makan yang baik, dan pola 

keseharian yang baik. Nah, aktivitas itu jika benar-benar dilakukan sangat menjamin tubuh kita tetap 

sehat dan terhindar dari penyakit. Cara menjaga kesehatan seperti ini tidak perlu mengeluarkan uang 

banyak dibanding dengan cara modern dan instan. Cara alami kayak gini juga bisa menjadi cara 

menjaga kesehatan tubuh mulai dari paru-paru, jantung, dan mata. Selanjutnya cara-cara tersebut bisa 

dilakukan dengan olahraga rutin, makan teratur, banyak minum air putih, mengonsumsi obat herbal, 

dan menjalani pola hidup sehat. 

 

Bacaan II 

Mengonsumsi pola makan seimbang merupakan anjuran mendasar yang hakiki bagi semua orang. Di 

mana asupan zat gizi yang terkonsumsi menentukan aspek kesehatan nutrisi setiap individu. Zat gizi 

tersebut, di antaranya karbohidrat, tepung-tepungan, gula, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat. 

Pola makan sehat dan seimbang sangat bermanfaat bagi tubuh. Manfaat tersebut, di antaranya 

menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, pola makan sehat 

dan seimbang dapat meningkatkan konsentrasi serta kinerja otak. Pola makan tidak sehat akan 

menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, salah satunya menyebabkan ketidakmaksimalan kinerja 

tubuh dalam melaksanakan aktivitas. 

 

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 

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 santai 

 

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. 
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Bukti simpulan paragraf tersebut terdapat pada kalimat... 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

E. 5) 

 

14. Bacalah puisi berikut dengan saksama! 

 

Burung dara jantan  

Yang dulu kau pelihara 

Kini telah terbang menemui jodohnya 

(W.S. Rendra) 

 

Makna lambang burung dara jantan dalam puisi tersebut adalah .... 

A. anak laki-laki 

B. seorang suami 

C. anak angkat 

D. burung merpati 

E. budak belian 

 

15. Bacalah puisi berikut dengan saksama! 

Senja di Pelabuhan Kecil 

Buat Sri Aryani 

Ini kali tidak ada yang mencari cinta 

Di antara gudang,rumah tua, pada cerita 

Tiang serta temali kapal, perahu tiada berlaut 

 

Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang 

Menyinggung muram, desir hari lari berenang 

Menemu bujuk pangkal akanan tidak bergerak 

Dan kini, tanah, air, tidur, hilang ombak 

 

Tiada lagi, aku sendiri berjalan 

Menyisir semenanjung, masih pengap harap 

Sekali tiba diujung dan sekalian selamat jalan 

Dari pantai keempat,sedu penghabisan bias berdekap. 

                                                    ( Chairil Anwar,1946 ) 
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Maksud isi puisi tersebut adalah 

A. Seorang yang bersedih karena ditinggalkan kekasih di pelabuhan  pada situasi  alam tidak 

bersahabat 

B. Perpisahan di pelabuahan yang menimbulkan kesedihan mendalam bagi yang ditinggalkan 

C. Penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan kesedihan yang 

mencekam seolah kehilangan segala-galanya 

D. Cinta yang kandas dan menimbulkan kesdihan yang mendalam seperti suasana yang mencekam 

di pelabuhan 

E. Seorang yang bersedih krena ditinggalkan kekasih yang sangat dicintai 

 

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 kakaknya ada jeritan yang bersumber dari sumur 

B. Keluarganya ada yang jatuh ke sumur 

C. Ada suara dari sumur di rumah kakaknya 

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

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

 

17. Cermati kutipan novel berikut ini! 

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 bapakku, tiadalah 

lain yang kuketahui tentang perawakan badannya, lain daripada tinggi dan lampai, karena jika kuingat 

ketika aku merecak tengkuknya, riang rasa semangatku memandang bumi. (suham H.S. percobaan 

setia, Jakarta, Balai Pustaka, 2011) 

 

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. (Nukila Akmal, 

Cala Ibi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004) 
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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. 

 

18. 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 

 

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 
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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. 

 

21. Cermati kutipan cerpen berikut! 

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 mengetahuinya. 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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22. Bacalah dua kalimat di bawah ini ! 

 

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

perdagangan. 

2) Presiden Vladimir Putin  memerintahkan pengusiran 755 staf diplomatik AS setelah 

Washington menerapkan serangkaian sanksi terhadap Moskow. 

 

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

A. karena 

B. setelah 

C. oleh karena itu 

D. jika 

E. sehingga 

 

23. Cermati puisi berikut! 

DI TANGAN ANAK-ANAK 

Di tangan anak-anak, kertas menjelma perahu Sinbad yang tak takluk pada gelombang, menjelma 

burung  yang jeritnya membukakan kelopak-kelopak bunga di hutan; di mulut anak-anak, kata 

menjelma Kitab Suci. 

"Tuan, jangan kauganggu permainanku ini." 

(Sapardi Joko Damono, Perahu Kertas)  

 

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

adalah... 

A. Di tangan anak-anak selembar kertas dapat dibuat menjadi perahu yang kuat, dan di mulut anak-

anak semua kata dapat menjelma menjadi ayat dalam kitab suci yang tidak bisa diganggu. 

B. Masa anak-anak merupakan masa yang kuat seperti Sinbad, yang semua ucapannya menjadi 

pedoman seperti kitab suci. 

C. Anak-anak itu seperti Sinbad yang dengan perahunya dapat melawan gelombang,  suaranya 

mampu membuka kelopak bunga,dan ucapannya dianggap kitab suci. 

D. Seorang anak yang menjelma menjadi Sinbad dengan perahunya yang kuat hingga burung-burung 

membuka kelopak bunga, dan suaranya menjadi kitab suci. 

E. Sinbad merupakan jelmaan anak-anak yang perkasa, kuat, dan kata-katanya menjadi kitab suci. 

 

24. Cermati paragraf berikut! 

Kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Ini membuktikan bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah atau pemberian 

pemerintah Jepang maupun Belanda. Kemerdekaan negeri ini jelas-jelas diperjuangkan dengan 

segenap jiwa raga, darah dan air mata.  
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Kesalahan kata dalam paragraf di atas terdapat pada kata... 

A. Kemerdekaan 

B. diproklamirkan 

C. membuktikan 

D. hadiah 

E. pemberian 

 

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. 

 

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 kenangan. 
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27. Cermati paragraf berikut! 

Fenomena perilaku antisosial kaum muda saat ini telah mengkhawatirkan. 2) Peristiwa kriminal, 

asusila, atau perundungan dengan pelaku anak muda kian marak dimana-mana. 3) Bahkan pelaku 

kriminal dari para anak-anak kaum remaja ini semakin menjadi-jadi. 4) Kondisi ini tentu harus 

disikapi oleh semua pihak, orang tua, masyarakat, institusi pendidikan, hingga pemerintah. 5) 

Kejelasan dan ketegasan sikap patut sekaligus perlu dilakukan karena fenomena kriminal dan 

antisosial pun telah secara nyata dan terang-terangan ada di mana-mana. 

  

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. 

 

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! 

Tinggal tiga hari lagi masa kontrak berakhir dan harus...untuk masa kontrak berikutnya. Aku tak 

begitu khawatir jika ...uang yang aku simpan masih cukup aman. Menurut dokter ...lagi istriku 

melahirkan. Ini menjadi kabar indah bagiku meskipun ada kegelisahan yang merasuki hatiku. 

 

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

A. diperpanjang, bersedia, seminggu 

B. dipanjangkan, tersedia, semingguan 

C. memanjang, persediaan, semingguan 

D. diperpanjangkan, persediaan, seminggu 

E. diperpanjang, persediaan, semingguan 
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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 

 

32. Cermati puisi berikut! 

Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. 

2) Ada bermacam ragam jenis topeng di tempat ini. 3)Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. 4) Topeng 

berbahan kayu sebagian besar berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan 

Jawa Barat. 5) Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan 

Maluku.  

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

A. mendominasi tempat ini, di kalimat (1) 

B. bermacam ragam jenis, di kalimat (2) 

C. topeng-topeng tersebut, di kalimat (3) 

D. berasal dari, di kalimat (4) 

E. sementara itu, di kalimat (5) 
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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. 

 

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 
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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. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesehatan 

B. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesehatan 

C. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesehatan 

D. pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesehatan 

E. Pengaruh tingkat Pendidikan terhadap Kesehatan 
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39. Cermati kalimat 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 hidup dan bekerja sebaiknya kita bersikap secara proforsional dan profesional.  

Alasan kesalahan penggunaan ejaan dalam kalimat tersebut karena... 

A. penulisan kata proforsional yang seharusnya „froforsional‟ 

B. penulisan kata proforsional yang seharusnya „proporsional‟ 

C. penulisan kata profesional yang seharusnya „propesional‟  

D. penulisan kata profesional yang seharusnya „fropesional‟ 

E. penulisan kata profesional yang seharusnya „frofesional‟ 

 

B. URAIAN 

Jawablah pertanyaan berikut 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 atauj 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  Media Sosial terhadap Belajar Siswa 

 

 

43. Cermati kutipan cerpen berikut! 

 

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! 

 


