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memiliki pengetahuan dalam rnata pelajaran,

kemampuan menuliskan yang berhubungan dengan

1.

Narna :

No Peserta:

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dau 2'

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat utarna paragraf pertama terdapat pada nomor ...'

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

Rangkuman isi kedua paragraf tersebut adalah ...

A. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang tinggi dalam mata pelajaran dan

mempraktikkannYa,
B, Seorang guru profesional harus terus-rnenerus mengadakan latihan secara

sistematis dan berkesinambungan-
C. Seorang guru dituntut mampu menuliskan segala sesuatu yang berkaitan dengan

keilmuan, misalnya membuat laporan hasil penelitian.

D. Selain memiliki it*o p"ngituho"n, seorang guru dituntut pula untuk

menunjukkan keterampilan iecuru unggut datam bidang pendidikan dan

pembelajarafl.
E, Seorang guru profesional

kemamprran pedagogik, dan

keilrnuan.

2.

etatruan yang tinggi dalam bidang mata pelajaran yang

diampu, seorang guru dituntuf pufu untuk menunjukkan keterampilannya secara unggul

dalam bidang penaiaitan dan pembelajaran (kernampuan pedagogik)' (2) Kemampuan

pedagogit aaaiafr keterampilan- menerapkan berbagai metode dan teknik pembelajaran,

irt"ii [engelolaan kelas, keterampilan- memanfaatkan media dan sumber belajar, dan

sebagainyu. (f) Keterampilan pedagogik inilah yang justru akan membedakan guru

dengan ahli lain dalam UiOang sains yang terkait. (a) Untuk memperoleh keterampilan

pedagogik ini, diperlukan bakat tersendiri. (5) Selain iru, juga diperlukan latihan secara

sistematis dan berkesinambungan.
Lebih dari itu, r"o.ut g guru tidak hanya sekadar unggut dalam mempraktikkan

pengetahuannya, tetapi juga rnampu menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan

tia*g keilrnuan tsuUit*si mata pelajaran) dan bidang yang terkait pendidikan dan

pemUet4aran, misainya kemampuun *.*buat laporan penelitian, makalah, rnenttlis buku,

dan keeiatan literasi lainnya. Inilah kriteria ketiga dari seorang profesional.
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3. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

ir ini semakin berkurang peminatnya perlu

diperhatikan. Apalagi, generasi muda sudah tidak lagi memerhatikan budaya asal

bangsanya segdiri. Mereka lebih menyukai budaya impor, khususnya budaya barat,

miralnya budaya berpakaian. Saat ini, anak-anak rnuda banyak mengikuti gaya berbusana

barat.

Ide pokok paragraf tersebut adaiah .-..

A. kesenian tradisi
B. budaya Indonesia
C. budaya asal

D. anak muda
E. budaya impor

Teks berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Cermatitah arikel dengan saksama!

Persamaan ide/topik kedua teks tersebut adalah ...-

A. krisis ekonomi yang sedang melanda dunia

B. dampak krisis ekonomi global
C. krisis ekonomi global di Indonesia

D. krisis ekonomi yang merosot dewasa ini
E. harga kebutuhan pokok semakin mahal

Perbedaan aspek pembahasan dari kedua teks artikel tersebut adalah ....

A. teks 1. krisis ekonomi di daerah

teks 2. krisis ekonomi di Pulau
B. teks l. krisis ekonomi Yang ada

teks 2. krisis ekonomi yang terjadi
C. teks 1. krisis ekonomi di dunia

teks 2. krisis ekonomi Indonesia

D. teks 1. krisis ekonomi masyarakat
teks 2. krisis ekonomi di masyarakat

E. teks 1. krisis ekonomi rakYat

teks 2. krisis ekonomi kerakYatan

4.

5.

Teks 1.

Krisis elconomi gtobal adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi oleh dunia.

Krisis ekonomi global merupakan dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap

perubahannya sistem ekorromi dunia kadang-kadang naik dan kadang-kadang merosot

drastis. Keadaan tersebut menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh

dunia.
Teks 2.

Krisis ekonomi global di Indonesia, yaitu sernakin mahatnya harga kebutuhan

pokok. Sektor-sektor usaha yang menyediakan kebutuhan pokok tertekan. Petani yang

menyediakan sayuran ,r*ukin kesulitan dalam mencari pupuk rn*urah. Padi menjadi

kurane subur dan pasokan yang terbatas menjadi harga beras melonjak. 
.
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Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Apa yang menjadi thkor penyebab munculnya penyakit degeneratif?

A. Kesibukan masyarakat di gedung perkantoran'

B. Gaya hidup masyarakat yang semakin mandiri'

C. Perubahan gaya hidup pada masyarakat yang tidak sehat.

D. Kontaminasi akibat asap kendaraan pribadi yang semakin padat.

E. Kurangnya olahraga dan beban pikiran yang semakin berat'

Arti istilah "degeneratif' adalah ....

A. generasi ulang
B. pergantian generasi

C. kemundurau generasi

D. perombakan mutu generasi

E. perubahan kuantitas generasi

Paragraf berikut untuk soal no 8 dan 9 cermatilah!

g. Kalimat penjelas yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalirnat nomor.."

A. (1)
B. A)c. (3)
D. (4)
E. (5)

g. Kalimat berupa fakta pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor?

A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

perubahan gaya hidup pada masyarakat

yang tidak sehaf Gaya hidup tersebut, misalnya nrerokok, makan makanan berlemak,

i*lurung berolalu.aga. Selain itu, karena banyaknya fasilitas, seperti eskalator dan lift,

tersedia di gedung pirkantoran dan pusat perbelanjaan, Begitu pula dengan banyaknya

kendaraan pribadi membuat manusia menjadi malas. Maka dianjurkan agff perilaku

sehat digerakkan iagi, misalnya berjalan kaki, bersepeda, lari, tidak merokok, serta

mengonsumsi sayuran atau makanan berserat.

Batri sebaiknYa digubah

secara kreatif dengan inspirasi tarian sakral. (2) Legong kerato dan legong lain yang

berkembang di nai rupanya terinspirasi oleh legong topeng di Pura P-agoyan AqyF

Keseroel. (3) Di pagoyan Agung, imitasi Regong Topeng pun seharusnya tidak

dipentaskan sekati ,riuhun, sementara yang asli diiemayamkan di pengadongan. (+) A{a

Iagr yang sangat berani, yaitu Kadek menggunakan 
- 
gambuh sebagai median' (5)

Sebelumnya, puau tahun 1930-an, Walter Spiei dan [ayan Limbak di Samuan Tiga

minkev dance Yans dikenal sebagai tari kecak

u-zc-?013nfi11
oFluk Ci pt a pada Pusat Pen i t rrian P endicl ikan-BAL ITB AN0-KEMDI KBLI D



Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEOARA
I ffirillllllllil lll lffillill lllll ffil lil

Bahasa Indonesia SMA/IVIA Bahasa

Paragraf berikut untuk menjawab soal ngmor 10 dan 11.

Bacalah paragraf berikut dengan salaama!

dan T edis di Kota Y kartaSarana Kesehatan enatra rarameols oI

Sarkes/Tenaga
Pararnedis

Puskesmas
18 unit

RS Khusus
I unit

RS Umum
10 unit

Rumah
Bersalin
I unit

Balai
Pengobatan

16 unit

Bidan 92 38 168 30 4

Perawat S 1 7 7 81 0 2

Perawat D3 4A 95 1 406 I 11

Perawat D 1 42 27 354 2 1l

Perawat Giei 48 2 22 0 I

10. Simpulan isi tabel tersebut adalah ...

A. ,Ionis Sarana Kesehatan Puskesmas di Yogyakarta ada l6 unit.

B. Perawat Dl di Balai Pengobatan lebih banyak dibandingkan perawat D3.

C. Jumlah tenaga perawat Dl mendominasi di RS Umum Yogyakarta.

D. Jumlah tenala perawat Sl RS Khusus lebih banyak dibandingkan di Puskesmas.

E. Sarana Kesehatan RS Urnum hanya berjurnlah 10 unit, tetapi memiliki jumlah

tenaga paramedis paling banYak.

11. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ...

A. Jumlah tenaga perawat D3 paling sedikit di Balai Pengobatan.

B. Puskesmas memiliki 18 unit dengan tenaga bidan berjumlah 92 orang.

C. Jumlah tenaga perawat gigi di {S U*,rm lebih banyak dibandingkan dengan di

Puskesmas.

D. Balai Pengobatan berjumlah 18 unit dengan tenaga perawat 51 hanya 4 orang'

E. Jumlah tenaga bidan di Batai Fengobatan pating sedikit dibandingkan tenaga

par,amedis yang lain.

12. Cermatilah paragraf biografi berikut inil

tahun 1987 mengunjungi JePang

atas undangan The Jipan Foundafion untuk bertemu dengan pengarang-pengarang. Di

sana melihat fenielolaan perpustakaan pribadi, menonton kabuki, dan

membandingkanny, arng*n pertunju-t un wayang di Jawa Tengah. Pada tahun 199r, ia

mengunjungl Australia atas undangan Tie Flinders tJniversity di Adelaide, dan

berceramah di Murdoch University di Ferth, Monash University di Melbourne, New South

Wales University di S Semua atas biava Autralia Indonesia Institute.

Hal yang dapat diteladani tokoh dalam biografi tersebut adalah . . ..

A. sering ke Jepang dan menonton kabuki

B. serin[ mendapat undangan ke luar negeri dengan biaya beasiswa

C. berkeliling dunia dengan biaya sendiri

D. melestarikar, wayang orang di Jawa Tengatr yang mulai langka

E. melihat cara pengelolaan perpustakaan pribadi
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13.

Teks berikut untuk soal no, 13 dan 14 cermatilah dengan saksama!

Opini penulis tajuk rencana tersebut adalah ...

A. Hanya satu dari 2l nraskapai yang berhasil masuk ke kategori I.

B. Upaya untuk meningkatkan standar keselamatan j auh lebih lambat dari harapan.

c. satu pun belum diakui IATA dan juga dunia penerbangan.

D. Satu pun belum diakui IOSA bahkan masyarakat [uas.

E. Maskapai yang kategori III harus dicabut izinnya.

Kebeqpihakan penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah kepada '...
A. masyarakat pengguna maskaPai

B. perusahaan rnaskapai dunia
C. masyarakat menengah ke atas

D. Organisation Safety Audit (IOSA)
E. perusatraan maskapai kategori III

Cermati paragraf berikut!

Kalimat kesimpulan paragraf tersebut adalah nomor ....
A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

t4.

15.

sesailian adalah upaya untuk meningkatkan standar

keselamatan itu jauh lebih lambat daripada yang diharapkan. Setelah sekian lama, hanya

satu dari 21 maskapai yang berhasil urasuk ke kategori I. Maskapai ya.,g masuk kategori I
punbelurn diakui IATA Organitation Safety Audit (IOSA). Hal itu terjadi karena tidak juga

memiliki sertifikat IOSA. Maskapai mana pun yang sejatinya masih berada di kategori III
telatr dicabut izinn

an dana subsidi kedelai. (2) Dana tersebut akan

meringankan beban biaya produksi tahu dan tempe. (3) Beban produsen sernakin tak

terkendali akibat kedelai impor. (4) Para produsen tahu dan tempe sudah mencoba

berbagai upaya agar tetap dapit bertahan. (5) Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah

*"ngll r*kan tceUi;akan tentang pemberian subsidi kedelai yang saat ini dibutuhkan

usen tahu dan tempe.
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Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor 16 dan 17.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(t) Kali" kita cermati, beberapa waktu terakhir ini banyak media mengangkat

prestasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan kornpetisi, baik dalam tingkat nasional

maupun intemasional. (2) Terbukti tak sedikit mahasiswa kita yang mampu menunjukkan

kreativitas dan karya jenius mereka dan bahkan meraih prestasi. (3) Contoh sederhana,

karya rnahasiswa berupa robot yang banyak mengangkat nama Indonesia di kancah

internasional. (4) Prestasi mahasiswa yang demikian, jelas didukung oleh perilaku dan

aktivitas mahasiswa selama kuliah, mereka tidak hanya duduk manis di kelas dan rajin
mengerjakan tugas, tetapi juga mengumbar kreativitas dan kemampuan inovatif mereka,

sehingga tidak rnenjadi mahasiswa berkategori "biasa-biasa saj a" tetapi menjadi

mahasiswa plus. (5) Dalam kaitan ini, memang benar bahwa menjadi mahasiswa bukan

hanya menjadi insan yang cerdas, melainkan juga rnemiliki soft skill, beretika sosial

densan berkebudayaan Indonesia dan berkarakter.

16. Tujuan penulis dalam artikel tersebut adalah ...

A. rnengajak para pelajar aga.r dapat kreatif dan inovatif dalarn meraih prestasi.

B. memberitahukan prestasi-prestasi mahasiswa yang telah mengharumkan bangsa.

C. menginformasikan bahwa mahasiswa bisa berprestasi karena ada usaha kerja

keras,
D. membuktikan bahwa mahasiswa pun bisa beqprestasi baik di kancah nasional

maupun internasional.
E. mengimbau mahasiswa hendakrrya mempunyai kreativitas, aktivitas,

kemampuan inovatif agar dapat menjadi mahasiswa plus.

Kalimat opini terdapat pada nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (a)
D. (3) dan (a)
E. (a) dan (s)

Cermatilah paragraf berikut ini!

iiUa- Jalan-jalan berdebu kini sudah tidak tampak lagi.

Daun-daun yang dulu kemerah-merahan karena lekatnya debu kini hijau menyejukkan

mata. Ilalans turut timbul di antara rerumputan hii 4u...

Kalimat yarlgtepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah ...

A. Tampak sapi-sapi menikmati hijaunya ilalang.
B. Jerit riang anak-anak desa di sungai yang jemih.

C. Anak-anak bersukaria menyambut turunnya hujan.

D. Tarnpak ikan-ikan berenang di sungai yang besar.

E. Terlihat tanah longsor menutupi sungai yang besar itu.

dan

1,7.

18.
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24.

19. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf'argumentasi tersebut adalah .-.

A. Sekarang kita sedang mengalami musim kemarau yang panjang'

B. Masa pancaroba merupakan awal munculnya panyakit.

C. fenyakit yang sering muncul saat ini karena penyebaran dernarn berdarah.

D. Masa p*nto.ob a aaitaUperalihan dari musim kernarau ke musim penghujan.

E. Kurangnya sistem pertahanau tubuh menyebabkan kerentanan terkena penyakit.

Cermatilah silogisme berikut!

PU . S*r" SMA harus memakai baju seragarn putih abu-abu.

PK : Fransisca siswa SMA.
K : Jadi, Fransisca harus memakai baju seragam putih abu-abu'

Entimem yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah ...

A, Fransiica siswa SMA, jadi ia harus memakai baju seragam putih abu-abu.

B. Siswa SMA harus memakai baju seragam putih abu-abu karena ia siswa SMA-

C. Fransisca siswa SMA, karena itu iu harus rnemakai baju seragErm putih abu-abu.

D. Fransisca harus memakai baju seragam putih abu-abu karena ia siswa SMA.

E. Siswa SMA harus memakai seragam putih abu-abu karena Fransisca siswa SMA.

21. Bacalah f berikut den an saksama!

Simpulan generalisasi yang tepat untuk rnelengkapi paragraf tersebut adalah '..
A. Pohon bodi bermanfaat bagi keperluan hidup manusia.

B. Pohon bodi dapat digunakan untuk pengobatan tradisional'

C. pohon bodi sangat birmanfaat untuk minyernbutrkan berbagai penyakit.

D. Oleh karena itdkita harus menanam pohon bodi di pekarang4n rumah kita.

E. pohon bodi tidak hanya bermanfaat secara rnedis, tetapi dapat untuk berbagai

hal.

a, pada suatu tempat sudah hujan, sedangkan

pada tempat lain masih panas dan berdebu. Tidak meratanya angin di kawasan hujan akan

mudah menerbangkan debu atau berbagai kotoran. Anak-anak dan lansia termasuk

kelompok palipg rentan terkena penyakit karena sistein pertahanannya tidak sebaik orang

dewasa. Jalan infeksi pating mudah ialah inhatasi (terhirup) sehingga penyakit yang

muncul meliputi batuk, pile( bersin, hingga sesak napas. Penyakit lain yang j,rg, harus

diwasnadai adalah kemunekinan penyebaran d"*u

; golong ke dalam-kelomPok Yang

dikenal memitiki-efek meremajakan antiolisida. Daun pohon bodi dapat digunakan untuk

menurunkan demam, disentri, iuka terbuka, luka memar, bisul, bahkan gondok' Buahnya

yang matang berpotensi sebagai pencegah penyakit jantung, peringan asmq bahkan

penawar racun. Bijinya yang I*gut t<ecit teinyata mampu menjaga kandungan kemih

iehingga berbagai"p.nyut it dapat dihindari, seperti baru ginjal. Ekstrak kulit batang
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22. Cermati paragraf berikut!

Banyak orang yang mengagumi seorang gadis cantik. Ia menjadi perhatian orang

yang rnemandangnya. Tubuh dan wajah yang dimiliki membuat orang berdecak kagum.

Begitu pula sekuntum bunga. Bunga yang indah dan warna-warni sangat menarik unfltk
dipandang. Banyak orang yang ingin memetik dan merangkainya sebagai hiasan. Dengan

demikian ...

DOKUMEN NEGARA

23.

Kalirnat simpulan yang tepat paragraf analogi tersebut adalah ...

A. jadilah seorang gadis yang cantik agar rnenjadi perhatian orang"

B. kecantikan seseorang tidak akan pudar seperti bunga yang tidak akan dalam

sebuah jambangan.

C. seorang gadis cantik ibarat sekuntum bunga yang selalu dikagumi orang.

D. pastilah segala sesuatu yang cantik dan menarik itu banyak akan didambakan

semua orang.
E. keinginan seseorang untuk memandang sesuatu yang indah adalah suatu sifat

yang dimiliki manusia.

Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat akibat yang tepat untuk rnelengkapi paragraf tersebut adalatr .,.

A. Dengan demikian, kebutuhan untuk regenerasi secara alamiah maupun secara

buatan menjadi sulit.
B. Jumlah kayu cendana yang dapat diperdagangkan sernakin hari semakin

menurun, bahkan bisa terancarn punah.

Dengan demikian, kita tidak harus menjaga kelestarian pohon cendana dengan

mengadakan pen gaturan terhadap p eneban gan cendana.

Oteh karena itu, kita harus menanam kembali pohon cendana sebanyak-

banyaknya supaya tidak punah untuk masa mendatang.

Dengan demikian, perlu diingatkan kepada masyarakat tentang peraturan

pemerintatr untuk men gurangi pemotongan c endana seca.ra sewenang-wenang.

C.

D.

E.

Sejik ratusan bahkan ribuan tahun silam perdagangan kayu cendana telah marak

dilakukan oleh pedagang-pedagang dari India, Cina, dan Arab. Perdagangan seperti itu

membuat persediaan kayu cendana menjadi cepat terkuras. Cepat terkurasnya perssdiaan

kayu cendana rnemang mempunyai nitai ekonomi yang tinggi sementara di sisi lain

akarnya memiliki kandungan tinggi minyak harumnya. Jadi, pohon seutuhnya yang

dipanen. ... karena semakin lama semakin tidak tersedia pohon yang dapat menghasilkan

buah atau biii untuk rluan reqenerasi,
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24. Cermatilah dialog diskusi berikut!

25.

Kalimat simpulan yang sesuai dengan diskusi tersebut adalah .'.

A. Kigiatan euUn Bahasiakan dimeriahkan dengan berbagai bentuk seni sepefti

membaca Puisi dan gruP vokat-

B. Grup votcat **rupukair bidang seni yang tidak cocok dimasukkan ke dalam

kegiatan Bulan Bahasa.

C. Semua bidang karya sastra akan dilombakan dalam kegiatan Bulan Bahasa pada

tahun ini-
D. Kegiatan Bulan Bahasa akan diisi dengan lomba menulis ce{pen, membaea puisi,

membaca berita, dan membawakan acara'

E. Membaca berita merupakan kegiatan penting dalarn Bulan Bahasa karena dapat

mengapl ikasikan dalam kehi dupan sehari -hari'

Bacalah teks pidato berikut dengan cermat!

Kalimat imbauan yarrg sesuai untuk rnelengkapi teks pidato tersebut adalah ...

A. Mari kita mencapai kemenangan ini'
B. Mari kita pertahankan kejuaraan masa-masa mendatang'

C. Jangan lupa selalu waspada terhadap semua kejahatan.

D. Kita harus selalu mengikuti kedisiplinan'
E. Kita tidak boleh meremehkan lawan'

Ketua

Peserta 1

Peserta 2

Peserta 3

Peserta 4

mengadakan kegiatan Bulan Bahasa'

Kira-kira apa saja yang akan dilombakan dalam kegiatan tersebut?"

:"Menurut tuy*, grup vokal, membaca puisi, menulis cerpen, dan mernbaca

berita."
:"Pada dasarnya saya setuju dengan pendapat peserta 1, hanya grup vokal

tidak perlu karena termasuk ke dalanr bidang seni."

:,,Sayi sependapat dengan peserta 2, hanya grup vokal diganti dengan

membacakan Lcata."

:"Saya setuiu dengan Peserta 3."

it'i agar kemenangan Yang Saudara-

saudira ,aih ini aupat 
-ai;uait* 

semangat untuk lebih meningkatkan gairah dalam

usahanya untuk meraih prestasi olaluaga, Demikianlah ungkapan kebahagiaan kami'

Semoga Allah memberi pefiolongan kepada kita sehingga tetap menduduki tempat yang

ins atas sebaeai iuara
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kalimat-kalimat p enjelas berikut!

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

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)
E. (a) dan (s)

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut

adalah ...
A. Atas kebijaksanaannya, diucapkan terima kasih.

B. Atas kebijaksanaan Bapak, saya rnengucapkan terima kasih.

C. Atas kebijaksanaannya padasaya diucapkan terima kasih.

D. Atas kebijaksanaannya, diucapkan terima kasih.

E. Atas kebiJaksanaan menerima saya, saya mengucapkan terima kasih.

Cermatilah topik berikut!

Rumusan latar belakang berikut ini yang sesuai dengan tema karya tulis tersebut adalah ...

A. Acara "Berbalas Pantun"-di tilevisi ternyata peminatnya sangat sedikit.

B. Pantun adalah karya sastra yang sangat populer di kalangan remaja-

C. Banyak ditemukan bentuk pantun yangtidak memenuhi aturan.

D. pengajaran pantun di sekolah perlu diperbaiki sehingga manarik minat baca.

E. Karmina merupakan salah satu bentuk pantun yang pendek.

Cermati topik berikut!

Rumusan tujuan yang tepat berdasarkan topik tersebut adalah ...

A. agar para remaja terhindar dari bahaya narkoba'

B. jangantah pararemaja terjerumus dalam pemakaian narkoba'

C. orang tua perlu mewaspadai tingkah laku anak.

D. pemerintatr membuat hukuman bagi pengguna narkoba.

E. narkoba merupakan musuh bagi manusia'

Topik : Kerusakan lingkungan hutan

Kalimat penjelas
(f) fiingga saar ini belum ada upaya konkret pemerintah untuk menghentikan

perusakan hutan.
(2) Semua pihak hanya berpikir untuk kebutuhan jangka pendek.

(3) Kerusakan lingkungan, terutama hutan menjadi tanggung jawab kita bersama.

(4) Kepentingan sesaat ternyata mampu menata pikiran mereka-

(5) Dengan dernikian, sebai

erusahaatl yang Bapak pirnpin. Atas kebaikannya,

dihaturkan terima kasih.
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Topik makalah: Upaya pelestarian lingkungan hidup

Rumusan masalah sesuai dengan topik tersebut adalah .-.

A. Bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan hidup?

B. Kenapa kita harus melestarikan lingkungan hidup?

C. Apakah yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan hidup?

D. Siapakah yang berlanggung jawab melestarikan lingkungan?

E. Apakah yang dimaksud lingkungan hidup?

Cermati paragraf karya tulis berikut!

Perbaikan kata yang bercetak miring pada patagraftersebut adalah ...

A. Siapa pun dapat menjadi foto grafer dan apa pun dapat di foto.

B. Siapapun dapat menjadi fotografer dan apa pun dapat difoto

C. Siapapun dapat menjadi fotografer dan apapun dapat di foto.

D. Siapapun dapat menjadi fotografer dan apapun dapat di foto'

E. Siapa pun dapat menjadi fotografbr dan apa pun dapat difoto.

Cermati kalimat-kalimat berikut!

(1) Warga negara harus mengerti akan hak dan kewajibanya.

(2) Bila didengar lebih lama, suaranya memang merdu sekali.

(3) Setelah bulan depan, bapak akan segera berangkat ke Jakarta,

(4) Rina selalu menyapa ketika berternu di mana saja.

(5) Dika menerimu h

Kalirnat yang menggunakan frasa nominal terdapat pada nomor ...

A, (1)
B. (2)
c. (3)
D, (4)
E. (5)

pa pun dapat di foto ' Namun' bagairnana

dapat membuat foto yang menarit< untuk dilihat orang lain, itu adalah masalah utama. Tiap

orang tentu ingin membuat foto yang dapat dinikmati orang lain.

32"
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33. Cermatilah kalimat-kalimat berikut!

(t) Abdullah sangat dihormati di kampungnya.
(2) Sinta menanam bunga.
(3) Siswa belajar di taman.
(4) Kaya miskin di desa kami rukun-rukun.
5) Bus dan kereta pulang pers.i.

Kalirnat yang menggunakan fi'asa bertingkat adalah nomor ....

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

34. Cermati kalimat berikut!
Pemerintatr akaq mengkaji ulang kebijakan impor gula karena terindikasi adanya

penyimpangan impor ditambah lagi ada desakan dari para pengusaha dan komisi VI
DPR.

Klausa atasan dalam kalirnat tersebut adalah ....

A. pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan impor gula
B. karena terindikasi adanya penyimpangan impor
C. ditambah lagi ada desakan dari para pengusaha
D. pengusaha dan komisi VI DPR rnendesak pemerintah
E. adanya desakan dari komisi VI DPR kepada pernerintah

Cermati katrimat berikut!

Gadis cantik itu murid SMA 1 Tuban yang mewakili Jawa Timur, berhasil
memenanekan lomba resensi.

Klausa norninal dalam kalimat tersebut adalah ...

A. Gadis cantik itu murid SMA I Tuban.
B. Gadis cantik itu mewakili Jawa Timur.
C. Gadis cantik itu berhasil memenangkan lomba.
D. Gadis cantik itu menang lomba resensi.
E. Gadis cantik itu berhasil mewakili Jatim,

35.
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Cermati
(l) Para pemain bulu tangkis Indonesia harus menunjukkan semangat juang yang

tinggi saat tampil di kejuaraan dunia di London. (4 Meskipun dari hasil undian rnereka

*"ndapat lawan yang berat, peluang menang tetap terbuka. (3) Para pemain sudah

dibekali berbagai persiapan. (a) Sekarang mereka tinggal memiliki kepercayaan diri dan

optimisme yang tinggi. (5) Mereka tidak boleh takut karena harus menghadapi lawan

berat di babak awal.

Kalimat tunggal dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ...-

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

37. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

(l) Petani menanam sayur mayur.
(2) Teman saya wartawan Singgalan.
(3) KPK disibukkan oleh koruptor.
(4) K.H Zainudin M.Z. Ustad seribu umat.

5) Akhir-akhir inr bawans melambun

Kalimat nominal terdapat pada nomor ....

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (a)
D. (3) dan(s)
E, (a) dan (s)

38. Bacalah teks berikut dengan saksarna!

gi aa*an bangunan yang tertua dari seluruh tipe

rumah tradisional di Kalinnantan Selatan. (2) Pada masa kerajaan Bar{ar, Runrah Bubungan

Tinggi dipergunakan sebagai tempat tinggal raja. (3) Akhimya, *T|h adat ini dikenal

seba[ai Isiana Sultan Banjar. (a) Oleh karena itu, rumah adat ini dinilai sebagai bangunan

yang paling utama dari rumah+umah adat lainnya. (5) Rumah ini menjadi salah satu rumatt

traCirioorl Suku Baqiar yang paling terkenal sehingga mer{adi maskot rumah adat khas

Provinsi Kalimantan Selatan.

Katimat berpola KSPK terdapat pada kalimat nomor ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (5)
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39. Cermatilah paragraf berikut dengan saksamal

40.

Kata berimbuhan yang tepat, untuk melengkapi bagian rumpang dalarn paragraf tersebut

adalah -...

A. dirontokkan. Membangun, dibutuhkan

B. merontokkan, membangun, dibutuhkan

C. dibangun, merontokkan, membutuhkan

D. membutuhkan, merontokkan, dibangun

E. merontokkan, dibangUtr, dibutuhkan

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kata bermakna konotasi negatif dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ""
A. (l) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (a)
D. (3) dan (s)
E. (a) dan (s)

41. cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

Kata yang bermakna kias terdapat pada kalimat ""
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D, (4)
E. (5)

9 lalu " ' Potensi Padang' Saat

ini ada rnasaiah kesejahteraan, Ji antaranya Pendaput* Asli Daerah (PAD) yang.rendah'

Hal itu dibutuhkun sth,ri, di antaranya kreativitas dalarn ... kota, kemudian ... jaringan

ns luas ke pusat, bahkan internasional.

Ya tulusan SD' (3) Tentu

saja upah yang diterimanya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. (4) Ondel

mencari tambahan dengan rnenlbuka jasa tam-bal ban pada malam hari di depan rumahnya'

(5) Hasilnya lumayan untuk dapat memenuhi keperluan sekolah anaknya.

s di kota P-adang' !Z) 
a$a YanF

menunjukkan Jacat tubuh. (3) Ada juga yang mirnbawa bayi dan anak-anak untuk

*rne.ilL pintu hati masyarakat. (+) kauarnya bayi yang mereka bawa bukanlah anak

mereka. (5) Kondisi tersebut san

u-zc-z[l3n0l1
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42. Cermatilah paragraf berikut dcngan saksama!

Kalimat yang menggunakan kata khusus terdapat pada kalimat nomor ""
A, (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

43. Cermatilah kalimat berikut!

Terdakwa terbukti bersalah di

Makna imbuhan pe'an pada kata "pengadilan"

A. proses

B. cara
C. hasil
D. tempat
E. hal

44. Cermatilah kalimat-kalimat berikut!
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dalam kalimat tersebut adalah . '..

Susunan kalirnat ang tepat agar menjadi paragraf padu adalah ""
A. (2), (1), (3), (4), dan (5)

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

c. (3), (2), (1), (5), dan (a)

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

E. (5), (3), (l), (2), dan ( )

Sayuran,diasangatmenger1ibagaimanamerawatSayuran
agar tetap segar iepanjang fr*i. (i) Setiap hari ia harus menjual jenis sayuran seperti kubis,

kangkung, din terbng. 1i; Setiap hari pula ia harus menjaga sayuran itu agar tetap segar

ketifa dijuat. (4) Apalagi, jika iuyu. tidak laku dijual. (5) Menjaganya adatah salah satu

"Uut 
menawarkan potongan harga yang

tinggi.
(2) Di;al-rnal atau pusat perbelanjaan, banyak perempuan mengerumuni aneka barang

yang disajikan dalam boks.
(3) Ada anggapan bahwa berbelanja identik dengan perempuan.

(;i p"d$;i" ietika penjualan itu diberikan potongun iarga, harga barang tersebut

mungkin saja sudah dinaikkan terlebih dahulu'

fl MisajnVa, b-eberapa pajangan yang bertuliskan "sale 50o/o+20ou6"

u-zc-2013 n0t4
$Hak Cipra pacla Pusat Pcnilairrn l'eud idikan-BALI'fB nNO-KEM DI KBUD



D iund uh da ri http://urip.word press.coJm

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA ilffi mffi ilil lll illlil llll llffi ul llll

18 
Bahasa lndonesia SMA/MA Bahasa

45. Cermatilah kalimat berikut!

Kalimat yang menggunakan kata yang berhomofon terdapat pada nomor '.-.

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

G, Sdiap Toni apel ke rumah Nina, dia selalu membawa buah apel.

(2) Wajahnya memerah saat memerah susu sapi peliharaannya.

(3) Saat memakai baju biru, gadis berdarah biru itu kelihatan cantik sekali.

(4) Bisa ular bisa mematikan orang yang digigit.
(5) Pihak sekolah tidak sangsi mernberikan sanksi kepada siswa yang terlibat

tawuran

46. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

(1) Kita tahu bahwa tahu itu bernil ai gizi tinggi.
(2) Petani kol itu rnembarva hasil kebunnya menggunakzur colt.

(3) Yang berkerudung ungu penggemar Band Llngu.

(4) Kaki kera itu tertembak di kaki gunung Semeru.

lalr itu sebelum dituangkan ke dalarn masakan.

Kalimat yang menggunakan kata berpolisemi terdapat pada kalimat nomor .".

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (5)

47. Cermatilah kalimat bcrikut!

(1)Kapa1in i.p*g berlayar ke Australia satubulan yang lalu.

(2) Ibu harus bijaksana dalam menghadapi anaknya.

(3) Saya bercita-cita rnenjadi sarjana pendidikan yang kompeten.

(4) Ibu Mira sangat gemar berkebun bunga hias.

Kata-kata vans dikel sangat taiam,

Kalimat yang menggunakan perubahan

kalimat nomor ....

A. (1)
' B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

makna sinestesia pada kalimat tersebut adalah
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48. Cermatilah paragraf berikut!

an beberaPa karYawan Yang sedang

beristirah'at. (Z) Banyak korban mati akibat peristiwa itu. (3) Baik pengunjung maupun

pejalan kaki sangat ierkejut, (4) Regu penyelamat menolong para buruh yang terkena

iedakan itu. (5) Para korban dibawa ke rumah sakit untuk diqqlvat"

Kalimat yang menggunakan kata bermakna peyorasi terdapat pada nomor ""
A. (1) dan (2)

B. (2) dan (3)
C. (2) dan (a)
D. (3) dan (a)
E. (a) dan (s)

penulisan kata gabung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....

A. tersebarluas, bertanggungiawab, ketidakpercayaan

B. tersebar luas, bertanggungiawab, ketidakpercayaan

c. tersebar luas, bertanggung jawab, ketidakpercayaan

D. tersebar luas, bertanggung jawab, ketidak percayaan

E. tersebar luas, bertanggungiawab, ketidak percayaan

50. Ccrmati percakaPan berikut!

Gama
Yogi
Gama
Yogr
Gama
Yosi

"Hai, Yogi! Mengapa kamu terburu-buru?"

"Eh, Gama! Ini, aku ada keperluan sebentar. "
"Memangnya kamu akan ke mana? "
"Alfit mau ke apotek membeli obat "
"Obat! MemangnYa siaPa Yang sakit? "
"Ibuku."

agar menjadi ragam resmi

49. Cermatilah kalimat berikut!

Perbaikan
adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

yang tepat untuk kalimat yang bercetak miring

Beli obat ke apotek, bentar aja!

Sebentar, ke apotik beli obat.

Aku akan membeli obat ke aPotek.

Saya mau ke apotik beli,obat.

Aku rnau ke apotek membeli obat,

ajikannyl telah 'ii Muhainrin yang

menjadi majikannya merasa... atas menghitangnya gadis desa itu. Pemilik toko yang
rcaJrl\anurJ e uavr*sE ------e------

iakan Ponirah itu merasa takut bila ...

u-zc-2013n014
oH ak Cipra pad a Pu sat Pen ilaian Penrj iclikan-ll ALITB ANC- K EM DIKB UD


