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n/-.

Cermati kedua p-aragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2!

@anobatherbalda1amnegeii.mengala1yribabakbaru'(2|Fasilitas
inCustri ekstrak bahan ,alaffi Dexa Labara{ories a1f Biomolecular Scienee'(DLBS) yang

berdiri tahun 2005 relah melakukan riset sejak tahun 2A07. (3) Lima jenis obat

mernanfhatkan ekstrak tanamar-r asli Indonesia,merupakan hasil riset. (4) Ekstrak tanaman

asli tersebut Antara lain kayu manis (:Cinnamomum burmanniiJ dan mahkota dewa

(phalwi macr.ocarpa).(5) Selain itu, sedang dikembangkan bahan baku obat herbatr dari

ekstrak daun bungur, rimpang, biji jinten hitanU dan cacing tanah

Upaya ini untut< rne*ujuatan cit+cita Indonesia mandiri di, bidang bahan baku

obat, tantangan industri farmasi menghasilkan bahan baku obat ada pada nilai investasi'

Dana bansan bahan baku obat berbasis riset, sekitar Rp300- mi!

Kalimat utama palagraf pertarna terdapat pada kalimat nomor ....

A. (1)
8,. (2)
c- (3)
D. (4)
E. (s)

Kalimat yang berupa rangkuman dari kedua paragraf tersebut adalah...
A. Faiilitas industri ekstrak bahan alam Dexa Laboratories of Biomolecular Science

(DLBS) telah melakukan riset dengan biaya sangat mahal.

B. pengembang-an obat herbal dalarn negeri merupakan upaya mewujudkan cita-

cita Indoncsia mandiri di bidang bahan baku obat.

C. Lima jenis obat memanfaatkan ekstrak tanaman asli Indonesia seperti kayu

manis 
-(Cinnamomum 

burmannfi) dan mahkota dewa (phalri macrocarpa),, r ,.
D. Cita-cita Indonesia mewujudkan mandiri di bidang bahan baku obat menjadi

E. ht*Tifffi1 baku obat herbat pada nilai investasi yang dilakukan oteh fasilitas

industri ekstrak bahan alam.
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3. Perhatikan paragraf berikut dengan saksama!

Persamaan topik dari dua teks artikel tersebut adalah ....

A. kerusakan liutan di Indonesia"

B. penyelamatan hutan di Indonesia

C. luasnya kerusakan hutan di Indonesia

D. telah ierjadi penebangan liar di Indonesia

E, kerugian akibat rusaknya hutan di Inodenesia

Ide pokot paragraf tersebtit adalah .,,,

A. seni pe jukqn'
B. fungsi tari
C, seni wali
D. seni be-bali

E. balih'balihan

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

4.

anl'a leni YlIr' 'seni \bYlt
dan balih-batii,an Seni i,ali adalah J"oi perrrrnjukan yang dipentaskan dalam rangkaian

upu.*.* rituat tertentu, seperti baris gede, baris cina, dan calon arang. Seni bebali adalah

jenis turcni* yang berilaiian aenglan upacara ritual maqusia jadiny-a, lpe{i upacara
"bayi 

tiga bulan*ri"p""ara potonq gi.qi, peruikah*, k:Tljian, dan lain-lain" sernentara

i* yde tergolong ieni Uitinan-bitit on adalah mumi hiburan, ,seffiacilr jogeg drarna

Bongr sendra tari, dan seo-againya.

Teks I
Kerusakan hutan di Inctonesia selama lima tahun (2000 s.d. 2005) adalah 2 persen per

tahun sernentara di Brazil 0,6 persen. Perusakan itu-sama dqrgry^tj8,Z jutl 
frektare.s:tiT

tahun, sama dengan 5t krn ritiuf hari atau s3ma dengan luas 300 lapangan sepak bola

setiap jarn. Oata-itu dikemukakan Hapsoro, juru kampanye hyta.1 reeiolfl Greenpeace

Asia Tenggara di Tugu Proklasmasi. Dengan angklangka itu, trndsnesia litu masuk I&e

Girnuss Eiot olwoili Recard ,sebagai n.[a-ra penghancur hutan tercepat di dunia.

ffit;-rat rusaknya hutan Indonesia? saat ini bangsa Indonesia sedang meng:alarninya;

bencana longsor, banjir, rusaknya ekologi atau lingkungan hidup, pancaroba cuaca-'

Perikehidupan kita sebagai bangsa yang semakin 1enta1 t:Ptu1u sesafil wqrga y*g
miskin dan ketinggalanl 'tebih kontrai serta tidak adil jika kita p'erhitungkan hasil

kerusakan hutan tidak dinikmati oleh rakyat banyak atau negara, tetapi jatuh ke tangan

liar penqolah lrutan:yang tidak bonafide.

u-zc-2013t2014
{'H trk C ip ta pada l) usar Pcn i laitrn Pencl id i kan-Br\LITB dN G- K E'M DI KB LI I)



DOKUMEN NEGARA

D iund u h da ri http ://urip.word pl-ess.com

_ 
fb@urip.kalteng

'J' 
Bahasa lndonesia

5.

ililil fllllfiillllll illlll ffi lilll illl ltil

SMA/BIA Bahasa

perbedaan aspek pernbahasan dari kedua teks artikel tersebut adalah .--.

A. teks 1 data kerysakan hutan

teks 2 bencarr..a banjir akibat ryslknfa hutar

B" teks 1 kerysakan:hutan di Asia Tenggara

teks 2 kenrsakan hutan yang:dirasakan bangsa Indonesia

c. teks 1 luasnya kerusakan hutan di Indonesia

teks'2 ,akibat rusaknya hutan di Indonesia

D. teks 1 kenrsakathutan dengan luas angka tertinggi

te-ks 2 akibat bencana rusatnya ekOlogi 
.

E. teks 1 pe-nghancur hutan tercqpa! di dunia - .

teks'2 s"*uf.in tentannya perikehidupan barrgsa Indonesia

Cermatilah paragr,af berikut ini untuk meniarvab soal nomor 6 dan 7[

Mengapa PLN harus rnernberi kompensasi kepada pelanggan ?

lawaban yang sesuai isi paragraf tersebut adalah .,.

A. Karena PLN sering mengadakan pemadaman'

B. PLN rnengadakan pemadaman tidak sengaja'

c. semua jaringan di daerah ini mengaiami gangguan.

D, Kata siagan PLN tidak cukup dengan mer-ninta maaf,,

E. Acara peringatan tahun baru dibatalkan'

Makna isitilah kompensasi pada paragraf tersebut adalah ""
A. pemberian tambahan bebarl

B. gangguan Pada gardu

C. ganti gardu Pada Pelanggan
D. ganti rugi kePada Pelanggan
E. pemberian penggantian tiang listrik

dan kggeiaPln q-h$:
beberapa acara peringatan menyambut 

-Tahun 
B4ru Muharam dibatalkan' Pi!3k, P,.LN

sendiri menyatak;; G*;J;an itu bukan kesengajaan. Pemadaman terpaksa dilakukan

karena adanya gaosguan di salah satu jaring*. N*,tu:, menurut A Hakim Siagan, PtN

tidak cukup hanya minta maaf pada masyarakat. "PLN memberi kornpensasi kepada

6.

7.

u-zc-2013/2011
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Paragraf berikut untuk meniawab soal nomor 8 dan 9.

Bacalah Faragraf berikut dengan saksama!

8. Kalirnat penjelas yang tidak padu terdapat pada nomor -..'
A. A)
B. (3)
c, (4)
D, (s)
E. (6)

Katimat yang berupa fakta terdapat pada nomor ....
A. (2)
B. (3)
c. (4)
D. (s)
E, (6)

9.

an merupakan hal yang b31r _bagi 
Indonesiu; 

,(2)
Sejarah *err"utut bahwa sejak abad ke-18 terjadi gcmpa besar di Pulau Sumatra, bahkan

hampir setiap tafuun terjadi gempa di Indonesia. (3) Secara $eologis, Indonesia memang

memiliki risiko tinggi mengalami gempa tektonik, vulkanik, dan tsunami karena terletak

di antara tiga lempeng aktif ya!g, terus berinteraksi. (4) Masyarakat diharapkan *3*p-,1

rnemahami:apa yang-dimaksud,dengan geppa tlkto{k,-vulkanik, dan tsunarni. (5)

Karena itu, pingetahuan, mengenai bencana ini wajib dimil!$, terutama qrepenai cara

berlindung d*;.enyelamatkin diri saat terjadi gempa. (6) Elendaknya sekolah-sekolah

mulai meiaksanakan simulasi gempa dan sejumlah organisasi juga tak akan ketinggalan

membeii pelatihan antisipasi bencana.

I Iilil ffllfil ilril fi l lillllllffi lllll lffi illl
6 

Bahasa Indonesia SMA/NIA Bahasa

u-zc-20t3/2014
tl]:rk Cipta pacla P usat Pctt i ltrian Pend id ikm-BA I 

" 
I't't] ANG-KEMDIKBUT)



DCIKUMEN NEGARA

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

fb@urip.kalteng

7 Bahasa Indonesia
I lfll tfilffi t[ ffi lllffi ilfl llffi illl llfl

SMA/I![A Bahasa

Cermatilah grafik b-erikut ini untuk menjawab soal no 10 dan 1I'.

Kebutfihah Pupuk, di lawa Tengah 2005
:r:1., .r)

r PupukUrer(rlD{ton)

s0

60

40,

20

Kalimat simpulan yang sesuai dengan gr1fik terSebut adalah ...

A. Dari buian Januari sampai bulan Desember tahun 2005 kebutuhan pupuk terus

B, ilffitt-1j]l' Januari sampai butan Aprit 2005 kebutuhan pupuk di Jawa Tengah

mengalarni penurunan yang tajam dan kenaikau pada bulan +8rytu:.
C.DariiulanjanuarisampaiAgustusmengalaminaikturun,danbulanNovember

D 3:lllftlTi',ffi:ffi:,:ru1i111ru;l;"Xf kebutuhan pupuk di rawa rengah

E. $*i'*::?l,li;*un 2005 keburuhan pupuk di rawa rengah pating rendah dan

mengalami kenaikan tajam pada bulan September.

Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adaJa| ..-.

A. feUutufruo popuk palingbanyak terjadi padabulan Agustut 309],
B. Keburuhan pupuk paling rendatr terjadi pada bulao Agustus 2005-

C. Selama tahUn 2005 kebutuhan pupuk mengalatrl penurunan'

D, Dari bulan Januari sampai Agustus 2005 selalu mengalami penurunan.

E, Kebutuhan pupuk dari Lulan-April sampai Desember selalu mengalafli kenaikan.

10.

[1.

u-zc-2ilt312014
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L2. Bacalah paragraf bcrikut dengan saksama!

Hal yang bisa diteladani dari Multatuli adalah -..- 
A.- Fenulis Betanda yang berani mengkritik:bangsanya sendiri lewat karya sastranya,

Max Havelaor.
B. Ivlemiliki falsafhh yang sama

Hilmjat Saidjah dan Adinda.
dingan Mohammad Yamin; lewat karya puisi

C. Penulis selain mengilhami karya sastra Indonesia, juga berhasil menggugah

sernangat perj uangan bangsa Indonesia-

D. Seorang plnotis yung berani mendobrak lewat karyanya,yang terbelenggu dalarn

rantai sist*m yang bisa terputuskan melalui revOlusi.

E. Seorang p.nutirbelanda-dengan novel satirisnya, Max Havelaar, berisi kdtik
atas pei[&r* buruk para pen;alatr Belanda terhadap or&ng-61sng Indonesia.

nal dengan nama p_ena-Multatuli, adalatr penulis

Belanda 'y,ang terkenal dengan novel ,satirisnya Max Havilaar' (1860), yang berisi

kritiknya atas-pertakuan buruk para penjajah Belanda terhadap 0raflg-:6sa11g Indonesia.

Eduard Douwes Dekker kemudia* pindah ke Ingelheim dekat sungai :Rhine sampai

akhirnya meninggal 19 Februari 1 887.

fvfuftatufi tJah mengilhami brrkati'saja karya sastra di Indonesia, misutol, kelompok,

Angkatan iui*gga tsirru, tetapi ia iofia telah menggugah sernan$at tebpssaln di

fndinesia. Simangat ketangsaan ini' bukan ,saja menyangkut pemberontakan sistem

kolonialisrne dan eksploitasi ekonomi Hindia Bel,anda, :rnelainkan juga adat, kekuasaan,

dan feodalisme yang tak ada habisnya menghisap rakyat jelata,, Bila Multatirli dalam

Max Havelaar aupui dikatakan telatr mempersonifikasikan dirinya sebagai Max lyg
idealis dan.' akhi*iu frustasi, Muharffirad Yamin lebih berfokus: pada si kaurn terjajah,

misalnya dalam puisinya yang berjudul Hikaiat Saidiah dan Adinda. ?31* sisi filosofis,

frustasi :yang diiiadapi Maz serta Saidjah dan Adinda adalah sama hakikatnya: keduanya

putus *sa d*a terbelenggu dalam rantai sistem yang hanya bisa terputuskan melalui

revolusi.

u-zc-201312014
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Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor 13 dan .14.

Bacalah faragraf berikut,dengau saksama !

har-us melalui peny'ebaran b.e1ih;

benih perdamaian dan fiiUup harnoni, ,Inilah karakter bangsa yang harris dirnulai dari

individu. Hu"i* aitanarnkan seiring tumbuh kejiwaan dan karakter seseofarg- Pf4- u:il
perkembanganlah karakter itu ditariamkan dan,dipupuk agar menjadi sosok yang berbakti
^kepada 

Ibu Peniwi, Dipahamkan, Ibu Pertiwi adalah bumi kelidupan itu sendiri, Dengan

cintu Ibu prrti*i ,.iuru f ersonal tirnbul kesadaran memelihara dan melutrurkan

kehidupan, yogyakarta kembali menjaai ljanS perhelatan aktivitas sernangat perdamaian.

Vogyata$a har]is terus: menj adi pionir dailm-upaya meretas, .:*Tgul Btel,T: Pertiwi

*"i*iri perdarnaian dan harmoni, ,Se'bagai kota Budaya dan Kota Pendidikan, nlh

piraumaiu* dan hidup harmoni dalam perbedaan s.eu.eyrnva sudah mendaratr daging bagi

masyatakat. Yogyatcarta harus bebas dad tindakan kekerasan dan menggalang

kebersamaan untrrk hidup darnai dan harmoni.

13. Kalimat yang rnenyatakan opini penulis tajuk rencana tersebut adalah ...

A. Dlngan-Cinta tUu pertiwi secara personal akan meluhwkan kehidupan bangsa

bemegara 
sA dinaharnkan -rmi kehidupan ituB. Harus- senantiasa dipaharnkan bahwa Ibu Pertiwi adalah br

sendiri' 
i pionir dalam upaya meretas semangat Bhakti IbuC. YogYakarta harus terus menjad

DOKUMENNEGATiS
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14.

Pertiwi melalui perdamaian dan harmoni.

D. Pada usia perkembanganlah karakter itu ditanamkan

sosok yartg berbakti pada Ibu Pertiwi.
E. Meniupkan semangat cinta Ibu Pertiwi, memaog

benih-benih perdamaian dan hidup hannoni.

Penulis dalam tajuk rencana terSebut berpihak kepada ,...

A. rakyat kecil
B. rakyat Indonesia
C. bangsa Indonesia
D. masyarakat YogYakarta
E. rnasyarakat Indonesia

Cermati paragraf ini dengan saksama!

Kalirnat simpulan paragraf tersebut terdapat pada nomol ....

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

dan dipupuk agar menjadi

harus melalui penYebaran

15.

as' (2) Kemudian' kulit akan

mengalami peremajaan dengan tumbuh kulit baru, (3) Jika oTnq.tersebut l1h3 kulit akan

il;il *.niuai teUitt mud-a dan bersinar. (4) Sebatiknya, kulit. yang tldak tahan akan

menjadi *.ulr. (5) Selain itu, kulit mereka berubah menjadi merah seperti t<gqilinglebus,

ujung-ujungnya kemungkinan muncul lenting-lenting lepuh di muka' (6) Hal ini berarti

efek tretinoun berbeda-beda pada setiap or

u-zc-?$1312014
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untuksoal no 16 dan l? cermatilah dengan saksama!

16. Tujuan penulis roerr)arrlpaikan inforrnasi tersebut kepada pembaca ad.alah r. -

A. menginfo-rm"iikun kepada masyarakat agar ,berhati-hati dcngan ikan

mengandung formalin
B. **n[ni*buu ug* masyarakat jeli dan tahu ikan mengandung formalin biastrtya

basah
C. mengingatkan kepada masyarakat agar banyak membeli ikan asin

D. meA;itastan batrwa masyarakat selaiu ingat dengan bahan-bahan yang

mengandung formalin
E. menasihati kepada nelayan tentang surat edaran menkes no. 722 tentang akibat

melanggar aturan

Kalimat opini yang terdapat padakutipan artikel terdapat pada nomor ..'.

A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (1)
D. (3) dnn (4)
E. (a) dan (s)

Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...

A, Tidak terasa saya sudah hampir mendekati air terjun tersebut.

B. Air terjun ini tertitrat menjulang yang dikelilingi tembok berupa tebing batu yang

tinggi.
C. Kami harus menyeberangi sungai, jalan setapak, dan jalur berbatu jika ingin

melihat air terjun ini.
D. Apabila tidak ingin basah atau terhindar dari guyuran air terjun, pengunjung

E. $iT#;:#:,1i.ffi xillTi*anjakan dengar: berbagai penjaja gorengan dan

minuman yang coook untuk sekedar melepas lelah.

1,7.

nunjut ta" hasil positif untuk, hampir :seluruh

proa,*fr]*,li:-r'#J'-lilTfflHil-THH* (2) Daram ikan asin kecit seperti jambar

Aun *mi-eumi, uniut 10 gramnya terdapat lebih dari 1,5 ppm Qtarfper mi[ion atau satu per

sejuta), formalin, (3) Ikan-ikan yang mergandung formalin akan langsung diketahui. $)
Se.i*"egustus silam, p"nggunaan fomralin pada ikan memang tidak :egenf: sebelumnya'

(Si Ini- menyusul 
- 

eaarzur peraturan rnenteri Kesehatan Republik Indonesia

No, ?22 / menkes / per I lX 1,88'tentang bahan tambahan yang dilarang digunakan dal4m

Bacalah
plastik, perjalanan masih berlanjut

menuju sebuah lembah layaknya tebing tempat terdapat air terjun berketinggian 200 f."::t
... niUit air terjun Madakar',pura yang-jatuh memukau siapa pun yang qelihatnya. Inilah

gunanya payung untuk melindungi tuLuh pengunjung dari derasnya air .terjun 
kecuali

ingin trriusut -6asahan. Pesona .ulruy* matahari yang menyoroti lumut hijau basah di

aiiaing berbatu, dibarengi suara gemuruh air merupakan suatu keindahan yang mustahil

ditemukan di tempat lain.

u-zc-2013/2014
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19. Cermati plragraf argumentasi berikut!

20. Cermatilah sil me berikut den nte at!

Entimem yang tepat untuk silogisme tersebut adalah ...

A. Andrian memang r"or*g penyanyi korena ia akan mengadakan konser'

B, Andrian harus *"*p..iiapf.an suaranya dengan matang karena ia seorang

penYanYi' , --L--+ r-^-
c. Andrian harus mernpersiapkan suaranya dengan matang karena ia akan

D. ffilfl1tffiI"H:l-adaka' konser karena ia harus mempersiapkan dirinva

dengan rnatang' 
vetTsknnkonser' ' pkan suaranyaE" Andrian sering mengadakan konser, karena itu ia harus memperslal

dengan matang.

Bacalah paragraf berikut dengan seksama!21.

Bagian kalimat yang tepat untuk melengkapi parlgraf,tersebut adalah "'
A. p"**iinah berusaha *itu!.fenanggutansi.ltllallh itu'

B. p*r prng*gguran harus dibina agar memiliki keterarnpilan.

C, i#;ri"trh fiurur segera mernbuka lapangan peker.]aan.

D, baik berupa pengangguran terbuka maupun penganggurar.I terselutung'

E. penganggd 1er.brka maupun tertutup harus segera diberi pembinaan'

Kalimat kesimpulan generalisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah "'
A. Berbagai jlnis makanan membetikan energi bagi makhluk hidup'

B. Itdahlentingnya makanan bagi makhtut friAup untuk mendapatkan energi'

C. Errergi r*gui aiUututrt<un *ukhluk hidup untuk turnbuh dan berkernbang'

D. pada dasarnya, semua makhluk hidup mendapatkan- energi dari rnakanannya'

E. Tidak ada makhluk hidup yang tidakmengubah makanan menjadi energi'

ada Yang mernbaRggakan

-E@ilRtanakah 
pendidikan nasional I

pendidikan' nurion.i titut Baiklah kita nrenelBlk. angk_a-.angka 
.sep_.eryi 

laporan genelitian

tersebut lebih dari'80% bekerja pada swasta dan pemsrintahan.

ffiil. 
--p;;ilt* -i.*uugu 

Demografi pat<uttai Ekonomi universitas l"do,r.":tl
;;;jtlkkrlniO;t, aari 8,t";uta pengansgyan terbuka (mereka ITF sama sekali 

9da5
bekerja) pada turrun 2000'' berusia aniara-iS sampai 24 tahun. Sebaliknya. menunrt hasil

rhrJi"6i*a*ch Indsnesia Belanda pada tahun L928 - L929 hanya I'50/i;' p,utra pribul!

lulusan sekolah yang menganggr, ..., rulusan y"og tak,menganggur,menurut studi kbn'libi

I lilll frll[ff lllll lillfi [lillfi ffi llfi
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mempersiaPkan suaranya dengan

matang.
PK : Andrian akan mengadakan konser'

K : Andrian harus mempersiapkan suaraqya dqng

atkan energi' Energi itu

didapat dari makanan. fu*but rn menggqnakan akarnya untult menyerl!-:lt jT::::Tl
-^^1,^-as6iraffi "d"il;{*:.'::iolY,?,r,**fffl-';x,::# jusamencern'#ilffi 

ffi Iiuntuk diubah menjadi *n*r[i. Begitu jug^ manusia mencerna makanan dan t

u-z-c-2013/2014
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22. Cermatilah paragraf berikut dengan saksaura!

b*g,TT. yang ye.eah

di masa dui*ng, iim'titu ibaratkan,tu;u* hidup itu setaga! mimpi,atau 
"l$: 

hal i :b:l$
nyata untuk di-ru*rt *, masih direncanakan. Narnun, tentukantatr t$.uan Tdup. Y?ng !uj\,
I"'ru t**i** rute rnana yang akan ditempuh Yuk men:af?inya, Jika tuju4lhidup liltk
jelas, Anda,akan *"ngrlir kE arah tcegagalan. Jangant+t_9.qrm1rypi besg. ,unEP takut
'il;4a1f,i[rgaerr*.-su*u ,up"*i kita-belajar beisepeda,,Kita,belajar naiksepeda sering

;utof,ierr*rekirJtutui berdatah, fasanya,sakit sekali, .ftanj 
kita tOtqp sabar d|u semangat.

ts.rror*g'6*,.: : dikatakan bisa naik sepeda dengan baik ,kalau dia pernah j atuh saat belajar

naik sepeda. ....

Katimat simpulan analogi yang tepat untuk mglengkapi paragrat tersebut'ad^alah ".
A. Setiap kita melakukan sesuatu pasti akan menemui rintangan'

B. Jadi, kita jangan patatr semangat jika melakukan sesuatu a.pa pln.

C. Jadi, setiaf oi*g harus me*itiki- mimpi yang besar dan cita-cita yang tinggi agar

dapat berhasil.
D. Jadi, sebagai manusia harys rnempunyai tujuan hidup yang jelas supaya tidak

mengalami kegagalan.

E. Untik meraih k*Ui.ft*itan, siap mengalami kegagalan, sama halnya dengan naik

sepeda, bisa berhasil, tapi harus mengalarni jatuh'

73. Cermatilah paragraf berikut ini!

ini' Hujan deras. P:Tbuut
pemasaran hasii panen perani ,uyui* di wilayalr Bedugul tgrharnbai Merekl ,td* dtp}l

memasart* ,ayii-tur*iu terhalang hujan._fiain itu, banyak sayuran yang membusuk di

kebun karena terlalu sering digu

DOKUMEN NEGARA

Katimat akibat yang tepat untuk melengkapi pat$r{tersebut adalah ""'
A. sayur-mayui yang busuk tidak dapat dijual di pasarart

B. petani tidak dapat menikmati jerih payahnya

C, petani sayuran di daerah Begudul mengalarni kgruejan

D. pengetolaan tanaman harus memperhatikan kadar aimya

E, irujan yang deras memberikan keuntungan bagi petani

Lr-zc-201312011
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24. Bacalah dialog berikut dengan cerrnat!

Simpulan yarlg tepat:untuk diskusi tersebut adalah ,.,- A. keglatan Lomba Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan OSIS SMS Kartika

membutuhkan dana Rp5.000.000,00 bahkan lebih.

B. Hasil diskusi memutuskan kegiatan Lornba Musikalisasi Puisi OSIS SMA

Kartika perlu ditinjau lagi ka^rena dana tidak memadai,

C. Flasil diskusi memutuskan bahwa OSIS SMA Kartika membutuhkan dana

Rp7.000.000,00 untuk Lomba Musikalisasi Puisi sehingga perlu usaha dengan

mencari donafur dan sponsor' ' 
,mhicarakan T,o' rsi puisi tidakD. Rapat OSIS SMA Kartika yang: membicarakan Lomba Musikalise

berj alan lancer karena dana tidak mencukupi sehingga mengalaml j 4g P11*: ..
E. fegiatan Lomba Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan OSIS SMA Kartika

sudah disetujui sekolah, namun perlu rnendapat tanggapan dari para siswa karena

masih kekurangan dana.

25. Bacalah teks idato berikut d n cermatl

Kalimat imbauan yang sesuai untuk melengkapi 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.

dukan diskusi untuk membicarakan kegiatan Lomba

Musikalisast Puisi datam rangka Bulan Bahasa Oktober 20 13.

Andi : "Kegiatan lomba musikalisasi puisi ternyata membutuhkan dana kira-kira

Nina , "Hr';llif:Jiifl'belum termasuk biayasastrawan tamu dari Jakarta. Biaya yans

diperkirakan Rp7. 000.000,00"
Tita : irK,alau begitu kita perlu ada usalra dana."
Andi :'oCaranya?"
Tita : "Kita mencari donatur dari orang tua siswa yang mafilpu dan mencari'sponsor

bersedia kena sarRa denean kita.'l

at di sini agar kemenangan yangr Sau!1a-

saudira raih ini dapat aiiuait* semangat untuk lebih meningkatkan gairah {"1*l
usahanya untuk meiaih piestasi olatuaga. Demikianlah uqgkapan .k.Plhleiaan 

kami-

Semoga Alhh memberi pirtotongan kepada kita sehingga tetap menduduki tempat yang

inq atas sebaeai iuara

uzc-2013/20)4
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2,6. Cermati topik berikutl

@lzut dan gultung bersatu di Flores

Kalimat Penjelas :
1. Keindahan Lambort ibarat oase di 'Pulau Flores

2,. ,Fembangunau infrastruktur tet4p harus dibarengi aktivjtas ekonomi

Flores,
3,, Gradasi laut air wa.rna

pegunungan.
4. Aimere terkenal sebagai

hijau dan biru benar'benar menyebar den$an

daerah penghasil minuman khas Flores.

mayarakat

keindahan

5. Pelabulian .Airnere, N a melavani penYeberangan dua kali dalam saq

27.

28,

Kalimat yang tidak padu datr4m paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor .'..

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

Cermatilah kalimat penutup surat lamaran berikut!

pebaikan yang tepat untuk kalimat penutup surat lamaran tersebut adalah ...

A. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih'

B. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih'

C. Atas ierhatiannya; rayu mengucapkan terima. kasih.

D. Atas perhatian Bapak, saya meng-ucapkan tefrnl kasih.

E. Atas ierhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Cermati topik berikut!

Latar belakang yang sesuai dengan topik karya tulis tersebut adalah ..'

A. p*I penirbit majahl rernaja menggunakan tata bahasa yang tidak baku untuk

B. ffffi|-rffi:||lffilf digunakan anak rernaja di Indonesia cenderuns memilih

ragam santai, begiiu pula dalam majatah remaja saat ini.

c. K-ry; *li; ir,i ri"rrg*aikan masal.rah tata bahasa remaja dalam majaiah remaja

yang cenderung menggunakan tata bahasa baku' 
m benar untukD. Furu rernaja *.nggu.rukan tata bahasa Indonesia yang baik dr

menambah perbendaharaan kata melalui bacaan remaja.

E. Tata bahasa baku sebenarnya cukup penting dan tepat untuk mendidik para

remaja agar bertutur sopan.

u-z(:-2013t?0t4
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Cermati kalimat topik berikut dengan' sal*sama!

31.

Kalimat tujuan yang sesuai dengan kalimat tersebut aduluh. "'
A. tdisan i"i uf.ro memperkenatkan sebagai bentuk sasira Yryg asV]k'

B. Tulisan ini ai*ut r.rdk* dapat mernperkenalkan gurindarn dengan, generasi

muda.
C. Dit u.upt an gurindarn menj'adi satra yang qopyl.er {T b",tg:lSsi'

n Gurindam adatah bentuk sastra lama yang berisi sebab-akibat.

E. O"ng* cara apa kita mernperkenalkqn gurindam pada masyarakat?

Topik makalah: Upaya pelestarian lingkungan hidup

RumuSan masalah sesuai dengan topik tersebut adalah "'
A. Bagaimana upaya untuk'melestarikan lingkungan hidup?

B, Kenapa kita harus rn€lestarikan lingkungan hidup?

C. apakatr yang,dimaksud dengan pelestarian lingkllngan hidup?

D. Siapakah v"ig bertanggung jawab rnelestarikan lingkungan?

E. Apakah yang dimaksud lingkungan hidup?

Baealah teks berikut dengan saksama!

Kalimat perbaikan yang tepat untuk kalimat bercetak miring adalah ."

A. Hal il ffi;i-**v*akat :suku banjar q"*i1lti kesadaran yang maksimal

rerhadap pele starian b erbagai bentuk-bentuk E-..T1p* 
lo ka[.

B. Hal inilirarti masyarakuirntou banjar memiliki kesadaran yang penuh terhadap

pelestarianberbagaibentuk.bentukkearipantql4."
C. Hal ini berarti masiyarakat Suku Barljff memiliki kesadaran yang utuh terhadap

pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan l:.t?t: a - - - ,

D. Hal ini berarti masyarakat Suku Banjar riremltit<i kesadaran yqng penuh terhadap

pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan t*1. i ,

E. n"r i,,i |erarti *Ly*ur.ut suku Banjq memiliki kesadaran yang baik terhadap

pelestarian berbagai bentuk kearifan lokal'

imantan Selatan' khususnYa

suku Banjar memiliki berbagai'*pu.*u adat yang dilaksanatcal hingg,a sekarang. Beberapa

-.-1"-J 
,l^-

ffiffi;; :r*rrrr upacera t"ir.tut adatah riandi tujuh bulan, ba'ayun rnulud, dan

priii-*in* B"oug*1r, upacara tersebut masih rsaja dilaksanaan hingga kini' Hal ini berarti

masyaralmt Suku Banjar memil,iki kesadaran yang penuh terhadap pelestarian berbagai

b entuk-b entuk keariPan lokal,

u-zc-2013 t20t4 "'H ak Cipta pada P usat t' ctt i Iaian Pcndicl i kan-BALI'f t] ANC-KEI\'I D I KBUD
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32. Cermatitah kalimat-kalimat berikut dengan saksama!

(1) Heri sangat menyukai keunikan.
(2) Kita harus bekeda dengan semangat.
(3) Di Padang dapat ditemukan kemacetan.
(4) J*arta dipenuhi mobil mewah,

Reni menulis novel.

Kalimat yang menggunakan frasa nominal adatah nomor ....
A. (1)
B, (Z)
c. (3)
D' (!)
tr. (s)

33. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan saksama!

(1) Pengusaha itu melakukan perjaniian.
(2) Siang malam ayahbekerja.
(3) Rudi menjadi kambing hitam.
(4) Saya dan adik berangkat ke sekolah bersama.
s)s kekasih itu akan sesera menikah,

Frasa bertingkat terdapat pada kalimat nomor ...,
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (s)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)
E. (a) dan (s)

34. Cermati kalimat berikut!

Pemerintah akan rnengkaji ulang kebijakan impor gula karena terindikasi adanya
penyimpangan irnpor ditarnbah lagi ada desakan dari para pengusaha dan komisi VI
DPR.

Klausa atasan dalam kalimat tersebut adalah .,..
A. pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan impor gula
B. karena terindikasi adanya penyirnpangan impor
C. ditambah lagi ada desakan dari para pengusaha
D. pengusaha dan komisi VI DPR rnendesak pemerintah
E. adanya desakan dari kornisi VI DPR kepada pemerintah

u-zc.-}}r3D0i1 {:'!-lak {:ipta pacla Pusat Pcnilalru Pendiclikarr-Bz\LITBANC-KI]MDlKllLlD
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35. Cermati kalimat berikut!

36,

Gadis cantik itu murid ,S,MA I Tuban yang mewakili Jawa Timur, berhasil
memenangkan lomba r€sensi.

Klausa nsminal dalam kalimat tersebut,adalah ...
A. Gadis cantik itu murid SMA I Tuban,
B. Gadis cantik itu mewakili Jawa Tirnur.
C, Gadis cantik ifu berhasil memenangkan lomba.
D. ,Gadis cantik ifu menang lomba resensi.
E. Gadis cantik'itu berhasil ,mewakili Jatim.

Cermati paragraf berikut!

(t) Pam pemain bulu tangkis Indonesia harus menunjukkan semangat juang,y ang

tinggi saat tampil di keju araan dunia di London. (2) Meskipun dari hasil undian mereka
mendapat lawan yang berat, peluang menang tetap terbuka. (3) Para pemain sudah
dibekali berbagai persiapan. (4) Sekarang mereka tinggal mernitiki kepercayaan diri dan

optimisme yang tinggi. (5) Mereka tidak boleh takut karena harus menghadapi lawan
berat di habak awal.

Kalimat tunggal dalam paragraf tersebut terdapat pada nolnor ....

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

37. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!

(1) Ayahku seorang dokter kulit terkenal.
(2) Perumahan itr"r akan direlokasl secepatnya.
(3) Pertandingun sepak bola Ul9 digelar tadi malam.
(4) Peternakan itu peninggalan ayahnya.

Aku harus belaiar densan tekun.

Kalirnat nominal terdapat pada kalimat nomor....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (a)
D. (a) dan (s)
E. (a) dan ( 1)

u-zc-2013t20t4 n:'H 
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38.

39.

Kalimat yang beqpola S-P, dalam patagraf tersetrrt terdapat pada norrlor ..,.
A. (1)
B, Q)c. (3)
D. (4)
E" (s)

Cerm atilah para graf berikut!

Kebijakan . . . pemerintah harus berpihak kepada masyatakat. Kebljakan Yang diambil tentu
saja bertujuan untuk . . . di samping itu, kebijakan juga harus . . . agar tidak ada benturan
antara intah dan

Kata berirnbuhau yangtepat unfuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
A. bangunan, menyejahterakan, mententramkan
B. bangunan, mensejahterakan,menentrarnkan
C. dibangunnya, menyejahterakan, menentramkan
D. pembangunan, menyejahterakan, menentramkan
E. pemba4gunan, rnensejahterakan, menentramkan'

Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

(1) China memiliki tempat wisata yang memesona. (2) Barangkali Chin:a rnerupakan

salah satu negara yang paling serius dalam mengelola ternpat wisatanya. (3) Bertanding ke

China .m*y" tuia"g-afAot Lita tidak mengunjungi Tembok Raksasa China (Great Watl).

(4) Tembok tersebut dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. (5) Tembok ini juga

disebut-sebut sebagai salah satu bangunan buatan manusia yarg terlihat dari ruang
densan- mata telanian

Kalimat yang memiliki kata bermakna konotatif terdapat pada kalimat .,.

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

(1) Tsunami melanda Banda .+ceh
telah menghancurkan Banda Aceh. (3)

i Banda aceh"

sembilan tahun iang lalu,
Rumah-rumah hanyut. (4)

(2) Tsunami tersebut
;rTsunarni memporak-

u-zc-201312011
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41. Ceftnatilah par,agraf berikut dengan saksama!

(1) Setelatr lama tak bersua, raut wajahnya masih terbayang di mataku, (2) Terselip
di hatiku keinginan urrtuk mene-muulya. (3) 4,]<hirnya, aku rnemutuskan untuk mencari
sebuah desa yang dahulu pemah diceritakannya lewat sepucuk surat. (4) Desa itu terbenam
di antara bukit-bukit vans meniulang. (5) Letaknva tidak terlalu iauh dari Loksado.

Kalimat,yang menggunakan kata bermakna kias tefdapat padakalirnat nomor ,,..

A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (a)
D. (3) dan (a)
E. (3) dan (5)

42, Cermatilah paragraf berikut dengan seksama!

(1) Memasuki usia tujuh tahun anak sudah siap masuk Sekolah Dasar" (2) Enam

tahun pada Sekolah Dasar analc siap memasuki pendidikan menengah. (3) Tiga tahun di
SMP mereka dapat melanjutkan ke SMA, (a) Lebih kurang dua belas tahun mereka

menghabiskan usia di bangku sekolah. (5) Setelah itu, sebagian dari mereka memilih
untuk mencari nekeri aan.

Kalimat yang menggunakan kata umum terdapat pada kalimat nomor ..,.

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

43, Cermati kalimat berikut dengan saksama!

Ketika masyarakat telah banyak mengetahui manfaat daun dan buah sirsak, saya

meras a t e r t ar i k membudidavakan tanaman tersebut.

Makna gramatikal imbuhan ter- pad-a kata tertarik adalah....

A. paling
B. tiba-tiba
C. dapat di-
D. sampai ke-
E. ketidaksengajaarr
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44. Cermatilah kalimat kalimat berikut!

Jika kalimat-kalimat tersebut disusun menjadi paragraf, susunan y,'ang,paling tepat

adalah ....

A. (3), (4), (5), (1), dan (2)
B. (3), (l), (5), (4), dan (2)
C. (3), (1), (4), (2), dan (5)
D. (3), (4), (1), (5), dan (2)
E. ,(3), (1), (4), (5), dan (2)

(1) Mencari bahan-bahan tulisan yang sesuai dengan tema,yang Anda pilih.
(2) Mengembangkan ker,angka kafangan menjadi karangan yang lengklp.
(3) Jika A,rida menulis karya ilmiah harus memp-erhatikan langkah-langkah berikut.
(4) Memilih tema karangan yang mudah dibahas dan dipahami.
5) Menvusun keran sesuai densan tema yans Anda pilih.

45. Cermatilah kalima.t berikut dengan saksama!

(1) :setiap malam Minggu Ruli mengapeli pacamya sambil membawakan apel.

(2) Sudatr beberapa masa, media itu dikenal dengan sebutan media massa.

(3) Akhiffiya, gadis itu dipinang setelah bertemu di bawah pohon pinang.

(4) Adik perempuanku kuliah di FKIP Unlam Jurusan Bahasa Indonesia.
(5) Menurut ayah agar pohon jarak dapat tumbuh dengan baik, ja,rak tanam harus

diatur.

Kalimat y4ng menggunakan kata berhomonim terdapat pada kalimat nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (4)
D, (3) dan (5)
E. (a) dan (2)

46. Cermatilah kalimat berikut!

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

(1) Telah lama ia tidak memperlihatkan batang hidungnya'
(2) Akibat ketajaman tidahnya, Anilsa dijauhi oleh teman-temannya.
(:) Set*U belum dikaruriai anak, maka keluarga Pak Samat mengambil anak angkat.

(4) Nama Rizki jadi harum karena mernenangkan lomba menulis.
Siswa Yans terlibat tawuran sanksi Yans berat dari sekolah.

Kalimat yang menggunakan kata bermakna polisemi terdapat pada nomor ....
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47. Cermatilah kalimdt berikut dengan saksanra!

(1) Takdir ini memaug terasa pahit bagiku,
(2) Biasanya kau datang ketika mentari terbenam,
(3) Berikanlah obat itu agar bisa kuminumkan:
(4) Perasaannya sedih saat mengetahui kaki:ibunya terluka"
(5) Ayah akan naik pesawat rnalam ini menuju Jakarta.

Kalimat bentuk yang tnengandung kata be.rrUakla sinestesia adalah ,,.,
A, (1).
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

48. Cermatilah kalimat herikut!

(1) Bencana banjir bandang telah melanda Kota Padang. (2) Banyak rumah dan

sawah hanyut terbawa arus. (3) Tidak hanya itu, bencana ini telah memakan korban jiwa.
(a) Empat bangkai manusia ditemukan tanpa identitas. (5) Mereka rnati karena tidak

menvelamatkan diri saat bencana datan

Kalimat yang menggunakan kata bermakna peyorasi terdapat pada nomor ....
A. (l) dari (3)
B. (2) dan (a)
C. (2) dan (s)
D. (3) dan (s)
E, ($ dan (s)

49. Perhatikan teks berikut dengan saksama!

Bagi konsun:en merek bukan segalany,a. Mereka tetap . , . kualitas saat membeli
suatu produk. Di sisi lain, kekurangcermatan mereka dalam memilih produk, kadang
berakibat pada kekecewaan. Akhiffiyzr, mereka menjatuhkan pilihan kepada produk-produk
asing yang bermerek, walau mahal.

Kata gabung yang tepat untuk menglengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. mengunggulkan
B. mempersatukan
C. menomersatukan
D. menomor safukan
E. menornorsatukan
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50. Cermati dialog berikut!

Rusdi :'tRidwan, kenapa kemaren katurt ndak latihan baskeL?"

Ridrvan :."Maaf Rus" kernarin saya disurrrh lbu,untuk membeli obat ke apotet.o'

kalirnat yang bercetak miring dalam dialog tersebut agar menjadi bahasa resmi

Ridwan, kenapa kernaren kamu tidak latihan basket?

Ridwan, kenapa kemaren kamu nggak latihan basket?

Ridwan, kenapa kamarin kamu nggak latihan basket?

Ridwan, mengapa kemarin kamu nggak latihan basket?

Ridwau, mengapa kemarin kamu tidak berlatih basket?
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