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Narna :

No Peserta : .), i

Cermati kedua paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2!

(1) Pengembangan obat herbal dalam negeri mengalami babak baru. (2) Fasilitas

industri ekstrak bahan alam Dexa Laboratories of Biomolecular Science (DLBS) yang

berdiri tahun 2005 telah melakukan riset sejak tahun 2007 . (3) Lima jenis obat

memanfaatkan ekstrak tanaman asli Indonesia merupakan hasil riset. (4) Ekstrak tanarnan

asli tersebut antara lain kayu manis (Cinnarnomut?t burmannii) dan mahkota dewa

(phah'i macrocctrpa).(5) Selain itu, sedang dilcembangkan bahan baku obat herbal dari

ekstrak daun bungur, rimpang, biji jinten hitam, dan cacitrg tanah-

Upaya ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia mandiri di bidang bahan baku

obat, tantangan industri f,armasi menglrasilkan bahan baku obat ada pada nilai investasi.

banqan bahan baku obat berbasis riset sekitar Rp300 milyar.

l. Kalimat utama paragraf pertama terdapat pada kaliniat nomor ....
A. (l)
B. (:2)

c. (3)
D. (4)
E. (s)

2. Kalimat yang berupa rangkurnan dari kedua paragraf tersebut adalah ...

A. Fasilitas industri ekstrak bahan alam Dexa Labaratories af Btomolecular Science

(DLBS) telah melakukan riset dengan biaya sangat mahal'

B. Pengembangan obat herbal dalam negeri merupakan upaya mewujudkan cita-

cita Indonesia mandiri di bidang bahan baku obat.

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

manis (Cinnamomum burmannli) dan mahkota dewa (phalcri macrocarpa).

D. Cita-cita Indonesia mewujudkan mandiri di bidang bahan baku obat menjadi

stasi vans dilakukan oleh fasilitas
kenyataan.

E. Hasil bahan baku obat ,herbal pada nilai investasi yang dilak

industri ekstrak bahan alam.

3. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

gakhir.akhirinisemakinberkurang.peminatnyaperlu
diperhatikan. Apalagi, generasi muda sudah '"tidak lagi memerhatikan budaya asal

bangsanya sendiri. Mereka lebih rnenyukai budaya impor, khususnya budaya barat,

misalnya budaya berpakaian. Saat ini, anak-anak muda 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
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Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor 4 dan 5.

Bacalah paragraf berikut dengan saksamal

Persarnaan topik dari dua teks artikel tersebut adalah ....
A. kerusakan hutan di Indonesia
B. penyelamatan hutan di Indonesia
C. luasnya kerusakan liutan di Indonesia
D. telah terjadi penebangan liar di Indonesia
E. kerugian akibat rusaknya hutan di Inodenesia

Perbedaan aspek pembahasan dari kedua teks artikel tersebut adalatr ....
A. teks 1 datakerusakan hutan

teks 2 bencana banjir akibat rusaknya hutan
B. teks 1 kerusakan hutan di Asia Tenggara

teks 2 kerusakan hutan yang dirasakan bangsa Indonesia
C. teks I luasnya kerusakan hutan di lndonesia

teks 2 akibat rusaknya hutan di Indonesia
D, teks i kerusakan hutan dengan luas angka tertinggi

teks 2 akibat bencana rusaknya ekologi
E. teks 1 penghancur hutan tercepat di dunia

teks 2 semakin rentannya perikehidupan bangsa Indonesia

4.

5.

Teks 1

Kerusakan hutan di Indonesia selama lima tahun (2000 s.d. 2005) adalah 2 persen per
tahun sementara di Brazil 0,6 persen. Perusakan itu sama dengan 1,87 juta hektare setiap

tahun, sama dengan 51 km setiap hari atau sama dengan luas 300 lapangan sepak bola
setiap jam. Data itu dikemukakan Hapsoro, juru kampanye hutan regional Greenpeace

Asia Tenggara di Tugu Proklasmasi. Dengan angka-angka iru, Indonesia bisa masuk l/ze

Guiness Book of World Record sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia.

Teks 2
Apa akibat rusaknya hutan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang rnengalaminya;
bencana iongsor, banjir, rusaknya ekologi atau lingkungan hidup, pancaroba cuaca.

Perikehidupan kita sebagai bangsa yang semakin rentan, terutama sesama warga yang

miskin dan ketinggatan. Lebih kontras serta tidak adil jika kita perhitungkan hasil
kerusakan hutan tidak dinikmati oleh rakyat banyak atau negara, tetapi jatuh ke tangan

aku penebansan liar peneolah hutan yans tidak bonafide. 
-
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Cermatilah paragraf berikut ini untuk menjarvab soal nomor 6 dan 7!

Mengapa PLN harus memberi kompensasi kepada pelanggan ?

Jawaban yang sesuai isi paragraf tersebut adalah ...
A. Karena PLN sering mengadakan pemadatnan.

B. PLN mengadakan pemadamatr tidak.sengaja.-
C. Semua jaringan di daerah ini mengalami gangguan.

D. Kata Siagan PLN tidak cukup dengan meminta maaf.
E. Acara peringatan tahun baru dibatalkan.

Maima isitilah kompensasi pada paragraf tersebttt adalah ....
A. pemberian tambahan beban
B. gangguan pada gardu

C. ganti gardu pada pelanggan
D. ganti rugi kepada pelanggan
E. pemberian penggantian tiang listrik

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

6.

7.

8. Kalimat penjelas yarlg tidak padu terdapat pada nomor ....
A. (2)
B. (3)
c. (4)
D. (5)

. E. (6)

Kalimat yang berupa fakta terdapat pada nornor ....
A. (2)
B. (3)
c. (4)
D. (s)
E. (6)

9.

Masyarakat cukup direpotkan dengan kemacetan laiu lintas dan kegelapan. Bahkan,
beberapa acal? peringatan menyambut Tahun Baru Muharam dibatalkan. Pihak PLN
sendiri menyatakan pernadaman itu bukan kesengajaan. Pemadarnan terpaksa dilakukan
karena adanya gangguan di salah satu jaringan. Namun, menurut A Hakim Siagan, PLN
tidak cukup hanya minta maaf pada masyarakat, '?LN memberi kompensasi kepada

langgan ." katanva.

ilffimilililtililtiltffiillflIffiffiflil
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(i) Sesungguhnya, gempa bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. (2)

Sejarah mencatat bahwa sejak abad ke-18 terjadi gempa besar di Pulau Sumatra, bahkan

hampir setiap tahun terjadi gempa di Indonesia. (3) Secara geologis, Indonesia memang

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

di antara tiga lempeng aktif yang terus berinteraksi. (a) Masyarakat diharapkan mampu

memahami apa yang dimaksud dengan gempa tektonik, vulkanik, dan tsunami. (5)

Karena itu, pengetahuan mengenai bencana ini wajib dimiliki, terutama mengenai cara

berlindung dan menyelamatkan diri saat terjadi gempa. (6) Hendaknya sekolah-sekolah

mulai melaksanakan simulasi gempa dan sejumlah organisasi juga tak akan ketinggalan

memberi nelatihan antisipasi beucana.
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Cermatilah grafik berikut ini untuk menjawab soal no 10 dan 11.

Kebutuhan Pupuk di Jawa Tengah 2005
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10. Kalimat simpulan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah ...

A. Dari bulan Januari sarnpai bulan Desember tahun 2005 kebutuhan pupuk terus

B. ffft-.ffl Januari sampai bulan April Ztalkebutuhan pupuk di Jawa Tengah

mengalami pentuunan yang tajam dan kenaikan pada bulan Agustus.

C. Dari bulan Januari sampai Agustus mengalami naik turun, dan bulan November

paling tinggi kebutuhan pupuk di Jawa Tengah.

.D. Sepanjang tahun selalu mengalami penurunan kebutuhan pupuk di Jawa Tengah

pada tahun 2005.
E. Pada bulan Juni tahun 2005 kebutuhan pupuk di Jawa Tengah paling rendah dan

mengalami kenaikan tajam pada bulan September.

11. Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah ...
A. Kebutuhan pupuk paling banyak terjadi pada bulan Agustus 2005.

B. Kebutuhan pupuk paling rendah terjadi pada bulan Agustus 2005.
C. Selama talrun 2005 kebutuhan pupuk mengaiam penurunan.

D. Dari bulan Januari sampai Agustus 2AAS seialu mengalami penurunan.

E. Kebutuhan pupuk dari bulan April sampai Desember selalu mengalami kenaikan.
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12. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

FIal yang bisa diteladani dari Multatuli adalah .-.

A. Penulis Belancla yang berani mengkritik bangsanya sendiri lewat karya sastran,va'

Max Havelaar.
B. Memiliki falsafah yang sami dengan Mohammad Yamin; lewat karya puisi

Hikaiat Saidiah dan Adinda.
C. Penulis selain mengilhami karya sastra Indonesia, juga berhasil menggugah

sernan gat perj uan gan bangsa Indonesia.

D. Seorang pinulis yang berani mendobrak lewat karyanya yang terbelenggu dalam

rantai sistem yang bisa terputuskan melalui revolusi.
E. Seorang penulis belanda dengan novel satirisnya, Max lfavelaar, berisi }critik

atas peilakuan buruk para penjajah Belanda terhadap orang-orang Indonesia'

Edffiker,Iebihdikena1dengannarnapenaMultatuli,ada1ahpenulis
Belanda yang terkenal dengan novel satirisnya Max Havelaar (1860), yang berisi

kritiknya atas perlakuan buruk para penjajah Belanda terhadap orang-orang Indonesia.

Eduard Dbuwes Dekker kemudian pindah ke Ingelheim dekat sungai Rhine sampai

akhirnya meninggal i9 Februari 1887.

Multatuli teiatr mengiihami bukan saj a karya sastra di Indonesia, misalnya kelompok

Angkatan Pujangga Baru, tetapi ia juga telah menggugah semangat kebangsaan di

Indonesia. Semangat kebangsaan ini bukan saja rnenyangkut pemberontakan sistem

koloniaiisme dan eksploitasi ekonomi Hindia Belanda, melainkan juga adat, kekuasaan,

dan feodalisme yang tak ada habisnya menghisap rakyat jelata. Bila Multatuli dalam

Ma,x Havelaar dapat dikatakan telah mempersonifikasikan dirinya sebagai lvlax yang

idealis dan akirimya frustasi, Muhammad Yamin tebih berfokus pada si kaum terjajah,

rnisalnya dalam puisinya yang berjudul Hitrajat Saidjah dan Adinda. Dalan sisi filosofis,

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

putus asa dan terbelenggu dalam rantai sistem yang hanya bisa terputuskan melalui

revolusi.
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Paragraf berikut untuk rnenjarvab soal nomor 13 dan 14.
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat yang menyatakan opini penulis tajuk rencana tersebut adalah ...
A. Dengan Cinta Ibu Pertiwi secara personal akan meluhurkern kehidupan bangsa

bernegara.
B. Harus senantiasa dipahamkan bahwa lbu Pertiwi adalah bumi kehidupan itu

sendiri.
C. Yogyakarta harus terus menjadi pionir dalam upaya meretas semangat Bhakti lbu

Pertiwi melalui perdamaian dan harmoni.
D. Pada usia perkembanganlah karakter itu ditanamkan dan dipupuk agar menjadi

sosok yang berbakti pada Ibu Pertiwi.
E. Meniupkan semangat cinta Ibu Pertiwi, memang harus melalui penyebaran

benih-benih perdamaian dan hidup harmoni.

Penulis dalarn tajuk rencana tersebut berpihak kepada....
A. rakyat kecil
B. rakyat Indonesia
C. bangsa Indonesia
D. masyarakatYogyakarta
E. masyarakat lndonesia

Cermati paragraf berikut!

I(alimat kesimpulan paragraf tersebut adalah nomor ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

13.

t4.

15.

Meniupkan semangat cinta Ibu Pertiwi rnemang harus melalui penyebaran benih-
benih perdamaian dan hidup harmoni. Inilah karakter bangsa yang hants dimulai dari
individu. Harus ditanamkan seiring tumbuh kejiwaan dan karakter seseorang. Pada usia
perkembanganlah karakter itu ditanamkan dan dipupuk agar menjadi sosok yang berbakti
kepada Ibu Pertiwi. Dipahamlian, Ibu Pertiwi adalah bumi kehidupan itu sendiri. Dengan

cinta Ibu Pertiwi secara personal tirnbui kesadaran memelihara dan meluhurkan
kehidupan. Yogyakarta kembali rnenjadi ajang perhelatan aktivitas semangat perdamaian.

Yogyakarta harus terus menjadi pionir dalam upaya meretas semangat Bhakti Ibu Pertiwi
melalui perdamaian dan harmoni. Sebagai Kota Budaya dan Kota Pendidikan, ruh
perdamaian dan hidup harmoni dalam perbedaan sebenamya sudah mendarah daging bagi

masyarakat. Yogyakarta harus bebas dari tindakan kekerasan dan menggalang
kebersamaan untuk hidup darnai dan harmoni.

(l) Pemerintah diminta mengalokasikan dana subsidi kedelai. (2) Dana tersebut akan

rneringankan beban biaya produksi tahu dan tempe. (3) Beban prbdusen semakin tak

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

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

mengeluarkan kebijakan tentang pemberian subsidi kedelai yang saat ini dibutuhkan
usen tahu dan ternpe.
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Teks berikut untuk soal no 16 dan 1? cermatitah dengan saksama!

Tujuan penulis rnenyampaikan informasi Jersebut kepada pembaca adalah ....

A. menginfor*uiikun kepada masy4rakat agar berhati-hati dengan ikan

mengandung formalin
B. *.nghi*bau agar masyarakat jeli dan tahu ikan mengandung formalin biasanya

basah
C. mengingatkan kepada masyarakat agar banyak rnembeli ikan asin

D. menjelaskan bahwa masyarakat selalu ingat dengan bahan-bahan yang

rnengandung fomialin
E. menasihati kepada nelayan tentang surat edaran menkes no. 722 tentang akibat

melanggar aturan

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

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

Cermatilah paragraf berikut ini!

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

A. Tampak sapi-sapi rnenikmati hijaunya ilalang.

B. Jerit riang anak-anak desa di sungai yang jernih'

C. Anak-anak bersukaria menyambut turunnya hujan.

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

E. Terlihat tanah longsor menutupi sungai yang besar itu.

16.

t7.

18.

(1) P.n"iitlon di laboratorium menunjukkan hasil'positif untuk hampir seluruh

produk ikan kering dan asin dari Teluk Jakarta. (2) Dalam ikan asin kecil seperti jambal

dan cumi-cumi, untuk l0 gramnya terdapat lebih dari I,5 ppm Qtart per rnilion atau satu per

sejuta), forrnalin. (3) Ikan-ikan yang mengandung fomralin akan langsung diketahui. (4)

Sejak Agustus silam, penggunaan formalin pada ikan memang tidak segencar sebelumnya-

(5j Ini- menyusul edaran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 722 / menkes I per / lX I 88 tentang bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam

Musim hujan di desaku telah tiba.

Daun-daun yang dulu kemerah-merahan
mata. Ilalane turut timbul di antara re

Jalan-jalan berdebu kini sudah tidak tampak lagi'

karena lekatnya debu kini hijau menyejukkan

LI-ZC-2013/2014
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19. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

.. . Pada masa ini hujan belum rnerata, pada suatu ternpat sudah ltd*, 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 paiing rentan terkena penyakit karena sistern pertahanannya tidak sebaik orang

dewasa. Jalan infeksi paiing mudah iatah inhalasi (teririrup) sehingga penyakit yang

muncul meliputi batuk, pilek, bersin, hingga sesak napas. Penyakit lain yang juga harus

i adalah kemungkinan penyebaran demam berdarah dqg," (DBD) d* dia*

Kalimat yang tepat untuk rnelengkapi paragraf argunrentasi tersebut adalah ...
A. Selcarang kita sedang mengalami musim kenlarau yang panf ang.

B. Masa pancaroba merupakan awal n:unculnya panyakit.
C. Penyakit yang sering muncul saat ini karena penyebaran demam berdarah.

D. Masa pancaroba adalah peralihan dari musinr kemarau ke musim penghtdan.

E. Kurangnya sistem pertahanan tubuh menyebabkan kerentanan terkena penyakit.

24. Cermatilah isme berikut den

Entimem yang tepat untuk silogisme tersebut adalah ...
A. Andrian memang seorang penyanyi karena ia akan mengadakan konser.
B. Andrian. harus mempersiapkan suaranya dengan matang karena ia seorang

penyanyl.
C. Andrian harus mempersiapkan suaranya dengan rnatang karena ia akan

mengadakzur konser,
D. Adriana akan mengadakan konser karena ia harus mempersiapkan dirinya

dengan matang.
E. Andrian sering mengadakan konser, karena itu ia harus mempersiapkan suaranya

dengan matang.

21. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!

Semua makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk mendapatkan energi. Energi itu
didapat dari makanan, Tumbuhan menggunakan akar:rya untuk menyerap air dan mineral

dari datarn tanah dan mengubahnya menjadi energi. Hewan juga niencerna makanannya

untuk diubah menjadi energi. Begitu juga rnanusia rnencema makanan dan mengubahnya

iadi enersi ...

Kalimat kesimpulan generalisasi yang tepat untuk nrelengkapi paragraf terscbut adalah ...

A. Berbagaijenis makanan rnemberikan energi bagi makhluk hidup.
B. Itulah pentingnya makanan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan energi.

C. Energi sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang.

D. Pada dasarnl,a, sernua makhluk hidup mcndapatkan energi dari makanannya.

E. Tidak ada makhluk hidup yang tidak rnengubah makanan menjadi energi.

PU : Setiap penyanyi akan mengadakan konser harus mempersiapkan suaranya dengan

matang.
PK : Andrian akan mengadakan konser.
K : Andrian harus mempersiapkan suaranya dengan matan
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22. Cermati paragraf berikut!

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

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

Begitg pula sekuntum bunga. Bunga yang indah dan warna-warni sangat menarik untuk

dipandang. Banyak orang yang ingin memetik dan merangkainya sebagai hiasan. Dengan

demikian ...

Kalimat simpulan yang tepat paragraf anaiogi tersebut adalah ...

A. jadilah seorang gadis yang cantik agar meniadi perhatian orang.

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

sebuair 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 melengkapi paragraf tersebut adalah ...

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

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

menurun, bahkan bisa terancam punah-

Dengan demikian, kita tidak harus menjaga kelestarian pohon cendana dengan

mengadakan pengaturan terhadap penebangan cendana.

Olelr- karena itu, kita harus rnenanam kembali pohon cendana sebanyak-

banyaknya supaya tidak punah untuk masa mendatang.

Dengan demikian, perlu diingatkan kepada masyarakat . 
tentang peraturan

pemeri ntah untuk mengurangi pemotongan cendana secara sewenang-wenang-

C.

D.

E.

tah*n silarn 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 persediaan

kayo **rrdunu memang mempunyai nilai 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 keperluan regenerasi.

u-zc-20t3i2011
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24. Bacalah dialog berikut dengan cermat!

I llilr iltilr tllfl lil lilllil lfr llil lffi llil
12 

Bahasa Indonesia SMA/MA Bahasa

OSN SMA Kartika mengadakan
h{usikalisasi Puisi dalam rangka Bulan

untuk membicarakan kegiatan Lomba
Oktober 2013.

diskusi
Bahasa

Andi : "Kegiatan lomba musikalisasi puisi ternyata membutuhkan dana kira-kira
Rp5.000.000,00"

Nina : "Oh ya, tetapi itu belurn termasuk biaya sastrawan tamu dari Jakarta. Biaya yang

diperkirakan Rp7.000. 000,00"
Tita : "Kalau begitu kita perlu ada usaha dana."
Andi : "Caranya?"
Tita : "Kita mencari donatur dari orang tua siswa yallg mampu dan mencari sponsor

Simpulan yang tepat untuk diskusi tersebut adalah ...
A. Kegiatan Lomba Musikalisasi Puisi ya.,g diselenggarakan OSIS SMS Kartika

membuhrhkan dana Rp5,000.000,00 bahkan lebih.
Hasil diskusi memutuskan kegiatan Lomba Musikalisasi Puisi OSIS SMA
Kartika perlu ditinjau lagi karena dana tidak memadai.
Hasil diskusi memutuskan bahwa OSIS SMA Kartika membutuhkan dana

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

mencari donatur dan sponsor,
Rapat OSIS SMA Kanika yang membicarakan'Lomba Musikalisasi Puisi tidak
berjalan lancer karena dana tidak mencukupi sehingga mengalami jalan buntu.
Kegiatan Lomba Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan OSIS SMA Kartika
sudah disetujui sekolah, namun perlu mendapat tanggapan dari para siswa karena

masih kekurangan dana.

25- Bacalah teks oidato berikut denqan cermat!

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 rvaspada terhadap sernua kejahatan
D. Kita harus selalu mengikuti kedisiplinan,
E. Kita tidak boleh meremehkan lawan.

B.

C.

D.

E.

Yang kami harapkan, juga harapan rnasyarakat di sini agar kemenangan yang Saudara-

saudara raih ini dapat dijadikan semangat untuk lebih meningkatkan gairah dalam

usahanya untuk nreraih prestasi olahraga" Demikianlah ungkapan kebahagiaan kami.

Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita sehingga tetap menduduki tempat yang

lins atas uara Denama. ...
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26. Cermati topik-topik dan kalirnat-kalimat penjelas berikut!

Topik : Kerusakan lingkungan hutan
Kalimat penjelas

(1) Hingga saat ini belum ada upaya konkret pernerintah untuk menghentikan
perusakan hutan.

{2) Semua pihak hanya berpikir untuk kebutuhan jangka pendek.
(3) Kerusakan lingkungan, terutama hutan rnenjadi tanggung jar.r,ab kita bersama.
(4) Kepentingan sesaat ternyata mampu menata pikiran mereka.

s)T
Kalimatpenjelas yarlg sesuai dengan topik tersebut adalah ..."

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

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan terSebut
adalah ...

A. Atas kebijaksanaannya, diucapkan terirna kasih.
B. Atas kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
C. Atas kebijaksanaannya pada saya diucapkan terima kasih.
D. Atas kebijaksanaa&nya, diucapkan terima kasih.
E. Atas kebijaksanaan menerima saya, saya mengucapkan terima kasih.

28. Cermati topik berikut!

Topik tulis : Bahasa Remaia dalam Maialah Remaia

Latw belakang yang sesuai dengan topik karya tulis tersebut adalah ...
A. Para penerbit majalah remaja menggunakan tata bahasa yang tidak baku untuk

menarik minat pembaca.
Bahasa Indonesia yang digunakan anak remaja di Indonesia cpnderung mernilih
ragam santai, begitu pula dalam majalah remaja saat ini.
Karya tulis ini menguraikan masalah tata bahasa remaja dalam majalah remaja
yang cenderung rnenggunakan tata bahasa baku.
Para remaja menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk
menambah perbendaharaan kata melalui bacaan remaja.
Tata bahasa baku sebenarnya cukup penting dan tepat untuk rnendidik para

remaja agar bertutur sopan.

B.

D.

Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya,
dihaturkan terima kasih.
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29. Cermati kalimat topik berikut dengan saksama!

Tooik : Gurindam salatr satu bentuk karya sastra.

Kalimat tujuan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah ...

A. Tulisan ini akan memperkenalkan sebagai bentuk sastra yang asyik.

B. Tulisal ini dimaksudkan dapat memperkenalkan gurindam dengan generasi

muda.
C. Diharapkan gurindarn nrenjadi satra yang populer dan bergengsi,

D. Gurindam adalah bentuk sastra lama yang berisi sebab-akibat.

E. Dengan cara apa kita memperkenalkan gurindam pada masyarakat?

Topik makalah: Upaya pelestarian lingkungqn 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 peiestarian lingkungan hidup?

D. Siapakah yang bertanggung jawab melestarikan lingkungan?

E. Apakah yang dimaksud lingkungan hidup?

Cermati paragraf karya tulis berikut!

Siopa pin dapat menjadi fotagraJbr dan apa pun dapat di foto. Namun, bagaimana

dapat rnembuat foto yang menarik untuk dilihat orang lain, itu adalah masalah utama. Tiap

tentu insin membuat foto dinikmati orang lain.

Perbaikan kata yang bercetak rniring pada paragraf tersebut 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 fbto.

D. Siapa pun dapat menjadi fotografer dan apapun dapat di foto.

E. Siapa pun dapat rnenjadi fotografer dan apa pun dapat difoto.

Cermatilah kalimat-kalimat berikut dengan saksama!

(1) Heri sangat menyukai keunikan.
(2) Kita harus bekerja dengan semangat.
(3) Di Padang dapat diternukan kemacetan.
(4) Jakarta dipenuhi mobil mewah.
5) Reni menulis novel.

Kalimat yang menggunakan tiasa nominal adalah nomor ....

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

30.

31.

32.
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33. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan saksrrmal

(1) Pengusaha itu melakukan perjanjian.
(2) Siang malam ayah bekerja.
(3) Rudi menjadi kambing hitam.
(4) Saya dan adik berangkat ke sekolah bersama.

Frasa bertingkat terdapat pada kalimat narnar ,...

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (s)

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

34. Cermati kalimat berikut!

I llffi lililil lllil ffi llffi ffi lllil lill llll
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I Tuban yang mewakili Jawa Timur, berhasil

DOKUMEN NEGARA

Gadis cantik itu murid SMA
lomba resensi.

35.

Pemerintah akan rnengkaji ulang kebijakan impor gula karena terindikasi adanya

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

Klausa atasan dalam kalimat tersebut adalah .,..
A. pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan impor gula

B. karena terindikasi adanya pi:nyimpangan impor
C. ditarnbah lagi ada desakan dari para pengusaha

D. pengusaha dan komisi VI DPR mendesak pernerintah

E. adanya desakan dari komisi VI DPR kepada pemerintah

Cermati kalimat berikut!

memenaI]

Klausa nominal dalam kalimat tersebut adalah ...

A. Gadis cantik itu murid SMA I Tuban.
B. Gadis cantik itu mewakili Jawa Tirnur-
C. Gadis cantik itu berhasil memenangkan lomba.
D. Gadis cantik itu menang lomba reseusi.

E. Gadis cantik itu berhasil mewakili Jatim.

u-zc-2013n0r.'l
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36. Cermati paragraf berikut!

(1) Para pemain bulu tangkis Indonesia harus menunjukkan semangat juang yarlg
tinggi saat tampil di kejuaraan dunia di London. (2) Meskipun dari hasil undian mereka
mendapat lawan yang berat, peluang menang tetap terbuka. (3) Para pemain sudah
dibekati berbagai persiapan. (4) Sekarang mereka tinggal rnemiliki kepercayaan diri dan
optimisme yang tinggi. (5) Mereka tidak boleh takut karena harus menghadapi lau,an
berat di babak awal.

Kalirnat tunggal dalarn paragraf tersebut terdapat pada nornor ....
A. (1)
B. (2).

c. (3)
D. (4)
E. (s)

37. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!

(1) Ayatrku seorang dokter kulit terkenal.
(2) Perumahan itu akan direlokas! secepatnya.
(3) Pertandingan sepak bola U19 digelar tadi rnalam.
(4) Petemakan itu peninggaian ayahnya.
5) Aku harus belaiar densan tekun.

Kalimat ri.ominal terdapat pada kalimat nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C, (3) dan (a)
D. (a) dan (5)
E. (a) dan (1)

38. Bacalah teks berikut dengan saksama!

(l) Rumah Banjar Bubungan Tinggi adalah bangunan yang terfua dari seluruh tipe
nrmah tradisional di Kalimantan Selatan.(2) Pada masa kerajaan Banjar, Rurnah Bubungan
Tinggi dipergunakan sebagai tempat tinggal raja. (3) Akhiffiya, rumah adat ini dikenal
sebagai Istana Sultan Banjar. (a) Oleh karena itu, rumah adat ini dinilai sebagai bangunan
yang paling utarna dari rumah-rumah adat lainnya. (5) Rumah ini menjadi salah satu rumah
tradisional Suku Banja. yang paling terkenal sehingga menjadi maskot rumah adat khas
Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimat berpola KSPK terdapat pada kaiimat nomor ,-..

A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E, (5)
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39. Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

40.

Kata berirnbuhan yang tepat, untuk melengkapi bagian rlrmpang dalam paragraf tersebut
adalah....

A. dirontokkan. Membangun, dibutuhkan
B. merontokkan, membangun, dibutuhkan

- C. dibangun, merontokkan, membutuhkan
D. membutuhkan, merontokkan, dibangun
E. merontokkan,dibangtrtr,dibutuhkan

Cermatilah paragraf berikut dengan salisama!

(1) China memiliki tempat wisata yang memesona. (2) Barangkali China merupakan
salah satu negara yang paling serius dalam mengelola tempat wisatanya. (3) Bertanding ke
China rasarlya kurang afdol bila tidak mengunjungi Ternbok Raksasa China (Great t/all).
(4) Tembok tersebut dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. (5) Tembok ini juga
disebut-sebut sebagai salah satu bangunan buatan manusia yang terlihat dari ruang

asa denean mata telani

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

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

41. Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

(1) Setelah lama tak bersua, raut wajahnya masih terbayang di mataku. (2) Terselip
di hatiku keinginan untuk menemuinya. (3) Akhiffiy&, aku memutuskan untuk mencari
sebuah desa yang dahulu pernah diceritakannya lewat sepucuk surat. (4) Desa itu terbenam
di antara bukit-bukit yang menju (5) Letaknya tidak terlalu jauh dari Loksado.

Kalimat yallg menggunakan kata bermakna kias terdapat pada kalimat nomor ....

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

Pascagempa situasi Padang cukup peiik. Gernpa 2009
ini ada rnasalah kesejahtera:ur., di antaranya Pendapatan Asli
Hal itu dibutuhkan solusi, di antaranya h'eativitas dalam . ..
yang luas ke pusat, bahkan internasional,

lalu ... potensi Padang. Saat

Daerah (PAD) yang rendah.
kota, kemudian ... jaringan
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42. Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

(1) Sebagai pedagang sayuran, dia sangat mengerti bagaimana merawat sayuran
agar tetap segar sepanjang hari. (2) Setiap hari ia harus menjual jenis sayuran seperti kubis,
kangkung, dan terong. (3) Setiap hari pula ia harus menjaga sayuran itu agar tetap segar

ketika dijual. (a) Apalagi, jika sayur tidak laku dijual. (5) Menjaganya adalah salah satu

cara asar tidak rusi

Kalimat yang menggunakan kata khusus terdapat pacla kalimat nornor ....

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

43. Cermatilah kalimat berikut!

Terdakwa terbukti bersalah di pengadilan.

Makna imbuhan pe-an pada kata "pengadilan" dalam kalimat tersebut adalah ....
A- proses
B. cara
C. hasit
D. tempat
E. hal

44. Cerrnatilah kalimat kalimat berikut!

(1) Mencari bahan-bahan tulisan yang sesuai dengan tema yang Anda pilih.
(2) Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang lengkap-
(3) Jika Anda menulis karya itmiah harus memperhatikan langkah-langkah berikut.
(4) Memilih tema karangan yang mudah dibahas dan dipahami.

Menvusun kerangka karanean sesuai dengan tema Yang Anda pilih.

Jika kalimat-kalimat tersebut disusun menjadi paragraf, susunan yang paling tepat

adalah ....
A. (3), (4), (5), (l), dan (2)
B. (3), (1), (5), (4), dan (2)
C. (3), (1), (4), (2), dan (5)
D. (3), (4), (1), (s), dan (2)
E. (3), (1), (4), (5), dan (2)
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45. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

Kalimat yarrg rnenggunakan kata berhomonim terdapat pada kalimat nomor ....

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

Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

(1) Kita tahu bahwa tahu itu bernilai gizi tinggi.
(2) Petani kol itu rnembawa hasil kebunnya menggunakan co1t.

(3) Yang berkerudung ungu penggemar Band Ungu,
(4) Kald kera itu tertembak di kaki gunung Semeru.
5) lah itu sebelum di ke dalam masakan.

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

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

47. Cermatilah kalimat berikut!

(1) Kapal induk Jepang berlayar ke Australia satu bulan yang lalu.
(2) Ibu harus bijaksana dalam menghadapi anaknya.
(3) Saya bercita-cita menjadi sarjana pendidikan yang kompeten.
(a) Ibu Mira sangat gemar berkebun bunga hias.
il Kata-kata vans dikeluarkannya saneat taiam.

Kalirnat yang menggunakan perubahan makna sinestesia pada kalirnat tersebut adalah

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

(1) Setiap malam Minggu Ruli mengapeli pacarnya sambil membawakan apel.
(2) Sudah beberapa masa, media itu dikenai dengan sebutan rnedia massa.
(3) Akhinyz, gadis itu dipinang setelah bertemu di bawah pohon pinang.
(4) Adik perempuanku kuliah di FKIP Unlarn Jurusan Bahasa Indonesia.
(5) Menurut ayah agar pohon jarak dapat tumbuh dengan baik, jurak tanam harus

diatur.
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48. Cermatilah kalimat berikut!

(1) Bencana banjir b.andang telah melanda Kota Padang. (2) Banyak rumah dan
sawah hanyut terbawa arus. (3) Tidak hanya itu, bencana ini telah memakan korban jiwa.
(4) Empat bangkai manusia ditemukan tanpa identitas, (5) Mereka rnati karena tidak
sempat menvelamatkan diri saat bencana datan

Kalimat yang menggunakan kata bermakna peyorasi terdapat pada nomor .,..

A. (l) dan (3)
B. (2) dan (a)
C. (2) dan (s)
D. _ (3) dan (s)
E (a) dan (5)

49. Perhatikan teks berikut dengan saksama!

Bagi konsumen merek bukan segalanya. Mereka tetap . . . kualitas saat mernbeli
suatu produk. Di sisi lain, kekurangcermatan mereka dalam memilih produk, kadang
berakibat pada kekecewaan. Akhirnya, mereka menjatuhkan pilihan kepada produk-produk

bermerek. walaupun harasins vans berrnerek- walauoun harqanva mahal.

Kata gabung yang tepat untuk menglengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. mengunggulkan
B. mempersatukan
C. menomersatukan
D. menomor satukan
E. menomorsatukan

Cermati percakapan berikut!

Gama
Yogi
Gama
Yogi
Gama
Yosi

"Hai, Yogi! Mengapa kamu terburu-buru?"
"Eh, Garna! Ini, aku ada keperluan sebentar. "
"Memangnya kamu akan ke mana? "
"Aku mau ke apotek membeli obat "
"Obat! Memangnya siapa yang sakit? "
"Ibuku,"

Perbaikan yang tepat untuk kalirnat yang bercetak miring agar menjadi ragam resmi
adalah....

A. Beli obat ke apotek, bentar aja!
B. Sebentar, ke apotik beli obat.
C. Aku akan rnembeli obat ke apotek.
D. Saya mau ke apotik beli obat.
E. Aku mau ke apotek membeli obat.

50.

u-zc-zat3?}t1 ol-l i* C ipl a pacla I'usat Pcn i hri irn Pendicl ikan -BAL ITB AN Ci.KE l\'lDIKB U D


