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Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor I dan 2.
Bacalah paragraf berikut dengan salsama!

Kalimat utama paragrafpertama terdapat pada nomor ....
A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (1)
E. (s)

Rangkuman isi kedua paragraf tersebut adalah ..,
A. Seorang guru harus merniliki pengetahuan yang tinggi dalam mata pelajaran dan

mempraktikkannya.
B. Seorang guru profesional hams terus-menerus mengadakan latihan secara

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

keilmuan, misalnya membuat laporan hasil penelitian.
D. Selain memiliki ilmu pengetahuan, seorang guru dituntut pula untuk

menunjukkan keterampilan secara unggul dalam bidang pendidikan dan
pembelaj aran.

E. Seorang guru profesional rnerniliki pengetahuan dalam mata pelajaran,
kemampuan pedagogik, dan kemampuan menuliskan yang berhubungan dengan
keilnrrian.

2.

(l) Setain memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dalam bidang mata pelajaran yang
diampu, seorang guru dituntut pula untuk menunjukkan keterampilannya secara unggul
dalam bidang pendidikan dan pembelajaran (kemampuan pedagogik). (2) Kemampuan
pedagogik adalah keterampilan menerapkan berbagai metode dan teknik pembelajaran,
teknik pengelolaan kelas, keterampilan memanfaatkan media dan sumber belajar, dan
sebagainya. (3) Keterampilan pedagogik inilah yarlg justru akan membedakan guru
dengan ahli lain dalam bidang sains yang terkait. (4) Untuk memperoleh keterampilan
pedagogik ini, diperltrkan bakat tersendiri. (5) Selain itu, juga diperlukan latihan secara
sistematis dan berkesinambungan.

Lebiir dari itu, seorang guru tidak hanya sekadar unggul dalam mempraktikkan
pengetahuannva, tetapi juga mampu menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan
bidang keilmuan (substansi mata pelajaran) dan bidang yang terkait pendidikan dan
pembelajaran: misalnya kemampuan membuat laporan penelitian, makalah, menulis buku,
dan kegiglgl lilgtel lairyy1_llilah kriteria ketiga d41! seorang prot'esional.
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3. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Masalah kesenian tradisi yafig akhir-akhir ini semakin berkurang peminatnya perlu
diperhatikan. Apalagi, generasi muda sudah tidak iagi memerhatikan budaya asal

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

misalnya budaya berpakaian. Saat ini, anak-anak muda banyak mengikuti gaya berbusana

barat.

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....

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

D. anak muda
E. budaya impor

Teks berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Cermatilah 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 1. 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 l.
Krisis ekonomi global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi oleh dunia.

Krisis ekonomi global merupakan dinamika kehidupzui ekonomi yang tidak tetap

perubahannya sistem ekonomi 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 semakin mahalnya harga kebutuhan
pokok. Sektor-sektor usaha yang menyediaka:r kebutuhan pokok tertekan. Petani yang

menyediakan sayuran semakin kesulitan dalam mencari pupuk murah. Padi menjadi

subur dan pasokan yang terbatas meniadi harga beras meloniak.
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6.

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7.
Bacalah paragraf berikut dengan saksamal

Apa yang menjadi fakor penyebab muncuinya penyakit degeneratif?
A. Kesibukan masyarakat di gedung perkantoran.
B. Gaya hidup masyarakat yang semakin mandiri.
C. Perubahan gayahidup pada masyarakat yang tidak sehat.
D. Kontaminasi akibat asap kendaraan pribadi yang semakin padat.
E. Kurangnya oiahraga dan beban pikiran yang semakin berat.

Arti istilah "degeneratif' adalah ....
A. generasi ulang
B. pergantian generasi
C. kernunduran generasi
D. perombakzur urutu generasi
E. perubahan kuantitas generasi

Paragraf berihut untuk soal no 8 dan 9 cermatilah!

Kalimat penjelas yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

Kalimat berupa fakta pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor?
A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

7.

8.

9.

Penyakit degeneratif mulai muncul karena perubahan gaya hidup pada masyarakat
yang tidak sehat. Gaya hidup tersebut, misalnya merokok, rnakan makanan berlemak,
dan jarang berolahraga. Selain itu, karena banyaknya fasilitas, seperti eskalator dan lift,
tersedia di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Begitu pula dengan banyaknya
kendaraan pribadi membuat manusia menjadi malas. Maka dianjurkan agar perilaku
sehat digerakkan lagi, misalnya berjalan kaki, bersepeda, lari, tidak rnerokok, serta

onsumsi salruran atau nrakanan berserat.

(1) Tari-tarian 'balih-balihan' yang kini sangat dikenal di Bali sebaiknya digubah
secara kreatif dengan inspirasi tarian sakral. (2) Legong kerato dan legong lain yang
berkembang di Bali rupanya terinspirasi oleh legong topeng di Pura Pagoyan Agung
Keseroel. (3) Di Pagoyan Agung, irnitasi Regong Topeng pun seharusnya tidak
dipentaskan sekali setahun, sementara yafig asli disemayamkan di pengaciongan. (a) Ada
lagi yang sangat berani, yaitu Kadek menggunakan gambuh sebagai median. (5)
Sebelumnya, pada tahun 1930-an, Walter Spies dan Wayan Limbak di Samuan Tiga

bah rnonkev dance dikenal sebaeai tari kecak.
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10.

Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor l0 dan 11.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Sarana Kesehatan dan Tenasa Paramedis di Kota Yowakartarana an r ena rameots or a

SarkeslTenaga
Pararnedis

Puskesmas
18 unit

RS Khusus
8 unit

RS Umum
l0 unit

Rumah
Bersalin

B unit

Balai
Pengobatan

16 unit
Bidan 92 38 t68 30 4

Perawat S 1 7 7 8l 0 2

Perawat D3 40 95 I 406 8 ll
Perawat Dl 42 27 3s4 2 1l
Perawat Gisi 48 2 22 0 9

Simpulan isi tabel tersebut adalah ...
A. Jenis Sarana Kesehatan Puskesmas di Yogyakarta ada l6 unit.
B. Perawat D1 di Balai Pengobatan lebih banyak dibandingkan perawat D3.
C. Jumlah tenaga perawat D1 mendominasi di RS lJmum Yogyakarta.
D. Jumlah tenaga perawat S I RS Khusus lebih banyak dibandingkan di Puskesmas.

E. Sarana Kesehatan RS Umurn hanya berjumlah l0 unit, tetapi memiliki jumlah

tenaga paramedis paling banyak.

Pemyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ...
A. Jumlah tenaga peralvat D3 paling sedikit di Balai Pengobatan.
B. Puskesmas memiliki 18 unit dengan tenaga bidan berjumlah 92 orang.
C. Jumlah tenaga perarvat gigi di RS Umum lebih banyak dibandingkan dengan di

Puskesmas.
D. Balai Pengobatan berjumlah 18 unit dengan tenaga perawat S t hanya 4 orang.

E. Jumlah tenaga bidan di Balai Pengobatan paling sedikit dibandingkan tenaga
paramedis yang lain.

11.
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12. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Eduard Douwes Dekker, lebih dikenal dengan nama pena Multatuli, adalah penulis
Belanda yang terkenal dengan novel satirisnya Max Havelaar (1860), yang berisi
kritiknya atas perlakuan buruk para penjajah Belanda terhadap orang-orang Indonesia.

Eduard Douwes Dekker kemudian pindah ke Ingelheim dekat sungai Rhine sampai
akhirnya meninggal 19 Februari 1887.

Multatuli telah mengilhami bukan saja karya sastra di Indonesia, misalnya kelompok
furgkatan Pujangga Baru, tetapi ia juga telah menggugah semangat kebangsaan di
Indonesia. Semangat kebangsaan ini bukan saja menyangkut pemberontakan sistem
kolonialisme dan ekspioitasi ekonomi Hindia Belanda. melainkan juga adat, kekuasaan,
dan feodaiisme yang tak ada habisnya menghisap rakyat jelata. Bila Multatuli dalam
Max Havelaar- dapat dikatakan telah mempersonifikasikan dirinya sebagai Max yang
ideaiis dan akhirnya frustasi, Ir{u}rammad Yamin lebih berfokus pada si kaum terjajah,
misalnya dalarn puisinya yang berjudul Hikajat Saidjah dan Adinda. Dalam sisi fiiosofis,
frustasi yang dihadapi Maz serta Saidjah dan Adinda adalah sama hakikatnya: keduanya
putus asa dan terbelenggu dalam rantai sistem yang hanya bisa terputuskan melalui
revoiusi.

Hal yang bisa diteladani dari h,Iultatuli adalah ...

A. Penulis Belanda yang berani rnengkritik bangsanya sendiri lewat karya sastranya,
Max Havelaar.

B. Ivlemiliki falsafah yang sarna dengan Mohammad Yamin, Iewat karya puisi
Hikajat Saidjah dan Adinda.

C. Penulis selain mengilhami karya sastra Indonesia, juga berhasil menggugah
semangat perjuangan bangsa Indonesia,
Seorang penulis yang berani mendobrak lewat karyanya yang terbelenggu dalarn
rantai sistem yang bisa terputuskan rnelalui revolusi.
Seorang penulis Belanda dengan novel satirisnya, Max Havelaar, berisi kritik
atas perlakuan buruk para penjajah Belanda terhadap orang-orang Indonesia.

Teks berikut untuk soal no. 13 dan 14 cermatilah dengan saksarna!

Adapun yang sangat disesalkan adalah upaya untuk meningkatkan standar
keselarnatan itu jauh lebih lambat daripada yang diharapkan. Setelah sekian lama, hanya
satu dari 2l maskapai yang berhasil masuk ke kategori I. Maskapai y*g masuk kategori I
pun belum diakui IATA Organitation Safety Audit (IOSA). Hal itu terjadi karena tidak juga
memiliki sertifikat IOSA. Maskapai mana pun yang sejatinya rnasih berada di kategori III
telah dicabut izinn

13. Opini penulis tajuk rencana tersebut adaiah ...
A. Hanya satu dari 21 maskapai yang berhasii masuk ke kategori I.
R. Llpaya untuk meningkatkan standar keselamatan jauh lebih lambat dari harapan.
C. Satu pun belum diakui IATA dan juga dunia penerbangan.
D. Satu pun belum diakui IOSA bahkan masyarakat lnas.
E. Maskapai yang kategori III harus dicabut izinnya.

D.

E.
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14. Keberpihakan penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah kepada ....

A. masyarakat pengguna maskapai

B. perusahaan maskapai dunia
C. masyarakat menengah ke atas

D. Organisation Safety Audit 0OSA)
E, perusahaan maskapai kategori III

15. Cermati paragraf berikut!

Kalimat kesimpulan paragraf tersebut adalah nomor....
A. (1)
B. {2)c, (3)
D. (4)
E. (s)

Paragraf berikut untuk mcnjarvab soal nomor l6 dan 17.

Bacalah Darasraf berikut densan saksama!
i,beberapawaktuterakhirinibanyakmediamengangkat

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

muoprn internasional. (2) Terbukti tak sedikit mahasiswa kita yang mampu rnenunjukkan

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

karya mahasiswa berupa robot yang banyak mengangkat nama Indonesia di kancah

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

aktivitas rnahasiswa selama kuliah, mereka tidak hanya duduk manis di kelas dan rajin

mengerjakan tugas, tetapi juga mengumbar kreativitas dan kemampuan inovatif mereka,

sehingga tidak menjadi mahasiswa berkategori "biasa-biasa s4a" tetapi menjadi

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

hanya menjadi insan yang cerdas, melainkan juga merniliki soft skill, beretika sosiai

densan berkebudavaan Indonesia dan berkarakter.

16" Tujuan penulis dalam artikel tersebut adalah ...

A. mengajak para pelajar agar dapat kreatif dan inovatif dalarn meraih prestasi.

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

C. menginformasikan bahwa mahasiswa bisa berprestasi karena ada usaha kerja

keras.
D. rnembuktikan bahwa mahasiswa pun bisa berprestasi baik di kancah nasional

maupun internasional.
E. mengirnbau mahasiswa hendaknya mempunyai kreativitas, aktivitas, datr

kemampuan inovatif agar dapat menjadi mahasiswa plus.

iiisikan dana subsidi kedelai. (2) Dana tersebut akan

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

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

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

rnengeluarkan kebijakan tentang pemberian subsidi kedelai yang saat ini dibutuhkan

usen tahu dan tem
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17 . 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)

I8. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...
A" Tidak terasa saya sudah harnpir rnendekati air terjun tersebut.
B. Air terjun ini terlihat menjulang yang dikeliiingi tembok berupa tebing batu yang

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

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

disarankan menyewa payung.
E. Di sini pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai penjaja gorengan dan

minuman yang cocok untuk sekedar melepas lelah,

Cermati paragraf argumentasi berikutl

Bagian kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...
A. pemerintah berusaha untuk menanggulangi masalah itu.
B. para pengangguran harus dibina agil merniliki keterampilan.
C. pemerintah harus segera membuka lapangan pekerjaan.
D. baik berupa pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung.
E. pengangguran terbuka rnaupun tertutup harus segera diberi pembinaan.

19.

Setelah menyewa payung dan rnembeli kantong plastik, perjalanan masih berlanjut
menuju sebuah lernbah layaknya tebing tempat terdapat air terjun berketinggian 200 meter
... Debit air terjun Madakaripura yang jatuh memukau siapa pun yang melihatnya. Inilah
gunanya payung untuk rnelindungi tubuh pengunjung dari derasnya air terjun kecuali
ingin berbasah-basahan. Pesona cahaya matahari yang menyoroti lumut hijau basah di
dinding berbatu, dibarengi suara gemuruh air merupakan suatu keindahan yang mustahil
diternukan di temnat lain.

Bagaimanakah pendidikan nasional kita bila masih ada yang rnernbanggakan
pendidikan nasional kita? Baiklatr kita rnenengok angka-angka seperti laporan penelitian
berikut. Penelitian lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
menunjukkan 70% dari 8,1 juta pengangguran terbuka (mereka yang sama sekali tidak
bekerja) pada tahun 2000 berusia antara 15 sarnpai 24 tahun. Sebaliknya, menurut hasil
studi Holandsch Indonesia Belanda pada tahun 1928 - 1929 hanya 15% putra pribumi
lulusan sekolah yang meilganggur, .... Lulusan yang tak menganggur menurut studi komisi
tersebut lebih dari 80% bekeria pada swasta dan intahan.
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PU : Setiap penyanyi akan mengadakan konser harus mempersiapkan suaranya dengan

matang.
PK : Andrian akan mengadakan konser.
K : Andrian harus memoersiankan suaranva
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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

penyanyi.
C. Andrian harus mempersiapkan suaranya dengan matang karena ia akan

mengadakan 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 raf berikut d n saksama!
Dalam pengobatan tradisional lndia, pohon bodi tergolong ke dalam kelompok yang

dikenal memiliki efek meremajakan antioksida. Daun pohon bodi dapat digunakan unruk
menurunkan demam, disentri. Iuka terbuka, luka memar, bisul, bahkan gondok. Buahnya
yang matang berpotensi sebagai pencegah penyakit jantung, peringan asma, bahkan
penawar racun. Bijinya yang sangat kecil ternyata rnampu menjaga kandungan kemih
sehingga berbagai penyakit dapat dihindari, seperti batu ginjal. Ekstrak kulit batang
mampu men i radikal bebas

Simpulan generalisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...
A. Pohon bodi bermanfaat bagi keperluan hidup manusia.
B. Pohon bodi dapat digunakan untuk pengobatan tradisional.
C. Pohon bodi sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.
D. OIeh karena itu, kita harus rnenanam pohon bodi di pekarangan rumah kita.
E. Pohon bodi tidak hanya bermanfaat secara medis, tetapi dapat untuk berbagai

hal.

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.
Begitu 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 analogi rersebut adalah ...
A. jadilah seorang gadis yang cantik agar menjadi 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 dikagurni 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.
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23. Cerrnatilah paragraf berihut ini!

Hujan deras melanda wilayah Bedugul akhir-akhir ini. Hujan deras membuat
pemasaran hasil panen petani sayuran di wilayah Bedugul terhambat. Mereka tidak dapat
memasarkan sayur karena terhalang hujan. Selain itu, banyak sayuran yang membusuk di
kebun karena terlalu sering diguyur hujan. Oleh karena itu, ....

DOKUMEN NEGARA

24.

Kalimat akibat yang tepat untuk rnelengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. sayur-mayur yang busuk tidak dapat dijual di pasaran
B. petani tidak dapat menikrnati jerih payalurya
C. petani sayuran di daerah Begudul mengalami kerugian
D. pengelolaan tanaman harus memperhatikan kadar aimya
E. hujan yang deras memberikan keuntungan bagi petani

Bacalah dialog berikut dengan cerrnat!

OSIS SMA Kartika rnengadakan diskusi untuk membicarakan kegiatan Lomba
Musikalisasi Puisi dalam rangka Bulan Bahasa Oktober }An.

Andi : "Kegiatan lomha rnusikalisasi puisi ternyata rnembutulrtrran dana kira-kira
Rp5.000.000,0C"

Nina : "Oh ya, tetapi itu belum 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 yang mampu dan mencari sponsor

bersedia kerja sama dengan kita."

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

membutuhkan dana Rp5.000.000,00 bahkan lebih.
Hasil diskusi rnemutuskan kegiatan Lonrba Musikalisasi Puisi OSIS SMA
Kartika perlu ditinjau lagi karena dana tidak memadai.
I-Iasil diskusi memutuskan bahwa OSIS SIvIA Kartika mernbutuhkan dana
Rp7.000.000,00 untuk Lomba Musikalisasi Puisi sehingga perlu usaha dengan
mencari donatur dan sponsor.

D. Rapat OSIS SMA Kartika yang membicarakan Lomba Musikalisasi Puisi tidak
berjalan lancer l<arena dana tidak mencukupi sehingga mengalamijalan buntu.

E. Kegiatan Lomba Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan OSIS SMA Kartika
sudah disetujui sekolah, narnun perlu mendapat tanggapan dari para siswa karena
masih kekurangan dana.

B.

C.
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25. Bacalah teks nidato berikut dengan 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 waspada terhadap semua kejahatan.

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

Cermati topik herikut!

Kalimat yang tidak padu dalarn paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ....
A, (l) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)
E. (a) dan (s)

Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya,

dihaturkan terima kasih.

Kalimat yang tepat untuk nremperbaiki kalirnat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut

adalah ...
A- Atas kebijaksanaal'tnya. diucapkan terima kasih.
B. Atas kebijaksallaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih'
C. Atas kebijaksanaannya pada saya diucapkan terima kasih.
D. Atas kebijaksanaarlnya, diucapkan terima kasih.
E. Atas kebijaksanaan menerima saya, saya menglrcapkan terima kasih.

Yang kami harapkan, jrga harapan masyarakat di sini agar kemenangan yang Saudara-

saudara raih ini dapat dijadikan semangat untuk lebih meningkatkan gairah dalam

usahanya untuk meraih prestasi olahraga. Demikianlah ungkapan kebahagiaan kami.

Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita sehingga tetap menduduki ternpat yang

lins atas sebasai iuara a. ...

Topik : Keindahan laut dan gunung bersatu di Flores

Kalimat Penjelas :

1. Keindahan Lambort ibarat oase di Pulau Flores

2, Pembangunan infrastmktur tetap harus dibarengi aktivitas ekonomi mayarakat

FIores.
3. Gradasi laut air wania hrjau dan biru benar-benar menyebar dengan keindahan

pegunungan.
4. Aimere terkenal sebagai daerah penghasil minurnau khas Flores.
5. Pelabuhan Aimere. Nsada melavani penveberangan dua kaii dalam satu minggu.

2?,
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28. Cermatilah topik berikut!

Siswa membuat tulis bertemakan "Pelestarian Pantun"

Rumusan latar belakang berikut ini yang sesuai dengantema karya tulis tersebut adalah -..

A. Acara "Berbalas Pantun" di televisi ternyata perninatnya sangat sedikit.

B. Pantr.rn adatah karya sastra yang sangat populer di kalangan remaja.

C. Banyak ditemukan bentuk pantun yang tidak memenuhi aturan.

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

E. Karmina merupakan salah satu bentuk pantun yang pendek.

Cermati kalimat topik berikut dengan saksanna!

Topik : Gurindam salah satu bentuk karya sastra.

Kalimat tujuan yang sesuai dengan kaiimat tersebut adalah ...

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

B. Tllisan ini dimaksudkan dapat memperkenalkan gurindam dengan generasi

muda.
C. Diharapkan gurindam menjadi satra yang populer dan bergengsi.

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

E. Dengan cara apa kita memperkenalkan gurindarn pada nrasyarakat?

30. 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 dirnaksud dengan pelestarian iingkungan hidup?

D. Siapakah yang bertanggung jawab nrelestarikan lingkungan?

E. Apakah yang dimaksud lingkungan hidup?

29.
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3 t. Bacalah teks berikut dengan saksama!

32.

Kalimat perbaikan yang tepat untuk kalimat bercetak miring adalah .,.
A. Hal ini berarti masyarakat suku banjar memiliki kesadaran yang maksimal

terhad ap pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan lokal .

B. Hal ini berarti masyarakat suku banjar memiliki kesadaran yang penuh terhadap
pelestarian berbagai bentuk-benttik kear ipan lokal.

C. Hal ini berarti masyarakat Suku Banjar memiliki kesadaran yang utuh terhadap
pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan lokal.

D. FIal ini berarti masyarakat Suku Banjar memiliki kesadaran yang penuh terhaCap
pel estarian berbagai bentuk-bentuk kearipan lokal.

E. Hai ini berarti masyarakat Suku Banjar memiliki kesadaran yang baik terhadap
pelestarian berbagai bentuk kearifan lokal.

Cermatilah kalimat-kalimat berikut dengan saksama!

(1) Heri sangat menyukai keunikan,
(2) Kita harus bekerja dengan semangat.
(3) Di Padang dapat ditemukan kenracetan.
(4) Jakarta dipenuhi mobil mewah.
fl Reni menulis novel.

Kalimat yang menggunakan frasa nominal adalah nomor ....
A. (I)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

33. Cermatilah kalimat-kalimat berikutl

( I ) Abdullah sangat dihormati di kampungnya.
(2) Sinta menanarn bunga.
(3) Sisrn'a belajar di taman.
(4) Kaya miskin di desa kami rukr.m-rukun.
5) Bus dan kereta r

Kalimat yang menggunakan frasa bertingkat adalah nomor ....
A. (I)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, masyarakat Kalirnantan Selatan, khususnya
suku Banjar memiliki berbagai upacara adat yang dilaksanakan hingga sekarang. Beberapa
jumlah dari jurnlah upacara tersebut adalah mandi t juh bulan, ba'ayun mulud, dan
perkawinan. Beragam upacara tersebut masih saja dilaksanaarl hingga kini. Hal ini berarti
tnilsyaralutt Suku Banjar memiliki kesadaran yang penuh terhadap pelestarian berbagai
b en t uk-b e nt uk ke ar i p an I o lcal.

u-zc-20t3t20t4 t'Hak 
C i pt a pada Pusar Peni I airrn Pentl icl ikar-flALIl'B ANG-KEMDIKB UD



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

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA
IilffitffiffiililffifltllfiffiflItffiil$l5 Bahasa lndonesia SMA/]VIA Bahasa

34. Cermati kalimat berikut!

36.

35.

Pemerintah akan rnengkaji ulang kebijakan impor gula karena terindikasi adanya
penyimpangan impor ditambah 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 mendesak pemerintah
E. adanya desakan dari komisi VI DPR kepada pemerintah

Cermati kalimat berikut!
Gadis cantik itu murid SMA I Tuban yang mewakili Jawa Timur, berhasil

memenangkan lomba resensi.

Klausa nominal dalam kalimat tersebut adalah ...

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

Cerma ti paragraf bcrikut!

(l) Para pemain bulu tangkis Indonesia harus rnenunjukkan semangat juang yang
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
dibekali berbagai persiapan. (4) Sekarang mereka tinggal memiliki kepercayaan diri dan
optimisme yang tinggi. (5) it4ereka 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)
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37. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!

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

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

(l) Tsunami melanda Banda Aceh sembilan tahun yang lalu.
telah menghancurkan Banda Aceh. (3) Rumah-rumah hanyut. (4)

38.
(2) Tsunami tersebut
Tsunami memporak-

andakan Banda Aceh,

Kalinrat yang belpola S-P, dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

39. Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

Kata bertrnbuhan yang tepat, untuk melengkapi bagian rumpang dalam paragraf tersebut

adalah....
A. dirontokkan. MembangUtr, dibutuhkan
B. merontokkan, membangUtr, dibutuhkan
C. dibangun, merontokkan, mernbutuhkan
D. membutuhkan, merontokkan, dibangun
E. merontokkan,dibangun.dibutuhkan

Pascagempa situasi Padang cukup pelik, Gempa 2049
ini ada masalah kesejahteraan, di antaranya Pendapatan Asli
Hal itu dibutuhkan solusi, di antaranya kreativitas dalam .. .

anq luas ke ousat. bahkan internasional,

lalu ... potensi Padang. Saat

Daerah (PAD) yang rendah.
kota, kernudian ... jaringan
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4A. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

(1) Ondel bekerja sebagai buruh harian. (2) Maklum, ia hanya lulusan SD. (3) Tentu
saja upatr yang diterimanya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. (4) Ondel
mencari tambahan dengan membuka jasa tambal ban pada malam hari di depan runahnya.
5) Hasilnva lumavan untuk daoat memenuhi keperluan sekolah anakn

Kata bermakna konotasi negatif dalarn paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ....

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

41. Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

(1) Setelah larna tak bersua, raut wajahnya masih terbayang di mataku. (2) Terselip

di hatiku keinginan untuk menemuinya. (3) Akhimya, aku memutuskan untuk mencari

sebuah desa yang dahulu pemah diceritakannya lewat sepucuk surat. (4) Desa itu terbenam

di antara bukit-bukit meniulang. (5) Letaknya tidak terlalu j _

Kaiimat yang menggunakan kata bermakna kias terdapat pada kalimat nolnor ....

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

42. Cermatilah paragraf berikut dengan seksama!

(1) Memasuki
tahun pada Sekolah
SMP mereka dapat
menghabiskan usia
untuk mencari

usia tujuh tahun anak sudah siap masuk Sekolah Dasar. (2) Enam

Dasar anak siap memasuki pendidikan menengah. (3) Tiga tahun di
melanjutkan ke SMA. (4) Lebih kurang dua belas tahun rnereka

di bangku sekolah. (5) Setelah itu, sebagian dari mereka memilih
aan.

Kalimat yang menggurlakan kata umum terdapat pada kalimat nomor ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D, (4)
E. (s)
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Ketika masyarakat telah banyak mengetahui manfaat daun dan buah sirsak, saya
merasa tertarik membudidayakan tanaman tersebut.

Makna gramatikal imbuhan ter- pada kata tertarik adalah....
A. paling
B. tiba-riba
C. dapat di-
D. sampai ke-
E. ketidaksengajaan

44. Cermatilah kalinrat kalimat berikut!

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

Menyusun kerangka karangan sesuai densan tema vans Anda pilih.

45.

.Iika 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), (l ), (4), (2), dan (5)
D. (3), (4), (l), (5), dan (2)
E. (3), (1), (4), (5). dan (2)

Cermatilah kalimat berikut!

Kalimat yang menggunakan kata yang berhomofon terdapat pada nornor ,...
A. (1)
B. (2)
c, (3)
D. (4)
E. (s)

(l) Setiap 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 memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat

tawuran
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46. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

(l ) Kita tahu bahwa tahu itu bernilai gizi tinggi.
(2) Petani kol itu membarva hasil kebunnya menggunakan colt.
(3) Yang berkerudung ungu penggemar Band Ungu.
(4) Kaki kera itu tertembak di kaki gunung Semeru.
5) Kecanlah kecao 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 dengan saksama!

(l) Takdir ini memang 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 malam ini menuju Jakarta.

Kalirnat bentuk yang mengandung kata bermakna sinestesia adalah ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

48. Cermatilah kalimat berikut!

(l) Bencana banjir bandang teiah 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 mati karena tidak
semnat menvelamatkan diri saat bencana datan

Kalimat yang menggunakan kata bermakna peyorasi terdapat pada nomor'....
A. (1) dan (3)
B. (2) dan (a)
C. (2) dan (s)
D. (3) dan (5)
E. (a) dan (5)

u-zc-2413/20 t4 d'FI tk C ipta pacl a Pusat Pcn i laian Pcnd ict i kan-BALITBANG-KEMD I KB tl D



Diunduh da ri httpj//urip.word press.com

fb@urip.kalteng

ffifl ffiilfiilil ilt illllll ffil lllll lu ilfl
2a 

Bahasa Indonesia SMA/IVIA Bahasa

49. Perhatikan teks berikut dengan saksama!

Bagi konsumen merek bukan segalanya. Mereka tetap . . . kualitas saat membeli

suatu produk. Di sisi lain, kekurangcermatan rnereka dalam memilih produk, kadang

berakibat pada kekecewaan. Akhirnya, mereka meniatuhkan pilihan kepada produk-produk

ing vang bermerek. walau a mahal.

Kata gabung yang tepat untuk menglengkapi paragraf tersebut adalah ....

A. mengunggulkan
B. mempersatukan
C. nlenomersatukan
D. menomor satukan
E. rnenomorsatukan

50. Cermati dialog berikut!

DOKUMEN NEGAM.

Rusdi
Ridwan

: "Ridwan, kenapa kemaren kamu ndak latihan basket?"
: "Maaf Rus, kemarin saya disuruh Ibu untuk membeli obat ke

Perbaikan kalimat yang bercetak miring dalarn dialog tersebut agr menjadi bahasa resmi

adalah .."
A. Ridu,an, kenapa kemaren kamu tidak latihan basket?

B, Ridwan, kenapa kemaren kamu nggak latihan basket?

C. Ridwan. kenapa kamarin kamu nggak latihan basket?

D. Ridwan, rnengapa kemaritt kamu nggak latihan basket?

E. Ridwan, mengapa kemarin kamu tidak berlatih basket?
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