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1.

2.

No Peserta: ii

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor I dan 2.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat utama paragraf pertama terdapat pada nolnor ,..-

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

Rangkuman isi kedua paragraf tersebut adalah ...

A, Seorang guiu harus memiliki pengetahuan yarlg tinggi dalarn tnata pelajaran dan

inernpraktikhannya.
B. Seorang gllru prolesional harus terus-menerLrs mengadakan latihan secara

sistenratis 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 difunnrt pula untuk

menunjukkan keterampilan secara unggul dalarn bidang pendiCikan dan

1:embelajarall.
E,. Seorang guru protbsional menriiiki pengetahuan dalam mata pelajaran'

kemampuan pedagogik, dan kemarnpuan menuliskan )'ang berhuburlgal] dengan

keihnuan.

(t) Setain rnemiliki ilmu pengetahuan yarg tinggi dalam bidang mata pelajaran )'ang

diampu, seorang guru dituntut pula untuk menunjukkan keterampilarurya secara unggul

dalam bidang pendidikan dan pernbeiajaran (kemampuan pedagogik). (2) Kemampuan

pedagogik adalah keterampilan menerapkan berbagai metode dan teknik pembelajaran,

ieknik pengelolaan kelas, keterampilan memzurfaatkan inedia dan sumber beiajar, dan

sebagainya. (3) Keterampilan pedagogik iniiah yang justru akan rnembedakan guru

dengan ahli lain dalam bidang sains yang terkait. (4) Untuk memperoleh keterampilan

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

sistematis dan berkesinambungan.
Lebih dari itu, seorang gllru tidak hanya sekadar unggul dalam mempraklikkan

pengetahuannya, tetapi juga mampu menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan

bidang keilmuan (substansi mata peiajaran) dan bidang yang terkait pendidikan dan

pernbitajaran, misalnya kemampuan nen'rbuat laporan penelitian, makalah, menulis buku,

dan keeiatan literasi lairurya. Inilah kriteria ketiga dari seorang profesional.
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saksama!

Di Bali, kita mengenal beberapa jenis seni tari, di antaranya seni wali,sent bebali
dan balih-balihan Seni wali adalah seni pertunjukan yang dipentaskan dalam rangkaian
upacara ritual tertentu, seperti baris gede, baris cina, dan ealon arang. Seni bebali adalah
jenis kesenian yang berkaitan dengan upacara ritual manusia jadinya, seperti upacara
bayi tiga bulanan, upacara potong gigi, penrikahan, kematian, dan lain-lain. Sementara
itu, yang tergolong seni balihan-balihan adaliLh murni hiburan, semacam joget, drama

BonB, sendra tari, dan sebagainya.

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
A. seni pertunjukan
B. fungsi tari
C. seni waii
D. seni bebali
E. balih-balihan

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

Teks 1.

Krisis ekonomi global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi oleh dunia.
Krisis ekonomi global merupakan dinamika kehidupan 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 yarlg menyediakan kebutuhan pokok tertekan. Petani yang

i menyediakan sayurarl semakin kesulitan dalam mencari pupuk murah. Padi menjadi

I kurang subur dan pasokan yangj.rUatas meqiqdi h

Persamaan ide/topik kedua teks tersebut adalah ....
A. laisis ekonorni 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 l. krisis ekonomi di daerah

teks 2. krisis ekononri di pulau
B. teks l. krisis ekonomi yang ada

teks 2. krisis ekonomi yang terjadi
C. teks l. krisis ekonorni di dunia

teks 2, krisis ekonomi Indonesia
D. teks 1. krisis ekonorni masyarakat

teks 2. luisis ekonomi di masyarakat
E. teks 1. krisis ekonomi rakyat

teks 2. krisis ekonomi kerakvatan

4.

5.
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Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor 6 dan 7.

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Penyakit degeneratif mulai muncul karena perubahan gaya hidup pada masyarakat
yang tidak sehat. Gaya hidup tersebut, misalnya merokok, makan 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 rnenjadi malas. Maka dianjurkan agar perilaku
sehat digerakkan lagi, misalnya berjalan kaki, bersepeda, lari, tidak merokok, setla
mengonsurnsi sayuran atau makanan berserat.

Apa yang menjadi fakor penyebab munculnya penyakit degeneratif?
A. Kesibukan masyarakat di gedung perkantoran.
B. Gaya hidup masyarakat yang semakin mandiri.
C. Perubahan gaya hidup pada masyarakat yang tidak sehat.

D. Kontaminasi akibat asap kendaraan pribadi yang semakin padat.

E. Kurangnya olahraga dan beban pikiran yang semakin berat.

Arti istilah "degeneratif" adalah ....

A. generasi ulang
B. pergantian generasi

C. kemunduran generasi
D. perornbakan mutu generasi
E. perubahan kuantitas generasi

Paragraf berikut untuk soal no I dan 9 cerrnatilah!

Kalimat penjplas yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nolnor....
A(0
B. (2)
c (3)
D. (4)
E (5)

Kaiimat berupa fakta pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor?

A. (1)
B. (2:)

c. (3)
D. (4)
E. (5)

6.

7.

8.

9.

(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

berkernbang di Bali rupan,ya terinspirasi oleh legong topeng di Pura Pagoyan Agttng
Keseroel (3) Di Pagoyan Agung, irnitasi Regong Topeng pull sehamsnya tidak

dipentaskan sekali setahun, sementara yang asli disemayamkan di pengadongan. (a) Ada

lagi yang sangat berani, yaitu Kadek menggunakau gambuh sebagai median. (5)

Sebelumnya, pada tahun 1930-an, Walter Spies dan Wayan Linrbak di Sarnuan Tiga
menssubah monkev dance vans dikenal sebagai tari kecak.
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11.Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor 10 dan
Bacalah paragraf berikut dcngan saksama!

Sa Kesehatan dan T medis di Kota Y akartana alan oan I enaga raramcors ol i
Sarkes/Tenaga

Paramedis
Puskesmas

18 unit
RS Khusus

8 unit
RS Umum

10 unit
Rumah
Bersalin

8 unit

Batai
Pengobatan

16 unit
Bidan 92 3B 168 30 4

Perawat S 1 7 7 81 0 2

Perawat D3 40 95 1406 B 11

Perawat D I 42 27 354 2 1l
Perawat Giei 48 2 22 0 9

10. Simpulan isi tabel tersebut adalah ...
A. Jenis Sarana Kesehatan Puskesmas di Yogyakarta ada 16 unit.
B. Perawat Dl di Balai Pengobatan lebih banyak dibandingkan perawat D3.
C. Jumlah tenaga perawat D1 mendorninasi di RS Umum Yogyakarta.
D. Jumlah tenaga perawat Sl RS Khusus lebih banyak dibandingkan di Puskesmas.

E. Sarana Kesehatan RS Umum hanya berjumlah 10 unit, tetapi memiliki jurnlah

tenaga paramedis paling banyak.

11. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ...
A. Jumlah tenaga perawat D3 paling sedikit di Balai Pengobatan.

B. Puskesrnas memiliki 1B unit dengan tenaga bidan berjumlah 92 orang.

C. Jumlah tenaga perawat gigi di RS Umum lebih banyak dibandingkan dengan di
Puskesmas.

D. Balai Pengobatan berjumlah lB unit dengan tenaga perawat S1 hanya 4 orang.

E. Jumlah tenaga bidan di Balai Pengobatan paling sedikit dibandingkan tenaga

paramedis yang lain.

12. Cermatilah paragraf biografi berikut ini!

I-lal yang dapat diteladani tokoh dalarn biografi tersebut adalah .. ..
A. sering ke Jepang dan menonton kabuki
B. sering mendapat undangan ke luar negeri dengan biaya beasiswa
C. berkeliling dunia dengan biaya sendiri
D. melestarikan wayang orang di Jarva Tengah yang mulai langka

E. melihat cara pengelolaan perpustakaan pribadi

Dini pun sering diundang ke luar negeri. Pada tahun 1987 mengturjungi Jepang

atas undangan The Japan Foundation untuk berternu dengan pengarang-pengarang. Di
sana melihat pengelolaan perpustakaan pribadi, menonton kabuki, dan

membandingkannya dengan pertunjukan wayang di Jawa Tengah. Pada tahun 1991, ia

mengunjungi Australia atas undangan The Flinders {Jniver.sity di Adelaide. dan

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

Wales University di Sydney,. Semua atas biaya Autralia Indonesia Institute.
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13 dan 14 cermatilah dengan saksama!Teks berikut untuk soal no.

13. Opini penulis tajuk rencana tersebut adalah ...
A. Hanya satu dari 2i maskapai yang berhasil masuk ke kategori I.

ts. Upaya untuk meningkatkan standal keseiamatan jauh lebih lambat dari harapan.

C. Satu pun belum diakli IATA dan juga dunia penerbangan.

D. Satu pun belum diakui IOSA bahkan masyarakat luas.

E. Maskapai yang kategori III harus dicabut izinnya.

Keberpihakan penulis daiam tajuk rencana tersebut adalah kepada -...

A. masyarakat pengguna maskaPai

B. perusahaan maskapai dunia
C. masyarakat menengah ke atas

D. Organisation Safety Audit (IOSA)
E. perusahaan maskapai kategori ill

Cermati paragraf ini dcngan saksama!

ir rnengeltrpas' (2) Kemudian, kuiit

14.

15.

mengalami peremajaan dengan tumbuh kulit baru. (3) Jika orang tersebut tahan, kulit

tampak menjadi lebih muda dan bersinar. (4) Sebaliknya, kulit yellg tidak tahan

akan
akan
akan

,o.n3uai ,,,rok. (5) Selain itu, kuiit mereka berubah menjadi merah seperti kepiting rebus,

ujung-ujungnya kernungkinan muncul lenting-lenting iepuh di muka. (6) Hal ini berarti

efek tretinoun berbeda-beda pada setiap orang.

Kalimat simpulan paragraf tersebut terdapat pada nomor ....

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

Ad"p* yang sangat diiesalkan adatah upaya untuk rneningkatkan standar

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

satu dari 21 maskapai yang berhasil masuk ke kategori I. Maskapai yang masuk kategori I
pun belurn diakui IATA Organitation Safety Audit (IOSA). Hai itu terjadi karena tidak juga

memitiki sertifikat IOSA. Maskapai rnana pun yang sejatinya masih berada di kategori III
telah dicabut izimrt a.
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Paragraf berikut untuk menjarvab soal nomor 16 dan 17.
Bacalah Darasraf berikut densan saksama!

(1) Kalau kita cermati, beberapa waktu terakhir ini banyak media rnengangkat
prestasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan kompetisi, baik dalam tingkat nasional
maupun intemasional. (2) Terbukti tak sedikit mahasisr,va kita yang mampu menunjukkan
kreativitas dan karya jenius mereka dan bahkan meraih prestasi. (3) Contoh sederhana,

karya mahasiswa berupa robot yang banyak mengangkat nama Indonesia di kancah

inteinasional. (4) Prestasi mahasiswa yang dernikian, jelas didukung oleh perilaku dan

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

sehingga tidak menjadi mahasiswa berkategori "biasa-biasa saja" tetapi rnenjadi
mahasiswa plus. (5) Dalam kaitan ini, menrang benar bahwa menjadi mahasisrva bukan
hanya menjadi insan yang cerdas, melainkan juga rnemiliki soft skill, beretika sosial

densan berkebudavaan Indonesia d an berkarzikter.

Tujuan penulis dalam artikel tersebut adalah ...

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

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

C. menginformasikan bahrva mahasiswa bisa beqprestasi karena ada usaha kerja

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

maupun intemasional.
E. mengimbau mahasiswa hendaknya mempunyai kreativitas, aktivitas, dan

kemampuan inovatif agar dapat menjadi mahasiswa plus.

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

E. (a) dan (s)

I8. Bacalah r)flrasraf bcrikut denean saksama!
Setelah menyewa palung dan membeli kantong plastik, perjalallan 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 melindungi tubuh pengunjung dari derasnya air terjun kecuali

ingin berbasah-basahan. Pesona cahaya rnatahari yang menyoroti lumut hijau basa]r di

dinding berbatu, dibarengi suara gernuruh air merupakan suafu keindahan yang mustahil

ditemukan cli tempat lain.

Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragr:af tersebut adalair ...

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

B. Air terjun ini terlihat menjulang yang dikelilingi tembok bempa tebing batu yang

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

rnelihat air terjun ini.
Apabita tidak ingin basah atau terhindar dari guytran air terjun, pengunjung

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

minuman yang cocok uutuk sekedar melepas lelah,

16.

t7.

D.

E.
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19. Cermati paragraf argumentasi berikut!

Bagian kalirnat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...

A. pemerintah berusaha untuk menanggulangi masalah itu.

B. para pengangguran harus dibina agar memiliki keterampilan.

C. pemerintah harus segera membuka lapangan pekerjaan.

D. baik berupa pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung'

E. penganggurall terbuka maupun tertutup harus segera diberi pembinaan.

20. Cermatilah silogisme berikut!

PU : Siswa SMA harus mernakai baju seragam putih abu-abu.

PK : Fransisca sisrva SMA.
K : Jadi, Fransisca harus memakai baju seragam putih a-bu-abu.

Entimem yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah ...

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

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

C. Fransisca siswa SMA, karena itu ia harus memakai baju seragarn putih abu-abu-

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

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

21. Bacalah narasraf berikut dengan saksama!

Simpulan generalisasi yang tepat untuk rnelengkapi paragraf rersebut adalah ...

A. Pohon bodi bermant'aat bagi kepcrluan hidup tnanusia.

B. Pohon bodi dapat digunakan untuk pcngobatan tradisional.

C. Pohon bodi sangat bermanfaat untuk menyembuhl<.an berbagai penyakit.

D. Oleh karena itu, kita harus trlenanam pohon bodi di pekarangan rumah kita.

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

hal.

Bagaimanakah pendidikan nasional kita bila masih ada yang mernbanBgakan

pendidikan nasional kita? Baiklah kita menengok angka-angka seperti laporan penelitian

berikut, Penelitian iembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

menunjukkan 70Yo dari 8,1 juta pengangguran terbuka (mereka yang sama sekali tidak

bekerja) pada tahun 2000 bemsia antara 15 sampai 24 tahun. Sebaliknya, menurut hasil

studi l-toiandsch Indonesia Belanda pada tahur 1928 - 1929 hanya 15% putra pribumi

lulusan sekolah yang menganggur, .... Lulusan yang tak menganggur menurut studi komisi

tersebut lebih dari 80% bekeria pada swasta dan pemerintahan.

India,polronboditergo1orrgkedalamkelornpokyang
dikenai rnemiliki efek meremajakan antioksida. Daun pohon bodi dapat digunakan untttk

menurunkan demam, disentri, Iuka terbuka, luka mernar, bisul, bahkan gondok. Buahnya

yang matang berpotensi sebagai pencegah penyakit jantung, peringan asma, bahkan

penarvar racun. Bijinya yang iangat tecit teruyata mampu menjaga kandungan kemih

iehingga berbagai-penyakit dapat dihindari, seperti batu ginjal. Ekstrak kulit batang

mampu mensatasi radikal bebas . . ..
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22. Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

Mimpi adalah peletakar: batu pertarna untuk membuat suatu bangunan yang megah
di masa datang. Jika kita ibaratkan tujuan hidup itu sebagai mirnpi atau visi, hal itu belum
nyata untuk dirasakan, masih direncanakan. Namun, tentukanlah tujuan hidup yang baik,
lalu tentukan rute mana yang akan ditempuh untuk mencapainya. Jika tujuan hidup tidak
jelas, Anda akan mengalir ke arah kegagalan. Jangan takut bermimpi besar. Jangan takut
mengalami kegagalan. Sama seperti kita belajar bersepeda. Kita belajar naik sepeda sering
jatrrh tersungkur, lutut berdarah, rasanya sakit sekali, tetapi kita tetap sabar dan semangat.
Seseorang baru dikatakan bisa naik sepeda dengan baik kalau dia pemah jatuh saat belajar
naik seneda. . -..

Kalimat simpulan analogi yang tepat untuk rnelengkapi paragraf tersebut adalah ...

A. Setiap kita metakukan sesuatu pasti akan menemui rintangan.
B. Jadi, kita jangan patah semangat jika melakukan sesuatu apa pun.
C. Jadi, setiap orang harus memiliki mimpi yang besar dan cita-cita yang tinggi agar

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

mengalami kegagalan.
E. Untuk meraih keberhasilan, siap mengalami kegagalan, sarna halnya dengan naik

sepeda, bisa berhasil, tapi harus mengalami jatuh.

23. Cermatilah paragraf berikut ini!

Hujan deras melanda u,ilayah Bedugul akhir-akhir ini. Hujan deras membuat
pemasaran hasil panen petani sayuran di r,vilayah Bedugul terharnbat. Mereka tidak dapat

memasarkan sayur karena terhalang hujan. Selain itu, banyak sayuran yang membusuk di
kebun karena terlalu seriug digul'ur hujan. Oleh karena itu, ....

Kalimat akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. sayur-mayur yang busuk tidak dapat dijual di pasaran
B. petani tidak dapat menikmati jerih payahnya
C. petani sayuran di daerah Begudul rnengalarni kerugian
D. pengelolaan tanaman harus memperhatikan kadar airnya
E. hujan yang deras memberikan keuntungan bagi petani
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24, Cermatilah dialog diskusi berikut!

:"Teman-teman sekolah kita akan mengadakan kegiatan Bulan Bahasa.

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

:"Menurut saya, grup vokal, membaca puisi, menulis ceqpen, dan membaca

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

tidak perlu karena termasuk ke dalam bidang seni."
:"Saya sependapat dengan peserta 2, hanya grup vokal diganti dengan

membacakan acara."
:"SaYa setuiu den

25.

Kalimat simpulan yang sesuai dengan diskusi tersebut adalah ...

A. Kegiatan Bulan Bahasa akan dimeriahkan dengan berbagai bentuk seni seperti

membaca puisi dan grup vokal.
B. Grup vokal merupakan bidang seni yang tidak cocok dimasukkan ke dalam

kegiatan Bulan Bahasa.

C, Semua biclang karya sastra akan dilombakan dalam kegiatan Bulan Bahasa pada

tahun ini.
D. Kegiatan Bulan Bahasa akan diisi dengan lomba menulis cerpen, membaca puisi,

metnbaca berita. datr membawakan acara.

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

mengaplikasikan daliln kehidupan sehari-hari-

Bacalah tclcs pidato berikut dengan cermat!

rapanmasyarakatdisiniagarkenrenanganyangSaudara'
saudara raih ini dapat dijadikan semangat untuk lebih rneningkatkan gairah dalam

usahanya untuk meiaih prestasi olahlaga. Demikianlah ungkapan kebahagiaan kami-

Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita sehingga tetap rnenduduki tempat yang

inq atas sebasai iuara

Kaiimat iurbauzur yang sesuai untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah ...

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

C. Jangan iupa selalu r.vaspada terhadap semua kejahatan.

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

u-zc-?013i201{
ot-l ak C ipta pacia Pusat Pcni lai an Pcndicl ikan-B AL ITBAN C-KIIIvI D I KIItJ D



DOKUMEN NECAM

Diund u h da ri http ://u rip.word press.coJm

fb@urip.kalteng

I ilrilfil[llllil lll lllffi ilfl lffl fflllil
12 

Bahasa Indonesia SMA/MA Bahasa

26. Cermati topik berikut!

Kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor....

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

27. Cermatilah kalimat penutup surat lamaran berikut!

Pebaikan yang tepat nntuk kalimat penutup surat lamaran tersebut adalah ...

A. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

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

C. Atas perhatiannya, saya Inengucapkan terima kasih.

D. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

E. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

28. Cermatilah topik berikut!

Siswa membuat k a tulis bertemakan "Pelestarian Patttun"

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

A. Acara "Berbalas Pantun" di televisi temyata peminatnya sangat sedikit.

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

C. Banyak ditemukan bentuk pantun yang tidak memenuhi atufan.

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

E. Karmina rnerupakan salah satu bentuk pantun yang pendek.

Topik : Keindahan laut dan gunung bersatu di Flores

Kalimat Penjelas :

1. Keindahan Lambort ibarat oase di Pulau Flores
2. Pembangunan infrastruktur tetap harus dilarengi aktivitas ekonomi mayarakat

Flores.
3. Gradasi laut air warna hijau dan biru benar-benar rnenyebar dengan keindahan

pegunungan.
4. Aimere terkenal sebagai daerah penghasil rninuman khas Flores.

5, Pelabuhan Aimere, Ngada rnelayani penyeberangan dqqlmli dalam satu minggr.

U-ZC]-2013i201,1
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29. Cermati topik berikut!

Topik : Pence en narkoba k remal a

Rumusan tujuan yang tepat berdasarkan topik tersebut adalah ...

A. agar para remaja terhindar dari bahaya narkoba.

B. janganlah para remaja terjerurnus dalam pemakaian narkoba.

C. orang tua perlu mewaspadai tingkah laku anak.

D. pemerintah membuat hukuman bagi pengguna narkoba-

E. narkoba merupakan musuh bagi manusia'

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 lingltungan hidup?

C. Apakah yang dimaksud dengan peiestarian lingkungan hidup?

D. Siapakah yang bertanggung jawab meiestarikan lingkungan?

E. Apakah yang dirnaksud lingkungan hidup?

Bacalah teks berikut dengan saksama!

Kalimat perbaikan yang tepat untuk kaiirnat bercetak miring adalah ...

A. Hal i1i berarti rnasyarakat suku bzurjar memiliki kesadaran yang rnaksimal

terhadap pelestarian berbagai benttrl<-bentuk kearipan lokal.

B. Hal ini berarti masyarakat suku banjar menriliki kesadaran yang penuh terhadap

pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan lokal'
C. Hal ini berarti *"ry*okat Suku Banjar memiliki kesadaran yang utuh terhadap

pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan lokal.
D. Hal irii berarti r*iryu.ukat Suku Banjar memiliki kesadaran yang penuh terhadap

pelestarian berbagai bentuk-bentuk kearipan lokal.
E. Fial ini berarti rnasyarakat Suku Banjar memiliki kesadaran yang baik terhadap

peiestarian berbagai bentuk kearifan loka1.

oncsia,nrasyarakatKa[imantanSelatan,k1rususnya
suku Banjar rnemiliki berbagai upacara adat yang dilaksanakan hingga sekarang. Beberapa

jumlah dari jurnlah upacara tersebut adalah mandi tujuh bulan, ba'ayun muiud, dan

perkawinun. B.rugam upacara tersebut masih saja ditaksanaan hingga kini. Ifal ini berarli

tnasyarakat Suku Banjar memiliki kesadaran yang penuh terhadap pelestarian berbagai

b e ntuk-b en tuk ke ar in an I o kal.
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32. Cermati kalimat-kalimat berikut!

(1) Warga negara harus mengerti akan hak dan kewajibanya.
(2) Bita didengar iebih lama, suaranya memang merdu sekali.
(3) Setetah bulan depan, bapak akan segera berangkat ke Jakarta.
(a) Rina selalu menyapa ketika bertemu di rnana saja.
(5) Dika menerima hadiah dengan sangat sedih.

Kalimat yang menggullakan frasa nominal terdapat pada nomor ...
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (5)

33. Cermatilah kalimat-kalimat berikut!

di

rukun-rukun.
i.

Kalimat yang menggunakan frasa bertingkat adalali nomor ....
r\. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

Cermati kalimat berikut!

Pernerintah akan mengkaji ulang kebijakan
penyimpangan impor ditambah lagi ada desakan
DPR.

impor gula karena terindikasi adanya
dari para pengusaha dan komisi VI

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

Abdullah sangat dihormati
Sinta merlanam bunga-
Siswa belajar di taman.
Kaya miskin di desa kami
Bus dan kereta oulans oer

kanrpungnya.

u-zc.-2il13l20 r1 ntHak Cipta pacta Pusat Pcn ilaian Pend i cl i kan-B ALITBT\N C -KEN'ID IKBLi D



D iund u h da ri http ://u rip.word press.coJm

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NECARA
flllll lffilllllllllil lllilllffi llill lil lrll

15 Bahasa Indonesia SMA/IVIA Bahasa

35. Cermati kalimat berikut!
Gadis cantik itu murid SMA I Tuban yang rnewakili Jarva Timur, berhasil

memenanskan 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 itu berhasil memenangkan lomba.
D. Gadis cantik itu menang lornba resensi.
E. Gadis cantik itu berhasil mervakili Jatim.

36. Cermati paragraf berikut!
(1) Pala pemain bulu tangkis Indonesia harus menunjukkan 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. (a) Sekarang mereka tinggal memiliki kepercayaan diri dan

optimisrne yang tinggi. (5) Mereka tidak boleh takut karena harus menghadapi larvan

berat di babak awal.

Kalimat tunggal dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ....
A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

37. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

(1) Petani menanam sayur rnayur.
(2) Teman saya'wartawan Singgalan.
(3) KPK disibukkan olelr koruptor.
(4) K.H Zainudin M.Z. Ustad seribu umat.

5) Akhir-akhir ini harsa bawans melambun

Kalirnat nominal terdapat pada nomor ....
A. ( 1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan $)
D. (3) dan(s)
E. (a) dan (5)
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38.

Kalimat yang berpola S-P, dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ....

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

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

randakan Banda Aceh.

sembilan tahun yang lalu.
Rumah-rumah hanyut. (4)

(2) Tsunami tersebut
Tsunami memporak-

39, Cermatilah paragraf berikut!

Kebijakan . . . pemerintah harus berpihak kepada rnasyarakat. Kebijakan yang diambil tentu

saja bertujuan untuk . , . di sarnping itu, kebijakan juga harus . . . agar tidak ada benturan

antara pernerintah dan masvarakat.

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .,..

A. bangunan, menyejahterakan, mententramkan
B. bangunan, mensejahterakatt,menentramkan
C. dibangumya, menyejahterakan, menentrzunkan
D. pernbangunan) menyejahterakan, menentramkan
E. pembangunan, mensejahterakan, menentramkan

40. Bacalah paragraf berikut dengan sal<sama!

(1) Ondel bekerja sebagai buruh harian. (2) Makium, ia hanya lulusan SD. (3) Tentu

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

mencari tambahan dengan membuka jasa tambal ban pada malam hari di depan rumahnya'

5) Hasilnva lumavan untuk dapat mernenuhi keperluan sekolah atralarya.

Kata bermakna konotasi negatif dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nornor ....

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (a)
D. (3) dan (s)
E. (a) dan (s)
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41. Cermatilah paragraf berikut dengan saksamal

O Beibagai inacam-ara dilakukan para pengemis di kota Padang. (2) Ada yang

menunjukkan cacat tubuh. (3) Ada juga yang membawa bayi dan anak-anak untuk

*.ng*iuk pintu hati masyarakat. (4) Kabarnya bayi yang mereka bawa bukantah anak

mereka. (5) Kondisi tersebut sansat memprihatinkan'

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

42.. Cermatilah paragraf berikut dcngan scksama!

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

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

43. Cermati kalimat berikut dcngan saksama!

Makna gramatikal irnbuhan ter- pada kata tertai'ik adalah....

A. paling
B. tiba-tiba
C. dapat di-
D. sampai ke-
E,. ketidakscngajaan

(1) Memasuki
tahun pada Sekolah
SIvIP mereka dapat
menghabiskan usia

usia t"Jrh t"hun inak sudah siap masuk Sekolah Dasar. (2) Enam

Dasar anak siap memasuki pendidikan menengah. (3) 'figa tahun di

melanjutkan ke SMA. (4) Lebih kurang dua belas tahun mereka

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

untuk mencari oeker aan.

-merrgetahuimanfaatdaundanbuahsirsak,Saya

merasa I ertarik membudidavakan tanaman tersebut.
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44. Cermatilah kalimat-kalirnat berikut!

45.

Susunan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah ....
A. (2), (1), (3), (4), dan (5)
B. (2), (3), (4), (5), dan (1)
C, (3), (2), (1), (5), dan (4)
D. (4), (1), (2), (5), dan (3)
E. (5), (3), (l ), (2), dan (4)

Cermatilah kalinrat berikut!

(1) Setiap Toni apel ke rumah Nina, dia selalu membawa buah apel.
(2) Wajahnya memerah saat mernerah 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 rnemberikan sanksi kepada siswa yang terlibat

tawuran

Kalimat yang menggunakan kata yang berhomofon terdapat pada nomor ....
A. (I)
B. (2)
c. (3)
D. (4)
E. (s)

46. Cermatilah kalimat berikut!

(i) Telah lama ia tidak rnernperlihatkan batang hidungnya.
(2) Akibat ketajarnan lidahnya, Anisa dijauhi oleh teman-temannya.
(3) Sebab belum dikaruniai anak, rnaka keluarga Pak Samat mengarnbil anak angkat.
(a) Nama Rizki jadi harum karena memenangkan lomha nrenulis.
5) Sisu,a terlibat tall.uran mendapat sanksi valts berat dari sekolah.

Kalirnat yang menggunakan kata bennakna polisemi terdapat pada nomor ....

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

( 1) Mereka tertarik membeli karena mal tersebut menalvarkan potongan harga yang
tinggi.

(2) Di mal-mal atau pusat perbelanjaan, banyak perernpuan mengerumuni aneka barang
yang disajikiur dalam boks.

(3) Ada anggapan bahrva berbelanja identik dengan perempuan.
(4) Padahal, ketika penjualan itu diberikan potongan harga. harga barang tersebut

rnungkin saja sudah dinaikkan terlebih dahulu.
5) Misalnya. beberaDa naianqan vans bertuliskan "sale 50oh+20oA".
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47. Cermatilah kalimat berikut dengan saksama!

(1) 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 Jakana.

Kalirnat bentuk yang mengandung kata bermakna sinestesia adalah ....

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

48. Cermatilah paragraf berikut!

iititusangatmengejutkanbeberapakaryawanyangsedang
beristirahat. (2) Banyak korban mati akibat peristiwa itu, (3) Baik pengunjung maupull

pejalan kaki sangat terkejut. (4) Regu penyelarnat urenolong para buruh yang terkena

ledakan itu. (5) Para korban dibawa ke rurnah sakit untuk dirawat.

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

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

49. Cermatilah kalimat berikut!

Berita nl*ghilangnya Ponirah dari rumah maj ikarurya telah lvluhaimin yang

menjadi majikannya merasa... atas menghilangnya gadis desa itu. Pemiiik toko yang

mempekeriakan Ponirah itu merasa takut biia .. . $/arga berkuran adanva.

Penulisan kata gabung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ..-'

A. tersebarluas, bertanggungiarvab, ketidakpercayaan
B. tersebar luas, bertanggungiawab. ketidakpercayaan

C. tersebar luas, bertanggung jawab, ketidakpercayaan
D. tersebar luas, bertanggung jawab, ketidak percayaan

E. tersebar iuas, bertanggungiarvab, ketidak percayaan

u-zc-201il2014 t'[.lak C:ipta pada Pusat Pcniltritrn Pendiclikrur-UAl.l'l't]ANC-KL:N4DIKBLlD



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

fb@urip.kalteng

I till tfiillilltil ilt ilililt lilililt ffil lilt2a 
Bahasa Indonesia SMA/IVIA Bahasa

50. Cermati dialog berikut!

Rusdi : " Ridwan, kenapa kemaren lmntu ndak latihan basket?;'
Ridwan : "Maaf Rus, kemarin saya disuruh Ibu untuk membeli obat ke apotek."

DOKUMEN NECARA

Perbaikan
adalah...

A.
B.
C.
D.
E.

kaiimat yang bercetak miring dalam dialog tersebut agar rnenjadi bahasa resrni

Ridwan, kenapa kemaren kamu tidak iatihan basket?
Ridwan, kenapa kemaren kamu nggak latihan basket?
Ridwan, kenapa karnarin kamu nggak latihan basket?
Ridwan, mengapa kemarin karnu nggak latihan basket?
Ridwan, mengapa kemarin kamu tidak berlatih basket?
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